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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อเป็นเวทเีผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 
   2. เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสรมิให้มีการน าองค์ความรูใ้หม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพฒันาในด้านต่าง ๆ 
   3. เพื่อสร้างรากฐานความเขม้แข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
   4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศกึษาและชุมชน 
 
กองบรรณาธิการ 

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
2.   รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรตัน์    มหาวิทยาลยัทักษิณ 
3.   รองศาตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา    มหาวิทยาลยัศิลปากร  
4.   รองศาสตราจารย์ปรีชา  วงศท์ิพย์     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5.   รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร ์ จุลทรัพย ์    มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
6.   รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
7.   รองศาสตราจารยส์ุเมธ  พรหมอินทร์    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
8.   ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์อมอร เจยีรมาศ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
9.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  สโรบล    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  
10.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  พุฒจร    มหาวิทยาลยัศิลปากร 
11.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันทริน  รักษ์สาคร    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
12.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  ดินลานสกุล   มหาวิทยาลยัทักษิณ 
13.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง    มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
14.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรัตน ์    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
15.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดศิา  เบญจรตันานนท์    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
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กองบรรณาธิการ 

16.   ดร.พิทยาธร แก้วคง      มหาวิทยาลยัทักษิณ 
17.   ดร.พนิดา  เชาว์พาณิชย์เจรญิ     มหาวิทยาลยัทักษิณ 
18.   ดร.ปิยวรรณ  ปิยะกาญจน ์     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
19.   ดร.ฐิติวรรณ  ชีววิภาส      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
20.   ดร.กรฎา มาตยากร      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
21.   ดร.สรุพงษ์  ยิ้มละมัย      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
22.   ดร.จตุพร  เพชรบูรณ ์      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
23.   ดร.ปาหนัน  ค าฝอย       มหาวิทยาลยัทักษิณ  
24.   Mr. Fenglong Zhang       มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
25.   Ms. Shuaishuai Zhang       มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
26.   อาจารย์ชุติมา สว่างวาร ี     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
27.   อาจารย์อภิญญา จงวัฒนไพบูลย ์     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
28.   อาจารย์อัสมา  ทรรศนะมลีาภ     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

1.  รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
2.  รองศาสตราจารยม์นตรี  มเีนยีม     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จนัทร์แดง       มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ปริญญาสุทธินันท์   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร  เจยีรมาศ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
8.  ดร.พิทยาธร  แก้วคง      มหาวิทยาลยัทักษิณ  
9.  Mr.Fenglong  Zhang      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
10.  Ms.Shuaishuai  Zhang     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
11   อาจารย์อัสมา ทรรศนะมลีาภ     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
12.  อาจารย์ดารณี  กาญจนสุวรรณ     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
13.  อาจารย์ยุทธกาน  ดิสกุล      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
14.  อาจารย์วิฑูรย์ เมตตาจิตร     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
15.  อาจารยร์ัชนีฉาย  เฉยรอด     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
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ค ากล่าวโดย  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

การจัดการประชุมทางวิชาการครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีส าหรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภายในมหาวิทยาลัยและต่างสถาบันได้
น าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากกระบวนการวิจัย 

การวิจัยเป็นรากฐานส าคัญส าหรับการศึกษาและการด ารงอยู่ใน
สังคมปัจจุบัน การได้มาซึ่งองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ต้อง
ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว
จึงได้วางแผนการศึกษาในทุกหลักสูตรของคณะ ให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและสร้าง
บรรยากาศการวิจัยในระดับชาติ โดยผลงานทางวิชาการที่น าเสนอในวันนี้จะท าให้ทุกท่านได้ประจักษ์ถึง
ศักยภาพและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งล้วนเป็นผลงานทางวิชาการ          
ทีม่ีคุณค่า 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะ             
ศิลปศาสตร์ ตลอดจนคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้  และขออวยพรให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นก าลังใจให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่ 
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ค ากล่าวโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  
 
 
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับ

ปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้น 
ด้วยคณะศิลปศาสตร์เห็นความส าคัญของการบูรณาการการวิจัยกับ
รายวิชาเรียนและเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี            
ที่สามารถสกัดความรู้ในการเรียนสู่กระบวนการตั้งค าถามและหาค าตอบ
ด้วยกระบวนการวิจัย เวทีนี้จึงเป็นเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี แสดงความรู้ความสามารถที่เป็นประสิทธิผลของการเรียนในระดับปริญญาตรีและเป็นเวทีที่
เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ 
อันเป็นรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งการน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยจาก
ทั่วทุกภาคร่วมน าเสนอผลงานครั้งนี้ด้วย อีก 6 สถาบัน  โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมน าเสนอทั้งสิ้น 
70 บทความ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผลงานวิชาการด้านภาษาจีน 
2. ผลงานวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 
3. ผลงานวิชาการด้านภาษาไทย 
4. ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งนี้ นอกจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์
สถาพร  ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้”    
ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นปรโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา ผู้น าเสนอผลงาน และ 
ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่าน 

 

********************************************************* 
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ค าน า 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและ
วิจัยของบุคคลากร นักศึกษา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคมไทย และช่วยชี้น าสังคมให้พัฒนาไปอย่างมี
ทิศทางสอดคล้องกับพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ในข้อ 1 และข้อ 2 นั่นคือ การจัดการศึกษาและสร้าง                 
องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์  ยังมีความคาดหวังที่จะเป็น               
คณะชั้นน าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและภูมิภาคเอเชียตามวิสัยทัศน์ของ
คณะโดยตอบสนองความต้องการของชุมชน ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับภารกิจหลักคือ การผลิต
บัณฑิตบนฐานการวิจัยที่บูรณาการร่วมกับงานบริการในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือสังคม  

จากเหตุผลดังกล่าวคณะจึงก าหนดจัดประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรีขึ้น               
เพ่ือเปิดโอกาสและฝึกฝนให้นักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร                
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่ งานวิจัย และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานก าลัง 
ในการพัฒนาชาติ ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะท าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถด าเนินงาน                
ได้ตรงตามเป้าประสงค์ท่ีได้วางไว้ 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง         หน้า 

กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)    

  An analysis of Thai particles used in the Thai Subtitle of Ella Enchanted  23 

   Attitudes towards Assisted Suicide in the Book Me Before You   35 

   Linguistic Landscape at the Hat Yai International Airport, Thailand  53 

   Pronoun Translation of Game of Thrones Novel:Cultures Related Language 65 

 
กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน)    

中式神庙对社区发展的作用——以普吉府内杍镇内杍斗母宫为例 

การศึกษาศาลเจ้าจีนในบริบทการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ศาลเจ้ากะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  77 
宋卡王子大学中文专业的学生使用汉语结果补语“完”、“掉”、“光”的偏误分析 

การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ค าเสริมบอกผล “完”、“掉”、“光” ของนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      90 

泰国学生离合词“帮忙”偏误分析—以宋卡王子大学中文专业一至四年级为例 

การศึกษาข้อผิดพลาดของนักเรียนไทยในการใช้กริยาแยกรวม “帮忙” โดยมีนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาภาษาจีนปี 1-4 เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  103 
研究泰国俚语——以《Diary of tootsies》第一集为例 

การศึกษาค าสแลงไทย โดยใช้ละครเรื่อง บันทึกของตุ๊ด ซีซั่น 1 เป็นกรณีศึกษา   115 
泰、汉语外来词构词方法对比考察——以英国小说《一个叫欧维的男人决定去死 

（泰文版）》为例 

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างค าที่มาจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาจีน 
จากนวนิยายภาษาอังกฤษเรื่อง ชายชื่ออูเว (ฉบับภาษาไทย)     126 
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เรื่อง           หน้า   

กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)    

กระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง  : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดท้ายยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา     141 
กลวิธีการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ ปีพ.ศ. 2557-2560 151 
กลวิธีการถามและการตอบค าถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง 167 
กลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาโทรทัศน์เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์  184 
การใช้ภาษาท่ีสะท้อนหลักการความสุภาพของผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด”  
ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip        198 
การใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9    206 
การใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันในเพจแหลงไหร เทือน     220 
การเปลี่ยนแปลงของค านามในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน [พ.ศ.  2493, พ.ศ. 2525, 
พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2554] หมวดอักษร ก, ต, และ ฟ     230 
การวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547     242 
การศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านละครชุด น้ าตากามเทพ    254 
การศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2559 
จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX       268 
การเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะ “ผ”ี จากภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ 
 พ.ศ. 2546-2557         280 
ค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ 296 
ทัศนคติที่มีต่อ “เด็กออทิสติก” ในละครชุด Project S The Series ตอน Side by Side  
พ่ีน้องลูกขนไก่          308 
เพศสภาพและเพศวิถีของเกย์ใน Club Friday The series    311 
ภาพแทนผู้หญิงโสดอายุ 30+ ในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ.2552 -2554   328 
ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์    343 
เรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club      357 
ศึกษาการใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 
 ปี พ.ศ.2558 – 2560         369 
ศึกษาการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา       382 
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เรื่อง           หน้า   

กลุ่มด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)    

ศึกษาภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 
จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX        389 
อวัจนภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง ในละครชุด  
Club Friday the Series         402 
ภาพลักษณ์ของผีที่ปรากฏในการ์ตูนชุด School Tales     416 

                   
กลุ่มด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

“ทวดโคกนกคุ่ม” บทบาทที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนคลองแห  อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา          428 
กรรมวิธีการข้ึนหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก     439 
การด ารงอยู่ของดิเกร์ฮูลูท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม กรณีศึกษาต าบลป่าชิง  
ต าบลจะนะ จังหวัดสงขลา        448 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า  จังหวัดสงขลา    461 
การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ : สมเด็จเจ้าเกาะยอ  
สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง    475 
การผลิตซอด้วงกรณีศึกษา : ช่างนพดล ไทรวิมาน     488 
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) อ าเภอบางกล่ า 
จังหวัดสงขลา เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม     503 
การวิเคราะห์เดี่ยวขิมสาย เพลงนกขม้ิน 3 ชั้น กรณีศึกษา อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ 515 
การวิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้น : กรณีศึกษาทางอาจารย์ 
บรรเทิง สิทธิแพทย์         526 
การวิเคราะห์เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น ทางซออู้ กรณีศึกษา อาจารย์รัชวิช มุสิการุณ 537 
การสร้างทุนวัฒนธรรมของช่างตัดผม (ชาย) กรณีศึกษา ร้านตัดผมชาย อ าเภอเมืองหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา          549 
การสืบทอดและการปรับตัวของโนรารุ่นเยาว์  กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห  
ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา      559 
ความทรงจ า : ข้างหลังภาพ (ศิลปะข้างถนน) ย่านเมืองเก่าสงขลา    573 
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เรื่อง           หน้า   

กลุ่มด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างการออกก าลังกายและการควบคุมอาหารกับพฤติกรรมการลดน้ าหนัก 
ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่    588 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ 
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   600 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดื่ม ปัจจัยความบันเทิง ปัจจัยสุขภาพ และปัจจัยภารกิจกับ
พฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 วิทยาเขตหาดใหญ่         614 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้บทบาทของบุคคลใกล้ชิดกับพฤติกรรมการเล่นเกมของ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   625 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะทางจิตและปัจจัยการได้รับการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่         638 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก 
ราคาย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่   652 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่     665 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป 
ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     677 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ 
ร้านกระทะร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   688 
ชมรมพุทธศาสน์ : การประกอบสร้างพ้ืนที่ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่         700 
ทุนทางสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนกรณีศึกษาประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า  
ต าบลคลองหอยโข่งอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา     716 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่      734 
ภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   745 
ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์  เรื่อง U-turn (จุดกลับใจ) 
ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channel       759 
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กลุ่มด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

มหาลัยวัวชน : การประกอบสร้างความเป็นคนใต้ร่วมสมัย     775 
แม่ค้าตลาดกิมหยง : ปฏิบัติการณ์ต่อรองในชีวิตประจ าวัน     792 
ลาน (ตลาด) ถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ.: การประกอบสร้างพ้ืนที่สังคม   806 
ลูกลม : ประเพณีประดิษฐ์เพ่ือการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง          819 
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โครงการการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย   โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ  
และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  และได้ก าหนดเป้าประสงค์ข้อหนึ่งว่า “เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุน
วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างผลการด าเนินงานเพื่อให้
มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  การวิจัยและการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงมีบทบาทควบคุมคุณภาพของ
บัณฑิตซึ่งถือเป็นผลผลิตของหน่วยงาน 

จากเหตุผลดังกล่าว  คณะศิลปศาสตร์จึงได้มีแนวคิดในการจัดประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ  ซึ่งเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งที่จะท าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถด าเนินงานได้ตรงตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่                 
กลุ่มภาษาศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมครั้งนี้ 
 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อเป็นเวทเีผยแพรผ่ลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 
    2.2 เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
    2.3 เพื่อสร้างรากฐานความเขม้แข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
    2.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน 

 

3. รูปแบบการประชุม 
 3.1 การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) 
 3.2 จัดน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (Oral Presentation) 
 3.3 การน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 
4. ระยะเวลาการด าเนินงาน   
     วันท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   
 

5. สถานที่ด าเนินงาน 
    ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่           
จังหวัดสงขลา 
 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการในด้านต่างๆ สู่สังคม 

7.2 เกิดบรรยากาศการวิจยัระดับปริญญาตรีและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยหรือผลงาน   
       วิชาการอื่น ๆ  

 7.3 เป็นรากฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 7.4 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการวิจัย ระหว่างสถาบันการศึกษา และชุมชน 

 

8. สาขางานวิจัยท่ีเปิดรับบทความ 
 8.1. กลุ่มทางภาษา  (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ) 

 8.2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 

9. การลงทะเบียนและการสมัคร 

 ดูรายละเอียดการประชุม การลงทะเบียนและสมัครได้ที่ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon  

10. ก าหนดการส่งบทความ 

 
หมายเหตุ :  1. บทความ Full Paper ที่ผู้ทรงให้ด าเนินการแก้ไข ขอให้ส่งฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์มหน้า   

เว็บไซต์ ไปยังงานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ (คณุจริภัทร  รัตนสังข์) ทาง E-mail: 
lapsuncon@gmail.com ตามก าหนดการข้างต้น                   

          2. ผู้ลงทะเทียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง 
                       3. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกคา่ใช้จ่ายต่างๆ ไดต้ามระเบียบของทาง     

ราชการเมื่อไดร้ับอนุมัตเิดินทางจากผู้บังคับบัญชา 

11. อัตราค่าลงทะเบียน   ไม่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน ในครั้งนี ้

ติดต่อสอบถาม 
 คุณจิรภัทร  รัตนสังข์ งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110 
 โทรศัพท์ (074) 286673    โทรสาร (074) 286676 

 อีเมล์ : lapsuncon@gmail.com 
 เว็บไซต์ : http://www.libarts.psu.ac.th/ 
 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม 

บัดนี้ –16 มี.ค.2561 วันเริ่มต้นลงทะเบียน (ผ่านทางเวบ็ไซต)์ /ส่งบทความ Full Paper จ านวน 10-15 หน้า          
(บทคัดย่อ ตาม Template 1 หน้า + เนื้อหาส่วนอ่ืน ๆ 14 หน้า) ส าหรับแบบบรรยาย หรือส่ง
โปสเตอร์ (ผ่านทางอีเมล)์ ส าหรับผู้น าเสนอแบบโปสเตอร ์ 

16 ม.ีค.2561 วันสุดท้ายของการรบับทความหรอืโปสเตอร์ (ผ่านทางเว็บไซต ์ส่งไฟล์ word เท่านั้น)  
10 เม.ย.2561 แจ้งผลการพิจารณาบทความและแก้ไขบทความ (ผ่านทางเว็บไซต)์  
16 เม.ย.2561 วันสุดท้ายของการรบับทความ Full Paper ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
 20 เม.ย.2561 วันประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ช้ัน 1 คณะศลิปศาสตร ์

http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon
http://www.libarts.psu.ac.th/
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 

ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ  
การน าเสนอบทความดีเด่น 

                            ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ , อาจารย์ Shuaishuai Zhang และอาจารย์รัชนีฉาย  เฉยรอด 
     

กลุ่มภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน) 
ที ่ เวลา ชื่อบทความ ชื่อนักศึกษา คณะ/สถาบัน 

1 11.00 - 11.20 น. 
การศึกษาข้อผิดพลาดของนักเรยีนไทยในการใช้กริยาแยกรวม “帮忙” โดยมี
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาภาษาจีนป1ี-4 เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา 

泰国学生离合词“帮忙”偏误分

析—以宋卡王子大学中文专业

一至四年级为例 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์              
วิทยาเขตหาดใหญ ่

     

กลุ่มภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)  
ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

2 11.20 - 11.40 น. 
กระบวนการแก้ปญัหาเด็กอ่านไมค่ล่องเขียนไม่คล่อง : กรณีศึกษานกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดท้ายยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  

     

กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

3 11.40 - 12.00 น. 
ทุนทางสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน กรณศีึกษาประชาคมรักษ์ป่าต้น
น้ าผาด า ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ ่

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
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การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
ณ ห้องเรียน LA 509 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ดร.พิทยาธร  แก้งคง  และ อาจารย์อัสมา ทรรศนะมีลาภ 
     

 กลุ่มภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)      

 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

 1 13.00-13.20 น. An analysis of Thai particles used in the Thai Subtitle of Ella Enchanted ( มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ ่

 2 13.20-13.40 น. 
Pronoun Translation of Game of Thrones Novel: Cultures Related 

Language 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 3 13.40-14.00 น. Attitudes towards Assisted Suicide in the Book Me Before You มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 4 14.00-14.20 น. Linguistic Landscape: Hat Yai International Airport มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ ่

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
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การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
ณ ห้องเรียน LA 207 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : อาจารย์ Fenglong Zhang และ อาจารย์ Shuaishuai Zhang 
     

     

กลุ่มภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน) 
ที ่ เวลา ชื่อบทความ ชื่อนักศึกษา คณะ/สถาบัน 

1 13.00-13.20 น. 
การศึกษาเปรยีบเทียบวิธีการสร้างค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยและภาษาจีนจากนวนิยายภาษาอังกฤษเรื่อง ชายชื่ออูเว 
(ฉบับภาษาไทย) 

英文小说《一个叫欧维的男人决定去死

》（泰文版）中泰、汉语外来词构词方

法 对比考察 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
วิทยาเขตหาดใหญ ่

2 13.20-13.40 น. 
การศึกษาศาลเจ้าจีนในบริบทการพัฒนาชุมชน กรณศีึกษา ศาลเจ้า
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

中式神庙对社区发展的作用——

以普吉内杍镇内杍斗母宫为例。 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
วิทยาเขตหาดใหญ ่

3 13.40-14.00 น. 
การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ค าเสรมิบอกผล 
“完”、“掉”、“光”ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

宋卡王子大学中文专业的学生使用汉语

结果 补语“完”、“掉”、“光”的偏误分析 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
วิทยาเขตหาดใหญ ่

4 14.00-14.20 น. 
ศึกษาค าสแลงในละครโทรทัศน ์โดยใช้ละครเรื่อง Diary of 
tootsies Seasons 1 เป็นกรณศีกึษา 

研究泰国电视剧中的俚语——以《Diary of 

tootsies》第一季为例 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
วิทยาเขตหาดใหญ ่

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
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การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
ณ ห้องเรียน LA 507 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : รองศาสตราจารย์มนตรี มีเนียม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหม่ืน 
     

 กลุ่มภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย)  

 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

 1 13.00-13.20 น. กลวิธีการถามและการตอบค าถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2 13.20-13.40 น. 
บทเพลงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง
รัชกาลที่ 9 

                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 3 13.40-14.00 น. การตั้งช่ือโรงเรยีนในจังหวัดพังงา มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

 4 14.00-14.20 น. การใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันในเพจแหลงไหร เทือน มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

 5 14.20-14.40 น. ภาพลักษณ์ของผีที่ปรากฏในการ์ตนูชุด School Tales มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 6 14.40-15.00 น. ทัศนคติที่มีต่อ “เด็กออทิสติก” ในละครชุด Project S The Series ตอน Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 7 15.00-15.20 น. เพศสภาพและเพศวิถีของเกย์ในซีร่ี่สไ์ทย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 8 15.20-15.40 น. 
อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง ในละครชุด Club Friday 
the Series 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 9 15.40-16.00 น. การเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะ “ผ”ี จากภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ พ.ศ.2546-2557 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 10 16.00-16.20 น. ภาพแทนผู้หญิงโสดอาย ุ30+ ในภาพยนตรไ์ทย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 11 16.20-16.40 น. การศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัผ่านละครชุดน้ าตากามเทพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
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การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
ณ ห้องเรียน LA 508 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช 
     

 กลุ่มภาษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย)  
 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

 1 13.00-13.20 น. 
การเปลีย่นแปลงค านามในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2493, พ.ศ 2525, พ.ศ 2542 และ พ.ศ 
2554 ในหมวดอักษร ก, ต และ ฟ 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2 13.20-13.40 น. เรื่องเล่าผีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 3 13.40-14.00 น. 
การวิเคราะหล์ักษณะภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณร์ะบบ-หน้าท่ี: กรณีศึกษาพระราชบญัญัตริะเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 4 14.00-14.20 น. กลวิธีการใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ. 2558 – 2560 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 5 14.20-14.40 น. ค าสแลงของตัวละครที่มรีสนยิมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซีส่ ์เดอะ ซีรสี ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 6 14.40-15.00 น. การใช้ภาษาที่สะท้อนหลักการความสุภาพของผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 7 15.00-15.20 น. 
การศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงท่ีได้รับความนิยมสูงสดุปี พ.ศ. 2559 จากการจัดอันดับโดย
แอปพลิเคชั่น JOOX 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 8 15.20-15.40 น. การศึกษากลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาโทรทัศน์เครื่องดื่มรังนกส าเรจ็รูปยีห่้อแบรนด์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 9 15.40-16.00 น. การศึกษาภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยท่ีได้รับความนิยมสูงสดุในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 10 16.00-16.20 น. การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลของชายรักร่วมเพศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 11 16.20-16.40 น. ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห ์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
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การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ  ชั้น 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ จันทร์แดง  
     

 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

 1 13.00-13.20 น. 
การปรับตัวของชาวเลอรูักลาโว้ยทา่มกลางสถานการณ์การท่องเที่ยว เกาะหลเีป๊ะ ต าบลเกาะสาหร่าย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล    (ไม่เข้าร่วมการน าเสนอ) 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

 2 13.20-13.40 น. 
การพัฒนาพิพิธภัณฑม์ีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนลา่ง (วัดคูเต่า) เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 3 13.40-14.00 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัการรบัรู้กับพฤติกรรมการเล่นเกมของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 4 14.00-14.20 น. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่
 5 14.20-14.40 น. ชมรมพุทธศาสน ์: การประกอบสร้างพื้นที่ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 6 14.40-15.00 น. ลูกลม : ประเพณีประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 7 15.00-15.20 น. ลาน (ตลาด) ถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ.: การประกอบสรา้งพื้นที่สังคม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 8 15.20-15.40 น. 
การเปรยีบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ ของชาวบ้าน ในพื้นที่จังหวัด
สงขลาและรอยต่อจังหวัดพัทลุง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 9 15.40-16.00 น. 
ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตรเ์รื่อง U-turn (จุดกลับใจ) ของมูลนิธิ
มุสลมิเพื่อสันติ White Channel 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
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The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ และ อาจารย์ยุทธกาน ดิสกุล 
     

