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  วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปน

วารสารวิชาการท่ีมีการเผยแพรและถายทอดองคความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสาธารณชนมา

อยางตอเนื่อง ซ่ึงฉบับนี้เปนปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 นับเปนแหลงเรียนรูอีกชองทางหนึ่งใหกับทานท่ีสนใจไดสืบคนและ

นําไปใชประโยชนทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกองบรรณาธิการไดจัดทําวารสารทางวิชาการฉบับ

นี้โดยมีผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบทความเพ่ือนํามาตีพิมพเผยแพร จึงมีบทความวิชาการ

และบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพนาสนใจหลายเรื่องท่ีมีองคความรูและคุณคาทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ทําใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทางดานการศึกษาและทองถ่ินควรคาแกการศึกษาและเผยแพร

สูสาธารณชนอยางยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ คณะกรรมการกองบรรณาธิการ และเจาของ

บทความวิชาการทุกๆทาน ตลอดจนทานท่ีสนใจ ติดตามวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมาโดย

ตลอด ในนามบรรณาธิการวารสารขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ หากมีขอเสนอแนะใดท่ีเปนประโยชน

ตอการพัฒนาคุณภาพของวารสารใหดียิ่งข้ึนคณะกรรมการขอนอมรับนําไปปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งๆ ข้ึนตอไป 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการรัฐบาลดิจิทัล เปนแนวคิดการปรับเปลี่ยนวิถีการทํางานของระบบ

ราชการตองมีการปรับตัวใหเทาทันกับโลกเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเขาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวนโยบายการ

บริหารระบบราชการท่ีเอ้ือประโยชนในการบริการสาธารณะ ท่ีสามารถขับเคลื่อนระบบราชการดวยการ

บริหารจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะขอมูล ถือเปนทรัพยากรทางการบริหารประเทศท่ีเปนปจจัยสําคัญ

ท่ีสงผลตอการบริหารจัดการแผนใหมีมีประสิทธิภาพ ปจจุบันการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล การ

จัดทําคุณภาพของขอมูล การเปดเผยขอมูล และการไมนําขอมูลไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม เปนประเด็น

ปญหาและอุปสรรคอาจเปนผลมาจากการบริหารจัดการขอมูลท่ีไมครอบคลุมและไมชัดเจน ดังนั้นจึง

จําเปนตองมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการใชธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ  เปนเครื่องมือนําทางสูการปฏิบัติให

ประสบความสําเร็จบทความนี้เปนกระบวนการศึกษาขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร วัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอ 

แนวคิดการพัฒนาระบบราชการไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  แนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลและความเชื่อมโยงกับ

การบริหารระบบราชการดิจิทัล  แนวทางการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลขอมูลสูการปฏิบัติในการพัฒนาระบบ

ราชการไทย  อันนํามาสูบทสรุปการนําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐสูวิถีปฏิบัติเพ่ีอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

รัฐบาลดิจิทัล ใหประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม นํามาซ่ึงการเปนเครื่องมือทางการบริหารท่ีจะสามารถ

ขับเคลื่อนการบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนา

ประเทศตามยุทธศาสตรในยุคดิจิทัลไดอยางตอเนื่อง 
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ, การพัฒนาระบบบริหารจัดการ, รัฐบาลดิจิทัล 
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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 

 เม่ือโลกพัฒนาเขาสูยุคดิจิทัล การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคคล องคกรไปจนถึงระหวาง

ประเทศมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน นําไปสูยุคของการแขงขันกันในสังคมท่ีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน เปนเหตุให

องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนตองเรงปรับกลยุทธการทํางาน รวมถึงการแสวงหารูปแบบการปฏิบัติงาน และ

รูปแบบการบริการท่ีตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ เพ่ือใหเกิดการบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว 

มีความแมนยํา นํามาซ่ึงเปนแนวคิดสูการกระตุนใหภาครัฐเกิดการปรับตัวใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหเกิดการ

บริหารจัดการใหมีมาตรฐานเทียบเทาภาคเอกชนในหลายๆประเทศ การพัฒนาระบบราชการมาจากกระแส

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีสงผลตอการกาวสูยุคโลกาภิวัตนนํามาสูการสื่อสารแบบ

ไรพรมแดน (Global Communication) สังคมแหงความรู รวมท้ังกระแสประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพ่ือ
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ความอยูรอดและความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ ประเทศไทยประสบปญหาทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมท่ีบงบอกถึงสถานะของความเปนประเทศท่ียังไมกาวขามประเทศท่ีกําลังพัฒนา ดวย

กระแสสถานการณบานเมือง การเรียกรองเรื่องความเปนอยูของประชาชนในประเทศ การเปลี่ยนแปลงใน

กระแสโลกาภิวัตนในสังคมโลก ทําใหประเทศไทยตองยอมรับการปรับตัวเขาสูการติดตอ แขงขัน และพัฒนา

ประเทศใหมีความเทาทันนานาประเทศ ท้ังการศึกษา การพัฒนาทางการแพทย ความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตร โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งท่ีสําคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน ผานกลไกแหง

รัฐ ดวยการบริหารท่ีมีความกาวทันตอสมัยการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ดวยการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสูการ

เปนรัฐบาลดิจิทัล  (รัชพร วงศาโรจน. 2564, ออนไลน) 

  การปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล เปนแนวคิดท่ีมุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐอยางมีแบบแผนและเปนระบบจนสามารถพัฒนาสูการ

เปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ี

ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ (Citizen Driven) ซ่ึงหมายถึงการท่ีประชาชน

สามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษาซ่ึงความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัล

จะชวยใหรัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว บทบาทสําคัญในการบริหาร

จัดการภาครัฐ  ท่ีสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพประการหนึ่งคือ การบริหาร

จัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะขอมูล ถือเปนท่ีมาของแผนการบริหารประเทศ หากมีระบบการบริหาร

จัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) อยางเปนระบบจะสงผลตอการบริหารจัดการแผนใหมีความแมนยํา และมี

ประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2564, ออนไลน) 

  สิ่งสําคัญในการบริหารจัดการแผนและนโยบายของภาครัฐใหนําไปสูความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ

คือ “ขอมูล” ซ่ึงจัดเปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคัญในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรท่ี

เก่ียวของจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือนํามาใชสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนการบริหารประเทศและสังคมดิจิทัลใหกับทุกภาคสวน แตในปจจุบันหนวยงานภาครัฐยังประสบกับปญหา

และอุปสรรคในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูล (คณะกรรมการศึกษากระบวนการธรรมาภิ

บาลและการเปดเผยขอมูลดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน. 2562 : 28-29) ซ่ึงเปนประเด็นปญหาเชิง

นโยบายและปฏิบัติ ท้ังในเรื่องความซํ้าซอนของขอมูล ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล (เชน การรักษา

ความลับ การเขาถึงขอมูล การรักษาความเปนสวนบุคคล) คุณภาพของขอมูล (เชน ความถูกตอง ความ

ครบถวน ความเปนปจจุบัน) การเปดเผยขอมูล และยังไมมีการนําขอมูลไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2564, ออนไลน) ประเด็นปญหาและอุปสรรคเหลานี้อาจเปนผลมา

จากการบริหารจัดการขอมูลท่ีไมครอบคลุมและไมชัดเจนของหนวยงาน ดังนั้นจึงจําเปนตองใหหนวยงาน

ภาครัฐมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลขอมูลและบริหารจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและ



 

4 ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 

 

ประสิทธิผล เพ่ือใหการไดมาและการนําไปใชขอมูลของหนวยงานภาครัฐถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ม่ันคง

ปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัยได

จริง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2564, ออนไลน) ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 

Governance for Government) จึงถูกจัดทําข้ึน เพ่ือกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูมีสวนได

เสียในการบริหารจัดการขอมูล กลาวคือ บุคคลท่ีไดรับบทบาทในธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ จะมีหนาท่ีในการ

กําหนดขอบเขต กฎเกณฑ และนโยบายขอมูลท่ีใชในกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพ่ือควบคุมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล ตั้งแตการสราง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช การเผยแพร 

จนถึงการทําลาย โดยกฎเกณฑและนโยบายขอมูลตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมองคกรของ

แตละหนวยงาน การวัดผลการดําเนินการชวยใหเห็นระดับการดําเนินการของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ซ่ึง

สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินการหรือคุณภาพของขอมูล ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐจะเปนแนวทางให

หนวยงานภาครัฐ ท้ังสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม นําไปปรับใช

ใหเขากับลักษณะเฉพาะของแตละหนวยงานเพ่ือใหสามารถปรับตัวตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

(คณะกรรมการศึกษากระบวนการธรรมาภิบาลและการเปดเผยขอมูลดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน. 

2562 : 31) 

 อยางไรก็ตามประสิทธิผลของแนวนโยบายการบริหารระบบราชการดวยระบบดิจิทัล จะนําไปสูการ

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมจึง ตลอดจนตองอาศัยแนวทางการขับเคลื่อน

สูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ ในบทความนี้ผูเขียนจึงขอเสนอธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐสูวิถีปฏิบัติเพ่ือ

การพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล จึงมุงท่ีจะนําเสนอ (1) การพัฒนาระบบราชการไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล (2) 

แนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลและความเชื่อมโยงกับการบริหารระบบราชการดิจิทัล (3) การขับเคลื่อนธรรมาภิ

บาลขอมูลสูการปฏิบัติในการพัฒนาระบบราชการไทย (4) สรุปประเด็นสําคัญในการนําธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐสูวิถีปฏิบัติเพ่ีอการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 

แนวคิดการพัฒนาระบบราชการไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 การปรับเปลี่ยนวิถีการทํางานของระบบราชการ  นอกจากสิ่งท่ีรัฐตองการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

บริหารงานดวยเทคนิคทางการบริหารจัดการสมัยใหมแลว สิ่งท่ีภาครัฐจะตองปรับเปลี่ยน(สมอุษา วิไลพันธุ. 

2562 : 5) คือ การปรับตวัในการใชเทคโนโลยใีนการพัฒนาระบบการใหบริการแทนรูปแบบท่ีเปนเอกสาร และ

การใหบริการผานเจาหนาท่ี และตามข้ันตอนกระบวนการของระบบราชการ ซ่ึงทําใหรูปแบบการบริหารเกิด

ความไมคลองตัว และไมเปนระบบเทาท่ีควร  การแสวงหาแนวทางการใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว 

ถูกตอง แมนยํา และลดข้ันตอนระยะเวลา (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2564, ออนไลน) 

ตลอดจนการลดการใชทรัพยากรท่ีสิ้นเปลือง เปนประเด็นท่ีรัฐควรตระหนักในการพัฒนาแนวทางการบริหาร

จัดการใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นภาครัฐตองมีการพัฒนาท้ัง คน ความรู เครื่องมือ และการเรียนรูตามกระแส
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การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน ดวยเหตุดังกลาวรัฐตองมีการปรับตัวใหเทาทันกับโลกเทคโนโลยีดิจิทัล 

ใหเขาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) (ชยัทวี เสนะวงศ. 2560 : 18-20). 

แนวคิดการปรับเปลี่ยนและยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลจําเปนตองดําเนินการ(สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฏร. 2559 : 7-8) ดังตอไปนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนการทํางานภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลเนน

การเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน (Connected Government) โดยบูรณา

การขอมูลขามหนวยงานจนเสมือนเปนองคกรเดียว (One Government) ทําใหเกิดการใชทรัพยากรดิจิทัล

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะลดความซํ้าซอนในการลงทุนในทรัพยากร 

2. การสนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชน (Open Data) และสงเสริมใหประชาชนมีสวน

รวมในกระบวนการทํางานของรัฐ (Open Government) เพ่ือนําไปสูการเปน Digital Thailand โดยการ

สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและประชาชน เปดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการขอมูล ตามมาตรฐาน 

Open Data เพ่ือนํามาซ่ึงการพัฒนาฐานขอมูล รวมถึงชุดขอมูลดานตาง ๆ โดยเชื่อมโยงขอมูลจากทุก

หนวยงานภาครัฐโดยไมยึดติดความเปนเจาของ และเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม

บริการ และสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม เชน ทะเบียนขอมูลประชาชน ท่ีเก็บรวบรวมขอมูลบุคคล

ตั้งแตเกิดจนตาย  สําหรับการวางแผนพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ขอมูลสุขภาพท่ีจะพัฒนาสูบริการสุขภาพถวน

หนา (Universal Healthcare) ทะเบียนขอมูลเกษตร เปนตน การเชื่อมโยงการบริหารจัดการ การพัฒนา และ

การใหบริการของภาครัฐ จะทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดจากการหลอมรวมทางสังคม รวมท้ังเกิดการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 

นําไปสูความโปรงใสและลดปญหาการทุจริต 

3. การพัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพ่ือรองรับการ

พัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหมท่ีเปนบริการพ้ืนฐานของทุกหนวยงานภาครัฐ โดยสงเสริมใหเกิด

การพัฒนาแพลตฟอรม ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกรรมและการใหบริการท่ีเปนบริการพ้ืนฐาน

ของทุกหนวยงานภาครัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับทุกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชน 

บริการใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส บริการยนืยันตัวตน บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ใหสะดวก รวดเร็ว และ

มีความปลอดภัยในการใชงานและใหบริการ 

4. การจัดใหมีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ท่ีอํานวยความสะดวกตอประชาชนตามความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ บริการอัจฉริยะเปนการแปรสภาพการบริการภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู

รูปแบบการบริการท่ีประชาชนผูรับบริการสามารถเลือกใชบริการสาธารณะผานระบบดิจิทัลตามความตองการ

ของแตละบุคคลไดดวยตนเอง รวมท้ังการพัฒนาไปสูการบริการสาธารณะในลักษณะอัตโนมัติ (Automated 

Public Services) ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล และเขากับสถานการณ โดยประชาชนผูรับบริการไมตอง
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รองขอหรือยื่นเรื่องตอรัฐ เชน เม่ือมีเด็กเกิดใหม ประชาชนไมตองแจงเกิดตอภาครัฐ แตระบบจะเชื่อมโยงกับ

ขอมูลการแจงเกิดโดยโรงพยาบาล และบันทึกขอมูลลงฐานขอมูลทะเบียนราษฎร รวมท้ังสงหลักฐานให

ผูปกครองของเด็กเกิดใหมเอง เปนตน  

 การปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล นับเปนชวงเปลี่ยนผานท่ีหนวยงานภาครัฐกําลัง

ตื่นตัว และพยายามเรียนรู และปรับใชในองคการภาครัฐในการใหบริการประชาชน ดวยความแปลกใหม ยอม

มีขอจํากัดท่ีนําไปสูแนวปฏิบัติท่ีจะนําไปสูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใหบริการแกภาคประชาชน 

ซ่ึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการบริหารระบบราชการดิจิทัล ท่ีไมสามารถตอบสนองการใหบริการประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ อาจมีหลายมูลเหตุ เชน การตอตานการเปลี่ยนแปลงของคนในองคการ ขอจํากัดขององค

ความรูดานดิจิทัล 

แนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลและความเชื่อมโยงกับการบริหารระบบราชการดิจิทัล 

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) คือ “การกําหนดสิทธิในการ

ตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการสงเสริมใหเกิดกระบวนการจัดทํา การใชงาน และการบริหารจัดการขอมูล 

รวมถึงกระบวนการท่ีกําหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ท่ีชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานเก่ียวกับขอมูล

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสงผลใหหนวยงานสามารถบรรลุเปาหมายได” 

ในมุมมองของภาครัฐ ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) หมายถึง

“การกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการขอมูลทุกข้ันตอน เพ่ือให

การไดมาและการนําไปใชขอมูลของหนวยงานภาครัฐถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน รักษาความเปนสวนบุคคล

และสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย โดยใชขอมูลเปนหลักในการขับเคลื่อน

ประเทศ (สุกัญญา เรืองสุวรรณ. 2553 : 72-75) เชน การใชขอมูลในการวิเคราะหการตัดสินใจเชิงนโยบาย

และการบริหารราชการแผนดิน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การเสริมสรางและผลักดันธุรกิจ

ท่ีเกิดจากการใชนวัตกรรมขอมูล”  

Intra-governmental Group on Geographic Information กําหนดองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐท่ีดี (IGGI, 2005) ประกอบไปดวย 

1. มีความม่ันคงปลอดภัยและรักษาความเปนสวนบุคคล โดยมีมาตรการชวยปองกันความเสียหายท่ี

จะเกิดข้ึนกับขอมูลและการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

2. มีมาตรการควบคุมและจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการขอมูลหรือวงจรชีวิตของขอมูล 

ตั้งแตกระบวนการเก็บขอมูลและการทําลายขอมูล  

3. มีนโยบายการใชขอมูลท่ีชัดเจน โดยกําหนดนโยบายและกฎเกณฑของขอมูลเปนสําหรับธรรมาภิ

บาลขอมูลและการบริหารจัดการขอมูล 
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4. มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของเจาของขอมูล โดยกําหนดวิธีการท่ีผูดูแลขอมูลหรือเจาของขอมูล

สามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง หรือสงผานขอมูลใหชัดเจน เพ่ือไมใหเกิดปญหาในกรณีท่ีชุดขอมูลหรือฐานขอมูล

บางแหลงอาจจะมีผูดูแล ผูใชงาน หรือเจาของขอมูลหลายคนหรือหลายหนวยงาน 

5. ขอมูลมีเมทาดาตา  (Meta Data) โดยจะชวยใหผูใชงานเขาใจวาขอมูลชุดนี้คือขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

อะไร สามารถนําไปใชงานอยางไร และมีขอจํากัดอะไร โดยมีมาตรฐานของเมทาดาตา (Meta Data) ท่ี

เหมาะสมกับการใชงาน 

6. ขอมูลมีคุณภาพ โดยมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของขอมูลใหมีคุณภาพสูง ซ่ึงจะสนับสนุนให

การดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนั้น สรุปไดวา ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ หมายความวา การกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผู

มีสวนไดเสียในการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐทุกข้ันตอน เพ่ือใหการไดมาและการนําขอมูลของหนวยงานของ

รัฐไปใชอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน รักษาความเปนสวนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และ

บูรณาการระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย โดยใชขอมูลเปนหลักในการบริหารงาน

ภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยการกําหนดกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน). 2564, ออนไลน) ดังนี้ 

 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน). 2564, (ออนไลน) 
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จากกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย โครงสรางธรร

มาภิบาลขอมูล (Data Governance Structure) นิยามและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับขอมูล (Definition and 

Rules) และกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Processes) ทําใหทราบรายละเอียด

รูปแบบการทํางานของธรรมาภิบาลขอมูลในการบริหารระบบราชการ (คณะกรรมการศึกษากระบวนการธรร

มาภิบาลและการเปดเผยขอมูลดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน. 2562 : 39) ดังรายละเอียดดังนี้  

1.โครงสรางธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Structure) 

การกําหนดโครงสรางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเพ่ือแสดงลําดับข้ันระหวางกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับ

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ และแสดงถึงสิทธิ์ในการสั่งการตามลําดับข้ัน ท้ังนี้จํานวนบุคลากรและความลึกของ

ลําดับข้ันใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐสามารถจัดตั้งสวนงาน

ธรรมาภิบาลขอมูลในรูปแบบท่ีแตกตางกัน ประกอบดวย 

1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Council) คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ขอมูลมีอํานาจสูงสุดในธรรมาภิบาลขอมูลภายในหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงทําหนาท่ีตัดสินใจเชิงนโยบาย แกไข

ปญหา และบริหารจัดการภายในคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล ท้ังนี้ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

อาจจะทําหนาท่ีแทนผูบริหารขอมูลระดับสูง ซ่ึงข้ึนอยูกับความพรอมของหนวยงาน 

2) ทีมบริกรขอมูล (Data Steward Team) มีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐท่ีดี

ภายในหนวยงานภาครัฐ ทีมบริกรขอมูลรับคําสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล ในขณะเดียวกันมี

การใหขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล โดยบริกรขอมูลดานธุรกิจเปนผูให

การสนับสนุนดานธุรกิจ ขณะท่ีบริกรขอมูลดานเทคนิคเปนผูใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ผูมีสวนไดเสียกับขอมูล (Data Stakeholders) ทําหนาท่ีใหการสนับสนุนธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

ตอทีมบริกรขอมูลและคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล  

2. นิยามและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับขอมูล (Definition and Rules) 

1) สภาพแวดลอมของธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Environment) 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

ปจจุบันกฎหมายท่ีเก่ียวของกับขอมูล ขาวสาร หรือสิทธิสวนบุคคลในประเทศไทย มีประเด็นท่ีอาจสงผล

กระทบตอหลักแนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ นอกจากนี้วัฒนธรรมของหนวยงานท่ีเอ้ือตอการมีธรรมาภิ

บาลขอมูลภาครัฐธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐมีองคประกอบหลายอยางท่ีสนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐท่ีดีในขณะเดียวกันจะตองคํานึงถึงขอจํากัดท่ีอาจสงผลในเชิงลบตอการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปใหเกิด

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในหนวยงานดวย วัฒนธรรมองคกร และสภาพแวดลอมเปนหนึ่งในขอจํากัดท่ีอาจสงผล

ตอการเปลี่ยนแปลงในธรรมาภิบาลขอมูลภายในหนวยงานได 
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2) การนิยามขอมูล (Data Definition)การนิยามขอมูลตองมีความถูกตองและชัดเจน เพ่ือสรางความ

เขาใจท่ีตรงกันระหวางผูท่ีเก่ียวของท้ังนี้การจัดหมวดหมูของขอมูลทําใหมองเห็นถึงภาพรวมของขอมูล ขณะท่ี

การทําเมทาดาตาเพ่ือสรางความเขาใจตอขอมูลมากยิ่งข้ึน 

3) กฎเกณฑขอมูล (Data Rules) กฎเกณฑขอมูลมักจะอางถึงนโยบายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับ

ขอมูล โดยนโยบายขอมูลอธิบายถึงขอควรปฏิบัติและขอหามปฏิบัติ ขณะท่ีมาตรฐานขอมูลอธิบายถึงวิธีการ

หรือข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมาภิบาลขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลของ

หนวยงาน  

3. กระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Processes) 

กระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เปนข้ันตอนท่ีใชสําหรับกํากับดูแลการดําเนินการใด ๆ ตอขอมูลให

เปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบายท่ีเก่ียวของกับขอมูล กระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เริ่ม

ตั้งแตการวางแผนไปจนถึงการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1) การวางแผน (Plan) การวางแผนเริ่มตั้งแตกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นปญหา ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญ

เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนท่ีจะกําหนด กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใชในธรร

มาภิบาลขอมูลและการบริหารจัดการขอมูล หลังจากท่ีไดมีการกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นปญหาท่ีชัดเจน

แลว  

2) การปฏิบัติ (Do) การปฏิบัติ  การดําเนินการใด ๆ ของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขอมูล

และผูท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน สถาปนิกขอมูล นักออกแบบขอมูล นักจัดการฐานขอมูลวิศวกรขอมูล นักวิเคราะห

ขอมูล นักวิทยาการขอมูล เจาของขอมูล เจาของขอมูลสวนบุคคลผูสรางขอมูล ผูบริหาร ผูใชขอมูล ซ่ึงตอง

ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีไดกําหนดไว ขณะท่ีบริกรขอมูล

จะใหความรูและสนับสนุนใหบุคคลท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลานั้น รวมถึงรายงาน

ความกาวหนา ผลการปฏิบัติงานและประเด็นปญหาท่ีพบระหวางปฏิบัติงานจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลขอมูล 

3) การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure and Report) ในการตรวจสอบบริกรขอมูลจะ

ดําเนินการตรวจสอบความสอดคลองกันระหวางกฎระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานท่ีกําหนด กับการ

ปฏิบัติงานของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขอมูลและผูท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ พรอมท้ังทําการวัดผลดาน

คุณภาพขอมูล หลังจากนั้นรายงานผลความสอดคลอง คุณภาพขอมูล ความม่ันคงปลอดภัย และความเสี่ยงท่ี

เก่ียวของกับขอมูลไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงาน

และประเด็นปญหาท่ีพบ 

4) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเปนสิ่งท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระบบบริหารและกระบวนการจัดการขอมูล หรือวงจรชีวิตของขอมูล จะถูกใช



 

10 ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 

 

สําหรับการปรับปรุงกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ

ขอมูล เกณฑการประเมินความพรอมของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เกณฑการวัดระดับคุณภาพขอมูล และ

โครงสรางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐยังประสบกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับขอมูล ซ่ึงเปนประเด็นปญหาเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ท้ังในเรื่องความซํ้าซอนของขอมูล ความม่ันคง

ปลอดภัยของขอมูล เชน การรักษาความลับ  การเขาถึงขอมูล  การรักษาความเปนสวนบุคคล  คุณภาพของขอมูล 

เชน ความถูกตอง ความครบถวน ความเปนปจจุบัน  การเปดเผยขอมูล เชน หนวยงานเจาของขอมูลไม

อนุญาตใหเขาถึงขอมูล กระบวนการขอใชขอมูลซับซอนและใชเวลานาน ขอมูลไมอยูในรูปแบบท่ีใชงานตอได

งาย และยังไมมีการนําขอมูลไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม  (สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน). 2560 : 37-38) ประเด็นปญหาและ

อุปสรรคเหลานี้อาจเปนผลมาจากการบริหารจัดการขอมูลท่ีไมครอบคลุมและไมชัดเจนของหนวยงาน ดังนั้นจึง

จําเปนตองใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลขอมูลและบริหารจัดการขอมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหการไดมาและการนําไปใชขอมูลของหนวยงานภาครัฐถูกตอง ครบถวน 

เปนปจจุบัน ม่ันคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ม่ันคงปลอดภัยไดจริง  กลาวคือ บุคคลท่ีไดรับบทบาทในธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ จะมีหนาท่ีในการกําหนด

ขอบเขต กฎเกณฑ และนโยบายขอมูลท่ีใชในกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพ่ือควบคุมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล ตั้งแตการสราง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช การเผยแพร 

จนถึงการทําลาย โดยกฎเกณฑและนโยบายขอมูลตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมองคกรของ

แตละหนวยงาน การวัดผลการดําเนินการชวยใหเห็นระดับการดําเนินการของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ซ่ึง

สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินการหรือคุณภาพของขอมูล ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐจะเปนแนวทางให

หนวยงานภาครัฐ ท้ังสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม นําไปปรับใช

ใหเขากับลักษณะเฉพาะของแตละหนวยงานเพ่ือใหสามารถปรับตัวตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

การขับเคล่ือนธรรมาภิบาลขอมูลสูการปฏิบัติในการพัฒนาระบบราชการไทย 

ธรรมาภิบาลขอมูลถือวาเปนเครื่องมือทางการบริหารท่ีถูกออกแบบเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการไทยในยุคดิจิทัล นับวาเปนเครื่องมือท่ีมีการพัฒนาระบบท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับรูปแบบทางการ

บริหารจัดการใหสอดคลองกับการบริหารงานในยุคดิจิทัลใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการมากข้ึน  อยางไร

ก็ตามเครื่องมือทางการบริหารจะไมสามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพไดหากขาดปจจัยในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม ดังนั้นกลไกสูการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลขอมูลสูการปฏิบัติในการ

พัฒนาระบบราชการไทย (สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน). 2560 : 39-55.) ดังตอไปนี้ 
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จากแผนภาพขางตนไดกลาวถึงรูปแบบการเปลีย่นผานสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลดวยการปรับใชธรรมาภิ

บาลขอมูลสูการปฏิบัติในการพัฒนาระบบราชการไทยตองขับเคลื่อนดวยปจจัยท้ังภายในและภายนอก ดัง

รายละเอียดดังนี้ 

ปจจัยภายนอก เปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติใหมีกรอบการทํางานใหมีความชัดเจน ดังนั้น

ปจจัยภายนอกตองถูกวางรากฐานท่ีเปนระบบ และไดมาตรฐาน ดังนี้ 

1. ขอมูล มีรูปแบบการจัดการขอมูลท่ีไดมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกตอง ม่ันคงปลอดภัยรักษาความเปน

บุคคล รวมถึงการทําลายขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน การสรางมาตรฐานและกฎระเบียบในการรองรับเปนการ

สรางแนวปฏิบัติ การควบคุม และการใหโทษ ท่ีถูกตองตามหลักการบริหารระบบราชการ 

3. เทคโนโลยี การขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบราชการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 

และการประสานงานดวยนวัตกรรมท่ีทันกระแสในยุคโลกาภิวัตน 

4. วัฒนธรรม การสรางวัฒนธรรมผานกระบวนการทํางาน การพัฒนาองคความรู และความเชื่อม่ันใน

เทคโนโลย ีเพ่ือลดแรงตานการปรับเปลี่ยนสูยุคดิจิทัล 

ปจจัยภายใน เปนปจจัยระดับบุคคลและองคกรจะตองมีการปรับแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับ

แนวนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

1. คน การพัฒนาคนในองคการท้ังผูนํา พัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพ ใหเกิดการเรียนรู ยอมรับ และ

พัฒนาศักยภาพในการบริหารราชการดวยระบบดิจิทัล 

2. ชุดความคิดและทัศนคติ การมีทัศนคติท่ีมุงเนนการใหบริการและตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง 

ขอมูล วัฒนธรรม 

กฏหมาย
ระเบียบ และ
มาตรฐาน 

เทคโนโลยี 

กระบวนการ
ทํางาน 

คน 

การมีสวนรวม
ของคนใน
องคกร 

ชุดความคิด
และ

ทัศนคติ 

ปจจัย
ภายนอก 

ปจจัย
ภายใน 

การขับเคล่ือน 
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3. การมีสวนรวมของคนในองคกร กระบวนบวนการเอ้ือตอการมีสวนรวมของบุคลากร 

4. กระบวนการทํางาน การปรับกระบวนการใหเกิดประสิทธิภาพ ดวยการมุงเนนผลลัพธของการ

ใหบริการดวยนวัตกรรมทางการบริหารดวยระบบดิจิทัล 

ท้ังนี้เพ่ือใหไดมาซ่ึงธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐท่ีดีนั้น หนวยงานควรคํานึงถึง 

1. บทบาทของผูบริหาร ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

ดังนั้นผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตองมีความมุงม่ันในการผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

2. จัดต้ังคณะทํางาน จัดต้ังคณะทํางานใหสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตําแหนง

ตามท่ีไดกําหนดไวในกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ท้ังนี้หนวยงานสามารถดูความเหมาะสมในการบริหาร

จัดการบุคลากรท่ีมีหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

3. กําหนดกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ การกําหนดกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

(Data Governance Process) ตามท่ีไดกําหนดไวในกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เริ่มตั้งแตการวางแผน การ

ปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผลและรายงานไปจนถึงการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

4. กําหนดนโยบาย กฎเกณฑของขอมูล การกําหนดนโยบายขอมูลจัดเปนหนึ่งในพ้ืนฐานของธรรมาภิ

บาลขอมูลภาครัฐ นโยบายท่ีกําหนดสามารถใชรายละเอียดตามท่ีระบุในกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐไดโดย

คํานึงถึงความสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มีการเผยแพร

และสื่อสารใหกับเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน 

5. การปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ กลุมคนท่ีไดกําหนดไวในธรรมาภิ

บาลขอมูลภาครัฐ มีหนาท่ีในการดําเนินงานท่ีแตกตางกันออกไป โดยเริ่มตั้งแตการวางแผน การลงมือปฏิบัติ 

การตรวจสอบ และปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตามลําดับ 

6. ตรวจสอบเพ่ือการประเมินผล การทํางานในภาพรวมเพ่ือเปนขอมูลท่ีใชสําหรับการตัดสินใจ เพ่ือ

การปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคต และบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวตลอดจนเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

ตอไป 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล นับเปนชวงเปลี่ยนผานท่ีหนวยงานภาครัฐกําลัง

ตื่นตัว และพยายามเรียนรู และปรับใชในองคกรภาครัฐในการใหบริการประชาชน ดวยความแปลกใหม ยอมมี

ขอจํากัดท่ีนําไปสูแนวปฏิบัติท่ีจะนําไปสูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใหบริการแกภาคประชาชน ซ่ึง

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการบริหารระบบราชการดิจิทัล ท่ีไมสามารถตอบสนองการใหบริการประชาชนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ อาจมีหลายสาเหตุ เชน การตอตานการเปลี่ยนแปลงของคนในองคการ ขอจํากัดขององค

ความรูดานดิจิทัล 

 

 



 

ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 13 

 

สรุปประเด็นสําคัญในการนําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐสูวิถีปฏิบัติเพ่ีอการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) เปรียบเสมือนเปนแนวทางใน

การริเริ่มกําหนดกลไกตาง ๆ ในธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐอยางเปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ

ขอมูล ใหไดซ่ึงขอมูลท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย สรางมูลคา และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท้ัง

การเปดเผยขอมูล เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล และการสรางประโยชนจากขอมูลตอไปในอนาคต ซ่ึงจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินงานและการแขงขันของประเทศจากกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐแสดงให

เห็นถึงโครงสราง กระบวนการและหลักเกณฑตาง ๆ กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐนั้นจะตองจัดทําอยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง ดังนั้นหนวยงานควรตองดําเนินการและวัดผล ปรับปรุงประสิทธิภาพอยูเสมอเพ่ือ

ยกระดับการดําเนินงานใหมีธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐท่ีมีใหดียิ่ง ๆ ข้ึน เพ่ือประโยชนในการดําเนินงาน เพ่ิม

ศักยภาพ สงผลดีท้ังตอประชาชนและประเทศชาติ 

ความเชื่อมโยงสูการนําเครื่องมือ ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) 

สูการปฏิบัติจะยังคงเปนกระบวนการเชิงนโยบายท่ีเปนนามธรรม หากไมมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน และ

การกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ตลอดจนการรายงานผล และวัดผลการปฏิบัติงานในเชิง

ประจักษ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การวัดผลจากภาพสะทอนของความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนจากการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการในระบบรัฐบาลดิจทัิล 

ดังนั้น การพัฒนาการระบบการจัดการภาครัฐ เพ่ือกาวเขาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลจะตองมีการ

วางแผนอยางเปนระบบ พัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมดิจิทัลใหสอดรับกับบริบททางการบริหารของประเทศ 

รวมถึงการวัดผลการปฏิบัติงานโดยยึดถือความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนเปนสําคัญ ตลอดจนการ

พัฒนาและแกไขปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพ่ือกาวสูการเปนประเทศแหงการพัฒนาทางดาน

ดิจิทัลท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมโลก 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็นถึง ประวัติศาสตรของกลองปูจาท่ีใชประกอบใน

พิธีกรรมและความเชื่อของชาวลานนา ท่ีมีตอพระพุทธศาสนาตั้งแตในสมัยท่ีเครื่องดนตรีประเภทกลอง ชาว

ลานนา ชีวิตนี้ยังมีบทบาทในการศึกสงครามจนถึงสมัยการเปลี่ยนแปลง ปกสถานไปใชเพ่ือพระพุทธศาสนาใน

สมัยของ พญากือนา ป พ.ศ. 1898 ท่ีอาณาจักรลานนาไดรับการเผยแพรพระพุทธศาสนานิกาย ลามันลังกา

วงศหรือ นิกายสวนดอก โดยพระสุมณเถระจากรัฐสุโขทัย จะมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ จากการนับถือผี

บรรพบุรุษมาเปนการนับถือหาพุทธศาสนาอยางแพรหลาย ตั้งแตสมัยนั้นเปนตนมากลองปูจา ก็มีบทบาท

สําคัญในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองในสมัยนั้นดวย โดยมีกลุมชาติพันธุไทลื้อถวายตัวเปน

กัลปณาขาพระโยมสงฆสืบทอดวิธีการตีกลองปูจาเพ่ือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเปนตนมา 

 ผลของการวิจัยพบวากลองปูจายังเปนเครื่องดนตรีท่ีสําคัญอยูในพิธีกรรม ความเชื่อ

พระพุทธศาสนาของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลานนาอยางเหนียวแนน วิธีวัฒนธรรมและสืบทอดความเปนนอัต

ลักษณท่ีสําคัญของกลุมชาติพันธุไทลื้อ ทําใหพระพุทธศาสนายังคงอยูในสังคมของชาวลานนา ถึงแมวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แตกลองปูจาก็ยังเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในกลุมชาติพันธุไทลื้อ ซ่ึงเปน

สวนหนึ่งของกลุมชาติพันธุในลุมน้ําโขงอยางแยกกันออกไดยากจนถึงปจจุบัน และเปนเครื่องยืนยันไดเปนอยาง

ดีวากลองปูจายังมีความสําคัญตอความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่ีกลุมชาติพันธุไทลื้อมีตอพระพุทธศาสนา

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 

ลานนาเปนอาณาจักรหนึ่งท่ีมีความรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยพญามังราย พระองค

ทรงปกครองอาณาจักรลานนาตั้งแตป พ.ศ. 1804-1854 ทรงสรางเวียงกุมกามและเชียงใหมเปนราชธานี ทรง

เลื่อมใสและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาท่ีสืบสายมาจากพระพุทธศาสนาสมัยอาณาจักรหริภุญไชยเรียกวา 

“นิกายพ้ืนเมือง” เนื่องจากกษัตริยองคสุดทายของอาณาจักรหริภุญไชยคือ “พญายีบา” ไดเสียเอกราชใหแก

พญามังรายในปพ.ศ. 1824 พระพุทธศาสนาแบบหีนยานในอาณาจักรหริภุญไชยจึงไดแพรกระจายเขามาสูท่ี

เวียงกุมกามและเชียงใหมตามลําดับ (อรุณรัตน วิเชียรเขียว; 2539, หนา 1-2) 

ตอมาในสมัยของพญากือนา กษัตริยราชวงศมังรายลําดับท่ี 6 ทรงปกครองเชียงใหมระหวางปพ.ศ. 

1898-1928 อาณาจักรลานนาไดรับการเผยแพรพระพุทธศาสนานิกายรามัญลังกาวงศหรือท่ีเรียกวา “นิกาย

สวนดอก” โดยพญากือนาสงอาราธนาพระสุมณเถระจากรัฐสุโขทัยเขามาเผยแพรพระพุทธศาสนานิกายนี้

ตั้งแตป พ.ศ. 1912 พระองคโปรดใหสรางวัดบุปผารามเหมือนดอกไมถวายพระสุมณเถระเพ่ือใหจําพรรษา จึง
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ทําใหวัดสวนดอกไมหรือท่ีชาวเมืองจะเรียกสั้นๆ วา “วัดสวนดอก” เปนวัดสําคัญในการเผยแพรพุทธศาสนา

นิกายรามัญหรือนิกายสวนดอกนี้ใหแพรหลายในลานนา (อรุณรัตน วิเชียรเขียว; 2539, หนา 1-2) 

กลุมชาติพันธุไทลื้อ เปนกลุมชาติพันธุท่ีถูกเกณฑใหเปนกัลปณาขาพระโยมสงฆในสมัยพญากือนานี้ 

ซ่ึงกลุมชาติพันธุไทลื้อเปนกลุมชาติพันธุท่ีมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เปนกลุมชาติพันธุหลักท่ีทําให

พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นมีความเจริญรุงเรือง อีกท้ังยังเปนกลุมชาติพันธุท่ีรักษาอัตลักษณ และวิถีทาง

วัฒนธรรมในการจรรโลงพระพุทธศาสนาใหคงอยูผานเครื่องดนตรีท่ีเรียกวา “กลองปูจา” ซ่ึงแตเดิมเคยใชใน

การประกอบพิธีกรรมการบูชาผีบรรพบุรุษเวนวรรค ผีฟาผีแถน กลุมชาติพันธุไทลื้อไดปรับเปลี่ยนกลองปูจาให

มาเปนสวนหนึ่งและใชในการบูชาทางพระพุทธศาสนาแทน 

กลองปูจา หรือกลองบูชา เปนวิถีวัฒนธรรมของกลมชาติพันธุท่ีมาอยูอาศัยในอาณาจักรลานนา และ

โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุไทลื้อ ท่ีมีตํานานมาเปนเวลากวา 1,300 ป ซ่ึงเดิมกลองปูจาถูกสรางข้ึนเพ่ือเปน

สัญญาณบอกเหตุตาง ๆ ทางสังคม ในอดีตเสียงย่ํากลองจะดังกังวาลข้ึนทุกครั้งกอนท่ีจะออกไปรบทัพจับศึก

กับศัตรู และจะเปนเครื่องประโคมชัยท่ีดังกองเม่ือชนะศึกสงคราม กลองปูจา ในสมัยกอนจึงเปนกลองประจํา

เมือง เนื่องจากกลองชนิดนี้ใชตีบอกเหตุ และบอกขาวตาง ๆ จึงทําใหชาวเมืองมีความรูสึกสบายใจ บานเมือง

สงบสุขบางครั้งจึงเรียกกลองชนิดนี้วา“กลองอุนเมือง” และมีชื่อเรียกตามลักษณะท่ีเปนมงคลไดหลายชื่อ เชน 

นันทเภรี เดชเภรี ชัยยะเภรี และมังคละเภรี 

นอกจากกลองปูจา จะเปนอาณัติสัญญาณในราชการสงครามหรือบอกเหตุการณสําคัญของบานเมือง

แลว หลังจากท่ีอาณาจักรลานนาไดรับการเผยแพรพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศและกลุมชาติพันธุไทลื้อไดถูก

ถวายเปนกัลปณาขาวัดจึงมีวิถีทางวัฒนธรรมท่ีเปนอัตลักษณเฉพาะตน คือ การนํากลองปูจามาเปนสวนหนึ่ง

ของพระพุทธศาสนา รวมถึงเปนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยใชตีเปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา ตีเพ่ือเปนอาณัติสัญญาณการเริ่มตนและสิ้นสุดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตีเพ่ือบอกกลาว

แกเหลาพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาใหไดรับทราบเนื่องในวันศีล  วันพระธรรมสวนะ หรือบอกเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนภายในวัด อาทิ เจาอาวาสมรณภาพ เปนตน 

กลองปูจาจึงถือวาเปนวิถีทางวัฒนธรรมหนึ่งของการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของกลุมชาติพันธุไท

ลื้อ และยังมีอัตลักษณท่ีโดดเดนเริ่มตั้งแตการคัดเลือกไมกลอง การเลือกหนังกลอง การประกอบพิธีขึงหนัง

กลอง การบรรจุหัวใจกลอง จนกระท่ังการนํากลองปูจาข้ึนหอกลองลวนแลวแตตองมีพิธีกรรมท่ีมีความพิถีพิถัน 

โดยอาศัยการกําหนดฤกษงามยามดี นอกจากอัตลักษณของกลองปูจาท่ีกลาวมาเบื้องตนแลว ยังมีอัตลักษณ

ดานการจัดเรียงกลองลูกตุบ ซ่ึงมีความแตกตางกันตามพ้ืนท่ีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ืองายตอการตีกลองปูจา 

รวมถึงระบําท่ีใชในการตีกลองปูจาของกลุมชาติพันธุไทลื้อก็มีความคลายคลึงกัน หรือแมแตเครื่องดนตรีท่ีใชใน

การตีประกอบการตีกลองปูจาก็มีการใชเครื่องดนตรีท่ีใกลเคียงกัน อาทิ การใชการฆองโหยง ฉาบขนาดใหญ 

และมะโหระทึกมาเปนเครื่องดนตรีประกอบ 
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บทความงานวิจัยในครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาเพ่ือมุงเนนไปในเรื่องของ อัตลักษณของกลองปูจาท่ีมี

ความสําคัญตอพระพุทธศาสนา โดยเปนการศึกษาความเปนตัวตนของกลองปูจา และมีความเก่ียวของกับ

พิธีกรรมความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของกลุมชาติพันธุไทลื้อท่ีมีตอกลองปูจา และเพ่ือใหกลองปูจาอยูคูกับ

การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตอไปในดินแดนลุมน้ําโขง บทความวิจัยฉบับนี้จึงจะไดกลาวถึงขอมูลใน

การศึกษาคนควา และพัฒนาวิธีการท่ีจะอนุรักษ รักษาอัตลักษณตัวตนของกลองปูจาในกลุมชาติพันธุไทลื้อใน

ลุมน้ําโขงตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาวิถีวัฒนธรรมดนตรีกลองปูจาของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขง 

วิทีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปนการศึกษา

ประวัติศาสตร ความเปนมา รวมถึงสภาพปจจุบันของกลองปูจาในวิถีวัฒนธรรมดนตรีของกลุมชาติพันธุไทลื้อ 

เพ่ือนําขอมูลไปสูการวิเคราะห อธิบาย และทําความเขาใจเก่ียวกับอัตลักษณ วิถีวัฒนธรรมดนตรีกลองปูจา

ของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขง งานวิจัยชิ้นนี้ไดรวบรวมขอมูล และขนควาโดยการลงพ้ืนท่ีในชุมชนไทลื้อ

หลายพ้ืนท่ีไดแก 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 กําหนดสถานท่ี และใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการเขารวม สรางความเปนกันเองในชุมชนท่ี

เขาไปเก็บขอมูล หลังจากนั้นนําขอมูลท้ังหมดทําการวิเคราะหเรียบเรียงขอมูลตาง ๆ ในเชิงพรรณนาวิเคราะห

สรุปผลการวิจัยตามลักษณะของดนตรีในกลุมดนตรีชาติพันธุไทลื้อในแถบลุมน้ําโขง 

ผลการวิจัย 

คติความเชื่อท่ีเก่ียวของกับกลองปูจาความเชื่อดั้งเดิมในภูมิภาคลุมน้ําโขงแหงนี้ มีความเชื่อเก่ียวกับ

การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตในกลุมชาติพันธุมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะความเชื่อเก่ียวกับผี

บรรพบุรุษ และผีท่ีบันดาลใหเกิดความอุดมสมบูรณตอสภาพแวดลอมท่ีกลุมชาติพันธุนั้น ๆ ดํารงชีวิตอยู กลุม

ชาติพันธุไทลื้อยุคกอนประวัติศาสตรลานนาก็เชนเดียวกัน ซ่ึงไดรับเอาวัฒนธรรมรูปแบบของการผสมวงกลอง

เพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษ โดยรูปแบบท่ีใชผสมวงกลองนั้นจะมีรูปแบบท่ีใชกลองชนิดใดชนิดหนึ่งเปนประธาน และ

ใชฆองเปนเครื่องดนตรีประกอบหลักทําใหจังหวะในการตีกลองนั้น ๆ มีความโดดเดนมากยิ่งข้ึน ดังจะสามารถ
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พบเห็นการผสมวงกลองในลักษณะเชนนี้ไดจากกลุมชาติพันธุท่ีใชคําพูดในตระกูลกลุมภาษาไทในภูมิภาคลุมน้ํา

โขงแหงนี้มาเปนเวลาชานาน 

 

ภาพประกอบท่ี 1 ภาพการตีกลองสําริด เพ่ือการบูชาผีบรรพบุรุษของชนชาวไทลื้อในแถบอําเภอทุงชาง  

จังหวัดนาน (ท่ีมา: ผูวิจัย, 2561) 

ในยุคสมัยหอคํา นครลําปาง ไดมีการสรางกลองปูจาคูตําแหนงวัดอนาคตตํานานสะดือเมือง ซ่ึงเปนวัด

ประจํานครลําปางในสมัยนั้น มีตํานานกลาววา กลองท่ีถูกสรางข้ึนนี้เปนกลองท่ีมียันตคาถาอาคมบรรจุใน

ลูกน้ําเตาแลวแขวนซอนอยูในเรือนกลอง นาจะเปนความเชื่อท่ีอยูคูกับกลองปูจามาต้ังแตสมัยโบราณ เพ่ือทํา

ใหกลองมีอานุภาพ เม่ือตีครั้งใดแลวก็จะทําใหเกิดความรมเย็นเปนสุขแกเมือง และทําใหพระพุทธศาสนา

เจริญรุงเรือง การสืบเสาะหาท่ีมาของกลองปูจาคูตํานานเก่ียวกับยุคกษัตริยของลานนาก็คอยถูกประติดประตอ

กันข้ึนท่ีละนอย จากคําบอกเลาของปราชญรุนหลัง ท่ีกําลังพยายามสืบสาน อนุลักษณ ฟนฟูความเปนมาของ

กลองปูจาลานนาใหกลับมามีชีวิตคูกับลานนาอีกครั้งนั้น การฟนฟูนี้นาจะมีเลยไปถึงพ้ืนท่ีบางสวนในสิบสอง 

ปนนา เชียงตุง และไปอีกหลายพ้ืนท่ีแถบตอนบนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

คําวา “กองปูจา” ตามในภาษาถ่ินของชาวไทลื้อ หรือตามในภาษาถ่ินของชาวลานนานั้น จะออกเสียง

คลายกัน แตตางกันตรงท่ีสําเนียงในการพูด ท้ังนี้ภาษาถ่ินของชาวไทลื้อก็ดี หรือภาษาถ่ินของชาวลานนา

โดยท่ัวไปก็ดี คําวา “กลอง” จะไมอานออกเสียงตัวควบกล้ํา “ล” จึงออกเสียงเปน “กอง” แทนคําวา “กลอง” 

สวนคําวา “ปูจา” เปนภาษาถ่ินทางภาคเหนือ รวมไปถึงภาษาพูดของชนชาวไทลื้อ จะหมายถึงคําวา “บูชา” 

ซ่ึงในรูปแบบการเขียนอักษรธรรมลานนาจะเขียนดวยตัว “บ” แตออกเสียงเปนคําวา “ปะ” สวนตัวอักษร 

“ช”จะออกเสียงวา “จะ” ดังนั้นการออกเสียงดวยสําเนียงภาษาถ่ินเชนนี้ 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 ในการตีทํานองท่ัวไปจังหวะชา และทํานองสะบัดชัยจะมี

ฉาบใหญและฆองโหมงประกอบ ถาตีทํานองลองนานจังหวะเร็ว จะมีฉาบใหญและฆองชุด กลองนี้จะตีในวัน
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โกน วันพระ เพ่ือพุทธบูชา และเพ่ือเตือนชาวบานใหสํารวมอยูในคลองธรรม น2. กลองแบบเดียวกับ น1. แต

ใชไมแสะ คือไมกีบเปนเครื่องตีประกอบจังหวะรวมกับไมกลอง ใชตีในงานบุญของวัด เชนงานบุญสลากภัตต 

เปนตน ” (อุดม รุงเรืองศรี 2547 : 18 พจนานุกรมลานนา ฉบับแมฟาหลวง) 

จากความหมายคําวา “กลองปูจา” ในพจนานุกรมลานนา ประกอบกับการสัมภาษณผูท่ีมีความรูดาน

การสรางกลองปูจา จากชุมชนไทลื้อในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขงนั้นไดขอมูลการสรางกลองปูจาท่ีนาสนใจ คือ แตละ

ชุมชนไทลื้อจะสรางกลองปูจาโดยมีความยาว และหนากวางของกลอง รวมถึงวัสดุท่ีนํามาใชสรางกลองปูจา

แตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น โดยท่ีการสรางกลองปูจาของชาวไทยลื้อในฝงประเทศไทยจะนิยมสราง

รูปแบบ และลักษณะของกลองปูจาชุดหนึ่งจะประกอบไปดวย กลองใบใหญ 1 ใบ และกลองขนาดเล็กอีก 2 – 

3 ใบ ใชตีประกอบดวยฆองอีกจํานวนหนึ่ง กลองใบเล็กท่ีอยูดานขางกลองใบใหญท้ัง 2 หรือ 3 ใบนั้น จะถูก

เรียกวา “กลองลูกตุบ” มีลักษณะเหมือนไหนึ่งขาวของชาวลานนา กลองใบประธานซ่ึงมีขนาดใหญทําดวยไม

เนื้อแข็ง โดยสวนใหญแลวนั้นจะเปนไมประดู ลําตัวของกลองใบใหญจะมีความยาวโดยประมาณ 120 นิ้ว หนา

ตัด หรือเสนผานศูนยกลางประมาณ 24 – 26 นิ้ว สวนกลองลูกตุบใบเล็กท่ีอยูดานขางจะมีความยาวประมาณ 

20 นิ้ว หนาตัด หรือเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 – 14 นิ้ว หนากลองท้ังหมดนิยมหุมดวยหนังวัวท้ังสอง

ดาน สวนกลองลูกตุบใบเล็กจะนิยมหุมหนังหนากลอง 2 แบบ คือ แบบแรกจะหุมหนังหนากลองท้ังสองดาน 

สวนแบบท่ี 2 จะหุมหนังหนากลองดานหนึ่ง สวนอีกดานหนึ่งไมหุมหนังปลอยใหโลงไว 

   

ภาพประกอบท่ี 2 ภาพการข้ึนหนังกลองลูกตุบท้ัง 2 แบบ คือ แบบหุมหนาเดียว และแบบหุม 2 หนา

(ท่ีมา: ผูวิจัย, 2561) 

 

พิธีกรรมการตีกลองปูจาท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  

การตีกลองปูจาท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา จะมีลักษณะการตี 2 ประการ ดังนี้  

1. การตีกลองปูจาเพ่ือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา เปนการตีกลองปูจาท่ีตองมีฆองเปนชุด

หลาย ๆ ใบ และฉาบประกอบในการตี จะตองใชคนตีจํานวน 5-7คน การตีแบบนี้ จะใชในชวงเวลากลางคืน
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กอนวันพระ 1 วัน ซ่ึงบางทองถ่ินในแถบอําเภอปวจะตีคืนวันพระอีก 1 วัน เรียกวา “ตีสง” เพ่ือเปนการสง

เทวดาและขอบคุณชาวบานท่ีมาทําบุญ ชวงระยะเวลาการตีนั้นบางทองถ่ินในเมืองนานจะตีเฉพาะในชวงฤดู

เขาพรรษาเทานั้น บางแหงตีตลอดป การตีประเภทนี้ มักมีทวงทํานองการตี เรียกวา ระบํา (ภาษาถ่ิน) ไดแก 

ระบําเสือขบชาง ระบําเสือขบงัว ระบําเสือขบตุ ระบําสาวนอยเก็บผัก ระบําแมรางติ้วซ่ิน ระบําตุพ่ีสิกข ระบํา

ลองสา ระบําลุกทางเหนือมาสุบ ระบํายาสาสุบกุบ ระบําจกอ่ีลุม และระบําลองนาน ในวัฒนธรรมการตีกลองปู

จาของชาวไทลื้อเมืองนานนั้น ชาวบานท่ีทําการตีกลองปูจา จะตี 3 – 4 ครั้ง เรียกวา “วรรค”  นิยมตี 4 วรรค

ตอการตีในหนึ่งวัน กลาวคือ วรรค 1 – 3 จะตีกลองปูจา ระบําตาง ๆ ตามแตละทองถ่ินท่ียึดถือปฏิบัติมา มี

ทวงทํานองจังหวะท่ีชา สวนวรรค 4 หรือ วารสุดทาย เรียกวาตีหลบ จะตีระบําลองนานท่ีมีจังหวะการกระชับ

เร็วและเราใจ ระบํานี้บางวัดไมนิยมตีเพราะเชื่อวาจะทําใหพระภิกษุสามเณรมีความฮึกเหิม และจะประพฤติผิด

นอกพระธรรมวินัย คงเหลือแตการตีวรรค 1 - 3 ไวเทานั้น และเรียกการตีกลองปูจาเชนนี้วา การตีกลองปูจา

แบบ 3 วาร 

2. การตีกลองปูจาแบบระบําตีฟาดแซะสะบัดชัย เปนการตีท่ีมีลักษณะทวงทํานองการตีเร็ว เรงเร็ว ใช

ผูตีจํานวน 2 คน คือ คนตีกลองใหญ 1 คน และคนตีไมแซะ 1 คน การตีแซะ คือ การใชไมไผซีกตีกระทบหนา

กลองใหญ เพ่ือบอกจังหวะชาหรือเร็ว และกําหนดความสมํ่าเสมอของทวงทํานอง ในชุมชนชาวไทลื้อเมืองนาน

มีระบําฟาดแซะท่ีใชตี ไดแก ระบําตองแงน (สัมภาษณเจาอธิการเพทาย พฺรหฺมโชโต : 10 มีนาคน 2552 ) 

ระบํามาทืบคอก ระบํามาย่ําไฟ ระบําสบกอน ระบําสาวเก้ียวเกลา (สัมภาษณนายศรีลัย เทนุรักษ : 19 

เมษายน 2544 ) ระบําชางขามทง เปนตน ทํานองการตีกลองปูจาแบบตีฟาดแซะนี้ ในวาจะใชตีในวันพระชวง

คํ่า หรือการทําบุญในวันพระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลงแลว เพ่ือเปนการบูชาและสงเทวดาท่ีมารวมบุญในวันพระนั้น 

อีกท้ังยังเปนการบอกสัญญาณขอบคุณชาวบานท่ีทําใหการทําบุญในวันพระนั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

อยางไรก็ตามการตีกลองปูจาท้ังสองลักษณะนี้ก็เปนไปเพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง 

คงอยูคูกับชาวไทลื้อ และชาวลานนาสืบไปในพ้ืนท่ี ถึงแมในปจจุบันการตีกลองปูจาใน 2 ลักษณะนี้ในบางพ้ืนท่ี

ของชุมชนชาวไทลื้อจะไดหลงลืมไปบางแลวเพราะขาดผูสืบตอ แตก็ยังมีชุมชนไทลื้ออีกหลายพ้ืนท่ีไดอนุรักษ

และสืบทอดเอาไวใหคงอยู โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชุมชนไทลื้อในอําเภอทาวังผา อําเภอปว จังหวัดนาน และไทลื้อท่ี

อยูในแขวงไซยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีมีเขตติดตอกัน ไทลื้อท้ังสองพ้ืนท่ียังรักษาการตี

กลองปูจาท้ัง 2 ลักษณะนี้ไวอยางเหนียวแนน สืบทอดกันในหมูพระสงฆและชาวบานไทลื้อท่ีมีความรูจนถึง

ปจจุบันนี้ 
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ภาพท่ี 2.40 ภาพลักษณะการตีกลองปูจาระบําฟาดแซะ ของชาวบานพ้ืนท่ีชุมชนไทลื้อ ในจังหวัดนาน

(ท่ีมา: ผูวิจัย, 2561) 

ลักษณะการตีกลองปูจาท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ เปนการแบงลักษณะการตีกลองปูจาท่ีแบงการใชในกลุม

ชนชาวไทลื้อท่ีอยูในแถบจังหวัด เชียงใหม ลําพูน ลําปาง และนาน ท่ีหลงเหลือรองรอยการใชมาจนถึงปจจุบัน 

แตก็ยังมีการแบงลักษณะรูปแบบของการตีกลองปูจาอีกรูปแบบหนึ่งท่ีใชกันอยูในชุมชนชาวไทลื้อท่ีอยูในแถบ

จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร และกลุมไทลื้อท่ีอยูเมืองเชียงตุง เมืองยอง ในเขมรัฐ สาธารณรัฐแหงสหภาพ

พมา อีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีความแตกตางกัน โดยพ้ืนท่ีชุมชนไทลื้อในแถบนี้จะแบงรูปแบบการตีออกเปน  2 

ประเภทดังนี้คือ 

1. การตีกลองปูจาแบบสะบัดชัย คือ การตีกลองปูจาเพ่ือใชสําหรับบอกเหตุนัดหมาย ตีเพ่ือเฉลิมฉลอง

งานบุญงานกุศล ตอนรับแขกบานแขกเมือง ตีตอนรับขบวนแหครัวทานถวายวัด ตีรับขบวนกฐินขบวนผาปา 

และท่ีสําคัญในวันธรรมสวนะ หรือท่ีคนพ้ืนถ่ินเรียกวา “วันศีล” ก็จะใชทํานองระบําสะบัดชัยนี้ตีกอนพระข้ึน

เทศ และหลังพระเทศเสร็จลงจากธรรมาสนเรียบรอยแลว การตีกลองปูจาแบบสะบัดชัยนี้ จะใชคนตี 2 คน คือ 

คนตีกลองปูจา 1 คน และคนตีไมแซะเพ่ือเปนการเคาะจังหวะอีก 1 คน ระบําสะบัดชัยนี้แตละพ้ืนท่ีในแถบ

จังหวันนี้ยังมีชื่อเรียกท่ีแตกตางกันออกไปอีก เชน ระบําฟาดแซะ ระบําตุบตาง ระบํามาย่ําไฟ เปนตน 

2. การตีกลองปูจาแบบบอกเหตุ หรือการตีกลองปูจาแบบตีหนาเดียว คือ การตีกลองปูจาเพ่ือบอก

เหตุรายแรง เชน ตีกลองปูจาเพ่ือบอกเหตุเจาอาวาสมรณภาพ ตีกลองปูจาเพ่ือเรียกประชุมลูกบานของ

ผูใหญบาน ท้ังนี้การตีกลองปูจาในลักษณะแบบตีหนาเดียวนี้จะตีเพ่ือบอกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับหมูบาน วัด

และเมืองเทานั้น รวมไปถึงการตีกลองปูจาเพ่ือบอกเวลาท่ีเรียกวากลองย่ําคํ่านั่นเอง 

ท้ังนี้ การตีกลองปูจาแบบบอกเหตุนี้ ผูตีกลองใหญจะมีลีลา หรือ เจิงประกอบการตีเพ่ือสรางความ

สนุกสนาน และความสวยงามประกอบการตีกลองปูจาไปดวย การตีกลองปูจาชนิดนี้มักใชตีในโอกาส ดังนี้     
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1. ตีเม่ือธรรมข้ึน กลาวคือ เม่ือไดเวลาท่ีพระสงฆจะเริ่มเทศนาพระธรรม หรือสลับเปลี่ยนกัณฑเทศน ในการ

เทศนมหาชาติ  ( สัมภาษณนายทองคํา พุทธวงศ : 10 มีนาคม 2544 )  2. ตีเม่ือขบวนแหเครื่องไทยทานตาง 

ๆ เชน ขบวนแหงองคผาปา ขบวนแหองคกฐิน หรือขบวนแหงานประเพณี  ตาง ๆ เปนตน เม่ือเริ่มเคลื่อน

ขบวนเขาสูบริเวณวัดเพ่ือเปนการเตือนใหพระภิกษุสงฆเตรียมตัวรับการถวายไทยทานของชาวบาน 3. ตีในงาน

ตานสลากภัต คือ เปนการตีชวงกลางคืนกอนวันถวายสลากภัต และกอนท่ีจะทําพิธีถวายสลากภัต เรียกวา “ ตี

กอนสลากออก ” 

ในสมัยประวัติศาสตรลานนา เริ่มตั้งแตสมัยของการกอตั้งราชวงศเชื้อเจาเจ็ดตนอันมีพญา  มังรายเปน

ตนราชวงศ คําวา “เจาเจ็ดตน” มาจากการท่ีพระเจากาวิละไดรวมกับพระอนุชาท้ัง 6 พระองค และพระยาจา

บานเจานครเชียงใหมในกาลครั้งนั้นชวยกันกอบกูลานนาจากการปกครองของพมาภายใตการสนับสนุนจากทัพ

หลวงของสมเด็จพระเจาตากสินในป พ.ศ. 2317 และจากเวลานั้นเปนตนมาไดมีการนําเอากลองปูจามาใชเพ่ือ

ประโยชนภายนอกวัดมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการนําเอากลองปูจามาเปนอาณัติสัญญาณดานการเมืองการ

ปกครอง ถือเปนบทบาทสําคัญในยุคสมัยนั้น เนื่องจากบุคคลท่ีอยูในชนชั้นปกครองและประชาชนจะสื่อสารกัน

ไดอยางรวดเร็วและกวางขวางก็ตองอาศัยอาณัติสัญญาณจากเสียงกลองปูจาเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้เองจึงมีการ

กําหนดระเบียบเก่ียวกับการตีกลองปูจาเพ่ือแจงเหตุในชุมชนใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยกําหนดให

สามารถตีกลองปูจาไดเม่ือมีเหตุท่ีจําเปนเทานั้น เพราะหากตีกลองปูจาโดยไมจําเปนแลวนั้น อาจทําให

ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและเกิดความโกลาหลข้ึนได จึงตองมีการควบคุมหรือมีขอจํากัดในการตีกลอง

ปูจากําหนดเอาไว ดังเชนกฎหมายธรรมศาสตรและกฎหมายมังรายศาสตรท่ีคัดลอกสืบตอกันมา ซ่ึงเปน

ขอกําหนดสําหรับใชปกครองบานเมืองในอดีตกลาวไววา เม่ือมีเหตุการณจําเปนเกิดข้ึนในชุมชนใหชาวบานรีบ

ตีกลองปูจา เพ่ือใหอาณัติสัญญาณแกชุมชนไดทราบถึงเหตุการณนั้น ๆ หากมีผูใดตีกลองปูจาโดยไมมีเหตุ

จําเปน หรือไมมีเหตุอันควรใหตองตีกลองปูจา ผูท่ีตีกลองปูจานั้นจะตองถูกปรับเปนเงิน 66 บาท ในขณะท่ี

กฎหมายธรรมศาสตรและราชศาสตร ไดกลาวไววา ถาหากมีเหตุการณจําเปนเกิดข้ึนดังเชน โจรปลนบาน โจร

ปลนวัด  ไฟไหมหมูบาน เปนตน สามารถตีกลองปูจาใหสัญญาณได เม่ือเสียงกลองปูจาดังข้ึนแลวถาประชาชน

คนใดไดยินเสียงกลองปูจาแลวไมมารวมจับโจร หรือไมมารวมตัวชุมนุมยอมมีความผิด ตองถูกปรับเปนเงิน 

100 บาท (อรุณรัตน วิเชียรเขียว, 2520, หนา 214)  ดังความปรากฏในกฎหมายธรรมศาสตรและราชศาสตร

ตอนหนึ่งกลาวา 

“.....ถาโจรรบบานใต หื้อตีกลอง หื้อบานเหนือมาชวย โจร  รบบานเหนือ หื้อตีกลอง หื้อบานใตมา

ชวย บชวยมีความผิด.....” 

กฎหมายโบราณลานนาดังกลาวนี้ ถือเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงบทบาทของกลองปูจาท่ีมีตอสังคม

ลานนา ท่ีนอกเหนือจากเครื่องดนตรีท่ีใหความรื่นเริงบันเทิงใจแลว ยังใชเปนอาณัติสัญญาณแจงขาวสาร
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เหตุการณทางสังคมลานนาในสมัยนั้นดวย โดยมีกฎหมายบางฉบับควบคุมกํากับการตีกลองปูจาดังกลาวให

เปนไปดวยความเรียบรอย 

อยางไรก็ตามประโยชนใชสอยของกลองปูจาในยุคสมัยนี้ก็ยังดําเนินไปเพ่ือพระพุทธศาสนาเปนหลัก

อยางเชนเดิมในสมัยยุคกอนประวัติศาสตรลานนา ความสัมพันธุระหวางกลองปูจากับสังคมลานนาและ

วัฒนธรรมลานนาท่ีเห็นไดชัดเจนอีกประการหนึ่งในยุคสมัยประวัติศาสตรลานนานี้ ไดแก งานบุญประเพณีทาง

พุทธศาสนาท่ีมักมีการประโคมกลองปูจากันอยางครึกครื้น ทําใหผูคนเกิดความคึกคักและปติยินดีในงานบุญ

ประเพณีนั้น ๆ ดังนั้น กลองปูจาในวัฒนธรรมลานนานอกจากจะเปนเครื่องดนตรีท่ีใชในราชการบานเมือง และ

กิจกรรมภายในหมูประชาราษฎรแลว ก็ยังนับไดวากลองปูจาเปนเครื่องดนตรีประจําพระพุทธศาสนาในลานนา

อีกดวย 

องคความรูท่ีเก่ียวของกับกลองปูจาในลานนา มีการสืบทอดจากรุนสูรุนมาอยางตอเนื่อง และจัดเปน

มรดกทางภูมิปญญาดานดุริยางคศิลป ท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย และมีเอกลักษณโดดเดน ท้ังทางดานคติและ

รูปแบบของกลองปูจาเอง ชาวลานนารับรูถึงความมีอยูจริง และสัมผัสถึงบทบาทของกลองปูจาในลักษณะ

ดังกลาวมาอยางยาวนานตั้งแตสมัยยุคกอนประวัติศาสตรลานนาแลว จึงมีความรูสึกผูกพันอยูกับกลองปูจามา

โดยตลอด จนอาจกลาวไดวา ในบรรดาเครื่องดนตรีของลานนา กลองปูจานับเปนเครื่องดนตรีท่ีนิยมและ

แพรหลายมากท่ีสุดท่ีเปนเครื่องดนตรีใชบูชาในพระพุทธศาสนาในลานนา และถือเปนเครื่องดนตรีท่ีทําใหคน

ตางถ่ินรูจักดินแดนลานนามากยิ่งข้ึน และการท่ีกลองปูจามีบทบาทตอสังคมลานนาดังกลาว จึงทําใหการ

ดํารงชีวิตประจําวันของชาวลานนามักนําเอาคุณลักษณะของกลองปูจามาเปนสิ่งอางอิงเพ่ือใชอบรมสั่งสอน 

สรางความบันเทิง และบอกกลาวหรือทํานายเหตุการณทางสังคมอีกดวย 

จากอดีตในสมัยยุคประวัติศาสตรลานนาท่ีผานมาทําใหกลองปูจามีความสําคัญอยางยิ่งกับสังคมของ

ชนชาวไทลื้อและชาวลานนา หลังจากท่ีพระพุทธศาสนาไดเผยแพรเขาไปสูดินแดนตาง ๆอยางกวางขวาง 

โดยเฉพาะอยายิ่งหลังจากการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งท่ี 3 หลังพุทธปรินิพพาน 234 ป (สุเทพ พรมเลิศ

,2552,หนา 93 ) พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ และพระเจาอโศกมหาราชแหงเมืองปาฏลีบุตรไดจัดสงสมณทูต

ออกเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนตาง ๆ จํานวน 9 สาย ในบรรดาสายสมณฑูตท้ัง 9 สายนั้น พระโสณ

เถระและพระอุตตรเถระ ไดเผยแผพระพุทธศาสนามายังดินแดนสุวรรณภูมิ หรือเอเชียอาคเนยในปจจุบัน ซ่ึง

ประกอบดวยดินแดนแถบประเทศไทย พมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน นักโบราณคดีไทยสวนมากให

ความเห็นวาศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาในขณะนั้นนาจะอยูท่ีจังหวัดนครปฐม เพราะพบเสมา

ธรรมจักรรวมสมัยกับพระเจาอโศกมหาราชจํานวนมากในแถบบริเวณนี้ ครั้นตอมาพระพุทธศาสนาก็แพรหลาย

และเจริญรุงเรืองมากข้ึนและเขาสูอาณาจักรลานนาในท่ีสุด 

ดินแดนลุมน้ําโขงนับเปนถ่ินอาศัยของกลุมชาติพันธุไทตาง ๆ ท่ีมีคติความเชื่อดั้งเดิมท่ีหลากหลาย แต

พระพุทธศาสนาก็สามารถประดิษฐานตั้งม่ันและหยั่งรากลึกลงสูจิตใจของผูคนในภูมิภาคแหงนี้ไดเปนอยางดี
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เม่ือพระพุทธศาสนามีอิทธิพลมากข้ึนในดินแดนลานนา จึงทําใหเกิดการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะ

ผสมผสานระหวางคติทางพระพุทธศาสนากับคติแบบพราหมณในดินแดนลานนา และเกิดการผสมผสาน

ระหวางคติของทองถ่ินลานนาเกิดข้ึนไดอยางลงตัว จนกลายเปนศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณโดดเดนใน

ภูมิภาคแหงนี้ 

กลองปูจานับเปนคติทางวัฒนธรรมดานดนตรีชนิดหนึ่งท่ีปรากฏข้ึนโดยท่ัวไปในภูมิภาคลุมน้ําโขง มี

ลักษณะเปนกลองท่ีหุมดวยหนัง 2 ดาน เม่ือตีหรือเคาะดวยมือหรือไมจะมีเสียงดังกังวานไพเราะตาม

คุณลักษณะของวัสดุท่ีนํามาทําและขนาดของกลองปูจาใบนั้น ๆ สันนิษฐานเบื้องตนวาบรรดากลุมชาติพันธุไท

ท่ีอยูในภูมิภาคแถบนี้ ไดแก ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ ไทยอง ฯลฯ กลุมชาติพันธุไทเหลานี้นาจะมีกลองใช

อยูกอนแลว ดังจะสังเกตเห็นไดจากคําศัพทวา “กลอง” อานวา “กอง” ซ่ึงเปนคําศัพทพ้ืนฐานดั้งเดิมมีการใช

อยางแพรหลายในกลุมชาติพันธุไทในแถบลานนา มีลักษณะเปนคําโดดบัญญัติข้ึนใชตามลักษณะของสําเนียง

ภาษาพูดท่ีปรากฏข้ึนในทองถ่ิน หรือเรียนแบบธรรมชาติของเสียงกลอง แตอาจจะออกเสียงสําเนียงแตกตาง

กันออกไปตามความนิยมของแตละทองถ่ินอยูบาง ครั้นเม่ือพระพุทธศาสนาเผยแผเขามายังดินแดนลานนาจึง

ทําใหมีคําศัพทภาษาบาลีวา “เภรี” เกิดข้ึนมาใชอีกคําหนึ่ง และกลุมชาติพันธุไทตาง ๆ เหลานั้นก็ไดรับเอาคติ 

การสรางกลองท่ีปรากฏข้ึนในพระไตรปฎกเขามาผสมผสาน จึงทําใหถือคติวากลองเปนของสูงและศักดิ์สิทธิ์ 

โดยเฉพาะกลองปูจา และเชื่อวามีวิญญาณเทพศักดิ์สิทธิ์ท่ีเรียกวา “ดุริยเทพ” หรือวิญญาณของครูบาอาจารย

สถิตอยูในกลองปูจา ดังนั้นกลองปูจาในวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไทจึงมีขอหามและขอปฏิบัติท่ีแตกตางจาก

วัฒนธรรมดนตรีชนิดอ่ืนท่ีอยูในลานนา มีความเชื่อทางคตินิยมสืบตอมาจนถึงในปจจุบัน และกลองปูจายังมีคติ

นิยมในการใชเพ่ิมมากข้ึนกวาสมัยยุคประวัติศาสตรลานนา โดยนิยมใชประโคมในงานบุญประเพณีทางพุทธ

ศาสนาเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในทองถ่ินลานนา และวัดของกลุมชาติพันธุ

ไทในลานนาปจจุบันก็มักจะมีกลองปูจาปรากฏอยูภายในวัดตาง ๆ ทุกวัดท่ัวพ้ืนท่ีท่ีมีกลุมชาติติพันธไทท่ีได

กลาวมาแลวขางตนอาศัยอยู  โดยแตละพ้ืนท่ีก็จะมีชื่อเรียกกลองปูจาแตกตางกันไปตามแบบอยางคตินิยมของ

กลองปูจาท่ีปรากฏอยูในพระไตรปฎกในลานนา เชน กลองชัย กลองมังคละเภรี กลองชัยมังคละ กลองนันท

เภรี เปนตน บางทองถ่ินอาจเรียกกรองปูจาวา “กลองหลวง” ตามขนาดรูปลักษณท่ีมีขนาดใหญของกลองปูจา 

ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของคติการสรางกลองปูจาในวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ ไทกับคติทาง

พระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี  
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สรุปละอภิปรายผล 

จากการศึกษาในพ้ืนท่ีกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขง ท้ังเมืองสิบสองปนนา,เมืองหลวงพระบาง,เมือง

เชียงตุง,และกลุมชาติพันธุไทลื้อท่ีอยูอาศัยในตอนบนของประเทศไทย อาทิ จังหวัดนาน,พะเยา,เชียงใหม,

ลําพูนและลําปางบางสวน ผูวิจัยพบวา วิถีวัฒนธรรมดนตรีกลองปูจาของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขงท้ังใน

ราชอาณาจักรไทยและตางประเทศมีวิถีการใชกลองปูจาและวิถีวัฒนธรรมความเชื่อท่ีเหมือนกันโดยสรุปเปนขอ

ดังนี้ 
ในยุคกอนประวัติศาสตรลานนา 
จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารใบลานและหนังสือท่ีเก่ียวกับดนตรีของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ํา

โขง พบวา ในยุคกอนประวัติศาสตรลานนา กลุมชาติพันธุไทลื้อ เปนกลุมชาติพันธุหนึ่งท่ีพูดภาษาตระกูลไท

กะไดเหมือนกับชาติพันธุไทจวงท่ีอาศัยอยูบริเวณทางใตของประเทศจีนและยังไมมีการนับถือพระพุทธศาสนา 

จึงมีการนํากลองไมขนาดใหญมาตีคูกับกลองมะโหระทึกเปนเครื่องดนตรีในพิธีกรรมบูชาเทพเจา ผีฟา ผีแถน 

เพ่ือบันดาลความอุดมสมบูรณใหกับมนุษย 

ในยุคประวัติศาสตรลานนา 

จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารใบลานและหนังสือท่ีเก่ียวกับดนตรีของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ํา

โขง พบวา หลังจากท่ีอาณาจักรสิบสองปนนาท่ีมีกลุมชาติพันธุไทลื้ออพยพมาอยูในดินของอาณาลานนา ใน

สมัยพระญามังราย ไดมีการใชกลองไมขนาดใหญท่ีเรียกวา กลองชัย มาใชในการทําศึกษาสงคราม ตีเพ่ือเปน

อาณัติสัญญาณในการออกรบ โดใชเสียงของกลองปลุกใจใหเหลาทแกลวทหารมีความฮึกเหิมในการตอสูกับ

ศัตรู และนําชัยชนะมาสูบานเมืองดังชื่อท่ีเรียกวา “กลองชัย” 
ในยุคพระพุทธศาสนาเขามาเผยแพรในอาณาจักรลานนา 
หลังจากท่ีพระพุทธศาสนาเขามาเผยแพรในอาณาจักรลานนาในสมัยพระญากือนา กลุมชาติพันธุไท

ลื้อในลุมน้ําโขงท่ีอาศัยอาณาจักรลานนาไดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและถวายตัวเปนกัลปนาขาพระโยมสงฆ

จึงไดมีวิถีการนํากลองชัยมาเปนกลองท่ีตีถวายเปนพุทธบูชา ตีบูชาองคพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงเปนท่ีมาของ

การเรียก “กลองปูจา” 
ในยุคปจจุบัน 
เนื่องจากกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขงเปนกลุมชาติพันธุท่ีถือวาเปนผูเลื่อมใส ศรัทธา และทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก จึงมีวิถีในการใชกลองปูจาดังนี ้
1.วิถีวัฒนธรรมการตีกลองปูจาในทางพระพุทธศาสนาโดยตรง กลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขงเปน

กลุมชาติพันธุท่ีถือวาเปนผูเลื่อมใส ศรัทธา และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานั้น ยังพบการใชกลองปูจาในวัดและ

ยังใชตีในทางพระพุทธศาสนา อาทิ ตีรับผาปา กฐิน หรือการกุศล ตีกอนเริ่มและจบพิธีกรรมทางศาสนา เชน 

กอนข้ึนเทศนและหลังจบเทศน 
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2.วิถีวัฒนธรรมการตีกลองปูจาในทางสังคม กลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขงเปนกลุมชาติพันธุท่ีมีวิถีตี

เปนพุทธบูชาแลว ยังวิถีการใชกลองปูจาในทางสังคม โดยตีเพ่ือการบอกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในวัด ในหมูบาน 

ในเมือง อาทิ เกิดโจรปลนวัด ไฟไหมวัด การข้ึนนั่งบังลังคของพระมหากษัตริย ตีเพ่ือบอกวันเวลา เชน ตีวัน

โกน ตีในวันพระธรรมสวนะ หรือแมแตในปจจุบันกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขงไดนํากลองปูจามาตีเพ่ือ

ตอนรับเจานายพระบรมวงศานุวงศ และบุคคลสําคัญ การนํากลองปูจาไปใชในดานการทองเท่ียว ตีเพ่ือเปด

งานพิธีการสําคัญ ตีแสดงในพิธีงานเปด หรือนํากลองปูจาไปใชในการทําเพลงเพ่ือประกอบการฟอนใน

นาฏศิลป เปนตน 
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บทคัดยอ 

ดนตรีบลูส เปนดนตรีท่ีไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแตคริสตศักราช 1600 เปนตนมา เปน

ดนตรีท่ีมีสําเนียงลึกซ้ึง ใชเสียงเครื่องดนตรีท่ีมีเสนหเฉพาะตัว ดนตรีบลูสในยุคดั้งเดิมจะมีทวงทํานองเศรา

สรอย โหยหวน กระชากอารมณผูฟง ราวกับเขาไปอยูในสวนหนึ่งของบทเพลง เปนเพราะถูกถายทอดจาก

อารมณเศรา ผิดหวังและอัดอ้ัน นอยเนื้อ ต่ําใจ แสดงผานบทเพลงของตนผิวดําในประเทศอเมริกา รูปแบบ

จังหวะดั้งเดิมของดนตรีบลูสนั้นมีพ้ืนฐานมาจาก 2 จังหวะ Shuffle และ Slow Blues และจังหวะ Straight 

จนถึงคริสตศักราช 1900 ถึงปจจุบันมีการผสมจังหวะรูปแบบอ่ืนๆ เขามาและเครื่องดนตรีท่ีนิยมนํามาใช

บรรเลงในดนตรีบลูส คือ กีตารไฟฟา ดวยเทคนิคท่ีเปนเอกลักษณท่ีแตกตางจากเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน คือ การ

ดันสาย (Bending) และการสั่นสาย (Vibrato) การตบสายและการเก่ียวสาย (Hammer on & Pull off) การ

สไลด (Slide) รวมถึงการใชบันไดเสียงบลูส (Blues Scale) ในทางเดินคอรดบทเพลงบลูสพบการใช 12 

บารบลูส มากท่ีสุด จนนําไปสูการดนสด (Improvisation) เปนสิ่งสําคัญในการบรรเลงกีตารบลูส เปนการ

สรางสรรค โดยใชปฏิภานไหวพริบ เทคนิคบรรเลงท่ีมาจากความรูสึกและอารมณของผูบรรเลงท่ีแตกตางกันไป 
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. 



 
 

30 ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 

 
 

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) เปนดนตรีท่ีมีสําเนียงลึกซ้ึง มีตนกําเนิดในประเทศอเมริกา ใชเสียงเครื่อง

ดนตรีท่ีมีเสนหเฉพาะตัว ดนตรีบลูส ดั้งเดิมจะมีทวงทํานองเศราสรอย โหยหวน กระชากอารมณผูฟง ราวกับ

เขาไปอยูในสวนหนึ่งของบทเพลง เปนเพราะถูกถายทอดจากอารมณเศรา ผิดหวังและอัดอ้ัน นอยเนื้อตํ่าใจ 

แสดงผานบทเพลงของตนผิวดําในประเทศอเมริกา ท่ีมาจากปญหาการถูกกดข่ีขมเหง เหยียดสีผิว และสิทธิ

ความเปนมนุษยท่ีไมเทาเทียมกัน เปนบาดแผลท่ีฝงลึกในจิตใจของคนผิวดําท่ีเปนทาสในอดีตกาล 
ในปค.ศ.1600 เปนตนมาชาวผิวดําในทวีปแอฟริกาถูกบังคับใชแรงงานเปนทาสผิวดําโดยชาวผิวขาว

สวนใหญไดนําตัวมาจากภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคตะวันออก เพ่ือทํางานเกษตรกรรมทางตอนเหนือของ

อเมริกาเปนอาชีพหลัก เชน สวนฝาย สวนกาแฟ สวนออย สวนยาสูบ เปนตน ระบบทาสทําใหคนผิวดําถูกย่ํายี

และลงโทษอยางโหดรายท้ังกายและใจ อีกท้ังจํากัดเสรีภาพในทุกดาน เจาของทาสผิวดําหลายคนหดหูและ

เศราใจในการแสดงออกทางอารมณของทาสผิวดําของเขา ผานบทเพลงดนตรีท่ีมี 12 วลี ซ่ึงกลั่นออกมาจาก

ความรูสึกโศกเศรา คับของและอัดอ้ัน นอยเนื้อต่ําใจ แตกระนั้นการขาดนักดนตรีในยุคนั้นทําใหการคัดคนงาน

ผิวดําท่ีมีความสามารถการเลนและรองดนตรีไดจะมีคาจางมากกวาคนอ่ืนๆ Edward komara (2006 : 111-

112) 
ปค.ศ.1803 ชาวผิวดําเริ่มใชการปรบมือและตบลงบนรางกายของเขาแทนจังหวะกลองในรูปแบบเนน

ความสามัคคีแบบแอฟริกา จนนําไปสูการใชเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง เปนทํานองเพลงโตตอบกัน 

โดยใชทํานองหนึ่งเปนพ้ืนฐานใหเครื่องดนตรีหลายๆชิ้น ท้ังเพลงบทสวดทางศาสนาและชวงพักหลังจากทํางาน

เสร็จ มีการฝกฝนบทเพลงท่ีมี 12 วลี ในหมูคนงานผิวดําท่ีเริ่มแพรกระจายไปท่ัวทุกแหงในอเมริกาดนตรี

พ้ืนบานท่ีไดยินไดฟงกันอยางแพรหลาย แมแตในกลุมเด็กๆแทบจะรองกันไดทุกคน ดังเชน Matchbox Blues, 

Sitting on the top of the world, Milk Cow Blues มีเนื้อหาเนนการบรรยายเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน ความทรง
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จํา ความเปนอยูและมีนักเทศนในโบสถผูมีนามวา Broonzy กลาววา เพลงบทสวดของคริสตจักรไดแรง

บันดาลใจจากชาวแอฟริกา และจิตวิญญาณของบลูสจะไมมีวันตาย (David P.Satmary,1991 : 4) 
ในป ค.ศ.1850 วัฒนธรรมของสามเหลี่ยมปากแมน้ํามิสซิสซิปปซ่ึงเปนดินแดนท่ีเปนจุดเริ่มของ

ดนตรีบลูสถูกหลอหลอมและถายทอดดวยความโหดราย โดนกดข่ีขมเหงของทาสผิวดํา การแบงเชื้อชาติและ

ชนชั้นท่ีชัดเจน ทําใหสังคมถูกปรับระดับชั้น เปนความรูสึกท่ีเปนสินคามากกวาคน สงผลใหมีจํานวนทาสผิวดํา

สําหรับคนผิวขาวในอัตรา 5 ตอ 1 คน Ted Gioia (2008 : 3) 
ป ค.ศ.1861-1865 ทาสผิวดํามีจํานวนเพ่ิมข้ึนพรอมกับขอบเขตทางภูมิศาสตรในฐานะรัฐใหมท่ีกอตั้ง

และเปนท่ียอมรับจากคาบสมุทรกัลฟ (อลาบามา, มิสซิสซิปป, ลุยเซียนา, เท็กซัส), ท้ังสองดานของแมน้ํา

มิสซิสซิปป (โดยเฉพาะอารคันซอ,เทนเนสซีและมิสซูรี่)ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือ (มิชิแกนและอิลลินอยส) 

และแมแตในเวสตโคอา (แคลิฟอรเนีย)และไดเกิดสงครามกลางเมืองหรือ "Civil War" ระหวางอเมริกาเหนือ

กับอเมริกาใตไดจุดปะทุข้ึนดวยฉนวนสงครามท่ีมีเวลายาวนานมาหลายป ซ่ึงสาเหตุท่ีแทจริงของการปะทะกัน

ยังมีท่ีมาไมชัดเจน โดยภาพรวมปญหานาจะมาจากการท่ีอเมริกาเหนือสนับสนุนการเลิกระบบทาส ในขณะท่ี

อเมริกาใตไมเห็นดวย ในท่ีสุดเม่ืออเมริกาเหนือประกาศไดชัยชนะ สงครามก็ไดยุติลง กฎหมายการเลิกทาสใน

อเมริกาก็ถูกประกาศโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอลนใชอยางเปนทางการในวันท่ี 1 

มกราคม ค.ศ. 1863 และความเปนทาสนั้นไดประกาศใหผิดกฎหมายทุกท่ีในสหรัฐอเมริกาในการแกไข

รัฐธรรมนูญครั้งท่ี13 ซ่ึงมีผลบังคับใชสําเร็จในป ค.ศ. 1865 ภายใตอุดมการณท่ีเชื่อม่ันท่ีจะเปนประเทศ

เสรีภาพ ความเสมอภาค และความความเทาเทียมอยางสมบูรณ และเพ่ือสนองนโยบายแหงชาติการเปน

อิสรภาพท่ีทุกคนรอคอยมาอยางยาวนาน (Edward komara (2006 : 113-117) ป ค.ศ.1865-1890 หลัง

สงครามกลางเมืองคนผิวดําสวนใหญยังคงอยูในพ้ืนท่ีท่ีพวกเขาเคยเปนทาส การยึดครองทางทหารของภาคใต

การประกาศใชการประกาศอิสรภาพงานนี้คนผิวดําไดใชสิทธิของตนเองเต็มท่ี แตยังมีกลุมเล็ก ๆ ยังทํางานอยู

เหมือนเดิมแตไดคาแรงตามประกาศกฎหมาย คนผิวดําบางสวนไดสรางอาชีพและสรางธุรกิจของตนเองจน

นําไปสูวัฒนธรรมทางสังคมของพวกเขาดวย การศึกษาสําหรับคนผิวดําเริ่มมีเพ่ิมข้ึนมาอยางตอเนื่องระหวาง

และหลังสงครามกลางเมืองโดยผูสอนศาสนาชาวผิวขาวไดสอนทักษะการอานใหกับชาวผิวดําและรวมถึง

วัฒนธรรมทางสังคมดนตรีดวย คนผิวดํามีสถานท่ีทองเท่ียวยามคํ่าคืน ท้ังแหลงเลนการพนัน ฟงเพลง หรือ

เตนรํา จุดเดนของ ดนตรีบลูสในชวงแรก คือ สไตลของเสียงรองท่ีไดแรงบันดาลใจความเจ็บปวด รวดราว 

ความเศราโศกในอดีตท่ีเคยตกเปนทาส แสดงผานอารมณบทเพลงออกมาอยางจริงใจ ถึงแมไดประกาศเลิก

ทาสแลว อเมริกาก็ยังสรางสังคมท่ีกีดกันแบงแยกสีผิวอยูในหลายพ้ืนท่ี หากดูภาพรวมในสภาพสังคมและ

เศรษฐกิจเกือบทุกดานคนผิวดําไดรับการยอมรับ แตคนผิวขาวในอเมริกายังคงมีการแบงชนชั้นแบงแยกออก

จากคนผิวดําอยางชัดเจน ในสถานท่ีตางๆ เชน โรงภาพยนตร โบสถ รานอาหาร โรงแรมท่ีพัก หองน้ํา ก็ตอง
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แบงแยกทางเขาออกสําหรับคนผิวขาวกับคนผิวดํา (ผิวสีหรือ "colored") และการบริการก็ไมมีสิทธิท่ีเทาเทียม

กัน สรางความเลื่อมล้ําระหวางคนผิวดํากับคนผิวขาวยังคงมีอยู เชน การบริการทางการเงินธนาคาร 

การแพทย โรงพยาบาลและคลีนิค การลงคะแนนเลือกตั้ง การจางงานบางประเภท ยังมีการเลือกปฏิบัติ

ระหวางคนผิวดําและคนผิวขาว 

ป ค.ศ. 1900 เปนตนมา ดนตรีบลูสไดถูกยกเปรียบเทียบวามีความใกลเคียงกับแนวดนตรีคันทรี่  แต

ดนตรีบลูสจะมีจุดเดนท่ีทวงทํานองเศราสรอย โหยหวน กระชากอารมณผูฟงและจะรูสึกไดถึงอารมณของผู

แตง เนื้อเพลงจะสื่อถึงกิจกรรมตางๆ สื่อถึงความคิดในชีวิตประจําวันและ กิจกรรมท่ัวไป (Alan lomax,1993 

: 9) กลาววา เพลงบลูสเปนเพลงท่ีตระหนักถึงความไมเปนธรรมแสดงอยูในจังหวะ ทํานองและเนื้อหาของ

เพลงเปนสัญลักษณท่ีชัดเจนของวัฒนธรรมอิสระ (จอ ชีวาส,2543 : 16-18) ดนตรีคันทรี่จะสื่อถึงเสนทางท่ีมี

ความลําบากและเดินทางไปสูการประสบความสําเร็จ แตในเรื่องราวของดนตรีบลูสนั้น จะสื่อถึงเสนทางท่ีมี

ความลําบาก โดนกดข่ี ขมเหง แสดงผานเนื้อหาท่ีวนเวียนอยูกับความรุนแรงและความโหดเหี้ยมและมักหวน

กลับไปจบท่ีคุก ผับบาร ความหดหู และจบท่ีความตาย จึงทําใหผูบรรเลงบทเพลงและผูฟงตางมีความรูสึก

รวมกับบทเพลงเชนเดียวกัน แตกอนในอดีตดนตรีบลูสนิยมเลนอยูในกลุมของคนผิวดําเทานั้น จะพบในตาม

สถานท่ีตาง ๆ ตามผับบาร และเริ่มเปนท่ีนิยมในกลุมคนผิวขาวในเวลาตอมา แตกวาท่ีจะเปนบทเพลงใหคนผิว

ขาวฟงจะตองมีการคัดกรองเนื้อหาของบทเพลงเพ่ือใหไมมีความหมายท่ีแอบแฝง แสดงถึงความรุนหรือความ

โหดรายท่ีคนผิวดําถูกกระทําหรือเสียดสีคนผิวดํา ตองมีการเปลี่ยนเนื้อรองไมใหขัดกับสิทธิมนุษยชนท้ังคนผิว

ขาวและผิวดําตางก็มีทางเดินของตนเองการใชชีวิตรวมกันในสังคม ทางดานการตลาดยังคงอยูภายใตแผนเสียง

ยักษใหญท้ัง 3 คือ RCA, Columbia และ Decco วงบลูสสวนใหญจะเปนลักษณะแบบกลุมท่ีมีการรองโดยมี

เครื่องดนตรี กลอง เบส กีตาร คียบอรดและฮาโมนิกา เปนแบ็คอัพจังหวะทวงทํานองใหหรือบรรเลง

ทวงทํานองของเครื่องดนตรีอยางเดียว แตก็นาเสียดายอยูบางเพราะการสรางความนิยมของแฟนเพลง

สไตลบลูสไปยังสังคมของคนผิวขาว ลวนตองอาศัยนักธุรกิจผลิตสื่อประชาสัมพันธ ท้ังนักประพันธเพลง ศิลปน 

หองบันทึกเสียงลวนแตเปนอุปสรรคตอการสรางคานิยมในดนตรีบลูส แตนักดนตรีกลุมคนผิวดําก็ไมไดใสใจใน

อุปสรรค เดินตามทางของตนเอง จนนําไปสูความสําเร็จในการนิยมดนตรีบลูสอยางแพรหลายในอเมริกา แตก็

ตองใชเวลานานหลายทศวรรษตกวาจะเปนท่ีนิยมจนปจจุบัน 

ความเปนมาของนักกีตารบลูส (Guitar Blues) 
ป ค.ศ.1902 มือกีตารบลูสจากลุมแมน้ํามิสซิสซิปป ท่ีมีพลังอารมณและเทคนิคกีตารสไลดท่ีเต็มไป

ดวยจิตวิญญาณ และเขายังเปนผูสอนศาสนาอีกดวย ชื่อของเขาคือSon House ไดรับการกลาวขานวามี

อิทธิพลอยางมากตอ Robert Johnson และ Muddy Waters (Katherine Charlton (2008 : 12-24) 
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รูปภาพท่ี 1 Son House  

ท่ีมา https://www.democratandchronicle.com/story/lifestyle 

นักกีตารบลูสในรุนตอมา ป ค.ศ.1911 นักกีตารบลูสคนหนึ่งซ่ึงมีอิทธิพลตอวงการกีตารบลูสจน

ปจจุบันนี้ แมวาเขาจะตายไปแลวแตชื่อเสียงของเขาก็ยังคงอยูและเปนมือกีตารบลูสท่ีทุกคนตางยอมรับเปนผู

บุกเบิกในยุคแรกๆ คือ Robert Johnson ผูมีฉายาวา มือกีตารผูขายวิญญานใหซาตาน เขาเกิดในครอบครัว

ผิวสีในลุมแมน้ํามิสซิสซิปปถูกยกยองวาเปนราชาดนตรีมิสซิสซิปป แตผลงานของเขาท่ีมีเพียง 29 เพลงเทานั้น

เพลงท่ีไดรับความนิยมคือCrossroad , Me and The Devil Blues และ Come On In My Kitchen เปนตน 

Katherine Charlton(2008 : 12-24) 

 

 

รูปภาพท่ี 2 Robert Johnson 

ท่ีมา https://www.npr.org/2011/05/07 

 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ป ค.ศ.1912 หนึ่งในนักกีตารบลูสคนแรกท่ีใชกีตารไฟฟาเปนเครื่องดนตรี

เดี่ยว ผูมีชื่อวา T-Bone Walker ซ่ึงสไตลของเขานั้นแตกตางไปจากนักกีตารบลูสคนอ่ืนๆ ดวยการเนน Solo 
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เดี่ยว รูปแบบการเลนแพรวพราวไมตายตัวใชเทคนิคการกรีดสายทีละสายและการกระโดดขามคอรด มากกวา

การเลนและรองผสมเปนทอนๆเพลงไป สไตลการเลนของเขานี้มีอิทธิพลอยางมากและเปนผูนําสไตลของกลุม

เซาทเวสเทิรนบลูสเปนแบบอยางใหนักกีตารบลูสในรุนตอๆมา โดยเฉพาะ B. B. Kingเปนตน Katherine 

Charlton(2008 : 12-24) 

 

รูปภาพท่ี 3T-Bone Walker 

ท่ีมา https://batesmeyer.com/official-aaron-t-bone-walker-licensing 

 ป ค.ศ.1915 มือกีตารท่ีเกิดในครอบครัวผิวสีในลุมแมน้ํามิสซิสซิปปอีกหนึ่งคนท่ีมีบานอยูไมไกลจาก 

Robert Johnson ชื่อของเขา คือ Muddy Waters ผูพลิกรูปแบบของบลูสจากมิสซิสซิปปสูชิคาโกและไดรับ

ฉายาวาบิดาแหงอิเล็คทริคบลูส เขาไดนํากีตารไฟฟาเขามาสูชิคาโกดวยเทคนิคการสไลดโดยสวมคอขวดเหลา

ชวยในการลื่นสไลดสําเนียงกีตารยุคสมัยใหมข้ึน กระนั้นดนตรีบูลสนั้นก็ยังคงพัฒนาสืบตอมาเรื่อยๆ จากรุนสู

รุน Katherine Charlton(2008 : 12-24) 

 

       

รูปภาพท่ี 4 Muddy Waters 

ท่ีมา https://www.imdb.com/name/nm0914149/mediaviewer/rm2276724480 
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 ป ค.ศ.1920 มือกีตารบลูสชาวอเมริกาซ่ึงเปนท่ียอมรับจากหลายๆคนในยุคนั้นวา เปนราชาแหง

เดลตาบลูส "Father of the Delta Blues" เขาคือ Charley Patton ดวยเทคนิคการสไลดคอขวดบนกีตารใน

บทเพลงบลูสท่ีชวนใหผูฟงหลงใหลและดึงดูดใจ David P.Satmary (1991 : 5) 

 

รูปภาพท่ี 5 Charley Patton 

ท่ีมา https://www.udiscovermusic.com/stories/charley-patton 

 ป ค.ศ.1925 มือกีตารบลูสชาวอเมริกาสายเลือดแอฟริกาจากลุมแมน้ํามิสซิสซิปปผูถูกยกยองวาเปน

ราชากีตารบลูสตลอดกาล มีชื่อเต็มวา ไรลีย บี.คิง” (Riley B. King) หรือท่ีผูคนท้ังโลกรูจักในชื่อ บี.บี.คิง (B. 

B. King)ในชวงอายุ 12 ป เขาเกิดในครอบครัวของชาวนาใกลกับเมืองอิตตาบีนามิสซิสซิปป และไดกีตารตัว

แรกเปนของตัวเอง เขาตะเวนแสดงดนตรีไปตามสถานท่ีตางๆ ท้ังโบสถ ไนตคลับ จนทําใหชื่อเสียงของ          

บี.บี.คิงเริ่มติดหูของแฟนเพลงและไดตั้งชื่อใหเขาวา “BluesBoyKing” เขาเปนคนฉลาดหลักแหลมมีความเปน

มิตรและถอมตนท้ังท่ีตนเอง  มีความรูท้ังดานดนตรีและดานอ่ืนๆ และเขามีกีตารคูใจ ชื่อ ลูซิลล “Lucille” คือ

ชื่อกีตาร Gibson Es-355 สีดําตัวโปรด ท่ีใชแสดงคอนเสิรตทุกครั้ง (Ted Gioia ,2008 : 315-322) ท่ีมาของ

การต้ังชื่อกีตารวา ลูซิลล “Lucille” ของ บี.บี.คิง เพราะคํ่าคืนหนึ่งในหนาหนาวป ค.ศ.1949 ในขณะท่ีข้ึน

แสดงไดมีผูชาย 2 คน ทะเลาะวิวาทกันเรื่องแยงผูหญิงจนทําใหถังน้ํามันกาชท่ีเอาไวจุดคลายความหนาวระเบิด

และเกิดไฟไหมฮอลล  บี.บี.คิง หนีออกมาได แตเขานึกข้ึนไดวาลืมกีตารคูใจไวเวทีแสดง เขาจึงไดวิ่งฝากองไฟท่ี

กําลังลุกเขาไปเอากีตารออกมา หลังจากนั้นเขาไดทราบวาผูหญิงท่ีชายท้ัง 2 คนทะเลาะแยงกันชื่อ ลูซิลล 

“Lucille” เขาจึงนํามาตั้งชื่อใหกีตารของเขาเพ่ือเตือนสติจะไดไมทําอะไรโงเชนเหตุการณนี้อีก (Edward 

komara, 2006 : 574-575) ดวยเทคนิคท่ีนักกีตารท่ัวโลกยกยองใหเปนเอกลักษณของ บี.บี.คิง คือ การสั่น

สาย (Vibrato) และการดันสาย (Bending)ท่ีไมมีนักกีตารคนไหนเทียบได เขาจะไมเลนเร็ว เลนโนตไมเยอะ 

แตทุกเสียงท่ีเลนออกมานุม ลึกซ้ึง กินใจผูฟง ราวกับวาเขาไดสรางเสียงแหงความสุขของดนตรีบลูสท่ีทําใหคน

ฟงมีความรูสึกจากทุกโนตท่ีเขาเลนออกมาบี.บี. คิง เคยกลาวไววา “เม่ือฉันรองและเลนเพลงของฉัน มัน
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ออกมาจากใจของฉันและนาทีท่ีฉันหยุดรองเพลง ฉันจะเริ่มรองเพลงอีกครั้งกับลูซิลล” และบทเพลงท่ีสราง

ชื่อเสียงและเปนท่ีนิยมของคนท้ังโลกคือ 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 จนทําใหตอมาเขาเสียชีวิตอยางสงบในวันท่ี 14 พฤษภาคม 

ป ค.ศ. 2015 ท่ีลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยวัย 89 ป และนี่ถือเปนการปดฉากมือกีตาร

เพลงบลูสท่ีดีท่ีสุดของโลก Edward komara (2006 : 573) 

 

รูปภาพท่ี 6 B.B. King 

ท่ีมา https://www.grammy.com/grammys/artists/bb-king 

เทคนิคการบรรเลง 

รูปแบบจังหวะดั้งเดิมของดนตรีบลูสนั้นมีพ้ืนฐานมาจาก 2 จังหวะ Shuffle และ Slow Blues และ

จังหวะ Straight พบในบทเพลงหลังจากชวงหลังจากป ค.ศ. 1950 มีการผสมจังหวะรูปแบบอ่ืนๆ เขามาใชใน

ดนตรีบลูส องคประกอบดานทํานอง สําเนียงการเลนทํานองในดนตรีบลูสจากการวิเคราะหพบวาการมีการใช

บันไดเสียงและโหมดเสียงผสมกัน 3 ประเภทเปนหลัก ไดแก บันไดเสียงบลูส (Blues Scale) เพนทาโทนิค 

เมเจอร (Pentatonic Major) และโหมดมิกโซลีเดียน (Mixolydian Mode) เปนตน องคประกอบดานเสียง

ประสาน วิเคราะหทางเดินคอรดบทเพลงบลูสพบการใช 12 บารบลูส มากท่ีสุด รองลงมาคือ บทเพลงบลูส

ลักษณะทางเดินคอรดท่ีเปนอิสระ (Free form) ทางเดินคอรดท่ีเปนอิสระ คือ การเปลี่ยนทางเดินคอรดไปมา

ไมแนนอนข้ึนอยูกับการรองของนักรอง สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการรองไดตลอดเวลา และประเภทของ

คอรดท่ีใชพบมากท่ีสุดคือ คอรดโดมินันททบ 7 และคอรดเมเจอร มีบางบทเพลงท่ีใชคอรดไมเนอรเปนหลัก 

องคประกอบดานสีสันของเสียง สีสันของเสียงจําแนกทางดานเทคนิคท่ีสําคัญในการเลนบทเพลงบลูส ไดแก 4 
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เทคนิค ประกอบดวย 1) การดันสาย (Bending) 2) การสั่นสาย (Vibrato) 3) การตบสายและการเก่ียวสาย 

(Hammer on & Pull off) 4) การสไลด (Slide) และการใชเสียงกีตารในบทเพลงบลูสนิยมใชเสียง Clean 

และ Overdrive เปนหลัก 

 

 

รูปภาพท่ี 7 แสดงรูปคอรด 12 บารบลูส (ผูเขียน วันท่ี 20 มิ.ย. 2563) 

 บันไดเสียงของดนตรีบลูสถือเปนเอกลักษณท่ีสําคัญ จะเห็นไดชัดคือ เสียงโนตตัวท่ี 3,5 และ 7 จะ

ต่ําลงครึ่งเสียงจึงทําใหเกิดเปนบันไดเสียงดนตรีบลูส  

 

รูปภาพท่ี 8 แสดงบันไดเสียงบลูส (ผูเขียน วันท่ี 20 มิ.ย. 2563) 

 การเลนโนตสั้นหรือทําใหฟงดูหวน ๆการเลนหนวงจากคาโนตปกติการเลนแบบ Shufle fill การดัน

สายข้ึนจากท่ีดันข้ึนไปแลวในจังหวะสุดทายหรือชวงเสี้ยววินาทีเพ่ือใหไดสําเนียงเอ้ือนของกีตาร ดวยเทคนิคท่ี

เปนเอกลักษณท่ีแตกตางจากเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน คือ การดันสาย (Bending) และการสั่นสาย (Vibrato) การ

ตบสายและการเก่ียวสาย (Hammer on & Pull off) การสไลด (Slide) 
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รูปภาพท่ี 9 แสดงการดันสาย (Bending) (ผูเขียน วันท่ี 23 มิ.ย. 2563) 

 การเลนโนตโดยการสั่นสายดวยนิ้วท่ีกด เรียกกันวา การสั่นสาย (Vibrato) จะใหเสียงท่ีฟงและ

ความรูสึกของผูบรรเลงออกมาคลายคลื่นน้ําท่ีสมํ่าเสมอ เปนเทคนิคท่ีนิยมใชกันมากในกลุมนักกีตารบลูส 

 

รูปภาพท่ี 10 การสั่นสาย (Vibrato) (ผูเขียน วันท่ี 24 มิ.ย. 2563) 

 การเก่ียวสาย (Hammer on & Pull off) คือ Hammer on การทําใหโนตมีเสียงสูงข้ึนจากการดีด

เพียงครั้งเดียว โดยการกดนิ้วลงลงในชองท่ีสูงข้ึนไป จึงทําใหไดเสียงท่ีสองท่ีสูงกวาเสียงแรก สวน Pull off คือ

การทําใหเสียงต่ํา ลงจากการดีดเพียงครั้งเดียว โดยการปลอยนิ้วท่ีกดไปหานิ้วท่ีกดอยูท่ีชองต่ํากวาหลังจากดีด

แลวจะทําใหเสียงต่ําลง สามารถใชรวมกันกับการเลนกีตารเพ่ือเพ่ิมสีสันในการบรรเลงมากข้ึน 
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รูปภาพท่ี 11 การเก่ียวสาย (Hammer on & Pull off) (ผูเขียน วันท่ี 27 มิ.ย. 2563) 