 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 
 1 13.00-13.20 น. พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจเลือกบริโภคร้านกระทะร้อน (บุฟเฟต์) ของผู้บริโภค มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 2 13.20-13.40 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินจัยเช่าหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 3 13.40-14.00 น. ความทรงจ า : ข้างหลังภาพ (ศิลปะข้างถนน) ย่านเมืองเก่าสงขลา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 4 14.00-14.20 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้การรับรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 5 14.20-14.40 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัคุณลักษณะทางจิตและปัจจยัการไดร้ับการสนับสนุนและส่งเสริมกบั
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 6 14.40-15.00 น. 
การสืบทอดและการปรับตัวของโนรารุ่นเยาว ์กรณศีึกษา ศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห ต าบลคลองแห 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 7 15.00-15.20 น. 
พฤติกรรมการบรโิภคอาหารจานดว่นของนักศึกษาคณะศิลปศาสตรม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์              
วิทยาเขตหาดใหญ ่

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 8 15.20-15.40 น. แม่ค้าตลาดกิมหยง : ปฏิบัติการณต์่อรองในชีวิตประจ าวัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 9 15.40-16.00 น. 
การด ารงอยู่ของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของสังคม กรณีศึกษาดิเกรฮ์ูลู    
ต าบลป่าชิง ต าบลจะนะ จังหวดัสงขลา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
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การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี และอาจารย์ดารณี กาญจนสุวรรณ 
     

 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 
 1 13.00-13.20 น. ความเชื่อของร่างทรงในอ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา  (ไม่เข้าร่วมการน าเสนอ) มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
 2 13.20-13.40 น. การสร้างทุนวัฒนธรรมของช่างตัดผม (ชาย) กรณีศึกษา  ร้านตัดผมชาย อ าเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 3 13.40-14.00 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกก าลงักายและการควบคุมอาหารกับพฤติกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษา  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 4 14.00-14.20 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารส าเร็จรูปของนักศึกษา 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 5 14.20-14.40 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 6 14.40-15.00 น. มหาลัยวัวชน : กระบวนการสร้างความเป็นคนใตร้่วมสมัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 7 15.00-15.20 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัการดืม่ ปัจจัยความบันเทิง ปัจจัยสุขภาพ และปัจจัยภารกิจกับพฤติกรรมการ
นอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 8 15.20-15.40 น. “ทวดโคกนกคุ่ม” บทบาทที่มีต่อวถิีชีวิตของชาวชุมชนคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

 9 15.40-16.00 น. ภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายเเดนภาคใต ้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
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การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
ณ ห้องเรียน LA308 ชั้น 3 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์ 
     

 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
 ที ่ เวลา ชื่อบทความ คณะ/สถาบัน 

 1 13.00-13.20 น. การศึกษากระบวนการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมาน มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 2 13.20-13.40 น. การวิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ช้ัน : กรณีศึกษาทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 3 13.40-14.00 น. การวิเคราะห์เพลงโหมโรงไอยเรศ ๓ ช้ันทางซออู้ กรณีศึกษา อาจารย์รัชวิช มุสิการณุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 4 14.00-14.20 น. กรรมวิธีการขึ้นหน้ากลองยาวของนายจ ารสั เกลีย้งมาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 5 14.20-14.40 น. การวิเคราะห์เดี่ยวขิมสาย เพลงนกขมิ้น ๓ ช้ัน กรณีศึกษา อาจารยบ์รรเทิง สิทธิแพทย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

** หมายเหตุ: เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการน าเสนอของแต่ละบทความ  (เวลาในการน าเสนอ 15 นาที รวมถาม - ตอบ 5 นาที) 
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An analysis of Thai particles used in the Thai Subtitle of Ella 

Enchanted 

 

Korn Kongkarat1, Kittikarn Suwankaew2, Thitichaya Chanpoom3  

 Panisara Junton4 and Jomjai Sudhinont5 

 
Abstract: 

 
This study provides an analysis of the use of Thai particles in “Ella Enchanted” in Thai subtitled 

version. The aim of the study is to analyze the translation of Thai subtitles and its translated 

Thai particles in order to identify the reasons why those Thai particles are used in Thai subtitle 

translation. The study was conducted by selecting 12 scenes from “Ella Enchanted” which 

showed the use of Pragmatic Particle (PP) and Speech-level Particle (SLP). The findings of the 

study show that the use of Pragmatic Particle (PP) depends on the contexts, and the use of 

Speech-level Particle (SLP) depends on the level of formality and the interlocutors’ social 

classes. However, the selected movie in this study does not have many different types of 

particles that can be used to analyze. Supposed that the movie provides more different particles 

used in different social classes, the results of the study might be different.  

 
Keywords: Sociolinguistics, Pragmatic, Translation, Thai Particles 
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1-4 B.A.Student in English program, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus 
5 Lecturer, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus 
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Introduction  

 Translation is not only the way to learn languages but also the way to learn cultures. 

However, to translate literary works such as subtitles for a movie is not easy; translators need 

to understand the cultural differences so that people who live in one culture can perceive the 

culture of the different nation through translated messages. Since Thailand is a hierarchical 

society, the Thai language has words which indicate the hierarchy. This makes some difficulties 

in translating from another language to Thai as well as from Thai to another language. Another 

difficulty is its particles. How the translator of a movie using Thai particles in translating from 

English to Thai is an interesting point for studying Thai particles use. As a result, the movie 

‘Ella Enchanted’ is selected out of a group of fantasy movies from 2004 to 2005 that have 

characters in different classes.    

 

 

Objectives 

This study is a qualitative study which investigates the use of Thai particles in the 

English-Thai translation of Ella Enchanted directed by Tommy O’Haver (2004).  

In particular, this study was conducted in order to answer the following questions: 

1. Which translation level does the translator use to translate Ella Enchanted (2004) into 

Thai subtitled version? 

2. What kinds of pragmatic particles are used in the selected scenes in Thai translation of 

Ella Enchanted (2004)?  

3. What kinds of speech-level particles are used to show formality in the selected scenes 

in Thai translation of Ella Enchanted (2004)? 

4. Why are those Thai particles used in the selected scenes in Thai translation of Ella 

Enchanted (2004)? 

 

Research Methodology  

Data collection 

This study was conducted by selecting 12 scenes which contain the use of Thai particles 

from the English-Thai official subtitle of Ella Enchanted. The Thai subtitle used in the study 

was from Netflix, a website for watching movies. The data were collected by observing the use 

of Thai particles in the selected scenes. Each particle was categorized by using the relationship 

of each character and their equality of social class as criteria. 

The use of Thai particles in each scene was compared and categorized by adapting the 

typology of Thai particles (Somachriyakul, 2012), and translated Thai and English subtitles 

were classified by using Aunrat (1997)’s translation level to analyze the appropriateness of the 

translation. 

The pilot study was conducted in order to analyze the overall of the methodology. As a result, 

more examples of Thai pragmatic particles were adapted from Somachriyakul (2012)’s Thai 

particle table. In addition, translation level classified by Aunrat (1997) was also used to 

analyze the level and appropriateness of translation in each selected scenes. 
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Data Analysis 
Collected data was analyzed in order to identify the use of Thai particles in the English-

Thai translation of Ella Enchanted and find the reason why Thai particles are used due to the 

social classes between the characters.  

The Thai translation of selected scenes was also categorized by using Aunrat’s (1997) 

as the framework to identify the level of translations. 

The particles typology of Somachriyakul (2012) was adapted and used as a framework 

of analysis. Thai sentence particles can be classified as follows. 

 

1. Speech-Level particles (SLP) 

Speech-level particles (SLP) are particles put after a clause, sentences, or phrase in order 

to show the level of formality (Iwasaki and Ingkaphirom, 2005:179). It can also be categorized 

into three levels according to formality. 

1.1 High Formality (/kráp/ (ครับ), /ká/ (คะ), /kà/ คะ่, /kâː/ (คา่), /pheːká/ (เพ

คะ)) 

In case of High Formality, both males and females use different particles to 

express formality. There will be some cases that the speaker uses a fully formal language 

in order to make the sentence to be more formal and more polite. For example, the low 

or middle class people speak to the higher class people. In a hierarchical language like 

Thai, the use of high formality and royal words will be used when they talk to the monks 

or the royal family. 

1.2. Mid Formality (/há/ (ฮะ), /hà/ (ฮะ่), /hǎː/ (หา), /háː/ (ฮา้), /câ/ (จะ้), /cá/ 

(จ๊ะ), /câː/ จา้, /cǎː/ จา๋, /khǎː/ (ขา)) 

The interlocutors may change or substitute the level of formality with a less 

formal set of particles to show familiarity. These particles can be used by both males 

and females, and both adults and children. However, males tends to use “ฮะ” /há/, “ฮะ่” 

/hà/, “หา” /hǎː/ and females tend to use “จะ้”/câ/, “จ๊ะ” /cá/, “จา้” /câː/, “จา๋” /cǎː/, “ขา” 

/khǎː/ when speaking to the people who are in the same class. 

1.3 Low Formality (/wá/ (วะ), /wà/ (วะ่), /wə̂j/ (เวย้), /wúj/ (วุย้), /fá/ (ฟะ), /fə̂j/ 

(เฟ้ย), /yá/ (ยะ), /yà/ (ยะ่)) 

Low Formality particles are particles that have less politeness. They can be used 

among group members of the same age and social class to show high closeness or 

familiarity. They are considered ‘rude’ and ‘unacceptable’ if a younger uses them to an 

elder. In the same way, they can also show aggression or sarcasm to those they are used 

to speak with. Somachriyakul (2012) concluded that it is highly inappropriate to use 

them in the public. 

 

2. Pragmatic Particles (PP) 

 Pragmatic Particles (PP) are particles used to express feelings or opinions about the 

information that interlocutors or others mentioned in the conversation (Somachriyakul, 2012) 

Pragmatic Particles can be classified into three types as follows. 

2.1 General Particles (GP) (/ná/ (นะ), /nà/ (น่ะ), /ʔà/ (อะ), /naː/ (นา), /nàː/ 

(หน่า), /nâː/ (น่า), /náː/ (นา้), etc.) 
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General Particles (GP) are the most frequently found in Thai particles. There are 

many functions of General Particles; persuading, or requesting (Iwasaki and 

Ingkaphirom, 2005:188-192 and Cooke, 1989:15-18). Somachriyakul (2012) also 

mentioned that it is difficult to classify the particles’ functions without any context. 

2.2 Information-oriented Particles (IOP) (/lâw/ (เลา่), /là/ (ละ่), /ʔà/ (อะ), /lɛ̀/ 

(แหละ), /lá/ (ละ), etc.) 

Information-oriented Particles (IOP) are used to show the speaker’s feelings, 

opinions, or assessment of the information that is conveyed to their interlocutor. 

(Somachriyakul, 2012) 

2.3 Action-oriented Particles (AOP) (/thə̀/ (เถอะ), /hə̀/ (เหอะ), /thə́ː/ (เทอ้), 

/hə̂/ (เฮอ่), /thə̀ːt/ (เถดิ), etc.) 

Action-oriented Particles (AOP) normally appear in permission, invitation, 

suggestion, or force sentences. (Peyansantiwong, 1981:177-181) It can become more 

pleading when a speaker raises the tone of voice and lengthen the vowels. 

 

Characters in Ella Enchanted 

High Class 
Character Description 

Prince 

Charmont 
Prince Charmont is the son of the former king. He is treated as a teen icon 

and has his own fan club. 

Edgar Edgar is Prince Charmont’s uncle who killed the former king. He is 

cunning and wants to crown himself.  

 

Middle Class 
Character Description 

Ella Ella is a daughter of Lady Eleanor and Sir Peter.  She inherits the last fairy 

blood in the kingdoms under a spell (curse) given by a fairy named 

Lucinda which makes her obedient to everybody’s commands. 

Hattie Hattie is the oldest daughter of Ella’s stepmother. She is obsessed with 

Prince Charmont. Hattie is mean but intelligent. She is able to figure out 

Ella’s curse and uses it as her advantage. 

Olive Olive is the youngest daughter of Ella’s stepmother. Olive is nicer than her 

older sister, but very stupid. She always believes whatever her sister says. 

Benny Benny is Mandy's lover. He turned into a talking book when one of 

Mandy's spells went wrong. 
(Mandy is Ella’s fairy godmother.) 
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Low Class 
Character Description 

Slannen the 

elf 
Slannen is an ambitious elf who wants to become a lawyer, but there is a rule 

stated that every elf has to work only in the entertainment field. 

The Ogre The Ogre is a furious cannibalistic giant. He dislikes the present monarchy. 

Brumhilda Brumhilda is a giantess who met Slannen in Giantsville and has feeling for 

Slannen despite his size. 

 

Findings  

The use of Thai Pragmatic Particles (PP) and translation levels was collected from 12 

scenes of Ella Enchanted (2004). The results are categorized in the equality and priority of the 

social class as following: 

 

1. Equal Social Class 

 
1.1. The conversation between characters in High class  

Selected scene 1: The conversation between Uncle Edgar and Prince Charmont 

English Subtitle 

Edgar: “Only for a little while longer.” 

Thai Subtitle 

Edgar: “แต่ก็เพียงอีกไม่นานหรอก”  

 

As shown in the selected scene 1, it is the conversation between Uncle Edgar and Prince 

Charmont, who are in the high class,. They were talking about their duties as a ruler. In this 

scene, the translation level is Idiomatic. The translator used the particle /rɔ̀ːk/ “หรอก” which is 

Information-Oriented Particle (IOP). The level of Formality could not be identified because the 

use of Speech-Level Particle was not used. 

 

Selected scene 2: The conversation between Prince Charmont and Uncle Edgar 

English Subtitle 

Prince Charmont: “You almost 

destroyed this kingdom.” 

Thai Subtitle 

Prince Charmont: “ท่านเกือบท าอาณาจักรนี้พินาศ
แล้ว” 

 

In the selected scene 2, the conversation occurred between Prince Charmont and his 

uncle, Edgar. Prince Charmont was accusing his uncle for trying to kill him and destroying the 

kingdom. He was very angry at what his uncle did. From the Thai subtitle, the level of 

translation is in the Idiomatic level. The translator used the particle /lɛ́ːw/ “แลว้” which is 

Information-Oriented Particle (IOP) to give information. However, the level of formality could 

not be classified because the use of Speech-Level Particle (SPL) did not appear.  
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1.2. The conversation between characters in Middle class 

 

As from the selected scene 3, Hattie and Olive were gossiping about Ella. They were 

doubting whether Ella has a weird behavior, which seemed obedient to every command or not. 

The translation level is Idiomatic. The translator used the particle /ná/ “นะ” and /níː/ “นี”่ which 

are Information-Oriented Particles (IOP). 

However we could not identify the level of formality due to the use of Speech-Level 

Particle (SPL) did not appear. 

 

Selected scene 4: The conversation between Hattie and Olive 

English Subtitle 

Hattie: “When you steal from here, you 

are stealing from me now.” 

Thai Subtitle 

Hattie: “เดี๋ยวนี้มันแปลว่า เธอขโมยของจากฉันแล้ว
นะ” 

As shown in the selected scene 4, Hattie and Olive who are in the same class, Middle 

class, were attending a ball at the palace. Hattie, the oldest sister, was imagining that everything 

in the palace would belong to her if she married the Prince. The translation level is Idiomatic. 

The translator used the particle /lɛ́ ːw/ “แล ้ว ”, which is Information-Oriented Particles (IOP) 

and /ná/ “นะ” which is Information-Oriented Particles (IOP). Further, due to the disappearance 

of Speech-Level Particles (SLP) in the translation, the level of formality could not be identified. 

 

1.3. The conversation between characters in Low class 

Selected scene 5 : The conversation between Brumhilda, the giant and Slannen,  

the elf 

English Subtitle 

Slannen: “But you’re much prettier than 

I would have expected.” 

Brumhilda: “Oh, I know.” 

Thai Subtitle 

Slannen: “แต่เธอดูสวยกว่าที่ฉันคาดเอาไว้เยอะเลย” 
Brumhilda: “ฉันรู้จ้ะ” 

As shown in the selected scene 5, Brumhilda, the giant and Slannen, the elf were falling 

in love with each other after they met at the bar. They were flirting with each other. In this 

scene, the translation level is Idiomatic. The translator used the particle /ləːj/ “เลย” which is 

General Particles (GP). Another particle is /câ/ “จะ้” which is the Middle Formality Level of 

Speech-Level Particle (SLP). 

 

 

Selected scene 3: The conversation between Hattie and Olive 

English Subtitle 

Olive: “No, not really.” 

Thai Subtitle 

Olive: “ไมน่ะ ไม่เห็นมีอะไรนี่” 
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Selected scene 6:  The conversation between Slannen the Elf and Benny 

English Subtitle 

Benny: “I think a nice thank you note is 

enough.” 

Thai Subtitle 

Benny: “ฉันว่าแค่เขียนบันทึกขอบคุณดีๆ ก็พอแล้ว
แหล่ะ” 

 

As shown in the selected scene 6, Slannen, the elf was looking for Benny and found 

him in the bin. Then, Benny was thanking Slannen for helping him out of the filthy bin. In this 

scene, the translation level is Idiomatic. The particle /lɛ̀/ “แหล่ะ” which is Information-

Oriented Particle (IOP) was used for translating the action of suggestion. In addition, the level 

of formality could not be classified because there was not the use of Speech-Level Formality 

(SLP). 

 

2. Unequal Social Class 

2.1. The conversation between a character in Middle class to one in High Class 

Selected scene 7 : The conversation between Prince Charmont and Ella 

English Subtitle 

Ella: “Obvious? And I was trying so hard 

to hide it.” 

Thai Subtitle 

Ella: “แสดงออกแบบชัดเจนเหรอ ข้าพยายามซ่อน
มันไว้มากๆแล้วนะนี่” 

As shown in the selected scene 7, Prince Charmont and Ella met for the first time. Ella 

ran into Prince Charmont who she hated very much due to his family’s action and they had a 

conversation. In this scene, the translation level is Near-Idiomatic. The translator used the 

particle /ná/ “นะ” and /níː/ “นี”่ which are Information-Oriented Particles (IOP) and the level of 

formality could not be classified because the use of Speech-Level Particle (SPL) did not appear. 

Selected scene 8: The conversation between Ella and Prince Charmont 

English Subtitle 

Ella: “Char, there’s one more thing.” 

Thai Subtitle 

Ella: “ชาร์ มีอีกเรื่องหนึ่งนะ” 

As shown in the selected scene 8, Ella and Prince Charmont were talking after she tried 

to help him from the assassination during the coronation ceremony. Ella tried to explain what 

happened to her. She wanted to tell him that it was because of the curse. In this scene, the 

translation level is Near-Idiomatic. The translator used the particle /ná/ “นะ” which is General 

Particles (GP). Since there was not the appearance of the use of Speech-Level Particle (SLP), 

the classification of level of formality was unidentified. 
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2.2. The conversation between a character in Low class to one in High Class 

Selected scene 9 : The conversation between the Ogre and Prince Charmont 

English Subtitle 

The Ogre: “Can’t we just get along?” 

Thai Subtitle 

The Ogre: “เราคุยกันดีๆได้ไหม” 

As shown in the selected scene 9, the Ogre was fighting with Prince Charmont after he 

tried to eat Slannen, the Elf and Ella alive. Then, the Ogre lost the fight and was trying to 

negotiate with Prince Charmont to calm down and not to kill him. In this scene, the translation 

level is Idiomatic. The translator used the particle /mǎj/ “ไหม” which is Action-Oriented 

Particle (AOP) to suggest the Prince that they should stop fighting. Further, there was not any 

appearance of the use of Speech-Level Particle (SLP), the level of formality could not be 

classified. 

 

Selected scene 10 : The conversation between Slannen the Elf and Prince Charmont 

English Subtitle 

Slannen the Elf: “Well, thank you for 

your...advice.” 

Thai Subtitle 

Slannen the Elf: “อย่างนั้น….ขอบพระทัย...ส าหรับ
ค าแนะน าพะยะค่ะ” 

As shown in the selected scene 10, Slannen the Elf was discussing with Prince Charmont 

about his dream career. Slannen unfaithfully thanked the Prince for his advice about his career 

path as a lawyer. In this scene, the translation level is Idiomatic. The translator used the particle 

/páyákhà/ (พะยะคะ่) which is High Formality Level of Speech-Level Particle. This particle is 

used by a male who talks to the royal family. In addition, if the inferior is a female, she will use 

the particle /pheːká/ (เพคะ) to show respect to the superior interlocutor e.g. The King, The 

Queen, or the Royal Family. 

2.3. The conversation between a character in Middle class to one in Low Class  

Selected scene 11: The conversation between Ella and Slannen the elf 

English Subtitle 

Ella: “That’s very sweet, but I’m on a 

tight schedule.” 

Thai Subtitle 

Ella: “นั่นน่ารักมากเลยจ้ะ แต่ฉันก าลังรีบอยู่” 

As shown in the selected scene 11, Ella accidentally met Slannen, the elf who was in 

danger. The elf asked Ella to have a dinner with him in return of rescued him from a gangster, 

but she was in hurry. Therefore, she tried to cut off by thanking him for his generosity and 

denied his offer. In this scene, the translation level is Idiomatic. The translator used the particle 

/câ/ “จะ้” which is Middle Formality Particle. 
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Selected scene 12: The conversation between Ella and Slannen the elf 

English Subtitle 

Ella: “Yes, about it.” 

Thai Subtitle 

Ella: “ใช่ ประมาณนั้นแหล่ะ” 

As shown in the selected scene 12, Ella and Slannen, the elf were talking about Prince 

Charmont. The Elf was trying to ask her whether he is handsome and tall. In this scene, the 

translation level is Idiomatic. The translator used the particle /lɛ̀/ “แหละ่” which is Information-

Oriented Particle (IOP) and the level of formality could not be classified because the use of 

Speech-Level Particle (SPL) did not appear.  

 

Summery and Discussions 

1. Thai Pragmatic Particle Classification within a context 

 The use of Thai Pragmatic Particles (PP) was classified and shown in a table as follows: 

Context Pragmatic Particle 

(PP) 

Type of Pragmatic Particle (PP) 

1. Persuading, or requesting /ná/ (นะ) General Particle (GP) 

2. Giving permission, 

invitation, or suggestion 
/mǎj/ (ไหม) Action-Oriented Particle (AOP) 

3.  Giving an information 

or express a feeling 
/lɛ́ːw/ (แลว้) 

/rɔ̀ːk/ (หรอก) 

/ná/ (นะ) 

/níː/ (นี่)  
/lɛ̀/ (แหละ่) 

Information-Oriented Particle (IOP) 

Table 3: The use of Pragmatic Particles in different contexts 

 

2. Speech-Level Particle Classification, Level of Formality and Social Class 

 The use of Speech-Level Particle (SLP) in each selected scene is shown as follows: 

Social Class Speech-Level Particle 

(SLP) 

Level of formality 

1. Equal 1.1.  High to High - - 

1.2. Middle to Middle -   - 

1.3. Low to Low /câ/ (จะ้)  Middle   

2. Unequal 2.1. Middle to High  -  - 

2.2. Low to High /páyákhà/ (พะยะคะ่)   High 

2.3. Middle to Low /câ/ (จะ้)   Middle 

Table 4:  The use of Speech-Level Particles in conversations between each character with 

different social classes 
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3. The use of Thai Pragmatic Particles (PP) according to characters’ social class levels in 

order to show formality, feeling, and their social classes. 

 

3.1. Formality and Feeling 
a. Prince Charmont and Ella’s case 

According to the study of Ide (1989: 242), it was described that a speaker added 

honorifics to show the formality level depending on communication situations. On the 

contrary, our study found the different points. In Thai-translated subtitles, despite Ella 

and Prince Charmont are not in the same social class, Ella, who is in the middle class, 

never used Speech-Level Particles (SLP) or royal words to show formality when 

speaking to the Prince, who is in the high class.  