 การสไลด (Slide) เปนการรูดนิ้วไปตามสายไปยังชองอ่ืนท่ีสูงข้ึนหรือต่ําลง หลังจากดีดไปแลวโดยไม

ตองยกนิ้วข้ึนเหมือนกับเทคนิค hammer on หรือ pull off  

 

รูปภาพท่ี 12 การเก่ียวสาย (Hammer on & Pull off) (ผูเขียน วันท่ี 27 มิ.ย. 2563) 

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดไดแสดงถึงความเปนมาและเทคนิคการบรรเลงของกีตารบลูส การพัฒนามา

อยางตอเนื่องตั้งแตคริสตศักราช 1600 เปนตนมา มีเหตุการณสําคัญและการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ ท่ี

ผูเขียนไดนําเสนอไป ดนตรีบลูสเปนดนตรีท่ีมีสําเนียงลึกซ้ึง ใชเสียงเครื่องดนตรีท่ีมีเสนหเฉพาะตัว ดนตรีบลูส

ในยุคดั้งเดิมจะมีทวงทํานองเศราสรอย โหยหวน กระชากอารมณผูฟง ราวกับเขาไปอยูในสวนหนึ่งของบท

เพลง เปนเพราะถูกถายทอดจากอารมณเศรา ผิดหวังและอัดอ้ัน นอยเนื้อ ตํ่าใจ แสดงผานบทเพลงของตนผิว

ดําในประเทศอเมริกา รูปแบบจังหวะดั้งเดิมของดนตรีบลูสนั้นมีพ้ืนฐานมาจาก 2 จังหวะ Shuffle และ Slow 

Blues และจังหวะ Straight จนถึงคริสตศักราช 1900 ถึงปจจุบันมีการผสมจังหวะรูปแบบอ่ืนๆ เขามาและ

เครื่องดนตรีท่ีนิยมนํามาใชบรรเลงในดนตรีบลูส คือ กีตารไฟฟา ดวยเทคนิคท่ีเปนเอกลักษณท่ีแตกตางจาก

เครื่องดนตรีชนิดอ่ืน คือ การดันสาย (Bending) และการสั่นสาย (Vibrato) การตบสายและการเก่ียวสาย 

(Hammer on & Pull off) การสไลด (Slide) รวมถึงการใชบันไดเสียงบลูส (Blues Scale) ในทางเดินคอรด

บทเพลงบลูสพบการใช 12 บารบลูส มากท่ีสุด จนนําไปสูการดนสด (Improvisation) เปนสิ่งสําคัญในการ

บรรเลงกีตารบลูส เปนการสรางสรรค โดยใชปฏิภานไหวพริบ เทคนิคบรรเลงท่ีมาจากความรูสึกและอารมณ

ของผูบรรเลงท่ีแตกตางกันไป หากผูบรรเลงมีความเขาใจในเทคนิคของกีตารบลูสและเขาใจความเปนมาของ

แตละชวงเวลาของความเปนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจะทําใหการบรรเลงไดเนื้อเสียงท่ีออกมาอยางมี

ประสิทธิภาพ เขาถึงอารมณของดนตรีบลูสและสื่อถึงผูฟงใหเขาถึงอารมณของดนตรีบลูสไดดียิ่งข้ึ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสัตวท่ีใชเปนเครื่องประกอบพิธีใน

พิธีกรรมพ้ืนบานกับความเชื่อของกลุมชนในจังหวัดพะเยา ซ่ึงไดมุงวิเคราะหสาเหตุของการนําสัตวแตละชนิด

มาเปนเครื่องประกอบพิธีในพิธีกรรมตาง ๆ โดยดําเนินการวิจัยดวยวิธีการทางคติชนวิทยา แลวนําเสนอผล

การศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห 

ผลการศึกษาพบวา สัตวท่ีนํามาเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมพ้ืนบานในจังหวัดพะเยามี 2 ลักษณะคือ 

สัตวตัวจริงและสัตวท่ีเปนภาพแทน โดยสัตวดังกลาวจะมีหนาท่ี 2 ประการคือ เปนเครื่องบูชาสิ่งท่ีมีอํานาจ

เหนือธรรมชาติ และเปนตัวแสดงประกอบเรื่องราวในพิธีกรรม ซ่ึงสาเหตุท่ีนําสัตวดังกลาวมาเปนเครื่อง

ประกอบพิธีนั้น ลวนเปนระบบความคิดและความเชื่อของกลุมชนท่ีเปนเจาของพิธีกรรมท่ีมีตอสัตวชนิดตาง ๆ 

อันไดแก  

1. สัตวท่ีนํามาเปนเครื่องประกอบพิธี ลวนเปนสัตวท่ีชาวบานเลี้ยงไวเพ่ือการบริโภคและใชในกิจกรรม

ของครอบครัว  

2. การบูชาสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติดวยสัตวท่ีพิธีกรรมกําหนด เปนวิถีปฏิบัติท่ีบรรพบุรุษได

กระทํามาแลวและตางไดรับผลตามท่ีมุงหวัง  

3. สิ่ ง ท่ี มี อํานาจเหนือธรรมชาติสถิตอยู ในอีกโลกหนึ่ ง ท่ี มีลักษณะเปนโลกท่ีคูขนานและมี

สภาพแวดลอมคลายกับโลกมนุษย  อาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตวท่ีสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือ

ธรรมชาติบริโภคจึงไมแตกตางจากอาหารของมนุษย  

4. การบูชาสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติดวยสัตวท่ีมีภูมิหลังท่ีดี มีสัญญะทางความหมายหรือมี

คุณสมบัติท่ีเปนคุณ จะทําใหผูบูชาไดรับผลตอบแทนท่ีดีและสมหวังในสิ่งท่ีปรารถนา  

5. สัตวบางชนิดท่ีเปนเครื่องประกอบพิธีทําหนาท่ีเสมือนองคประกอบของเนื้อหาพิธีกรรมท่ีชวยให

ผูเขารวมพิธีเขาใจเนื้อหาของพิธีกรรมไดดียิ่งข้ึน กับท้ังสะทอนสัญญะบางประการท่ีพิธีกรรมนั้นตองการจะสื่อ

ใหทราบ 

คําสําคัญ : ความเชื่อ, สัตวในพิธีกรรม,  พิธีกรรมพ้ืนบาน 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 

 พิธีกรรมเปนประดิษฐกรรมทางความเชื่อของกลุมชนท่ีมีพ้ืนฐานความคิดเดียวกัน โดยในยุคบรรพ

กาลอันเปนชวงสมัยท่ีมนุษยยังขาดการศึกษา หากแตดํารงชีวิตอยูโดยการแสวงหาและการคนพบความรูจาก

ประสบการณท่ีเกิดจากการลองผิดลองถูกแลวจดจําผลท่ีเกิดข้ึนมาใชในชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกัน

เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ไมวาจะเปนปรากฏการณทางธรรมชาติหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ก็เปน

ความรูอยางหนึ่งท่ีมนุษยเชื่อวาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ ซ่ึงไมสามารถ

มองเห็นหรือสัมผัสได เปนผูบันดาลใหเกิดข้ึน และยังเขาใจกันวาเปนสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือมนุษยท่ีจะบันดาล

ความสุขสวัสดี ความสมหวังแกมนุษย ในขณะเดียวกัน หากทําใหสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติไมพอใจ ก็อาจ

บันดาลใหเกิดการเจ็บไขไดปวยหรือความไมสงบสุขแกบุคคลหรือชุมชนได ดวยเหตุการณตาง ๆ ท้ังดีและราย

ท่ีเกิดข้ึนโดยไมทราบสาเหตุท่ีแนชัด จึงเชื่อวาเปนการกระทําของสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ ทําใหมนุษยเกิด

ความรูสึกยําเกรงและเกรงกลัว ในขณะเดียวกันก็แสดงความเคารพนับถือในสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ

ดังกลาวดวยการแสดงออกมาในรูปของพิธีกรรม ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาตินั้นอํานวย

ประโยชนใหแกตนเองและชุมชน ดวยเชื่อวาเม่ือกระทําแลว จะทําใหสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติเกิดความพึง

พอใจ และจะปกปองเหตุรายและสิ่งท่ีเปนอัปมงคลท้ังหลายไมใหมาเบียดเบียนแกตน ดังปรากฏในพิธีกรรมท่ี

ชาวบานสวนใหญจัดข้ึนท้ังในระดับครัวเรือนและชุมชนเปนประจํา เชน พิธีไหวผีบรรพบุรุษ (ผีเรือน) ไหวผี

บาน (เสื้อบาน)  การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน ฯลฯ ซ่ึงพิธีกรรมตาง ๆ เหลานี้ไดมีการปฏิบัติสืบทอดกัน

มาอยางตอเนื่องจนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวไทยและกลายเปนวัฒนธรรมของกลุมชนไปในท่ีสุด 

พิธีกรรมนับเปนกิจกรรมสําคัญอยางหนึ่งของกลุมชนท่ีมีพ้ืนฐานความเชื่อเดียวกันไดรวมกันจัดข้ึนเพ่ือ

ตอบสนองการยอมรับและความศรัทธาของกลุมชนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การท่ีพิธีกรรมจะมีพลังอํานาจตอการ

ยอมรับและความศรัทธาของกลุมชนไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมข้ึนอยูกับความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมท่ีแตละ

คนไดสัมผัส ซ่ึงจะประกอบดวยปจจัยหลายประการ อาทิ ผูประกอบพิธี วัน เวลาและสถานประกอบพิธ ี

บรรยากาศในขณะประกอบพิธี ผูเขารวมพิธี และสิ่งสําคัญท่ีเปนเสมือนสัญลักษณท่ีแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ

พิธีกรรมคือ เครื่องประกอบพิธี ท่ีจะมีบทบาทในการสื่อความในพิธีกรรม ซ่ึงพิธีกรรมแตละพิธีจะมีเครื่อง

ประกอบพิธีท่ีแตกตางกันตามความหมาย จุดประสงค หรือสัญญะท่ีตองการจะสื่อเพ่ือสรางความศักดิ์สิทธิ์หรือ

ความเปนเอกลักษณของพิธีกรรมนั้น ๆ เชน การบูชาพระราหู ซ่ึงเชื่อวาทําใหเกิดโชคลาภและความสําเร็จ 

จะตองบูชาดวยเครื่องดื่มและอาหารสีดําท่ีสุกแลว 8 อยาง เชน ไกดํา เฉากวย ขาวเหนียวดํา ไขเยี่ยวมา กาแฟ

ดํา ฯลฯ  โดยทําพิธี ณ ลานกลางแจงในคืนวันพุธ ฯลฯ อยางไรก็ตาม พิธีกรรมท่ีจัดข้ึนในภูมิภาคตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง พิธีกรรมท่ีจัดข้ึนในลานนา อันเปนดินแดนท่ีมีความเจริญรุงเรืองในดานวัฒนธรรมประเพณี

มาแตอดีต จะมีอุปกรณประกอบพิธีท่ีหลากหลายท่ีนอกจากจะแสดงถึงความยิ่งใหญอลังการของพิธีกรรมท่ีจัด

ข้ึนแลว ยังเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อของกลุมชนเจาของพิธีอีกดวย ซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวาพิธีกรรมสวนใหญของ
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ชาวลานนาจะมีสัตวประเภทตาง ๆ ท้ังท่ีเปนสัตวในจินตนาการและสัตวในบริบททางสังคมมาเปนอุปกรณ

ประกอบพิธี อีกท้ัง สนั่น ธรรมธิ (2554, คํานํา) นักวิชาการทางดานลานนาศึกษา ไดใหแงคิดวา เรื่องราวของ

สัตวตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของชาวลานนาในลักษณะตาง ๆ นั้น มิใชเปนแคเรื่องของสัตว

ธรรมดา แตเรื่องราวเก่ียวกับสัตวลวนมีความหลากหลายมิติ ท้ังมิติดานความเชื่อ มิติทางวัฒนธรรมและบริบท

ทางสังคมแฝงอยู อันแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาอันหลักแหลมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตว

ดวยความเชื่อภายใตบริบทของสังคมและกาลเวลาท่ีจะสะทอนแงคิดและมุมมองอันแยบคายของชาวลานนา 

จึงเปนประเด็นท่ีนาศึกษาวาเพราะเหตุใดชาวลานนาและกลุมชาติพันธุท่ีอยูในลานนาจึงตองนําสัตวประเภท

ตาง ๆ มาเปนสวนสําคัญในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาระบบความคิดทางความเชื่อของกลุมชนท่ีมีตอสัตวชนิดตาง ๆ ท่ีปรากฏใน

พิธีกรรม โดยเลือกศึกษาท่ีจังหวัดพะเยา อันเปนแหลงอารยธรรมดั้งเดิมท่ีรูจักกันในนาม “ภูกามยาว” ซ่ึงเชื่อ

วากลุมชนในจังหวัดพะเยายังคงมีระบบคิดในเรื่องท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมท่ีสืบทอดตอกันมา โดยผลการวิจัยครั้งนี้ 

นอกจากจะทําใหทราบถึงระบบคิดของกลุมชนในจังหวัดพะเยาในเรื่องความเชื่อเก่ียวกับสัตวชนิดตาง ๆ ท่ี

ปรากฏในพิธีกรรมแลว ยังเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งท่ีจะชวยเสริมสรางความเขาใจในระบบความเชื่อของกลุม

ชน อันจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางชาวจังหวัดพะเยากับกลุมชนอ่ืนใหแนบแนนสืบตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสัตวในพิธีกรรมกับความเชื่อของกลุมชนในจังหวัดพะเยา 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. พิธีกรรมพ้ืนบานท่ีนํามาศึกษา เปนพิธีกรรมท่ีมีสัตวหรือภาพแทนสัตวเปนเครื่องประกอบพิธีและ

ไดรับการยอมรับจากกลุมชนในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดพะเยาท่ีเปนเจาของพิธีกรรมวา เปนพิธีกรรมท่ีมีความ

โดดเดนและไดจัดอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  
2. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยดําเนินการเปนระยะ ๆ ในระหวางเดือนพฤษภาคม - 

ธันวาคม 2563  
นิยามศัพทเฉพาะ 

ความเชื่อ หมายถึง พ้ืนฐานและระบบความคิดของกลุมชนในจังหวัดพะเยาท่ียอมรับนับถือในพิธีกรรม

พ้ืนบานจนเกิดเปนความศรัทธา ซ่ึงนอกจากจะมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของคนในกลุมชนท่ีมีความ

ศรัทธาในสิ่งนั้น ๆ แลว ยังเปนเหตุผลของการนําสัตวแตละชนิดมาใชในพิธีกรรมพ้ืนบานจังหวัดพะเยาดวย 

สัตวในพิธีกรรม หมายถึง สิ่งมีชีวิตท่ีมิใชคนและพันธุไม ซ่ึงหมายรวมท้ังภาพแทนสัตวในรูปลักษณ  

ตาง ๆ ท่ีผูจัดพิธีกรรมพ้ืนบานไดจําลองข้ึนเพ่ือเปนสัญลักษณของสัตว อันเปนสวนหนึ่งของเครื่องประกอบพิธี

ท่ีกลุมชนในจังหวัดพะเยาจัดข้ึน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยดวยวิธีการทางคติชนวิทยา ตามข้ันตอนตอไปนี ้
1. การศึกษาขอมูลเบื้องตน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตรของจังหวัด

พะเยา  ความเชื่อและพิธีกรรม  และการศึกษาวัฒนธรรมพ้ืนบานในมิติทางคติชนวิทยา 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 สํารวจแหลงขอมูลเบื้องตน  โดยตรวจสอบกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมและประเพณี 
2.2 สํารวจพิธีกรรมท่ีไดรับการยอมรับจากกลุมชนในจังหวัดพะเยาท่ีเปนเจาของพิธีกรรมวาเปน

พิธีกรรมของกลุมชนท่ีมีความโดดเดนและมีการจัดพิธีอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
2.3 สืบหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนวิทยากรผูใหขอมูลพิธีกรรมตาง ๆ ของกลุมชนในจังหวัด

พะเยา โดยกําหนดคุณสมบัติไวดังนี้ 
2.3.1 มีอายุไมนอยกวา 50 ป และเปนชาวจังหวัดพะเยา ซ่ึงเปนเจาของพิธีกรรมนั้น ๆ โดย

กําเนิด 
2.3.2 เปนผูท่ีไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความรูอยางแทจริงเก่ียวกับพิธีกรรมของกลุมชน  
2.3.3 มีความพรอมและเต็มใจท่ีจะใหขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี ้

จากการสืบหาและตรวจสอบบุคคลในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดพะเยา ปรากฏวามีบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดและไดรับเลือกเปนวิทยากรเพ่ือใหขอมูลพิธีกรรมในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 11 คน 
2.4 เม่ือไดวิทยากรท่ีแทจริงแลว ผูวิจัยเขาสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant 

observation) พรอมท้ังเก็บรวบรวมขอมูลพิธีกรรมตาง ๆ จากวิทยากรดวยวิธีการทางคติชนวิทยา (Folklore)  

วาดวยวิธีการวิจัยวัฒนธรรมพ้ืนบานเชิงธรรมชาตินิยม (Naturalistic research) โดยในการเก็บรวบรวมขอมูล

นั้น จะมีการบันทึกเสียง  ภาพ และจดบันทึกสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีบันทึกไมไดดวยเสียงและภาพ  ท้ังนี้ เพ่ือใหได

ปรากฏการณของพิธีกรรมแหงชีวิตอันแทจริงท่ีสุด  
3. การจัดกระทําขอมูล 

3.1 ถายเสียงจากแถบบันทึกเสียงเปนลายลักษณอักษรแบบคําตอคํา  โดยใหมีสําเนียงใกลเคียงกับ

เสียงจริงของวิทยากรมากท่ีสุด 
3.2 บันทึกถอยคําท่ีเปนภาษาเดิมของวิทยากรเปนภาษาไทยกลาง เพ่ือความสะดวกในการ

วิเคราะหและเปนประโยชนแกผูสนใจโดยท่ัวไป 
3.3 ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากวิทยากร 

4. การวิเคราะหขอมูล 
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วิเคราะหความสัมพันธระหวางสัตวจริงหรือภาพแทนสัตวในพิธีกรรมกับความเชื่อของกลุมชนใน

จังหวัดพะเยา โดยวิเคราะหถึงสาเหตุสําคัญท่ีนําสัตวจริงหรือภาพแทนสัตวแตละชนิดมาเปนเครื่องประกอบพิธี

ในพิธีกรรมแตละประเภท 
5. การสรุปและอภิปรายผล 
6. การเสนอผลการวิจัย 
เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห 

ผลการวิเคราะห 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกพิธีกรรมท่ีมีสัตวจริงหรือภาพแทนสัตวเปนสวนหนึ่งของเครื่อง

ประกอบพิธี และไดรับการยอมรับจากกลุมชนในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดพะเยาท่ีเปนเจาของพิธีวามีความ

โดดเดนและมีการจัดอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 6 พิธี อันไดแก พิธีสูขวัญ (อําเภอเชียง

คํา, อําเภอเชียงมวน)  พิธีสงเคราะห (อําเภอภูซาง)  พิธีฟอนผีมดผีเม็ง (อําเภอจุน)  พิธีแหชางเผือก (อําเภอ

เมืองพะเยา)  พิธีเทศนธรรมมัจฉราชา (อําเภอแมใจ)  พิธีบวงสรวงเจาพอลานชาง หรือพิธีดําหัวผีหอ (อําเภอ

ดอกคําใต) 
จากการศึกษาพิธีกรรมพ้ืนบานท่ีสําคัญและโดดเดนของชาวบานในจังหวัดพะเยา พบวา ในการ

ประกอบพิธีกรรมพ้ืนบานดังกลาว จะมีท้ังสัตวจริงและภาพแทนสัตวท่ีจําลองข้ึนโดยใชวัสดุในพ้ืนท่ี อันไดแก 

ไก หมู ชาง ชางเผือก มา ปลาหลิม (ปลาชอน)   รุง (เหยี่ยว)  นกยาง  กา  แรง  นกแหลว (นกอินทรี)  เตาน้ํา 

และปลาผา (ตะพาบน้ํา)  ซ่ึงสัตวหรือภาพแทนสัตวแตละชนิดหากดูผิวเผิน จะมีบทบาทหนาท่ีเปนเพียงเครื่อง

ประกอบพิธีท่ีทําใหพิธีกรรมมีความสมบูรณตามท่ีไดสืบทอดตอกันมาเทานั้น แตเม่ือพิจารณาอยางลึกซ้ึงแลว 

สัตวแตละชนิดไดแสดงความเชื่อสําคัญของผูจัดพิธีหรือชาวบานท่ีเปนเหตุผลสําคัญของการนําสัตวเหลานั้นมา

ใชเปนเครื่องประกอบพิธีในพิธีกรรมตาง ๆ ดวย จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสัตวแตละชนิดท่ีนํามา

เปนเครื่องประกอบพิธีกับความเชื่อของกลุมชนในจังหวัดพะเยา อันเปนสาเหตุของการนําสัตวมาใชเปนเครื่อง

ประกอบพิธีในพิธีกรรมตาง ๆ พบวา 
ไก 
ในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  “ไก” นับเปนสัตวประเภทแรก ๆ ท่ีไดรับการกลาวถึง ท้ังนี้ อาจ

เปนไปไดดวยเหตุผลสําคัญของระบบความคิดจากความเชื่อของชาวบานจังหวัดพะเยาใน 5 ประการ คือ 
1. ไกเปนเสมือนสัตวเลี้ยงประจําบานท่ีทุกครัวเรือนเลี้ยงไว เนื่องจากเปนสัตวท่ีเลี้ยงงาย ผูเลี้ยงไม

ตองเอาใจใสดูแลมากนัก ท่ีสําคัญคือ ขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ในบานแตละหลัง แตละครัวเรือนจึงมี

ไกเปนจํานวนมากและถูกนํามาใชประโยชนดวยการทําเปนอาหาร ท้ังท่ีเปนอาหารในชีวิตประจําวันและอาหาร

ในพิธีกรรม โดยผูเลี้ยงสามารถนํามาทําอาหารไดในทันที มีกรรมวิธี(ท่ีไดมาซ่ึงเนื้อ)ท่ีไมยุงยาก มีขนาดและ

ปริมาณท่ีพอเหมาะกับการบริโภคในแตละครั้ง และท่ีสําคัญคือ เนื้อนุม และรสชาติอรอย  
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2. การบูชาหรือการเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ เปนกิจกรรมท่ีมนุษยไดกระทํามาอยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยในการบูชาหรือเซนสรวงนั้น จะใชไกเปนเครื่องประกอบพิธีสําคัญในทุกพิธีมาโดย

ตลอด ซ่ึงผลจากการเซนสรวงดวยสิ่งดังกลาว ไดทําใหผูท่ีเซนสรวงประสบความสําเร็จคือ บรรลุสมดังท่ี

ปรารถนาเสมอมา ดวยเหตุนี้ ชนรุนตอ ๆ มาจึงไดมีวิถีปฏิบัติประการหนึ่งตามแบบอยางบรรพบุรุษท่ีไดสืบ

ทอดตอกันมาคือ การเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติในพิธีกรรมตาง ๆ จะตองมีไกเปนเครื่องประกอบ

พิธ ี
3. มนุษยมีความเชื่อวาสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาตินั้น เปนเสมือนสิ่งมีชีวิต หากแตอยูในอีกโลก (มิติ)

หนึ่งท่ีคูขนานกับโลกมนุษย จึงมีสภาพชีวิตและการดํารงชีวิตไมตางไปจากมนุษยโดยท่ัวไป หรือมีการดํารงชีวิต

เชนเดียวกับขณะท่ีมีชีวิตอยู ในอาหารท่ีบริโภคก็เชนกัน ก็จะตองมีลักษณะเชนเดียวกับมนุษยคือ บริโภคไก

เปนอาหารหลัก (ประเภทเนื้อสัตว) ดังนั้น การเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติจึงใชไกเปนเครื่อง

ประกอบพิธีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในพิธีกรรมตาง ๆ  
4. ความเชื่อท่ีหลากหลาย ซ่ึงคนไทยไดรับมาท้ังโดยตรงและแฝงมากับสิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การสงตอทางวัฒนธรรมผานความใกลชิดทางชาติพันธุ อันไดแก 
4.1 การท่ีคนไทยกับคนจีนมีความผูกพันกันทางสังคมและวัฒนธรรมมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน 

ทําใหมีการถายทอดระบบความเชื่อและความคิดระหวางกัน ซ่ึงในความเชื่อเก่ียวกับไกนั้น ชาวจีนเชื่อวา ไก

เปนสัตวท่ีมีรูปลักษณะของการผสมผสานระหวางสัตวมงคล 2 ชนิดคือ มังกรกับนกฟนิกซ (Phoenix) ท่ีมี

ความหมายท้ังในเรื่องความสุข ความสมบูรณ และความสําเร็จ ชาวจีนจึงนับถือในฐานะท่ีเปนสัญลักษณแหง

ความเปนสิริมงคล ในวันตรุษจีน ซ่ึงเปนวันสําคัญของชาวจีน ชาวจีนจึงใชไกเปนเครื่องประกอบพิธีอันสําคัญใน

การบูชา แสดงความเคารพตอสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติเพ่ือบงบอกเปนนัยวา ขอใหไดพบเจอในสิ่งท่ีดีงาม

และเปนสิริมงคล ซ่ึงความเชื่อดังกลาวไดถายทอดมายังระบบความคิดของคนไทยผานทางวัฒนธรรมและได

นํามาปฏิบัติกับพิธีกรรมท่ีมีการเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีชาวไทยเคารพนับถือดวย 
4.2 ประชากรในประเทศตาง ๆ เชน จีน ลาว เขมร ฯลฯ ตลอดท้ังกลุมชาติพันธุไทหลายกลุม  

อาทิ ไทอาหม ไทแดง ไทลื้อ ไทอีสาน ไทลานนา ฯลฯ ตางใชไกหรืออวัยวะสวนตาง ๆ ของไกในการทํานาย

ชีวิตและเหตุการณตาง ๆ โดยเชื่อวาไกเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ ท้ังนี้เพราะกลุมชาติพันธุตาง ๆ ไดใชไกเปนเครื่อง

ประกอบพิธีในการเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ อันทําใหคนในกลุมชนเชื่อวาไกเปนสัตวท่ีสามารถ

เปนสื่อท่ีจะนําความไปสื่อสารกับสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติได  ไกจึงมีสถานภาพท่ีเหนือกวาสัตวประเภทอ่ืน

ท่ีสามารถลวงรูเหตุการณตาง ๆ   กลุมชาติพันธุตาง ๆ จึงจัดใหไกเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยูใกลชิดสิ่งท่ีมีอํานาจ

เหนือธรรมชาติ ท้ังในบทบาทของการเปนเครื่องประกอบพิธีเพ่ือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปนผูหยั่งรูในฐานะผู

พยากรณ 
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4.3 ความเชื่อของกลุมชาติพันธุบางกลุมเก่ียวกับความเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ของไก เชน ชาวจวงเชื่อวา 

ไกเปนสัตวท่ีไดรับมอบหมายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟาใหเปนผูสงสัญญาณวาพระอาทิตยจะข้ึนในตอนรุงเชาดวย

การสงเสียงรอง (ขัน) ซ่ึงเปนการสื่อความหมายโดยนัยวา ความมืด อันเปนสัญญะแหงความไมชัดแจง ความ

คลุมเครือ ความนากลัว ตลอดท้ังความไมดีท้ังหลายกําลังจะหมดไป แสงสวาง อันเปนสัญญะแหงการเริ่มตนสิ่ง

ใหม ๆ ท่ีจะทําใหความชัดเจนและความดีงามเกิดข้ึน และความคลุมเครือ ไมชัดเจนท้ังหลายจะสูญสลาย

หายไป ไกจึงเปนเสมือนสิ่งท่ีมีอํานาจในการเปนผูกําหนดสิ่งใหมท่ีดีงามใหแกชีวิต  
5. ดวยวิถีการดํารงชีวิตของไกไดแสดงใหเห็นวา ไกเปนสัตวท่ีมีความขยันขันแข็ง ตื่นแตเชา และ

กระทําภารกิจอยางตอเนื่องดวยความรับผิดชอบโดยไมหยุดนิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งแมไกท่ีรับภาระในการเลี้ยง

ลูก นับตั้งแตการใหความอบอุนแกลูกดวยการกกอยูใตปกเปนระยะ ๆ การดูแลปกปองภยันตรายตาง ๆ ท่ีจะ

กล้ํากรายลูก ตลอดจนสอนลูกใหรูจักคุยเข่ียหาอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต ภารกิจของแมไกไดวนเวียนไปเชนนี้

ตลอดท้ังวัน ดังนั้น ไกจึงเปนแบบอยางแหงพฤติกรรมของความขยันและการเปนบุพการีท่ีใหความรักและ

ความเอ้ืออาทรแกลูกดวยการเอาใจใสดูแลลูกอยางใกลชิดจนลูกสามารถชวยเหลือตัวเองได ไกจึงเปนสัตวท่ี

ไดรับการยกยองในคุณธรรมความดี ซ่ึงเชื่อกันวาการท่ีบูชาสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติและมอบสิ่งดี ๆ แกสิ่ง

ท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ ความเปนสิริมงคลก็จะยอนกลับและสงผลยอนกลับมายังผูบูชานั้น 
หมู 
หมู หรือท่ีเรียกอยางเปนทางการวา สุกร เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีมีความผูกพันอยางใกลชิดกับ

มนุษยมาแตอดีตกาลเชนเดียวกับไก กลาวคือ ท้ังหมูและไกตางเปนสัตวมีคนในชนบทนิยมเลี้ยงไวเปนสัตว

ประจําบาน การท่ีนําหมูมาเปนเครื่องประกอบพิธีในการเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาตินั้น อาจเปนดวย

เหตุผลสําคัญ ดังนี ้

                                          

                                  ภาพ 1 หมูท้ังตัวในพิธีบวงสรวงเจาพอลานชาง หรือพิธีดําหัวผีหอ 
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1. วิถีปฏิบัติของการบูชาหรือเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติดวยหมู ซ่ึงไดรับการสืบทอดแนว

ปฏิบตัิดังกลาวจากบรรพบุรุษ ท้ังนี้ การปฏิบัติตามวิถีปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง เนื่องมาจาก 

1.1 หมูเปนสัตวเลี้ยงในบาน จึงสามารถนํามาใชตามวัตถุประสงคตาง ๆ ไดโดยงายในทันที และ

หากจะใชสัตวประเภทอ่ืน (ท่ีนอกเหนือจากไกและหมู) จะตองสิ้นเปลืองท้ังเวลาและคาใชจายในการจัดหาอีก 

1.2 “หมูเปนสัตวท่ีเลี้ยงไวเพ่ือการบริโภค” เปนจุดประสงคหลักและชาวบานถือปฏิบัติมาแตอดีต

จนถึงปจจุบัน ดังนั้น ในพิธีกรรมการบูชาสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ (ซ่ึงเชื่อวาสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ

เปนเสมือนสิ่งท่ีมีชีวิต หากแตอยูในอีกโลกหนึ่งท่ีขนานไปกับโลกมนุษย) จึงเซนสรวงดวยอาหาร (ประเภท

เนื้อสัตว)ท่ีไมแตกตางไปจากอาหารของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนการเซนสรวงผีบรรพบุรุษ ซ่ึงเคย

เปนมนุษยมากอน เม่ือสิ้นชีวิตจากโลกมนุษยและไปมีชีวิตในโลกใหมอีกโลกหนึ่ง จึงบริโภคอาหารเชนเดียวกับ

อาหารท่ีเคยบริโภคเม่ือครั้งมีชีวิตอยูในโลกมนุษย 

1.3 บรรพบุรุษของกลุมชนไดใชหมูเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมเพ่ือบูชาหรือเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจ

เหนือธรรมชาติมาโดยตลอด ซ่ึงในการบูชาหรือเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติดวยหมู (ไมวาจะเปนหมู

สุกท้ังตัว หมูดิบหรือหมูสุกเฉพาะบางสวน หรือหมูท่ีนํามาปรุงเปนอาหารแลว) ทุกครั้งท่ีผานมา ลวนอํานวยผล

ใหเจาภาพหรือเจาของพิธีนั้นสมปรารถนา อันไดแก ความสุข ความสงบเรียบรอยในการดําเนินชีวิตของกลุม

ชนและหรือบุคคล ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ รอดพนจากภัยพิบัติ ตลอดจนสมหวังในสิ่งท่ีตองการ ดวยเหตุนี้ชน

รุนตอ ๆ มา จึงยึดกรรมวิธีการประกอบพิธีกรรม ซ่ึงรวมท้ังการบูชาหรือเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ

ดวยหมูเปนแนวปฏิบัติสืบตอมา 

2. กลุมชนสวนใหญรับรูวาหมูเปนสัญญะท่ีสื่อความถึงความอุดมสมบูรณ การกินดี อยูดี ความม่ังค่ัง 

โดยตีความจากรูปลักษณทางกายภาพของหมู การบูชาหรือเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติดวยหมู จึง

เปนความเชื่อท่ีวาผูจัดพิธีหรือเจาของพิธีจะไดผลตามความหมายของสัญญะนั้นคือ ชีวิตจะมีความอุดมสมบูรณ 

พรั่งพรอมท้ังความสุขและทรัพยสินเงินทอง ในขณะเดียวกัน ดวยรูปลักษณของหมูท่ีอวนกลมเกลี้ยงนั้น ทําให

กลุมชนมองวาเปนความราบเรียบ ไมมีอะไรท่ีจะสะดุด แสดงถึงความราบรื่นในการทํางานและการดําเนินชีวิต 

ตลอดท้ังการประกอบกิจกรรมหรือกิจการใด ก็จะราบลื่น ปราศจากอุปสรรคขัดขวาง ซ่ึงจะประสบความสําเร็จ

ในทุกสิ่งไดโดยงาย 
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 ชางเผือก 

                                                                

   ภาพ 2  ภาพแทนชางเผือก (ชางปจจัยนาค หรือปจจัยนาเคนทร) 

การนําภาพแทนชางเผือกซ่ึงเปนรูปจําลองมาใชในพิธีแหชางเผือกท่ีตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา เปนการนําคุณสมบัติพิเศษของชางเผือกท่ีกลุมชนชาวจังหวัดพะเยาไดรับรูจาก

วรรณกรรมพุทธศาสนา “มหาเวสสันดรชาดก” ผานการเทศนาของพระภิกษุในโอกาสสําคัญท่ีทางวัดจัดข้ึน 

นั่นคือ ชางปจจัยนาค หรือปจจัยนาเคนทร อันเปนชางสําคัญท่ีปรากฏในกัณฑหิมพานต มาเปนตนแบบเพ่ือ

นําไปสูพิธีกรรมขอฝน กลาวคือ ชางปจจัยนาค หรือปจจัยนาเคนทร นอกจากจะเปนชางแกวท่ีมีคุณลักษณะ

พิเศษอันเปนมงคลและเปนชางคูบารมีพระเวสสันดรแลว ยังมีอํานาจพิเศษท่ีจะบันดาลใหฝนตกตองตาม

ฤดูกาล ทําใหอาณาบริเวณท่ีชางปจจัยนาค หรือปจจัยนาเคนทรอยูนั้น มีความอุดมสมบูรณ เพียบพรอมดวย

พืชพันธุธัญญาหาร จากเหตุการณท่ีเก่ียวกับชางปจจัยนาค หรือปจจัยนาเคนทรท่ีปรากฏในมหาเวสสันดร

ชาดก ซ่ึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยไดสดับจากพระธรรมเทศนา ทําใหกลุมชนไดรับรูวาชางปจจัยนาคหรือปจจัย

นาเคนทร เปนชางเผือกท่ีมีอํานาจพิเศษในการบันดาลใหฝนตก อันจะนํามาซ่ึงความอุดมสมบูรณท่ีจะเอ้ือตอ

การดํารงชีวิตใหคนในพ้ืนท่ีไดมีความสุข จึงไดนําเอาคุณลักษณะของความเปนชางเผือก (สีขาว) มาสรางเปน

รูปจําลองแลวนําไปเปนองคประกอบพิธีท่ีสําคัญในพิธีขอฝนท่ีตําบล แมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา 

ปลาหลิม (ปลาชอน) 

ปลาหลิม หรือปลาชอนเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งท่ีพบไดในแหลงน้ําท่ัวไป คนสวนใหญจะรูจักปลาชอน

ในฐานะของสัตวน้ําท่ีนํามาเปนอาหาร ปลาชอนจึงมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก แมแตใน

วรรณกรรมพุทธศาสนาก็มีเรื่องราวเก่ียวกับปลาหลิม (ปลาชอน) ปรากฏอยู ดังในเนื้อหาและพิธีกรรมการการ

เทศน 
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     ภาพ 3 ภาพแทนปลาชอน (พญาปลาชอน) 

 ธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) ท่ีจัดข้ึนในงานประเพณีบวงสรวงหนองเล็งทราย อําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ซ่ึงมีเนื้อหาโดยสรุปวา ในกาลครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสวยพระชาติเปนปลาชอน  

บรรดาปลานอยใหญตางชื่นชมในคุณธรรมอันเปนวัตรปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ จึงไดยกยองใหเปน “พญาปลา

ชอน” ครั้งหนึ่งไดเกิดภัยแลง ฝนไมตกตามฤดูกาล น้ําในแหลงน้ําตางแหงขอด สิ่งมีชีวิตท้ังหลายลวนไดรับ

ความเดือดรอน เม่ือน้ําในหนองน้ําแหงขอด บรรดานก กา นกอินทรี เหยี่ยว ฯลฯ ตางบินโฉบมาจิกกินปลา

นอยใหญเปนอาหาร พญาปลาชอนเห็นเชนนั้น ก็เกิดความสงสารและตองการจะใหบรรดาบริวารพนจาก

อันตรายท่ีเกิดข้ึน จึงตั้งสัจจาธิษฐานวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหชวยขจัดทุกขท่ีเกิดข้ึนกับบริวาร ดวยบุญญาบารมี

ของพญาปลาชอนท่ีไดสั่งสมมาตั้งแตอดีตชาติ สงผลใหพระอินทรทราบดวยญาณถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน จึงบัญชา

ใหเทพท่ีเก่ียวกับฟาฝนบันดาลใหฝนตกตามความประสงคของพญาปลาชอน หนองน้ําท่ีเคยแหงขอด ก็เต็ม

เปยมไปดวยน้ํา นับเปนบุญบารมีของพญาปลาชอนท่ีไดสั่งสมมา สงผลใหสิ่งมีชีวิตท้ังหลายตางรอดพนภัย

วิกฤตจากการขาดแคลนน้ําในครั้งนั้นได (พระโสภณพัฒโนดม, 2553, หนา 1-4) ดวยเหตุนี้ เม่ือใดท่ีอําเภอแม

ใจ จังหวัดพะเยาประสบภัยแลงอันเนื่องมาจากฝนไมตกตามฤดูกาล ชาวอําเภอแมใจจะรวมกันจัดพิธีเทศน

ธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) ข้ึน หากแตในชวงเวลาท่ีผานมา ชาวอําเภอแมใจจะจัดพิธีเทศนธรรมมัจฉราชา 

(ปลาชอน) อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยจัดข้ึนในคราวเดียวกับพิธีสืบชะตาหนองเล็งทราย จึงอาจกลาว

ไดวา ปลาชอนเปนภาพแทนของพญาปลาชอนท่ีชาวอําเภอแมใจไดจําลองข้ึนเพ่ือใหมีบทบาทสําคัญในการทํา

ใหฝนตกตามฤดูกาลและในยามท่ีเกิดภัยแลง  

ชาง มา 

ชางและมาเปนสัตวขนาดใหญท่ีมีปฏิสัมพันธกับมนุษยมาตั้งแตอดีตกาล ในยุคสมัยท่ีมนุษยยังไมมี

เครื่องยนตและเครื่องจักรกลเปนเครื่องทุนแรง มนุษยไดนําชางและมามาเปนเครื่องทุนแรงในการประกอบ

กิจกรรมเพ่ือการดํารงชีวิต นับตั้งแตการใชเปนพาหนะในการเดินทาง การขนยายสัมภาระและการลากจูง

สิ่งของตาง ๆ  รวมถึงเปนพาหนะในการทําศึกสงคราม  ชางและมาท่ีปรากฏในพิธีกรรมท่ีศึกษาในครั้งนี้ พบใน
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พิธีกรรมฟอนผีมดผีเม็งของชาวมอญท่ีบานพระธาตุขิงแกง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาใน

ข้ันตอนของการเสี่ยงทายวาจะจัดพิธีฟอนผีมดผีเม็งครั้งตอไปอีกเม่ือใด ซ่ึงชางและมาท่ีนํามาใชในการเสี่ยงทาย

เปนภาพแทนชางและมาท่ีจําลองข้ึนจากไมง้ิว การท่ีกลุมชนท่ีจัดพิธีไดนําชางและมามาใชในพิธีกรรมสําคัญ

ของกลุมชนนั้น นับเปนภาพแหงความทรงจําจากเหตุการณท่ีชาวมอญตองทําสงครามและอพยพยายถ่ินท่ีอยู 

ทําใหชาวมอญคุนเคยกับชางและมา ซ่ึงเปนพาหนะในการเดินทาง ภาพแหงความทรงจําของชาวมอญ จึง

ผูกพันกับชางและมามาอยางตอเนื่องและไดมาปรากฏในพิธีกรรมดังกลาว 

รุง (เหย่ียว)  นกยาง  กา  แรง  นกแหลว (นกอินทรี)  เตาน้ํา และปลาผา (ตะพาบน้ํา) 

รุง (เหยี่ยว)  นกยาง  กา  แรง  นกแหลว (นกอินทรี)  เตาน้ํา และปลาผา (ตะพาบน้ํา) เปนภาพแทน

ของสัตวท่ัวไปท่ีปรากฏในพิธีกรรมการเทศนธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) ท่ีอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา โดยผูจัด

พิธีกรรมไดจําลองภาพแทนสัตวดังกลาวดวยวัสดุในพ้ืนท่ีคือ ไมประเภทตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน ภาพจําลองของ

สัตวดังกลาวเปนเสมือนตัวประกอบในวรรณกรรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหผูเขารวมพิธีมองเห็นภาพเหตุการณใน

เนื้อหาการเทศนธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) อยางสมจริง และสามารถจินตนาการตามเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนได ใน

ขณะเดียวกัน การจําลองภาพเหตุการณตาง ๆ ยังเปนการสะทอนสภาพแวดลอมและการดํารงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิตในปา อันเปนระบบนิเวศตามสภาพจริงท่ีผูจัดพิธีไดรับรูและคุนเคยกับภาพดังกลาวในชีวิตประจําวัน

อีกดวย 

หมู หมา ชาง วัว  ควาย  เปด ไก 
 

 

 ภาพ 4  ภาพแทนสัตวตาง ๆ ในพิธีสงเคราะห 

 หมู หมา ชาง วัว  ควาย  เปด และไก  เปนภาพแทนของสัตวท่ีพบเห็นในชนบทท่ัวไป ซ่ึงผูประกอบ

พิธี สงเคราะหท่ีอําเภอภูซางไดจําลองเปนภาพแทนข้ึนมาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิตของคนใน

ชนบทท่ีมีความใกลชิดและผูกพันกับสัตวชนิดดังกลาวจนสามารถใหความไววางใจในการทําภารกิจสําคัญ
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ตามท่ีผูเปนเจาของตองการได อันไดแก การนําสิ่งท่ีไมดีท้ังหลายออกไปใหพนตัวผูเปนเจาของท่ีกําลังประสบ

เคราะหกรรม การเปนเสมือนเครื่องบรรณาการเพ่ือเปนตัวแทนผูเปนเจาของท่ีกําลังประสบเคราะหกรรมไปรับ

ใชสิ่งท่ีอํานาจเหนือธรรมชาติ อันเปนเจตนาท่ีแฝงในพิธีสงเคราะหท่ีชาวอําเภอภูซางจัดข้ึน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพิธีกรรมพ้ืนบาน จังหวัดพะเยา ตามลักษณะพิธีกรรมท่ีกําหนดไว พบวา พิธีกรรมพ้ืนบาน 

จังหวัดพะเยาท่ีกลุมชนในจังหวัดพะเยาจัดข้ึน มีสัตว ท้ังท่ีเปนสัตวจริงและภาพแทนของสัตวท่ีไดจําลองมาใน

รูปลักษณท่ีแสดงถึงสัตวชนิดตาง ๆ เปนเครื่องประกอบพิธี โดยสัตวดังกลาวจะมีบทบาทหนาท่ีในพิธีกรรมท่ี

แตกตางกันในแตละพิธีกรรม ซ่ึงอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ 
 1. สัตวท่ีเปนเครื่องบูชาหรือเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ ซ่ึงเปนเสมือนตัวละครสําคัญใน

วรรณกรรม ท่ีนอกจากจะเปนเครื่องบูชาหรือเซนสรวงเพ่ือความสมบูรณของพิธีกรรมแลว ยังมีบทบาทสําคัญ

ท้ังในแงของการแสดงสัญญะและแสดงภาพเพ่ือสื่อความบางประการดวย 
 2. สัตวท่ีเปนตัวประกอบเรื่องราวหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในพิธีกรรม ซ่ึงเปนเสมือนตัวละครประกอบ

ในวรรณกรรม จะทําหนาท่ีใหเรื่องราวในวรรณกรรมมีความสมจริง สมเหตุสมผล และทําใหผูรับสาร (ผูเขารวม

พิธี) เขาใจเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดงายและชัดเจนยิ่งข้ึน 
 อยางไรก็ตาม เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางสัตวในพิธีกรรมกับความเชื่อของกลุมชนท่ีเปน

เจาของพิธีกรรม อันเปนสาเหตุสําคัญของการนําสัตวมาเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมแลว พบวา การนําสัตว

ชนิดตาง ๆ มาเปนเครื่องประกอบพิธี เกิดจากระบบความคิดเก่ียวกับความเชื่อของคนในกลุมชน ดังตอไปนี้ 
 1. นับแตอดีตกาล สัตวพ้ืนบานไดแก ไก หมู เปนสัตวท่ีเลี้ยงไวเพ่ือการบริโภคและใชในกิจกรรมตาง ๆ 

ของครอบครัว เชน การเปนของเซนไหวสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ฯลฯ โดยจะเลี้ยงไวในบริเวณบาน เม่ือจะนํามาใช

ประโยชนใด ๆ ก็จะกระทําไดโดยสะดวก ประหยัดท้ังเวลาและคาใชจาย 
 2. การใชสัตวพ้ืนบานเพ่ือบูชาสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติในพิธีกรรมตาง ๆ เปนวิถีปฏิบัติท่ีบรรพ

บุรุษไดกระทํามาอยางตอเนื่อง และมักจะประสบความสําเร็จในการออนวอน รองขอจากสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือ

ธรรมชาติเปนสวนใหญ 
 3. สิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ เชน บรรพบุรุษของครอบครัวหรือชุมชนจะดําเนินชีวิตหลังความตาย

ในอีกโลกหนึ่งท่ีมีลักษณะคลายโลกมนุษย ดังนั้น อาหารท่ีสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติและมนุษยบริโภค จึงมี

ลักษณะไมแตกตางกันหรือคลายคลึงกัน 
 4. หากนําสัตวท่ีมีภูมิหลัง (ชาติกําเนิด, ประวัติความเปนมา) ท่ีดี มีสัญญะทางความหมายในทางท่ีเปน

คุณ หรือมีคุณสมบัติพิเศษท่ีตางจากสัตวท่ัวไป มาเปนเครื่องประกอบพิธีในพิธีกรรมตาง ๆ จะทําใหเจาภาพ 
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(เจาของพิธี) ไดรับผลตอบแทนท่ีดีและบรรลุในสิ่งท่ีตองการตามท่ีออนวอน รองขอจากสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือ

ธรรมชาต ิ
 5. สัตวบางชนิดท่ีเปนเครื่องประกอบพิธีทําหนาท่ีเสมือนองคประกอบของเนื้อหาพิธีกรรมท่ีชวยให

ผูเขารวมพิธีเขาใจเนื้อหาของพิธีกรรมไดดียิ่งข้ึน กับท้ังสะทอนสัญญะบางประการท่ีพิธีกรรมนั้นตองการจะสื่อ

ใหทราบ 

อภิปรายผล 

 ความเชื่อเปนระบบความคิดท่ีเกิดจากการสืบทอดตอกันมาจากคนรุนกอน ในขณะเดียวกันก็อาจเกิด

จากประสบการณท่ีแตละบุคคลไดรับ ซ่ึงความเชื่อท้ัง 2 ลักษณะนี้จะฝงอยูในระบบความคิดและความทรงจํา

ของมนุษยตลอดมา ตอเม่ือมนุษยไดรับความรูใหมท่ีขัดหรือแยงกับความรูเดิมและไดรับการพิสูจนวาความรู

ใหมเปนความจริง ก็อาจเปนไปไดวาความเชื่อเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนหรือถูกลบเลือนไปจากระบบความคิดท่ีเปน

ความทรงจําเดิม 
ในเรื่องของความเชื่อดั้งเดิมท่ีไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษนั้น ไมอาจกลาวไดอยางแนชัดวาจะมีจุด

กําเนิดหรือจุดเริ่มตนจากบุคคลใดหรือท่ีใด แตจะกลาวไดเพียงวา ความเชื่อด้ังเดิมอยางหนึ่งท่ีไดรับการ

ถายทอดมาจากรุนสูรุนคือ ความเชื่อในสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ โดยเชื่อวาปรากฏการณและเหตุการณตาง 

ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยไมทราบสาเหตุและไมสามารถอธิบายท่ีมาของเหตุการณตาง ๆ ได ลวนเปนการกระทําของสิ่งท่ี

มีอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีบันดาลใหเปนไป มนุษยจึงพยายามแสวงหาแหลงคุมครองปองกันภยันตรายและ

บันดาลใหเกิดความสุขโดยแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ นับตั้งแตการบูชาดวยความนอบนอม การวิงวอนขอพร

และขอความชวยเหลือ การบนบาน รวมไปถึงการจัดพิธีกรรมอยางเต็มรูปแบบตามท่ีไดกระทําสืบตอกันมา 

ดวยเชื่อวาเม่ือไดกระทําการดังกลาวแลว จะทําใหเกิดสวัสดิมงคล รอดพนจากเหตุเภทภัยท้ังปวง และไดรับใน

สิ่งท่ีปรารถนา 
ในการจัดพิธีกรรมเพ่ือบูชาสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาตินั้น จะมีรูปแบบท่ีแตกตางกันไปตามความเชื่อ

ของกลุมชนในแตละพ้ืนท่ี ถึงกระนั้นพิธีกรรมพ้ืนบานท่ีจัดข้ึนดังกลาว ลวนเปนพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการ

ผสมผสานความเชื่อท่ีมีมาในอดีตคือ ความเชื่อเก่ียวกับภูติผี ความเชื่อในพระพุทธศาสนา และความเชื่อใน

ศาสนาพราหมณเขาดวยกันอยางลงตัวและเปนท่ียอมรับในกลุมชนท่ีจะถือปฏิบัติรวมกันดวยความเต็มใจ 

ดังเชนพิธีกรรมพ้ืนบานในจังหวัดพะเยาท่ีจัดข้ึน แมในพ้ืนท่ีท่ีมีหลายกลุมชาติพันธุอยูรวมกัน แตพิธีกรรม

พ้ืนบานท่ีจัดข้ึนสามารถผสานความเชื่อเก่ียวกับภูติผี ความเชื่อในพระพุทธศาสนา และความเชื่อในศาสนา

พราหมณเขาดวยกันไดอยางกลมกลืน โดยความเชื่อดังกลาวจะปรากฏใหพบเห็นไดในองคประกอบของ

พิธีกรรม อันไดแก สาระของพิธีกรรม ข้ันตอนของพิธีกรรม และเครื่องประกอบพิธีกรรม ท้ังนี้ การปรากฏของ

ความเชื่อในองคประกอบของพิธีกรรมนั้น อาจปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนหรือปรากฏผานสัญลักษณตาง ๆ ใน



 

ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 55 

 

พิธีกรรม  ในกรณีท่ีปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนนั้น จะเห็นไดจากพิธีกรรมสวนใหญจะมีข้ันตอนของการบูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ (พระรัตนตรัย เทพเจา ผีบรรพบุรุษ) ท้ังดวยการแสดงการสักการะหรือกลาวคําบูชา ตลอดท้ัง

ข้ันตอนตาง ๆ ของพิธีกรรมท่ียึดโยงอยูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ  สวนการปรากฏผานสัญลักษณตาง ๆ ใน

พิธีกรรม ท่ีอาจเปนท้ังสิ่งท่ีเปนนามธรรมและรูปธรรม จะตองอาศัยการตีความเพ่ือทําความเขาใจในสิ่งท่ี

ปรากฏนั้น จึงจะทราบความหมายท่ีแทจริงท่ีแฝงอยูได แตถึงกระนั้น สิ่งท่ีปรากฏในพิธีกรรม ไมวาจะเปน

พิธีกรรมของกลุมชาติพันธุใด ลวนเปนสัญลักษณแทนสิ่งท่ีเปนมงคลท้ังสิ้น ดังท่ีปรากฏในงานวิจัยเรื่อง การสู

ขวัญ: พิธีกรรมแหงชีวิตชาวไทลื้อท่ีอําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา ของ เปรมวิทย  วิวัฒนเศรษฐ (2555) ท่ี

พบวา เครื่องประกอบพิธีท่ีสําคัญในพิธีสูขวัญของชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มี 2 อยางคือ ขันตั้ง

ครู และขันบายศรี โดยมีสิ่งของตาง ๆ บรรจุอยูในขันดังกลาวลวนเปนสัญลักษณแทนสิ่งท่ีเปนมงคลท้ังสิ้น ซ่ึง

ในพิธีกรรมพ้ืนบาน จังหวัดพะเยาก็มีสัญลักษณท่ีปรากฏในพิธีกรรมท่ีแสดงถึงความเปนสิริมงคลดวยเชนกัน 

อาทิ 
1. การนําสาระหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเปนสื่อในพิธีกรรม ดังปรากฏในพิธีกรรมพ้ืนบาน

จังหวัดพะเยา 2 พิธี คือ พิธีแหชางเผือก และพิธีเทศนธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน)  โดยพิธีกรรมดังกลาวไดนํา