As from the translation, we disagree with the translation of Ella’s words because 

in the Thai context, a person who talks to a higher-class person e.g. the King, the Queen, 

or the royal family, he or she, as in the low or middle class, has to use royal words to 

show respect, manners, and formality to a person who is in the higher social class. 

Therefore, the translator should use royal words when translating them. Otherwise, if 

the translator wants to indicate the feeling of Ella that she did not like The Prince, he or 

she should use tones of voice to show her feeling instead.  

However, this is a limitation of subtitles because they might not be able to 

express all of the exact feelings of an interlocutor. One possible way to cope with this 

problem is listening to the words in English-dubbed version and use parentheses with 

describing an action or a feeling in subtitles instead. 

b. Slannen the Elf and the Ogre’s case  
As shown in the selected scenes 9 and 10, even though both of the scenes are 

classified in the low class in which Slannen talked to the High class character, Slannen 

always used royal words and high formality of Speech-Level Particle (SLP) to show 

formality. On the contrary, the Ogre never used them. One possible reason is because 

of their different interests. The elf wanted to be a lawyer, but in this society and its law, 

the elves can be only an entertainer. This elf wants to promote his or her social class. It 

is because studying makes him gain more knowledge and have more opportunities than 

others who never studies. Apart from the elves, the ogres were just wandered around 

the forest and caught humans to eat. So they did not need to learn a formal language. 

 

4. Translation Levels and Appropriateness 

There are 12 selected scenes from the movie which are able to be classified into the 

Idiomatic and Near-Idiomatic level. The finding shows that the level of translation is usually 

used in translation for general translator as classified by Aunrat (1997). Further, this level is the 

goal of general translator.  

However, since the use of Speech-Level Particle (SLP) was rarely appeared in the use 

of formality in the interaction between unequal social classes, we could not identify the 

formality of some selected scenes. This could also be implied that the translator might not 

concern about the social class as much as expected. Otherwise, the type of the movie might also 

play a part. Since this movie is classified as a comedy, the use of formality might not be strict. 
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5. The new finding about Thai Pragmatic Particle Classification 
Particle /ná/ (นะ) could be both General Particle and Information-Oriented Particle. 

As shown in the selected scenes 3, 4, 7, and 8, the use of /ná/ (นะ) are classified into 

different types of Pragmatic particles (PP). The particle /ná/ (นะ) in the selected scene 8 is 

General Particle type, but the particle /ná/ (นะ) from the selected scenes 3, 4 and 7 is the 

Information-Oriented Particle (IOP) type. This shows the new findings about /ná/ (นะ) particle 

classification. It is because Somachariyakul (2012) classified /ná/ (นะ) particle as only General 

Particle (GP) type. However, the use of /ná/ (นะ) that we found from the study is also able to 

categorize as the Information-Oriented Particle (IOP) type. As seen from the scene 8, /ná/ (นะ) 

is used by Ella, “Char, there’s one more thing” to state the additional information. Thus, the 

function of this /ná/ (นะ) particle is similar to the Information-Oriented Particle (IOP) type. 

 

Conclusion 

 The results of the research paper suggest that the translation of “Ella Enchanted” is 

mostly in the idiomatic level. It is because the translator used the proper particles to describe 

the context of each character. This indicates that the use of particles in Thai translation could 

be necessary in the Thai context.  

According to the Thai language, we can find the use of words in several contexts. Due 

to the fact that Thai is a hierarchical language, the use of words to specify a person’s social 

class is different. A person who needs to interact with one who is in the superior social class, 

e.g. the royal family, or the monk, he or she needs to use a register of the Thai language. For 

example, he or she might use royal words or high level of Speech-Level Particles (SLP) type 

when talking with them. 

The Thai language is different from other languages that have no hierarchy to state one’s 

social class. Meanwhile, the particles used for showing the different social classes in English 

contexts could not be found. In the English language, there are only pronouns used to address 

the high class when speaking to or mentioning them. For example, His Majesty, Her Majesty,  

Your Highness, etc. Since each culture has its own features, the use of register when translating 

one language into another language is important.  

A translator should also focus on translating a language, which has no hierarchy, into 

the Thai language. Even though the source language doesn’t have particles used to show one’s 

social class, the translator has to select appropriate particles used by each character when 

translating into Thai. This is in order to make the sentences in the target language sounds as 

natural as possible. 

 

Recommendations   

Since there was a small number of the use of particles appeared repeatedly in the 

movie, we could not collect the data as much as we expected.  Therefore, selecting a movie to 

analyze the use of particles is also important. It depends on a storyline of a movie that should 

have superior people and inferior people interacting between each other. 
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Abstract: 

 
 The issue of assisted suicide has been discussed in different context throughout the 

world.  While it is still a controversial topic, some novelists found it interesting and included it 

in their books as a small part of the story or even the main theme.  This study aims to identify 

how assisted suicide is presented in the best-seller novel Me Before You. The theory of discourse 

analysis has been employed in order to analyze verbal and non- verbal languages of different 

characters presenting their ideas about assisted suicide.  The results show that most characters 

did not agree with the concept of assisted suicide except Will Traynor, the main character who 

suffered from his disease, and Patrick, the supporting character, who agreed with this concept. 

Will decided to end his life as he could not bear leaving with disabilities and suffering. 

Throughout the whole story, the author seemed to convince the readers to disagree with this 

concept by presenting more negative aspects than the positive ones.  
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Introduction  

 Me Before You is a romance drama novel written by Jojo Moyes, which was first 

published on 5 January 2012 in the United Kingdom. The novel is very popular and became the 

number one New York Times bestseller - with more than 5 million copies sold (The New York 

Times, 2016). The novel was made into a movie in 2016 and grossed more than $207 million 

worldwide (Box Office Mojo, 2016). The sequel story of the novel, After You, was released on 

29 September 2015. 

Me Before You tells the story of a twenty- six- year- old girl, Louisa Clark, who lives 

with her working- class family.  Losing her job at a local café, Louisa tries to find a new job at 

the Job Center.  After several failed attempts, she takes a badly needed job, taking care of Will 

Traynor, a successful, wealthy, and once- active young man who was now paralyzed after a 

motorcycle accident two years ago.  In the story, the truth that Will has made a decision to end 

his life with physician- assisted suicide at the Dignitas clinic in Switzerland, despite the 

disagreement between his family, is revealed.  

Louisa, also disagreeing with Will, tries to convince him to abandon his death wish. 

While living with Will and trying to cheer him up, Louisa is motivated by him to live her life 

while she can.  Louisa tells Will that she loves him.  Even though Will tells her that their time 

together is very special, he insists on his decision and reveals that he will follow through his 

plan.  After his flight to Switzerland, Will dies shortly after in the clinic.  It is revealed in the 

falling action of the novel that Will has left Louisa a considerable inheritance, meant to continue 

her education and to fully experience life. 

  Me Before You involves the theme of love and meaning of life. Moreover, it seems like 

the author has included one big, interesting point that cannot be ignored -  assisted suicide. 

Assisted suicide is defined as " suicide undertaken with the aid of another person, sometimes a 

physician"(https://www.ahdictionary.com).  

The term is often used interchangeably with physician-assisted suicide (PAS), which is 

defined by Canadian Medical Association (2014, p. 2) as when "a physician knowingly and 

intentionally provides a person with the knowledge or means or both required to end their own 

lives, including counseling about lethal doses of drugs, prescribing such lethal doses or 

supplying the drugs."  

William or Will Traynor, the main character of the novel, decides to undergo the 

procedure of PAS to end his life. This is unlike many other stories that the characters choose to 

live as they believe that life is worth living. His family, as well as Louisa Clark, even though 

t h e y  d i s a g r e e  w i t h  h i s  w i s h ,  a l s o  a c c e p t  i t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s t o r y. 

Objectives 

 This study aims to examine the opinion and thoughts of each different character to 

physician-assisted suicide and why Will choose to end his life. Also, it is very interesting to see 

the representation of assisted suicide in the novel.  This leads to the research questions of our 

paper, which are shown as follows: 
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- What are the thoughts of different characters about assisted suicide? 

- Why William Traynor choose to end his life? 

- How is assisted suicide represented in the novel? 

Research Methodology  

Data 

  The paperback edition of the novel “Me Before You”, was employed in order to access 

the story in the analysis process. 

Analysis 

 While reading through the book, the parts of the story that were related to assisted 

suicide were marked out, as well as the parts showing the thoughts and opinions of different 

characters about this topic. These included the description of any events or situation by narrators 

of the story, their opinions towards things that happened around them, and actions and speech 

acts of each character. Focused characters were: 

- Louisa Clark, a caretaker for a paralyzed man named Will Traynor 

- Will Traynor, a 35- year- old man who became quadriplegic after being hit by a 

motorbike 

- Camilla Traynor ( Will’ s mother)  who worked as a magistrate and had a strained 

relationship with her son. 

- Steven Traynor (Will’s father) who took care of the castle after he retired from his well-

paid job 

- Georgina Traynor ( Will’ s sister)  who lived in Australia and flew back to her home to 

find out about her brother’s death wish 

- Nathan (Will’s trained nurse) who was a companion of Will’s 

- Patrick (Louisa’s boyfriend) who worked as a personal trainer 

  These characters were chosen for an analysis because the whole story was narrated from 

their perceptions and that they revolved around Will Traynor and had expressed their opinions 

towards his decision. The evidence of both verbal and non-verbal languages was classified into 

the framework for further analysis.  We defined a verbal language as dialogues and thought of 

each focused character.  Non- verbal language is focused characters’  physical actions.  Also, 

further analysis was that we analyzed verbal and non- verbal languages to find out about the 

perceptions towards assisted suicide of each focused character.  We applied the theory of 

discourse analysis to our work in order to analyze the opinions of each focused characters 

towards assisted suicide and to identify the direction of the book. To examine the opinions of 

each focused characters towards assisted suicide and to identify the direction of the book, the 

concept of discourse analysis was applied in the analysis process. Discourse analysis is “a 

central part of our lives. Much of what we do with others we do by way of conversation, phone 

calls, letters and instructions” (Potter, 2009, p. 607). According to Schiffrin, Tannen, and 

Hamilton (2001, p. 1), the term discourse analysis holds “different meanings to scholars in 

different fields” as it has been applied in wide range of disciplines. They point out that “for 

many, particularly linguists, discourse has generally been defined as anything beyond the 

sentence.” 
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Findings  

RQ.1: What are the thoughts of different characters about assisted suicide? 

  After the analysis, the thoughts of each focused characters about the assisted suicide are 

revealed, which is shown in the table below: 

Disagree Unclear Agree 

Louisa Clark, 

Camilla Traynor (Mrs. Traynor), 

Georgina Traynor, 

Nathan 

Steven Traynor (Mr. 

Traynor) 

Will Traynor,  

Patrick 

1) Louisa Clark 

 Louisa, the girl who had just become unemployed, inevitably applied for the position of 

a care assistant for a disabled man as her family had a big problem with money.  She then met 

William or Will Traynor and Mrs. Camilla Traynor, her employer at the annexe of the Granta 

House, which was situated on the other side of Stortfold Castle. Louisa knew from Mrs. Traynor 

that his condition was caused by the motorcycle accident around two years ago.  Will Traynor, 

in her eyes, was a miserable man.  She really felt sorry for him.  She realized that it must be 

really hard and uncomfortable to be in the same condition as his.  

 As, Louisa learnt that Will wished to undergo assisted suicide and once attempted to 

end his life in commit suicide, as well as his six- month agreement with Mrs. Traynor, she was 

totally shocked.  Louisa then decided to quit her job as she did not want to be part of Will’ s 

death. This indicated that she could not easily accept the idea of assisted suicide. 

But mostly I felt filled with horror. I was haunted by what I now knew. How could you live each 

day knowing that you were simply whiling away the days until your own death? How could this 

man whose skin I had felt that morning under my fingers –  warm, and alive –  choose to just 

extinguish himself? How could it be that, with everyone’s consent, in six months’ time that same 

skin would be decaying under the ground? (chapter 9; p.145) 

Louisa came back to work at the annexe again due to the financial condition in her 

family.  But this time, after receiving some advice from her sister, Katrina, Louisa’ s opinion 

towards her work had been changed. She went back there to change Will’s mind and persuade 

him to abandon his death wish.  She had begun planning to take Will outside with his family, 

believing that this could help him feel better and see that life still had something good.  

 ‘Look. It’s nothing extraordinary. I’m really talking about just getting him out of the house, to 

start with. A walk around the castle, or a visit to the pub. If we end up swimming with dolphins 

in Florida, then that’ s lovely.  But really I just wanted to get him out of the house and thinking 

about something else.’ (chapter 10; p.164) 
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  Louisa still did not agree with the idea of assisted suicide.  However, instead of just 

walking away, she tried to find a way to help him. She did not want Will to end his life at the  

Dignitas. Neither did his family. 

‘I want Will to want to live too,’ (chapter 10; p.167) 

The first outing trip was not as good as she expected it to be. Louisa had learnt from her 

first mistake that she had to search for the information of the place before hand and plan more 

carefully before taking Will out on the next trip.  This action of hers showed us how much 

willingly she wanted to prevent Will from assisted suicide. 

After coming back from the concert, Louisa trying to urge Will to write a thank you 

card to his friend, the violinist.  However, Will refused to do it, saying that it was frustrated to 

rely on someone even for this little thing.  She wanted to make him feel comfortable with his 

living, and if she succeeded, she could possibly change his mind.   

But that evening, Will’ s words still echoing around my head, I found myself diverting into the 

library and, spying an unused computer, I logged on to the internet.  I looked up whether there 

were any devices that Will could use to do his own writing. (chapter 13; p.220-221) 

Later, without an intention of hurting Will, Louisa informed Will’s mother about her 

moving in with her boyfriend. Mrs. Traynor was confused and disagreed with her action, saying 

that it could hurt Will’ s feelings.  Louisa protested that she never had an idea of hurting Will's 

feelings. She expressed that she intended to safe him. Everything she had been doing was meant 

to keep him alive. 

‘How dare you suggest I would do anything to hurt Will’ s feelings.  I have done everything,’  I 

hissed.  ‘ I have done everything I can think of.  I’ve come up with ideas, got him out, talked to 

him, read to him, looked after him. ’  My last words exploded out of my chest.  ‘ I’ve cleaned up 

after him.  I’ve changed his bloody catheter.  I’ ve made him laugh.  I’ve done more than your 

bloody family have done.’ (chapter 17; p.313) 

  After a couple of days later, Louisa realized that what she did might affect Will's 

feelings, and all her plan to save his life might fail.  This showed that she began to care more 

about Will’ s feelings, and that she was still willing to stop Will from undergoing assisted 

suicide. 

I made a mental note to think more carefully about how my actions might make an impact on 

his life. (chapter 17; p.318) 

‘I’m trying to change his mind. This is the last chance I have.’ (chapter 20; p.363) 

  After Will recovered from pneumonia, Louisa took Will on a trip to Mauritius. Their 

time together there was filled with joy and happiness.  However, on the last day, Louisa and 

Will got into an argument.  Louisa was trying to persuade Will to stay with her by mentioning 

activities that were made possible for the quadriplegic. She was trying so hard to make him stay 

and give up his death wish.  
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‘I don’t care what you … what you think you can and can’t do. It’s not black and white. Honestly 

… I’ve talked to other people in the same situation and … and there are things that are possible. 

Ways that we can both be happy … ’ (chapter 23; p.423) 

 Will insisted on his wish to undergo assisted suicide while Louisa was trying so hard to 

make him stay. Louisa told him that he had made her into a new person and happy. She wanted 

him to abandon the thought of assisted suicide and be with her.   

‘ I know we can do this.  I know it’ s not how you would have chosen it, but I know I can make 

you happy. And all I can say is that you make me … you make me into someone I couldn’t even 

imagine.  You make me happy, even when you’re awful.  I would rather be with you – even the 

you that you seem to think is diminished –  than with anyone else hanged me in the world. ’ 

(chapter 23; p.424) 

  However, no matter how hard she tried, Louisa failed to change Will’s mind, as he still 

insisted on his decision to end his life in the Dignitas.  

Throughout the whole story, Louisa never agreed with the idea of assisted suicide. She 

never wanted Will to end his life in this process.  However, as there was nothing she could do 

to change his mind, she then decided to be with him until his last moment.  This was because 

she adhered to her belief that if we loved someone, it was our job to be beside them. 

2) William (Will) Traynor 

The story began with the narration of Will’s life in one lively morning (assumed to be) 

after having sex with his girlfriend.  He got dressed up and ready to leave for work.  As there 

was a heavy rain that morning, Will decided not to ride to work. Instead, he stepped out to hail 

a taxi. As he was striding towards one which was approaching him on the other side of the road, 

he got hit by the motorcycle. It was the accident that had changed his life forever. 

After the motorcycle accident, Will had turned into a quadriplegic, whose spinal cord 

was severely injured that his body from the chest down was paralyzed.  His personalities had 

changed.  From the perception of Louisa, we knew that the physical appearance of Will had 

been changed since the accident. He was nothing like the same person. Maybe he had no more 

reason to keep himself looking good. His condition seemed to destroy him from the inside. Will 

was so sad and miserable after the accident. 

I saw that he seemed determined not to look anything like the man he had been; he had let his 

light-brown hair grow into a shapeless mess, his stubble crawl across his jaw.  His grey eyes 

were lined with exhaustion, or the effect of constant discomfort (Nathan said he was rarely 

comfortable). They bore the hollow look of someone who was always a few steps removed from 

the world around him. (chapter 4; p.57) 

  On the day of the visit from Alicia and Rupert, Will destroyed all the photographs in his 

room.  It was miserable for him to have a look at the pictures of his previous life that would 

never be the same. He did not want to look at those photos. He did not want those photos to be 

around him or in his sight. He did not want to recall back the memories of things that he would 

not be able to do or have anymore. The truth seemed to harshly hurt him.  
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 Will always acted like he did not care about his life. He did not think that his condition 

would be improved.  As shown in the example below was his statement with Louisa when he 

knew that she was trying to hide some vegetable in his meal. It seemed like Will was sarcastic 

at this point.  However, considered his statement on the different aspect, it could mean that he 

really believed that nothing would improve his quality of life. 

'Let me get this straight.  You think a teaspoon of carrot would improve my quality of life?' 

(chapter 5; p.80) 

 Will always had a high fever due to his physical condition after the accident. He had to 

be looked after all the time. It can be noticed from the description of Louisa that he suffered so 

much from the disease and pain.  Sometimes Will acted like he was absent from his own body 

to cope with the sensation. His disease must be severe. 

But the most debilitating was a burning sensation in his hands and feet; relentless, pulsing, it 

would leave him unable to focus on anything else. … A stringy muscle would flicker in his jaw 

and occasionally he would just seem to disappear, as if the only way he could cope with the 

sensation was to absent himself from his own body. … It seemed unfair that despite the fact he 

could not use them, or feel them, his extremities should cause him so much discomfort. (chapter 

7; p.122) 

 Will revealed to Louisa after coming back from the racecourse that whenever he went 

outside, he did not feel like he fit in.  People treated him differently.  The accident not only left 

him a severe injury but also a wound in his heart.  He knew he was not the same person.  This 

could be the reason why he was not willing to go out in the crowded places.    

  After the concert, Louisa encouraged him to write a thank you card to his friend, the 

violinist.  However, Will expressed his feelings that it was frustrating to rely on other people 

even on the little thing like writing letters. It could be implied that his physical condition made 

him feel pretty irritated. It could also be assumed that Will felt like he was losing his dignity. 

'You have no idea, Clark, how frustrating it is to rely on someone else to put your words down 

for you. The phrase “written on behalf of” is … humiliating.’ (chapter 13; p.220) 

 There was one day when Louisa asked Will where he wanted to go if he could go 

anywhere.  Will mentioned Paris, telling her how enchanting it was, and encouraged Louisa to 

go there.  However, when Louisa tried to persuade him to go there with her, he refused to do 

that, saying that he did not want to go there with the condition of a quadriplegic. Being a 

quadriplegic seemed to cause him many obstacles. 

‘You don’t get it, Clark. I don’t want to go there in this – this thing.’ He gestured at the chair, 

his voice dropping.  ‘ I want to be in Paris as me, the old me.  I want to sit in a chair, leaning 

back, my favourite clothes on, with pretty French girls who pass by giving me the eye just as 

they would any other man sitting there. Not looking away hurriedly when they realize I’m a man 

in an overgrown bloody pram.’ (chapter 14; p.253) 
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  There was one night when Will told Louisa about the terrible truth of his condition that 

could never be cure.  Moreover, it could get worse.  He also mentioned some problems in his 

family. These all could be the reason why Will wished to go to the Dignitas. 

‘ I get really, really scared of how this is going to go. ’  He let that settle in the air between us, 

and then, in a low, calm voice, he carried on. ‘I know most people think living like me is about 

the worst thing that could happen.  But it could get worse.  I could end up not being able to 

breathe by myself, not being able to talk.  I could get circulatory problems that mean my limbs 

have to be amputated. I could be hospitalized indefinitely. This isn’t much of a life, Clark. But 

when I think about how much worse it could get – some nights I lie in my bed and I can’t actually 

breathe.’ (chapter 17; p.324) 

  In the chapter that Will was in the hospital due to the pneumonia, we knew from Nathan 

that Will suffered a lot from his disease –  being paralyzed from the chest down.  Every night, 

he still dreamed of many things he was once able to do. He could not bear the thought of unable 

to do it again.   

'...he’s woken up screaming because in his dreams he’s still walking and skiing and doing stuff 

and just for those few minutes, when his defences are right down and it’ s all a bit raw,                            

he literally can’t bear the thought of never doing it again. He can’t bear it.' (chapter 22; p.322-

323) 

  On the last day of the trip to Mauritius, Louisa confessed to him, meaning to make him 

stay, but he did not want to have a deep relationship with her. He did not want to be with her in 

the body of the man he had never wanted to be. This was not him. Being with her was like the 

thing that remind him of a man he once had been. 

 ‘ I can’ t do this because I can’ t … ’ he swallowed.  ‘ I can’ t be the man I want to be with you. 

And that means that this –’ he looked up into my face ‘– this just becomes … another reminder 

of what I am not.’ (chapter 23; p.423) 

  Will’s statement with Louisa revealed that nothing would be enough for him. His whole 

life had changed from the day he had a motorcycle accident.  Nothing was going to change his 

mind. He did not want to live a life as a quadriplegic and unable to do things he loved.   

  Louisa told Will not to let the wheelchair define him.  Will protested that the paralysis 

was really a big problem for him.  It had changed his life.  He would never be able to do things 

he loved anymore.  He could not bear living with this kind of disability.  Being stuck in this 

wheelchair really defined him. 

‘But it does define me, Clark.  You don’ t know me, not really.  You never saw me before this 

thing. I loved my life, Clark. Really loved it. I loved my job, my travels, the things I was. I loved 

being a physical person.  I liked riding my motorbike, hurling myself off buildings.  I liked 

crushing people in business deals. I liked having sex. Lots of sex. I led a big life.’ His voice had 

lifted now.  ‘ I am not designed to exist in this thing –  and yet for all intents and purposes it is 

now the thing that defines me. It is the only thing that defines me.’ (chapter 23; p.426) 

Eventually, Will insisted that he could not live a life as a quadriplegic.  He could not 

stand the pain anymore. He wanted all his pain to be end. He knew nothing was getting better; 
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instead, it was only getting worse. He begged Louisa, if she really loved him, to go with him to 

the Dignitas. 

‘– I need it to end here. No more chair. No more pneumonia. No more burning limbs. No more 

pain and tiredness and waking up every morning already wishing it was over.  When we get 

back, I am still going to go to Switzerland. And if you do love me, Clark, as you say you do, the 

thing that would make me happier than anything is if you would come with me. ’  (chapter 23; 

p.427-428) 

Will was the character that agreed with the concept of assisted suicide.  He was once a 

successful, young business man, who enjoyed adventurous activities.  After the motorcycle 

accident, his life had been terribly changed.  His body was paralyzed from the chest down.  He 

could not bear living in this condition, unable to do things that he loved. He knew that he would 

never be the same.  Moreover, his condition would only be getting worse.  He could not bear 

spending life, day after day, stuck in the chair and dependent on other people in everything. 

This was partly because of his personality – stubbornness. At the end of the story, Will was still 

the same. He did not change his mind to go to the Dignitas. 

3) Camilla Traynor 

 Camilla Traynor, or Will’s mother, had advertised the position of care assistant in order 

to find a new carer for her son.  In the description of the position, it showed how much 

importance the job was and what responsibilities it involved –  keeping her son company, 

helping him with daily life’ s basis, and making sure there was no harm happened to him.  The 

description of Mrs. Traynor showed that she really cared about her son.  Mrs. Traynor really 

wanted the carer to look after her son almost all the time. She really worried about his well-

being. 

‘My son – Will – was injured in a road accident almost two years ago. He requires twenty-four-

hour care, the majority of which is provided by a trained nurse.  I have recently returned to 

work, and the carer would be required to be here throughout the day to keep him company, help 

him with food and drink, generally provide an extra pair of hands, and make sure that he comes 

to no harm.’ (chapter 2; p.30) 

On the day that Will destroy the photographs was really a seismic event.  She became 

stricter with Louisa. Her action emphasized that Will must not be left alone for too long as she 

was afraid that something terrible might happen to her son again. We can see that Mrs. Traynor 

was really concerned about her son, Will.  She took care of every little detail in the house and 

might be bossy. Everything she did was for Will. 

  Mrs. Traynor loved gardening. However, after the accident of her son, she had not done 

any gardening for a year. As she knew he was going to leave the hospital and come back home, 

she made it beautiful again.  She did it for her son to be delightful.  She wanted him to think 

positively and believe that there was a brighter future ahead. She wanted her son to live. 

I needed to give my son something to look at.  I needed to tell him, silently, that things might 

change, grow or fail, but that life did go on.  That we were all part of some great cycle, some 

pattern that it was only God’s purpose to understand. (chapter 8; p.137-138) 
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After the accident, Will told Mrs. Traynor that he wanted to undergo assisted suicide. 

She could not accept the truth that her son was thinking about ending his life.  

When Will first told me what he wanted, he had to tell me twice, as I was quite sure I could not 

have heard him correctly the first time.  I stayed quite calm when I realized what it was he was 

proposing, and then I told him he was being ridiculous and I walked straight out of the room. 

(chapter 8; p.140) 

  Mrs. Traynor wanted her son to be able to enjoy and see the bright side of his life again 

even though it was not all he expected it to be. 

‘ … We need this time, Louisa.  We need this time to give him the idea of there being some 

possibility.  I was hoping it might plant the idea that there is a life he could enjoy, even if it 

wasn’t the life he had planned.’ (chapter 9; p.155) 

  Mrs Traynor also support the ideas of Louisa in doing anything to encourage Will to 

live. She was willing to do anything to stop her son from going to the Dignitas. She wanted him 

to live. 

‘Anywhere,’ she said, finally. ‘I’ll finance it. Any trip you want. I’ll pay for you. For Nathan. 

Just – just see if you can get him to agree to it.’... 

‘If there’s anything else you can think of … just to buy us some time. I’ll pay your wages beyond 

the six months, obviously.’ (chapter 17; p.311) 

  When she knew that Louisa had just moved in with her boyfriend, she looked nervous. 

Mrs. Traynor worried that Louisa moving in with her boyfriend might terribly affect Will's 

feelings.  She felt angry and discontent with Louisa's decision.  She knew that her son was in a 

vulnerable state.  She was afraid that she would fail to stop her son from undergoing assisted 

suicide.  

'I am doing everything I can, Louisa, to stop this … thing. You know the task we’re facing. And 

I’m just saying that I wish – given the fact he is very fond of you – that you had waited a while 

longer before rubbing your … your happiness in his face.' (chapter 17; p.312-313)   

On the day that Will, Louisa, and Nathan came back from their trip at Mauritius,                  

Mrs Traynor came to pick them up at the airport.  Will seemed fresh and lively, while Louisa 

looked unhappy. She then leant that Louisa failed to change her son’s mind and that he insisted 

on his decision. She then fell to the ground. It made her feel terribly shocked. 

She sounded desperate, as if she were pleading with me to say something else, to give her some 

different result. (chapter 24; p.437) 

After that day, she accepted that she could not let her son give up on his death wish. The 

only thing she could do was to follow him to the Dignitas and be with him until the last minute 

of his life. 

  Mrs. Traynor never agreed with the idea of assisted suicide.  She tried to do everything 

she could to stop her son from ending his own life.  She loved her son unconditionally, even 

though he was always stubborn and reachable for her. She wanted him to live. She hired Louisa 
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to take care of him and let her take him on a magnificent trip as she believed that it could change 

his mind.  However, the truth revealed at the end of the story that nothing could stop him from 

going to the Dignitas.  Even though Mrs. Traynor was terribly shocked, she had to let him go. 

Unintentionally, she had to accept her son’s decision.  

4) Steven Traynor  

Steven Traynor or Will’ s father usually came into the annexe by the time Louisa was 

leaving.  Louisa always saw him watching television with Will.  But the story did not express 

clearly whether Steven Traynor agrees or disagrees with Will. 

The story pointed out that Mr. Traynor also did care about his son even though he did 

not seem to express much. 

‘Your father keeps a very close eye on all the developments...' (chapter 7; p.132)  

 Mrs. Traynor was afraid that Will did not change his mind and did not give up on his 

idea of undergoing assisted suicide. Mr. Traynor then told his wife that she could only do what 

she could do, and if Will intended to undergo assisted suicide, then there was nothing she could 

do. He was telling her that if Will really wanted to undergo assisted suicide, then she could not 

change his mind.  

  He supported a plan that Louisa would like to take Will out to travel. He agreed with it. 

He believed it must be good for him not to just sit and stare at the walls all day. 

‘ I think it’ s a splendid idea,’  Mr. Traynor said.  ‘ I think it would be marvelous to get Will out 

and about.  You know it can’ t have been good for him staring at the four walls day in and day 

out.’ (chapter 10; p.164)  

  Steven knew well that if Will went to the Dignitas, it was the only way he would be free 

to live the life he wanted, to start a new life with his affair. It seemed like Will was the only 

reason that he was still with his family. However, he did not encourage or stop his son from his 

death wish. He let Will decided the way of his life by himself.    

5) Georgina Traynor 

Georgina did not agree with her brother’ s wish to end his life.  She was so furious and 

angry with him when she found out about this idea.  She urged her mother to stop him from 

going to the Dignitas. She knew that her brother undergoing assisted suicide would cause some 

bad reputations to her family.  She did not agree with her brother’ s plan.  However, she knew 

her life had to move on no matter what her brother chose to do. 

  Georgina came back from Australia and learnt about her brother deciding to undergo 

assisted suicide. She was furious and scolded him; but at the same time, she felt sad. She could 

not believe that assisted suicide would be his choice. 

You are the most selfish man I ever met! ’  a young woman was shouting.  ‘ I can’ t believe this, 

Will. You were selfish then and you’re worse now.’ (chapter 7; p.129) 
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her face puce with anger, she was still hissing at him.  ‘ I can’ t believe it.  I can’ t believe you 

would even think of it. What do you –’ (chapter 7; p.130) 

Georgina believed that Will’ s physical condition would get well by a new medical 

advance. She urged her mother to stop Will from undergoing assisted suicide. 

  Georgina told her mother that if Will asked her to approve his death wish, she would 

definitely be part of his death. She did not want her mother to accept the deal with her brother. 

When she found out that her mother made an agreement about assisted suicide with her brother, 

she strongly disagreed with her mother.  Besides, Georgina believed that her brother going to 

the Dignitas would give her family some big, terrible effects. 

‘But Dignitas? It’ s just wrong.  I know it’ s hard for him, but it will destroy you and Daddy.  I 

know it. Think of how you would feel! Think of the publicity! Your job! Both your reputations! 

He must know it.  It’ s a selfish thing to even ask.  How can he? How can he do this? How can 

you do this?’ She began to sob again. (chapter 7; p.134) 

Georgina did care about her brother.  However, she needed to move on.  Georgina just 

got a really good job, and it was important for her.  She could not leave her life behind and get 

held on to her house just because of Will's condition. Her statement showed that no matter what 

Will might choose to do soon, she would not abandon her whole life for it. 

6) Nathan 

Nathan was Will’ s trained nurse.  He had taken care of Will for about two years.  Will 

had been severely injured from the accident and it made him almost completely paralyzed. 

Nathan knew well about the physical condition of his mate. He told Louisa that Will was never 

able to walk again. They could only take care of him.  

  On the day that Louisa and Will went to the wedding of Rupert and Alicia’s, after they 

came back in the morning, Nathan learnt from Will that Louisa was so drunk after the wedding 

of his ex- girlfriend that she did not take care of him well.  He, therefore, felt disappointed in 

her. This could be implied that Nathan did care about Will's condition. 

My own view of Louisa Clark was a little less generous just at that moment. (chapter 19; p.355-

356) 

  Nathan knew the condition of Will well.  He knew how his life was going to be.  He 

really liked Will, as a friend, and wanted him to be happy.  However, he could not judge him 

for what he wanted to do.  Nathan thought that he should have the right to choose.  He wanted 

to give him a choice to decide whether he would continue to live. That was why Nathan did not 

stop him even though, in fact, he also wanted him to live. 
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'. . . I looked at him last night and I thought about his life and what it’ s likely to become … and 

although there is nothing I’d like more in the world than for the big guy to be happy, I … I can’t 

judge him for what he wants to do. It’s his choice. It should be his choice.' (chapter 22; p.400) 

‘But I want him to live if he wants to live. If he doesn’t, then by forcing him to carry on, you, me 

– no matter how much we love him – we become just another shitty bunch of people taking away 

his choices.’ (chapter 22; p.401) 

 As a friend, Nathan loved Will and wanted him to live.  Nathan did not agree with the 

idea of assisted suicide, but he could not stop his friend from it as he knew well that his friend 

had suffered a lot from his incurable disease.  He let it be Will’ s choice whether he would 

continue his life or not. He did not want to force him to choose the way all other people wanted 

it to be. 

7) Patrick 

Patrick appeared in the story as Louisa’s boyfriend. They had been dating out for several 

years.  Patrick expressed his opinion about being paralyzed.  If he happened to be in the same 

situation as Will and was unable to do things on his own., he would not want to live by relying 

on others for every little thing either.  

‘No, I wouldn’t. I wouldn’t be anything like the same person.’ He wrinkled his nose. ‘I wouldn’t 

want to live. Relying on other people for every little thing. Having strangers wipe your arse –’ 

(chapter 4; p.68-69) 

In the Patrick's point of view, being in the same condition as Will's was so horrible for 

him as he could no longer do things he love. 

Patrick turned back to me, apparently still pondering Will’s fate. ‘Jesus. Think of all the things 

you couldn’t do...’ He shook his head. ‘No more running, no more cycling.’ He looked at me as 

if it had just occurred to him. ‘No more sex. (chapter 4; p. 69) 

  He seemed to agree with the idea of assisted suicide as he believed that life would be 

horrible if you could not move or do things as usual.  

RQ.2: Why William Traynor choose to end his life? 

 After the analysis, it could be concluded that there are 4 main reasons why Will Traynor 

chose to end his life by undergoing assisted suicide. 

1) Physical condition 

After the accident, Will Traynor became a C5/ 6 quadriplegic.  He could not move the 

parts of his body from the chest down.  Moreover, even worse, he suffered so much from other 

diseases like pneumonia and irregular temperature regulation system.  He did mention in the 

story that he knew everything would only get worse. He told Louisa on the last day at Mauritius 

that he wanted all to be just end.  He could not bear living with all this harsh disease anymore. 

His physical condition also caused him many difficulties in life. He had to rely on other people 

in every little thing even for the daily life’s basis. Will was basically a stubborn and independent 
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person.  It must be unacceptable for him to be unable to live without an extra hand from other 

people.  

‘It’s not going to get any better than this. The odds are I’m only going to get increasingly unwell 

and my life, reduced as it is, is going to get smaller. The doctors have said as much. There are 

a host of conditions encroaching on me.  I can feel it.  I don’ t want to be in pain any more, or 

trapped in this thing, or dependent on everyone, or afraid.  So I’m asking you –  if you feel the 

things you say you feel – then do it. Be with me. Give me the end I’m hoping for.’ (chapter 23; 

p.427-428) 

2) Adventurous activities 

  Before the accident, Will was an active, young business man who was going well with 

his career. He loved to spend his free time, even little, with adventurous activities, for example, 

paragliding, hiking, and skiing. He loved to take himself to new places and get new experiences. 

He loved learning languages and travelling.  However, the motorcycle accident made him a 

quadriplegic man, with a paralysis down from his chest. Will could never do things as he once 

enjoyed in the past.  It made him feel miserable and gloomy.  He wanted to escape from this 

awful state of life. 

3) His career  

  Before the accident, Will was a successful businessman living in London.  He was in a 

high position in the company.  He did mention in the story that he loved his job.  He loved 

crushing people in a deal. Also, Mrs Traynor mentioned that he was good at negotiation. Being 

paralysis caused him to leave his job.  He would never be able to go back to his same position. 

He lost another thing that he loved, forever. 

‘And there was no way you could carry on with your job?’ 

‘No. Nor the apartment, the holidays, the life…’ (chapter 6; p.106) 

4) Sex 

  This story began with the scene in Will’ s apartment in one beautiful morning after that 

activity with his ex-girlfriend, Alicia, last night. It seemed like the author wanted to emphasize 

on how much sex was important for Will.  Will also mentioned about this thing many times in 

the story. When Louisa tried to convince him to stay and he rejected, one of many reasons that 

he told her was sex.  He said that he loved sex.  He pointed out that being a quadriplegic, he 

would not be able to do the things that he wanted, and he could not just accept it.  He was not 

the kind of a person who could just accept and let it go. 

I liked having sex. Lots of sex. (chapter 23; p.426) 

And I don’ t want to look at you every day, to see you naked, to watch you wandering around 

the annexe in your crazy dresses and not … not be able to do what I want with you. Oh, Clark, 

if you had any idea what I want to do to you right now. And I … I can’t live with that knowledge. 

I can’t. It’s not who I am. I can’t be the kind of man who just … accepts.’ (chapter 23; p.427) 
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RQ.3: How is assisted suicide represented in the novel? 

  According to the results that answered research question 1 and 2, it was shown that there 

were both characters agreeing and disagreeing with the idea of assisted suicide, as well as the 

one that did not express his idea clearly.  For those characters who agreed with this concept, 

including Will Traynor and Patrick, they saw assisted suicide as a way to escape from the 

miserable life that they could never do things they loved and suffered from some incurable 

diseases.  Patrick and Will himself agreed that a quadriplegic person who suffered from the 

severe disease that could not be cured should have a right to end their life in assisted suicide. 

This was basically because their life had terribly changed and that they would never be able to 

do the things that they loved again.  Will also gave the reason of his decision that he wanted to 

end all pain.  This is in accordance with the result found in the study of Wilson et al ( 2000, p. 

2457)  indicating that “ The most frequent reasons focused on the physical distress associated 

with uncontrollable pain and other severe physical symptoms. ”  Will’ s reasons to undergo 

assisted suicide were in accordance with the result found in the study by Ganzini et al.  ( 2007, 

p. 155)  pointing out that the most significant reasons for patients with harsh disease to request 

assisted suicide are “ wanting control of the circumstances of death; loss of dignity; wanting to 

die at home and concerns about of loss of independence, quality of life, ability to care for self 

in the future.” 

  Will, additionally, mentioned in the conversation with Louisa that he could not live 

without sex. It could be concluded that Will considered sex as a basic need in his life. His idea 

could be supported by the statement of Canadian guidelines for sexual health education (2000, 

as cited in Bruess and Greenberg, 2004, p. 4)  saying that “ Sexuality is an integral part of the 

personality of everyone:  man, woman and child.  It is a basic need and aspect of being human 

that cannot be separated from other aspects of life.  In this view, sexuality encompasses the 

physical, physiological, psychological, social, emotional, cultural and ethical dimensions of sex 

and gender.” 

  On the other hand, those characters disagreeing with this idea expressed that they 

wanted the person they loved to stay with them, no matter what condition they were having. 

They were willing to take care of them and would not regret.  Mrs. Traynor and Georgina 

Traynor, which were Will’s family, did not support his idea to undergo assisted suicide.  

 Will’ s family, including his mother Mrs. Traynor and his sister Georgina, did not want 

him to go to the Dignitas, as well as Louisa and Nathan.  The reason why they could not see 

their loved one going through the process of assisted suicide could be that they had difficulty 

dealing with this kind of situation. Brody (1995) indicates that people who lose family members 

in a suicide have much more difficulty dealing with anger and prolonged mourning than in a 

natural death. 

  Apart from the action and speech of the focused characters, the author presented a lot 

of negative aspects of assisted suicide.  The first one is that there are majorities of people 

disagreeing with assisted suicide.  There was one day in May when Louisa found out that the 

newspapers and television were full of headlines about what they termed ‘the right to die’. She 

also discovered the news of one young football player who had gone through the steps to his 
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death after he had suffered from his injury.  His situation was pretty much like what Will had 

been through.  The young football player had severely injured in the accident that he could not 

move. He lost his dream. He could not go back to what he loved. He suffered a lot and his life 

was painful.  He eventually ended his life in assisted suicide.  This event aroused a lot of 

disapproval from the community.  There were many people disagreeing with this event.  His 

family had been interviewed and faced the threat of prosecution, as well as received some hate 

mail. The book showed that assisted suicide is illegal in some countries, and there are numerous 

of people disagreeing with this concept.  

She and Leo’ s father had been interviewed three times by police and faced the threat of 

prosecution.  Hate mail had been posted to their house.  She looked almost twenty years older 

than her given age. (chapter 14; p.259) 

  Another one is that assisted suicide is immoral and it can cause some bad reputation. 

After Louisa came back from Mauritius, she hesitated whether she would go with Will to 

Switzerland.  Her family prevented her from the idea of going with him saying that the ones 

who participated in the process of ending someone’ s life would receive a social punishment. 

Participating in this process could cause her bad reputation and that she would fail to succeed 

in her life.  Her mother also expressed her idea that to assist someone to end their life was an 

immoral activity. 

‘No buts. I’ve been thinking about this, about everything you told us. It’s wrong. Morally wrong. 

And if you get embroiled in it and you’ re seen to be helping a man kill himself, then you could 

end up in all sorts of trouble.’ (chapter 26; p.458) 

‘ We’ ve seen it in the news.  This could affect your whole life, Lou.  This college interview, 

everything.  If you get a criminal record, you will never get a college degree or a good job or 

anything –’ (chapter 26; p.459) 

 The last one is that assisted suicide does not conform to the religion.  There were some 

parts in the story showing that the ones deciding to end their own life was against God’ s 

purpose.  This was in accordance with what had been published in the leaflet by Catholic 

Organization for Life and Family (2013)  –  one cannot decide to end their own life as it was a 

gift of God’s love. 

  Most of us on here have hit a definite hump at some point   

in our lives. It may be that your friend has hit his. Don’t let   

him push you away. Stay positive. And remind him that it is   

not his place to decide both when we enter and depart this   

world, but that of the Lord. He decided to change your friend’s   

life, in His own wisdom and there may be a lesson in it that He – (chapter 15; p.269) 

  It seemed like the author wanted to lead the readers to disagree with the concept of 

assisted suicide by presenting more negative effects of assisted suicide than the positive ones. 

Therefore, we could be concluded that assisted suicide is represented in the negative way. 
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Summery and Discussions  

  The novel Me Before You involved the theme assisted suicide, in which the action – 

both verbal and non-verbal – of the characters in the book circled around this theme. The results 

of the study shown that most of the focused characters disagreed with the idea of assisted 

suicide. They did not want their loved one to go through this process as they want him to stay. 

They tried every way to stop him. Only Patrick and Will Traynor agreed with this idea as they 

considered life meaningless without the ability to do things that they loved.  Moreover, the 

severe disease that Will had suffered for a long time also led to his decision to end his life as 

he could not bear living with it anymore. 

  Apart from showing the opinion of each character through their utterance and actions, 

the author seemed to lead the readers to disagree with the idea of assisted suicide by showing 

more negative aspects than the positive one.  

  This study focused on how assisted suicide is represent in the mainstream novel. 

Although the author of this story seemed to convince the readers to view assisted suicide in the 

negative aspects, this theme could be presented in the different way in other novels. 

Recommendations  

  While working on this study, there were many problems found.  The first one was that 

the studies that were done in the exactly same way as ours – focusing on the theme of assisted 

suicide in literature –  could not be found.  The other thing was the limitation of time.  With a 

large amount of information, the time spent in the process of sorting out all the relevant 

information to the topic from the novel was more than expected.  We may suggest that if 

someone want to conduct the study on the literature, they should strictly plan the steps of work 

and limit the time used in every process. 
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Abstract 

This paper focuses on linguistic landscape at the Hat Yai International Airport, 

Thailand. The data collected were 62 pictures of language signs provided by the Airports of 

Thailand Public Company Limited (AOT) and were then categorized into three types, which 

are monolingual, bilingual, and multilingual signs. The languages found on those signs are Thai 

(the official language), English (the international language), Chinese (the language of the 

majority of passengers at the airport) and other languages. The results show that language 

variations depend on the number of passengers from different countries. Based on the interview 

data, the passengers and the airline and AOT staff members were satisfied with the signs 

provided. The findings indicate that the linguistic landscape can provide an important insight 

into the patterns of language usage in the Thai context, and the way that the organization has 

become internationalized.  
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Introduction 

English is an international language, which is widely used as the communication tool. 

Moreover, it is the medium for foreigners to obtain general information about visited countries 

as well as the information related to tourism and hospitality industry. Backhaus (2007) stated 

that English seems to be most dominant language, which has been used in signs in order to 

convey messages to a particular audience. However, there are also many other languages that 

can be found in signs in any particular area in relation to the target audience. Recently, the 

investigation of linguistic landscape has been of interest to some scholars and researchers 

because nowadays people travel more and more in each year. Transportation is one of the 

necessary things for travelers and obviously airplane is the most convenient means of travel.  

Hat Yai is one of the major commercial hubs and tourist destinations in Southern 

Thailand. Malaysia is one of the most valuable trading partners, so the city is a popular 

destination for Malaysian tourists. However, Hat Yai also attracts foreigners from other 

countries for instance China, Singapore, the Philippines, Japan, the United States of America, 

the United Kingdom, and so on. Consequently, the researchers are interested in studying the 

use of various languages at the Hat Yai International Airport. Furthermore, there has been no 

research on linguistic landscape in Southern Thailand. That is why the Hat Yai International 

Airport is the chosen place in this study. The research questions are as follows: 

 (1) What languages are displayed on signs available at the Hat Yai International 

Airport?  

 (2) Do the signs satisfy the needs both of the passengers and the staff members? How?  

 (3) What are the objectives behind the use of languages on those signs? 