สัญลักษณท่ีปรากฏในชาดก อันเปนเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตชาติ คือ ชาง

ปจจัยนาค (ปจจัยนาเคนทร) และปลาชอน มาเปนเครื่องประกอบพิธีในพิธีขอฝนคือ พิธีแหชางเผือก และพิธี

เทศนธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) ตามลําดับ  ซ่ึงนับเปนสิริมงคลอยางยิ่งแกคนในชุมชนแมนาเรือและชุมชนแม

ใจ จังหวัดพะเยาท่ีไดผูกโยงวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนกับเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใน

อดีตชาติไดอยางกลมกลืนและชัดเจน 
2. การใชเครื่องประกอบพิธี (เครื่องบูชา, เซนสรวง) ท่ีมีความหมายในทางท่ีเปนมงคลหรือเปนไป

ในทางท่ีผูจัดพึงประสงค ดังท่ีพรพรรณ จันทโรนานนท (2537, น. 47) อธิบายวา การเซนไหวเทพเจาดวย

สิ่งของหรืออาหารท่ีมีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง สิ่งนั้นก็จะสนองกลับเขามาสูผูกราบไหวดวยเชนกัน ดวย

เหตุนี้ ชาวจีนจึงแสวงหาสิ่งของเซนไหวท่ีมีเสียงพองกับคําท่ีเปนสิริมงคลหรือมีความหมายมงคลเทานั้น ซ่ึงสิ่งท่ี

พบ อันเปนขอสังเกตประการหนึ่งในพิธีกรรมพ้ืนบานจังหวัดพะเยาคือ ในทุกพิธีกรรม จะมีสัตวในพิธีกรรมคือ 

ไก เปนเครื่องประกอบพิธีในการบูชาหรือเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากไก 

นอกจากจะเปนสัตวเลี้ยงพ้ืนบานท่ีทุกครัวเรือนเลี้ยงไว โดยมีขนาดท่ีพอเหมาะในการนํามาบริโภคหรือใช

ประโยชนในแตละครั้ง อีกท้ังนํามาใชประโยชนไดงายเพราะประหยัดท้ังเวลาและคาใชจายแลว ไกยังเปนสัตว

ท่ีมีความพิเศษท้ังดานคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีไดรับการกลาวขานกันวาเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีอํานาจลึกลับ 

ซ่ึงกลุมชาติพันธุหลายกลุม 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 

จังหวัดเชียงราย ของ พลวัฒ ประพัฒนทอง (2549) ฯลฯ การท่ีกลุมชนในจังหวัดพะเยาใชไกเปนเครื่อง

ประกอบพิธีกรรมในการเซนสรวงสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีเคารพศรัทธา จะทําใหพิธีกรรมท่ีจัดข้ึนมีความ

เปนสิริมงคลแกผูจัดและผูเขารวมพิธี  ตลอดท้ังมีความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ อันจะเปนพลังอันยิ่งใหญในการ

บันดาลใหเกิดสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายของพิธีกรรมอีกดวย 
อยางไรก็ตาม การประกอบพิธีกรรมพ้ืนบานในจังหวัดพะเยา ยังมีสัตวอีกหลายชนิดท่ีเปนเครื่อง

ประกอบพิธี ท้ังท่ีเปนเครื่องบูชาหรือเครื่องเซนสรวง และทําหนาท่ีเปนตัวประกอบเรื่องราวหรือเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนในพิธีกรรม ซ่ึงสัตวท่ีนํามาใชเปนเครื่องประกอบพิธีดังกลาว ลวนเปนสัตวพ้ืนบานในชุมชนท่ีผูกพันกับ

วิถีการดําเนินชีวิตของคนในอดีตกาล เชน ชาง มา วัว ควาย สุนัข ฯลฯ โดยในพิธีกรรมจะปรากฏท้ังท่ีเปนสัตว

จริงและภาพแทนสัตวท่ีจําลองมาดวยวัสดุทองถ่ิน สัตวดังกลาวลวนเปนสัญญะท่ีมีความหมายแฝงอยู จึงอาจ

กลาวไดวา การนําสัตวตาง ๆ มาใชเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมนับเปนภูมิปญญาอยางหนึ่งของมนุษยท่ี

ตองการจะสื่อความบางประการผานพิธีกรรมอันเปนวิถีสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตเพ่ือใหชนรุนหลังไดทราบถึง

ระบบคิดหรือความเชื่อของคนในอดีต กับท้ังฉายภาพการดําเนินชีวิตในอดีตใหคนรุนตอ ๆ มาไดรับรูเพ่ือธํารง

คุณลักษณแหงความเปนกลุมชนไวใหคงอยูสืบไป 

ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากพิธีกรรมพ้ืนบานเปนหนึ่งในวิถีชีวิตของกลุมชนในทุกพ้ืนท่ีท่ีคนในพ้ืนท่ีมีความผูกพันและได

ประสบตลอดท้ังชีวิต พิธีกรรมพ้ืนบานจึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาตัวบทของพิธีกรรม ท้ังในเรื่องข้ันตอน

ของพิธีกรรม ภาษาในพิธีกรรม และเครื่องประกอบพิธีกรรม เพ่ือวิเคราะหรูปลักษณ ความหมายและ

หรือสัญญะท่ีแฝงอยู อันจะทําใหทราบถึงจุดประสงคท่ีแทจริงของพิธีกรรม ระบบคิดและความเชื่อของผู

กําหนดพิธีกรรม โดยอาจศึกษาภาพรวมของทุกพิธีกรรมพ้ืนบานในชุมชนเดียวกัน หรือศึกษาเปรียบเทียบ

พิธีกรรมพ้ืนบานพิธีเดียวกันในหลายพ้ืนท่ี ในขณะเดียวกัน ก็อาจศึกษาพลวัตของพิธีกรรมพ้ืนบานนั้น ๆ 

เพ่ือใหทราบถึงปจจัยและสาเหตุท่ีทําใหระบบคิดและความเชื่อของพิธีกรรมพ้ืนบานนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) ศึกษาการประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของตัวละครชูชก ท่ี

ปรากฏในมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา (2) ศึกษากระบวนการสรางความเปนอ่ืนใหแกชูชก ในมหาชาติ 

เวสสันดรชาดกลานนา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา และ 

กระบวนการสรางความเปนอ่ืนใหแกชูชก ท่ีปรากฏในมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา ฉบับสรอยสังกร 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ฟู อตฺตสิโว) ฉบับไมไผแจเรียวแดง รวบรวมและเรียบ 

เรียงโดย ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี และฉบับกุฎีคํา รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระครูอดุลสีล-กิตติ 

ซ่ึงในการศึกษาจะเนนการวิเคราะหโดยเชื่อมโยงระหวางการศึกษาวรรณกรรมกับแนวคิดทางสังคม เขาดวยกัน 

โดยอาศัยทฤษฎีสัญวิทยาและแนวคิดความเปนอ่ืน นําเสนอและวิเคราะหแบบพรรณนา  

ผลการวิจัยพบวา สัญญะท่ีปรากฏในมหาชาติเวสสันดรชาดกท้ังสามสํานวนนั้น ปรากฏ 3 ลักษณะ 

คือ สัญญะท่ีปรากฏจากรูปลักษณภายนอก หมายถึง รูปรางลักษณะภายนอกของชูชก สัญญะท่ีปรากฏ จาก

พฤติกรรม หมายถึง กิริยา วาจา ทาทางท่ีชูชกแสดงใหผูอานไดพบ และสัญญะท่ีปรากฏจากความรูสึก 

หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืนมีตอชูชก ซ่ึงอาจเปนวลี ขอความท่ีกลาวถึงชูชกโดยตรงหรือขอความท่ี ผู

แตงประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะใหแกตัวละครชูชก   

จากการศึกษากระบวนการสรางความเปนอ่ืนใหแกชูชกนั้น พบวา กระบวนการสรางความเปนอ่ืน 

ใหกับตัวละครชูชกนั้นไดถายทอดผานตัวละครชูชกดวยกระบวนการสรางความเปนอ่ืนจากมนุษยโดยท่ัวไป 

กระบวนการสรางความเปนอ่ืนดานเชื้อชาติ และกระบวนการสรางความเปนอ่ืนดานวรรณะพราหมณ อันเปน

กระบวนการท่ีถูกผลิตข้ึนเพ่ือสะทอนความคิดทางดานความเชื่อ โดยมีการผลิตซํ้าตอกย้ําและ กําหนด

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  

มหาเวสสันดรชาดก เปนวรรณกรรมชาดกท่ีแสดงถึงการบําเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญของพระบรม-

โพธิสัตว คือ ทานบารมี อันเปนการบริจาคอันยิ่งใหญ 5 ประการ หรือ ปญจมหาบริจาค ไดแก ธนบริจาค คือ

การสละทรัพยสมบัติเปนทาน อังคบริจาค คือการสละอวัยวะใหเปนทาน ชีวิตบริจาค คือการสละชีวิตให เปน

ทาน ปุตตบริจาค คือการสละลูกใหเปนทาน และทารบริจาค คือการสละภรรยาใหเปนทาน ผูท่ีนับถือ 

พระพุทธศาสนาก็จะนิยมศึกษาดวยการอานหรือฟงเทศนมหาเวสสันดรชาดกหรือท่ีเรียกวา ฟงเทศน มหาชาติ 

ซ่ึงชาวลานนาไทยเรียกวา ประเพณีตั้งธัมมหลวง (พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์, 2556, หนา 1) ตอมา ภายหลังเวสสันตร

ทีปนีหรือพระมหาเวสสันตรทีปนีซ่ึงเปนผลงานวรรณกรรมบาลีท่ีแตงเปนภาษาบาลี โดยพระสิริมังคลาจารย 

พระมหาเถระปราชญชาวเชียงใหมหรือมหาปราชญชาวลานนาในอดีตรจนาข้ึน มีจุดประสงคเพ่ืออธิบาย

ความหมายของคําและความของมหาชาติเวสสันดรชาดกท่ีมีความโดดเดนในเรื่อง การบําเพ็ญทานบารมี ให

เขากับชุด “ปญจมหาบริจาค” หรือการบริจาคอันยิ่งใหญ 5 ประการแลว ยังได ถูกนํามาแตงเติมเพ่ือใหได
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อรรถรสในการเทศนและการฟง เพ่ือใหมีทวงทํานองไพเราะ เสนาะหู สามารถนําไปเผยแผใหผูฟงเขาใจไดงาย

ข้ึน นักปราชญสายวรรณกรรมในลานนาไทยไดนํามาแกไขปรับปรุงรจนาข้ึน ใหมซ่ึงรูจักกันท่ัวไปวา มหาชาติ

เวสสันดรชาดกฉบับลานนา และจัดใหมีการเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดก ดังกลาวในแตละทองท่ีเปนประจํา

ทุกป จนถือเปนประเพณีหนึ่งของชาวลานนา โดยการเทศนมหาชาติใน ประเพณีต้ังธัมมหลวงนั้น เปนการ

เทศนตามคัมภีรใบลานดวยทํานองเฉพาะทองถ่ินลานนาไทย โดยจะมี เอกลักษณทวงทํานองเฉพาะตัวของผู

เทศนแตละคน (นคร ปรังฤทธิ์, 2546,  หนา 3) นอกจากนั้นในการ เทศนมหาชาตินั้นจะมีการจําลอง

เหตุการณดวยการจัดสถานท่ีรวมท้ังตัวละครในเรื่องมาแสดงเพ่ือใหผูฟง ไดเห็นภาพไปพรอมกับการแสดงพระ

ธรรมเทศนาของพระภิกษุอีกดวย ซ่ึงเทคนิควิธีดังกลาวสามารถสราง ความสนใจใหแกผูสดับรับฟงพระธรรม

เทศนานั้นไดไมนอย 

อยางไรก็ตาม ตัวละครท่ีปรากฏในการแสดงประกอบการเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้น สามารถ

แบงไดเปน 2 ประเภทคือ ตัวละครหลักและตัวละครเสริม ซ่ึงตัวละครเหลานี้จะแสดงบทบาทของ ตนไวอยาง

เดนชัด กลาวคือ ตัวละครหลัก (พระเวสสันดร) ไดแสดงพฤติกรรมการใหทาน สวนตัวละคร เสริม (ชูชก) เปน

ตัวละครท่ีมีพฤติกรรมเปนผูขอและเปนผูรับสิ่งของท่ีตัวละครหลักพระราชทานให (บุญทัน คนใจบุญ, 2544, 

บทคัดยอ) ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้ถูกถายทอดอยางชัดเจนผานพฤติกรรมและลักษณะนิสัย ของตัวละครแตละตัว  

ชูชก นับเปนตัวละครท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีโดดเดนในเรื่องการเปนคนชางขอ ชอบพูดจาโออวด มีวาจา

ถอย และมีพฤติกรรมโหดรายทารุณ เปนบุคคลไมมีความเมตตา ตลอดท้ังเปนผูท่ีมีรูปลักษณอัน อัปลักษณ 

โดยมีลักษณะเปนบุรุษโทษ 18 ประการ ซ่ึงผูประพันธไดกําหนดใหชูชกเปนตัวกาลกิณี  

การศึกษาวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมท่ีผานมา 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) จากผลงานท่ีกลาวมาจะพบวา นักวิชาการแตละทานได ศึกษาในหัวขอท่ีแตกตางกัน

ไป แตยังคงไวซ่ึงประเด็นท่ีจะศึกษาเดียวกัน คือ ตัวละครชูชก การศึกษาใน  ครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดเลือกศึกษาใน

ประเด็นเดียวกับท่ีกลาวมา หากแตใชตัวบทท่ีแตกตางกัน โดยจะศึกษาจาก มหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา ท่ี

ปริวรรตเปนภาษาไทยกลาง โดยผูวิจัยจะศึกษาเก่ียวกับการประกอบ สรางความหมายเชิงสัญญะจนถึงการ

นําไปสูความเปนอ่ืนท่ีปรากฏกับตัวละครชูชกในมหาชาติเวสสันดร ชาดกลานนา เพ่ือเปนประโยชนและ

แนวทางการศึกษาแกผูท่ีสนใจศึกษาในประเด็นดังกลาว และ การนําไปสูการศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ ตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. ศึกษาการประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของตัวละครชูชก ท่ีปรากฏในมหาชาติเวสสันดร 

ชาดกลานนา  

2. ศึกษากระบวนการสรางความเปนอ่ืนใหแกชูชก ในมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีเชื่อมโยงระหวางการศึกษา 

วรรณกรรมกับแนวคิดทางสังคมเขาดวยกัน โดยอาศัยทฤษฎีสัญวิทยา และแนวคิดความเปนอ่ืน เพ่ือมุงหา 

คําตอบ 2 ประการ คือ การคนหาการประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของตัวละครชูชก ท่ีปรากฏใน 

มหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา และกระบวนการสรางความเปนอ่ืนใหแกชูชก ท่ีปรากฏในมหาชาติ เวสสันดร

ชาดกลานนา  

ขอบเขตการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาท่ีมุงตีความเพ่ือทําความเขาใจความหมายของรูปสัญญะและ ความเปน

อ่ืนท่ีปรากฏอันเปนแนวทางการวิเคราะหกับตัวละครชูชก ในวรรณกรรมเรื่อง มหาชาติ เวสสันดรชาดก 

สํานวนลานนา ท้ัง 3 สํานวน โดยมีจุดยืนอยูบนบริบทของรูปสัญญะของเฟอรดิน องด เดอ โซซูร (Ferdinand 

De Saussure) และความเปนอ่ืน (The Otherness) เปนหลัก   

ขอบเขตดานเนื้อหา 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตัวละครชูชกในประเด็นท่ีจะศึกษาจากวรรณกรรมมหาชาติ สํานวนลานนา

จํานวน 3 สํานวน ไดแก ฉบับสรอยสังกร รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระอุบาลีคุณูปมา จารย (ฟู อตฺตสิโว) 

จัดพิมพครั้งท่ี 5 ในปพ.ศ. 2516 โดยพระสิงหการพิมพ ฉบับไมไผแจเรียวแดง รวบรวม และเรียบเรียงโดย 

ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี จัดพิมพข้ึนในป พ.ศ. 2545 โดยโรงพิมพม่ิงเมือง เชียงใหม และฉบับกุฎีคํา 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระครูอดุลสีลกิตติ จัดพิมพข้ึนในป พ.ศ. 2556 โดยณัฐพลการพิมพ ซ่ึงท้ัง 3 ฉบับ

นี้ ผูแตงไดรวบรวม แตงเติม แกไขจากมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา ฉบับอ่ืน ๆ แลวปริวรรตเปนภาษาไทย

กลาง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ท่ีปรากฏในมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใช กรอบ

แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนเครื่องมือในการวิเคราะห คือ  

1. แนวคิดเรื่องสัญวิทยา 

ผูวิจัยใชตารางสัญญะ เปนเครื่องมือในการวิเคราะห เพ่ือหาความหมายโดยตรง ท่ีกลาวตามตรงหรือ

ความหมายพ้ืนฐาน และคนหาความหมายโดยนัยซ่ึงมีความเก่ียวพันมายาคติท่ีกลาวถึงความหมาย แฝง ซ่ึงตอง
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ใชทักษะในการตีความถึงจะไดความหมายนั้นมา และความหมายเหลานั้นมักจะสอดคลองเขา กับรูป

สัญลักษณไดเปนอยางดี ดังภาพ 

 

ภาพ 1 การตีความรูปสัญญะ  

ท้ังนี้ในการตีความหมาย จะกําหนดใหความหมายโดยตรงเปนความหมายพ้ืนฐานของภาษา และให

ความหมายโดยนัยเปนความหมายทางวัฒนธรรม 

2. แนวคิดเรื่องความเปนอ่ืน 

ความเปนอ่ืน เปนการวิเคราะหเพ่ือนํามาอธิบายกระบวนการตลอดจนทําใหเห็นวิธีการเบียดขับกลุม

ชนชายขอบและเปนการตอกยาวา ทุกสิ่งท่ีปรากฏตองมีสองข้ัว โดยการตอกยานั้น แสดงถึงอํานาจท่ีเหนือกวา

และรวมไปถึงการตอรองอํานาจของผูท่ีไดเปรียบกวา สุดทายกระบวนการสรางความเปนอ่ืน คือ สิ่งท่ีแบงแยก

ความเปน “เขา” และ “เรา” ไดอยางชัดเจน โดยไมสนใจวาผลท่ีตอบกลับมานั้นจะเปนบวก หรือลบ 

ผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหการประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของตัวละครชูชก ท่ีปรากฏในมหาชาติ 

เวสสันดรชาดกลานนาท้ังสามสํานวน พบวา  

สัญญะท่ีปรากฏในมหาชาติเวสสันดรชาดกท้ังสามสํานวน ปรากฏ 3 ลักษณะ คือ สัญญะท่ีปรากฏ 

จากรูปลักษณภายนอก หมายถึง รูปรางลักษณะภายนอกของชูชกดังขอความ “พรานเจตบุตรหนุมเหนา ไดยิน

คําพราหมณเถากลาววาจักปน มันหันทรงเพสชะกิเหลียดในตน แดนแตตีนผมลงลุม เล็บตีนชุมหนองไหล เห

มนสาบไฅลท่ัวเทา ตนปูเถาชีพราหมณแล” (อุดม รุงเรืองศรี และคณะ, 2545, หนา 224) จาก ขอความท่ีขีด

เสนใต สามารถแปลความหมายไดดังนี้ ชะ หมายถึง นารังเกียจ (อุดม รุงเรืองศรี และคณะ, 2545, หนา 482) 

กิเหลียด หมายถึง ชิงชัง, รังเกียจ (อุดม รุงเรืองศรี, 2534, หนา 46) เม่ือนําความหมาย มาประกอบเปน

ขอความจะไดความวา “พราหมณหนุมเจตบุตรไดยินคําพูดของชูชกพราหมณวาจะแบงของ ให พรามเจตบุตร

เห็นวาแตงตัวนารังเกียจ ตั้งแตผมลงถึงเทา เล็บเทาก็เต็มไปดวยหนองท่ีกําลังไหล มีกลิ่นเหม็นสาบข้ีไคลท่ัวเทา

ของชูชกพราหมณ” สัญญะท่ีปรากฏจากพฤติกรรม หมายถึง กิริยา วาจา ทาทางท่ีชูชกแสดงใหผูอานไดพบดัง
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ขอความ “เม่ือนั้น พราหมณพาโลบาปใบ ค็เหงาเหงียบไหซบเซา มันมา มัวเมากามราดเขาอํานาจกลัวเมีย” 

(อุดม รุงเรืองศรี และคณะ, 2545, หนา 202) กามราด หมายถึง    ความกําหนัดในกาม (อุดม รุงเรืองศรี, 

2534, หนา 38) เม่ือนําความหมายมาประกอบเปนขอความจะได ความวา “เม่ือนั้นชูชกพราหมณชั่วชาบาป

หนา ก็เงียบซึมและรองไห เพราะวามันมัวเมาในกามราคะ จน กลายเปนคนกลัวเมีย” และสัญญะท่ีปรากฏ

จากความรูสึก หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืนท่ีมีตอชูชก ซ่ึงอาจจะเปนวลี ขอความหรือประโยคท่ีกลาวถึง

ชูชกและหรือเปนวลี ขอความหรือประโยคท่ีผูแตงบรรยาย ใหแกชูชกผูแตงไดประกอบสรางความหมาย

เชิงสัญญะใหแกตัวละครชูชกดังขอความ “พราหมณผูนี้มีรูป อันผางรายปูนกลัวแล” (อุดม รุงเรืองศรี และ

คณะ, 2545, หนา 280) เม่ือนํามาแปลความหมายและ ประกอบเปนขอความจะไดความวา “ชูชกพราหมณผู

นี้   มีรูปรางอัปลักษณนากลัว”  

โดยเริ่มจากลักษณะภายนอกท่ีพบเห็นเปนรูปธรรมไดชัดเจนท่ีสุดคือ ชูชกเปนชายแกท่ีมีรูปราง 

อัปลักษณอันเปนลักษณะบุรุษโทษ 18 ประการ รูปรางโดยรวมแลวคลายผีปศาจไมเหมือนคน ตอมาผูแตง ได

ประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะใหแกตัวละครชูชกในเรื่องลักษณะนิสัย ทําใหชูชกมีพฤติกรรมท่ี ชั่วชาเลว

ทราม เปนคนพาล ข้ีโมโห เกียจคราน ไมมีความเมตตาปราณี ข้ีขลาด กลัวตาย ไมมีความรู บาปหนา ชอบขอ

โดยพูดเพ่ือใหไดสิ่งของท่ีตนตองการ มัวเมาดวยตัณหากามราคะ ชอบหญิงสาวอายุนอย และมีจิตใจอาฆาต

มาดราย นอกจากนี้ผูแตงไดประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะใหแกตัวละครชูชกโดย ผานความรูสึก ท้ังท่ี

เกิดจากการใสความรูสึกของผูแตงลงไปในขอความและทําใหผูอานเกิดความรูสึกตาม วา ชูชกพรามหณมีฐานะ

ยากจน เปนกาลกิณีและเสนียดจัญไรแกผูพบเห็น โดยรวมแลว การประกอบสราง ความหมายเชิงสัญญะทําให

ตัวละครชูชกเปนบุคคลท่ีชั่วชา มีลักษณะเหมือนผีปศาจ อีกท้ังยังเปนเสนียด จัญไรแกผูพบเห็นดวย  

จากการศึกษากระบวนการสรางความเปนอ่ืนใหแกชูชก พบวา กระบวนการสรางความเปนอ่ืน ใหกับ

ตัวละครชูชกนั้นถูกสรางและถายทอดผานเนื้อหาของตัวชูชกเอง โดยเกิดจากการท่ีผูแตงไดประกอบ สรางข้ึน

และเกิดจากการท่ีผูอาน อานแลวเกิดความรูสึกนึกคิดจึงไดเกิดการจินตนาการสรางภาพใหกับ ตัวละครชูชก 

ดังนี้ 

1. กระบวนการสรางความเปนอ่ืนจากมนุษยโดยท่ัวไป 

กระบวนการสรางความเปนอ่ืนจากมนุษยโดยท่ัวไป เปนกระบวนการท่ีเพ่ิมหรือกําหนดอัตลักษณ

ใหแกตัวละครชูชก ใหมีความผิดแผกแตกตางไปจากมนุษยโดยท่ัวไป ซ่ึงปรากฏ 2 ดาน คือ 

1.1 ดานรูปราง  

กระบวนการสรางความเปนอ่ืนดานรูปลักษณภายนอกของตัวละครชูชกนั้น ปรากฏข้ึนในรูปราง 

ของตัวละครชูชกท่ีถูกประกอบสรางใหมีลักษณะอัปลักษณ จึงทําใหเห็นไดวาผูแตงไดกําหนดใหตัวละคร ชูชกมี

ลักษณะอัปลักษณนาเกลียดนากลัว โดยมีรูปรางลักษณะท่ีแตกตางจากคนปกติโดยท่ัวไป ซ่ึงมหาชาติเวสสันดร

ชาดกท้ังสามสํานวน ปรากฏความอัปลักษณท่ีเกิดข้ึนกับตัวละครชูชกเชนเดียวกัน  
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1.2 ดานอุปนิสัย  

กระบวนการสรางความเปนอ่ืนดานอุปนิสัย ตัวละครชูกไดถูกกําหนดใหมีลักษณะพฤติกรรมท่ี 

แตกตางจากคนปกติท่ัวไป โดยมีนิสัยชอบขอ  มัวเมากามราคะ และเกียจคราน จึงเห็นไดวากระบวนการ สราง

ความเปนอ่ืนดานอุปนิสัยนั้นผูแตงไดทําใหผูอานเกิดความคิดหรือภาพจําวาตัวละครชูชกนั้นมีอุปนิสัย ท่ี

เลวราย ตางจากคนปกติโดยท่ัวไป ซ่ึงอาจกลาวไดวา ชูชกถูกเบียดขับใหเปนบุคคลชายขอบของสังคม 

2. กระบวนการสรางความเปนอ่ืนดานเชื้อชาติ (เผาพันธุ) 

กระบวนการสรางความเปนอ่ืนดานเชื้อชาตินั้น เปนกระบวนการท่ีเพ่ิมหรือกําหนดอัตลักษณใหแกตัว

ละครชูชก ใหมีความผิดแผกแตกตางไปจากเชื้อชาติตระกูลท่ัวไป โดยกําหนดชูชกเปนคนต่ําชาจะเห็นได วาผู

แตงไดกําหนดอัตลักษณใหชูชกมีความประพฤติท่ีแตกตางจากตนเอง โดยการประกอบสรางใหชูชกนั้น 

ประพฤติในเรื่องท่ีต่ําชาไมเหมาะสมท่ีจะอยูครองเรือนรวมกับคนอ่ืนได  

3. กระบวนการสรางความเปนอ่ืนดานวรรณะพราหมณ 

ผูแตงไดกําหนดใหชูชกพราหมณอยูในวรรณะชั้นสูง กลาวคือวรรณะพราหมณเปนวรรณะของนักบวช

ในศาสนาฮินดู มีหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องพิธีกรรมและศาสนกิจ โดยเปนผูศึกษาเก่ียวพระพรหม ผูสืบทอดคัมภีร

พระเวทเปนสื่อกลางระหวางมนุษยกับพระเจา และเปนผูประกอบพิธีกรรมใหกับบุคคลทุก วรรณะ รวมไปถึง

การวางตัวของวรรณะพราหมณ ซ่ึงตองประพฤติตนเปนคนดีตามหลักปฏิบัติของศาสนา พราหมณ ฉลาดใฝ

เรียนรู ขยันทํางาน ทําตนเปนประโยชนตอสังคมและแสวงหาหลักธรรม รวมไปถึง อุปนิสัยท่ีพราหมณปฏิบัติ 

โดยเปนบุคคลท่ีมีความเมตตากรุณา เผื่อแผแกผูยากไร วาจาคําพูดไพเราะ นาฟง เปนผูรูจักกาลเทศะ เปนผูขอ

อยางประเสริฐ จิตใจมีแตเรื่องกุศลบุญ ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีได ราเรียนมา ปราศจากโลภ โกรธ หลง มอง

แลวนาเลื่อมใสศรัทธา หากแตผูแตงไดกําหนดอัตลักษณใหชูชก-พราหมณนั้นแตกตางจากพราหมณในวรรณะ

เดียวกัน แบงไดเปน 2 ประการ คือ ดานการวางตน ผูแตงได กําหนดใหตัวละครชูชก เปนบุคคลท่ีมีพฤติกรรม

และความประพฤติท่ีไมนาเลื่อมใสศรัทธาเฉกเชนพราหมณ โดยท่ัวไป 

ดังนั้นกระบวนการสรางความเปนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนกับตัวละครชูชกในมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนาท้ัง 

สามสํานวนนั้น ปรากฏเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเหมือนกันท้ังสามสํานวน ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ไดถูกผลิตข้ึน 

เพ่ือสะทอนความคิดทางดานความเชื่อ มีการผลิตซํ้า ตอกย้ําและกําหนดกระบวนการดังกลาวให สืบทอดผาน

วรรณกรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนามาจนถึงปจจุบัน  
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สรุปและอภิปรายผล  

จากการศึกษาพบวา การประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของตัวละครชูชกนั้น เกิดจากสัญญะ ๓ 

ลักษณะ คือ สัญญะท่ีปรากฏจากรูปลักษณภายนอก ท่ีหมายถึง รูปรางลักษณะภายนอกของชูชกท่ีมี รูปราง

ลักษณะอันอัปลักษณ ตอมาคือ สัญญะท่ีปรากฏจากพฤติกรรม หมายถึง กิริยา วาจา ทาทาง กาวราว โหดราย

ทารุณซ่ึงชูชกแสดงใหผูอานไดพบ และสัญญะท่ีปรากฏจากความรูสึก หมายถึง ความรูสึก นึกคิดของผูอานท่ีมี

ตอชูชก ซ่ึงอาจจะเปนวลี ขอความหรือประโยคท่ีกลาวถึงชูชก ทําใหตัวละครชูชกเปน บุคคลท่ีชั่วชา มีลักษณะ

เปนผีปศาจนากลัว ดูแลวไมใชคน อีกท้ังยังเปนเสนียดจัญไรแกผูพบเห็นหรืออยู ใกลเคียง  

หากมองจากสภาพแวดลอมของชูชกแลว การท่ีชูชกมีรูปรางลักษณะอัปลักษณนั้นอาจเกิดจาก ความ

ผิดปกติของรางกาย หรือมีโรคประจําตัว ซ่ึงวิทยาการทางการแพทยในสมัยนั้นยังไมเจริญกาวหนา เม่ือ

เจ็บปวยก็จําเปนตองอยูกับโรคท่ีปวยนั้นไปจนสิ้นชีวิต สวนลักษณะทางพฤติกรรม สาเหตุท่ีชูชกมีวาจา 

กาวราว โหดรายทารุณและมีนิสัยชั่วชานั้น อาจเกิดจากการท่ีชูชกไมมีความรู ไมมีโอกาสไดศึกษาวิชาจาก 

สํานักใด ๆ จึงไมมีครูบาอาจารยท่ีจะอบรมสั่งสอนและเปนแบบอยางในดานการปฏิบัติตัว จึงทําใหชูชก ไมได

ขัดเกลาสติปญญาจึงถูกผูอ่ืนกลาวหาวาเปนคนไมมีปญญา ซ่ึงถาหากชูชกไมปวยและมีโอกาสได ศึกษา โดยมี

ครูบาอาจารยเปนท่ียึดเหนี่ยวใหประพฤติปฏิบัติตาม หรือหากครอบครัวของชูชกพอมีสมบัติท่ี จะสงเสียใหได

เรียนรูหรือหากชูชกมีความขยันหม่ันเพียรในเรื่องการเรียน ก็อาจทําใหชูชกเองไมปรากฏ ภาพลักษณดานลบ

ในความรูสึกของผูอาน และอีกประการหนึ่งคือ ความอัปลักษณทางดานรางกายของ ชูชกจึงอาจเปนสิ่งผลักดัน

ทําใหชูชกอยากมีอยากไดหรือโดดเดนกวาคนอ่ืน เชน การมีภรรยาเด็ก ความสวยงามและความตองการมี

ทรัพยสมบัติ ดังท่ีทฤษฏีบุคลิกภาพของแอดเลอร (Adler’s Personality Theory) ซ่ึงอัลเฟรด แอดเลอร 

(Alfed Adler)เรียกวา จิตวิทยาปจเจกชน (Individual Psychology) เชื่อใน อิทธิพลของสังคมท่ีชี้ใหเห็นวา 

พฤติกรรมของบุคคลจะเปนอยางไรนั้น มักถูกกําหนดโดยสังคมรอบตัว เชน เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี

วัฒนธรรม วิธีการเลี้ยงดูบุตร และอัลเฟรด แอดเลอร (Alfed Adler) มี ความเชื่อวา บุคคลโดยพ้ืนฐานแลวถูก

จูงใจโดยปมดอย บุคคลบางคนมีความรูสึกเปนปมดอย เม่ือมี รางกายพิการและมีความตองการท่ีจะชดเชยปม

ดอยเหลานั้น ความรูสึกท่ีตนเองมีปมดอยทําใหเกิดแรงขับ ท่ีเรียกวา ปมเดน เปนการสรางข้ึนมาเพ่ือใหมีสิ่งมา

ทดแทนในสิ่งท่ีขาดหาย และอัลเฟรด แอดเลอร (Alfed Adler)ยังมีความเชื่อวา ความรูสึกของตนเองจะแสดง

บทบาทท่ีสําคัญ ในการสรางรูปแบบของบุคลิกภาพการรูจักสรางตนเอง และบุคลิกภาพแบบท่ีรูจักตนเองท่ี

กอใหเกิดความพยายามท่ีจะเอาชนะอุปสรรค ท้ังหลาย และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได เพราะวา

ศักยภาพนี้เปนลักษณะพิเศษท่ีมีอยูในแตละ บุคคล (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2539, หนา 59) แตท้ังนี้ทุกสิ่ง

เกิดข้ึนจากการท่ีผูแตงไดสรางใหชูชกมีลักษณะ ดังท่ีกลาวมาขางตนเพ่ือตองการใหเห็นถึงความโดดเดนและ

ความยิ่งใหญในการทําทานบารมีของ พระ เวสสันดรไดอยางชัดเจน  
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สวนการศึกษากระบวนการสรางความเปนอ่ืนใหแกตัวละครชูชกนั้น พบวา เกิดจากกระบวนการ 

สรางความเปนอ่ืนในเรื่องของเชื้อชาติ ท่ีผูแตงกําหนดใหวงศตระกูลของชูชกเปนตระกูลท่ีตาชา ซ่ึงสอดคลอง

กับกระบวนการสรางความเปนอ่ืนดานวรรณะพราหมณท่ีแมจะใหชูชกดํารงสถานะเปน พราหมณ ซ่ึงเปน

วรรณะท่ีอยูสูงท่ีสุด แตในวรรณะพราหมณเองก็มีการแบงแยกชนชั้นภายในวรรณะดวย เชนกัน จึงทําใหชูชก

อยูในวรรณะพราหมณชั้นลางสุด มีหนาท่ีขอทานเลี้ยงปากเลี้ยงทองของตนเองและ ครอบครัว นอกจากนี้แลว

ชูชกยังทําใหกลายเปนอ่ืนในดานสติปญญา ซ่ึงผูแตงไดกําหนดใหชูชกเปนผูไมมี ปญญาซ่ึงขัดแยงกับสถานภาพ

ความเปนพราหมณท่ีตามปกติตองมีความรูความสามารถเปนท่ียึดเหนี่ยว จิตใจในดานศาสนาใหแกผูคนท่ีนับ

ถือ แตชูชกกลับไมไดเปนเชนนั้น เม่ือชูชกเปนบุคคลไมมีความรู ความสามารถก็เทากับวาชูชกไมสามารถทํา

หนาท่ีของพราหมณคือการเผยแผและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจใน ดานศาสนาใหแกผูคนท่ีนับถือได แมกระท่ังใน

เรื่องทางดานศาสนาเองชูชกก็เปนคนไมมีความรูดวย เม่ือไมไดเรียนรูและขัดเกลา จึงทําใหชูชกเปนบุคคลท่ีมี

พฤติกรรมหยาบกระดาง มีจิตใจชั่วชา ไมรูผิดรูถูก รูเพียงแตวาจะเลี้ยงชีพและสนองความอยากของตนได

อยางไร ดวยเหตุนี้ชูชกจึงกลายเปนบุคคลไมดีใน สายตาของผูท่ีพบเห็น สวนกระบวนการสรางความเปนอ่ืนใน

เรื่องรูปลักษณนั้น ชูชกถูกประกอบสรางใหมี รูปรางอัปลักษณ ดูนาเกลียดนากลัว ซ่ึงความอัปลักษณทาง

รูปรางของชูชกนั้นเกิดจากความพิการและ อาการปวยซ่ึงไมมีทางรักษา จึงทําใหชูชกมีรูปรางไมปกติเหมือนคน

ท่ัวไป สงผลใหเกิดกระบวนการสราง ความเปนอ่ืนดานความรูสึก ซ่ึงความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเหลานี้เกิดข้ึนจากการท่ี

ผูแตงไดใสความรูสึกของตนเอง ลงไปในเนื้อเรื่องและเกิดจากความรูสึกนึกคิดของผูอานท่ีไดจินตนาการตาม

เนื้อเรื่อง จะเห็นไดวา กระบวนการสรางความเปนอ่ืน ดานความรูสึกนั้นผูแตงไดทําใหผูอานเกิดความรูสึกวาตัว

ละครชูชกไมใช คนปกติโดยท่ัวไปซ่ึงเปรียบไดวา ชูชกถูกเบียดขับใหเปนบุคคลชายขอบดวยลักษณะดังท่ีกลาวมา 

จึงอาจกลาวไดวา สัญญะท่ีผูแตงประกอบสรางใหแกตัวละครชูชกนั้น ทําใหชูชกเปรียบ เหมือนผี

ปศาจท่ีไมใชคน จนนําไปสูกระบวนการสรางความเปนอ่ืน โดยการท่ีชูชกถูกเบียดขับใหกลายเปน บุคคลชาย

ขอบในวรรณะพราหมณและบุคคลชายขอบในสังคมท่ีไมมีใครตองการ ถึงแมตายไปแลว ซากศพ ของชูชกเอง

ผูคนยังคิดวาเปนกาลกิณี ซ่ึงเม่ือนํามาเปรียบเทียบ จะพบวาสามารถแยกได 2 ประเด็น โดย ประเด็นแรก

กลาวถึงการใชแนวคิดคูตรงขาม ระหวางตัวละครชูชกกับพระเวสสันดร ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของพระ

สมหมาย ปวโร (ติตะปน) (2556) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรม มหาเวสสันดรชาดก: 

กรณีศึกษาชูชกกัณฑในคัมภีรใบลาน อักษรขอม ซ่ึงพบวา ชูชก มีลักษณะเปนคนเจาชู เจาปญญา โออวดข้ีคุย

และตลกขบขันซ่ึงตรงขามกับพระเวสสันดรท่ีเปรียบเสมือนสมมติเทพลงมาจุติ มีลักษณะรูปรางงดงามและมี

พฤติกรรมนาเลื่อมใสศรัทธาแกชาวเมืองผูนับถือ สวนงานวิจัยเรื่อง มหาชาติ ฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑชูชก: 

การศึกษาเชิงวิเคราะห ของสมาน โซะเหม (2528) พบวาพระมหากษัตริย เปรียบเสมือนเทวาลงมาเกิด 

เพียบพรอมดวยอํานาจ วาสนาและบารมี แตชูชกนั้นเกิดมาดวยความลําบาก ยากแคนและขัดสนในเรื่องของ

การดํารงชีวิต การวิจัยท้ังสองเรื่องนี้ มีตัวบทเนื้อหาท่ีแตกตางกัน เนื่องจาก พระสมหมาย ปวโร (ติตะปน) ได
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วิเคราะหวรรณกรรมท่ีมีตัวบทภาษาเปนอักษรขอม และผลงานของสมาน โซะเหม ไดวิเคราะหวรรณกรรมท่ีมี

ตัวบทภาษาเปนอักษรไทยอยุธยาโบราณ จากท่ีกลาวมาทําใหเห็น ขอแตกตางไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะเรื่อง

ขนบธรรมเนียมซ่ึงเปนไปตามสภาพสังคม โดยจะเห็นไดจาก  การท่ีผูแตงไดนํามากลาวหรือสอดแทรกไวในงาน

วรรณกรรมไดอยางลงตัวและมีคุณคาควรแกการศึกษา  

ขอเสนอแนะ  

1. แนวทางการวิจัยครั้งตอไปอาจใชแนวคิดนี้วิเคราะหวรรณกรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกท่ีไดรับ 

การยอมรับทางวิชาการใหครบท้ัง 4 ภูมิภาคของประเทศไทยเพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดและความแตกตาง ทาง

วัฒนธรรมและสังคมของแตละภูมิภาค 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนท่ีดูจิต บริหารชีวิต สู

อิสระทางการเงินและจิตใจ  ของฐิตินาถ  ณ พัทลุง ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา 7 บท  77 เรื่อง มาเปนขอมูลใน

การศึกษา  โดยใชกรอบแนวคิดเรื่องวัจนลีลาของมารติน โจส (Joos, M., 1961) ผลการศึกษา พบวา วัจนลีลา

ในหนังสือเข็มทิศชีวิต เปนวัจนลีลาแบบหารือ (Consultative style) มากท่ีสุด นอกจากนั้น พบ วัจนลีลาแบบ

เปนกันเอง (Casual style) และ วัจนลีลาแบบสนิทสนม (Intimate style)  ตามลําดับ และพบวาเปนหนังสือ

ท่ีไมใชวัจนลีลาแบบตายตัว  (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 หนังสือชั้นนําท่ัวไปจึงนิยมนําหนังสือประเภทนี้เขามาวางจําหนาย ในชวงทศวรรษท่ีผานมามี

หนังสือหลายเลมท่ีตีพิมพซํ้า ๆ จากหลายสํานักพิมพ ซ่ึงผูเขียนไดนําประสบการณความทุกขของตนมาใชให

เกิดประโยชนท้ังแกตนเองและผูอ่ืน การเปลี่ยนความทุกขใหกลายเปนบทเรียนอันล้ําคา แปรปญหาท่ีบั่นทอน

ชีวิตจิตใจ ใหกลายเปนปญหาสรางสรรคชีวิต และจุดประกายความหวังใหแกคนจํานวนมากไดอยางนาชื่นชม 

หนังสือท่ีสรางกําลังใจ ใหแงคิด แนวทางการดําเนินชีวิตจากประสบการณของผูเขียนนั้น เรียกวาหนังสือ  

How to ซ่ึง พจนานุกรม แปลความหมายภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ไดใหความหมาย How to (เฮาทู)         

วาหมายถึง การสอนหรือวิธีอธิบายการทําในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (https://www.online- english-thai-

dictionary.com/ ?word=how-to&d=1&m=0&p=1) 

 หนังสือประเภท How to นั้นเปนหนังสือท่ีมีบทบาทสําคัญและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

ท่ัวโลก ตามรานหนังสือตาง ๆ ไดจัดลําดับและใหความสําคัญกับหนังสือประเภทนี้อยางมาก เนื่องจากหนังสือ

ประเภทนี้สามารถ สรางแนวคิดใหมใหกับผูอานเพ่ือแกปญหาของตนหรือสังคม หนังสือ How to จึงเปนสวน

หนึ่งของจิตวิทยาพัฒนาตนเอง อรัญญา ตุยคัมภีร, และจิระสุข สุขสวัสดิ์ (2542, น. 44) กลาววา หนังสือ

ประเภทจิตวิทยาพัฒนาตนเอง ตรงกับภาษาอังกฤษวา Self - development ซ่ึงมีความหมายใกลเคียงกับ 

คําวาการพัฒนาตนเองและมักใชแทนกัน ไดแก การปรับปรุงตน Self – Improvement การบริหารตน 

Self – management และการปรับตน Self- modification ซ่ึงลวนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองให

เหมาะสมเพ่ือสนองความตองการและเปาหมายของตนเองหรือเพ่ือใหสอดคลองกับสิ่งท่ีสังคมคาดหวังโดยแบง

จุดมุงหมายของหนังสือประเภทจิตวิทยาพัฒนาตนเอง ออกเปน 2 ความหมาย คือ หนังสือท่ีมุงการพัฒนาตน 

การท่ีบุคคลพยายามท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีข้ึนกวาเดิม เหมาะสมกวาเดิม ทําใหสามารถดําเนิน

กิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพ่ือสนองความตองการแรงจูงใจ หรือเปาหมายท่ีตนตั้งไว กับอีกความหมายหนึ่ง 

คือ การพัฒนาศักยภาพดวยตนเองใหดีข้ึนท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพ่ือใหตนเปนสมาชิกท่ีมี

ประสิทธิภาพของสังคม เปนประโยชนตอผูอ่ืนตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอยางสันติสุข 

 นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมยังไดกลาวถึงการพัฒนาตนวา เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลไปสู

ทิศทางท่ีเหมาะสม กับความสามารถของแตละบุคคล ดวยการตระหนักรูในตนเอง และพัฒนาตนไปสูการรูจัก

ตนเอง การตระหนักในคุณคาและศักยภาพท่ีแทจริงของตนเอง และการใชชีวิตไดอยางเต็มศักยภาพท่ีตนเองมี

อยูตัวอยางเชน คารลรัน ซัม โรเจอร อางใน (อรัญญา ตุยคัมภีร, และจิระสุข สุขสวัสด์ิ, 2542, น. 44)  

กลาววา บุคคลแตละคนเกิดมาพรอมกับธรรมชาติ ดานบวก คุณความดี การมีความสามารถ และ 

การมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพัฒนาตนเองไปขางหนา สูการเปนผูทําสิ่งตาง ๆ ไดเต็มศักยภาพดวยตัวเอง  

คารล จุง (Jung, C. G., 2012) ไดเสนอแนวทางพัฒนาตน หรือพัฒนาแกนแท โดยใชคําวา “ความเปนปจเจก
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บุคคล (Individuation) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการพัฒนาสวนบุคคลโดยมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของบุคคล 

ภายในจิตใตสํานึกสวนตัว เปลี่ยนใหเปนความตระหนักรู การพัฒนาแกนแทนี้ มีผลตอการรักษาดานภายใน

จิตใจและดานกายภาพของบุคคลแบบองครวม นอกจากการสัมฤทธิ์ผลในสวนของสุขภาพทางกายภาพและ

สุขภาพทางจิตแลว บุคคลท่ีสามารถเขาสูการพัฒนาแกนแทแหงตนไดนั้น คือผูท่ีมีความกลมกลืน มีความ

รับผิดชอบ รวมไปถึงมีอิสรภาพและความยุติธรรม เขาใจในการทํางานของมนุษย ธรรมชาติและจักรวาล 

  ในบรรดาหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองท่ีเขียนโดยนักเขียนชาวไทย งานเขียนชุด “เข็มทิศชีวิต” 

ของฐิตินาถ ณ พัทลุง เปน หนังสือท่ีขายดีติดอันดับหนังสือขายดี  (Best Seller) มาอยางยาวนาน ไดรับคํา

นิยมจากผูอานท่ีมีชื่อเสียงหลายทานดวยกัน ดังเชน  

   พระไพศาล วิสาโล  ไดกลาวไวในหนังสือเข็มทิศชีวิต 1 (ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547). วา “คุณฐิตินาถ

มิใชนักปฏิบัติธรรมท่ัวๆ ไป ท่ีมองวาธรรมะเปนเรื่องของจิตใจ หากยังเห็นวาธรรมะนั้น ควรชวยสังคม 

ธรรมชาติ และโลก มีสภาพท่ีดีกวาเดิมดวย”  คุณหญิงจํานงศรี  หาญเจนลักษณ  ไดกลาวไวในหนังสือเข็มทิศ

ชีวิต 1 (ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547) วารูสึกอัศจรรยใจกับการเขาถึงธรรม ความคิดอานของผูหญิงคนนี้ ออยดึง

ความเปนนักคิด นักธุรกิจ นักปฏิบัติธรรมมาผสมผสานกันไดอยางพอเหมาะพอดี” ทํานองเดียวกับท่ี ศ.นพ.

ประเวศ วะสี ไดกลาวไวในหนังสือเข็มทิศชีวิต 1 (ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547). เชนเดียวกันวา มองวาในชีวิตอัน

รีบเรงของมนุษยในปจจุบัน หนังสือเลมนี้จะกอใหเกิดความบันดาลใจกับผูอานจนอยากฝกดูใจของตนเอง  

แมแตนักอานในวงการบันเทิง เชน ดารา นักแสดง อยาง  มาชา  วัฒนพานิช  เห็นวาหนังสือเลมนี้ใหประโยชน

กับตนเองชวยใหเกิดความสงบและรูเทาทันตัวเอง 

  จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาการใชภาษาซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของนักเขียนแตละคนการใช

ภาษาสะทอนถึงประสบการณ ความรูสึกนึกคิด รสนิยม ตลอดจนความรูความสามารถของนักเขียนแตละคน 

อาจแสดงในรูปของการใชคํา การใชประโยค  ซ่ึงผูอานสามารถสังเกตไดจากงานเขียนของนักเขียนนั้น ๆ 

ซ่ึงกลวิธีการถายทอดเนื้อหาและการใชภาษา เรียกวา วัจนลีลา 

 มารติน โจส เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญ และเปนท่ีรูจักกันดีในเรื่องวัจนลีลา เพราะทําการวิจัย

เก่ียวกับวัจนลีลาในภาษาอังกฤษ และไดเขียนหนังสือเรื่อง The Five Clocks เปนการวิเคราะหใหเห็น 

ความแตกตางของวัจนลีลา 5 ระดับในภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับจากวัจนลีลาท่ีเปนทางการมากท่ีสุดไป

ยังวัจนลีลาท่ีเปนทางการนอยท่ีสุด (Joos, M., 1961, pp. 11 – 18 อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2547, 

น. 76 – 78) ดังตอไปนี้    

 1. วัจนลีลาแบบตายตัว  (Frozen style)  ไดแก รูปแบบของภาษาท่ีใชพูดกับบุคคลท่ีเปนท่ีเคารพ

สักการะสูงสุด  เชน ภาษาท่ีใชกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย และราชาศัพทท่ีใชบรรยายพระราช-กรณียกิจ

ตาง ๆ รวมท้ังภาษาท่ีใชเรียกขานในศาล ท่ีประชุมรัฐสภา และภาษาท่ีใชกลาวในพิธีการสําคัญ ๆ ตาง ๆ และ

เปนภาษาเกาแกท่ีมีใชมาเปนเวลานานในสังคม  
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  2. วัจนลีลาแบบเปนทางการ  (Formal style)  ไดแก ภาษาท่ีใชในโอกาสสําคัญ และใชพูดกับ

บุคคลท่ีสูงกวาและใชพูดเรื่องสําคัญซ่ึงผูพูดมีความเอาจริงเอาจัง เชน ภาษาท่ีใชในบทความทางวิชาการ การ

กลาวสุนทรพจน การบันทึกรายงานการประชุม  การเขียนจดหมายราชการ ลักษณะเดนของภาษาในวัจนลีลา

นี้ไมอลังการและตายตัว แตก็มีรูปแบบท่ีซับซอนและสมบูรณทางไวยากรณของภาษาไทย 

  3. วัจนลีลาแบบปรึกษาหารือ  (Consultative style) ไดแกรูปแบบภาษาท่ีใชติดตอสนทนาใน

อาชีพการงานประจําวัน การประชุม การปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ ผูพูดมีความจริงจังนอยกวาในวัจน

ลีลาเปนทางการ แตก็มากกวาในวัจนลีลาเปนกันเอง ลักษณะดานภาษาของวัจนลีลาหารือมีโครงสรางท่ีหลวม

กวาและไมสมบูรณตามกฎไวยากรณ มีการละคํา เชน ละประธานของประโยค มีการใชคําภาษาตางประเทศ 

และประโยคซับซอนนอยกวา  

  4. วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (Casual style) ไดแก  การใชภาษาท่ีใชพูดกับเพ่ือนฝูงท่ีรูจักคุนเคยกัน

พอสมควร แตไมถึงกับสนิทสนมมากนัก ผูพูดจะรูสึกสบายๆ ไมตึงเครียด ลักษณะของภาษามีขอสังเกตไดคือ 

มีการออกเสียงไมชัดเจน มีการรวบคํา กรอนคํา หรือใชคํายอ มีการใชคําสแลง และคําลงทาย รูปประโยค 

ไมซับซอนและมีการละประธานมากกวาในวัจนลีลาหารือ ใชคําซํ้า 

  5. วัจนลีลาแบบสนิทสนม  (Intimate style)  ไดแก  การใชภาษาในกลุมเฉพาะ  ภาษาถ่ิน  การละ

ความไวในฐานท่ีเขาใจแบบไมเปนทางการมากท่ีสุด ลักษณะของภาษาอาจแยกจากวัจนลีลาเปนกันเองไดยาก 

แตอาจสังเกตไดจากการกรอนของคําและประโยคมีมากกวา และมีการใชคํายอ หรือคําสบถสาบานมาก  

   กรอบแนวคิดขางตน ผูวิจัยจะนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาวัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน 

“แผนท่ีดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทางการเงินและจิตใจ” ของฐิตินาถ ณ พัทลุง ตอไป 

วัตถุประสงค 

ศึกษาวัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนท่ีดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทางการเงินและจิตใจ” 

ตามแนววัจนลีลาของมารติน  โจส  (Joos, M., 1961)  และเพ็ญนภา  คลายสิงโต (2555) มาผนวกเขา

ดวยกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษานี้คือ ขอความในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนท่ีดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทาง

การเงินและจิตใจ” เลม 1 ของฐิตินาถ  ณ พัทลุง ซ่ึงเนื้อหาแบงออกเปน 7 ภาค  77  เรื่อง  ดังนี้  

1. หยุดทบทวน 
2. รูกฎของชีวิต 
3. วางใจใหถูกตอง 
4. กําหนดเปาหมายใหถูกตอง 
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5. ใชชีวิตใหตรงเปาหมาย 
6. เลือกและรักษาความสัมพันธกับคนใหด ี
7. ทุกอยางรวมลงท่ี...ใจ 
ผูวิจัยไดนําขอความในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนท่ีดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทางการเงินและ

จิตใจ” ของฐิตินาถ ณ พัทลุง จํานวน  7 ภาค 77 เรื่อง นํามาศึกษาวิเคราะหวัจนลีลาเฉพาะลักษณะทางภาษา  

3  มิติ โดยใชแนวทางของ เพ็ญนภา  คลายสิงหโต ดังนี้   

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหวัจนลีลาการใชภาษางานเขียนของ ฐิตินาถ  ณ  พัทลุง ซ่ึงสะทอนออกมาเปน 

วัจนลีลา พบวา มีการใชวัจนลีลา 3 แบบ  ไดแก วัจนลีลาระดับท่ี  3 - 5 คือ วัจนลีลาแบบหารือ วัจนลีลาแบบ

เปนกันเอง  และวัจนลีลาแบบสนิทสนม  ตามลําดับ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
1. วัจนลีลาแบบหารือ (Consultative style)  มีลักษณะเดนทางภาษา คือ 
ใชภาษาพูด  คือมีการใชคําสรรพนามบุรุษท่ี 1 คําวา  ฉัน  ผม  และคําสรรพนามบุรุษท่ี 2 คําวา  เธอ  

คุณ  พวกคุณ  พวกเธอ เปนตน  มีการใชคําลงทาย (final particles) เพ่ือแสดงปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและ

ผูฟง เชนคําวา คะ ครับ สําหรับการใชประโยคจะมีลักษณะใชประโยคความเดียวโดยเรียงลําดับสวนประกอบ

ของประโยคตามสวนท่ีตองการเนน และใชประโยคความรวมท่ีมีท้ังคําเชื่อมและไมมีคําเชื่อม ประโยคไม

ซับซอน หรือใชประโยคคําถาม การใชคําภาษาตางประเทศ  เชน ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาเยอรมัน 

ฯลฯ จะมีการอางอิงขอมูลจากบุคคลสําคัญ และใชภาษาท่ีแสดงอารมณและความรูสึกใชการละคํา (ellipsis) 

ในปริมาณนอย 

1.  “เคยสังเกตบางหรือไมวา มีแรงผลักพุงข้ึนมาในใจเรา ผลักใหเราเดินไปโทรศัพทหาเพ่ือนเวลา

เหงา ไปเปดทีวี เปดวิทยุฟง.......” 
    จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจาก ผูแตงใชประโยคคําถาม “เคยสังเกตบาง

หรือไมวา”   ใชคําภาษาตางประเทศ ไดแกคําวา ทีวี  

          (ฐิตินาถ  ณ  พัทลุง, 2547, น. 26) 

2.  “.......หยิบโทรศัพทโทรหาเพ่ือน ......เปดทีวีตลอดเวลา เพราะใจมันวาวุน เหงา แกวง” 

   จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจาก ผูแตง ใชประโยคความรวม โดยละ

ประธาน และละคําเชื่อม  ซ่ีงควรใชประโยควา  “ฉันหยิบโทรศัพทโทรหาเพ่ือน 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  ซ่ึงเปนประธานของประโยค ประโยคท่ีถูกตองควรเปน “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 เม่ือไหรท่ีเราอยากใหไกเปนเปด ไกมันก็เปนไมได” 

 จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากผูแตง  ยกคํากลาวของบุคคลท่ีสําคัญมาอางอิง 

          (ฐิตินาถ  ณ  พัทลุง, 2547, น. 62) 

 6. “หัวใจสําคัญในการดําเนินชีวิตคือ การรูจักท่ีจะหยุดฟงเข็มทิศภายใน ในชีวิตท่ีทุกอยางเปนของ

สําเร็จรูป ตั้งแต กาแฟ บะหม่ี ไปจนถึงวิธีดําเนินชีวิต........”   

  จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากผูแตง  ไมมีการใชคําสแลง 

         (ฐิตินาถ  ณ  พัทลุง, 2547, น. 68) 

  7. มีครั้งหนึ่งในหลักสูตรท่ีเราทุกคนมีหนาท่ีตามรู ดูรางกายและจิตใจตนเอง มีชายคนหนึ่งลุกข้ึนไป

บอกวิทยากรผูดูแลวา “ผมคิดวา ถาผมอยูตอไป ผมคงเปนอัมพาต หรืออัมพฤกษอยางแนนอน เพราะผมปวด

หัว ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา ปวดไปหมดท้ังตัว” 

   จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากผูแตง  ใชสรรพนามบุรุษท่ี 1 “ผม”  

เพ่ือแสดงปฎิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง และใชประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยค 

ความซอน ละประธาน  “ผมปวดหัว  ผมปวดคอ ผมปวดหลัง  ผมปวดเอว  ผมปวดขา ผมปวดไปท้ังตัว” 

         (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”  



 

74 ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 

 

 จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากผูแตง ใชคําสรรพนามบุรุษท่ี 2 “เธอ และ     

ใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ คือเสียงกอนน้ําแข็งท่ีกระทบกัน “กรุกกริ๊ก” 

(ฐิตินาถ  ณ  พัทลุง, 2547, น. 145) 

 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ฐิตินาถ ณ พัทลุง ใชวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากมีการใชคํา     

สรรพนามบุรุษท่ี 1 คําวา  ฉัน  ผม  และคําสรรพนามบุรุษท่ี 2 คําวา  เธอ  เปนตน  มีการใชคําลงทาย (final 

particles) เพ่ือแสดงปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง เชนคําวา คะ สําหรับการใชประโยคจะมีลักษณะใช

ประโยคความเดียวโดยเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคตามสวนท่ีตองการเนน โดยเนนคําวา “เพราะ” 

ใชประโยคความซอน และประโยคความรวม โดยละประธาน  “ฉันหาอะไรทําตลอดเวลา เพ่ือใหตัวเองรูสึก

วายังมีคา แตก็ย่ิงเหนื่อย ย่ิงหงุดหงิด และหมดพลัง” ใชประโยคความรวมท่ีมีท้ังคําเชื่อมและไมมีคําเชื่อม 

ประโยคไมซับซอน หรือใชประโยคคําถาม “เคยสังเกตบางหรือไมวา” การใชคําภาษาตางประเทศ  เชน 

ทีวี มีการอางอิงขอมูลจากบุคคลสําคัญ โดยใชของ Samuel Smiles และหลวงพอชา สุภัทโท อดีตทานเจา

อาวาสวัดหนองปาพง การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ คือเสียงกอนน้ําแข็งท่ีกระทบกัน “กรุกกริ๊ก” ใชคํา 

“ตุบ ๆ” เปนคําเลียนเสียงแสดงความรูสึก ใชการละคํา (ellipsis) ในปริมาณนอย โดยละคําวา  “ดิฉัน”  

“ฉัน” ซ่ึงเปนประธานของประโยค ประโยคท่ีถูกตองควรเปน “ดิฉันฟงเสร็จ........” และ “ฉันหยิบโทรศัพท

โทรหาเพ่ือน และเปดทีวีตลอดเวลา เพราะใจมันวาวุน เหงา แกวง” 

 2. วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (Casual style)   มีลักษณะเดนทางภาษา คือ 

มีการใชคําสรรพนามเลียนเสียงพูด เชน ปม ใชคําลงทาย  (final particles)  เพ่ือแสดงปฎิสัมพันธ

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.......ยังไปเท่ียวหาตามผับ ตามบาร ตามหางไดทุกวันเลย” 

จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบกันเอง เนื่องจากผูแตง  ใชการกรอนคํา “หาง” แทนคําวา 

“หางสรรพสินคา” 

        (ฐิตินาถ  ณ  พัทลุง, 2547, น. 25) 

  

 3. ฟาดฟนกับคนอ่ืนทุกวิถีทาง หวังวาเม่ือเปนท่ีหนึ่งแลวจะมีความสุข..........”   
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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 “เออดีนะท่ีไมมีหาง” 

จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบกันเอง เนื่องจากผูแตง  ใชภาษาปาก คําวา “เออดีนะ” ควรใช

คําวา “ดีนะท่ีไมมีหาง” 

        (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. “กิจกรรมแนนเอ๊ียดท้ังวันเสารอาทิตย” 

 จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบกันเอง เนื่องจากผูแตง  ใชภาษาปาก  “แนนเอ๊ียด” แทน “แนน

มาก” 

        (ฐิตินาถ  ณ  พัทลุง, 2547, น. 174) 

 

 8. “มีผูหญิงหลายคนท่ีชอบแตงตัวโป โชวเนื้อหนังรางกายเยอะ ๆ ........”  

 จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบสนิทสนม เนื่องจากผูแตง  ใชภาษาปากและคําสแลง คํา “โป” 

เปนภาษาปาก ท่ีถูกตองใชคําวา  “ไมเรียบรอย” “เยอะๆ เปนคําสแลง “ท่ีถูกตองใชคําวา “มาก ๆ” 

        (ฐิตินาถ  ณ  พัทลุง, 2547, น. 187) 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ฐิตินาถ ณ พัทลุง ใชวัจนลีลาแบบเปนกันเอง เนื่องจาก ใชคําอุทาน  

“ออ”  “อาว”  และคําลงทาย “จะ”  “ละจะ” “แนะ” ใชภาษาปากเพ่ือบอกเลาเรื่องราวและแสดงความ

คิดเห็น ทําใหผูอานรูสึกเปนกันเองเหมือนกําลังสนทนากับผูเขียน  เชน คํา “เนี่ยนะ” แทนคํา “นี่นะ”  คํา 

“ฟาดฟน” “เออดีนะ” “ยังไง”  “ฟากโนน”  เปน  “ฝงโนน” “แนนเอ๊ียด”  เปน  “แนนมาก”  “ช็อปปง”  

ใชการ กรอนคํา เชนคําวา  “หาง” แทนคําวา “หางสรรพสินคา” การเขียนโดยการใชคําสแลง “บา” ควรใช 
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“ . . . เรง เ พ่ิมตัวเลขในธนาคารอยางมากมาย” และคําวา  “โป”  “ เยอะ ๆ” ท่ี ถูกตองใช คําวา  

“ไมเรียบรอย” และ “มาก ๆ”  ซ่ึงเปนภาษาท่ีใชพูดโดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

3. วัจนลีลาสนิทสนม (Intimate style) มีลักษณะเดนทางภาษา คือ 

มีการใชคําสรรพนามบุรุษท่ี 1  กู  บุรุษท่ี 2 พวกแก ใชคําลงทาย  (final particles)  เพ่ือแสดงปฎิ

สัมพันธระหวางผูพูดละผูฟง คําวา  เนาะ   ละเนาะ  คราฟ  มีการใชคําศัพทเฉพาะกลุม  (Jargon) และคํายอ

ท่ีคนนอกกลุมหรือคนไมสนิทไมรูความหมาย และใชสบถสาบาน 

1. ทุกวันนี้เราเห็นตําราของชาวตะวันตกมากมายท่ีสอนใหเรา 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. “คนชอบกินเหลาก็มีเพ่ือนเปนกวนเหลา”........”  

จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบสนิทสนม เนื่องจากผูแตง  ใชคําศัพทเฉพาะกลุมหรือเฉพาะ

วงการ  คํา “กวน” ท่ีถูกควรใช “กลุม”  “คนชอบกินเหลาก็มีเพ่ือนเปนกลุมกินเหลา”........” 

        (ฐิตินาถ  ณ  พัทลุง, 2547, น. 187) 

 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ฐิตินาถ ณ พัทลุง ใชวัจนลีลาแบบสนิทสนม เนื่องจาก มีการใช

คําศัพทเฉพาะกลุม (jargon) be proactive บาง be in the present  บาง  ........”  ใชคําศัพทเฉพาะกลุม

หรือเฉพาะวงการ  คํา “กวน” ท่ีถูกควรใช “กลุม” “คนชอบกินเหลาก็มีเพ่ือนเปนกลุมกินเหลา”........” 

ผลการศึกษาขางตน แสดงใหเห็นวา วัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนท่ีดูจิต บริหารชีวิต สู

อิสระทางการเงินและจิตใจ” ของฐิตินาถ ณ พัทลุง ซ่ึงใชหลักการแบงวัจนลีลาตามแนววัจนลีลาของ 

มารติน โจส (Joos, M., 1961), อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2547) และเพ็ญนภา  คลายสิงโต (2555)  

ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา 7 บท  77 เรื่อง พบวา การใชวัจนลีลา 3 ประเภท ไดแก  วัจนลีลาหารือ 

(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 “แผนท่ีดูจิต บริหารชีวิตสู

อิสระทางการเงินและจิตใจ” ของ ฐิตินาถ ณ พัทลุง เปนวัจนลีลาแบบหารือ (Consultative style)  วัจนลีลา

แบบเปนกันเอง (Casual style)  และวัจนลีลาแบบสนิทสนม  (Intimate style)  ตามลําดับ ซ่ึงตางจาก 

วัจนลีลาในการเขียนขอความสถานะเฟสบุคในภาษาไทย ของเพ็ญนภา  คลายสิงโต (2555) ท่ีพบการใช 

วัจนลีลาแบบกันเองและวัจนลีลาแบบสนิทสนม  โดยมิติดานการใชคํา เชน การใชสรรพนามบุรุษท่ี 1 

เพ่ือแสดงปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง การใชคําสแลง การใชคําอุทาน การใชภาษาปาก การใชการกรอน

คําละคําหรือคํายอ ใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ และการใชคําศัพทเฉพาะกลุมหรือเฉพาะวงการ  มิติดาน

รูปเขียน ใชคําเลียนเสียงแสดงความรูสึก ใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ แตไมมีการใชมิติการใชเครื่องหมายวรรค

ตอนเพ่ือแสดงอารมณ และมิติดานโครงสราง ใชรูปแบบการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน ใชประโยคคําถาม ให

ผูอานหาคําตอบ ใชการละคําซ่ึงเปนประธานของประโยค ใชการอางอิงจากตางประเทศ และยกคํากลาวของ

บุคคลท่ีสําคัญ อีกลักษณะหนึ่งการใชบทสนทนา เพ่ือดึงดูดความสนใจผูอาน ของวัจนลีลาในเรื่องเลาสําหรับ

เด็กไทย: นัยสําคัญตอการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา ซ่ึง สรบุศย รุงโรจนสุวรรณ (2559) ใชภาษาพูด เชน 

คําลงทาย การใชชนิดของประโยคและคํากริยาท่ีหลากหลายเพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู 

และมีลักษณะคลายกับวัจนลีลาของหนุมเมืองจันทในหนังสือรวมบทความของเรื่อง “คําถามสําคัญกวา

คําตอบ” ของกะรัตเพชร คงรอด และคณะ (2557) ท่ีพบการใชภาษาไมเปนทางการเพ่ือสรางความเปนกันเอง 

ใชคํายืมจากภาษาตางประเทศ ใชประโยคขอรองหรือชักชวนเพ่ือกระตุนใหผูอานคิดตาม และตรงกับวัจนลีลา

ในงานเขียนของ ปราบดา หยุน ของพรพรรณ กลั่นแกว (2548) มีวัจนลีลา 3 ประเภท คือ วัจนลีลาแบบหารือ 

(Consultative style)  วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (Casual style)  และวัจนลีลาแบบสนิทสนม  (Intimate 

style) และพบในงานวิจัยของ นิชาพร ยอดมณี (2558) “การศึกษาวัจนลีลาในงานเขียนภาษาไทยของ

นักศึกษาระหวางเพศชายและเพศหญิง กรณีศึกษางานเขียนเรื่อง “ความฝนและเปาหมายในชีวิต” ก็ใช

หลักการแบงวัจนลีลาตาม มารติน โจส (Martin Joos) ผลการศึกษาพบวา “เพศ” ของนักศึกษาเปนปจจัยท่ี

สงผลใหเกิดความแตกตางของวัจนลีลาในงานเขียนภาษาไทย โดยนักศึกษาเพศหญิงใชวัจนลีลาแบบก่ึงทางการ

มากท่ีสุด ในขณะท่ีนักศึกษาเพศชายใชวัจนลีลาแบบเปนกันเองมากท่ีสุด ในงานเขียนของ ปาตีฮะห  แวบางิง 

(2554) ไดศึกษา “วัจนลีลาในบทไวอาลัยผูวายชนมของ ขรรคชัย บุญปาน” ซ่ึงใชภาษาระดับก่ึงแบบแผนกับ

ภาษาปาก หรือใชภาษาพูดเพ่ือสรางความเปนกันเอง การอางอิงเอกสารหรือขอมูลเพ่ือสรางความนาเชื่อถือ

และโนมนาวใหผูอานสนใจติดตามเนื้อเรื่อง   
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบวา วัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนท่ีดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทาง

การเงินและจิตใจ” ของฐิตินาถ ณ พัทลุง พบวัจนลีลา 3 ประเภท คือ วัจนลีลาแบบหารือ,  วัจนลีลาแบบเปน

กันเอง และวัจนลีลาแบบสนิทสนม ไมพบวัจนลีลาตายตัว และวัจนลีลาเปนทางการ เนื่องจากงานเขียนของ 

ฐิตินาถ ณ พัทลุง เปนงานเขียนท่ีมีลักษณะเหมือนกําลังเลาใหผูอานฟง และใหผูอานคิดตามหรือหาคําตอบไป

ดวยกับผูเขียน วัจนลีลาท่ีใชจึงมีความเปนทางการนอย ในงานเขียนวัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน 

“แผนท่ีดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทางการเงินและจิตใจ” ของฐิตินาถ ณ พัทลุง จํานวน  7 ภาค 77 เรื่อง 

ผลการวิจัยขอความในหนังเข็มทิศชีวิตจึงทําใหเห็นลักษณะการใชวัจนลีลาท้ัง 3 ประเภท โดยใชการวิเคราะห

ลักษณะทางภาษาใน 3 มิติ แตในมิติดานรูปเขียนไมปรากฏมิติดานรูปเขียนในการใชเครื่องหมายวรรคตอนเพ่ือ

แสดงอารมณ และพบวาวัจนลีลาท่ีพบมากท่ีสุดจะเปนวัจนลีลาแบบหารือ  รองลงมาก็เปนวัจนลีลาแบบเปน

กันเอง พบนอยท่ีสุดคือวัจนลีลาแบบสนิทสนม และหากมีการศึกษาวัจนลีลาในงานเขียนของนักเขียนอ่ืน ๆ 

ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจก็สามารถนําไปตอยอดเปนการศึกษาเปรียบเทียบวัจนลีลาท่ีปรากฎในงานเขียนของ

นักเขียนทานอ่ืนตอไป 

ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ังตอไป 
ควรมีการศึกษาวัจนลีลาในงานเขียนของนักเขียนรวมสมัยคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนท่ีนิยมของผูอานในปจจุบัน 

เชน “ความสุขของกะทิ”  ของงามพรรณ เวชชาชีวะ “ความสุขฉบับพกพา ของนิ้วกลม  เพ่ือวิเคราะหลักษณะ

ทางภาษาใน 3 มิติ และใชภาษาอยางไรจึงทําใหผูอานประทับใจและเปนท่ียอมรับของผูอาน 
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บทคัดยอ 

วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํากฎหมายตนแบบในการควบคุมหรือจัดระเบียบธุรกิจท่ีพักแรม     ซ่ึงไม

อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ใหเปน

กฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําในการดําเนินกิจการ การบริหารจัดการและการใหบริการของผูประกอบ

กิจการท่ีพักแรม โดยมีมาตรการท่ีเหมาะสม และมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม กํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจตั้งแตเริ่มตน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดประโยชนตอสังคม เศรษฐกิจของประเทศในการ

ปองกันปญหาดานอาชญากรรม ดานความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ดานสุขอนามัยดานการ

คุมครองสิทธิของผูบริโภค ดานความม่ันคงของรัฐ และสงเสริมภาพลักษณของการทองเท่ียว เนื่องจากการ

ประกอบกิจการท่ีพักแรมประเภทนี้ ปจจุบันยังไมมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุม กํากับและสงเสริมการดําเนิน

กิจการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แมวาจะมีกฎหมายท่ีเก่ียวของแตจะนํามาบังคับใชเม่ือมีปญหาเกิดข้ึน

มาแลว ซ่ึงกระจัดกระจายไปตามกฎหมายฉบับตาง ๆ 

ผลผลิตท่ีไดจากการวิจัย คือ รางกฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรม และ

หอพัก ซ่ึงมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสม โดยกฎหมายตนแบบนี้จะเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนกฎหมายท่ีใชบังคับกับการควบคุมและดูแลการประกอบกิจการท่ีพักแรม 

อันจะเปนประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาดานตาง ๆ รวมท้ัง ประโยชนของ ผูประกอบธุรกิจท่ีพักแรม 

ในการท่ีจะไดรับการสงเสริมจากรัฐ โดยมีโครงสรางของกฎหมายซ่ึงเปนพระราชบัญญัติวาดวยการจัดระเบียบ

ท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรม และหอพัก พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย คํานิยามของท่ีพักแรม องคกรท่ี

กํากับควบคุม คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจท่ีพักแรม 

การแจงและขออนุญาตประกอบกิจการ การบริหารจัดการเพ่ือปองกันปญหา ความรับผิดของ

ผูประกอบการและการมีสวนรวมของประชาชน 

คําสําคัญ : ท่ีพักแรม, การบริหารจัดการ, กฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบท่ีพักแรม 
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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 ไดใหความสําคัญกับภาคธุรกิจและการทองเท่ียว ประกอบ

กับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community) ทําใหเกิดการเดินทางของนักธุรกิจและ

นักทองเที่ยวจํานวนมาก จึงเกิดธุรกิจประเภทหนึ่งขึ้น คือ ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation) ซึ่งเปนการ

ประกอบธุรกิจขายบริการท่ีพักชั่วคราว อาจมีการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มดวย ธุรกิจใหบริการท่ีพักแรม

นี้ มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากสรางรายไดหรือเงินตราเขาประเทศเปนจํานวนมาก 

กอใหเกิดการหมุนเวียนและกระจายรายไดสูทองถ่ิน มีการนําเอาทรัพยากรมาใชอยางคุมคา ชวยลดปญหาการ
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วางงาน ทําใหคนในสังคมหรือทองถ่ินรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน การนําผลิตผลในทองถ่ินมาขาย

เปนสินคาพ้ืนเมืองหรือของท่ีระลึก เปนตน  

จากความจําเปนท่ีจะตองมีท่ีพักแรมสําหรับคนเดินทางจากตางถ่ินท่ีตองการพักคางนี้เอง ทําใหเกิด

ธุรกิจท่ีพักแรมในรูปแบบตาง ๆ เชน โรงแรม (Hotel) หอพัก (Dormitory) โมเต็ล (Motel)  รีสอรท (Resort ) 

คอนโดมิเนี่ยม (Condominium/Condotel) อพารตเมนท (Apartment) ท่ีพักประเภทถือกรรมสิทธิ์รวมกัน 

(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 

ดวยเหตุท่ีประเทศไทยเปนประเทศทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมแหงหนึ่งของโลก กิจการท่ีพักแรม        

จึงเกิดข้ึนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงแรมในจังหวัดทองเท่ียว (สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว, กรมพัฒนาธุรกิจการคา) และมีรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน การทองเที่ยว              

เชิงวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) การทองเท่ียวเชิงนิเวศน (Eco Tourism)   

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เปนตน จึงสงผลใหมีนักทองเที่ยวจากตางประเทศเดินทาง   

เขามาทองเที่ยวในประเทศจํานวนมากตามเปาหมายการทองเท่ียวของแตละคน ดังเชน ใน พ.ศ. 2558         

มีนักทองเท่ียวเขามามากถึง 29.88  ลานคน และประเมินวาใน พ.ศ. 2559 จะมีนักทองเท่ียวตางชาติเดินทาง    

มาเท่ียวในประเทศไทย อยูระหวาง 32.54 - 34.02 ลานคน (วรรณสิริ โมรากุล, หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ    

ปท่ี 36 ฉบับ วันท่ี 7 - 9 มกราคม พ.ศ. 2559) และเพ่ิมมากข้ึนทุกป นํามาซ่ึงรายไดเขาประเทศจํานวนมาก     

จนจัดไดวาเปนรายไดหลักท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ผลท่ีตามมาก็คือ ความตองการในดานท่ีพักแรม  

ไดขยายเพ่ิมตามไปดวย แตเนื่องจากนักทองเท่ียวตางประเทศ มีท้ังท่ีเปนนักทองเท่ียวท่ีชอบความหรูหราท่ีมี

ความสามารถและความพรอมในการเขาพักแรมในโรงแรมได ในขณะท่ีมีนักทองเท่ียวอีกกลุมหนึ่ง   ชอบการ

ผจญภัยหรือนักทองเท่ียวประเภท “Backpacker” ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวท่ีตองการประหยัดคาใชจาย ในการ

เดินทางทองเท่ียวนี้จะพักในท่ีพักแรมท่ีมีราคาถูกท่ีมิใชโรงแรม เดินทางอยางเรียบงาย ไมเนนความหรูหรา จึง

มีการสรางท่ีพักแรมตามจังหวัดท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเปนท่ีนิยม เชน ตรอกขาวสาร กรุงเทพมหานคร อําเภอ

ปาย จังหวัดแมฮองสอน หรืออําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ฯลฯ ซ่ึงหากพิจารณาเฉพาะในดาน

เศรษฐกิจและสังคม ถือไดวาเปนแหลงสรางงานและรายไดใหแกประชาชน ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 ซ่ึงกําหนดใหรัฐดําเนินการใหมีการกระจาย

รายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจ ซ่ึงนาจะเปนผลกระทบทางดานบวกท่ีเก่ียวเนื่องกับท่ีพักแรมในลักษณะของท่ีพักที่มิใชโรงแรมตาม
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พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 หรือหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีกฎหมายควบคุม

อยูแลว 

อยางไรก็ตาม นอกจากท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรมหรือหอพัก ซ่ึงปจจุบันเกิดข้ึนมากมายแลวนั้นในท่ีนี้ 

ธุรกิจท่ีพักแรมหมายความรวมถึง ธุรกิจท่ีผูประกอบการนําท่ีพักหรือหองพักหรือบานท่ีอยูอาศัยแบงเปนท่ีพัก

แรม โดยเก็บคาตอบแทนจากผูท่ีพักแรมเขาอาศัย ราคาหองพักไมแพงมาก ไมมีการควบคุมจากผูประกอบการ

มากนัก จัดวาเปนธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีมิไดทําธุรกิจในลักษณะของหอพัก ตลอดจนท่ีพักซ่ึงเจาของหรือผู

ครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นนําออกหาประโยชนในการใหเชาพัก โดยไดไปซ่ึงคาตอบแทน เชน เรือ บานบน

ตนไม  เปนตน รวมท้ัง การท่ีเจาของท่ีพักใหบริการท่ีพักเชาผานเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่น (สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิตัล, http://www.depa.or.th/th/article/sharing-economy) ซ่ึงเปนการดําเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

จากกระแสเศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) ในตลาดของธุรกิจท่ีพักอาศัย โดยตัวกลางจะใหผูท่ีมีบาน

หรือหองท่ีวางอยูในทําเลตาง ๆ โพสตขอมูลและปลอยเชา ทําใหผูท่ีกําลังมองหาบานเชาหรือหองพักสามารถ

จองท่ีพักจากเจาของท่ีพักไดอยางงายผานแอพพลิเคชั่นหรือซอฟตแวร เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายและสรางรายได

ใหแกเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ี   อันเนื่องมาจากท่ีพักแรมในลักษณะเชนวานี้ ไดใหความสะดวกแกผู

พักคางแรมซ่ึงพักคางตามความหลากหลาย ในการเขาพักของแตละคน ไมวาจะอยูในสถานะใดหรือมีเปาหมาย

ของการ พักแรมแตกตางกันอยางไร เชน เพ่ือเปนท่ีพักในระหวางการทองเท่ียว การศึกษา หรือทํากิจธุระฯลฯ 

แตผลท่ีติดตามมาก็คือ ปญหาตาง ๆ คือ ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาความ

สงบสุขและความเปนระเบียบเรียบรอย ปญหาความม่ันคง ปญหาสุขภาพพลานามัย  การดัดแปลงอาคาร การ

ละเมิดสิทธิของผูเขาพัก การเปนแหลงหลบภัยของบุคคลตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมืองหรือหนีคดี และการ

หลีกเลี่ยงภาษี เปนตน ท่ีสําคัญก็คือ ยังไมมีกฎหมายโดยตรงท่ีจะใชเพ่ือการควบคุม   การประกอบกิจการ จะ

มีก็แตกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีนํามาใชบังคับไดก็ตอเม่ือมีปญหาเกิดข้ึนมาแลว เชน ประมวลกฎหมายอาญากรณี

ท่ีมีการกระทําผิดอาญาเกิดข้ึน   

ปญหาเหลานี้จําเปนท่ีจะตองมีการการควบคุม ปองกันและแกไข โดยมีมาตรการท่ีเหมาะสมและมี

กฎหมายรองรับโดยตรง ซ่ึงในปจจุบันมีเพียงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหอพัก 

พ.ศ. 2558 เปนกฎหมายควบคุมการดําเนินกิจการท่ีพักแรมเพียง 2 รูปแบบเทานั้น ในขณะท่ีรูปแบบของ

กิจการท่ีมีความหลากหลายดังไดกลาวไวแลว ยังไมมีกฎหมายรองรับ และยังคงเปนปญหา ก็คือ รูปแบบของท่ี

พักแรมนอกเหนือจากโรงแรมและหอพัก ซ่ึงในสภาพความเปนจริงแลว ท่ีพักแรมในรูปแบบดังกลาวนาจะ

สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงใหเปนโรงแรมหรือหอพักไดแตก็ยาก เนื่องจากเหตุปจจัยตาง ๆ เชน ทําเลท่ีตั้ง 

ระยะแนวรน ความแข็งแรงของอาคาร งบประมาณดําเนินการ และทุนทรัพยของผูประกอบการ ฯลฯ รวมท้ัง 

มีท่ีพักแรมบางสวนท่ีมีจํานวนหองพักไมเกินสี่หองหรือจํานวนผูเขาพักไมเกินยี่สิบคนซ่ึงไมอยูในบังคับของ

กฎหมายวาดวยโรงแรมทําใหกฎหมายท่ีมีอยูไมอาจบังคับใชครอบคลุมไปถึง ขาดการตรวจสอบและควบคุม จึง
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เปนแหลงสะสมของปญหาตาง ๆ มากมายและนับวันแตจะเพ่ิมมากข้ึน แตถึงกระนั้นก็ตาม ไมวาจะเปน   ท่ี

พักแรมในรูปแบบหรือประเภทใดก็ยังคงมีความจําเปนท่ีจะตองใหมีการดําเนินกิจการตอไป ท้ังนี้เพราะยังคงมี

ผูเดินทางสัญจรเพ่ือการประกอบหนาท่ีการงาน การศึกษา ทองเท่ียว การยายถ่ินฐาน หรือทํากิจกรรมตาง ๆ 

ทําใหมีการสรางท่ีพักแรมมากข้ึนตามลําดับ แตเนื่องจากในปจจุบัน การควบคุมการดําเนินกิจการท่ีพักแรมมี

กฎหมายเพียงสองฉบับดังท่ีกลาวไวแลว ซ่ีงก็ครอบคลุมเฉพาะโรงแรมกับหอพักเทานั้น ในขณะท่ีปจจุบันนั้นมีท่ี

พักแรมรูปแบบตาง ๆ และอาจมีรูปแบบอ่ืนเพ่ิมข้ึนอีก ดังนั้น เพ่ือใหมีการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาท่ีมี

อยูและคาดวาจะเกิดในอนาคต การวิจัยนี้ จึงมีความประสงคจะศึกษาและวิจัย เพ่ือนําไปสูการจัดทํากฎหมาย

ตนแบบในการควบคุมและจัดระเบียบท่ีพักแรม สําหรับรูปแบบท่ีไมใชโรงแรมและหอพัก โดยมุงหวังใหเปน

กฎหมายตนแบบเพ่ือการควบคุมหรือจัดระเบียบธุรกิจท่ีพักแรมซ่ึงไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เพ่ือใหเปนกฎหมายกลางหรือกฎหมายตนแบบท่ี

กําหนดมาตรฐานข้ันต่ําในการบริหารจัดการ หรือการใหบริการของผูประกอบกิจการท่ีพักแรม การมีหนวยงาน

รับผิดชอบในการควบคุมการประกอบธุรกิจต้ังแตเริ่มตน เชน การกําหนดเง่ือนไขและรับจดแจงหรืออนุญาต 

การใหปฏิบัติตามกฎหมายฉบับตาง ๆ การรับเรื่องรองเรียน รวมท้ัง สงเสริมหรือเสนอแนะแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจท่ีพักแรมดังกลาวใหมีมาตรฐานในการบริการที่ดี หรือสาระในการใหบริการที่ใกลเคียงกัน ซึ่ง

จะสงผลใหเกิดประโยชนในดานของการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม สิ่งแวดลอม สุขภาพพลานามัย 

ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การละเมิดสิทธิของผูเขาพัก ความม่ันคงของประเทศ รวมท้ัง สงเสริม

ภาพลักษณของการทองเท่ียว จึงเปนท่ีมาของหัวขอวิทยานิพนธเรื่อง “กฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบ

ท่ีพักแรมท่ีมิใชโรงแรมและหอพัก”  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหลักการท่ีเก่ียวของกับการควบคุมท่ีพักแรม  
2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาและผลกระทบจากท่ีพักแรม 
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหกฎหมายวาดวยท่ีพักแรมของตางประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํา

กฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบท่ีพักท่ีไมใชโรงแรมและหอพัก 
4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของกับปญหาจากการใหบริการท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมและ

หอพัก 
5. เพ่ือจัดทํารางกฎหมายตนแบบ ในการควบคุมและจัดระเบียบธุรกิจท่ีพักแรมซ่ึงไมอยูภายใต

บังคับของกฎหมายวาดวยโรมแรมและหอพัก 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยไดศึกษา คนควา รวบรวม และวิเคราะหจาก 

ตัวบทกฎหมาย ตํารา หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจท่ี

พักแรม แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑของตางประเทศ สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) บุคคลซ่ึง

เก่ียวของ จากนั้น ผูวิจัยไดจัดทําประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในโครงสรางของกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ  ท่ี

พักแรมท่ีไมใชโรงแรมและหอพัก ท่ีจะนําไปเปนแนวทางกําหนดโครงสรางกฎหมายตนแบบ และเพ่ือเปนการ

ยืนยันความครบถวนสมบูรณตามความตองการของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ซ่ึงเปนผูตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย ผูบังคับใชกฎหมาย และผูท่ีเก่ียวของกับกฎหมายดังกลาว การวิจัยจึงไดใชวิธีวิทยาการวิจัยการมีสวน

รวมในการออกแบบ (Participatory Design ,Co-design) จากนั้น จึงรางกฎหมายตนแบบไปสัมมนารับฟงความ

คิดเห็น (Hearing) ผูท่ีเก่ียวของ จนปรับปรุงแกไขเปนรางกฎหมายท่ีสมบูรณ 

ผลการวิจัย 

ปจจุบันท่ี พักแรมท่ีมีกฎหมายควบคุม กํากับโดยตรง ไดแก ท่ี พักแรมท่ีอยูภายใตบั งคับของ

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 โดยผูเขาพักในโรงแรมจะเปน

บุคคลอาชีพใดก็ไดท่ีประสงคจะเขาพัก แตในสวนของหอพักนั้น ผูเชาจะเปนผูซ่ึงอยูระหวางการศึกษาใน

สถานศึกษาระดับไมสูงกวาปริญญาตรีและมีอายุไมเกินยี่สิบหาป แตท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในดานการศึกษาการ

ทองเท่ียวหรือการกีฬา หอพักสถานศึกษาอาจรับบุคคลท่ัวไป เขาพักเปนการชั่วคราวไดในระหวางปดภาค

การศึกษาท่ีไมมีผูพักได ซ่ึงโดยปกติการพักคางในโรงแรมจะมีชวงระยะเวลาในการเชาสั้นกวาหอพัก ขอ

แตกตางระหวางโรงแรมกับหอพักนั้น โรงแรมสามารถพักรวมกันไดท้ังหญิงและชาย สวนหอพัก ผูเขาพักหรือผู

เชาจะตองแยกหองพักออกเปนหญิงและชาย โดยโรงแรมและหอพัก พ.ศ. 2558 นั้น จะมีลักษณะของการ

บริหารและจัดการท่ีมีระบบ ซ่ึงกําหนดหนาท่ีของผูประกอบการ ผูจัดการ ผูดูแลตั้งแตตน ตลอดถึงข้ันตอน 

การเลิกกิจการ การบริหารจัดการ การอุทรณ และมาตรการลงโทษกับผูฝาฝน รวมถึง กําหนดหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของไวอยางชัดเจนในการควบคุม ตรวจสอบ อันเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง 

ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในท่ีพัก ดังนี้ 

1) มีระบบอนุญาต  

โรงแรมอยูในการควบคุมกํากับของกรมการปกครอง โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีอธิบดีกรมการ

ปกครองเปนนายทะเบียน ในตางจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียน ในสวนของหอพัก จะอยูภายใต

การควบคุมกํากับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานคร  

เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ท้ังนี้ ไมหมายความรวมถึงองคการบริหาร

สวนจังหวัด โดยนายทะเบียนหอพัก คือ (1) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล  (2) นายกองคการบริหาร

สวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล (3) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขต
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กรุงเทพมหานคร (4) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา และ(5) ผูบริหารทองถ่ินหรือหัวหนาคณะ

ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งสําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

นั้นโดยท้ังสองหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

การท่ีกฎหมายท้ังสองฉบับท่ีกําหนดใหมีระบบการขออนุญาตไวนั้น เปนการวางระบบการแกปญหาท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต เชน ดานสุขอนามัย ความสะอาดในท่ีพัก ความเปนระเบียบเรียบรอย      สิทธิของผูเขา

พักที่จะไดรับการบริการที่เพียงพอ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จึงกําหนดใหผูขออนุญาตจะตอง

ดําเนินการในสวนของกับมาตรฐานการบริการ สถานท่ี คุณสมบัติของผูขออนุญาต เพ่ือรับการตรวจสอบตั้งแต

ตน รวมท้ัง เปนเรื่องของการจัดเตรียมความพรอมในการใหบริการของท่ีพัก เพ่ือใหมีมาตรฐานข้ันต่ําอยาง

เพียงพอ นายทะเบียนจึงออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตได เม่ือเห็นวาสถานท่ีต้ัง ขนาด ลักษณะ สิ่ง

อํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมและหอพักเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ครบถวนแลว 

2) การบริหารจัดการ 

เม่ือผูประกอบการไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการโรงแรมและหอพักแลว กฎหมายไดกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบของผูประกอบธุรกิจและผูจัดการไวชัดเจน เชน จัดใหมีปายหรือประกาศตาง ๆ   จัดใหมีแผนผัง

แสดงทางหนีไฟและปายทางออกฉุกเฉิน จัดใหมีระเบียบอันเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับสิทธิของ ผูเขาพัก การดูแล

เรื่องของความสะอาด สุขอนามัย การดูแลไมใหเกิดปญหาอาชญากรรมในที่พัก หรือกอความเดือดรอน

รําคาญ รวมท้ัง จัดทําและเก็บทะเบียนผูพักเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและติดตาม     และชวยปองกัน

การแพรของโรคติดตออันตรายหรือโรคติดตอตามกฎหมาย 

3) ความรับผิดของผูประกอบการ 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 กําหนดใหผูประกอบการจะตองจัดใหมีเอกสารแสดงขอจํากัด

ความรับผิดตามมาตรา 675 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมและ

กํากับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กําหนดแบบเอกสารแสดงขอจํากัดความรับผิด ตามมาตรา 675    แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย โดยโรงแรมระบุจํานวนเงินท่ีประสงคจะแสดงความรับผิดชอบตอทรัพยสินของผูเขา

พัก และใหมีการแปลเปนภาษาตางประเทศกํากับไวดวยก็ได โดยใหจัดแสดงไวในท่ีเปดเผยและสามารถ

มองเห็นไดอยางชัดเจน โดยคํานึงถึงการเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูเขาพักไดรับทราบอยางท่ัวถึงเก่ียวกับ

สิทธิอันพึงไดรับตามกฎหมาย หากทรัพยสินท่ีนําพามาไดรับความเสียหายหรือสูญหายในโรงแรม สวน

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กําหนดใหผูประกอบกิจการหอพัก ตองจัดใหมีการประกันภัยเพ่ือคุมครอง

ชีวิต รางกายและทรัพยสินของผูพักตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการกําหนด (มาตรา 57) ซ่ึงในกรณีนี้ 

กฎหมายกําหนดใหสถานท่ีซ่ึงเปนท่ีตั้งของหอพักเปนผูเอาประกันภัย และผูพัก  ท่ีอยูในหอพักเปนผูไดรับความ
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คุมครอง  อันเปนหลักประกันไดวาหากเกิดเหตการณใด ๆ ตามท่ีกลาวมากับผูเขาพัก จะไดรับการชดเชยหรือ

เยียวยาจากประกันภัย โดยท่ีผูประกอบการเปนผูจายเบี้ยประกันภัย 

4) ระบบการควบคุม   

กฎหมายไดกําหนดหนาท่ีของ นายทะเบียนในการกํากับ ดูแลการประกอบธุรกิจ ตัวอาคารสถานท่ี 

การบริการผูเขาพัก ฯลฯ เพ่ือควบคุมการประกอบกิจการโรงแรมและหอพัก ซ่ึงหากผูประกอบการปลอยปละ

ละเลยใหเกิดปญหาในสถานประกอบการ ใหมีอํานาจสั่งใหแกไข พักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต หาก

พบมีการฝาฝน ซ่ึงถือไดวาเปนขอดี เนื่องจากใน บางกรณีผูประกอบการอาจหลงลืมหรือบกพรอง เม่ือมีการ

แกไขก็จะเปนประโยชนท้ังผูเขาพัก ผูอาศัยอยูใกลเคียง และผูประกอบการเอง ตลอดถึงเปนการแกไขปญหา

ดานตางท่ีจะเกิดในโรงแรมและหอพัก นอกจากนี้ การท่ีกฎหมายกําหนดวากิจกรรมใด ท่ีผูประกอบการไม

ปฏิบัติหรือฝาฝน หรือผู เก่ียวของขาดคุณสมบัติ อาจถูกตักเตือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือยกเลิก

ใบอนุญาต ทําใหผูประกอบการเขาใจ ตระหนักและรับรูสิ่งท่ีตนจะตองกระทํามาแตตน รวมท้ัง  นายทะเบียน  

มีหลักเกณฑท่ีจะออกคําสั่งไดโดยไมตองใชดุลพินิจ 

5) พนักงานเจาหนาท่ี 

1) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

พนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากนายทะเบียนโดยแตงตั้งจาก 

 (1) ขาราชการตํารวจตั้งแตชั้นสัญญาบัตรข้ึนไป หรือ 

 (2) ขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับสามข้ึนไป หรือ 

 (3) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตั้งแตระดับสามข้ึนไป 

2) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2558 

ในการปฏิบัติหนาท่ี นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง ประกอบดวย ปลัดกรุงเทพ มหานคร 

ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ หรือเจาหนา ท่ี ท่ีไดรับการแตงต้ังตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2558 

จากการท่ีกฎหมายท้ังสองฉบับไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายนั้น 

เอาไวในกฎหมายพ่ือตรวจสอบและติดตาม ทําใหเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของแตละภาคสวนมีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจนในข้ันตอนตาง ๆ มีแนวทาง และแบบแผนปฏิบัติในการตรวจสอบ ติดตามการดําเนิน

กิจการโรงแรมและหอพักซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของตน รวมท้ัง กฎหมายกําหนดใหผูประกอบการ จะตองให

ความรวมมือ มิฉะนั้นอาจมีโทษ อันเปนการรับรูเก่ียวกับหนาท่ีของตนท้ังสองฝาย จึงทําใหปญหาในดานตาง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในโรงแรมและหอพัก มีโอกาสเกิดข้ึนไดนอย หรือสามารถแกไขไดทันทวงทีเกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอย และธุรกิจดําเนินไปไดดวยดี 
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 6) การอุทรณ  

 ในการดําเนินกิจการโรงแรมและหอพัก กฏหมายทั้งสองฉบับ ไดใหอํานาจนายทะเบียน ซ่ึงหาก

เห็นวาผูประกอบการดํานินการไมครบถวนหรือฝาฝนกฎหมาย ใหมีคําสั่งใหแกไขปรับปรุง หรือระงับการ

ดําเนินกิจการได แตก็ไดเปดโอกาสใหผูประกอบการซ่ึงไดรับผลกระทบจากคําสั่ง สามารถอุทรณคําสั่งนั้นได 

ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหนายทะเบียนไดพิจารณาคําสั่งของตนใหรอบคอบอีกครั้ง ซ่ึงหากพบขอผิดพลาดทําให

สามารถแกไขไดทันทวงที การอุทธรณจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดแกผูประกอบการ โดยเปด

โอกาสใหโตแยงคําสั่งและขอใหนายทะเบียนทบทวนและเปลี่ยนแปลงแกไขหรือ เพิกถอนคําสั่ง เกิดความ

ยืดหยุน 

7) บทกําหนดโทษ   

 ในการประกอบธุรกิจโรงแรมและหอพัก ซึ ่งเปนกิจการที่มีล ักษณะเปนการพาณิชยและการ

ใหบริการ และเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูเขาพัก รวมท้ัง บุคคลจํานวน

มาก กฎหมายจึงไดกําหนดมาตรการบังคับท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจ เพ่ือกอใหเกิดความยุติธรรมและสราง

ความเปนระเบียบเรียบรอยแกสังคม รวมท้ัง ปองกันไมใหเกิดเหตุอันตรายบางอยาง อันอาจสงผลใหเกิดปญหา

หรือความไมสงบข้ึนในสังคม โดยการกําหนดโทษทางอาญาตอผูประกอยการหรือบุคคลผูฝาฝนไวโดยชัดเจนใน

กฎหมาย สงผลใหผูประกอบการตองปฏิบัติตาม เกิดผลดีกับทุกฝาย  

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีการบังคับใชโทษทางปกครองกับการกระทําความผิดท่ี

เปนการฝาฝนระเบียบ หรือขอบังคับ ซ่ึงเปนการลงโทษทางวิชาชีพ ในสวนของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  

2558 ก็ไดกําหนดใหคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดไดทุกฐานความผิด เม่ือ

เปรียบเทียบแลวผูประกอบการชําระคาปรับ ตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายใน 15 วัน ใหถือวาคดีเลิกกัน 

(มาตรา 95) ซ่ึงท้ังสองกรณีทําใหการลงโทษเปนไปดวยความรวดเร็ว และไมสรางปญหาใหคดี ข้ึนสูศาลเปน

จํานวนมาก  

เนื่องจากกฎหมายวาดวยโรงแรมไดกําหนดใหสถานประกอบการท่ีจะขอจดทะเบียนเปนโรงแรมได

นั ้นจะตองมีหองพักตั ้งแต 4 หองขึ้นไปหรือมีผู เขาพักตั ้งแต 20 คน จึงทําใหมีที ่พักบางสวน         ไม

เขาเกณฑท่ีจะขอจดทะเบียนเปนโรงแรม กับอีกสวนหนึ่งก็คือ เขาลักษณะท่ีจะเปนโรงแรมหรือหอพัก  แตไม

สามารถปรับเปลี่ยนเปนโรงแรมหรือหอพักได  เนื่องจากมีโครงสรางและวัสดุอาคารสวนใหญจะสรางจากไม

เปนหลักในลักษณะของท่ีอยูอาศัยตอเติมภายหลัง หากจะใหมีการปรับปรุงแกไขยอมทําไดยากและทําใหมี

คาใชจายสูงไมคุมกับคาเชาท่ีพักซ่ึงมีราคาถูก หรือผิดวัตถุประสงคการบริหารจัดการในรูปแบบเปนการหารายได

เสริมในครัวเรือน ซ่ึงท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรมและหอพักประเภทนี้เปนธุรกิจท่ีเรียกเก็บคาตอบแทนจากผูเขาพัก

และมีสาระในการใหบริการท่ีใกลเคียงกับโรงแรมและหอพัก พบวา ยังไมมีกฎหมายควบคุม กํากับ ดูแลโดยตรง 

ถึงแมในปจจุบันท่ีพักประเภทโฮมสเตย ซ่ึงกรมการทองเท่ียวไดออกระเบียบวาดวยการใชเครื่องหมายรับรอง



 

90 ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 

 

มาตรฐานโฮมสเตยท่ีผานการประเมินและไดมาตรฐานจะไดรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย ตาม

ประกาศสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว เรื่อง กําหนดมาตรฐานบริการทองเท่ียวมาตรฐานโฮมสเตยไทย พ.ศ. 