 

Literature Review 

Definitions of Linguistic Landscape 

Landry and Bourhis (1997) referred to the linguistic landscape as “the visibility and 

salience of languages on public and commercial signs” (p. 23). The linguistic landscape of each 

area is different in accordance with the official languages of its country or the mother tongues 

of the people living there. However, the English language and local languages of each country 

are simultaneously used in many of those public signs, especially the signs found in important 

places.  
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Gorter and Cenoz (2007) emphasized that the linguistic landscape is everywhere around 

us. The language signs are on the streets, in the countryside, in hospitals, at schools, in shops, 

street signs, billboards, graffiti, and posters. Therefore, the main purpose of studying linguistic 

landscape is to analyze the written information available on public signs with focus on the use 

of different languages in a particular area.  

Additionally, Shohamy (2010) and Kasanga (2012) pointed out that linguistic landscape 

is one of the parts of sociolinguistics study, which is also related to multilingualism. This 

paradigm is growing rapidly even though it is a current topic. In public signs, the languages 

used indicate the local languages in that specific area. Moreover, Landry and Bourhis (1997) 

stated that the language shown on public road signs, advertising billboards, street names, place 

names, commercial shop signs, and public signs on government buildings builds the linguistic 

landscape in many areas. Signs in the public area enable people to achieve the goal of 

communication. For example, they can travel easily to other countries and directions to places 

or advertising become more accessible. 

 

Related Studies on Linguistic Landscape 

There have been several studies on linguistic landscape in the Thai context and non-

Thai context. The research findings in the Thai context will be first reviewed. 

The linguistic landscape in Thailand mostly uses bilingual signs because Thailand is 

one of the world's most visited countries. Yanhong (2012) pointed out that bilingualism and 

code mixing were frequently used on the signs in Chiang Mai tourist attraction areas. The 

linguistic landscape particularly performed informative and commercial functions. Moreover, 

this study highlights the importance and influence of English as an international language. The 

linguistic landscape in the State Railway Station of Thailand has been influenced by 

globalization and foreign language. Bilingual signs created appear dominantly in both top-down 

context and bottom-up context, especially English and Chinese. Additionally, businesses run 

by the international-educated sectors tend to use more bilingual or monolingual (English) signs 

than the local ones (Singhasiri, 2013). 

A study by Wanting and Min (2012) pointed out that the linguistic landscape in 

Singapore depends on its target audience. Comparing between two different food centers’ signs, 

the one that was located in central Singapore used more English on the signs because of 

multilingualism and tourism. Due to the multilingualism of the city, all of the official languages 

exist on the signs. Moreover, Hong et al. (2012) conducted a study on languages used on signs 
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in Changi Airport and discovered that English is a priority language since it appears only in the 

first language position. 

Lawrence (2012) found out that the frequency of using English in some districts of 

Seoul, South Korea was on main streets, and then it continuously dropped in alleys, stores, and 

street vendors. Focusing on particular districts of Seoul, English is most frequently used on the 

signs in Itaewon compared with other districts. That is because Itaewon is a major destination 

for foreigners. In addition, the influence of the English language towards the linguistic 

landscape in Korea can be clearly seen in the areas popular among foreign visitors, such as 

Seoul, Busan, and Bundang. As for public transportation, subways are the most convenient 

means of travel, so most signs appeared in English, Korean and Konglish (a style of English 

used by Korean speakers). However, the English language dropped in taxis and buses. 

Wang (2013) indicated that not only Chinese exists, but the other languages, which are 

English, Japanese, French, Spanish, German and Arabic, are also used on signs in the capital 

city of China. Additionally, English is the most dominant foreign language in shop signs in the 

downtown of Beijing, Wangfujing Street, where the signs are commonly in English and 

Chinese-English. 

Wang (2015) carried out a study to investigate how the sign readers view the 

multilingual campus they are living in. The findings showed that the majority of campus signs 

displayed bilingual Japanese-English while the students use Japanese language as the main 

language on campus. In addition, the results pointed out that the students realize the importance 

of bilingual ability for their academic and daily life. Multilingualism is also necessary for their 

communication. 

According to Cenoz and Gorter (2016), the linguistic landscape of signs in the specific 

area does not only have informative function, but it also shows identities of people living there. 

For example, people in Donostia (Spain) can get the information in Spanish, so most bilingual 

signs in the city consist of Spanish. This can show their identity and the signs are clearly created 

for the local people. On the other hand, the main purpose of using English on signs is for foreign 

visitors. The spread of English is important since it is the language for international 

communication.  

Coluzzi (2016) indicated that Malay plays a major role in the linguistic landscape of 

Brunei Darussalam, with its large presence both in Roman characters and in Jawi. In addition, 

English has a strong presence in the linguistic landscape with informative and symbolic 

functions to convey different kinds of information to tourists and locals who can speak English. 
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The results of the above-mentioned studies showed that most signs in many different 

countries consist of their local languages, the English language, and some other languages that 

the majority of people there use for communication. The local languages play a key role in signs 

while English is also of great importance since it is the global language. Besides, there has been 

growing interest in the study of linguistic landscape by researchers from all around the world. 

This will be significantly beneficial for those who would like to gain more knowledge about 

the use of languages on signs and a better understanding of cultures and practices in that 

particular area.    

Methodology 

 In this section, details of participants, research instrument, data collection, and data 

analysis were given. 

Participants 

 Three groups of participants were involved in this study, including 10 international 

passengers, 3 airline staff members, and 2 senior staff members of the Airports of Thailand 

Public Company Limited (AOT) using convenience sampling and purposive sampling. 

Research Instrument and Data Collection 

    Data were collected by taking pictures of signs available at the Hat Yai International 

Airport with permission from the AOT. Then, the participants were interviewed with different 

sets of open-ended questions. All speeches were audio-recorded and later transcribed for 

analysis according to the three research questions.  

For international passengers 

1. In your opinion, are signs necessary and helpful for giving directions and some other 

information? 

2. When you look at those signs, do you read them or just look at the symbols? 

3. When you read the languages or look at the symbols on the signs, do you completely 

understand? If not, what are your suggestions for the airport and what else do you want them 

to add to the signs? 

For airline staff members 

1. Do you think signs are necessary and helpful for giving directions and some other 

information? 

2. Are there ever any problems caused by misunderstanding of signs? If yes, what are 

solutions to these problems? 

3. From your experience, are there any other languages that should be added to the signs? 
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For senior AOT staff members 

1. What are your considerations for putting those languages on signs? 

2. Do you have plans to develop or add more languages on those signs? 

Data Analysis 

    This study employed both quantitative and qualitative methods. The signs were 

analyzed and classified into three types: monolingual, bilingual and multilingual. The interview 

data were transcribed and categorized into themes. 

 

Results  

 This section shows the results of the study, which were discussed in accordance with 

the three research questions. 

 Table 1: Overall Types of Signs 

Types of Signs Number Percentage 

Bilingual  40 65 

Monolingual 17 27 

Multilingual  5 8 

Total 62 100 

 

As shown in Table 1, three different types of signs were used: Monolingual, Bilingual 

and Multilingual. Of the 62 signs, 40 signs which accounted for 65 per cent were bilingual, 

followed by monolingual (27 per cent) and multilingual (8 per cent) respectively.  

 Table 2: Monolingual Signs 

Language  Number Percentage 

English 14 82 

Thai  3 18 

Total 17 100 

 

It can be seen in Table 2 that two different languages are used in monolingual signs and 

the dominant language is English which accounted for 82 per cent. (See Picture A.) 
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Picture A: Example of Monolingual Sign in English  

 Table 3: Bilingual Signs 

Languages Number Percentage 

Thai-English 37 82 

English-Chinese 3 8 

Total 40 100 

 

Table 3 illustrates the number of bilingual signs displayed in the airport. It can be seen 

that the majority of bilingual signs are Thai-English (82 per cent), followed by English-Chinese 

(eight percent). All bilingual signs are parallel signs carrying the same meaning. This means 

that all texts written in one language are directly translated into the other language (see Picture 

B). Additionally, Thai is always displayed on top of most signs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                       

Picture B: Example of Bilingual Sign in Thai and English 
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 Table 4: Multilingual Signs 

Languages Number Percentage 

Thai-English-Chinese 3 60 

Thai-Chinese-Japanese 1 20 

Thai-English-Chinese-Japanese-Korean-Russian 1 20 

Total 5 100 

 

Table 4 indicates that there are a few multilingual signs found in the airport. Three of 

them are in Thai, English, and Chinese while there are one Thai-Chinese-Japanese sign and one 

Thai-English-Chinese-Japanese-Korean-Russian. Interestingly, Thai is always placed on top of 

all signs. Furthermore, all multilingual signs are parallel signs carrying the same meaning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          

Picture C: Example of Multilingual Sign in Thai, Chinese, and English 

International Passengers’ Satisfaction with Signs 

Based on the interview, the signs provided at the airport satisfied the need of most 

international passengers because those signs can help them to reach the place they want to go 

within the building without any confusions. Some passengers who use English as their mother 

tongue can speak and read English fluently. Therefore, the bilingual and multilingual signs are 

very useful. For the ones who use English as a second or foreign language, they read the script 

and look at the symbols appeared on the signs. On the other hand, some Chinese passengers 
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cannot read the signs because they are unable to read or speak English. Most bilingual signs are 

written in Thai and English. There are only a few signs in Chinese, so it will be easier and more 

convenient for them if more signs in Chinese are provided.  

Airline and Senior AOT Staff Members’ Satisfaction with Signs  

 The bilingual and multilingual signs at the airport satisfied the needs of all staff 

members participating in this research. They thought that those signs are beneficial because the 

passengers can obtain some general information about directions in the airport and regulations. 

However, there are still some problems with the language used on the signs because certain 

groups of passengers cannot understand the conveyed messages such as Chinese passengers. 

Therefore, the Chinese language should be added on the signs according to the increasing 

number of Chinese passengers. 

Objectives behind the Use of Languages on Signs 

  The senior staff members of AOT mentioned that the reasons why the Thai and English 

languages are mostly used on the signs because they are the official language and the 

international language respectively. Furthermore, the AOT has provided some English and 

Chinese bilingual signs in certain areas of the airport, especially in the arrival area of 

international flights. That is because the number of Chinese passengers from Malaysia and 

Singapore traveling to Hat Yai has been increasing every year. Apart from those three 

languages, other languages, which are Japanese, Korean, Russian, are also used on the signs. 

However, these multilingual signs are used only in an immigration area, and there is only one 

multilingual sign that contains all these languages. 

 
Discussion  

Language used on Signs  

According to the results of this study, most of the signs provided by the AOT are 

bilingual (Thai-English). This might be because Thai is the official language of Thailand while 

the English language is an international language. These two languages, therefore, frequently 

appeared on the bilingual signs in the airport. This may imply that the Hat Yai International 

Airport is aiming for being an internationalized organization. This finding is rather similar to 

the study of Singhasiri (2013) which found that the most frequently used signs in public 

organization (SRT) and private sectors (companies and local shops) are also Thai-English signs. 

Another similarity is the use of bilingual signs in two food centers located in Singapore. The 
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findings show that bilingual signs with the use of Chinese (a local language) and English (an 

international language) are generally used (Wanting & Min, 2012). 

 Surprisingly, as seen in Table 2, the dominant language in the monolingual signs is 

English. It might be because the target audiences are only foreigners. For example, the main 

purpose of the sign in Picture A “VAT refund for tourists” is to inform foreigners about the 

place where they can do VAT refund at the airport. In addition, several signs at the international 

departure-arrival gate are written only in English.  

Apart from the use of Thai and English on the signs, Chinese, Japanese, Korean and 

Russian are found in the immigration zone. This might be because of the increasing number of 

tourists from these four countries. An interesting point is that the Chinese signs, such as the 

warning signs of poisonous or wild animals importing or exporting, overstay, and health 

control, are placed only at the international departure-arrival gate. Furthermore, most of the 

international flights are from neighboring countries, especially Malaysia and Singapore, where 

many people are able to speak Chinese. Consequently, it can be assumed that the Chinese signs 

are not only for Chinese passengers from China but they are also for Chinese-speaking 

passengers from these two countries.  

Satisfaction with Signs 

Most airline and AOT staff members and passengers seemed satisfied with the signs 

provided by the AOT. However, some Chinese passengers cannot get advantages from those 

signs, possibly because they cannot read the English signs. All Chinese signs are available only 

at the international departure-arrival gate, but there are no Chinese signs at the hallway, which 

is important for giving directions. With the increasing number of Chinese passengers, the AOT 

is now in process of adding the third language, Chinese, on the signs.  

           

Conclusion  

 The findings, limitations and, implications of this study are summarized in this section. 

This research study of linguistic landscape at the Hat Yai International Airport shows that most 

signs at the airport are influenced by the concept of internationalization. The organization aims 

to convey messages to both foreigners and Thais, so those signs are demonstrated in a large 

amount of English monolingual signs and Thai-English bilingual signs. However, it can be seen 

that the airport is in the process of installing new Chinese signs because there are more and 

more Chinese passengers.  
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        The limitations of this study are mainly at the interview sessions because the researchers 

were unable to obtain opinion of all of the airline staff members and passengers who were at 

the airport at that moment. Some passengers could not take part in the interview because they 

cannot communicate in English, especially Chinese people. Furthermore, many passengers 

were in a hurry to reach their destinations, so they denied participating in the interview. Some 

of the passengers quickly answered the interview questions without thinking, and it made their 

answers unclear and were then rejected.   

        As for the recommendations for further studies, the number of participants should be 

increased and other forms of collecting data should be employed such as a questionnaire. In 

addition, the future research should be done in the area of larger tourist attractions such as 

Phuket, Chiang Mai or Pattaya to compare if there are similarities or differences in the patterns 

and practices of using the language. Moreover, the researchers might consider studying 

linguistic landscape in places such as nightclubs, bars, department stores or walking streets 

because this might affect the language use of signs. Lastly, the study about language accuracy 

and comprehensibility of the signs should be conducted.  
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Abstract: 

 

 Translation between languages is complicated since it needs to consider about cultural 

contexts, especially when dealing with different rules in hierarchical languages like Thai. 

Additionally, pronoun translation is one of significant aspects in hierarchical language 

translation. A novel Game of Thrones is a good example of intercultural translation since it is a 

story about fictional kingdoms, and language used in a novel is hierarchical language. This 

study aims to explore the pronouns used when they are translated from English to Thai since 

there are differences between two languages. Also, this study aims to investigate the culture 

related to the language used in royal family and the reasons for choosing different pronouns. 

The first four chapters from two versions of Game of Thrones novel, English and Thai, are used 

to analyze. Pronouns and contexts in English and Thai version are compared and categorized 

to find the frequency of use. Katan's (2004) Iceberg Model are used to indicate the level of 

culture which appears in each pronoun. The result shows that the most used pronoun is 'he', and 

it is mostly translated to /khǎw/ in Thai, which can be indicated to 'the tip' of the iceberg model. 

The second most used pronoun is 'I' which is mostly translated to /khâa/. The third most used 

pronoun is 'you' which is mostly translated to /câw/. Both /khâa/ and /câw/ can be indicated to 

the 'below the waterline' level of the iceberg model. The study indicates that Thai pronouns are 

various in term of use because of different social status, hierarchy, and attitude which appears 

in Thai culture. 

 

Keywords: translation, personal pronoun, intercultural communication 
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Introduction 

 The novel Game of Thrones is an American Fantasy drama about fictional kingdoms. 

It was written by George R. R. Martin. The Thai version of Game of Thrones was published in 

2013. This Thai version was translated by Pichit Promgate. 

When translated the novel from English to Thai, the translator needed to consider about 

cultural contexts. In Thai society, there are various levels of language. The Thai royal language 

is one variety of Thai language, and it contains a large number of words which are not being 

used with ordinary people and it is also unfamiliar for some Thai people, and foreigners. 

Therefore, it is interesting to observe the way translators use translation strategies to describe 

the content in Source Language (SL) to Target Language (TL) with the equal understanding of 

the readers in both languages.  

The purpose of translation is not only to convey the meaning of the text from one 

language to another language, but also to transfer the concept through language with minimum 

loss. Also, translation between languages needs to be concerned about the culture.  

This study focuses on the pronouns used in Thai translation of Game of Thrones and 

differences of pronouns that appeared in English version. The aims of the study are to explore 

the pronouns used when they were translated from English to Thai since there are differences 

between two languages. In addition, this study aims to investigate the relationship between the 

culture and the language used in royal family, and the reasons for choosing different pronouns 

in Thai version of Game of Thrones as there is royal language in both Thai and English culture. 

Due to the fact that pronoun choice, which is used to refer to or to speak with people in 

the royal family, is different from the rest of society in Thailand, Game of Thrones and Thai 

royal society has a similarity in term of various pronoun choices and its culture. In addition, the 

study about the translation of pronouns, especially the translation of pronouns for Thai royal 

family, is rare. Therefore, this study is significant in order to provide knowledge in the related 

field. Moreover, this study could be a resource or reference for other studies that are related as 

well. 

 

Objectives 

1. To investigate what pronouns are used in Thai version of Game of Thrones in 

comparison to the English language version. 

2. To explore why different pronouns are chosen in the Thai translated version of Game 

of Thrones, in comparison to the English language version.  

3. To observe changes of content when translating from Source Language (SL) to Target 

Language (TL). 

 

Research Methodology  

In this section, the methodology is described. This research aims to explore the pronouns 

used in the novel ‘Game of Thrones’ in both English and Thai translation by using Katan’s 

iceberg model. The first level is ‘the tip’ of the iceberg is what you see on the source text (ST) 

can be seen on the target text (TT). The second level is ‘below the waterline’, which is what 
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people find appropriates in TT society. The third level is in the ‘deep’, which are                                   

things that people from different culture do not understand. The focus of the research is to 

investigate what pronouns are used, the reasons for their choices of used, which level of the 

icebergs are they, if they relate to culture of the TT, and how are they changed in the Thai 

version when translating to Thai. 

The data used in this study is taken from the English and Thai version of Game of 

Thrones novel; the English version by George R. R. Martin was first published in 1996, and Thai 

version which is translated by Pichit Promgate and came out in 2013. The first four chapters of 

seventy-two chapters will be analyzed. The novel Game of Thrones contains various pronouns, 

and the chapters in the book tell the story of different characters using description and dialogues. 

All the pronouns appear in the selected chapters are collected using database software. Also, the 

contexts which pronouns are used are noted in order to analyze them to answer these four 

research questions: 

1. What pronouns are used in Thai version of Game of Thrones? 

2. What are the reasons for the choice of pronouns used in Thai version of Game of 

Thrones? 

3. How pronouns in original version of Game of Thrones are changed after translating 

into Thai? 

The data is collected from Game of Thrones novel by comparing original English 

version with Thai-translated version.  Also, the data is described and classified using the 

translation theory. The researchers carefully read and compare the data from the both versions 

of the novel. Then, the text is analyzed using Katan's (2004) iceberg model.  

For retrieving of quantitative information, translated pronouns in target language is 

counted to find the frequency. Then, it is calculated into percentage in order to find the most 

frequently used words by category.  

In the process of retrieving qualitative information, pronouns in the target text is 

analyzed and compared with the source text to indicate the level of translation according to 

Katan's (2004) model, which are 1. The tip of ice burg, 2. below the waterline, and 3. Under the 

water, in order to clarify and give explanations why specific pronouns are used since there is a 

number of words in Thai which can be used to reproduce the same pronouns in original English 

version. 

The information is categorized to investigate the connection between the culture and the 

pronouns which are selected for the Thai translation in order to consider if they are appropriate 

or not, and to explore the reasons for choosing the pronouns.  
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Findings  

 According to the research question number one, it is found that there are seven types of 

pronoun used in the Thai translation of Game of Thrones. Those seven types are the first-person 

pronoun, second-person pronoun, third-person pronoun, possessive adjective, possessive 

pronoun, and reflexive pronoun. However, all seven types of the pronouns used can be 

classified into the first level of Katan’s iceberg, which is at the tip that focuses on what you see 

in the ST can be seen on the TT. Two types of the pronouns used can be classified into the 

second level of the iceberg which is at ‘below the waterline’. This level you can see the 

translation with the idea of culture that people in the society found appropriate. And three types 

of pronouns used can be classified into the third level of the iceberg which focuses on the use 

of royal words to show loyalty to the royal family.  

Table 1: The most used pronoun and Thai translation in the novel. 

The researchers have found that the most often use of pronouns are third person 

pronoun, first person pronoun, and second person pronoun respectively. The most frequently 

used of the first-person pronoun is /khâa/. This word is used to communicate between people 

in royal family and ordinary people. Thai society is a hierarchical society, each person belongs 

to a certain position in the hierarchy. Therefore, the use of Thai language in the different 

position of hierarchy may be vary. /khâa/ has two meanings that each meaning can be used by 

people in different positions in hierarchy. The first meaning is ‘servant’ or ‘slave’ which usually 

be used by Thai people who are not high up in the hierarchy to show their politeness and to be 

humble to the people in the higher hierarchy. This is the reason that /khâa/ appears in the book 

when ordinary people speak to the king. Another meaning is /khâa/ which is a reduced from of 

/khâa phá câaw/, which is the first-person singular pronoun used in formal contexts, especially 

in writing and can be used in any hierarchy. The king also uses this word because it is neutral. 

For this reason, the translator of the book mainly uses /khâa/ as the first-person pronoun by both 

male and female characters as it is equivalent to ‘I’ and ‘Me’ in English.  

Below are the examples of the word /khâa/ used among the characters in the different 

position in hierarchy. In (1), King Robert Baratheon asks Ned Stark who is a lord to lead him 

Pronoun Type of pronoun TT translation Number of use 

he Third-person /khǎw/ 189 

I First-person /khâa/ 104 

you Second-person /câw/ 85 

she Third-person /naaŋ/ 55 

it Third-person /man/ 51 

they Third-person /phûak khǎw/ 24 

we First-person /raw/ 16 
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to the crypt. In (2), Ned Stark converses with King Robert Baratheon about the journey to 

Winterfell. In these examples, both characters use /khâa/ as the first-person pronoun. 

(1) ST: Take me down to your crypt, Eddard. I would pay my respect. 

TT: phaa khâa loŋ pay sùʔ sǎan tây din khɔ̌ɔŋ câw ʔét dàat khâa yàak pay sà 

dɛɛŋ khwaam khaw róp 

(2) ST: I trust you enjoyed the journey, Your Grace? 

TT: khâa chɨ̂a wâa fàa bàat soŋ sǎm raan kàp kaan dəən thaaŋ náʔ chây mǎy 

phà ya khà 

Apart from first person pronoun the most used pronoun in the second-person pronoun 

‘you’ is /câw/. /câw/ is equivalent to ‘you ’  in English. This word can be used as a second-

person pronoun and a third-person pronoun in any age and gender. It is normally used when a 

senior person addresses a junior with politeness and kindness. However, /câw/ can be used to 

address an inferior addressee by a person from a higher hierarchy to address a person from 

lower hierarchy.  

 The example (3), /câw/ is used by the addresser to address the addressee who is younger 

with kindness. The situation in (3) Jon Snow talks to Bran Stark who is his younger brother 

after Bran has made their father pound.  

(3)  ST: You did well 

TT: câw tham dây dii 

 

 In (4), /câw/ is used to mention the addressee who has a lower status. In Thai society, 

/câw/ can be used by people in a higher position in hierarchy to address people in lower position 

in hierarchy. The situation (4), Lord Ned Stark, of Winterfell is beheading a young man who 

has broken his oath. Before beheading the oath breaker, Ned has to tell the young man what he 

has done wrong and why he has to do what he is doing.  

(4) ST :I do sentence you to die. 