2548 โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย เพ่ือการรับรองมาตรฐาน ก็เปน

เพียงมาตรการสนับสนุนหรือสรางแรงจูงใจ ไมไดกํากับดูแลแตอยางใด ประกอบกับปจจุบันท่ีพักแรมประเภทนี้ 

เปนท่ีนิยมในการเขาพัก เนื่องจากคาหองพักราคาถูกไมมีมาตรการตรวจสอบคนเขาพักและไมมีระเบียบ

กฎเกณฑในการเขาพักมากนัก จึงเปนท่ีรวมของบุคคลจากหลายแหลงท่ีมา หลากหลายอาชีพและหลากหลาย

วัตถุประสงคในการเดินทางมาอาศัย อยูรวมกันจึงเปนแหลงรวม หรือท่ีซองสุมของอาชญากรรมตาง ๆ และ

เปนแหลงหรือบอเกิดของปญหาอ่ืนอีกมากมาย 

รูปแบบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับท่ีพักแรมของตางประเทศ 

1. ประเทศญี่ปุน 

ประเทศญี่ปุนมีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจการใหเชาท่ีพักอาศัยเพ่ือรองรับธุรกิจแบบ

แบงปน หรือ “The Minpaku Home Sharing Law” หรือ“มินปากุ” (minpaku) โดยสาระสําคัญของ

กฎหมาย มีดังตอไปนี้ 

1) ระบบอนุญาต 

ผูใหเชาตองลงทะเบียนท่ีพักกับหนวยงานทองถ่ิน โดยมีเง่ือนไขในการอนุญาต คือ 

(1) ตรวจสอบมาตรฐานท่ีพักอาศัย ขนาดหองพัก 

(2) ตรวจสอบประวัติของผูใหเชา  

(3) มีระบบเตือนภัย  

2) การบริหารจัดการ 

(1) ดูแลสุขภาพของผูพักอาศัยใหปลอดภัย โดยจะตองมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 33 ตารางเมตรหรือกวาง

กวาของพ้ืนท่ีท้ังหมดของบานพัก เพ่ือใชสําหรับการทําความสะอาดและระบายอากาศในหองพัก 

(2) ผูประกอบการจะตองดําเนินการตามมาตราการท่ีจําเปน เชน ติดตั้งอุปกรณใหแสงสวาง 

ฉุกเฉิน แสดงเสนทางการอพยพ มาตราการอ่ืน ๆ เพ่ือความปลอดภัยของผูพักอาศัยในกรณีท่ีเกิดไฟไหมหรือภัย

พิบัติอ่ืน ๆ 

(3) จัดใหมีความสะดวกสบายของผูเขาพักท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ โดยจะ ตองมีสิ่งท่ี

จําเปน เชน มาตรการในการพักอาศัย การใหคําแนะนําเปนภาษาตางประเทศเก่ียวกับวิธีการใชอุปกรณในท่ี

พัก การใหขอมูลเปนภาษาตางประเทศเก่ียวกับการขนสงและหมายเลขโทรศัพทท่ีจะโทรในกรณีท่ีเกิดไฟไหม

หรือ ภัยพิบัติอ่ืน ๆ 
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(4) จัดใหมีทะเบียนของผูเขาพักเพ่ือการยืนยันตัวตน เชน ชื่อ ท่ีอยูอาชีพ และวันท่ีเขาพักของ

ผูพักแตละราย สัญชาติและหมายเลขหนังสือเดินทางในกรณีท่ีผูพักอาศัยไมมีท่ีอยูถาวรในประเทศญ่ีปุน 

โดยเก็บรักษาไวเปนเวลา 3 ปนับจากวันท่ีไดทําข้ึน  

(5) หามโฆษณาใหผูพักอาศัยเขาใจผิด หรือไมขัดแยงกับความเปนจริงในสิ่งท่ีเปนสาระ สําคัญ 

หรือทําใหผูอ่ืนเขาใจผิด หรือเชื่อวาเง่ือนไขท่ีพักดีกวาสภาพท่ีเปนจริง 

3) บทกําหนดโทษ 

ในกรณีท่ีผูใหเชาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย เชน เปดใหเชาท่ีพัก   โดยไมมี

การลงทะเบียนกับหนวยงานทองถ่ิน กฎหมายกําหนดบทลงโทษข้ันตํ่า คือ การปดใหบริการท่ีพักดังกลาวเปน

การชั่วคราวและบทลงโทษสูงสุดคือ การปรับไมเกิน1,000,000 เยน หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือน  

2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีพักแรมโฮสเตย  (Regulations for the Management of 

Home Stay Facilities) ซ่ึงมีสาระ ดังนี้ 

1) ระบบอนุญาต  

องคกรท่ีมีอํานาจสําหรับท่ีพักโฮมสเตย คือ กระทรวงคมนาคมและสื่อสารระดับรัฐบาลกลาง 

สําหรับรัฐบาลทองถ่ินในระดับของเขตปกครองตนเองอยูภายใตอํานาจโดยตรงของผูบริหารจากรัฐบาลกลาง 

(Executive Yuan) และเขตหรือเขตปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเง่ือนไขในการอนุญาต คือ ในการประกอบการ

ธุรกิจโดยหลักแลวจะตองมีจํานวนไมเกินกวา 5 หองพัก และมีพ้ืนท่ีไมเกินกวา 150 ตารางเมตร อยางไรก็ตาม 

การออกใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนั้น อาจออกใหแกท่ีพักท่ีมีลักษณะของการทองเท่ียวเฉพาะ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีใช

สอยไมเกินกวา 15 หองพัก โดยมีพ้ืนท่ีใชสอยไมเกินกวา 200 ตารางเมตรได สําหรับท่ีพักท่ีตั้งอยูในเขตสงวน 

หรือฟารมสันทนาการท่ีมีใบอนุญาตจดทะเบียน  

2) การบริหารจัดการ 

(1) ผูประกอบการตองเก็บรักษาสมุดลงทะเบียนผูพักอาศัย โดยจะตองบันทึกขอมูลการเขาพัก

ในแตละวันตามรูปแบบท่ีกําหนด และสงใหขอมูลดังกลาวแกสถานีตํารวจทองท่ีดวย และตองเก็บรักษาไวใน

เปนเวลา 1 ป 

(2) ผูประกอบการแจงตอเจาพนักงานตํารวจทองท่ี ในกรณีสงสัยวามีเหตุการณท่ีเปนภัยตอ

ความม่ันคง 

(3) ผูประกอบการจะตองสงขอมูลสถิติจํานวนการเขาพัก รายไดและอ่ืน ๆ หกเดือนลาสุด ใน

เดือนมกราคมและกรกฎาคมแตละป โดยผูมีอํานาจปกครองสวนทองถ่ินจะตองสงขอมูลดังกลาวไปยังสํานัก

การทองเท่ียวของกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสิ้นเดือนถัดไป 
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3) ความรับผิดของผูประกอบการ 

กําหนดใหผูประกอบการตองซ้ือประกันท่ีคุมครองความรับผิดและเอาประกันสิ่งมีคาแกผูพัก   

การมีสวนรวมออกแบบ-รวมออกแบบ (Participatory Design, Co – Design) 

เม่ือผูวิจัยไดจัดทําประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในโครงสรางของกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ ท่ีพัก

แรมท่ีไมใชโรงแรมและหอพัก ท่ีจะนําไปเปนแนวทางกําหนดโครงสรางกฎหมายตนแบบแลว เพ่ือเปนการ

ยืนยันความครบถวนสมบูรณตามความตองการของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ซ่ึงเปนผูตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย ผูบังคับใชกฎหมาย และผูท่ีเก่ียวของกับกฎหมายดังกลาว การวิจัยจึงไดใชวิธีวิทยาการวิจัย การมี

สวนรวมในการออกแบบ (Participatory Design ,Co-design) ดวยการใหประชากรผูมีสวนไดเสีย จํานวน    

4 กลุม มารวมออกแบบในประเด็นสาระสําคัญท่ีจะใหมีอยูในกฎหมาย ตามกระบวนการมีสวนรวมออกแบบ 

และคําตอบที่ไดรับจะนํามาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหของผู วิจัย เพื่อใหไดคําตอบที่เปนรูปแบบ

โครงสรางกฎหมายท่ีจะจัดทําเปนกฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรมและหอพักท่ี

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหมาเปนประเด็นในการรวมออกแบบ โดยเชิญประชากรรวมออกแบบ คือกลุม

ประชากรผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการจัดระเบียบท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรมและหอพัก รวมท้ังสิ้นจํานวน 18 

คน แยกออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย 

กลุมท่ี 1 เจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน 5 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เจาหนาท่ี

ของกรมการปกครอง และอดีตขาราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กลุมท่ี 2 นักวิชาการและนักกฎหมาย จํานวน 4 คน ประกอบดวย  นักวิชาการดานการคุมครอง

ผูบริโภค ดานกฎหมายมหาชน และทนายความ  

กลุมท่ี 3 ผูประกอบการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย เจาของโรงแรมในจังหวัด สุราษฎรธานี ผูจัดการ

โรงแรมในจังหวัดนครนายก เจาของฟารมสเตยในจังหวัดสมุทรปราการ เจาของหองพักในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร และเจาของหองเชาในจังหวัดหนองบัวลําภู 

กลุมท่ี 4  ผูบริโภคและนักทองเท่ียว จํานวน 4 คน  

ประชากรท้ัง 4 กลุมนี้ แยกออกเปน 2 ชุด คือ  

ชุดแรก ประชากรกลุมเฉพาะ คือ ประชากรผูมีสวนไดเสียท่ีมีประสบการณเหมือนกันหรือภาระหนาท่ี

คลายกัน ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงตอผลของการจัดทํากฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบท่ีพักแรมท่ีไมใช

โรงแรมและหอพัก มีท้ังหมด 4 กลุม  

ชุดท่ีสอง คือ ประชากรกลุมผสม คือ ประชากรท่ีมาจากกลุมเฉพาะ แยกกลุมละ 1-2 คน มารวม

เปนกลุมใหมเปนกลุมผสม โดยมี 4 กลุม แตละกลุมผสม จึงประกอบดวย เจาหนาท่ีของรัฐ นักวิชาการและนัก

กฎหมาย ผูประกอบการ และผูบริโภค   
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ท้ังนี้ การจัดใหมีประชากรกลุมเฉพาะทําใหการอภิปรายรวมกันภายในแตละกลุมเฉพาะ ซ่ึงตางก็มี

ประสบการณคลายกัน มารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความตองการใหมีการจัดระเบียบ ท่ีพักแรมท่ีไมใช

โรงแรมและหอพักซ่ึงไมแตกตางกันมากนัก ในสวนของการจัดใหมีกลุมผสม รวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห ็นจะทําให ได ร ูปแบบการจ ัดระเบียบที ่พ ักแรมที ่ไม ใช โรงแรมและหอพักท่ีมาจากบุคคลซ่ึงมี

ประสบการณท่ีแตกตางกันออกไปของประชากรแตละคนในกลุม ซ่ึงเม่ือไดขอสรุปออกมาจะทําใหไดรูปแบบ

การจัดระเบียบท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรมและหอพักเกิดจากการยอมรับ ของประชากรกลุมผสม 

ผลการทํา Co-Design คําตอบของกลุมเฉพาะและกลุมผสม ท่ีนํามาวิเคราะห มีดังนี้ 

1) ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและกํากับในระดับจังหวัด โดยใหมีตัวแทนจากผูประกอบการเปน

กรรมการ และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานรับผิดชอบ 

2) ควรใชระบบแจงการดําเนินกิจการตอนายทะเบียนสําหรับท่ีพักแรมบางประเภทหรือขนาด เพ่ือ

ความรวดเร็วและไมสงผลกระทบตอผูประกอบการมากนัก โดยมีการกําหนดเง่ือนไขไวดวย 

3) มีมาตรการใหผูประกอบการปฏิบัติเพ่ือปองกันดานอาชญากรรม ดานความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง ดานสุขอนามัย ดานสิ่งแวดลอม ดานการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และดานความม่ันคงของประเทศ 

โดยมีมาตรการท่ีเหมาะสม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร ซ่ึงอาจนําหลักเกณฑจากพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาปรับใช 

4) กําหนดความรับผิดของผูประกอบการ และใหนําระบบประกันภัยมาคุมครองผูเขาพัก 

5) กําหนดหนาท่ีของผูเขาพัก 

6) ใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบ แจงขาง รองเรียน 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัย ผูวิจัยไดรางพระราชบัญญัติการจัดระเบียบท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรมและหอพัก พ.ศ. .... โดย

มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากในการประกอบธุรกิจท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรมและหอพัก เปนกิจการท่ีมีลักษณะเปนการ

พาณิชยและการใหบริการท่ีไดรับความนิยมและเพ่ือใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ อันจะเปนประโยชนในการ

กอใหเกิดรายไดประชาชนในทองถ่ิน เกิดการจางงาน สงเสริมใหเกิดการลงทุน การรักษาสิ่งแวดลอม ระบบ

นิเวศน ความเปนอยูของชุมชน ซ่ึงการประกอบกิจการประเภทนี้เก่ียวของกับความปลอดภัยในชีวิต รางกาย

และทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก จึงกําหนดหลักเกณฑท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจ เพ่ือกอใหเกิด

ความยุติธรรมและสรางความเปนระเบียบเรียบรอยแกสังคม รวมท้ัง ปองกันไมใหเกิดเหตุบางอยางอันอาจ

สงผลใหเกิดปญหาหรือความไมสงบข้ึนในสังคม และยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังเพ่ือใหผูรับบริการไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพและเปนธรรม อีกท้ัง มีมาตรการใน
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การมีสวนรวมของประชาชนและมาตรการสงเสริมธุรกิจท่ีเหมาะสม โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจท่ีพักแรม

ประเภทนี้มาแจงและขอรับอนุญาต  

2. โครงสรางรางกฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรมและหอพัก พ.ศ. 

.... 

โครงสรางรางพระราชบัญญัติการจัดระเบียบท่ีพักแรมท่ีไมใช โรงแรมและหอพัก พ.ศ. . . . . 

ประกอบดวยบทบัญญัติท้ังหมด  27  มาตรา แบงเปน 7 หมวด และบทเฉพาะกาล ดังนี้  

บทท่ัวไป (มาตรา 1 – มาตรา 4 ) 

หมวด 1 คณะกรรมการ(มาตรา 5- มาตรา 7 )  

หมวด 2 การประกอบกิจการท่ีพักแรม ( 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 )   

หมวดท่ี 7 อุทรณ (มาตรา 25 - มาตรา 26)    

บทเฉพาะกาล  (มาตรา 27) 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยนี้ไปใช 

ไดกฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบท่ีพักแรมท่ีไมใชโรงแรมและหอพัก ซ่ึงเปนประโยชนกํากับ 

ดูแล และสงเสริมกิจการท่ีพักแรม โดยมีหลักเกณฑท่ีสําคัญ เพ่ือสรางความเปนระเบียบเรียบรอยแกสังคม 

รวมท้ัง ปองกันปญหาหรือความ ไมสงบข้ึนในสังคม และยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และความ

ปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสิน รวมท้ังเพ่ือใหผูรับบริการไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ และเปนธรรม  

อีกท้ัง มีมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูเขาพักและมีสวนรวมของประชาชน รวมท้ัง มีมาตรการสงเสริม

ธุรกิจท่ีเหมาะสม โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจท่ีพักแรมประเภทนี้มาข้ึนทะเบียน และขอรับอนุญาต ซ่ึงมี

สาระสําคัญในกฎหมาย ดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการกํากับและสงเสริมระดับจังหวัดคณะเดียว โดยมีหนาท่ีเสนอแผนและมาตรการ

ตางๆ เก่ียวกับการกํากับ ดูแล ติดตาม กํากับ และสงเสริมกิจการท่ีพักแรม 

2) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงท่ีพักแรมนั้นตั้งอยูเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

3) กําหนดใหท่ีพักแรมบางประเภทแจงนายทะเบียนกอนดําเนินกิจการ เพ่ือความรวดเร็วในการ

ประกอบกิจการ 
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4) มีมาตรการในการปองกันปญหาดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมโดยไมเปนการสรางภาระใหผูประกอบการ

จนเกินควร 

5) กําหนดความรับผิดของผูประกอบการ และผูเขาพัก 

6) นิยามท่ีพักแรมครอบคลุมไปถึงสังหาริมทรัพยท่ีนําออกใหเชาเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยชั่วคราว      

โดยไดไปซ่ึงประโยชน เพ่ือรองรับรูปแบบท่ีพักประเภทตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

7) การมีสวนรวมของประชาชน 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1) มีคณะกรรมการหรือมาตรการในการตรวจสอบท่ีพักบางประเภทท่ีคาบเก่ียววาจะเปนท่ีพักตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือท่ีพักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

2) รัฐควรมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการออกใบอนุญาต การกํากับ ควบคุมท่ีพักแรม โดยใหมี    ความ

รวดเร็วทุกข้ันตอน ตอบสนองการลงทุนและการแขงขันในตลาดธุรกิจท่ีพักแรม เชน ลดข้ันตอนท่ีซํ้าซอน ลด

ระยะเวลา ใชระบบบริการออนไลนแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยใชแพลตฟอรมออนไลนแบบไร

เอกสาร (Paperless Trade Platform) 

3) ควรมีมาตรการสงเสริมท่ีพักทุกประเภทท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหบริการเปนท่ีประทับใจของผู

เขาพักหรือนักทองเท่ียว อันเปนภาพลักษณของประเทศ เชน การใหรางวัล หรือใบประกาศ การลดภาษีหรือ

คาธรรมเนียมตาง ๆ 

4) รัฐควรมีศูนยขอมูล (Data Center) ท่ีเชื่อมถึงกัน เชน ขอมูลท่ีพักทุกประเภท ขอมูลผูเขาพักและ

นักทองเท่ียว ขอมูลปญหาท่ีเกิดข้ึนในท่ีพัก ขอมูลการเสียคาธรรมเนียมหรือภาษี ฯลฯ  

5) รัฐควรมีมาตรการในการปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการโฆษณาของผูประกอบการท่ีพัก   ทุก

ประเภท ซ่ึงทําใหผูพักอาศัยเขาใจผิด หรือขัดแยงกับความเปนจริงในสิ่งท่ีเปนสาระ สําคัญ หรือเชื่อวาเง่ือนไข

ท่ีพักดีกวาสภาพท่ีเปนจริง มากกวาบังคับใชกฎหมายเม่ือเกิดปญหาหรือขอรองเรียน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหารูปแบบ กฎหมาย และโครงสรางองคประกอบของทนายความ

สาธารณะในคดีอาญาท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย เพ่ือคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของ

ประชาชนในคดีอาญา พัฒนากระบวนการยุติธรรมและระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยใชวิธี

วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก และ

การเก็บและรวบรวมขอมูล 
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา  มี

ทนายความอาสา และทนายความขอแรง  โดยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับศาลอาญาไทย คือ ระบบทนายความ

สาธารณะ  การวิจัยไดจัดทํากฎหมายตนแบบเปนรางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. ......  มี 9 

หมวด 30 มาตรา และบทเฉพาะกาล  มีสาระสําคัญของบทบัญญัติประกอบดวย องคกรสังกัด สถานะ 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี คณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรับผิด คาตอบแทน  
รางแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

(ฉบับท่ี....) พ.ศ. ...... มีสาระสําคัญของบทบัญญัติประกอบดวย การเพ่ิมเติมขอความวา สํานักงานทนายความ

สาธารณะ และกําหนดใหสํานักงานทนายความสาธารณะ มีหนาท่ีและอํานาจ 
รางแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี .....) 

พ.ศ. ...... มีสาระสําคัญของบทบัญญัติประกอบดวย การเพ่ิมเติมขอความวา ทนายความสาธารณะ 
รางแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีพนักงานสอบสวน ตองปฏิบัติ
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ในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .....  มีสาระสําคัญของบทบัญญัติ

ประกอบดวย การเพ่ิมเติมขอความวา ทนายความสาธารณะ หมายความวา ทนายความท่ีรัฐจัดหาใหตามกฎ

แหงกระทรวงนี ้

การวิจัยมีขอเสนอแนะใหผลักดันรางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .. . . .. ราง

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี .....) พ.ศ. ...... เขาสู

คณะรัฐมนตรี เพ่ือใหความเห็นชอบและเขาสูกระบวนการตรากฎหมายตามลําดับชั้นตอไป  และให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตรากฎหมายฉบับรอง คือ รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีพนักงานสอบสวน ตองปฏิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .....

และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม(ฉบับท่ี....) พ.ศ. ...... 

เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติ

ภารกิจตามหนาท่ีและอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้  

ขอเสนอแนะหัวขอวิจัยตอไป คือ การกําหนดนโยบายความเปนอิสระของทนายความสาธารณะในประเทศไทย  

การกําหนดใหมีสถาบันพัฒนาทนายความอาสา เพ่ือจัดโครงสรางหนวยงานใหความชวยเหลือประชาชนผู

ยากไรหรือผูดอยโอกาสใหเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน การกําหนดนโยบายดานทนายความ

ชวยเหลือในคดีอาญา สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม การกําหนด นโยบายดาน

ทนายความชวยเหลือในคดีอาญา สํานักศาลยุติธรรม และการกําหนดการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชน ในคดีอาญาและแนวทางการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในระดับประเทศสมาชิก 
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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

ยุติธรรมท่ีมีหลายข้ันตอนนับตั้งแตการถูกสอบสวน การดําเนินการทางคดี การตอสูคดีในชั้นศาล ฯลฯ เหลานี้

ยอมตองมีผูท่ีมีความรูและประสบการณทางดานกฎหมายเขาชวยเหลือนั่นก็คือการมีผูทําหนาท่ีชวยเหลือดาน

กฎหมายในรูปแบบของทนายความซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นอันเปน

หลักประกันความเสมอภาคท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหการคุมครองมาต้ังแตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2517 จนถึงฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ซ่ึงมีบัญญัติในหมวด 1 ท่ัวไป มาตรา 3 มาตรา 4 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน

ชาวไทย มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 68 เนื่องจากเปน

สิทธิท่ีไดรับการรับรองวาเปนเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน 
การคุมครองสิทธิของประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในเบื้องตนนั้นมีหลายหนวยงานของ

รัฐไดจัดใหประชาชนท่ีมีความเดือดรอนจากปญหาขอพิพาทหรือการถูกกลาวหา รองเรียนซ่ึงตองการความ

ชวยเหลือทางกฎหมาย ไดขอรับความชวยเหลือ เชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองมีศูนยดํารง

ธรรมกระจายท่ัวทุกจังหวัดของประเทศท่ีจะรับการรองทุกขหรือรองเรียนกรณีถูกกระทําท่ีสงผลตอความไม

ยุติธรรมเพ่ือใหศูนยดํารงธรรมไดชวยเหลือ กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีสํานักงาน

กองทุนยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัด และกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ มี

คลีนิกยุติธรรมใหความชวยเหลือดานกฎหมายดวยการใหคําแนะนําปรึกษาดานกฎหมายและการรับเรื่อง
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รองเรียนรองทุกขและทนายความอาสาคลายกับศูนยดํารงธรรมของกรมการปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุดมี

สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (ส.ค.ช.) เนติบัณฑิตยสภา มีสํานักงาน

ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภมีสํานักงาน

ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนท่ีมีคณะนิติศาสตรก็มีการใหคําแนะนํา 

ปรึกษาดานกฎหมาย และ องคการพัฒนาเอกชน มีกลุมชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เปนตน แตท่ีเปน

ปญหาก็คือ หนวยงานดังกลาวนั้นจะใหความชวยเหลือเพียงการใหคําแนะนําทางกฎหมายในเบื้องตนกอนการ

เขาสูกระบวนการยุติธรรมเทานั้นท่ีเปนปญหาก็คือหากเม่ือประชาชนไดรับความเดือดรอนและจะตองเขาสู

กระบวนการพิจารณาของศาลบทบาทของทนายความท่ีเคยทําหนาท่ีเปนเพียงท่ีปรึกษากฎหมายจะตองขยาย

ไปสูการทําหนาท่ีเปนผูวาตางทางคดี ซ่ึงหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือทางกฎหมายเหลานั้นไมรวมไปถึงการให

ความชวยเหลือในข้ันตอนการดําเนินคดีในชั้นศาล โดยสํานักงานศาลยุติธรรม ท่ีมีศูนยคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพในคดีอาญา จึงเทากับเปนการใหความชวยเหลือท่ีไมครบข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรมท่ีจะมีความ

ตอเนื่องในข้ันตอนการสอบสวนและการตอสูคดีในชั้นศาล 
สําหรับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภเปนองคกรดานการวาความคดีตาง ๆ ท่ีมีสมาชิกเปน

ทนายความท่ัวประเทศไดจัดใหมีทนายความชวยเหลือประชาชนในชั้นสอบสวน เรียกวาทนายความอาสา แตก็

ไมชวยเหลือตอเนื่องไปถึงการตอสูคดีในชั้นศาล เวนแตจะเขาหลักเกณฑการใหความชวยเหลือ ท้ังนี้อาจเปน

เพราะศาลยุติธรรมเองก็มีการจัดใหมีทนายความขอแรงทําหนาท่ีชวยเหลือประชาชนในการตอสูคดีหาก

ประชาชนรองขอใหศาลจัดให จึงนาจะเทากับเปนการรับเรื่องเชิงคดีจากทนายความอาสาท่ีจะทําใหเกิดการ

ตอเนื่องของรูปคดี แตก็หาเปนเชนนั้นไมเพราะการปฏิบัติหนาท่ีของท้ังทนายความอาสาและทนายความขอ

แรงตางฝายตางทําตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และท่ีปรากฏไมพบวาทนายความอาสาและทนายความขอแรง

จะเปนคนเดียวกันท่ีรับคดีตอเนื่องกัน คงเปนทนายความอาสาท่ีรับอาสาเขาชวยเหลือเปนครั้งคราว 

เชนเดียวกับทนายความขอแรงจึงสงผลตอรูปคดีและการตอสูเชิงคดีของทนายความในชั้นศาล 
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมท่ีมีท้ังทนายความอาสาและทนายความขอแรงดังกลาวนั้นจึงดูเสมือน

กับวาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในทุกข้ันตอนนั้นมีองคกรท่ีจะใหความชวยเหลืออยูแลว แตหากพิจารณา

วาการท่ีองคกรในกระบวนการยุติธรรมไดใหการคุมครองสิทธิแกประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

ในรูปแบบของการใหทนายความเขาไปทําหนาท่ีใหความชวยเหลือดานกฎหมายนับตั้งแตการสอบสวนและการ

ตอสูคดีในชั้นศาลซ่ึงก็นาจะเพียงพอแตก็หาเปนเชนนั้นไมยังคงมีปญหาเนื่องมาจาก 
1. การมีทนายความอาสากับทนายความขอแรงนั้นมีไดใน 2 ข้ันตอน คือ ทนายความอาสามีใน

ข้ันตอนชั้นสอบสวน และทนายความขอแรงมีในชั้นพิจารณาคดีของศาล โดยท่ีทนายความอาสาตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 จะไมเขาไปชวยเหลือในชั้นศาลคงเปนหนาท่ีของศาลจะจัดหา

ทนายความขอแรงให ทําใหเปนปญหาของความตอเนื่องในการตอสูคดีในชั้นศาลท่ีตองอาศัยขอเท็จจริงจาก
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การสอบสวนซ่ึงเปนข้ันตอนของการถามคาน (Cross-Examination) ท่ีอาจกระทบตอสิทธิและความยุติธรรมท่ี

จะไดรับ 
2. ในแตละคดีความท่ีข้ึนสูการพิจารณาของศาลตามท่ีฟองรองตอศาลนั้นอาจมีหลายคดีท่ีเก่ียวของ

กับความผิดตามกฎหมายหลายฉบับท่ีไมจํากัดเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น ดังนั้น

ทนายความขอแรงท่ีอาสาเขามาชวยเหลือนั้นจะตองเปนทนายความท่ีมีความรู และประสบการณในขอ

กฎหมายท่ีเก่ียวของเหลานั้น แตท่ีเปนจริงกลับไมมีการกําหนดถึงคุณสมบัติของทนายความขอแรงใหเหมาะสม

กับรูปคดีจึงกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในเชิงคดีได 
3. การท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 165/1 มาตรา 173 กําหนดใหศาลมีหนาท่ี

จัดหาทนายความขอแรงใหแกจําเลยในคดีนาจะมีความขัดแยงกับการทําหนาท่ีประสิทธิประสาทความยุติธรรม

ซ่ึงศาลไมสมควรท่ีจะเขามายุงเก่ียวกับจําเลยในคดีท่ีอยูในระหวางการพิจารณาจะสงผลตอความกังขาในความ

ยุติธรรมท่ีคูความจะไดรับ 
นอกจากนี้ยังพบวา การขาดแคลนทนายความอาสา และทนายความขอแรงท้ังในดานของจํานวน 

และความรู ความสามารถ ประสบการณพิเศษเฉพาะในแตละประเภทของคดี เนื่องจากเปนความสมัครใจท่ี

สวนใหญจะเปนทนายความใหมท่ีใชเปนแหลงฝกฝนประสบการณทางคดี และบางครั้งเปนเพราะมีการกําหนด

เปนคุณสมบัติของผูท่ีจะมีสิทธิสมัครสอบตําแหนงผูพิพากษาจะตองมีประสบการณดานคดีเปนเวลา 2 ป จึงใช

วิธีการอาสาสมัครเปนทนายความขอแรงเปนแหลงฝกงาน อีกประการหนึ่งการเปนอาสาสมัครทนายความ

อาสา หรือทนายความขอแรงแมจะมีคาตอบแทนใหแตก็จํานวนนอยมาก (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4923/2557 

, 15140/2555 , 16408/2555 , 10109/2554 , 9907/2554 , คําแนะนําของประธานศาลฎีกาเก่ียวกับ

ข้ันตอนการเบิกจายเงินรางวัลและคาใชจายทนายความท่ีศาลตั้ง ราชกิจจานุเบกษา,2555,หนา81) จึงไมเปน

สิ่งจูงใจในการเขาทํางานในลักษณะเชนนี้ 
ความแตกตางในความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและมีผลอยางมากตอความ

ยุติธรรมท่ีจะไดรับจึงเปนปญหาของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ปญหาในลักษณะเชนนี้ก็มี

ในตางประเทศแตก็ไดรับการแกไขแลวในบางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกามีการใหความชวยเหลือใน

การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมแกประชาชนผูยากไร โดยมีกฎหมายรองรับในระดับรัฐธรรมนูญ และมี 

Criminal Justice Act of 2003;  Justice for All Act of 2004 มีสมาคมใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

และการตอสูคดีแหงชาติ (The National Legal Aid and Defender Association) มีสํานักงานกฎหมาย

ภายใตรัฐบาลมลรัฐ เชนสํานักงานกฎหมายภายใตรัฐบาลทองถ่ิน Massachusetts Defenders Committee 

(M.D.C.) ซ่ึงมีทนายความและมีสถานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ เรียกวา (Public Defender) และมีระบบศาล

แตงตั้งทนายความใหแกจําเลยท่ียากจนเปนทนายความเอกชนท่ีถูกศาลขอแรง(Assigned Counsels) เรียกวา 

ทนายความท่ีรัฐจัดหาใหจําเลย (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 โดยระบบทนายความท่ีรัฐจัดหาใหจําเลย (Public Defender System) เปนองคกรท่ีแยก

ออกมาจากสํานักงานอัยการโดยมีระบบทนายความตามสัญญา (Contract Attorney System)  ประเทศ

อังกฤษ มีกฎหมายและการใหความชวยเหลือตอสูคดีอาญา (Criminal Defender Service) ทนายความตาม

สัญญา (Contracted Scheme) ทนายความนั่งเวรฯ (Duty Solicitor Scheme) ทนายความจําเลยของรัฐ 

(Public Defender Service) ประเทศญ่ีปุน มีกฎหมาย The Constitution of Japan Act 1946 , The 

Code of Criminal Instruction of 1880 และทนายความจําเลย (Defense Counsel) 
นอกจากปญหาท่ีไดกลาวมาแลวยังมีอีกปญหาซ่ึงมีความสําคัญอยางมากตอการตอสูเชิงคดีท่ีจะสงผล

ตอการไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม นั่นก็คือการเปรียบเทียบระหวางพนักงาน

อัยการซ่ึงเปนทนายความของรัฐและเปนเจาหนาท่ีรัฐ กับทนายความอาสาและทนายความขอแรงซ่ึงเปน

ทนายความของประชาชนผูยากไร ซ่ึงมีความแตกตางกันในลักษณะขององคกรท่ีทําหนาท่ีใหความชวยเหลือ

ทางกฎหมาย ท่ีชัดเจนและเปนความแตกตางท่ีมีผลโดยตรงตอการตอสูเชิงคดีและสงผลอยางมากตอความ

ยุติธรรมท่ีจะไดรับจึงเปนปญหาของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนผูยากไร กลาวคือการจะเปน

พนักงานอัยการไดจะตองผานการแขงขันสอบคัดเลือกท่ีกําหนดคุณสมบัติท้ังความรูและประสบการณใน

วิชาชีพวาความรวมท้ังเม่ือสอบผานการคัดเลือกแลวยังจะตองผานการฝกอบรมในการปฏิบัติหนาท่ีเปน

ทนายความของรัฐกอนในขณะท่ีการเปนทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงนั้นเกิดจากความสมัครใจของ

ทนายความซ่ึงแมจะผานการอบรมการวาความมาแลวแตก็ไมมีการกําหนดคุณสมบัติเชนเดียวกับพนักงาน

อัยการทําใหเปนปญหาขององคความรูดานกฎหมาย และประสบการณการวาความ ท่ีนาจะดอยกวา และท่ี

สําคัญก็คือสิ่งจูงใจหรือสงเสริมใหทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงมีความมุงม่ันท่ีจะทําหนาท่ีอยางเต็ม

ประสิทธิภาพมีนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับพนักงานอัยการ เชนคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ี ท้ัง ๆท่ี

พนักงานอัยการไดคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนจากภาษีของประชาชนเชนเดียวกันกับทนายความอาสาหรือ

ทนายความขอแรง แตก็เปนคาตอบแทนท่ีต่ํากวากันมาก จึงนาจะเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหความมุงม่ันในการทํา

หนาท่ีเปนทนายความของประชาชนผูยากไร ดังท่ีไดกลาวมาแลวจึงเปนปญหาท่ีชี้ใหเห็นไดชัดวาความเสมอ

ภาคในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนมีความแตกตางกันตามสถานภาพของประชาชน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และรูปแบบทนายความอาสา ทนายความขอแรง และ

ทนายความ (Public Defender) คดีอาญาท้ังในประเทศและตางประเทศ  เพ่ือคุมครองสิทธิการเขาถึงความ

ยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญาท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย แลวจัดทําเปนกฎหมาย

ตนแบบท่ีแสดงถึงการใหประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสเขาถึงการคุมครองสิทธแิละเขาถึงความยุติธรรมใน

คดีอาญาอยางตอเนื่อง 
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สมมุติฐานการวิจัย  
ปญหาการทนายความท่ีรัฐจัดหาใหประชาชนในชั้นสอบสวนท่ีเรียกวาทนายความอาสาและในชั้นศาล

ท่ีเรียกวาทนายขอแรง ท่ีไมมีรูปแบบและระบบปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการ

เขาถึงความยุติธรรมของประชาชนผูยากไรผูดอยโอกาสดวยความเสมอภาค ซ่ึงรูปแบบและโครงสรางองคกร 

การบริหาร การคัดเลือก การบังคับใชกฎหมาย การปฏิบัติหนาท่ี ขอบเขตแหงหนาท่ี ความรับผิด สิทธิ

ประโยชน หนวยงานสังกัด กฎหมายตนแบบทนายความสาธารณะเพ่ือคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรม

ของประชาชนในคดีอาญา เปนประโยชนตอประชาชนผูยากไรผูดอยโอกาสจะไดรับการคุมครองสิทธิในการ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิในระบบกระบวนการ

ยุติธรรมของประเทศ และเปนแนวทางในการกําหนดแผนยุธศาสตรชาติ วาดวยเรื่องการปฏิรูปประเทศดาน

กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
วิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใชวิธีวิทยาการวิจัย เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดวยการวิจัย

เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และเปนวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลท่ีไดจากการใชวิธีวิทยาการวิจัยดังกลาว

นํามาวิเคราะห (Data Analysis) เพ่ือหารูปแบบและโครงสรางองคประกอบของทนายความสาธารณะของไทย 

เพ่ือคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญาท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย และ

จัดทําเปนกฎหมายตนแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร  
เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเอกสารท่ีเปน ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด และหลักการ กฎหมายไทย

และตางประเทศโดยเอกสารที่ศึกษาเปนเอกสารขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) และทุติยภูมิ 

(Secondary data) ประกอบดวย หนังสือ ตํารา รายงานวิจัย บทความ คําพิพากษาของศาลฎีกา และ

เอกสารอ่ืนๆ โดยมีสาระสําคัญของเอกสาร ประกอบดวย  
1) ปรัชญาความยุติธรรม (Philosophy of Justice) 
2) ทฤษฎีองคกร (Organization Theory) 
3) แนวคิดกระบวนการยุตธิรรม 
4) หลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
5) หลักนิติรัฐ (Legal State)   
6) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
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กฎหมายไทย 
ในการศึกษาและวิจัยเพ่ือหารูปแบบทนายความสาธารณะเพ่ือคุมครองสิทธิการเขาถึงความ

ยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญามีกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของ ดังนี ้
1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2) ประมวลกฎหมายอาญา 

3) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

4) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

5) พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  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 

ประเทศญ่ีปุน  

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 

ขอมูลเอกสารในการวิจัยนี้ใชเพ่ือการสังเคราะหใหไดรูปแบบทนายความสาธารณะเพ่ือคุมครองสิทธิ

การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา เพ่ือเปนประเด็นสําหรับการนําไปสูการสรางประเด็นการ

สัมภาษณเชิงลึก และการสรางเครื่องมือวิจัย ประกอบดวย ประชากรการคัดเลือก เทคนิคการสุมตัวอยาง การ

กําหนดจํานวนประชากรจาการสุมตัวอยาง และการสรางและทดสอบแบบสอบถามดวยการเก็บและรวบรวมขอมูล 

2. สัมภาษณเชิงลึก 

เปนการสัมภาษณเชิงลึกระหวางผูวิจัยกับประชากรสัมภาษณท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการคุมครองสิทธิ

การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา ในศาลยุติธรรม ตามประเด็นท่ีไดกําหนดไว ประชากร

สัมภาษณประกอบไปดวย ผูพิพากษาศาลยุติธรรม ทนายความ และนักวิชาการ 

3. การเกบ็รวบรวมขอมูล (แบบสอบถาม) 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรโดยใชเครื่องมือในการรวบรวมคือแบบสอบถาม และเม่ือไดคําตอบ

จากผลของการวิเคราะหขอมูลตามวิธีวิทยาการวิจัยท่ีกําหนดไว 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดมาจากการเก็บรวบรวมดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีเปนการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณเชิง

ลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรโดยใชเครื่องมือในการรวบรวมคือ

แบบสอบถาม นํามาวิเคราะหรวมกันเพ่ือหารูปแบบทนายความสาธารณะเพ่ือการคุมครองสิทธิการเขาถึงความ

ยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย นําไปสูการจัดทําเปนกฎหมาย

ตนแบบ 

5. การจัดทํากฎหมายตนแบบ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการหารูปแบบทนายความสาธารณะเพ่ือการคุมครองสิทธิการเขาถึงความ

ยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในปจจุบันยังไมมีกฎหมาย

ทนายความฉบับใดคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญาไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงแนวทาง

ท่ีจะใหประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญาอยางตอเนื่อง 

จะตองมีการออกกฎหมายท่ีมีศักดิ์เทียบเทากับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูวิจัยจึงไดจัดทําราง

พระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... ข้ึน ซ่ึงมีศักดิ์เทากับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ในการจัดทํารางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... นี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูล

เอกสารท้ังในและตางประเทศ นํามาประกอบกับความคิดเห็นในการสัมภาษณเชิงลึก และการเก็บรวบรวม

ขอมูลแบบสอบถาม จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือหารูปแบบการคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรม
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ของประชาชนในคดีอาญาท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เม่ือไดรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมแลว 

จะนํามาจัดทํารางกฎหมายตนแบบ แลวดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวรางกฎหมายตนแบบ รวมถึงปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขตางๆ หากมีการนําราง

กฎหมายไปใช เพ่ือใหไดรางกฎหมายท่ีมีความสมบูรณมากท่ีสุด 

6. การรับฟงความคิดเห็น 

เปนการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอขอคนพบจากการจัดทําการจัดทําราง

พระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... เพ่ือนําความคิดเห็นท่ีไดจากผูเขารวมประชุมมาปรับปรุงราง

กฎหมายตนแบบใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด โดยประชากรที่เขารวมแสดงความคิดเห็นจะประกอบไปดวย

ตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการ สภาทนายความ กรมคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ทนายความ และนักวิชาการ ฯลฯ เปนตน 

ผลการวิจัย  

ผลจากการวิจัยพบวา การคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญาใน

ตางประเทศมี คือ สํานักงานทนายจําเลยของรัฐแหงสหพันธรัฐ (Federal Public Defender Offices)  และ

ทนายความ (Public Defender) 
สํานักงานทนายจําเลยของรัฐแหงสหพันธรัฐ (Federal Public Defender Offices)  หมายถึง 

สํานักงานท่ีไดจัดเตรียมทนายความท่ีมีประสบการณในการดําเนินคดีอาญาท่ีอยูในเขตอํานาจศาลแหง

สหพันธรัฐ ประเทศท่ีใชระบบสํานักงานทนายจําเลยของรัฐแหงสหพันธรัฐ (Federal Public Defender 

Offices) คือ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา  
ทนายความ (Public Defender) หมายถึง ระบบใหความชวยเหลือประชาชนในการพิจารณาพิพากษาคดี

โดยรัฐ คือ สหพันธรัฐ  สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุน    
ในประเทศไทยพบวาการมีทนายความเพ่ือการคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนใน

คดีอาญา 2 ระบบ คือ ทนายความอาสา และทนายความขอแรง  
โดยระบบทนายความอาสาจะมีในชั้นสอบสวนเทานั้น คือ ในข้ันตอนสอบสวน ซ่ึงสภาทนายความมี

หนาท่ีจัดสงรายชื่อทนายความอาสา ไปยังกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหทนายความ

อาสาใหคําแนะนําและเขารวมฟงการสอบปากคําผูตองหาในชั้นสอบสวนเทานั้น แตท่ีเปนปญหาก็คือ ปญหา

ระบบกฎหมายองคกรใหความชวยเหลือซํ้าซอน มีหลายหนวยงาน ขาดทิศทาง ขาดความเชื่อมโยงกัน สงผลให 

การใหความชวยเหลือมีความลาชา  มีคาใชจายมาก จากปญหาดังกลาวสงผลใหคนจนไมสามารถเขาถึง

กระบวนการยตุิธรรมได  
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ทนายความขอแรง ในข้ันตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี ท่ีมีอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา เพ่ือชวยเหลือจําเลยในกระบวนพิจารณาคดีใหทําหนาท่ีใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชน เพ่ือรับรองการเขาถึงความยุติธรรม แตท่ีเปนปญหาก็คือ ทนายความขอแรงจําเปนท่ีจะตองยึดถือ

พยานหลักฐานท่ีไดมาในข้ันตอนการสอบสวนจากทนายความอาสา เพราะฉะนั้นจึงเกิดความตอเนื่องของการ

ทําหนาท่ีทนายชวยเหลือในระดับของทนายความอาสา ทนายความขอแรง คือไมมีความเชื่อมโยงท้ัง ๆ ท่ีเปน

คดีเดียวกัน นี่คือสิ่งท่ีเปนอยูในขณะนี้ นี่คือปญหาสภาวการณท่ีเกิดข้ึนในขณะนี้ จึงเห็นไดวาการใหประชาชนมี

สวนรวมในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศไทยมีอยูนอยมาก  ประเทศไทยจึงตองหารูปแบบการมี

สวนรวมในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย   
จากการวิจัยพบวา ทนายความอาสา ทนายความขอแรงยังไมมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับบริบท

สังคม และวัฒนธรรมของไทย เพราะยังไมคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา

อยางตอเนื่อง จึงอาจกระทบตอความยุติธรรมตอประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาส  ระบบท่ีมีความเหมาะสม

ท่ีจะนํามาใชในประเทศไทย คือ ทนายความสาธารณะเพ่ือการคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของ

ประชาชนในคดีอาญา เพราะเปนระบบท่ีคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน และเปนการให

ประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสเขาถึงความยุติธรรมดวยความเสมอภาคเทาเทียม ทําใหการพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาในระบบผูพิพากษามีนักกฎหมายภาครัฐเปนฝายจําเลย ทําใหจําเลยไดพิสูจนความบริสุทธิ์ได

มากข้ึน จึงมีความเหมาะสมท่ีนํามาประยุกตใชกับศาลอาญา  ซ่ึงการนําระบบทนายความสาธารณะมาใชใน

ศาลอาญาไทยนั้นจะตองมีรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับจารีตประเพณี และวัฒนธรรมของคนไทยดวย ซ่ึง

รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับประเทศไทย มีประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ ดังนี ้
1. รูปแบบองคกร 
ในการจัดทํากฎหมายตนแบบตองมีการกําหนดองคกรทนายความสาธารณะใหมีความเหมาะสม ซ่ึง

หากไมมีการกําหนดองคกรใหความชวยเหลือเปนการเฉพาะไวก็จะทําใหมีองคกรใหความชวยเหลือคดีอาญา

หลายองคกรท่ีมีทนายความใหความชวยเหลือเนื่องจากกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญามีมากมายหลายฉบับ ซ่ึงจาก

การวิเคราะหพบวาระบบทนายความอาสา ทนายความขอแรงจะนํามาใชในความผิดอาญาตามประมวล

กฎหมายอาญาเทานั้น เพราะประมวลกฎหมายอาญาเปนกฎหมายพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับความสงบสุข ความ

เปนระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แตหากจะนําระบบทนายความอาสา ทนายความขอแรง

มาใชในความผิดท้ังหมดตามประมวลกฎหมายอาญานั้น การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของ

ประเทศไทยอาจจะยังไมครอบครุมตอเนื่อง สําหรับการเริ่มตนท่ีจะนําระบบทนายความสาธารณะมาใช จึง

กําหนดสํานักงานทนายความสาธารณะทําหนาท่ีการใหความชวยเหลือในกระบวนการยุติธรรมคดีอาญาอยาง

ตอเนื่องตามความผิดของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติท่ีกําหนดโทษทางอาญา ซ่ึงเปนความผิด

ท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การจัดหาทนายความโดยรัฐใหความชวยเหลือประชาชนท่ีมี
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ฐานะยากจนในคดีเหลานี้จึงสมควรท่ีจะตองมีสํานักงานทนายความสาธารณะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปมี

สวนรวมในการใหความชวยเหลือดวย 
2. สถานะ 
การดํารงตําแหนงทนายความสาธารณะเปนขาราชการ หมายถึงเจาหนาท่ีรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน

กระทรวง ทบวง กรม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบริการแกประชาชนโดยไมหวังผลตอบแทน 

นอกจากเงินเดือนท่ีรัฐจายเปนคาตอบแทน และการสวัสดิการท่ีรัฐจัดใหเพ่ือการดํารงชีพตามสมควรแหงฐานะ

ขาราชการตําแหนงหนาท่ีของทนายความสาธารณะ โดยวาระการปฏิบัติหนาท่ีของทนายความสาธารณะนั้น 

หากทนายความสาธารณะมาจากการคัดเลือก เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีเปนทนายความสาธารณะไปตามความรู

และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการทําหนาท่ีทนายความสาธารณะ  
สําหรับการพนจากตําแหนงทนายความสาธารณะในคดีอาญาจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ออก 
(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติอ่ืน ๆ 

(5) ขาดการปฏิบัติหนาท่ีตามเวรปฏิบัติการท่ีกําหนดถึงสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(6) ประพฤติตนไมเหมาะสมแกการเปนทนายความสาธารณะ 

3. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

เพ่ือกําหนดประโยชนในการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้น

พิจารณาคดีท่ีเก่ียวของโดยใชแนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562 และเพ่ือ

กําหนดประโยชนในการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2549 ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึนภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2562โดย

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เเผนพัฒนาเศรษฐกิจเ และสังคมเเหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ นโยบาย

รัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 

2565) 

4. ขอบเขตอํานาจหนาท่ี 

กําหนดใหทนายความสาธารณะมีขอบเขตแหงอํานาจและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญซ่ึงจะเปนตัวกําหนด

อํานาจของทนายความสาธารณะ จากการวิเคราะห ทนายความสาธารณะจะมีสถานภาพเปนขาราชการตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามีอํานาจ
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หนาท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาท่ี

เพ่ือใหทนายความสาธารณะปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบแหงขอบเขตอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

5. คณะกรรมการ 

เพ่ือใหการบริหารการประชุมโดยมีคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน(ฉบับท่ี5) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงแบงสวนราชการ

สํานักงาน ก.พ.ร.สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550กฎกระทรวง วาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททาง

เพง พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556 และเพ่ือปรับปรุงใหถูกตองสอดคลองกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน พ.ศ. 2561 บัญญัติใหมี“หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

ท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติใหมี

อาณาเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร ใหแบงพ้ืนท่ีการบริหารกรุงเทพเปนเขตและแขวงตามพ้ืนท่ี และ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 บัญญัติใหจัดตั้งเมืองพัทยามีอณาเขตเมือง

พัทยา  

6. คุณสมบัติ 

สถานะและคุณสมบัติของทนายความสาธารณะมีความสําคัญตอการใหความชวยเหลือผูตองหาหรือ

จําเลยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะจะแสดงถึงการมีวัยวุฒิ คุณวุฒิและประสบการณ ตอการ

ปฏิบัติหนาท่ีในการประสิทธิประสาทความยุติธรรมใหแกผูตองหาหรือจําเลยในคดีความในชั้นสอบสวนและ

การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาล ดังนั้นผูวิจัยจึงไดวิเคราะหถึงคุณสมบัติทนายความสาธารณะไวใน

กฎหมายตนแบบ โดยจะมีการบัญญัติคุณสมบัติทนายความสาธารณะไววา ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ

ตองหาม  

7. ความรับผิด 

เพ่ือใหสอดคลองกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2561 และเพ่ือใหเจาหนาท่ีรัฐ ในฐานะเปนบุคคลท่ีตองอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนให

สามารถเขาถึงบริการของภาครัฐในดานตาง ๆ แตหากเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือกระทํา

การใด ๆ โดยไมรอบคอบจนทําใหเกิดความเสียหายเจาหนาท่ี หรือหนวยงานของรัฐนั้น ๆ จะตองเปน

ผูรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
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8. คาตอบแทน 

เพ่ือปรับปรุงใหถูกตองสอดคลองกับกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 

พ.ศ.2551 และเพ่ือปรับปรุงใหถูกตองสอดคลองกับสวัสดิการขาราชการตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ(ฉบับท่ี25) พ.ศ. 2551 

จากผลการวิจัยไดนําไปสูการจัดทํารางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. ....  โดยมี

โครงสรางกฎหมาย ประกอบดวย 9 หมวด 30 มาตรา และบทเฉพาะกาล  มีสาระสําคัญของบทบัญญัติ

ประกอบดวย องคกรสังกัด สถานะ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี คณะกรรมการ 

คุณสมบัติ ความรับผิด คาตอบแทน 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

แนวคิดในการใหประชาชน ผูยากไรหรือผูดอยโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรมใหไดรับการคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพดวยความเสมอภาคตามปรัชญาความยุติธรรม ทฤษฎีองคกร แนวคิดกระบวนการยุติธรรม 

หลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับสากลตามกฎหมายระหวางประเทศ คือ 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 และตามกฎหมายตางประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายประเทศอังกฤษ กฎหมายประเทศญ่ีปุน เพ่ือใหการคุมครองสิทธิการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาของประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสของประเทศไทยไมแตกตางไปจากหลักสากลและตางประเทศ ซ่ึง

คําตอบท่ีไดมานําไปสูการจัดทํารากฎหมายตนแบบ (Model Law) วาดวยรางพระราชบัญญัติทนายความ

สาธารณะ พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (ฉบับท่ี 

..... ) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี .....) พ.ศ. .... 

และรางกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีพนักงานสอบสวน ตองปฎิบัติในการจัดหา

ทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ..... ท่ีใชบังคับในปจจุบัน เพ่ือสนับสนุนการคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพดวยความเสมอภาคของประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาส และเปนการสงเสริมการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกับระบบการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา เพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย 

ขอเสนอแนะ 

ผลของการวิจัยไดจัดทํากฎหมายตนแบบเปนรางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... หาก

จะนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลแกประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสในการ

เขาถึงพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยไดนั้น การวิจัยมี

ขอเสนอแนะ ดังนี ้
1. แนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 



 

112 ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 

 

การจัดทํารางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... จะทําใหมีจุดเดนท่ีจะกอใหเกิดผลดีตอ

ทนายความชวยเหลือคนจนอยางมาก และจะสงผลใหมีหนวยงานสังกัด องคกรสังกัด การบริหาร การคัดเลือก 

การบังคับใชกฎหมาย  การปฏิบัติหนาท่ี ขอบเขตแหงหนาท่ี  ความรับผิด คาตอบแทนสิทธิประโยชน และมี

การคัดเลือกการทนายความปฎิบัติหนาท่ีดวยความเชี่ยวชาญ  และการชวยเหลือเปนไปดวยความยุติธรรมเปน

ท่ียอมรับของประชาชนผูยากไรหรือดอยโอกาสท่ีจะไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาอยางแทจริง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอประเทศในการพัฒนาท้ังดานกระบวนการยุติธรรม และระบอบ

ประชาธิปไตยของประเทศไทย เพ่ือใหกฎหมายตนแบบท่ีไดจัดทําข้ึนสามารถนําไปใชประโยชนอยางเปน

รูปธรรม รัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรผลักดันรางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... โดย

การเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบและเขาสูกระบวนการตรากฎหมาย

ตามลําดับชั้นตอไป  
2. การตรากฎหมายลําดับรอง 
เม่ือรางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... มีผลเปนกฎหมายโดยการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว  คณะกรรมการทนายความสาธารณะ ตองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทนายความ

สาธารณะ พ.ศ. ....  ดําเนินการตรากฎหมายลําดับรอง คือ รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี .....)   พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (ฉบับท่ี ..... )  พ.ศ. ....... และรางกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีพนักงานสอบสวน ตองปฎิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ..... 

โดยอาศัยอํานาจ เพ่ือใหไดทนายความสาธารณะมาปฏิบัติหนาท่ี  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา มีประเด็นท่ีสมควรนําไปศึกษาและวิจัยตอไป คือ การกําหนดนโยบาย

ความเปนอิสระของทนายความสาธารณะในประเทศไทยและตางประเทศ การสํารวจความคิดเห็นหรือทัศนะ

ของทนายความสาธารณะเพ่ือใหเกิดหลักประกันความเปนอิสระในรัฐธรรมนูญ การกําหนดนโยบายดาน

ทนายความชวยเหลือในคดีอาญา สํานักงานคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความใน

พระบรมราชูปถัมภ การกําหนดนโยบายดานทนายความชวยเหลือในคดีอาญา สํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม กระทรวงยตุิธรรม การกําหนดนโยบายดานทนายความชวยเหลือในคดีอาญา สํานักศาลยุติธรรม และ

การ การจัดทํารางพระราชบัญญัติทนายความ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี .....) พ.ศ. .... เก่ียวกับ สถาบันพัฒนา

ทนายความ  องคกรเอกชนและคาตอบแทนทนายความ การจัดทํารางพระราชบัญญัติวิทยาลัยทนายความ 

พ.ศ. .... การจัดทําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทนายความสาธารณะ พ.ศ. ... การจัดทํารางแกไข

เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสถาบันพัฒนาขาราชการทนายความสาธารณะ พ.ศ. ... 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีการสรางภาพแทนนักโทษท่ีปรากฏในงานเขียนสารคดี

ของเชาวเรศน จารุบุณย โดยศึกษาจากสารคดีเรื่อง บันทึก...แดนประหาร คุกบางขวาง ท่ีตีพิมพป 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 ภาพแทนบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิต และ

ภาพแทนบุคคลท่ีสังคมไมตองการ อันนําไปสูการสรางอัตลักษณใหแกนักโทษในท่ีสุด 

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 
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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 

นักโทษเปนเสมือนคนชายขอบท่ีถูกสังคมกําหนดใหเปนบุคคลอันตรายหรือถูกมองในแงลบอยู

ตลอดเวลา ดวยเหตุผลท่ีวานักโทษมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากระเบียบปฏิบัติของสังคม นอกจากนี้พฤติกรรม

ในการกอคดขีองนักโทษมักถูกบอกเลาตอ ๆ กันไปในทางราย และการถูกนําเสนอผานสื่อประเภทตาง ฯ ก็ยิ่ง

ตอกย้ําใหพฤติกรรมของนักโทษถูกผลิตซํ้าใหอันตรายและเปนสวนเกินของสังคมมากยิ่งข้ึน  

    สารคดีเปนงานเขียนประเภทหนึ่งท่ีนําเสนอประเด็นตาง ๆ ในสังคมตามขอเท็จจริงผานภาษาท่ี

สรางสรรค ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน จึงเปนกฎเกณฑหนึ่งท่ีบังคับใหผูอานเกิดความรับรูวา

เรื่องราวท่ีปรากฏในสารคดีนั้นไดสรางสรรคมาจากเรื่องจริงไมมีการปรุงแตงใด ๆ หากแตคุณลักษณะประการ

หนึ่งของภาษาท่ีถูกมองขามนั่นคือ การแฝงความเชื่อ ทัศนคติ หรือคานิยมบางอยาง (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 

2556, น. 30) ดวยเหตุนี้ตัวบทสารคดีจึงเปนการเชื่อมโยงกันระหวางวาทกรรมและการนําเสนอภาพแทน 

(Representation) ท่ีนําไปสูการสรางอัตลักษณใหแกสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีนักเขียนเปนผูกําหนด ดังนั้นสารคดีท่ี

มีเนื้อหาเก่ียวกับนักโทษจึงมีการสรางภาพแทนใหแกนักโทษในทิศทางตาง ๆ ตามเจตนาของนักเขียน  

ปจจุบันมีนักเขียนสารคดีหลายทานท่ีนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับนักโทษ ทวามีนักเขียนทานหนึ่งท่ี

นาสนใจนั่นคือเชาวเรศน จารุบุณย ซ่ึงเปนนักเขียนท่ีเคยรับราชการสังกัดเรือนจํากลางบางขวางเปนระยะเวลา

กวา 19 ป (พ.ศ. 2527-2546) โดยในชวงเวลาดังกลาวไดพบเจอนักโทษท่ีหลากหลายตั้งแตนักโทษคดีท่ัวไป

จนถึงนักโทษประหารคดีอุกฉกรรจ ประกอบกับการปฏิบัติหนาท่ีเปนเพชรฌาตประหารชีวิตนักโทษ สงผลให

เชาวเรศน จารุบุณย มีประสบการณตรงเก่ียวกับนักโทษเปนจํานวนมากท้ังดานพฤติกรรม อารมณความรูสึก 

และความคาดหวังของนักโทษในระหวางท่ีใชชีวิตอยูในเรือนจํา ประสบการณดังกลาวชวยใหงานเขียนมีความ

ลุมลึกของขอมูลท่ีชวยสะทอนใหเห็นถึงตัวตนของนักโทษไดเปนอยางดี ซ่ึงท่ีผานมายังไมเคยมีผูใดเคยศึกษาใน

ประเด็นนี้มากอน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีการสรางภาพแทนนักโทษท่ีปรากฏในงานเขียนสารคดี

ของเชาวเรศน จารุบุณย เพ่ือใหมองเห็นปฏิบัติการทางภาษาท่ีหลอหลอมความคิดคนในสังคมท่ีมีตอนักโทษ 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษากลวิธีการสรางภาพแทนนักโทษท่ีปรากฏในงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับภาพแทน งานเขียนสารคดี และปฏิบัติการทางภาษาและ

วัฒนธรรม 

2. ศึกษาและรวบรวมงานเขียนประเภทสารคดีท่ีมีการดําเนินเนื้อเรื่อง หรือมีเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการ

ดํารงชีวิตของนักโทษท่ีเขียนโดยเชาวเรศน จารุบุณย ซ่ึงจากการสํารวจพบวามีจํานวนหนึ่งเลม คือ บันทึก...