TT: khâa khɔ̌ɔ phiʔ phâak sǎa pràʔ hǎan chii wít câw  

 

 Another most found pronoun is third-person pronoun /khɔ̌w/. It is usually used to 

address a male person as a third-person pronoun equivalent to the subject pronoun ‘he’ in 

English. /khɔ̌w/ can be used to refer to the third-person with no sense of bias as it is considered 

neutral. It can be said that /khɔ̌w/ is a useful word when it comes to translate a third person 

pronoun since this word can be used to address people in any range of age and any position in 

hierarchy. Additionally, it is found that this word is most used in the description. In (5), the 

example of /khɔ̌w/ used as a subject pronoun ‘he’ and (6) shows the used of /khɔ̌w/ as an object 

pronoun ‘him.’ The situation (5), Robb Stark has found direwolf pups and holds them in his 

arms while situation (6), Robb Stark responds to another male character’s question, Theon 

Greyjoy when he asked what are in Robb’s arms.  
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(5) ST: He was cradling something is his arms.  

TT: khɔ̌w kam laŋ pràʔ khɔŋ ʔà ray baaŋ yàaŋ yùu nay ʔɔ̂ɔm khěen 

(6) ST: “A wolf,” Robb told him. 

TT: "mǎa pàa" róp bɔ̀ɔk khɔ̌w 

 Choices of pronouns used in Thai version of Game of Thrones 

Various Thai words are used to translate an English pronoun in the novel. One English 

pronoun can be translated into many forms in Thai language. For example, the second-person 

pronoun ‘you’ can be translated into /thâan/, /fàa bàat/, /câw/, and /phûak câw/. Thai people use 

these different words depend on the differences of social status and hierarchy of the 

interlocutors. As can be seen in (3), the second-person pronoun ‘you’ is used to address people 

lower on the hierarchy by translated it into the Thai translation /câw/. However, the example 

(7) shows the second-person pronoun ‘you’ used by people lower position in the hierarchy to 

address the people in the higher position. In the situation (14), Ned Stark speaks to Robert 

Baratheon, the king, about Lord of Eyrie.  

          (7) ST: “I will take him as ward, if you wish,” Ned said. 

 TT: "khâa càʔ ráp ʔùp pà thǎm khɔ̌w hǎak thâan tɔ̂ɔŋ kaan" nét phûut 

Additionally, in some context, the second-person pronoun ‘you’ is also translated in Thai 

as /fàa bàat/ as shown in the example (8). /fàa bàat/ is used to address the member of the royal 

family in specific rank in Thai society. It is used by Ned Stark as he talks to Robert Baratheon, 

the king, when he comes to Winterfell. 

         (8) ST: “I trust you enjoyed the journey, Your Grace?” 

TT: "khâa chɨ̂a wâa fàa bàat soŋ sǎm raan kàp kaan dəən taaŋ náʔ                       

chây mǎy pha ya khà"  

For the third-person male pronoun, it is also found that /man/ is the most used when 

translating the English third-person male pronoun ‘he’. However, /man/ can be used to address 

people with negative attitude and considered disrespectful. In the example (9), /man/ is used by 

Viserys Targaryen to address Khal Drogo with discriminating as Khal Drogo is a barbarian. 

         (9) ST: “… Khal Drogo has a thousand horses, tonight he looks for a          

different sort of mount.” 

TT: "...khaaw droo koo mii máa pen phan tua lɛ́ɛw khɨɨn níi man càʔ mɔɔŋ hǎa 

ʔà ray yàaŋ ʔɨɨ̀n wáy khìi" 

 Changes of pronouns between original version and Thai version of Game of 

Thrones. 

 Although there are a lot of Thai output translation for one English pronoun, some of 

them cannot be directly translated using translation equivalent. In some sentence, it is found 

that, there are changing of word functions. For example, an English pronoun ‘he’ is 

mistranslated in the Thai version. In the situation that Magister Illirio walks to Daenerys 
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Targaryen and gives her a compliment. The pronoun ‘he’ which is normally functions in a 

sentence as a subject pronoun when it is translated into Thai; however, in this situation it is 

translated into /khɔ̌ɔŋ khǎw/ which has equivalent function to possessive adjective as shown in 

(10). 

     (10) ST: Beneath loose garments of flame-colored silk, rolls of fat jiggled as he 

walked. 

 TT: chán khǎy man khɔ̌ɔŋ khɔ̌w kràʔ phɨ̂am pay taam kaan kâaw dəən khɔ̌ɔŋ 

khɔ̌w tây sɨ̂a phâa mǎy lǔam lǔam sǐi pleew pləəŋ 

 

 Changes in function of the words can often be seen in the novel. Although the functions 

of the words are changed when translated, readers in TT can understand its content. This is 

because the surrounding contexts has not been changed. As can be seen in (10), the 

subordinating clause ‘as he walked’ consists of a conjunction word, a subject, and a verb, 

‘walked’. In TT, this verb is also changed to a noun, / kaan kâaw dəən/. For this reason, the use 

of /khɔ̌ɔŋ khɔ̌w/ is acceptable because this word can be used to modify a noun or pronoun. 

 Further it is also found that there are some third-person plural pronouns omitted when 

translating into Thai. For example, the Thai translation of an English pronoun ‘they’ is omitted 

in the situation (11), Robert Baratheon, the king, tells Ned Stark about the fruit in the South. 

     (11) ST: “…The fruits are so ripe they explode in your mouth…” 

TT: "...mii phǒn la mây thîi chàm maak con thɛɛp rá bəət khaa pàak..." 

   

As shown in (12), the pronoun ‘they’ is not visible in TT while it is in ST. The equivalent 

translation of the pronoun ‘they’ can be /phûak man/. However, without the translation of the 

pronoun ‘they’, the idea of the sentence is still clear and does not have the sense of lost in the 

TT version.  

     (12) ST: “…The fruits are so ripe they explode in your mouth…” 

  TT: "...mii phǒn la mây thîi chàm maak con thɛɛp rá bəət khaa pàak..." 

 

 Another example is the reducing of Thai possessive particle /khɔ̌ɔŋ/. This particle is 

described in T. It is used to attribute to someone or something in the same way possessive 

adjectives in English do. In situation (13), King Robert Baratheon, his family, and his Lords 

and Sirs come to Winterfell, it has been explained by the description about the appearance of 

Sandor Clegane. 

 

     (13) ST: …and there Sandor Clegane with his terrible burned face. 

TT: ...lɛ́ɛʔ nân saan dɔɔ khlii kɛn kàp bay nâa tîi thùuk fay lûak duu nâa 

klua 
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 In (13), there is no Thai translation equivalent of an English pronoun ‘his’. This is 

because the possessive particle is omitted but it does not have the sense of lost in the TT version. 

As a result, there are a lot of sentences which are translated without possessive particle. 

 In conclusion, there are some changes in the process of translation of the novel Game 

of Throes. The translation of Thai version is different from English version in some points. 

 

Summary and Discussions 

The result of this study is comparable with Somachriyakul (2012), a study about 

English-Thai translation. It is found that the use of pronouns in Thai is complicated. There are 

various uses of Thai pronouns which depend on age, gender, and status of the interlocutors. 

Similarly, Boonpaisarnsatit (2014), which studied about English-Thai personal pronoun 

translation, also found that English pronoun is easy to use while Thai pronoun is considered 

complicated because of many factors, such as position in hierarchy, status.  

As can be seen from the finding, single English pronoun can be translated into various 

Thai words. One explanation for the TT translation is that translator might want to illustrate the 

Thai culture about different social status, hierarchy, and attitude. These aspects can be projected 

using different word forms in hierarchy positions. 

 The most used pronoun in the first three categories project different level of the ice burg 

model. Firstly, First-person pronoun ‘I’ which is translated to /khâa/ shows the relationship of 

the Thai language and culture in Thai society Thai. It is appropriate in the context of the use in 

the novel, and it is understandable for people in different culture. Secondly, ‘you’, an English 

second-person pronoun, is mostly translated into /câw/. This word is usually used together with 

/khâa/. Both of these words show the normal relationship of hierarchical society and its culture 

which is normal, appropriate, and understandable for people from different culture. For this 

reason, these words can be indicated to the ‘below the waterline’ level according to Katan 

(2004). Thirdly, an English third-person pronoun ‘he’ is mostly translated to / khǎw/. This word 

is normal and can be various used in any context and can be mostly used in any position in 

hierarchy in Thai society. Also, there is no culture-related for this Thai translation in general. 

Therefore, /khǎw/ could be indicated in the level of ‘the tip’ of the iceberg model of Katan 

(2004). 

 However, it is found that there are a few royal Thai words which are sometimes appears 

in Thai version of Game of Thrones. These words are used to translate the pronoun which 

related to the people in royal families. They can be compared to Thai-culture pronouns which 

are used with the people in the Thai royal family. These words are /fàa bàat/, /phráʔ ʔoŋ/, /pha 

yaa khà/. Although these words often are translated from English pronouns which are used in 

general, by ordinary people, such as ‘he’ or ‘you’, when translated to Thai, they are adapted to 

the context of Thai society. /fàa bàat/, /phráʔ ʔoŋ/, /pha yaa khà/ in Thai language are all limited 

used and complicated to understand for people in different culture or even Thai people who 

does not study about the use of these words. They are only used to address some people in the 

specific rank in the royal family. These words are deep-rooted. Therefore, they can be indicated 

in the level of ‘deep culture’ according to Katan (2004). 
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 In spite of the fact that there is the use of deep-culture words in the novel, it is different 

in the real context in real world. In Thai culture, the second-person pronoun which speakers in 

the lower position use to address the king is /tây fàa lá ʔɔɔŋ thú lii phrá bàat/. And the first-

person pronoun that speakers in the lower position use to address themselves when speak to the 

king is /khâap phrá phút tháʔ câw/. The third-person pronoun used in the novel, /phráʔ ʔoŋ/, is 

correct when compared to the language use Thai society. Normally, / fàa bàat / is used with the 

people in royal family and relatives who are not titled with ‘Krom’, and the rank ‘Mom Châaw’. 

(as shown in appendix). The English royal word ‘Your grace’ sometimes used to end the 

conversation of ordinary people when speaks to the king in the novel. This word is translated 

into /pha yaa khà /. In Thai, this word is used with the people in royal family with the rank His 

Royal Highness, Prince or Princess (with the title 'Somdet Chao Fa'), not the king. For the king 

in Thai culture, the ending phrase in the sentence must be /dûay klâaw dûay krà mɔ̀ɔm khɔ̌ɔ dɛɛ 

cháʔ/. 

 For the changes of the translation, it is found that there are two major change. Firstly, 

word function change. And secondly, word omitted. One possible reason for these changes is 

that Thai language allows sentence reducing. Also, omitting passive particle in Thai is can be 

done. Although there are changes made, it is understandable for readers in TT. 

  As can be seen, translator use various pronouns in TT. Mostly, translation of royal 

words is mismatch with the real context. One explanation is that the translator might want to 

reduce confusing of the use of Thai royal words. Since they are complicated and use a long title 

to address a person in royal family. Also, many of Thais does not always remember all of the 

pronouns they need to use with people in royal family. They might be able to familiar with 

some pronouns that are more general, such as /khâa/, /câw/, /phráʔ ʔoŋ/, or /fàa bàat/. 

Additionally, changes of function, reducing sentences, and omitting translation are used to 

shorten the sentences and make it understandable for readers according to Natural translation, 

one component of dynamic equivalent translation, which is explained by Nida (1982).  For this 

reason, translator use these translation techniques to translate the novel to be able for readers to 

read and understand the content while reading. 

 

Recommendations 

 The results of the study can be used as guidelines for the translation of pronouns 

according to characters in different situations of other translated works, and for further research 

in translation and other related fields.  

Translators or those who are interested in translations can choose appropriate pronouns 

to translate in Thai version for each different context. The usage of pronouns in Thai is very 

diverse, the selection of pronoun use in each context depends on age, gender, and status of the 

interlocutors, and third parties mentioned. The research results will help enhance a better 

understanding of each Thai pronoun. Finally, this research can be a useful learning material for 

teaching and learning. For example, translation courses can apply the knowledge from this 

research as the research aims to investigate and describe complicated translation procedure, and 

it also referred to translation theories which can be used in class.  
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However, there are several limitations for this study. Firstly, the collected data in this 

study cannot totally represent the whole original text as there are only four chapters analyzed. 

Secondly, the result in the study does not include the low frequency pronouns used as there are 

some pronouns that have been used only once thought out the selected chapters. In order to 

make an accurate evaluation, all chapters in the book should be analyzed to find any improper 

translation of pronouns between the source text and the translated text, and it is recommended 

for the further study. 
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中式神庙对社区发展的作用—— 

以普吉府内杍镇内杍斗母宫为例 

การศึกษาศาลเจ้าจีนในบริบทการพัฒนาชุมชน 
กรณีศึกษา ศาลเจ้ากะทู้ อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 

 

郑飞羽 1、陈欣妍 2、关玉安 3 

张文耀 4 

 

论文摘要：内杍县自创建社区以来一直都是华人居住的社区，该社区

具有独特的文化、风俗人情，此外该县内建还有一座历史悠久的中式神庙

，即内杍斗母宫。由于内杍斗母宫是普吉府第一座中式神庙，也是普吉地

区九皇斋节的发源地，在内杍县居民心中占据着十分重要的地位。因此，

本文以普吉府内杍镇内杍斗母宫为例，收集与其相关的资料，进行实地考

察，并访问当地居民。通过将普吉府内杍镇社区在斗母宫建立前后的民俗

风情进行比较，梳理了其发展变化的轨迹来研究中式神庙对社区发展的作

用。研究发现内杍斗母宫在内杍县居民心目中是占据着非凡的地位的。因

此其对内杍镇社区各方面的发展都起了非常重要的作用，其作用主要体现

在信仰与民俗风情方面、生活方式方面以及经济方面。但是，最重要的是

，无论社区经济如何发展、商业贸易如何繁荣，传统文化都会通过中式神

庙在社区中得以传承。 

 

关键词：1斗母宫；内杍；社区发展；内杍斗母宫  

                                                           
1-3  宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业本科生 
4   宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的教师 
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前言（研究方法、研究目的、研究现状） 

 

普吉府的“中式神庙”，普吉人也称“斗母宫2”是普吉华人的宗教场所之一。

它长期以来与普吉当地居民的信仰有着非常密切的关系。由于以前从中国移民到普吉

定居的华人大部分是从福建来的3，这使福建文化与普吉当地的民俗文化相融合，生

产了现在的普吉独特的民俗文化。这种新的民俗文化，为中式神庙提供了在普吉社区

生存、发展和发挥其作用的空间4。 

内杍5镇社区是内杍县中的社区之一6。有证据显示，内杍县是普吉地区中国移民

最早的定居之处。虽然他们人已在异国他乡，但仍不忘本，带着自己原有的民俗文化

和宗教信仰来到这个社区，并尊之奉行7，还按照其宗教信仰建立了中式神庙供奉他

们所信仰的神灵。 

1. 研究目的及意义 

中式神庙可视为华人移民普吉最有力的历史证据之一。“内杍中式神庙8” 也称 

“内杍斗母宫”，是内杍县乃至普吉府的第一座中式神庙。它是普吉最古老的中式神

庙，同时也是后来普吉各种名传天下的中式民俗风情之源，如：九皇斋节或素食节9。 

综上所述，中式神庙对普吉内杍镇社区发展的影响是非常值得重视的。内杍中

式神庙反映了中式神庙的连续性和变化，极具有代表性，故本文以内杍斗母宫为例，

对普吉府中式神庙对社区发展的作用进行考查，如考查斗母宫对普吉内杍镇社区的发

展所起的作用等，并对该社区在斗母宫建立前后的民俗风情的发展变化进行比较，找

出其中的规律。本研究的结果不仅可以让我们更加了解内杍社区，还可以为有关发展

内杍镇社区的政府机构、以及有兴趣者提供参考。 

2. 研究范围及方法 

 研究范围 

为了使考察结果更为精确，本文将研究内容的范围确定为普吉华人、普吉内杍

镇社区、内杍斗母宫的来历，内杍镇社区的进化，以及中式神庙对社区发展的作用。

调查的目标群体以普吉府内杍镇社区的居民与当地商人为主。 

 

 

                                                           
2 斗母宫是一座中式神庙 “内杍斗母宫”。 
3 วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน .(2550) .แนวโน้มการเลิกใช้ค ายืมภาษาฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. 
4 ปัญญา เทพสิงห์. (2543). รูปแบบศาลเจ้าและวัดจีนในเทศบาลนครหาดใหญ่. ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 

5 内杍 是普吉府的县城之一，也是内杍县中的社区之一。普吉华人称“Kathu”，也译作：加土、甲途。 
6  ไชยยุทธ ปิ่นประดับ .(2533) .ประวัติเมืองภูเก็ต. ภูเก็ต. 
7  จันทิรา แกมขุนทด. (2544). ศึกษาประเพณีในรอบปีของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต  
   สาขาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
8 ไชยยุทธ ปิ่นประดับ. (2544). ชาวจีน และคนไทยเช้ือสายจีนในภูเก็ต. ภูเก็ต.  
9  ไชยยุทธ ป่ินประดับ. (2540). ประวัติความเป็นมาของอั้งย่ีกับศาลเจ้าต่องย่องสู ภูเก็ต. ภูเก็ต :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิเศษออฟเซ็ทคอมพิว. 
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 研究方法 

本文主要使用文献法、考察法、分析法与归纳法进行研究。 

首先，笔者将收集所有与中式神庙的发展、当地居民的生活方式、思想观念演

变相关的文献进行分类整理并阅读。其次，笔者将通过实地考察收集相关资料。如采

访内杍斗母宫委员会、普吉斗母宫俱乐部委员会、中式神庙周边居民等。最后，笔者

将对所有资料进行整合分析，在总结前人研究成果的基础上，对普吉府中式神庙对社

区发展的作用进行探索。 

 

3. 研究现状 

Sanit Bunchoo (2531) 指出，“社区发展”是一种社会行为，是社区内的人们为了解

决自己集团内部的共同问题而进行的共同计划和行动。解决问题时，尽可能使用社区

中的可用资源，如果有需要，可以向政府与非政府组织申请指导和支援10。 

Saowapa Phaitayawa (2542) 说，“神庙”这个词指“中式神庙”。在英语称为“Local 
Chinese Temple”或“Sacrificing Chinese Spiritual House”，它是中国华人的宗教场

所。“中式神庙”与闽南话的 “อ๊าม (aamH55)” 有相似的意思。以及指出从中国大

陆到中国华裔传统的历史的与宗教文化，是中式神庙的建立和泰国华人的民俗文化的

来历，以及有其宗教的教义和其信仰相融合。此外，它还有其他的作用，具体如下： 

1）是心灵依靠之处。 

2）是宗教场所和中国人聚会之处。 

3）反映社区的需求，比如：宗族的中式神庙。 

4）反映自己的誓言：“白手起家”这个座石铭是使中国移民一定要成功的言语，许

愿如果成功就兑现自己的誓言。 

5）反应经济方面,比如：基金会的建立11。 

通过已有文献资料可以看出，“中式神庙” 是供奉所信仰神灵与举行中国人的

宗教仪式的场所，而“社区发展”是统一社区人民的过程，是以相同点为基础，基于

个人的利益以及社会各方面的发展而一起的行动。 

Phunya Thepsing (2543) 指出中式神庙对社会的重要性，如下： 

1）宗教方面——中式神庙体现了宗教的思想，是供奉他的信仰的场所。 

                                                           
10 สานิตย์ บุญชู. (2531). การพัฒนาชุมชน. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 427-436 การพัฒนาชุมชน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 
11 เสาวภา ไพทยวัฒน์. (2542). การศึกษาพฤติกรรมการนับถือศาลเจ้า และประเพณีกินผัก/ การถือศีล – กินเจของประชาชนในพื้นท่ี จังหวัดพังงา ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และระนอง. กรุงเทพฯ :   
  ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย. 
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2）社会方面——中式神庙是接待客人和提供各方面援助的场所，比如：救济穷人、为

受害者提供临时住所，它也是慈善机构，如：华侨报德善堂。根据大乘佛教的教

义，强调忘记自身利益。 

3）家庭方面——中式神庙是维系家族纽带的地方。某些中式神庙是宗族所建的中式神

庙，族人会在中式神庙中祭拜和供奉祖先。 

4）教育方面——中式神庙是传播风俗文化之处。除了寄托宗教文化、弘扬民俗节日文

化以外，有的中式神庙也是学校，具有传道授业的职能。 

5）娱乐方面——中式神庙有可供娱乐休闲的功能。每逢节日，中式神庙会举行戏剧表

演供居民欣赏。 

6）组织方面——中式神庙是会面场所，是华人之间聚会议事的地方12。 

Ruenkeaw Pattranuprawat (2551) 以夜功府主要中式神庙为研究对象，考查了其连续性和

变化的特点、泰国华人对宗教的信仰与观念、中式神庙对社会的作用和对中国艺术和

文化保护的作用等。他指出，由于文化传统相同，许多节日中的重要仪式在许多方面

也如出一辙13。 

 

总而言之，“中式神庙”或 “อ๊าม (aamH55)”是一种普吉最重要宗教场所，是因

为在普吉府有很多得这种中式神庙，使我们看到这种宗教场所对普吉人的社会有效，

如宗教、名宿风情、生活方式等方面，使普吉人的生活方式都有特色而独特的文化。

之所以，我们想要考察这种宗教场所对社会有何社会发展的作用。 

 

正文 

 

普吉华人、内杍镇社区与内杍斗母宫的来历 

在泰国移民的中国华人，是中国南方的中国人，依托帆船离境去外地交易。他

们只有一个包装，都是要用的【“เสื่อผืนหมอนใบ （sɯ ̀ːa21 pʰɯːn14 mɔːn14 baj33）”

的来历14】。从中国移民到普吉的华人大部分从事制糖、采矿、造船工业，也有一些

具有一技之长的人成为了木匠、建筑师等，此外，还有一些人从政、经商或者务农。

中国南部毗邻大海，当地人不仅精通导航，而且善于养殖。但在满族统治的清朝时间

，社会动乱，战乱频仍，南部的许多国家都受到影响。中国南方许多居民迁徙到了新

加坡，马来西亚，泰国，以马六甲、槟城、曼谷、宋卡、普吉岛等地居多。北海作为

“海上丝绸之路”的始发港之一，是广西主要的侨乡，当地有非常多的沿海生活的居

                                                           
12 ปัญญา เทพสิงห์ .(2543) .รูปแบบศาลเจ้าและวัดจีนในเทศบาลนครหาดใหญ่. ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 
13 เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ ,โลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม .(2551) .วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย .ปีท่ี .105-79 ,(3) 28 
14 สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ .(ดิลก วุฒิพาณิชย์, ประสิทธิ์ ชิณกาณ์. (2544 ,จีนทักษิณและวิถีพลัง. กรุงเทพฯ :  ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
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民乔迁东南亚。经商出海的福建华人对普吉岛的经济发展尤其是锡矿产业的发展发挥