แดนประหาร คุกบางขวาง (2554) 
3. วิเคราะหภาพแทนนักโทษท่ีปรากฏในงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย โดยใชแนวคิดเรื่อง

กลวิธีทางภาษา ของจันทิมา อังคพณิชกิจ (2557) ในการวิเคราะหตัวบทของการสื่อสาร และใชแนวคิดเรื่อง

ภาพแทน (Representation) ของสจวต ฮอลล (Hall, 1997) ในการวิเคราะหภาพแทนนักโทษ ดังตัวอยาง

ตอไปนี ้
“ใกลกับบริเวณท่ีพบศพมีสภาพอันสุดเศราสลดใจของผูปกครองของ ‘นองออม’ เหยื่อ         

ไอบากาม เปนรางของนางเพียร ภุมมา อายุ 36 ป มารดาของหนูนอย ท่ีร่ําไหน้ําตาทะลักอาบแกม

คร่ําครวญปมใจจะขาดตายตามลูกนอย...” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 277) 

จากขอความขางตนพบวามีการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางศัพท ดวยการใชคํา  

เรียกนักโทษวา “ไอบากาม” โดยคําวา “ไอ” ท่ีปรากฏในขอความชวยสะทอนมุมมองของผูเขียนในการมอง

นักโทษวามีความไมเทาเทียมกับคนปกติ และคําวา “บากาม” ยังชวยบงบอกถึงพฤติกรรมในการกอคดีของ

นักโทษดวยเชนกัน 

กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวานักโทษเปนบุคคลอันตรายตอสังคมอยางยิ่ง

เนื่องจากมีพฤติกรรมในการลวงละเมิดทางเพศผูบริสุทธิ์จนไดรับความบอบช้ําทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงนักโทษ

บางรายมิไดมีเจตนาขมขืนเพียงอยางเดียว แตมีเจตนาฆาตกรรมผูอ่ืนเพ่ืออําพรางคดีและปกปดความผิดของ

ตนเองดวยเชนกัน  การสรางภาพแทนเชนนี้เปนการตอกย้ําใหเห็นถึงพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของสังคมตอ

นักโทษ จนกลายเปนบุคคลอันตรายท่ีสังคมตองระมัดระวัง 

4. สรุปและอภิปรายผลแบบพรรณนาวิเคราะห 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

วรรณกรรมนอกจากจะทําหนาท่ีใหความบันเทิงแกผูอานแลว วรรณกรรมยังมีหนาท่ีในการบันทึกภาพ

ของสังคมดวย และสิ่งท่ีบันทึกนั้นเปนการประกอบสรางข้ึนมา ดังท่ี เสนาะ เจริญพร (2546, น. 18) กลาววา 

การบันทึกภาพสังคมนั้นมิไดเปนการบันทึกตามหลักของความเปนจริง แตเปนการประกอบสรางทางสังคม 

(social artefact) ท่ีพูดถึงมนุษย ชีวิต และโลก ผานการตีความเชิงอุดมการณ ดวยเหตุนี้การศึกษาวรรณกรรม

จึงใหความสําคัญตอ “กระบวนการผลิตความหมาย” ภายในตัวบทเปนสิ่งแรก ดังนั้นการทําความเขาใจ

วรรณกรรมจําเปนตองพิจารณากระบวนการเสนอภาพในตัวบทวรรณกรรมวาเปนวาทกรรม (Discourse) 

ประเภทหนึ่ง เชนเดียวกับนอรแมน แฟรเคลาฟ (Fairclough, 1995, p. 98) ท่ีไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ           

วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (CDA) โดยวิเคราะหผาน 3 ชองทาง ชองทางแรก ไดแก ตัวบท (Text)  

ชองทางท่ีสอง คือ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practices) และชองทางสุดทาย คือ วิถีปฏิบัติการทาง

สังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Practices) ดังตอไปนี ้
ตัวบท (Text) คือ ภาษาท่ีผูเขียนใชสื่อสารในสารคดี ดวยการวิเคราะหศัพท ไวยากรณ และการเชื่อม

ประโยค 

วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practices) คือ กระบวนสรางตัวบท วิเคราะห กระบวนการ

นําเสนอและการตีความตัวบทเพ่ือพิจารณาวิธีการสรางวาทกรรมของผูเขียน ตลอดจนวิธีการถายทอด               

วาทกรรมดังกลาว 
วิถีปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Practices) คือ การศึกษาบริบททางสังคม 

วัฒนธรรม และการเมือง ท่ีปรากฏแวดลอมตัวบทเพ่ือใหเขาใจความหมายและกระบวนการสรางวาทกรรม 
แนวคิดเรื่องการวิเคราะหวาทกรรมแบบ 3 มิติของแฟรเคลาฟชวยใหมองเห็นวา การศึกษา

วรรณกรรม จําเปนตองพิจารณาภาษาในลักษณะของเครื่องมือ ท่ีใชหลอหลอมอุดมการณท่ีใหแกคนในสังคม 

ท้ังนี้ในการศึกษางานเขียนสารคดีท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับนักโทษชวยใหทราบถึงอุดมการณบางประการท่ีสังคมมีตอ

นักโทษ อันนํามาซ่ึงการสรางภาพแทนนักโทษใหมีความผิดปกติไปจากบรรทัดฐานของสังคมดวยเชนกัน 

ดวยเหตุท่ีภาพแทนมีความสัมพันธกับกรอบวาทกรรม ดังนั้นภาษาท่ีใชในตัวบทจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีตอง

พิจารณา เนื่ องจากภาษา ท่ีปรากฏในตัวบทนอกจากจะทําหนา ท่ีสื่ อแทนความคิด ( ideational 

representation) และสื่อแทนปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal representation) แลว ภาษาท่ี

มนุษยเลือกใชสื่อสารยังมีการสื่อเจตนาและอํานาจในเชิงความคิดบางประการแฝงอยูในตัวบทดวย ดังนั้น

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดอธิบายภาษาท่ีใชสื่อสารในเชิงการใชท่ีมีวัตถุประสงคบางอยางแฝงอยูหรือท่ีเรียกวา

กลวิธีทางภาษา (linguistic strategies) ซ่ึงเปนกลวิธีในการผลิตตัวบทท่ีแฝงวัตถุประสงคหรือมีเจตนามุงหมาย

ของผูสงสารท่ีตองการสื่อไปยังผูรับสารทามกลางบริบทการสื่อสารท่ีแตกตางกันออกไป โดยจันทิมา               

อังคพณิชกิจ (2557, น. 138-170) ไดเสนอกลวิธีทางภาษาเพ่ือใชวิเคราะหตัวบทในการสื่อสาร จํานวน           
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4 กลวิธี คือ กลวิธีทางศัพท (Lexicalization) กลวิธีการขยายความ (Modification) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติ

ศาสตรและวาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) และกลวิธีทางวาทศิลป (Rhetorical Strategies) 

ซ่ึงกลวิธีทางภาษาดังกลาวเปนเครื่องมือในการแสดงความคิด ทัศนคติ หรือเจตนาบางอยางของผูเขียนเพ่ือ

แนะนําหรือโนมนาวใจใหผูอานใหเกิดความคิด ความรูสึก หรือทัศนคติใหตรงกับผูเขียน และนํามาซ่ึงการสราง

เปนภาพแทนใหแกสิ่งตาง ๆ ดวยเชนกัน 
การสรางภาพแทนเปนกระบวนการสรางความหมายใหแกสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีคิดผานกระบวนทัศนหรือ

อุดมการณของผูสราง เพ่ือใหคนในสังคมไดรับรูเก่ียวกับความหมายนั้น 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 เพ่ืออางอิงถึงวัตถุ ผูคน หรือเหตุการณตาง ๆ ในโลกแหงความจริง หรือแมกระท่ัง

โลกแหงจินตนาการก็ตาม นอกจากนี้สจวต ฮอลล (Hall, 1997, p.17-19) ไดอธิบายถึงการทํางานรวมกัน

ระหวางความหมายและภาษาไว 3 ประการ กลาวคือ  
ประการท่ีหนึ่ง คือ การสะทอนความจริง (reflective approach) เปนการทําหนาท่ีประการหนึ่งของ

ภาษา นั่นคือ ภาษาท่ีมีหนาท่ีสะทอนหรือเลียนแบบสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูในโลก ดังนั้นภาพเสนอท่ีปรากฏจึงเปนเรื่อง

ของการเลียนแบบนั่นเอง 
ประการท่ีสอง คือ การตั้งใจใหเปนความจริง (intentional approach) ประการนี้มีความคิดพ้ืนฐาน

วาผูสงสารคือผูท่ีกําหนดความหมายของสิ่งตาง ๆ ผานภาษาพูดและภาษาเขียน จะแปลหรือถอดความผิดไป

ไมได ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีขอบกพรอง เนื่องจากภาษาเปนเรื่องของการสื่อสารท่ีข้ึนอยูกับแบบแผนทาง

ภาษาศาสตรท่ีตองพ่ึงขนบและรหัสทางภาษาท่ีใชรวมกันจึงจะสามารถถอดความได ดังนั้นภาษาจึงไมผูกขาด

กับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง  
ประการท่ีสาม คือ การประกอบสรางความจริง (constructed approach) โดยเชื่อวาไมมีผูใชภาษา

คนใดสามารถกําหนดความหมายของภาษาใหหยุดนิ่งได  เพราะสิ่งตาง ๆ ไมไดมีความหมายอยางท่ีเปน แต

มนุษยคือผูท่ีประกอบสรางความหมายข้ึนมาโดยใชระบบภาพตัวแทนซ่ึงผนวกระบบความคิดและสัญญะตาง ๆ 

เพ่ือใชสื่อความหมายกับผูอ่ืนใหเกิดการรับรูรวมกัน 
อาจกลาวไดวากระบวนการสรางภาพแทนจะประกอบไปดวยระบบ 2 ระบบ ระบบแรกเปนระบบท่ี

ชวยจําแนกวัตถุ ผูคน หรือเหตุการณท่ีมีความสัมพันธกับชุดความคิด (a set of concept ) ท่ีมีอยูในสมอง

ของแตละคน สงผลใหสามารถอางอิงภาพ (image)  หรือสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูในสมองและนอกสมองได และระบบท่ี

สอง คือการกลั่นกรองและเรียบเรียงความรูความคิดในสมองแลวสื่อสารออกมาใหผู อ่ืนรับทราบผาน

ระบบสัญญะ เชน ภาษาหรือภาพ เปนตน นอกจากนี้การสรางภาพแทนตองมีปฏิสัมพันธกับบริบททาง
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วัฒนธรรมอ่ืน ๆ (the circuit of culture) อาจกลาวไดวา การสรางภาพแทนจึงเปนการสรางท่ีปราศจาก

ความโปรงใสและความบริสุทธิ์ เนื่องจากผูสรางไดแตงเติมความหมายบางประการลงไป (สุพัชริณทร นาคคง

คํา, 2556, น. 5) 

จากกรอบแนวคิดขางตนอาจกลาวไดวา การสรางภาพแทนนั้นมีความสัมพันธกับกรอบวาทกรรมท่ี

แสดงออกมาผานกลวิธีทางภาษาของผูเขียน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงนําทฤษฎีดังกลาวมาใชในการวิเคราะหเพ่ือให

ทราบถึงภาพแทนนักโทษ ซ่ึงผลการศึกษาจะชวยใหทราบวานักเขียนไดกําหนดความหมาย คุณคา และ

คาดหวังตอนักโทษอยางไร  

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดวิเคราะหภาพแทนนักโทษผานงานเขียนสารคดี เรื่อง บันทึก...แดนประหาร คุกบางขวาง ของ

เชาวเรศน จารุบุณย พบการสรางภาพแทนผานกลวิธีทางภาษา 2 กลวิธี คือ กลวิธีทางศัพท (lexicalization)  

และกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและวาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) โดยกลวิธีทางศัพท 

(lexicalization) เปนกลวิธีท่ีเก่ียวของกับการเลือกใชคําศัพท (lexical choices) เพ่ือสื่อแทนประสบการณ

หรือความคิดของผูสงสาร เนื่องจากการเลือกใชคําศัพทของนักเขียนในฐานะของผูผลิตตัวบทนั้นเปนเรื่องท่ี

แปรไปตามปจจัยทางสังคม และมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมในวงกวาง ดังนั้นการใชคําศัพทของนักเขียนยอม

สื่อใหเห็นถึงมุมมองของนักเขียนเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวถึง  สวนกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและ วาทกรรม 

(Discourse Pragmatic Strategies) เปนกลวิธีท่ีมุงเนนวิเคราะหขอความโดยพิจารณาท่ีกลวิธีทางศัพทและ

การขยายความตัวบทนั้นภายใตบริบทภายนอกตัวบทท่ีสัมพันธกับความรู ความคิด สถานการณ และขอมูล

ทางดานสังคมวัฒนธรรมประกอบการวิเคราะห ซ่ึงหากผูรับสารไมมีความรูดานสถานการณและทางสังคม

วัฒนธรรมแลวอาจสงผลใหไมเขาใจขอความท่ีกําลังอานหรือเขาใจคลาดเคลื่อนได ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตอง

อาศัยองคความรูทางภาษาศาสตรดานวัจนปฏิบัติศาสตรและความรูดานวาทกรรมดวย  กลวิธีทางภาษา

ดังกลาวสรางภาพแทนใหแกนักโทษจํานวน 3 ลักษณะ ไดแก ภาพแทนบุคคลอันตราย ภาพแทนบุคคลท่ีมี

ความผิดปกติทางจิต และภาพแทนบุคคลท่ีสังคมไมตองการ ดังตอไปนี้  

ภาพแทนบุคคลอันตราย  

ปญหาอาชญากรรมเปนปญหาหนึ่งท่ีสงผลตอสวัสดิภาพของสังคมไทยมาโดยตลอด เนื่องจากปญหา

ดังกลาวสงผลกระทบตอความม่ันคงของชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืน ทําใหรัฐตองสรางมาตรการควบคุมผาน

การออกกฎหมายเพ่ือปรามไมใหกระทําผิด ประกอบกับสังคมไทยเปนสังคมแหงพุทธศาสนา ดังนั้นพฤติกรรม

ในการกอคดีของนักโทษจึงถูกสังคมมองวาเปนปฏิพากยกับหลักเกณฑทางศีลธรรมไปโดยปริยาย เปนเหตุให

ภาพลักษณนักโทษถูกผลิตซํ้าใหเห็นถึงความอันตราย และเปนสวนเกินของสังคมมากข้ึนตามไปดวย การสราง

ภาพแทนบุคคลอันตรายในงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย มีกลวิธีทางภาษา จํานวน 3 กลวิธี ดังนี้ 
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1. บุคคลท่ีมีนิสัยโหดเห้ียมอํามหิต 

งานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย ไดนําเสนอเรื่องราวของนักโทษในคดีตาง ๆ อยาง

หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งนักโทษท่ีตองโทษประหารชีวิต ซ่ึงการนําเสนอเรื่องราวของนักโทษเหลานี้แสดง

ใหเห็นถึงพฤติกรรมในการกอคดีท่ีโหดเหี้ยมอํามหิตสรางความหวาดกลัวใหแกคนในสังคม  ดังนั้นภาพแทนท่ี

ปรากฏสวนมากจึงเปนภาพของบุคคลอันตรายท่ีมีนิสัยโหดเหี้ยม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1) “...บรรดานักโทษทุกคนลวนแลวแตมีประวัติอันโชกโชน เคยกอกรรมทําเข็ญใหกับคนในสังคม

มาแลวมานับไมถวน มีรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตประเภทมือปนรับจางฆาคนตายโดยเจตนาท้ังท่ีไมเคยรูจักหรือมี

สาเหตุโกรธเคืองกันมากอน หรือบางคนไมรูจักจะทํามาหากินอะไรเลยชวนพรรคพวกไปรวมกันชิงทรัพยปลน

ทรัพย หากเจาของทรัพยขัดขืนหรือเกรงกลัววาจะจําหนาตนเองไดก็ฆาเสีย...” 

       (เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 73) 

 

2) “...นายวิชัย ศรีเจริญสุขยิ่ง และนางจิตรา ศรีเจริญสุขยิ่ง (นายจาง) เจาของรานอาหาร 

“สมบูรณโภชนา” ตั้งอยูจุฬาซอย 60 เขตปทุมวัน เขาแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจวา นางก่ิงแกว ลอสูงเนิน 

(ลูกจาง) จับตัวเด็กชายวีระชัย ศรีเจริญสุขยิ่ง อายุ 6 ขวบ ไปเรียกคาไถเปนเงินสองแสนบาท  

โดยใหท้ังสองนําเงินใสถุงกระดาษแลวนั่งรถไฟไปโยนลงในชวงระหวางสถานีปากชอง-จันทึก นางโจร

ใจบาปจะปกธงเปนสัญลักษณ” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 259-260) 

 

3) “สภาพศพท่ีใบหนาขาวซีด ลักษณะเหมือนแชน้ําอยูนาน จมูกมีรอยถูกบีบซีดช้ําเหมือนถูกบีบ

จมูกแลวกดศีรษะลงโถน้ําลางหองน้ําจนเหยื่อขาดอากาศสิ้นใจอยางทรมาน โดยคาดวาเสียชีวิตมาไมต่ํากวา 20 

นาที นอกจากนี้ไมพบหลักฐานรองรอยฆาตกรผูกระทําการเยี่ยงสัตวปากับหนูนอยผูนี้แตอยางใด...” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 277) 

 

 4) “...ครอบครัวเล็ก ๆ ผัวเมียเผชิญชะตากรรมสุดโหดในสังคมแหลกเหลว หนูนอยวัย 4 ขวบ 

เพ่ิงเรียนชั้นอนุบาลตกเปนเหยื่อมารสังคมท่ีมีวิญญาณสัตวรายเต็มอณูเรือนราง บุกเขาไปลอลวงหนูนอยลาก

ไปขยี้ขืนใจยับคาหองน้ํา แลวสังหารอยางโหดเหี้ยมเกินจิตใจมนุษยในโรงเรียนกลางวันแสก ๆ...” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 280) 

 

จากขอความขางตนพบวามีการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางศัพท (lexicalization) 

จํานวน 2 กลวิธี กลวิธีแรก คือ การใชคําอางถึงสวนใหญ ซ่ึงเปนการกลาวอางถึงบุคคลตาง ๆ ในสังคมท่ี
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สะทอนใหเห็นวาคนในสังคมมีคานิยมในการประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังปรากฏผานคําวา “ฆา..ท้ัง

ท่ีไมรูจัก, ฆาเสีย” ท่ีแสดงใหเห็นวานักโทษทุกคนลวนมีนิสัยโหดเหี้ยมอํามหิตชอบกอกรรมทําเข็ญแกผูอ่ืนใน

สังคมท้ังท่ีไมรูจักกันมากอน และกลวิธีท่ีสองคือ การใชคําศัพทหรือวลี ซ่ึงเปนกลวิธีท่ีแสดงใหผูอานทราบถึง

มุมมองและความคิดของนักเขียนเก่ียวกับสิ่งท่ีกลาวถึง เนื่องจากคําศัพทเหลานี้มีความสัมพันธกับบริบททาง

สังคมวัฒนธรรม ดังนั้นการใชคําศัพทอ่ืนนอกเหนือจากศัพทเดิมท่ีมีอยูยอมแสดงใหเห็นถึงความเชื่อหรือ

ความคิดบางอยางของนักเขียน ดังปรากฏผานคําวา “นางโจรใจบาป, ฆาตกรผูกระทําการเยี่ยงสัตวปา, มาร

สังคมท่ีมีวิญญาณสัตวรายเต็มอณูเรือนราง” ยังชวยแสดงใหถึงพฤติกรรมความโหดเหี้ยมของนักโทษอีกดวย  

กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวา นักโทษทุกคนลวนเปนผูท่ีมีนิสัยโหดเหี้ยม

อํามหิตและเปนอันตรายตอคนในสังคมอยางยิ่ง โดยนักเขียนไดเปรียบนักโทษเหลานี้เปนเหมือนกับสัตวรายท่ี

ขาดสํานึกในความเปนมนุษย กระทําความผิดตามสัญชาตญาณโดยไมคํานึงถึงบาปกรรมหรือผลกระทบท่ีจะ

ตามมา กอใหเกิดความหวาดกลัวอยางยิ่งใหแกผูบริสุทธิ์  

2. บุคคลท่ีมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ 

ในงานเขียนของเชาวเรศน จารุบุณย พบวามีการนําเสนอภาพแทนนักโทษท่ีมีพฤติกรรมลวงละเมิด

ทางเพศ ดวยการใชความรุนแรงบังคับขืนใจผูบริสุทธิ์ ซ่ึงเหยื่อบางรายอาจถูกนักโทษฆาตกรรมเพ่ือปกปด

ความผิดอีกดวย การนําเสนอภาพแทนเชนนี้ชวยตอกย้ําใหเห็นความเปนบุคคลอันตรายมากยิ่งข้ึน ดังตัวอยาง

ตอไปนี้ 

1) “...8 ทมิฬหื่นกาม ชวยกันทํารายรางกายและใชดินเหนียวอุดปากพรอมกับบีบคอระหวาง

ขมขืน เสร็จแลวพา กันหลบหนีไป” 

 (เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 189)  

2) “... ระหวางท่ีขบวนรถจอดรออยูท่ีหนาประตูเรือนจํา ผูสื่อขาวสอบถามนักโทษประหารเสนห         

ออนแกว วา ‘มีอะไรจะสั่งเสียถึงใครทางบานบางไหม’  

แตฆาตกรหื่นกามยังไมทราบชะตากรรมของตนเอง จึงทําทาทางแปลกใจ ผูสื่อขาวตองถามย้ําไป

วา ‘ถูกนํา ตัวมาฝากขังท่ีนี่อยางกะทันหันแบบนี้ จะสั่งใหไปบอกทางบานหรือเปลา’  

นักโทษประหารยิ้ม แลวตอบวา ‘ชวยบอกพอแมใหมาเยี่ยมบาง’ 

จากนั้นขบวนรถก็แลนเขาสูประตูเรือนจํา...”  

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 195) 

 

3) “ใกลกับบริเวณท่ีพบศพมีสภาพอันสุดเศราสลดใจของผูปกครองของ ‘นองออม’ เหยื่อไอบา

กาม เปนรางของนางเพียร ภุมมา อายุ 36 ป มารดาของหนูนอย ท่ีร่ําไหน้ําตาทะลักอาบแกมคร่ําครวญปมใจ

จะขาดตายตามลูกนอย...” 
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(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 277) 

จากขอความขางตนพบว า มีการประกอบสร างความเปนนักโทษผานกลวิธีทาง ศัพท 

(lexicalization) จํานวน 1 กลวิธี คือ การใชคําศัพทหรือวลี ซ่ึงเปนกลวิธีท่ีแสดงใหผูอานทราบถึงมุมมองและ

ความคิดของนักเขียนเก่ียวกับสิ่งท่ีกลาวถึง เนื่องจากคําศัพทเหลานี้มีความสัมพันธกับบริบททางสังคม

วัฒนธรรม ดังนั้นการใชคําศัพทอ่ืนนอกเหนือจากศัพทเดิมท่ีมีอยูยอมแสดงใหเห็นถึงความเชื่อหรือความคิด

บางอยางของนักเขียน  ดังปรากฏผานคําวา “ทมิฬหื่นกาม, ไอฆาตกรหื่นกาม, ไอบากาม” โดยคําวา 

“ฆาตกร”, “บากาม” และ “หื่นกาม” ชวยบงบอกวานักโทษเปนผูท่ีมีความตองการทางเพศสูง จึงสงผลใหเกิด

พฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศผูอ่ืนตามมา 

กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวานักโทษเปนบุคคลอันตรายตอสังคมอยางยิ่ง

เนื่องจากมีพฤติกรรมในการลวงละเมิดทางเพศผูอ่ืนจนไดรับความบอบช้ําทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงนักโทษบาง

รายมิไดมีเจตนาขมขืนเพียงอยางเดียว แตมีเจตนาฆาตกรรมผูเคราะหรายเพ่ืออําพรางคดีและปกปดความผิด

ของตนเองดวยเชนกัน  การสรางภาพแทนเชนนี้เปนการตอกย้ําใหเห็นถึงพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของสังคม

ของนักโทษ จนกลายเปนบุคคลอันตรายท่ีสังคมตองระมัดระวัง  

3. บุคคลท่ีกระทําผิดซํ้า 

แมวานักโทษจะผานการขัดเกลาพฤติกรรมและพัฒนาดานทักษะอาชีพในสถาบันเฉพาะทางอยาง             

ทัณฑสถานมาแลวก็ตาม แตนักโทษบางรายยังคงไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เม่ือพนโทษออกมาแลวก็ออกมากอ

คดีเชนเดิม การกระทําเชนนี้ชวยใหนักโทษดูเปนบุคคลท่ีอันตรายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงงานเขียนของเชาวเรศน              

จารุบุณย ไดนําเสนอภาพแทนของนักโทษท่ีกระทําผิดซํ้าเพ่ือแสดงใหเห็นวานักโทษหลายรายเม่ือพนโทษออก

มาแลวมีพฤติกรรมในการกอคดีซํ้า ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1) “...ตัวผูเสียหายเองไมคอยกลาแจงความเพราะอับอาย ทรชนเหลานี้เลยไดใจทํามาหลายครั้ง 

แตเวรกรรมมีจริง ศาลพิพากษาประหารชีวิต เพราะไปขมขืนเหยื่อและฆาเหยื่อโดยอางความจําเปนในการตอสู

คดีวา เมาครองสติไมอยูเหยื่อขัดขืนเลยทํารายไมไดตั้งใจจะฆา...” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 74) 

 

2) “...เจาหนาท่ีตํารวจขยายผลการสอบสวนไดความวา นายเสนห ออนแกว มีอายุ 21 ป เปนลูก

ผูใหญบานท่ี นายสมชาย, นายเชิดชัย และนายนรัตน รวมท้ังเด็กหญิงวารีตั้งบานเรือนอยู 

ชาวบานหลายคนท่ีอยูหมูบานเดียวกันใหการวานายเสนหมีนิสัยชอบขมเหงและฉุดผูหญิงไปขมขืน

มาหลายคน สาเหตุท่ีหญิงผูเสียหายไมกลาไปแจงความ เพราะมีความอาย แลแกรงกลัวอิทธิพลของนายเสนห

และผูใหญบานซ่ึงเปนพอ” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 189) 
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3) “...จังหวะนี้เองมีเจาหนาท่ีตํารวจเจาของคดีบางคนเดินเขามาอธิบายเหตุผลใหผมฟงวา ‘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) “...เหมือนเสือท่ีเคยดื่มเลือด ถาหากไดกลิ่นเลือดก็จะตองเขาไปด่ืมกินอยางเอร็ดอรอย ถาหาก

ปลอยไวโดยไมตัดสินลงโทษประหารชีวิต เกรงวาวันหนึ่งเม่ือฆาตกรเหลานี้หลุดพนออกมาสูโลกภายนอก อาจ

กลับไปกอคดีขมขืนแลวฆาสตรีเพศแม ท่ีออนแอกวา สรางความเดือนรอนใหกับสังคมไมมีวันจบสิ้น...” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 250) 

จากขอความขางตนพบวามีการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและ

วาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) จํานวน 2 กลวิธี กลวิธีแรก คือ การใชสหบท ซ่ึงเปนกลวิธีท่ี

ผูเขียนใชตอกย้ําใหผูอานทราบถึงขอเท็จจริงของนักโทษผานความคิด น้ําเสียง หรือขอมูล จากบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวของและมีการตอบสนอง ตอบโต หรือมีปฏิสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซ่ึงจากขอความขางตน

นักเขียนไดอางถึงขอมูลในการกระทําผิดซํ้าของนักโทษท่ีมาจากตัวผูเสียหาย เจาหนาท่ีตํารวจ และจาก

ชาวบานซ่ึงเปนพยานแวดลอมในเหตุการณมาประกอบสรางใหเห็นวานักโทษเหลานี้เปนผูท่ีมีพฤติกรรมกระทํา

ผิดซํ้า ไมสามารถกลับตัวกลับใจเปนคนดีได  นอกจากนี้นักเขียนยังใชกลวิธีท่ีสอง คือ การใชความเปรียบ ซ่ึง

เปนกลวิธีทางภาษาอยางหนึ่งท่ีผูเขียนใชภาษาเปรียบเทียบสิ่งท่ีตางกันสองสิ่งหรือมากกวา แตมีคุณสมบัติบาง

ประการรวมกันหรือคลายคลึงกัน มาเปรียบเทียบกันดวยการพรรณนาใหผูอานเกิดจินตภาพอันสงผลตอการ

รับรูและเขาใจในความเปนนักโทษมากยิ่งข้ึน ดังปรากฏผานขอความ “เหมือนเสือท่ีเคยดื่มเลือด” โดยขอความ

นี้เปรียบใหเห็นวานักโทษมีนิสัยท่ีคลายกับเสือซ่ึงเปนสัตวท่ีมีสัญชาตญาณดุรายไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงมี

ลักษณะเดียวกับนักโทษท่ีเคยกระทําความผิดแลวก็ยอมหวนคืนสูพฤติกรรมเดิมไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

เชนเดียวกัน 
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กลวิธีดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวา นักโทษเปนบุคคลอันตรายท่ีมีพฤติกรรมกระทําผิดซํ้า           

ไมมีทางกลับตัวกลับใจเปนคนดีของสังคมได ดังจะเห็นไดจากคําใหการของชาวบาน และสํานวนการสอบสวน

ทางคดีความของตํารวจ พบวาผูตองหาท่ีถูกจับกุมสวนใหญลวนเคยตองคดีความมาแลวท้ังสิ้น พฤติกรรมเหลา

นึ้ปรากฏซํ้าอยางตอเนื่องจนกลายเปนภาพแทนของบุคคลอันตรายท่ีฝงลึกอยูในทัศนคติของคนในสังคมมา

จนถึงปจจุบัน  

4. บุคคลท่ีเปนภัยตอความม่ันคงของชาติ 

การสรางความม่ันคงใหแกชาติเปนหนาท่ีของประชาชนทุกคน ท่ีตองธํารงไวเพ่ือใหเกิดเปนความผาสุก

ของคนในชาติ แตนักโทษกลับมีความประพฤติท่ีเปนภัยตอความม่ันคงและสรางความหวาดกลัวใหแกคนใน

สังคม ดังนั้นภาพแทนของนักโทษจึงถูกสะทอนผานงานเขียนใหเห็นวาเปนผูทําลายความม่ันคงของชาติ        

ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1) “...เจาหนาท่ีตํารวจสามารถจับกุมผูกระทําความผิดข้ันรายแรงตอประเทศชาติได คือ นายม่ัน          

บุญประเสริฐ  หรือ “หม่ันโคก” ผูตองหาท่ี 1 นายเทียนชัย ทองอยู หรือ “แกละ” ผูตองหาท่ี 2 นายสมใจ 

จันทรตรา หรือ “เตี้ย”  ผูตองหาท่ี 3 นายอยู จาก ผูตองหาท่ี 4 และนายสุเฮง แซคู หรือ “ยี่อา” ผูตองหาท่ี 5 

เจาหนาท่ีตํารวจดําเนินการสอบสวนไดความวา นายม่ันเปนตัวการระดับหัวหนารวมกับนายเทียน

ชัย, นายสมใจ, นายอยู และพวกอีก 20 คนเศษ นําทหารกัมพูชาเขาโจมตีหมูบานชาวไทยท่ีบานกกคอ                 

บานหนองดอ และบานนอยนาไร และวางเพลิงหมูบานอยางทารุณโหดเหี้ยม ทําใหชาวไทยเสียชีวิต 28 ศพ...”  

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 203-204) 

จากขอความขางตนพบว า มีการประกอบสร างความเปนนักโทษผานกลวิธีทาง ศัพท 

(lexicalization) จํานวน 1 กลวิธี คือ การใชคําศัพทหรือวลี ซ่ึงเปนกลวิธีท่ีแสดงใหผูอานทราบถึงมุมมองและ

ความคิดของนักเขียนเก่ียวกับสิ่งท่ีกลาวถึง เนื่องจากคําศัพทเหลานี้มีความสัมพันธกับบริบททางสังคม

วัฒนธรรม ดังนั้นการใชคําศัพทอ่ืนนอกเหนือจากศัพทเดิมท่ีมีอยูยอมแสดงใหเห็นถึงความเชื่อหรือความคิด

บางอยางของนักเขียน  ดังปรากฏผานคําวา “ผูกระทําความผิดข้ันรายแรงตอประเทศชาติ” ท่ีแสดงใหเห็นวา

นักโทษในบางคดีโดยเฉพาะคดีความเก่ียวกับการกอการราย จําเปนตองรีบจับกุมดําเนินคดีเพราะหากปลอยไว

อาจสงผลตอความม่ันคงของชาติได นอกจากนี้การสรางภาพแทนบุคคลท่ีเปนภัยตอความม่ันคงของชาติยังถูก

นําเสนอผานกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและวาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) ดังตัวอยาง

ตอไปนี้ 

2) “...การกระทําความผิดของผูตองหาท้ังหมด เปนบอนทําลายความม่ันคงของชาติ และเปนการ

กอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงจําเปนตองระงับและปราบปราม

การกระทําดังกลาวอยางเด็ดขาดและรวดเร็ว เพ่ือรักษาไวซ่ึงความสงบสุขของบานเมือง...” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, หนา 204) 
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จากขอความขางตนพบการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและ        

วาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) จํานวน 1 กลวิธี คือ การใชคําแสดงทัศนภาวะ ซ่ึงเปน            

กลวิธีการใชคําเพ่ือแสดงความคิดเห็นและความเชื่อม่ันของนักเขียนท่ีมีตอสิ่งท่ีตนเองกลาวถึงวาสิ่งท่ีกําลัง

กลาวถึงนั้นเปนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได  ซ่ึงจากตัวอยางไดแสดงใหเห็นวาการกอคดีของนักโทษเปน

ภัยสังคมท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ  จําเปนตองจับกุมนักโทษมาดําเนินคดีใหไดโดยไวเพ่ือความ

สงบสุขของคนในชาติ 

ภาพแทนบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิต 

โรคจิตเวชเปนโรคท่ีเก่ียวกับความผิดปกติทางจิต ซ่ึงโรคดังกลาวไมอาจสังเกตไดวาผูใดเปนโรคจิตเวช 

เนื่องจากไมมีอาการแสดงใหเห็นเดนชัดเหมือนกับโรคท่ีเกิดตามเรือนรางท่ัวไปหรือการเจ็บไขท่ัวไป เชน โรค

ผิวหนัง ไขหวัด หรือไขเลือดออก เปนตน จะทราบก็ตอเม่ือบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมา ดวยเหตุ

นี้ความผิดปกติทางจิตจึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีนําไปสูการกอคดีของนักโทษดวยเชนกัน โดยงานเขียนของเชาวเรศน 

จารุบุณย ไดนําเสนอภาพแทนของบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิต เพ่ือแสดงใหเห็นวาความผิดปกติทางจิตนํามา

ซ่ึงการกอคดีของนักโทษ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1) “...นักโทษท่ีรับใหมสวนมาก ผมใชเวลาพูดคุยดวยทุกคน เคยสอบถามนักโทษคดีขมขืนแลวฆา 

สวนมากอางวาเพ่ือความสะใจ สนุกไปวัน ๆ ไมคิดอะไร ตัวผูเสียหายเองไมคอยกลาแจงความเพราะอับอาย...” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 74) 

2) “...6 กรกฎาคม 2539 สายสืบนครบาลธนบุรีระดมกําลังสกัดเสนทาง “ไอฆาตกรวิปริต” ขมขืน-

ฆาเด็กนักเรียนอนุบาลคาหองน้ําในโรงเรียน ดักซุมตามสถานี บขส.รถไฟ ออกควานหาตามแหลงม่ัวสุมติดยา

ดมกาว คาดไอเดนคุกยังวนเวียนหลบหนีในกรุงเพราะเพ่ิงระเห็จออกจากคุกไดแค 2 วันยังไรงานทําเปนหลัก

แหลง 2 ผัวเมียใจแหลกยับเยินรับศพลูกนอยตั้งสวดบําเพ็ญกุศลท่ีวัดขางบานอยางนาเศราสลดทามกลางเพ่ือน

บานรวมอาลัยกับความสูญเสียครั้งนี้...” 

      (เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 279-280) 

จากขอความขางตนพบวามีการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางศัพท (lexicalization) 

จํานวน  2 กลวิธี กลวิธีแรก คือ การใชคําอางถึงสวนใหญ ซ่ึงเปนการกลาวอางถึงบุคคลตาง ๆ ในสังคมท่ี

สะทอนใหเห็นวาคนใน สังคมมีคานิยมในการประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังปรากฏผานคําวา 

“สวนมาก” ท่ีแสดงใหเห็นวานักโทษคดี ขมขืนแลวฆาหลายคนรูสึกสะใจกับพฤติกรรมในการกอคดีของตน ซ่ึง

เปนความผิดปกติทางจิตรูปแบบหนึ่ง และกลวิธีท่ีสองคือ การใชคําศัพทหรือวลี ซ่ึงเปนกลวิธีท่ีแสดงใหผูอาน

ทราบถึงมุมมองและความคิดของนักเขียนเก่ียวกับสิ่งท่ีกลาวถึง เนื่องจากคําศัพทเหลานี้มีความสัมพันธกับ

บริบททางสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นการใชคําศัพทอ่ืนนอกเหนือจาก ศัพทเดิมท่ีมีอยูยอมแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ
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หรือความคิดบางอยางของนักเขียน ดังปรากฏผานคําวา “ไอฆาตกรวิปริต” ซ่ึงเปนคําท่ียังชวยแสดงใหถึง

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความผิดปกติทางจิตของนักโทษอีกดวย 

กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวา นักโทษเปนผูท่ีมีความผิดปกติทางจิตใจ เพราะ

นอกจากจะไมสํานึกตอความผิดท่ีตนเองไดทําไปแลว ยังมองเห็นความทุกขของผูอ่ืนเปนเรื่องสนุกสนานอีกดวย  

ภาพแทนบุคคลท่ีสังคมไมตองการ 

ดวยเหตุท่ีพฤติกรรมในการกอคดีของนักโทษเปนสิ่งท่ีสังคมไมยอมรับ เนื่องจากสงผลตอความ

ปลอดภัยของคนในสังคม ดังนั้นนักโทษจึงถูกสังคมจัดวางพ้ืนท่ีใหเปนเสมือนคนชายขอบท่ีถูกมองเห็นแตดาน

ลบผานการบอกเลาจากคนในสังคมถึงพฤติกรรมในการกอคดี หรือแมแตการนําเสนอผานสื่อตาง ๆ ถึงความ

โหดเหี้ยมในการกอคดีท่ีแสดงใหเห็นวานักโทษเปนบุคคลท่ีไมสามารถอยูรวมกับคนปกติในสังคมไดแมจะผาน

การขัดเกลานิสัยจากทัณฑสถานมาแลวก็ตาม  ดวยเหตุนี้ภาพแทนของนักโทษจึงถูกสรางใหเปนบุคคลท่ีสังคม

ไมตองการ ดังตอไปนี้ 

1) “...ระหวางท่ีนายพันธถูกนําตัวไปยังหองควบคุม ปรากฏวามีชาวบานท่ีรูขาวการจับกุม พากันมุงดู

จํานวนมาก จนตํารวจตองเขาแถวคุมกันอยางแนนหนา แตก็ไมวายถูกชาวบานท่ีโกรธแคนโถมตัวเขาตบตีชก

ตอยท่ีใบหนา หลายคนตะโกนวาตองยิงเปาท่ีกลางสนามหลวง บางรายตะโกนดาวา ‘ไอฆาตรกร !!’ ‘ไอสัตว

นรก!!’...” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 284) 

 จากขอความขางตนพบวามีการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางศัพท (lexicalization) 

จํานวน 1 กลวิธี คือ การใชคําอางถึงสวนใหญซ่ึงเปนการกลาวอางถึงบุคคลตาง ๆ ในสังคมท่ีสะทอนใหเห็นวา

คนในสังคมมีคานิยมในการประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจากขอความมีการอางถึงความรูสึกของ 

“ชาวบาน” ท่ีตองการกําจัดนักโทษออกจากสังคมดวยการประหารชีวิต เนื่องจากพฤติกรรมของนักโทษท่ีเปน

ภัยตอสังคม ซ่ึงชาวบานเกรงวาหากไมประหารชีวิต ในวันหนึ่งขางหนานักโทษอาจกลับมากอนคดีความ

เชนเดิมได นอกจากนี้การสรางภาพแทนของบุคคลท่ีสังคมไมตองการยังถูกนําเสนอผานกลวิธีทางวัจนปฏิบัติ

ศาสตรและวาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) ดังตัวอยางตอไปนี้ 

2) “...เรื่องนี้ทําใหครอบครัวของพวกตนถูกชาวบานในชุมชนพากันประณาม ถาตํารวจจับไดหรือหาก

นายพันธขัดขืนก็อยากจะใหตํารวจใชมาตรการเด็ดขาดไปเลย เพราะคนในบานตางก็ไมมีใครสนใจนายพันธอยู

แลว...” 

(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 286)  

 จากขอความขางตนพบการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและ          

วาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) จํานวน 1 กลวิธี คือ การใชประโยคแสดงเหตุผล ซ่ึงเปนการ

แสดงใหผูอานทราบถึงเนื้อความสองสวน คือ เนื้อความท่ีเปนสาเหตุและเนื้อความท่ีเปนผลลัพธ ซ่ึงจาก
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ตัวอยางท่ี 2)แสดงใหเห็นวานักโทษเปนสวนเกินของสังคมท่ีตองไดรับการลงโทษ เนื่องจากพฤติกรรมท่ีกอข้ึน

เปนภัยตอสังคม แมแตคนในครอบครัวก็ไมยอมรับในพฤติกรรมของนักโทษดวยเชนกัน 

 กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวา นักโทษเปนบุคคลท่ีสังคมไมตองการ เนื่องจาก

นักโทษมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากระเบียบปฏิบัติของสังคม หากอยูรวมกับคนในสังคมอาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืนได ดังนั้นนักโทษจึงเปนบุคคลอันตรายท่ีสังคมตองกําจัดออกไปเพ่ือ

ความปลอดภัยของคนในสังคม 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยกลวิธีการสรางภาพแทนนักโทษผานงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย สะทอนให

เห็นวานักโทษเปนผลผลิตท่ีเกิดจากความไมพึงประสงคของสังคม เนื่องจากมีพฤติกรรมท่ีผิดไปจากปทัสถาน

ของสังคม ประกอบกับการท่ีสังคมไทยเปนสังคมท่ีคนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา จึงทําใหพฤติกรรมตาง 

ๆ ของนักโทษถูกมองวาเปนปฏิพากยกับหลักเกณฑทางศีลธรรมไปโดยปริยาย เปนเหตุใหภาพลักษณนี้ยังถูก

ผลิตซํ้าใหเห็นถึงความอันตรายและความเปนสวนเกินของสังคมมากข้ึนตามไปดวย 

การสรางภาพแทนใหนักโทษในงานสารคดีใหมีลักษณะของบุคคลอันตราย สงผลใหสังคมจัดวางพ้ืนท่ี

และกําหนดอัตลักษณใหนักโทษเปนเสมือนคนชายขอบท่ีถูกมองในแงลบอยูตลอดเวลา สิ่งนี้เปนตราบาปท่ีปด

ก้ันโอกาสและผลักดันใหนักโทษกลายเปนบุคคลท่ีมีสิทธิไมเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ท้ังในเรื่องการถูก

จํากัดสิทธิในการสมัครงานบางแหง การขาดสิทธิในการยอมรับความคิดเห็น หรือการถูกสังคมเพงเล็งเปน

พิเศษหากมีคดีความเกิดข้ึน แมนักโทษจะไดรับการลงโทษตามกฏหมายแลวก็ตามแตพฤติกรรมในการกอคดี

ของนักโทษยังคงถูกตอกย้ําอัตลักษณใหเปนบุคคลอันตรายท่ีตองกําจัดออกไปเพ่ือไมใหเปนภัยตอคนในสังคม          

การสรางภาพแทนลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ (2543)         

ท่ีพบวาชนกลุมนอยทางตอนเหนือของประเทศไทย ถูกเสนอภาพอยางมีอคติในสื่อมวลชนและในปริจเฉท

สาธารณะอ่ืน ๆ โดยมองวาเปนผูทําลายปา คายาเสพติด และเปนภัยตอประเทศ ความคิดดังกลาวถูกถายทอด

ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม และหนังสือเเรียนซ่ึงเปนการตอกย้ําใหมองเห็นถึงตัวตนของชนกลุมนอยใน

ลักษณะของคนชายขอบมากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงการสรางภาพแทนใหนักโทษเปนบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิตก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ีผลิตซํ้าใหเห็น

ถึงความเปนสวนเกินของสังคมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากความผิดปกติทางจิตอาจเปนสาเหตุในการกอคดีตอ                

ผูบริสุทธิ์ได การสรางภาพแทนเชนนี้สงผลใหนักโทษไมสามารถอยูรวมกับคนปกติในสังคมได ซ่ึงเปนสาเหตุ

สําคัญประการหนึ่งใหนักโทษหวนกลับไปกอคดีเหมือนท่ีผานมา 

จากการศึกษาภาพแทนนักโทษผานงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย สะทอนใหเห็นวางาน

เขียนสารคดีท่ีคนสวนใหญเขาใจวาเปนงานเขียนท่ีนําเสนอขอเท็จจริงอยางบริสุทธิ์ แทจริงแลวไมเปนเชนนั้น 
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เนื่องจากเนื้อหาในงานเขียนมีการสรางความหมายนักโทษผานกระบวนทัศนหรืออุดมการณของนักเขียน 

เพ่ือใหคนในสังคมไดรับรูความหมายนั้นผานการสรางวาทกรรมชุดตาง ๆ  ท่ีเปนไปตามกระบวนการสรางภาพ

แทนของ สจวต ฮอลล (Stuart Hall, 1997) ดังนั้น เราจะเห็นอํานาจของภาษาในการสรางภาพแทนผาน       

วาทกรรมจนนําไปสูการตีตราเปนอัตลักษณใหแกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษางานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย ซ่ึงเปนนักเขียนท่ีมิใชคน

ชายขอบ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเปนเพียงการสรางภาพแทนจากมุมมองของคนในขอบท่ีมีตอคนชายขอบ

เทานั้น ดวยเหตุนี้จึงควรศึกษาเปรียบเทียบสารคดีท่ีมีผูเขียนเปนนักโทษซ่ึงเปนคนชายขอบดวย จะชวยให

มองเห็นถึงมุมมองอีกดานหนึ่งของคนชายขอบท่ีมีตอคนชายขอบดวยกัน จนนําไปสูการมองเห็นถึงความคิด

ของท้ังสองฝายวามีบทสรุปรวมกันหรือตางกันอยางไร 

2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภาพแทนนักโทษท่ีปรากฏในงานเขียนประเภทสารคดีเพียงอยาง

เดียว หากมีการศึกษางานเขียนประเภทอ่ืน เชน เรื่องสั้น นวนิยาย และหนังสือพิมพเพ่ิมเติม จะชวยให

มองเห็นปฏิบัติการทางภาษาในการสรางภาพแทนใหกับนักโทษมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้มุงศึกษาลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําตรวจพลของตัวพระในการแสดง

โขนและละครใน ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณเชิง

ลึก และการรับการถายทอดทารําโดยตรงจากผูทรงคุณวุฒิ คือการรําตรวจพลของตัวพระรามในการแสดงโขน 

และการรําตรวจพลของอิเหนาในการแสดงละครใน 

 ผลการวิจัยพบวากระบวนทารําตรวจพลเปนการรําอวดฝมือของตัวละครสําคัญในเรื่อง ท่ีใชในการ

ตรวจไพรพล เพ่ือเตรียมความพรอมกอนกระทําศึกสงคราม ท้ังการรําตรวจพลตัวพระรามและตัวอิเหนา                      

ซ่ึงมีลักษณะรวมและเฉพาะท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ 1) ดานองคประกอบการแสดง 2) ดานข้ันตอนการแสดง และ 

3) ดานกระบวนทารํา ลักษณะรวมและเฉพาะดังกลาวนี้ บงบอกถึงแบบแผน จารีตของการแสดงแตละ

ประเภท ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของการรําระหวางโขนและละครใน อันสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของครู

อาจารยแตโบราณท่ีไดประดิษฐการแสดงแตละชุดดวยความประณีต 

คําสําคัญ : ลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะ องคประกอบ ข้ันตอน กระบวนทารําตรวจพล 

 

 

 



 

ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 133 

 

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 

 การรําตรวจพล ปรากฏในศิลปะการแสดงของไทยหลายประเภท รวมถึงโขนและละครใน               

มีจุดมุงหมายเพ่ือสื่อถึงการสํารวจตรวจตราไพรพลในกองทัพใหพรอมกอนกระทําศึกสงคราม และเปนการ               

รําเดี่ยวเพ่ืออวดฝมือของตัวละคร 

 การรําตรวจพลในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ปรากฏอยูในหลายตอนดวยกัน ดวยหัวใจสําคัญของ

วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์เปนเรื่องราวการทําสงครามระหวางฝายธรรมะซ่ึงมีพระรามเปนจอมทัพและฝาย

อธรรมซ่ึงมีทศกัณฐเปนจอมทัพ มีการยกทัพจับศึกกันหลายตอหลายตอน เม่ือตัวละครจะยกทัพออกไปสูรบก็

จะมีการรําตรวจพล เชน พระรามตรวจพล พระลักษมณตรวจพล เปนตน สวนในการแสดงละครในเรื่อง

อิเหนานั้น ปรากฏเนื้อเรื่องท่ีมีการทําสงครามอยูดวยกันหลายตอน เชน อิเหนาตรวจพล ปนหยีตรวจพล             

เปนตน แตปรากฏวาอิเหนาซ่ึงเปนพระเอกของเรื่อง มีบทบาทการออกศึกเพียงครั้งเดียว คือตอนศึกกะหมัง          

กุหนิง เปนตอนท่ีอิเหนาไดยกทัพสูรบกับทาวกะหมังกุหนิง   
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 ความเปนมาของกระบวนทารําตรวจพลของพระรามท่ีเปนแบบแผนในปจจุบัน ปรากฏข้ึนในยุคฟนฟู

กรมศิลปากร ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกวิรุญจําบัง จัดแสดง ณ โรงละคอนศิลปากร เม่ือป                 

พ.ศ. 2492 สวนการรําตรวจพลของอิเหนา มีปรากฏการกระบวนทารํามาแตอดีต โดยครูลมุล ยมะคุปต                 

เปนผูนํามาสืบทอด เผยแพรในวิทยาลัยนาฏศิลป อันไดรับสืบทอดมาจากคณะละครวังสวนกุหลาบ   

 ท้ังนี้ตัวละครพระรามและอิเหนา เปนตัวละครเอกฝายชายท่ีเปนพระเอกของเรื่องเชนเดียวกัน มี

องคประกอบของการแสดง ลําดับข้ันตอนและกระบวนทารําท่ีมีลักษณะรวมกัน แตก็ยังปรากฏลักษณะเฉพาะ

ในการแสดง เชน การเอียงศีรษะของทารําราย กระบวนทาท่ีใชในการรําหนาหนัง เปนตน ผูวิจัยเห็นวาเปน

ประเด็นท่ีนาสนใจ จึงศึกษาคนควาการรําตรวจพลท้ังของพระรามในการแสดงโขนและของอิเหนาในการแสดง

ละครในนั้น มีลักษณะใดบางท่ีเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง ลักษณะใดบางท่ีเปนลักษณะท่ีรวมกัน  ดังท่ี

คุณครูอาคม สายาคม อดีตโขนหลวงในรัชกาลท่ี 7 เคยกลาวไววา “การรําแบบโขนตัวพระกับละครพระไม

เหมือนกัน” (ศุภชัย จันทรสุวรรณ, 2547, น. 2) ท้ังในดานขององคประกอบการแสดง ข้ันตอนการแสดง และ

ดานกระบวนทารํา รวมถึงสนใจท่ีจะศึกษาวาประวัติความเปนมาของการรําตรวจพลตัวพระ และมี

ความสัมพันธกับบริบทของสังคมไทยอยางไร เพ่ือใหไดรูปแบบท่ีเปนแบบอยางของการรําตรวจพลของพระราม

ในการแสดงโขนและการรําตรวจพลของอิเหนาในการแสดงละครใน อันจะเปนแนวทางในการถายทอดสู            

การเรียนการสอนและการแสดงตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

   บทความวิจัยนี้มุงศึกษาลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําตรวจพลของตัวพระในการแสดง

โขนและละครใน 

ขอบเขตการวิจัย 

 ศึกษากระบวนทารําการรําตรวจพลของพระรามในการแสดงโขนจากนายไพฑูรย เขมแข็ง ผูเชี่ยวชาญ

นาฏศิลปไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และศึกษากระบวนทารําการรําตรวจพลอิเหนาใน

การแสดงละครใน จากนางสาวเวณิกา บุนนาค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย)                    

พ.ศ. 2558 และผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 บทความวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษากระบวนทารําตรวจพลของตัวพระรามจากไพฑูรย เขมแข็ง และศึกษา

กระบวนทารําตรวจพลของตัวอิเหนาจากเวณิกา บุนนาค ซ่ึงท้ังสองทานเปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับในวงการ

นาฏศิลปไทยวาเปนผูมีความรูความสามารถเปนอยางยิ่ง 

 โดยใชแนวคิดการรําของตัวพระโขนของศุภชัย จันทรสุวรรณ วาการรําของตัวพระโขนจะตองมี

ลักษณะการรําท่ีเรียกวา “รําภูมิ” คือ การแสดงออกถึงความภาคภูมิ สงางาม และเปนผูนาศรัทธาเคารพ             
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ซ่ึงกิริยาอาการของพระรามจะตองไมหลุกหลิก ลุกลี้ลุกลน ดังนั้นโขนตัวพระรามจะไมออกทารํามากนักและ

อาจไมตองเก็บรายละเอียดของทารําตามอยางการรําแบบละคร (ศุภชัย จันทรสุวรรณ, 2547, น. 338) และใช

แนวคิดการรําของตัวพระละครในของขวัญใจ คงถาวร วาการรําของตัวพระละครในจะมีลักษณะการรําท่ี

เรียกวา “รํางาม” คือ การใชลีลาในการปฏิบัติทารํา การใชอารมณสอดแทรกระหวางการรํา และการใช

จินตนาการเขามาประกอบการแสดง (ขวัญใจ คงถาวร, 2562, น. 281 - 282) อันจะทําใหทราบถึง

ลกัษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน วามีความเหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การ

สัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทยตัวพระในการแสดงโขนและการแสดงละครใน 

อีกท้ังการลงภาคสนาม เชนการสัมภาษณ 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 

 ศิลปะการแสดงเปนสิ่งท่ีถูกถายทอดมาจากเรื่องราวของชีวิตจริงในสังคมผานกระบวนการทางศิลปะ 

การรําตรวจพลก็คือ การตรวจตรากองทัพใหเกิดความพรอมเพรียงสําหรับการออกรบ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับ

การตรวจพลในบริบทสังคมไทย การรําตรวจพลเปนกระบวนการหนึ่งท่ีครูบาอาจารยทางนาฏศิลปไทยแต

โบราณ ไดสอดแทรกเอาไวในการแสดงนาฏศิลปไทย เพ่ือใหผูท่ีไดชมนั้นเกิดความตระการตา  เกิดความ

ประทับใจ เพ่ิมอรรถรสในการแสดง ทําใหการแสดงท่ีเก่ียวของกับการทําศึกสงครามมีความสมบูรณยิ่งข้ึน          

อีกท้ังยังเปนเปนการรําอวดฝมือของตัวละครเอก ท้ังดานการรายรําและการใชอาวุธอยางคลองแคลว มีทวงทา

ท่ีออนชอยสวยงาม แตแฝงไวดวยความเขมแข็ง นาเกรงขาม     
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 โดยกระบวนทารําตรวจพลของตัวพระราม ไดพบหลักฐานวากระบวนทารําตรวจพลของการแสดงโขน

ท่ีเปนตนแบบในปจจุบันนี้จากการศึกษาบทความ เรื่อง การยกทัพในนาฏกรรม ของนายปญญา นิตยสุวรรณ 

ไดพบขอความวา 

 “การยกทัพของละครนั้นแตเดิมไมมีทาท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐานวา ถามีการยกทัพจะตองออกทา

เชนนี้ทุกครั้ง ครูบาอาจารยท่ีฝกสอนละครตอนตรวจพลยกทัพได โดยไมถือวาเปนทาท่ีผิดแตอยางใด                 

ครูคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ท่ีจะประดิษฐทาทางการตรวจพลยกทัพท่ีเปนแบบฉบับของตนได เพราะฉะนั้นละครโรง

หนึ่งๆ จึงไมจําเปนท่ีจะตองมีการออกทาในตอนยกทัพตรวจพลเหมือนกับละครอีกโรงหนึ่ง...แตในสมัยปจจุบัน

นี้กรมศิลปากรจัดแสดงละครแตละเรื่องไดกําหนดบทสําหรับแสดง กําหนดลีลาทารําเปนแบบแผน จะแสดง

ครั้งใดก็จะใชบทเดิม และลีลาทารําก็จะจดจํากันไว แลวนํามาใชรําในการแสดงทุกครั้ง จึงเปนมาตรฐานวาถา

แสดงละครเรื่องนั้นๆ จะตองมีลีลาทารํานั้นๆ รวมไปถึงการรําตอนตรวจพลเพ่ือยกทัพดวย การแสดงของกรม

ศิลปากรหลายเรื่อง มีการตรวจพลยกทัพไปรบ ครูบาอาจารยในสมัยท่ีเริ่มฝกสอนลีลาทารําตอนออกตรวจพล

ยกทัพของละครเรื่องหนึ่งๆ ก็จะประดิษฐลีลาทารําเอาไวสั่งสอนตัวแสดงในเรื่องนั้น ครั้นแสดงจบไปแลวครั้ง

หนึ่ ง ก็ มิ ได ลื ม เลื อนลี ลาท ารํ า เหล านั้ น  เ ม่ือจะแสดง อีก ในครั้ งต อ ไป ก็จะแสดงตามแบบเดิม”                            

(ปญญา นิตยสุวรรณ, 2548, น. 189 - 190)   

 จากขอความในบทความนี้แสดงใหเห็นวากระบวนทารําตรวจพลนั้น แตเดิมมิไดมีแบบแผนมาแต        

อยางใด ครูบาอาจารยสามารถท่ีจะประดิษฐทารําอยางไรตามฉบับของตนก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมก็มิถือวาผิด 

จวบจนถึงยุคฟนฟูกรมศิลปากร (พ.ศ. 2489) ไดมีการกําหนดกระบวนทารําไวเปนมาตรฐาน จนกลายเปน

ตนแบบของการรําตรวจพลมาในปจจุบันนี้ 

 ซ่ึงกระบวนทารําการรําตรวจพลของพระรามไดปรากฏครั้งแรกในการแสดงโขนยุคฟนฟูกรมศิลปากร 

ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกวิรุญจําบัง ผูแสดงเปนพระรามในครั้งนั้นก็คือ นายอาคม สายาคม     

บทประกอบการแสดงไดมีการบรรจุเพลงกราวนอกไวดังนี้ 

เจรจา 

 พระยาสุครีพขุนกระบี่ รับสั่งพระจักรีก็กราบถวายบังคมลา คลานคลอยถอยออกมาพนหนาพระท่ีนั่ง  

แลวตรงไปยังศาลาเวรเกณฑโยธา ฯ 

ฯ เสมอ (ฉากท้ิง ปา) โหกราวนอก ฯ 

 (จม่ืนสมุหพิมาน, 2507, น. 101) 
 

 จากการแสดงโขนในครั้งนี้เอง จึงสันนิษฐานไดวาเปนตนแบบของการรําตรวจพลของพระรามในการ

แสดงโขนในปจจุบัน ตอมาไดมีการบรรจุการรําตรวจพลของตัวพระรามไวในหลักสูตรนาฏศิลปชั้นตน 

พุทธศักราช 2521 เปนตนมา (กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร, 2535, น. 95) 
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 สวนกระบวนทารําตรวจพลของอิเหนา ไดรับสืบทอดมาจากวังสวนกุหลาบ ดังท่ีรัตติยะ วิกสิตพงศ 

ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) พ.ศ. 2560 และผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ไดกลาววา “แมลมุลนํากระบวนทารําอิเหนาตรวจพลมาจากวังสวนกุหลาบ จากหมอมครูอ่ึง คือ 

ครูลมุล ยมะคุปต ไดรับถายทอดมาจากบรมครู จนมาถึงรุนแมๆ ก็ไดรับการถายทอดจากแมลมุล แลวก็สืบ

ทอดมาตอยังรุนหลังๆ” (รัตติยะ วิกสิตพงศ, 2563, 11 สิงหาคม, สัมภาษณ) แตท้ังนี้เม่ือสืบคนบทท่ีใช

ประกอบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ตอนศึกกระหมังกุหนิง พบวามิไดปรากฏการบรรจุการรําตรวจพลของ

อิเหนาดังเชนอดีตอีก  

 อยางไรก็ตามไดมีการบรรจุการรําตรวจพลของอิเหนาในการแสดงละครใน ในหลักสูตรการเรียนของ

วิทยาลัยนาฏศิลป ไวในหลักสูตรนาฏศิลปชั้นสูง รายวิชา รําตรวจพล 2 (กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร, 2537, 

น. 54)  เพ่ือใหนักศึกษารูลักษณะข้ันตอนของการรําตรวจพลตัวรองและตัวเอก ในการแสดงโขน - ละคร 

เพราะตองศึกษาข้ันตอนและกระบวนทารําท้ังของอิเหนาและทหาร (กองศิลปศึกษา, 2537, น. 53) จะเห็นได

วาแมจะไมมีการนําการแสดงอิเหนาตรวจพลเขาบรรจุอยูในการแสดง แตครูบาอาจารยก็ไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของการรําตรวจพลในละครใน จึงไดนําอิเหนาตรวจพลเขาบรรจุไวในหลักสูตร เพ่ือการเรียนการสอนอันเปน

ประโยชนตอนักเรียนนักศึกษาตอไป 

 เม่ือไดรวบรวมและศึกษาองคประกอบ ข้ันตอน และกระบวนทารําของการรําตรวจพลตัวพระในการ

แสดงโขนและละครในแลว ไดพบกับลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะของรําตรวจพลตัวพระ 3 ดานดวยกัน  

สามารถแบงออกเปนประเด็นไดดังนี้   
 

 1. ลักษณะรวมและเฉพาะขององคประกอบการรําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน 

 องคประกอบในการแสดงนั้นถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยเสริมอรรถรสในการแสดง

ใหมีสุนทรียรสและความสมบูรณมากข้ึน ผูวิจัยไดมุงศึกษาการรําตรวจพลของตัวพระรามในการแสดงโขน และ

การรําตรวจพลตัวอิเหนาในการแสดงละครใน สามารถแบงลักษณะรวมและเฉพาะขององคประกอบของ               

การแสดงออกเปน 6 องคประกอบ ดังรายละเอียดนี้ 
 

  1.1 ลักษณะรวมขององคประกอบการรําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน 

   1) องคประกอบการแสดงดานผูแสดง 

   มีรูปรางสูงโปรง ใบหนารูปไข ทุกสวนของใบหนารับกันไดสัดสวน มีปฏิภาณไหวพริบ เพราะ

เปนตัวเอกของเรื่อง ตองสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได อีกท้ังมีความขยันหม่ันเพียร สามารถแสดงไดอยาง

ไมติดขัด ดวยการรําตรวจพลนั้นเปนการรําเด่ียวอวดฝมือ จึงตองหม่ันซอมใหเกิดความชํานาญ ท้ังกระบวน            

ทารําและการใชอาวุธ               
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          ภาพท่ี 1 ลักษณะผูแสดงโขนตัวพระ       ภาพท่ี 2 ลักษณะผูแสดงละครในตัวพระ 

           ท่ีมา: ไพฑูรย  เขมแข็ง                   ท่ีมา: เวณิกา  บุนนาค   
    

   2) องคประกอบการแสดงดานบทประกอบการแสดง 

   การแสดงโขนและละครในมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ตามแตโอกาสในการแสดงและ

ระยะเวลาท่ีใชแสดง เม่ือมีการตัดทอนตอนบางตอนหรือเนื้อหาบางสวนออกไป ก็มิไดกระทบตอเนื้อเรื่องหลัก

ของวรรณกรรมแตอยางใด  

   3) องคประกอบการแสดงดานเครื่องแตงกาย   

  พระรามในการแสดงโขนและอิเหนาในการแสดงละครใน มีวิธีการแตงกายท่ีเลียนแบบมา

จากเครื่องตนหรือเครื่องทรงของพระมหากษัตริย ท่ีเรียกวาแตงกายแบบยืนเครื่อง นุงผาแบบจีบโจงหางหงส 

เชนเดียวกัน 

 
 

ภาพท่ี 3 ลักษณะการนุงผาแบบจีบโจงหางหงส 

ท่ีมา: หนังสือการศึกษาและพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการแตงกายยืนเครื่องโขน - ละครรํา (2550, น.34) 
 

   4) องคประกอบการแสดงดานเพลงประกอบการแสดง   

   เพลงท่ีใชในการรําอิเหนาตรวจพล มีลักษณะรวมกับการรําพระรามตรวจพลในฉากท่ี 3 ซ่ึง                

ใชเพลงกราวนอกหรือเพลงหนาทับกราวนอก รวมถึงเพลงเร็วเพ่ือตรวจดูความพรอมเพรียงของกองทัพ และใช

เพลงเชิดเพ่ือยกทัพไปยังสนามรบเชนเดียวกัน  
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   5) องคประกอบดานดนตรีประกอบการแสดง   

   การรําตรวจพลของตัวพระรามในการแสดงโขนและตัวอิเหนาในการแสดงละครใน            

สามารถเลือกใชไดท้ังวงปพาทยเครื่องหา วงปพาทยเครื่องคู และวงปพาทยเครื่องใหญ สวนจะเลือกวงปพาทย

ประเภทใด ข้ึนอยูกับโอกาสและความเหมาะสม 

   6) องคประกอบดานอุปกรณประกอบการแสดง   

   พระรามและอิเหนาเปนตัวละครท่ีเปนกษัตริยชาตินักรบเชนเดียวกัน มีกลดกางก้ันขณะทํา

การตรวจพล เปนเครื่องหมายบงบอกถึงฐานันดรศักดิ์อันสูงสง 

  จะเห็นไดวาในดานองคประกอบของการแสดงในดานตางๆ นั้นมีลักษณะรวมดวยกัน             

หลายสวน ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดทางวรรณกรรมและความเหมาะสมของการแสดงแตละประเภท 
 

  1.2 ลักษณะเฉพาะขององคประกอบการรําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน 

   1) องคประกอบการแสดงดานผูแสดง 

   ดวยพระรามเปนตัวละครในการแสดงโขน สวนตัวอิเหนาเปนตัวละครในการแสดงละครใน     

จึงมีความแตกตางท่ีเพศตามจารีตของการแสดงแตละประเภท โดยอิเหนาจะใชผูหญิงแสดง สวนพระรามนั้น

จะใชผูชายแสดง อีกท้ังสีผิวของพระรามจะคอนขางคล้ําตามบทในวรรณกรรม ดวยวาพระรามเกิดในเวลา

มัชฌิมยาม (เวลาระหวาง 22.00 น. ถึง 02.00 น.)  

   ท้ังพระรามนั้นยังตองมีภูมิรําท่ีสงางามและมีความนิ่งตามภูมิหลังของตัวละครท่ีเปน              

เทพเจาและเปนกษัตริยชาตินักรบ แตอิเหนานั้นแมจะเปนตัวละครชายท่ีเปนชาตินักรบเชนเดียวกัน             

แตก็ยังเปนเพียงปุถุชน ซ่ึงยังมีความรัก โลภ โกรธ หลง เฉกเชนเดียวกับมนุษยท่ัวไป  

   2) องคประกอบการแสดงดานบทประกอบการแสดง 

   บทประกอบการแสดงของโขน แตเดิมดําเนินเรื่องดวยวิธีการพากยเจรจา แตตอมาไดใสบท

รองท่ีใชในการแสดงละครเขาไปในการแสดงโขน เชน เพลงตุงติ้ง เพลงชาป เปนตน จากจุดนี้ทําใหบทโขน

แบบดั้งเดิม ไดเกิดวิวัฒนาการเปนบทอยางละครไป สวนบทประกอบการแสดงละครใน ไมมีการการพากย

อยางเชนโขน มีแตบทท่ีมีบทรองและเจรจาเปนตัวดําเนินเรื่องอยูแลวแตเดิม แตมีการตัดทอนเนื้อเรื่อง                 

ใหกระชับลง ดวยเหตุผลในเรื่องของระยะเวลาการแสดง 

   3) องคประกอบการแสดงดานเครื่องแตงกาย   

   พระรามจะมีการแตงกายสีเขียว เนื่องดวยตามบทวรรณกรรมนั้น พระรามไดถือกําเนิดใน

เวลามัชฌิมยาม (ดึกสงัด) จึงกําหนดใหมีผิวกายสีเขียว สวนอิเหนาแตงกายสีแดง ดวยจารีตการแตงกาย                  

แตโบราณท่ีนิยมใหตัวละครตัวเอกของเรื่องแตงกายสีแดง อันเปนสีแหงพลังอํานาจ ความกลาหาญ 

 

 



 

140 ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 

 

   4) องคประกอบการแสดงดานเพลงประกอบการแสดง   

   ในการรําพระรามตรวจพลท้ังฉาก 1 และ 3 จะใชเพลงหนาทับกราวนอก เชน เพลง

กระแตไตไม เพลงจีนไสฮู ซ่ึงเพลงในกลุมเพลงชุดกราวนอก มิไดใชเพลงกราวนอกโดยตรง เพราะในการแสดง

โขนนั้นท้ังตัวละครสิบแปดมงกุฎ (เสนาวานร) และพญาวานร ไดใชเพลงกราวนอกประกอบการแสดงแลว       

เ ม่ือพระรามออกตรวจพล ซ่ึงเปนพระเอกของวรรณกรรม จึงได ใช เพลงในกลุมหนาทับกราวนอก                               

ท่ีมีทวงทํานองของเพลงท่ีใหความรูสึกถึงความยิ่งใหญ สงางามมากกวา  

   อีกท้ังในการตีจังหวะบรเทศของกลองทัดและกลองตะโพน (สําเนียงกลองท่ีตีเปลี่ยนทํานอง

หนาทับกราวนอก) ในสวนของการรําตรวจพลของพระรามจะมีใชในการรําฉากท่ี 1 และฉากท่ี 3  เพียงอยาง

ละ 1 ครั้ง สวนในการรําตรวจพลของอิเหนาจะมีการตีบรเทศถึง 2 ครั้ง 

   5) องคประกอบดานดนตรีประกอบการแสดง   

   ในการแสดงโขนจะมีเครื่องดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากการแสดงละครท่ัวไปอยูหนึ่งชิ้น นั่นก็คือ 

“โกรง”  อันเปนเครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะ เพราะเสียงของโกรงทําใหเกิดความครึกครื้น เขมแข็ง

เหมาะกับประกอบการรําตรวจพลและยกรบ  

 
 

ภาพท่ี 4 โกรง 

ท่ีมา: ราชบัณฑิตยสถาน (2545, น. 188) 

  6) องคประกอบดานอุปกรณประกอบการแสดง   

  การใหสีของกลดประกอบการแสดงนั้น กลดของพระรามใชเปนกลดสีเขียว กลดของอิเหนาจะ

เปนสีแดง ท้ังนี้เพราะมีการใหสีของกลดใหสอดคลองกับเครื่องแตงกายของท้ังสองตัวละคร 
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     ภาพท่ี 5 กลดสีเขียว  ภาพท่ี 6 กลดสีแดง 

         ท่ีมา: ผูวิจัย        ท่ีมา: ผูวิจัย  
 

  อาวุธท่ีใชประกอบการแสดง พระรามจะใชคันศรเปนอาวุธ ซ่ึงสามารถแผลงศรทําลายศัตรู

ระยะไกล และใชเขาตีเม่ือรบในระยะประชิด แตอิเหนามีกริชเปนอาวุธ ใชตอสูในระยะประชิดตัวเทานั้น 

    
 

                             ภาพท่ี 7 คันศร              ภาพท่ี 8 กริช 

           ท่ีมา: ผูวิจัย        ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  สวนพาหนะท่ีใชประกอบการรําตรวจพล พระรามจะใชราชรถเปนพาหนะ ท่ีไดรับมาจากพระ

อินทรตามเนื้อเรื่องของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ สวนอิเหนาใชมาเปนพาหนะในการเดินทาง ตามเนื้อเรื่อง

ของวรรณกรรมเรื่องอิเหนา ซ่ึงจะตองใชแสเปนอุปกรณการแสดงควบคูไปดวย 

    
 

        ภาพท่ี 9 มาแผง          ภาพท่ี 10 ราชรถ 

        ท่ีมา: กรมศิลปากร (2556, น. 133)     ท่ีมา: ผูวิจัย 
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 2. ลักษณะรวมและเฉพาะของข้ันตอนการรําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน 

  ในสวนของลักษณะรวมและเฉพาะของข้ันตอนระหวางกองทัพพระรามและกองทัพอิเหนา มีท้ัง

ลักษณะท่ีเหมือนและแตกตางกันในรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 ลักษณะรวมของลําดับข้ันตอนการรําตรวจพลระหวางกองทัพของพระรามในการแสดง

โขนและกองทัพของอิเหนาในการแสดงละครใน 

 ข้ันตอนการรําตรวจพลระหวางกองทัพของพระรามในการแสดงโขนมีลักษณะรวมกับการรําตรวจ

พลของกองทัพอิเหนาในการแสดงละครใน คือ เริ่มตนดวยคนธง ตอมาเปนการออกของทหาร และจอมทัพ

ออกเปนลําดับสุดทายเชนเดียวกัน อันเปนการเรียงตามลําดับชั้นยศในการแสดง 

 2.2 ลักษณะเฉพาะของลําดับข้ันตอนการรําตรวจพลระหวางกองทัพของพระรามในการแสดง

โขนและกองทัพของอิเหนาในการแสดงละครใน 

 ในการแสดงโขนลําดับการออกฉากของพญาวานรในการแสดงโขน เรียงลําดับใหผูอาวุโสออกกอน 

แลวจึงเปนผูท่ีมีความอาวุโสนอยกวาออกตามหลัง คือ สุครีพ หนุมาน ชมพูพาน องคต นิลนนท เม่ือเปนสวน

ของจอมทัพ พระรามก็จะออกมากอน สวนพระลักษมณออกเปนลําดับสุดทาย แตในสวนของการแสดงละคร

ในจะมีทหาร ซ่ึงไมมีการจัดลําดับใดๆ และสวนของจอมทัพจะมีเพียงตัวอิเหนาเพียงตัวละครเดียว  

 3. ลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําของการรําตรวจพลระหวางการรําตรวจพลในการ

แสดงโขนและละครใน 

 จากการลงภาคสนามท้ังการลงมือปฏิบัติและการดูวีดีทัศนประกอบ พบวาการรําตรวจพลของ

พระรามในการแสดงโขนและการรําตรวจพลของอิเหนาในการแสดงละครใน มีลักษณะรวมและเฉพาะ ดังนี้ 

  3.1 ลักษณะรวมของกระบวนทารําการรําตรวจพลของพระรามกับการรําตรวจพลของอิเหนา 

  1. ลักษณะรวมของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนากับการรําตรวจพลของพระรามฉาก 

1 มี 4 กระบวนทา ไดแก 1) ทาเทาฉาก 2) ทาเฉิดฉิน 3) ทาสอดสูง 4) ทาหลบ (พระ) ดังภาพตัวอยาง  

      
 

         ภาพท่ี 11 ทาเทาฉากในพระรามตรวจพลฉาก 1    ภาพท่ี 12 ทาเทาฉากในอิเหนาตรวจพล 

              ท่ีมา: ผูวิจัย     ท่ีมา: ผูวิจัย 
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  2. ลักษณะรวมของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนากับการรําตรวจพลของพระรามฉาก  

3 มี 5 กระบวนทา ไดแก 1) ทาใชหนาหนัง (ทาท่ี 2) 2) กระบวนการรําเพลงเร็วท่ีถัดเทาขวา (ในทอนหลังการ

รําตรวจพลของพระรามฉากท่ี 3) 3) ทาข้ึน (หลังหมดเพลงเร็ว) 4) กระบวนทาถามความพรอมของกองทัพ 5) 

กระบวนทาสั่งยกทัพไปยังสนามรบ ดังภาพตัวอยาง 

      
 

ภาพท่ี 13 ทาใชหนาหนังทาท่ี2 ในพระรามตรวจพลฉาก3 ภาพท่ี 14 ทาใชหนาหนังทาท่ี2 ในอิเหนาตรวจพล 

              ท่ีมา: ผูวิจัย              ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  3. ลักษณะรวมของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนากับการรําตรวจพลของพระรามฉาก  

1 และฉาก 3 มี 4 กระบวนทา ไดแก 1) ทาเดิน 2) ทารําราย 3) ทาเก็บเทา 4) ทาข้ึน ดังภาพตัวอยาง  

      
 

     ภาพท่ี 15 ทาเก็บเทาในพระรามตรวจพลฉาก 1 และ 3  ภาพท่ี 16 ทาเก็บเทาในอิเหนาตรวจพล 

              ท่ีมา: ผูวิจัย     ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  3.2 ลักษณะเฉพาะของกระบวนทารําการรําตรวจพลของพระรามกับการรําตรวจพลของ

อิเหนา 

  1. ลักษณะเฉพาะของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนาท่ีมีความแตกตางจากการรําตรวจ

พลของพระรามฉาก 1  มี 6 กระบวนทา ไดแก 1) ทาใชหนาหนัง (ทาท่ี 2) 2) ทาหลบ (พระ) กอนเคลื่อนท่ี

จากกลางเวทีไปยังสวนทายของเวที (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก 1) 3) ทาหลบ (พระ) เม่ือ

เคลื่อนท่ีมายังสวนทายของเวที (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก 1) 4) ทาข้ึน เปนกระบวนทาท่ี
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ปฏิบัติตอจากทาหลบ (พระ) ท่ีเคลื่อนท่ีมายังสวนทายของเวที (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก 1)   

4) ทาหลบ (พระ) กอนเขาหลบฉากหรือเขาหลังเวที (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก1) 5) ทาเดิน

กลับเขาหลังเวที (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระราม ฉากท่ี 1) ดังภาพตัวอยาง    

 
 

ภาพท่ี 17 ทาหลบ (พระ) ในพระรามตรวจพลฉาก 1 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  2. ลักษณะเฉพาะของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนาท่ีมีความแตกตางจากการรําตรวจ

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   

      
 

     ภาพท่ี 18 ทาเหยียบฉากในพระรามตรวจพลฉาก 1    ภาพท่ี 19 ทาเทาฉากในอิเหนาตรวจพล 

         ท่ีมา: ผูวิจัย             ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  3. ลักษณะเฉพาะของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนาท่ีมีความแตกตางจากการรําตรวจ

พลของพระรามฉาก 1 และฉาก 3  มี 10 กระบวนทา ไดแก 1) ทาเดิน 2) ทารําราย 3) ทาใชหนาหนัง (ทาท่ี 

1) 4) ทาเก็บเทา (ตื่นกลอง) 5) ทาฉะ (มีเฉพาะในการรําตรวจพลของอิเหนา) 6) ทารวมมือกอนเคลื่อนท่ีไปยัง

สวนกลางของกองทัพ (มีเฉพาะในการรําตรวจพลของอิเหนา) 7) ทาถึงสวนกลางของกองทัพ (มีเฉพาะในการ
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รําตรวจพลของอิเหนา) 8) ทาเหน็บอาวุธ (มีเฉพาะในการรําตรวจพลของอิเหนา) 9) ทาข้ึนมา (มีเฉพาะในการ

รําตรวจพลของอิเหนา) 10) ทารับแส ดังภาพตัวอยาง 

 
 

ภาพท่ี 20 ทาฉะในอิเหนาตรวจพล 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

สรุป 

 เม่ือรวบรวมและศึกษาขอมูลท้ังหมด พบวาการรําตรวจพลของตัวพระในการแสดงโขนและละครใน 

ตางก็มีลักษณะรวมและเฉพาะอยูดวยกันหลายจุด สามารถแบงออกเปนประเด็นไดดังนี้ 

 1. ลักษณะรวมและเฉพาะขององคประกอบการแสดง ไดแก 1) ดานผูแสดง ตองมีใบหนาท่ีไดสัดสวน 

มีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี แตในการแสดงละครในใชผูหญิงแสดง สวนการแสดงโขนใชผูชายแสดง และตองเปนผูท่ี

มีลักษณะการรําท่ีนิ่ง สงางาม ท้ังตองมีผิวสีคอนขางคล้ํา 2) ดานบทประอบการแสดง แตเดิมโขนดําเนินเรื่อง

ดวยวิธีการพากย เจรจา สวนละครในมีบทรอง และเจรจาในการดําเนินเรื่อง ซ่ึงบทประกอบการแสดงของ    

การแสดงท้ัง 2 ประเภท สามารถปรับปรุงบทได โดยไมสงผลกระทบตอการดําเนินเรื่อง 3) ดานเครื่องแตงกาย 

ใชวิธีการนุงผาแบบจีบโจงหางหงส ซ่ึงเปนการแตงกาบแบบยืนเครื่องตัวพระ โดยพระรามแตงกายสีเขียว              

สวนอิเหนาแตงกายสีแดง 4) ดานเพลงประกอบการแสดง ใชเพลงหนาทับกราวนอกในการบรรเลง

ประกอบการรําตรวจพล โดยการรําตรวจพลของพระรามใชเพลงหนาทับกราวนอกประกอบการแสดง เชน 

เพลงกระแตไตไม แตในการรําตรวจพลของอิเหนาใชเพลงกราวนอกประกอบการแสดง อีกท้ังการตีบรเทศของ

การรําตรวจพลของอิเหนาจะตีบรเทศเพ่ิมอีก 1 ครั้ง ชวงกระบวนทาฉะ 5) ดานดนตรีประกอบการแสดง 

สามารถเลือกใชวงปพาทยไดตามความเหมาะสม โดยในการแสดงโขนไดเพ่ิมโกรง ซ่ึงเปนเครื่องประกอบ

จังหวะเขามา 6) ดานอุปกรณประกอบการแสดง ใชกลดเปนอุปกรณประกอบการแสดงเพ่ือแสดงถึงฐานะ

ความเปนกษัตริย แตพระรามใชกลดสีเขียว สวนอิเหนาใชกลดสีแดง และพระรามมีอาวุธเปนคันศร มีราชรถ

เปนพาหนะ สวนอิเหนาใชอาวุธเปนกริช มีมาเปนพาหนะ   

   

 2. ลักษณะรวมและเฉพาะของข้ันตอนการแสดง ระหวางกองทัพของพระรามในการแสดงโขนกับ

กองทัพของอิเหนาในการแสดงละครใน เปนการเรียงตามลําดับชั้นยศในการแสดง คือ 1) คนธง 2) ทหาร 3) 
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จอมทัพ แตในการแสดงโขนสวนทหารและจอมทัพ เรียงลําดับใหผูมีศักด์ิท่ีใหญกวาออกกอน แลวจึงเปนผูท่ีมี

ศักดิ์นอยกวาออกตามหลัง แตในสวนของการแสดงละครในสวนของทหารและจอมทัพไมมีลําดับศักดิ์ 

 3. ลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารํา ระหวางการรําตรวจพลของอิเหนากับการรํา               

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 

 ซ่ึงกระบวนทารําท่ีมีลักษณะรวมและเฉพาะแตละทา ข้ึนอยูกับจารีตการรําของประเภทการแสดง 

เชน การเอียงศีรษะ ฯลฯ และบทวรรณกรรมเปนหลัก เชน การข้ึนมาของอิเหนา ฯลฯ 

อภิปรายผล 

 การรําตรวจพลของพระรามในการแสดงโขน และการรําตรวจพลของอิเหนาในการแสดงละครใน              

ดานองคประกอบการแสดงมีความเหมือนและแตกตางกันออกไป ตามขอกําหนดทางจารีตของการแสดงและ

ความเหมาะสมของการแสดง ดานข้ันตอนมีความเหมือนกัน แตแตกตางกันในรายละเอียดของลําดับศักดิ์ 

ลําดับชั้นยศ เพราะโขนมีลําดับชั้นยศท่ีมากกวา สวนดานกระบวนทารํามีลักษณะรวมกันในหลายกระบวนทา 

แตยังมีลักษณะเฉพาะท่ีมีลักษณะเปนกระบวนทาของตนเองอยูหลายทา เชน อิเหนามีกระบวนทาฉะ อันเปน

กระบวนทาเดินทางไปข้ึนมา แมแตกระบวนทาเดียวกันแตมีความแตกตางกันในรายละเอียด เชนกระบวน            

ทารําเพลงเร็ว ท่ีอิเหนาจะมีกระบวนทารําท่ีมากกวาและรําอยางตอเนื่อง ไมมีการหยุดเปลี่ยนทารํา แตโขนจะ

มีกระบวนทาท่ีนอยกวา และมีกระบวนรําหมดทา เพ่ือเปลี่ยนทารํา จากขอมูลท่ีคนพบนี้ สอดคลองกับ                

ศุภชัย จันทรสุวรรณ ท่ีใหแนวคิดเก่ียวกับการรําของตัวพระโขนท่ีจะตองแสดงออกถึงความภาคภูมิ สงางาม 

และเปนผูนาศรัทธาเคารพ ซ่ึงกิริยาอาการของพระรามจะตองไมหลุกหลิก ลุกลี้ลุกลน ดังนั้นโขนตัวพระรามจะ

ไมออกทารํามากนักและอาจไมตองเก็บรายละเอียดของทารําตามอยางการรําแบบละคร อันแสดงถึงภูมิใน

ฐานะของตัวละครท่ีเปนกษัตริยและภูมิหลังท่ีเปนเทพเจา เรียกวา “รําภูมิ” สวนการรําตรวจพลของตัวละคร

อิเหนาในการแสดงละครใน จะตองมีลักษณะของกระบวนทาท่ี “รํางาม” สอดคลองกับขวัญใจ คงถาวร              

ท่ีแสดงทัศนะเก่ียวกับการรําตรวจพลของอิเหนาวา จะมีการใชลีลาในการปฏิบัติทารําไดอยางงดงาม คือการ

เคลื่อนไหวรางกายในชวงเชื่อมตอของทารําหลัก ระหวางทารําหนึ่งไปสูอีกทารําหนึ่ง มีการใชอารมณ

สอดแทรกระหวางการรํา และการใชจินตนาการเขามาประกอบการแสดง และสื่อใหผูชมสามารถจินตนาการ

เห็นภาพคลอยตามได อีกท้ังดานองคประกอบตางๆ นับวาเปนบริบทสําคัญท่ีชวยเสริมใหการแสดงรําตรวจพล

มีความสมบูรณยิ่งข้ึน อันจะเปนประโยชนตอรูปแบบการเรียนการสอนและการแสดงของศิลปะโขน พรอมดวย

ไดองคความรูเรื่องการรําตรวจพลของตัวพระในการแสดงโขนและละครในสืบไป 
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ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําตรวจพลตัวพระในการแสดงละครในและ

ละครนอก เพ่ือใหทราบถึงความเหมือนและแตกตางของการรําตรวจพลแบบราชสํานักและแบบสามัญชน 
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คําแนะนําสําหรับผูสงบทความ 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
..................................................................................................................................................................... 

 วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีนโยบายในการสงเสริม

และเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเผยแพรองคความรูใหม และเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยน

ความรูและความคิดเห็นทางวิชาการระหวางผูสอน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจซ่ึงครอบคลุม

วิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีกําหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – 

ธันวาคม ซ่ึงบทความวิชาการท่ีจะไดรับการตีพิมพตองมีเนื้อหาถูกตองสมบูรณตามมาตรฐานทางวิชาการ และ

บทความวิชาการผานการพิจารณาคุณคาจากผูทรงคุณวุฒิทุกเรื่อง 

ประเภทบทความ 

 1. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความท่ีเขียนข้ึนท่ีผูเขียนตั้งใจหยิบยกประเด็น

ใดประเด็นหนึ่ง หรือปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห วิพากษ 

ทัศนะแนวคิดเดิมหรือนําเสนอเผยแพรแนวคิดใหม เพ่ือมุงใหผูอานเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด วิเคราะห

ความเชื่อมาสูความคิดของผูเขียน ซ่ึงบทความวิชาการเนนการใหความรูเปนสําคัญและตองอาศัยขอมูลทาง

วิชาการ เอกสารอางอิง และเหตุผลท่ีพิสูจนได โดยเขียนเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ไดและอาจมี

บทคัดยอเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 

 2. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึงบทความท่ีเขียนข้ึนจากงานศึกษาเชิงประจักษ 

(Empirical Study) หรือท่ีเรียกวางานวิจัย สาระของบทความสะทอนใหเห็นข้ันตอนการดําเนินการศึกษาซ่ึง

ไดแกการกลาวถึงความเปนมาของปญหา วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎี

กรอบแนวคิด ผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและตองมีการอางอิงขอมูลอยางเปนระบบ ซ่ึงการ

แสดงขอคนพบความสัมพันธกันหรือผลวิจัยและการบอกความหมาย ความสําคัญของผลท่ีไดจากการศึกษา

ในทางทฤษฎี และปฏิบัติโดยเปนการนําเสนอผลการวิจัยอยางเปนระบบ  

 3. บทความปริทัศน (Review Article) หมายถึงงานวิชาการท่ีประเมินสถานะลาสุดทางวิชาการ 

(State of The Art) เฉพาะทางท่ีมีการศึกษาคนควา มีการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูท้ังทางกวาง

และทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอวิพากษท่ีชี้ใหเห็นแนวโนมท่ีควรศึกษาและพัฒนาตอไป 

 4. บทวิจารณหนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความท่ีวิพากษวิจารณเนื้อหาสาระคุณคาและ

คุณูปการของหนังสือ บทความโดยบทวิจารณหนังสือจะตองบอกรายละเอียดของหนังสือ ไดแก ชื่อหนังสือ ชื่อ

ผูแตงปท่ีพิมพ สํานักพิมพ ครั้งท่ีพิมพ จํานวนหนาและเลข ISBN ใหชัดเจนดวยโดยใชหลักวิชาการและดุลพินิจ

อันเหมาะสม 



 

ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 149 

 

การเตรียมตนฉบับ 

 1. ผลงานวิชาการ/บทความท่ีสงมาตองไมไดรับการเผยแพรท่ีใดมากอน 

 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 มีองคประกอบตางๆ ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการใหจัดทําตาม            

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับนี้ ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

5.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) พิมพไวตรงก่ึงกลางหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 

5.2 ชื่อผูเขียน (ภาษาไทย) พิมพไวชิดริมขวาของหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 16 pt. อยูถัดลงมา

จากชื่อเรื่อง ใหใสเครื่องหมายดอกจันทน (Asterisk) ดานบน ทายนามสกุล  

5.3 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) พิมพไวตรงก่ึงกลางหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา 

5.4 ในกรณีเปนบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผู เ ขียน (ภาษาอังกฤษ) พิมพไวชิดริมขวาของ

หนากระดาษ ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 อยูถัดลงมาจากชื่อเรื่อง ใหใสเครื่องหมายดอกจันทน (Asterisk) 

ดานบน ทายนามสกุล  

5.5 บทคัดยอ (ภาษาไทย) พิมพไวดานซายของหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา เปน

ขอความสรุปงานวิจัยท่ีสมบูรณในรูปแบบท่ีสั้นและกระชับภาษาไทยไมควรเกิน 300 คํา และตองใหมีคําสําคัญ 

(Keywords) ประมาณ 3-5 คํา ดานลางถัดจากบทคัดยอ  

5.6 Abstract (ภาษาอังกฤษ) พิมพไวดานซายของหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 

เปนขอความสรุปงานวิจัยท่ีสมบูรณในรูปแบบท่ีสั้นและกระชับภาษาอังกฤษไมควรเกิน 300 คํา และตองใหมี

คําสําคัญ (Keywords) ประมาณ 3-5 คํา ดานลางถัดจากบทคัดยอ  

5.7 หัวขอความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุป 

อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิงพิมพไวชิดขอบซายหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา

สําหรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษใชตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา 

 6. การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทและชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถานควร

หลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนควรใหเขียนคําศัพทภาษาไทยตามดวย

ในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยคําแรกใหข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญสวนอักษรและคําท่ีเหลือท้ังหมดใหพิมพดวย

ตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญ การปรากฏอยูหลายท่ีในบทความของศัพทคํา

เดียวกันท่ีเปนภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้ง

ตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น 
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7. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเสน แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and 

Graphs) ใหแทรกไวในเนื้อเรื่องอาจจัดทําเปนขาวดําหรือสีใดก็ได โดยใหผูเขียนบทความคัดเลือกเฉพาะท่ี

จําเปนเทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อภาพ แผนภูมิ 

และกราฟใหอยูดานลางพรอมท้ังคําอธิบายสั้นๆ ท่ีสื่อความหมายไดสาระครบถวน 

 8. เอกสารอางอิง  

การสงตนฉบับ  

 1. ผูเขียนสงบทความฉบับพิมพ1ชุดพรอมขอมูล (File) บทความมาท่ี กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 27 ถนนอินใจมี ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000 หรือสงทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส  http://johuru.com/index.php/johuru/index ถึ งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 2. ตนฉบับใหระบุชื่อผูเขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนงทางวิชาการ สถานท่ีทํางานของ

ผูเขียน พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail address ท่ีกองบรรณาธิการสามารถติดตอไดสะดวก 

การพิจารณาตนฉบับ 

 กองบรรณาธิการจะตอบรับตนฉบับภายใน 1 สัปดาห และจะแจงผลการพิจารณาภายใน 1เดือน  

การพิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพจะคํานึงถึงความหลากหลายและเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

บรรณาธิการ โดยบทความท่ีแก ไขตนฉบับเสร็จเรียบรอยกอนจะไดรับการพิจารณาตี พิมพกอน                

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จะพิจารณา

บทความตนฉบับท่ีไดรับการแกไขถูกตองแลว และพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) จํานวนอยาง

นอย 2 คน เพ่ือพิจารณาบทความ โดยใชระบบปกปดขอมูลของท้ังสองฝาย (Double-Blinded) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  

 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  

 สงบทความไดท่ี  http://johuru.com/index.php/johuru/index 

   E-mail: hssurujournal@gmail.com 

http://johuru.com/index.php/johuru/index
mailto:hssurujournal@gmail.com
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รูปแบบการเขียนอางอิง 

 สําหรับวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ใชรูปแบบการ

เขียนอางอิงตามระบบ APA (American Psychological Association) 

1. การอางอิงแทรกในเนื้อเรื่อง 

การระบุแหลงท่ีมาของขอมูล ใหใชวิธีการอางอิงแทรกในเนื้อเรื่อง  

 1.1 อางอิงจากเอกสารตางๆ 

 1.1.1 รูปแบบ (อางอิงไวหนาขอความ) 

    ชื่อผูแตง/(ปท่ีพิมพ,/น./เลขหนา) 

    ชื่อผูแตง/(ปท่ีพิมพ,/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 จรัสรุงรวีวร และจักรพงษ สุขประเสริฐ (2546, น. 5-7) กลาววา...........  (ผูแตง 2 คน) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (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,/ปท่ีพิมพ,/น./เลขหนา) 

  (ชื่อผูแตง,/ปท่ีพิมพ,/p./เลขหนา) 
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ตัวอยาง (ภาษาไทย) 

 .................................................(พิมพรําไพ เปรมสมิทธ, 2536)………………………. (ผูแตง 1 คน) 

.................................................(พิมพรําไพ เปรมสมิทธ, 2536, น. 10-11)………. (ผูแตง 1 คน) 

....................(สัจจะ จรัสรุงรววีร และจักรพงษ สุขประเสริฐ, 2546, น. 5-7)  (ผูแตง 2 คน) 

....................(ศิริวรรณ เสรีรัตน, วีนัส อัศวสิทธิถาวร และสุนีย เลิศแสวงกิจ, 2539, น. 5-7)  (ผูแตง 3-6 คน) 

....................(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2539)    (ผูแตงมากกวา 6 คน) 

....................(ศิรวิรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 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 ไมปรากฏช่ือผูแตง 

ประเภท บทความ ใหลงชื่อ บทความแทนชื่อผูแตง กรณีชื่อบทความยาวใหใสเฉพาะคํา
แรกใน  “………..”เชน 

สงครามเศรษฐกิจในสมัยการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน          (ชื่อบทความ) 
………….(“สงคราม”, 2540)………                (อางอิงระบุ) 

 1.1.5 การอางอิงท่ีไมสามารถหาตนฉบับจริงได ใหอางจากเลมท่ีพบใชคําวา “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 สุคนธรังส,ี 2517, 379-381)…...…(อางถึง วิจารณ) 

  …………degrees (reviewed in Bashore & Ridderinkhof, 2002) 

  …………(สมจิตร สวธนไพบูลย และคนอ่ืนๆ, 2548, บทท่ี 3)……………………........…(อาง บทท่ี) 



 

158 ปที่ 8 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2564 
 

  ………….(Wilmarth, 1980, chap. 1)………………………………………………………....... 

  ………….(สมจิตร สวธนไพบูลย และคนอ่ืนๆ, 2548, ดูตารางท่ี 5)…………….......(อาง ตารางท่ี) 

  ………….(Wilmarth, 1980, see Table 1)………………………………………………... 

  ………….(สมจิตร สวธนไพบูลย และคนอ่ืนๆ, 2548, ดูภาพท่ี 2)……………..........(อาง ดูภาพท่ี) 

  ………….(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 มีช่ือผูแตงและผูแปล ใหใสปท่ีพิมพตนฉบับและปท่ีพิมพฉบับแปล 

  …………..(ซองด, 1872/2547, น. 20)…………………………………………………..……………….. 

   ……………(Laplce, 1814/1951)…………………………………………………………………….……..  

 1.2 การอางอิงขอความท่ีคัดลอก 

 1.2.1 อางถึงหลังขอความคัดลอกขอความส้ันๆ (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 ขอความคัดลอกขอความส้ันๆ (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 

ใหข้ึนตนบรรทัดใหม แลวยอหนาเขาไปจากบรรทัดบน หรือก้ันหนา 5 ตัวอักษร และเวน

จากก้ันหลังเขามา 5 ตัวอักษร 

 

 

ตัวอยาง 
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พินิจ สุขมาก (2548) กลาววา  

 / / / / / ยอดการคาของจีนเม่ือรวมกับ NICs หรือสี่เสือแหงเอเชียแลว จะมียอดเทากับของ/ / / / / 

  ประเทศสหรัฐ หากจีนขยายตัวตอไป และหากการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนเปน 

  ไปอยางราบรื่นกอใหเกิดชนชั้นกลางข้ึนในเมืองใหญของจีนเปนจํานวนมาก สิ่งนี้ 

  จะกลายเปนพลังสงผลตอรัฐบาลจีนโดยตรง (น. 124) 

 1.3  การอางอิงรูปภาพและตาราง 

  1.3.1 ตัวอยาง การอางอิงรูปภาพ 

 

 

                                             ภาพท่ี 1 การประชุมครอบครัว 

                                             ท่ีมา : วรินทริ์ธร สุขใจ (2556)          (อางจาก [บันทึกภาพ]) 

   (หรือ)       ท่ีมา : วรินทริ์ธร สุขใจ (2556)                   (อางจาก ออนไลน) 

 1.3.2 ตัวอยาง ตาราง 

        ตารางท่ี 1 …………………………………………. 

    

    

 

  

 

 

 1.4 อางอิงจากส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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 รูปแบบ 

  (ผูแตง,/ปพิมพ.)     (กรณีมีผูแตง) 

  (ชื่อเรื่อง,/ปพิมพ)    (กรณีไมมีผูแตง) 

 ตัวอยาง 

  (สมศักดิ์ รุงเรือง, 2550) 

  (Rubin, 1999) 

 1.5 การสัมภาษณ ติดตอทางโทรศัพท จดหมาย บันทึก หรือการส่ือสารสวนบุคคล (อางอิงในเนื้อหา) 

วิจิตร สาระสันท (จดหมาย, 2549)…….………………………...…...(จดหมาย, บันทึก, โทรศัพท) 

  ………………..(วิจิตร สาระสันท, จดหมาย,2549)………………………………………...………. 

  M. W. Edleman (personal communication, 2001)……………………………..……….. 

  ………………... (M.W. Edleman, personal communication, 2001)…………………. 

                     สวุิทย 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 ใหใสช่ือเต็ม 

  …............จากหนังสือ Reaction Time in Personality Theory (1980)…. (หนังสือโฆษณา) 

2.  การเขียนบรรณานุกรม 

 2.1อางอิงจากหนังสือ 

 รูปแบบ 

  ผูแตง./(ปท่ีพิมพ)./ชื่อเรื่อง./ครั้งท่ีพิมพ./สถานท่ีพิมพ:/โรงพิมพ.  (ภาษาไทย) 

  สกุล,/ชื่อ/ชื่อกลาง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง./ครั้งท่ีพิมพ./สถานท่ีพิมพ:/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 ใสชื่อท้ัง 6 คน โดยใชคําวา และ กอนชื่อคนสุดทายในรายการภาษาไทย 

ใชเครื่อง &ในรายการภาษาตางประเทศ 

 2.2 หนังสือไมปรากฏ สถานท่ีพิมพ สํานักพิมพ และปท่ีพิมพ   

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (ม.ป.ป.). วิสยัทัศน ประสบการณ ผลงานและอนาคต. ม.ป.ท.:ม.

ป.พ. 

           ไมปรากฏปท่ีพิมพ  = (ม.ป.ป.)/(n.d.)   

  ไมปรากฏสถานท่ีพิมพ    = (ม.ป.ท.)/N.P.  

  ไมปรากฏสํานักพิมพ      = (ม.ป.พ.)/n.p. 

 2.3 อางอิงจากบทความวารสาร / หนังสือพิมพ 

2.3.1 รูปแบบ (วารสาร) 

ผูเขียน./(ป)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปท่ี(ฉบับท่ี),/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. 

 -กรณีไมมีปท่ีพิมพ 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./(ปท่ีตีพิมพ,/วันท่ี/เดือน)./ชื่อหัวขอ/ชื่อหนังสือพิมพ,/หนา.   
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 ตัวอยาง 

 อธิชัยตนกันยา. (2549, 25 เมษายน).  ขามพรมแดนไทย-พมา-จีน สํารวจเสนทางสี่เหลีย่มเศรษฐกิจ 

  หาลูทางการคาทองเท่ียว. มติชน, น.34 

 Lee, Melanie. (2006, April 26). Plastic perfection. Bangkok Post, p. 13. 

 2.4 ส่ืออิเล็กทรอนิกส ออนไลน, วารสาร, หนังสือพิมพ 

 2.4.1 รูปแบบ (เว็บเพจ) 

 ผูแตง./(ป)./ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ./สืบคนเม่ือ/วัน/เดือน/ป, จาก : URL ของเว็บไซตท่ีใชสืบคน 

 ตัวอยาง 

 มีชัย ฤชุพันธ. (2549). ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง. สืบคนเม่ือ 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 ไมปรากฏผูเขียนและปท่ีจัดทํา 

ปญหาชายแดนภาคใต. (ม.ป.ป.) สืบคนเม่ือ 3 พฤษภาคม 2549, จาก http://www. 

meechai thailand.com. 

2.4.3 บทความ อิเล็กทรอนิกสบน อินเทอรเน็ตออนไลน (เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ) 

พิทยา ดําเดนงาม. (2548). เข่ือนพญามังรายท่ีเวียงเชียงใหม. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส].  

   วารสารเมืองโบราณ, 5, 20-25. 

พิทยา ดําเดนงาม. (2548). เข่ือนพญามังรายท่ีเวียงเชียงใหม. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส].    

   มติชน. สืบคนเม่ือ 9 กรกฎาคม  2549, จาก http://www.matichon.co.th/ 

2.4.4 บทความอิเล็กทรอนิกสบน อินเทอรเน็ตออนไลน (ท่ีไมไดจัดทําวารสารฉบับพิมพ) 

สันต ธรรมบํารุง. (2543, มกราคม-มิถุนายน). กลไกท่ีสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร

   มนุษย. (2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, สืบคนเม่ือ 3 มิถุนายน 2549, จาก  

   http://arcbs.bsru 

2.4.5 หนังสือพิมพออนไลน มีฉบับพิมพ 

ทินพันธ นาคะตะ. (2549, 4 กรกฎาคม). ในหลวง ศาล กับอํานาจอธิปไตย. [ฉบับ 

   อิเล็กทรอนิกส]. มติชน. สืบคนเม่ือ 9 กรกฎาคม 2549, จาก    

   http://www.matichon.co.th/ 

 

http://arcbs.bsru/
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 2.5 ส่ือโสตทัศนวัสดุ บันทึกทึกภาพ และอ่ืนๆ ซีดี, วีซีดี, ดีวีดี, ภาพยนตร, หรือ [CD], [VCD ], 

[DVD ], [MOVIE ]  

 2.5.1รูปแบบ 

ผูผลิต./(ป)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทวัสดุ]./สถานท่ีผลิต:/หนวยงานท่ีผลิต. 

 ตัวอยาง 

 ภูวนาม คุณผลิน. (2532). เจาไมมีศาล [ซีดี]. กรุงเทพฯ: จี เอ็มเอ็ม แกรมม่ี 

 สรยุทธ สุทัศนจนิดา. (ผูจัดรายการ). (2549, 1 พฤษภาคม). ผลการสอบโอเนต-เอเนต. [รายการถึงลกูถึงคน]  

  กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน อสมท. 

           สมชาย งามยิ่ง. (2550, 1 เมษายน). พิธีแหเทียนพรรษา. [บันทึกภาพ]. มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

    อุตรดิตถ, อุตรดิตถ. 

 2.6 วิทยานิพนธ 

 2.6.1 รูปแบบ 

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธ./(วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิตหรือ

มหาบัณฑิต(สาขาวิชา......... ชื่อสถาบันการศึกษา). สถานท่ี: ชื่อสถาบัน/แหลงท่ีอยู 

 ตัวอยาง 

 ภัทราวรรณ เล็กเริงสินธุ.  (2549). การดําเนินงานเก่ียวกับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย 

  ของผูใชในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ). อุตรดิตถ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 2.7 งานวิจัย 

ชื่อนามสกุลผูวิจัย./(ป)./ชื่องานวิจัย(ประเภทของงานวิจัยเชนรายงานวิจัย)./สถานท่ีพิมพ:/

สํานักพิมพ. 

 ฉันทนา บรรณศิริ และโชติ หวนัแกว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 

  ผูดอยโอกาส: เด็กทํางาน (รายงานวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 2.8 การประชุมวิชาการ 

 ชื่อนามสกุลผูเขียนบทความ./(ป)./ชื่อบทความ./ใน/การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง…/(หนา)./สถานท่ี

  พิมพ:/สํานักพิมพ.  

 ประภาภัทร วรรณศรี. (2555). การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบศูนยการเรียน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ…… 

  . ในการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

  ราชภฏัภาคเหนือ ครั้งท่ี 10 (น. 573 - 581). อุตรดิตถ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

  อุตรดิตถ. 
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 2.9 การสัมภาษณ/E-mail 

 2.9.1 รูปแบบ 

  ผูใหสัมภาษณ./(ป,/วันท่ี/เดือน )./[สัมภาษณโดย]./สถานท่ี. 

 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] 
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