了十分重要的作用15。 

据推测，早期普吉城位于地势较低之处，来到该城从事锡矿贸易的华人主要居

住在葡萄牙人社区。在 1824 年左右，第一批福建人离境来到他朗和普吉南部经营锡

矿贸易，内杍社区逐渐成为了一个大社区。与此同时，内杍镇上还有 “ทุ่งทอง (tʰuŋ41 

tʰɔːŋ33)社区”、“ท่อสูง (tʰɔː41 suːŋ14 ) 社区”、“เก็ตโฮ ่(ket21 hoː41) 社区” 等三个社

区。后来，在 1825 年第二批福建人移民到普吉府从事锡矿产贸易，促进内杍社区经

济的大幅增长16，并建立了普吉府的第一所中式神庙，也称为 “内杍斗母宫” 。目前

，以上四个社区经营的锡矿产业仍是内杍县的支柱产业。 

拉玛二世时，普吉府的锡矿产业蓬勃发展，经济繁荣。而在中国，正值国丧，

全国禁止娱乐表演活动，这导致了戏班演员失去了收入来源，他们不得不开始寻找新

的谋生手段。所以有一个中国戏班选择来到了内杍镇社区为拜师仪式作开幕表演。后

来，在戏班的演员们生病，原因不明，且久治不愈，这使他们想起来他们团还没举办

拜师仪式（吃斋）。拜师仪式是每年都定期举行的仪式，但由于当时演员们只顾表演，

关注收入，忽略了这个仪式。举行仪式之后，演员的病果然痊愈。因此，当地居民认

为举行仪式能为他们驱除病魔，对他们有好处，人们逐渐对该仪式产生了信仰，后来

就成为了九皇斋节。当地居民长期举办九皇斋节仪式，为了有规范的仪式，有些居民

还作为代表，亲自到中国的江西 (กังไส) 请教。九皇斋节在泰国境内由普吉内杍社区首

次举办，后来，为了执行神圣的仪式，建立了内杍斗母宫。 

内杍斗母宫至今约有 192年的历史（从 1825年至 2017年），建于 1825年左右，

起初它只是一个茅舍，1946 年首次重修加固后，成为了一个砖木亭子。自 1993 年 1
月 28 日，耗时 3 个年，人们集资重建内杍斗母宫。重建后，该建筑主要由大理石构

成，分为两个部分，由西安风格和湖南风格相结合。2016 年，内杍斗母宫已经在政

府机构完成注册。 
 

由以前至目前使内杍镇社区成立了发展方面的紧要情况 

 内杍镇社区开发地区的情况 (1824 年至 1972 年)  
1809 年，他朗城第二次战败，成为废墟。15 年之后，也即 1824 年左右，拉玛三

世在 ท่าเรือ (tʰa ̂ː41 rɯːa33) 社区重建他朗城。同时，人们在内杍社区 和 ทุ่งคา (tʰu ̂ŋ41 

kʰaː33) 社区发现锡矿。从此，当地居民开始发展锡矿产业，搬至区级以上的地区居住，

福建人也在此时开始移民到普吉投身锡矿业。从此情况是由挖型锡矿变成了挑型的影

响，要用更多的工人。因此，许多锡矿营业者直接从槟城、新加坡、中国进口工人。

由于中国人以为姓氏相同才是一家亲，所以工人会根据老板的姓氏改姓。后来，因为

                                                           
15 ไชยยุทธ ปิ่นประดับ .(2533) .ประวัติเมืองภูเก็ต. ภูเก็ต. 
16 ไชยยุทธ ปิ่นประดับ .(2544) .ชาวจีน และคนไทยเช้ือสายจีนในภูเก็ต. ภูเก็ต. 
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内杍地区是新发现锡矿资源的地区，所以他朗披耶在 เก็ตโฮ ่ (kèt21 ho ̂ː41) 社区成立了普

吉区，并授权แก้ว (kɛ̂ːw41)（他朗披耶的儿子）管理，隶属于他朗县。同年，内杍镇社

区的华人联合建立了普吉府第一座内杍斗母宫。 

后来，普吉区长从 เก็ตโฮ่ (kèt21 ho ̂ː41) 地区搬到了位于 บางใหญ่ (baːŋ33 jàj21) 河口地

区的 ทุ่งคา (tʰu ̂ŋ41 kʰaː33) 附近。由于 ทุ่งคา (tʰûŋ41 kʰaː33)有比内杍社区更加丰富的锡矿

资源，且地域上更方便向海外出口，于是在 ทุ่งคา (tʰu ̂ŋ41 kʰaː33) 又产生了一个新的华

人社区。 

1867 年左右，两个红字群体（对为锡矿发生叛乱的群体的称呼）出现争端。内

杍镇 เก็ตโฮ่ (kèt21 ho ̂ː41) 社区的红字与 ทุ่งคา (tʰu ̂ŋ41 kʰaː33) 社区的红字因为 บางใหญ่ (baːŋ33 
jàj21) 河发生冲突。原因是 บางใหญ่ (baːŋ33 jàj21) 河是从内杍镇途径 ทุ่งคา (tʰu ̂ŋ41 kʰaː33) 
社区入海的，位于上游的内杍红字阻断河流，导致下游的 ทุ่งคา (tʰu ̂ŋ41 kʰaː33) 社区的

红字失去生活用水来源，进而影响到了其从事锡矿业所需的工业用水。从此情况，让

ทุ่งคา (tʰûŋ41 kʰaː33) 社区的红字放了火烧内杍红字的凶杀计谋。内杍红字中即使有存

活者也被追逐而杀17，总共死伤 413 人。后来，有些人梦到这些鬼魂让他们建立一座

神台，纪念他们的忠心。于是就有了供奉神台之处——“忠勇祠”。拉玛六世时，泰

国政府解散红字协会，而祭奠和供奉祖先的传统却保留了下来，也就是现在的中元节。 

1904 年，许心美当省长时，当地锡矿数量减少，来自西方国家和槟城的锡矿业

经营者以 ทุ่งคาฮาเบอร์ (tʰu ̂ŋ41 kʰaː33 haː33 bɤː41) 的名义带来了挖锡船在 ทุ่งคา (tʰu ̂ŋ41 
kʰaː33) 湾使用。这也是世界上在海边挖锡矿的首例。后来，又发明了可在地上使用的

挖锡船，而在 เก็ตโฮ่ (kèt21 ho ̂ː41) 地区就有两架。后来，在普吉镇 วิชิต (wíʔ55 tɕʰít55) 社区产

生了泰国第一所、也是普吉规模最大的 เจ้าฟ้า (tɕa ̂w41 fáː55) 抽型锡矿业。这使同样以锡矿业

为主的内杍镇社区对普吉镇经济发展的作用降低了。几年来，拉玛九世来泰国南方视察，

独自驾驶访问国民。后来，他为当地修建了 พระบารมี (pʰráʔ55 baː33 ráʔ55 miː33) 路，芭

东地区由此开始逐渐发展。 

1965 年之前，轮渡是普吉外出主要的交通方式。后来，建立了 สารสิน (sa ̌ː14 ráʔ55 
sǐn14) 桥将普吉与外出的交通路线连接起来。1967 至 1976 年间，由于锡矿业和商业贸易

的发展，普吉府经济逐渐发展起来，投资者开始建造酒店来适应游客需求，这对内杍

镇社区产生了更为直接的影响。内杍镇社区的内杍斗母宫被改造成为商业区。 
 

 杍斗母宫与内杍镇社区的扩大情况（1973 年至 1988 年） 

1973 年，普吉府的锡矿业衰退。泰国旅游局发现了普吉府具有独特的自然资源

和文化遗产等优势，次年便着手发展普吉府的旅游业。 

                                                           
17 จิตรา ก่อนันทเกียรติ .ต านานศาลต่องย่องสู .(2557) .โชคและปาฏิหาริย์. กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพจ์ิตรา. 
 



83 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

后来 1982 年，内杍镇社区的锡矿业工开始衰退。当时因为银矿比锡矿更便宜，

所以银矿成为了更为流行的矿石，这使锡矿贸易市场渐渐萎靡。同年，内杍斗母宫和

其他中式神庙被添加到普吉府的旅游计划中。1985 年，内杍镇社区建立了宋卡王子

大学普吉校区，这使内杍镇社区有了更多的发展。后来，1986 年发生了钽工厂燃烧事

件，普吉最后的锡矿冶炼工厂消失，由此，普吉的锡矿业正式宣告结束18。 

内杍镇社区的锡矿业正式结束，与此同时，芭东地区的旅游业务开始扩大。当

地建立了政府办事处，服务行业逐渐发展起来。为了适应将来的政府机构以及企业工

人的生活需求，内杍镇社区内的荒锡矿坑，有的被发展成为社区内的食用水源，有的

被改建成了住宅区。内杍镇其他地区还发展了如椰子园等的农业，从事锡矿产业的工

人有许多逐渐转行至服务业。为了响应经济的变化，内杍镇社区不动产的投资逐渐增

加，吸引了许多其他社区的人到此地居住。许多经营锡矿的老板也参与投资，开始从

事房屋租赁行业。 
 
 

 内杍镇社区的改善情况（1989 年至今） 

普吉旅游业的发展促使内杍镇社区成为了一个不动产集中的地区，同时也是商

业发达的地区。因为是通向芭东社区的主路，且土地价格、生活花销较为低廉，许多

工人选择在 เก็ตโฮ่ (kèt21 ho ̂ː41) 社区和 สี่กอ (sìː21 kɔː33) 社区周围定居。那里本来是荒锡

矿坑，后来变为住宅区，有些部分还被保护成为了社区内的饮用水源。 

1989 年，为了促进芭东区的旅游发展，政府修建了 สามกอง (sa ̌ːm14 kɔːŋ33) – 内杍

路。1992 年，政府正式宣布普吉府成为国际旅游中心，素食节成为了吸引国内外游

客的一大因素。一年后，内杍镇社区重新修建内杍斗母宫。七八年之间，内杍镇附近

的工人成倍增加，加速了当地不动产产业的发展。สามกอง (sa ̌ːm14 kɔːŋ33) 区内出现了

许多商场，如尚泰百货、BigC 、Tesco 、Lotus 、Marko 等。 

综上所述，无论经济如何发展，内杍镇社区对内杍斗母宫的重视始终如一。内

杍斗母宫对内杍镇社区的宗教、信仰以及民俗风情具有协调作用。 
 

 内杍镇社区的经济方面的变化情况 （1973 年至 1988 年） 

随着九皇斋节（素食节）影响力的扩大以及内杍镇锡矿工业的发展，内杍镇社

区逐渐发展成为与 เก็ตโฮ่ (kèt21 hôː41) 社区、 ทุ่งทอง (tʰu ̂ŋ41 tʰɔːŋ33) 社区、ท่อสูง (tʰɔ̂ː41 
su ̌ːŋ14) 社区齐名的大型社区。内杍斗母宫原本只是社区内的斗母宫，随着社区内的

居民尤其是福建华人数量的增加，越来越多的人开始信奉斗母宫，斗母宫对社区的影

响力随之增大。除了寄托精神信仰之外，斗母宫还是社区居民聚会议事的场所。后来，

斗母宫的周边地区还成为了社区与社区之间的交流会面之地。加上此前斗母宫是商业

                                                           
18 กองบรรณาธิการ .เบ้ืองหลัง แทนทาลั่ม ความขัดแย้งทางธุรกิจตามวิถีทางประวัติศาสตร์ .(2529) .ผู้จัดการรายเดือน .ปีท่ี .50-49, (34)3 
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区，所以它也随之具有了商务会谈的功能，许多经商之人会选择在斗母宫会面洽谈。

综上，内杍斗母宫对内杍社区的发展扩大发挥着重要的作用19。 
 

 

结论 

 

中式神庙对社区发展的作用 

通过以上分析，可以看到中式神庙对社区发展的作用，以内杍镇内杍斗母宫为

例。目的是研究中式神庙对社区发展的作用，以及研究内杍镇社区居民的生活方式

与文化的变化。通过收集数据和相关的研究研究，并采访了当地区的人们。 

由此可见，内杍中式神庙对内杍镇社区的人们发展的作用，社区内和社区外的

发生。研究者从三个方面分析了影响社区的内杍中式神庙的作用，如下： 

 

1. 信仰与民俗风情的方面 

 中式神庙是传承信仰仪式与依靠心灵之处 

通过研究，可以看出内杍中式神庙是主要的礼拜场所， 而传播信仰的、内杍社

区的概念与文化。内杍中式神庙的信仰和概念是儒学、道教和大乘佛教的教义融合在

一起的。由儒家生活的原则，表现出道教的奇迹与力量的尊重神明、佛教大乘是尊重

神。自内杍社区创建以来, 作为华人社区的内杍社区的独特性。使得接受这些信念变

得容易，此后，中式神庙一直是社区的精神中心。  

中式神庙是传承信仰仪式与依靠心灵之处。内杍镇社区从前是普吉华人的社区，

他们修建的内杍斗母宫，是社区内传播和教导宗教仪式的主要场所。此外，内杍斗母

宫记录了社区居民的生活方式，中式的神道文化更深刻地融入社区居民的生活。中式

神庙的存在，使得社区居民更容易接受和传承道教、儒教和大乘佛教相融合。 

由于华人的迁徙伴随着中华民俗文化的传播，内杍镇社区的居民对宗教信仰的认

可和对文化的认同才有了内杍斗母宫的建立。因此，内杍斗母宫自古以来也是社区居

民寄托精神、依靠心灵之处，也是举行宗教仪式的场所，既包括吉利的仪式，也包括

不吉利的仪式。人们通过到内杍斗母宫许愿、祈福、领取辟邪手绳获得精神上的满足，

还可以观看跳大神与神灵沟通，并通过参加内杍斗母宫的仪式祈求家庭幸福吉祥。 

从下面的表中的信息我们可以看出，素食节的信仰传承是一种较为明显的风俗传

承方式。 

                                                           
19  ไชยยุทธ ปิ่นประดับ ครูภูมิปัญญา ด้านศาสนา ปรัชญา ประเพณีของกะทู้ จ.ภูเก็ต รุ่นท่ี .3 ,สัมภาษณ์ .5 ตุลาคม 2560. 
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表 1、敬请素食节的仪式20 

年期 仪式性 敬请者 

1850 敬请素食节的仪式 
马来西亚的  

Dao Lao Geng Tai Peng 中式神庙 

1968 敬请素食节的仪式 普吉府他郎省的吳眞阁福龙宮 

1993 
敬请香薰和香灰去组成中式

神庙的建立 
啦弄府的啦弄中式神庙 

1993 敬请素食节的仪式 
普吉府他郎省的 

玉溪宮清水祖师庙 

1995 敬请素食节的仪式 
普吉府他郎省的 

三广云山宮林府太师庙 

不详 敬请素食节的仪式 
普吉府他郎省的 

三界公宮三官大帝 

不详 敬请素食节的仪式 普吉府他郎省的协天宮关帝君庙 

不详 敬请素食节的仪式 马来西亚的 Geng Long Po 中式神庙 

 

 中式神庙是保护社区文化与传播民俗风情的场所 

普吉府几乎每个节日仪式都与中式神庙有关，如中秋节、端午节等。现在，虽然

中式神庙举办仪式时采取的艺术形式如舞龙舞狮、祈福表演以及、กาเหล้ (kaː33 leʔ41)
（一种木偶的表演）等已经大大减少了，但其对这类艺术文化形式的留存和传承的贡

献是不可磨灭的。 
 

2. 生活方面 

可见，内杍中式神庙是在社区和社区之外见面的地方， 加强和谐社区的中心，这

加强在中式神庙与社区援助，社区人民合作参加与中式神庙的活动，从中式神庙有活

动与仪式, 还有志愿者的邀请与那些有信心参加中式神庙的人。比如，九皇斋节与举行

别的节日之前，人们就去中式神庙打扫等等。人们去打扫中 式神庙可以表示中式神庙

会把人们聚集在一起。使出现和谐的形象和谐，以及社区人民的志愿精神。 

内杍中式神庙也有助于社区的教育。是因为那时候，中文学校很少，为穷人提供

知识和教育机会的学校更是少之又少。中式神庙为社区居民提供福建话教学，由有知

识且会福建话的福建华人担任教师。当时的学习者多数只会听和说，教师负责教授汉

                                                           
20 จันทิรา แกมขุนทด. (2544). ศึกษาประเพณีในรอบปีของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต  
  สาขาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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字书写和阅读。现在，内杍镇上会说福建话并且会写汉字的人更少了。如果有对福建

话感兴趣的人想学习福建话，他们还可以去中式神庙领书。并且也是治疗的场所根据

人们在社区上的信仰与导致传统社区长时间继续。中式神庙有时是提供医疗的场所。

目前，这种疾病的治疗也可以在神庙的仪式中看到，信仰中式神庙的人通常优先选择

到中式神庙就医。根据患者的自身条件如：瘫痪、偏瘫、手足无力等，有时还可以邀

请大神到马房里治病。大神通常使用按摩、吹仙气、脚踩按摩等方式进行治疗。 

从内杍社区的发展情况来看，社区规模的扩大与是否建立中式神庙有关。如果一

个社区内有中式神庙，通常可以看出这是一个华人社区。反之，其他华人移民之后，

也会优先选择距离中式神庙较近的位置定居。于是，华人社区的规模就逐渐扩大，有

的华人社区甚至扩大到规模可以与其他的本土居民社区比肩的程度。以及中式神庙还

是保留社区节日文化传统之处，如下： 

 中式神庙大扫除与穿着白衣：每年的素食节之前，打扫中式神庙是必不可少的。这

是一个悠久的传统，在进入九皇斋节之前，必须对中式神庙进行大扫除，并且要求

在篙灯前完成，或者在九皇斋节的前一天内完成，从这一天开始人们停止吃肉，要

穿着白色代表示干净与纯洁，为准备参加此之处节日。在中式神庙中如果有仪式活

动，观礼者通常穿着白色服装。如果没有仪式，进入中式神庙的人可以自由穿着，

但必须保持礼貌。 

 佛像贡台装饰与准备节日贡品：社区居民认为，如果打扫需要拆除佛台或者家里购

买了新的佛台，必须请住持执行和诵经。执行仪式的住持也称为  “ฮวดกั๊ว (huːat55 
kuːa55)”，是安排佛像和布置贡台的人。在不同的节日中，佛像与佛台的装饰习俗

区别不大。贡品主要分为水果、甜点 (เต่เหลียว)、干货 (หลักฉ่าย) 3 类，水果个数只能

是 3 个或者 5 个，甜品种类应为 13 种，干货种类应为 6 种。而与节日想匹配的贡品

习俗却相对丰富。如在中秋节供奉月饼、糖塔等，春节供奉年糕和 5 种祭品（泰语

中称为 หง่อเส้ง）。 

 九皇斋节的游行传承：在九皇斋节期间，中式神庙的人从斗母宫出发，以石桥港为

终点，举行游行仪式。九皇斋节一共九天，第一天的游行仪式称为恭迎九皇大帝，

送神仪式在第九天举行，是九皇斋节的结束仪式。这些仪式是一年一度的传统，是

从斗母宫建立以来就有的。在游行期间，游行路线范围内的家庭会在家门口摆放贡

桌和祭品，恭请神灵。 

 

3. 经济的方面 

通过研究，可以看出内杍中式神庙为节日期间的贸易和旅游业带来巨大的经济

刺激。通过贸易, 发现有越来越多的消费者。无论是水果和蔬菜、方便面、干食品，

以及包括香、蜡烛、纸、金和鞭炮等等。 
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旅游的方面，可以看出在节日和节日期间中式神庙也是地区受欢迎的旅游目的

地之一。这影响了酒店业务的招待。因为到港人数增加，这与贸易增加的交易一致。 

内杍中式神庙的作用，这也使得内杍社区成为一个城市,还建筑各种政府机构。因为

内杍市邻近社区的扩，所以内杍社区吸引了投资者和劳工进入的地区。因此，内杍社

区得到了迅速而持续的发展。研究过还发现，无论社会发展多少，但传统文化在内杍

社区中依然存在。 

据 Chaiyuth Pinpradup 先生，10 月 5 日报到，在九皇斋节的游行仪式中，有一些

公司专门制作了广告牌参与游行。不仅是为了证明自己参与了华人游行活动，此外也

可以借助节日游行的人流量，扩大对自己公司的宣传。节日期间，游客大批涌入，这

时，只要企业想在内杍社区有所作为，就可以通过中式神庙来扩展业务21。 

本研究还存在着一些不足之处。由于时间有限，使我们的研究内容还不够全面

，此外我们到内杍县去进行实地去考察访问时，由于当地居民对斗母宫的敬仰极高，

深怕给我们提供的资料会对斗母宫产生负面影响，因此如果有人来询问有关斗母宫的

事情时，他们基本上都会拒绝不太愿意接受访问，而建议我们去采访斗母宫专家，因

此我们通过访问得来的资料基本上只是一人之言，所以关于斗母宫的研究尚有很大的

研究空间，有意者可以就此课题再继续研究。 

研究利用 

通过研究，中式神庙对社区发展的作用。我们希望本论文中式神庙在社区发展

的作用研究。中国社区发展中的作用的研究, 对那些有兴趣研究中国神社在其他领域

的作用或者提到研究的人来说是有用的。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 ไชยยุทธ ปิ่นประดับ นา ปรัชญา ประเพณีของกะทู้ จ.ภูเก็ต รุ่นท่ีครูภูมิปัญญา ด้านศาส .3 ,สัมภาษณ์ .5 ตุลาคม 2560. 
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宋卡王子大学中文专业的学生使用汉语结果 

补语“完”、“掉”、“光”的偏误分析 

 

林佩如 1、潘佳佳 2、潘依美 3 

文莹莹 4、封月葵 5 

 

    论文摘要：汉语结果补语是表示动作结果的成分，它是汉语表达中使用

频率较高、常用的语法之一。虽然结果补语的用法较简单，但每一个词的

用法比较复杂，因为每一个词的语义比较相似，所以对于泰国学生而言较

难掌握。在如何正确使用结果补语这一问题上存在疑问，容易出现偏误。

针对泰国学生在实际使用中出现的偏误，因此我们选择了出错概率最高的

词：“完”、“掉”、“光”作为论文的题目 

    本文从语义、句法、语用三个方面制作调查问卷。并对宋卡王子大学中

文专业二至四年级学生的调查结果进行偏误分析。然后针对分析的结果找

出偏误成因，并提出教学建议。 

    最后希望我们的论文可以为汉语学习者，在对结果补语语义、句法、语

用的理解上有所帮助。 

    关键词：结果补语 偏误分析 调查问卷 偏误成因 

 

 

 

 

                                                           
1-4
宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业本科生 

5宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的教师 
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การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ค าเสริมบอกผล “完”、“掉”、“光” 
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  
เครือวัลย์ แซ่ลิ้ม1  ธันวรัช พัฒนโชติ2  วรปภัส พัฒนโชติ3 

สุพีเรีย บุญวงค์4  และทิศาชล แซ่ฟุ้ง5 

 
บทคัดย่อ 
 

ค าเสริมบอกผลในภาษาจีนเป็นการแสดงถึงผลของการกระท า มีอัตราการใช้สูง และเป็นหนึ่งใน
ไวยากรณ์ที่ใช้บ่อย ถึงแม้ว่าค าเสริมบอกผลจะมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างง่าย แต่วิธีใช้ของแต่ละค าค่อนข้างซับซ้อน 
เนื่องจากแต่ละค ามีความหมายใกล้เคียงกัน ดังนั้นส าหรับนักศึกษาไทยแล้วก็ยากที่จะเข้าใจในไวยากรณ์เรื่องนี้ 
อาจจะท าให้เกิดข้อสงสัยในวิธีการใช้ที่ถูกต้อง และท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย จากข้อผิดพลาดด้านการใช้ของ

นักศึกษาไทย ท าให้ผู้จัดท าเลือกค าท่ีมีอัตราการใช้ผิดสูงคือ“完”、“掉” 、“光”มาจัดท าเป็นหัวข้อการ
วิจัย 

 ผู้จัดท าได้น าเนื้อหาด้านความหมายด้านไวยากรณ์และด้านการใช้ทั้งสามด้านนี้มาจัดท าเป็น
แบบสอบถาม โดยการน าผลลัพธ์ของแบบทดสอบจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้นปีที่สองถึงชั้นปีที่สี่มาวิเคราะห์ข้อผิดพลาด หลังจากนั้นน าผลการวิเคราะห์มาหาสาเหตุของข้อผิดพลาดนั้นๆ 
ผู้จัดท ายังเสนอค าแนะน าทางด้านการเรียนการสอนอีกด้วย 

สุดท้ายนี้ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานวิจัยฉบับนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ศึกษาภาษาจีนจะเข้าใจ
ความหมาย ไวยากรณ์และการใช้ของค าเสริมบอกผลได้มากยิ่งขึ้น 
 

ค าส าคัญ: ค าเสริมบอกผล วิเคราะห์ข้อผิดพลาด แบบสอบถาม สาเหตุของข้อผิดพลาด 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5 อาจารย์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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1. 引言 

       在现代汉语中，结果补语是比较重要的。它是泰国汉语学习者的难点之

一，汉语和泰语的结果补语之间有差异，如：结构、语义、语法、语用。

在日常学习中，泰国汉语学习者对结果补语的用法常有疑问，表达也多有

不当，这一知识点是泰国汉语学习者经常出错的知识点之一，虽然结果补

语看来比较容易，但是也容易出错。 

       汉语结果补语“完”、“掉”、“光” 从意义上它们有相似，也有差异。泰国

学生在学习结果补语时，经常将“完”、“掉”、“光”三词混淆使用，目前关

于结果补语的研究，发现泰国学生在使用结果补语“完”、“掉”、“光”的过

程中很容易产生偏误，所以本文决定选这个题目进行研究。 

1.1研究方法  

    本文采用的几种研究方法分别是查阅文献资料、问卷调查、偏误分析进

行研究。在调查研究中，通过汉语语法书、汉泰词典、中国知网等论文库

收集资料，并做调查，然后对调查的结果进行分析和研究，从分析结果中

找出偏误的原因。 

1.2选题的目的 

    汉语结果补语 “完”、“掉”、“光” 从意义上它们有相似，也存在差异。因

此在运用中，部分汉语学习者可能也对如何正确使用结果补语存在疑问。

因为存在以上问题，所以本文选择汉语结果补语 “完”、“掉”、“光”作为研

究的题目。从汉语结果补语的本体研究和调查及 偏误分析出发，使学习者

对结果补语语义和结果补语的用法有更深刻的了解。 

1.3研究现状 

           ดร.ธีรวฒัน์ ธีรพจนี（2014）在《วารสารจีนวิทยา》中称，对于泰国的汉语学习者

来说，学习汉语的一大难点在于泰语词汇一个词只有一种含义，而中文词

汇一个词往往有多种含义。虽然只用一个泰词（泰语词）来表达几个汉词

（汉语词）的意思可以减轻学习者的记忆难度，但这种情况往往会使学习

者较难选择合适的汉语作为结果补语，或可能只用熟悉的词来代替合适的

词。为了使学习者发现语言的差异，所以用汉泰词的意义对比来解决这一

问题。 
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李大忠（2013）在《外国人学汉语语法偏误分析》中称，学生会出现

这类偏误，一方面是因为外语里（如英语、法语、俄语、日语、德语、意

大利语等）都没有这种类型的句法结构，而这种句法结构本身又非常复杂

；另一方面也与外国学生没有真正了解这种句法结构的性质、来源和构成

有关系。  

 

2.汉语结果补语“完”、“掉”、“光”的分析  

2.1汉语结果补语“完”的分析 

    根据收集的语料，本文作为表示“完” 2 个意义，：①消耗尽；没有剩的

；全用了。②结束，完成。如果“完”用来表示全用了，无剩余，没剩下，

主语或宾语是跟数量有关。如：吃完饭（可以表示“饭”的总数量消失）。

如果“完”用来表示结束、完成，动词的时间量会有终止。如：做完了（可

以表示动作“做”的 时间量结束了）。 

    在收集的语料中可以发现，结果补语“完”大多数都在主语或宾语受事的

句子。魏冰（2014）说“指向受事占 80%，指向受事成分时可以是主语或

宾语。”但本文发现用“完”来表示主语或宾语被全部使用这一含义时，它的

意思还不太明晰，因为它还可以表示动作结束的意思，所以应该用“把”或

者“都”来强调受事。 

2.2汉语结果补语“掉”的分析 

    经过分析本文认为可以作为结果补语表示 3 个意义①表示脱离、脱落、

漏掉、摆脱。②表示消失、丢失、丢弃。③表示动作的完成。 

    此外，本文发现结果补语“动词＋掉”表示动作、行为的结果。它的结果

是动作的变化、动作的消失、动作的完成。 

2.3汉语结果补语“光”的分析 

    从收集的语料来分析“光”作为结果补语时，它是形容词，它的语义指向

要分三类：①光滑；平滑。②祼露、秃。③一点不剩；全没有了；完了。 

    此外，本文发现“动词+光” 能表达稍微负面的语气，比如：他喜欢赌博

， 把上一辈留给他的财产都输光了。这个句子“输光了”而不是“输完了”。
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因为一来这句话的重点是强调那些财产“什么都没有了”，二来“光”比“完”

更适合这个稍微负面的语气。 

2.4小结 

    从上述内容可以看出对汉语结果补语“完”、“掉”、“光”使用情况的分析

。从语义来看，基本上用来表示动作结束，但从语义上来看，它们的区别

非常明显。有的表示没有剩余或者结束、完成；有的表示落脱或丢失；还

有一部分则表示光滑，祼露或全没有了。从句法来看，“完”、“掉”、“光”

的句法特点相同并不复杂，容易掌握。从语用来看，在日常交际中会发现

“完”的使用频率很高，“掉”、“光” 的使用频率较低，除此之外，还发现“完

”常用来表示失去这一情况，“光” 则可以表达稍微负面的语气。 

 

3. 调查 

3.1调查问卷的内容  

    本文《宋卡王子大学中文专业的学生使用汉语结果补语“完”、“掉”

、“光”的偏误分析》的调查问卷，分成三部分：第一部分是判断正误，

共有 10题，主要考察被调查者是否掌握结果补语的语法，第二部分是选

择下划线词的语义，共有 10题，主要考察被调查者是否掌握结果补语“

完”、“掉”、“光”的语义，第三部分是选择正确的答案，共有 10题，主

要考察被调查者是否掌握结果补语“完”、“掉”、“光”的用法。本次的

调查对象是宋卡王子大学中文专业二至四年级的学生。共有 86名。二年

级的学生为 25名，三年级的学生为 26名，四年级的学生为 35名。 

为了了解被调查者使用汉语结果补语“完”、“掉”、“光”的基本

情况，本文所设计的调查问卷包含了关于结果补语“完”、“掉”、“光

”语法、语义和用法这三方面的内容。从该调查问卷中可以看出被调查者

对结果补语的掌握情况，以及在使用结果补语“完”、“掉”、“光”时

所存在的一些问题，最后对调查结果进行分析。 
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3.2 调查研究结果 

本文通过《宋卡王子大学中文专业学生使用汉语结果补语“完”、

“掉”、“光”的偏误分析》的调查问卷进行统计后得出如下结果： 

调查总结表 

表 1：二至四年级的学生所做调查的总数(82名) 

年级 
语法 语义 使用 

偏误 偏误率 偏误 偏误率 偏误 偏误率 

二年级 105 42% 155 62% 176 70.40% 

三年级 124 47.69% 123 47.30% 145 55.76% 

四年级 124 35.42% 123 35.14% 145 41.42% 

总数 353 41.04% 401 46.62% 466 54.18% 

表 2：根据《表 1》的资料换成条形统计图 

 

从上表中可以看出，在语法方面中，二年级的偏误率是 42%，三年级

的偏误率是 47.69%，四年级的偏误率是 35.42%。在语义方面中，二年级

的偏误率是 62%，三年级的偏误率是 47.30%，四年级的偏误率是 35.14%

。在使用方面中， 二年级的偏误率是 70.40%，三年级的偏误率是 55.76%

，四年级的偏误率是 41.42%。偏误率总数，在语法方面中是 41.04%，在

语义方面中是 46.62%，在使用方面中是 54.18%。所以根据以上结果可以 
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看出，被调查者最容易产生偏误的部分是对结果补语的使用。偏误率达：

54.18%。 

3.3调查中偏误情况的分析 

     从调查问卷来看，宋卡王子大学中文专业学生使用汉语结果补语“完”

、“掉”、“光”时还有偏误，本文将偏误分为三种：误加、误意、误代

和其他的偏误。根据通过统计的结果，本文发现偏误率在误代的偏误最多

，其次是误加的偏误，最少见是误意的偏误。 

偏误类型 

1.误加偏误 

    通过对调查问卷中判断正误题进行分析可以发现，由于调查者不太了解

汉语结果补语的语法结构，大部分可能受母语的影响，在使用中产生错误

。 

    1.1误加宾语 

    按照汉语结果补语的结构：中心语（谓语动词）+结果补语（动词、形

容词或介词结构），结果补语要紧接在谓语动词后边，谓语动词和结果补

语之间不能加上任何成分。 

         第一大题第二小题 

 我看书完了就睡觉。 

 我看完书了就睡觉。 

         第一大题第五小题 

 你翻译这本书完了没有？ 

 你翻译完这本书了没有？ 

    “完”作为结果补语的结构是“动词+完”，动词和结果补语之间不能

加“宾语”，所以正确的句子是“我看完书了就睡觉”和“你翻译完这本

书了没有？”。 
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    1.2误加动态助词 

    结果补语不能带动态助词“着”，因为动态助词“着”表示动作的进行

或状态的持续，也可以表示伴随的动作，所以动作还没完成也还没结果。     

    第一大题第七小题 

 弟弟把最后的钱花着光了。 

 弟弟把最后的钱花光了。   

2.误意偏误 

    通过调查问卷中选择下划线词的语义一题，可以发现误意偏误的问题，

可见调查者没有掌握汉语结果补语“完”、“掉”、“光”的语义，不知

“完”、“掉”、“光”有几个意思，没有了解句子的上下文内容。 

    第二大题第二小题 

 天气太热，我们全都脱光了衣服跳入湖中。  

    A.一点不剩；全没有了  B.光滑；平滑  C.祼露、秃  

回答：C.祼露、秃。因为脱的意思是取下；除去，所以用光来作为结果补

语表示衣服被脱下来，身上没有东西遮盖，该选祼露、秃。 

    第二大题第十小题 

 现在他可以改掉坏习惯了。 

    A.消失、丢失    B.脱离、 脱落  C.完成 

回答：C.完成。因为在句子中现在他可以改掉坏习惯了。动作的结果表示

完成，不是表示消失、丢失或 脱离、脱落。表示改正坏习惯这一动作完成

了。 

3.误代偏误 

    在调查问卷中的选择正确的答案这一题，出现误代的偏误率最高，由于

调查者混淆了“完”、“掉”、“光”的语义，因此很少人会选择用“完

”、“掉”、“光” 来充当结果补语，比如：该用“完”但用了“光”、该用

“掉”但用了“完”。 
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    第三大题第四小题 

 这个月他卖____旧汽车了， 然后就打算买新汽车。（完、掉、

光） 

回答：卖掉。用“掉”来表示消失、丢失。他不要这辆旧车了，为了买新

汽车，他就把这辆旧车卖掉了。在句子中，“掉”表示卖掉了。 

    第三大题第六小题 

 亲爱的，我们的钱都快花____了，不要在为我买那么贵的衣服

了。（完、掉、光） 

回答：花完。“完”可以用来表示失去的情况和交纳，但花钱的人感到遗

憾，钱没有了，不想再花钱了。所以“完”在这种语义，说话人的感觉不

太好。 

    第三大题第七小题 

 我敢说，这几天他会把钱花____，因为他是个留不住钱的人。 

（完、掉、光） 

回答：花光。“花光”表示他把所有的钱花光，一点也没有。在这个句子

中，“光”还可以表示一点儿负面。 

4.其他的偏误 

    本次调查，本文发现除了前三种偏误以外，还会出其他偏误。 

    4.1被调查者不知道词的意思因此不能完成调查。 

    第三大题第八小题 

 我们打算剥____他的衣服把他扔到水里去。（完、掉、光） 

被调查者不知道“剥”的意思因而进行猜测，从分析调查的结果来看

，这种偏误率较高，在这个句子中，“剥”的意思是去掉外面的皮或壳：

剥皮；剥花生。 
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回答：剥光，动词“剥”的意思是去掉外面的皮或壳，用“光”比“掉”

更适合，一般跟衣服有关。用“光”来作为结果补语，因为“光”表示祼

露、秃，没有东西遮盖的意思。 

    第二大题话题的选择，比如： 

 天气太热，我们全都脱光了衣服跳入湖中。  

    A.一点不剩；全没有了     B.光滑；平滑   C.祼露、秃  

在对“光”的词义的选择中被调查者可能不明白这两个选项的含义“

光滑；平滑”、“祼露、秃”，因此不容易选出正确的答案。“光滑；平滑

”的意思是物体表面平滑，不粗糙。“祼露、秃”的意思是没有东西遮盖，

（人）没有头发；（鸟兽）没有毛头；（山）没有树林；（树）木无枝叶

。 

回答：C.祼露、秃，因为脱的意思是取下；除去，所以用光来作为结果补

语表示衣服被脱出来，身上祼露、秃了。 

3.4 调查偏误的成因 

    通过对偏误的分析，本文发现宋卡王子大学中文专业二至四年级的学生

做汉语结果补语“完”、“掉”、“光”调查时，部分被调查者因为没有

掌握汉语结果补语因而出现偏误，本文为了找出偏误的成因，因此将对调

查结果进行偏误分析。 

    1.受母语的影响 

    对于泰国学生而言，语法结构错误算是常见的一种偏误，根据汉语结果

补语“动词+结果补语+宾语” 这一结构可以看出，动词和结果补语之间不

能加上任何成分，但是在泰语中，结构是“动词+宾语+结果补语” 因为这

种结构的差异导致在使用中很容易出现错序或被混用的现象。比如： 

    爸爸吃光饭了。       （动词+结果补语+宾语） 

    爸爸吃饭光了。       （动词+宾语+结果补语） 

    你翻译完这本书了没有？ （动词+结果补语+宾语） 
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    你翻译这本书完了没有？ （动词+宾语+结果补语） 

在调查问卷的判断正误里，句子的结构跟泰语结构一样，所以被调查

者会以为这些句子的答案是对的。 

    2.汉语水平 

表 1：二至四年级的学生所做调查偏误率的总数(82名) 

     

 

 

 

          

    本文将宋卡王子大学中文专业二至四年级的学生，作为调查对象。本文

发现偏误率最高的是二年级，为 58.48%，因为二年级只学过汉语结果补语

的基本语法，在教学中只见过基本的结果补语，例如：到、懂、好、见，

但还没学过汉语结果补语“掉”和“光”。较难的词语也是一种问题，因

此对二年级的学生来说调查问卷较难。三年级偏误率是 50.25%，可以发现

三年级已经学过了不少汉语结果补语的内容，能了解汉语结果补语的结构

、句法和词语。通过四年级的学生调查问卷的结果，四年级偏误率最低是

37.33%，可以发现四年级比三年级更了解汉语结果补语的结构、句法、词

语，四年级的学生还可以根据上下文猜测词语的语义，但是在使用方面中

还是容易产生错误。根据上面的分析可以看出。被调查者不同的汉语水平

对与调查结果也会产生影响。 

    3.教学方面 

教学是使汉语学习者对结果补语的使用产生偏误的原因之一，我们分

成三个方面：教师方面；学生方面；教材方面。 

3.1在教师方面，教师对学生的评判是引导方式，如果方式不当，往往

会造成对学生误导。此外，与学生交流过程中不恰当,及时地反馈信息同样

会引导上的失误。 

方面 
二年级 三年级 四年级 

偏误 偏误率 偏误 偏误率 偏误 偏误率 

语法 105 42% 124 47.69% 124 35.42% 

语义 155 62% 123 47.30% 123 35.14% 

使用 176 70.40% 145 55.76% 145 41.42% 

总数 386 58.48% 392 50.25% 392 37.33% 



100 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

    3.2在学生方面，有问题时，学生不敢问老师，大部分学生只是跟着老

师的讲解进行学习，在日常生活中，也没有太多利用汉语进行交流的情况

。 

3.3在教材方面，有的教学文本的内容不全面和不够详细，有的教材不

是更新的内容，不太清楚，不完整。 

3.5 教学建议 

    本文将教学建议分为三个方面：第一个方面是教师方面；第二个方面是

学生方面；第三个方面是教材方面。 

    1.在教师方面，教师在教学时，有不同的教学方式。大部分只说语法的

基本原则，没有讲清楚汉语结果补语的语义和语用，没有讲解意思相似的

词。由于课程时间有限，使教师讲解内容不全面。课后，教师应该给学生

多练习，多制造探究活动，让学生有较多机会运用、分析、理解。在课程

中，可以通过媒体引导学生，比如：图片、视频，或者用微软公司的演示

文稿软件来说出结果补语的内容，并具有口语能力，对学生问问题。为了

学生能够掌握结果补语该有面对面练习，并使教师知道每一个学生的语法

习惯，为了学生使用结果补语更熟悉，该让学生表演，为了学生更掌握能

做结果补语的词的情况和使用方法，该让他们报告关于做结果补语的内容

，但为了得到新知识和互相交换知识，每个组的内容不可以相同。这些方

法能发展他们的汉语能力，并且使学生更熟悉汉语的恶使用情况。  

    2.在学生方面中，应该对课程热情、努力并且认真学习、愉快地学习，

努力学习、提高能力。课外，学生应该提高自己水平，比如：看书、看中

文电影、听中文歌曲，而且在宋卡王子大学文学院和孔子学院，学生可以

跟中国老师交流、学习和交谈。课前，该预习内容，如果有不明白的，就

自学或者在课中问教师。在课程中，学生该有自己的记住技巧，比如：用

颜色或者符号对能做结果补语的词，如动词和形容词分别。与教师合作，

把自己负责的作业做完。有问题时，该问教师不要害羞。课后，跟朋友说

汉语或者查更多有关结果补语详细资料，为了记住关于结果补语的词和它

的用法，我们建议学生通过小笔记本进行学习。由这些方法学生可以提高

汉语水平，更掌握和熟悉结果补语的用法。   
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3.在教材方面中，教材的内容大部分是英语翻译的，很少出现结果补

语的资料、练习题，动词与结果补语搭配的内容不够丰富，应该有针对补

语专门的书或者教材用泰语编写和解释。课文练习应该自己分析还可以把

句子运用在生活中，不应该按照课文内容来回答。应该根据学生的水平选

择相应的教材。 

 

    4.结论 

    汉语结果补语是日常生活中最常用的语法之一，在句子成分中是很重要

的。如果使用不当可能出现错误。本文从语义、句法、语用三个方面对汉

语结果补语“完”、“掉”、“光”进行了分析。 

    根据调查问卷的结果，我们对宋卡王子大学中文专业学生使用汉语结果

补语“完”、“掉”、“光”的情况进行了偏误分析。我们发现偏误的情

况存在很多，主要包括：误加、误意、误代。偏误的主要成因是受母语的

影响、汉语水平、教学方面。为了避免这些偏误，我们从三个方面提出了

建议：从教师的角度、从学生的角度、从教材的角度。 

    本文的不足之处是虽然根据本文的研究得出了许多资料，但由于时间和

知识有限，收集的内容还不够深入、详细，因此我们认为在得到的研究结

果的基础上仍然可以继续研究。从调查问卷来看，话题的形式不够丰富，

对偏误的分析也不够完善，调查问卷更加丰富，那么偏误分析也会更加全

面。 

    本文的创新点是根据《汉语动词用法词典》（1999）收集所有能搭配汉

语结果补语“完”、“掉”、“光”的汉语动词。其次，对汉语结果补语

“完”、“掉”、“光”进行研究，因为在泰语中这三个字对应“หมด

(mohtL)”的意思 。而且还没有前人研究过，研究后我们发现“完”、“

掉”、“光”之间存在差异，主要是“完”和“光”有一点不剩；全没有

了的意义，它们在使用方面存在差异。“完”和“掉”有完成；结束的意

义，“完”除了表示动作结束了外，还可以表示句子的宾语全没有了，但

是“掉”只表示动作完成。 
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我们希望这篇论文可以对泰国的汉语学习者有所帮助，同时也促进汉

语的发展。也希望能够对汉语结果补语“完”、“掉”、“光”的研究者

有所帮助。 
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泰国学生离合词“帮忙”偏误分析—以宋卡王

子大学中文专业一至四年级为例 

การศึกษาข้อผิดพลาดของนักเรียนไทยในการใช้กริยาแยกรวม “帮忙” โดยมีนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาภาษาจีนปี 1-4 เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

 

李业成 1、陈珍妮 2、林若英 3、 

李智慧 4、张帅帅 5
 

 

    论文摘要：离合词是外国学生学习汉语的一大难点。离合词的难点并

不在其意义而在其用法，其独特的“可离可合”的特点让学生在使用时常

常出现偏误，偏误现象不仅出现在初级阶段的学生当中，到了高级阶段，

学生也会仍然出现偏误。我们在查找有关的资料之后，决定对离合词“帮

忙” 出现的偏误情况进行调查研究。首先总结“帮忙”的语法结构以及

用法。其次，我们将以宋卡王子大学中文专业一至四年级的学生为例进行

调查研究，整理出离合词“帮忙”出现的偏误情况，找出偏误原因并对离

合词“帮忙”在教和学方面提出相应的建议，以便让更多的汉语学习者更

好地了解并掌握离合词。 

    关键词：离合词 帮忙 
22
偏误分析 

  

                                                           
1-4
宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业本科生 

5
宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的博士 
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1.1 研究意义与研究目的  

离合词是汉语中的一类特殊词。离合词看起来很容易，但使用时经常出现偏误，

例如：我要帮忙他。学生们很难弄清离合词是什么时候可“离”，什么时候可“合”

。 

         在泰国，学习汉语的学生越来越多，对离合词的学习也更加重视。我们在查找有关

的资料之后，决定对离合词“帮忙”进行分析，因这个词在我们读一年级时就已经学

过，而且学生在使用上存在较多的偏误。为了探讨离合词“帮忙”的用法以及偏误原

因，我们以宋卡王子大学中文专业一至四年级学生为例进行调查，以便让更多的汉语

学习者更好地了解并掌握离合词。 

1.2 研究方法 

      文献法。通过汉语语法书、汉语词典、中国知网等论文库检索资料，找出离合词“

帮忙”的语法结构及各种用法。 

        调查法。本文将对宋卡王子大学中文专业一至四年级的学生进行调查，分发调查问

卷给一年级至四年级的学生，每年级 25卷，一共是 100卷。 

    数据统计法。本文将调查问卷按年级来进行整理，按语法来分，然后把分数算成

百分比，最后把算成的百分比做成图表，并对其所反映的问题进行探讨作。 

1.3 研究范围    

       本文选定离合词“帮忙”偏误分析这个题目进行调查研究，将宋卡王子大学中文专业

一至四年级学生作为调查对象。收回调查问卷之后，对离合词“帮忙”的偏误情况进

行统计分析，然后找出偏误的原因。 

1.4 研究现状 

       张寿康（1957）指出： “‘革命’、‘跳舞’、‘洗澡’、‘鞠躬’‘这种结构

的性质介乎造句和造词之间’。这一类可以命名为‘离合动词’，因为这一类词在句

法上经常用作一个成分。可是他们的内部构造用‘词’的语法特点去衡量，就又合于

词组的资格，所以这类用支配式构成的‘离合动词’，合在一起的时候是一个‘词’

，拆开来用的时候是一个动宾词组”。 

     周上之《汉语离合词——汉语语素、词、短语的特殊性》（2006）中结合教学实践

，提出了先“合”后“离”的基本思想，即在离合词的词汇教学完成之后，把各种扩
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展形式与各相关语法点相结合，之后进行追补性教学，因为这样可以促进和巩固各相

关语法点的掌握。 

徐丽娜在《对外汉语教学中的近义词辨析研究——以“学习/学”和“帮助/帮忙

”为例》（2012）作者通过词性、表义范围、语体色彩及具体搭配等凡个方面分析了

“帮助/帮忙”之间的差别。最后进行了教学设计并总结出值得对外汉语教师思考的两

方面，一是近义词讲解的內容，二是讲解的方法。 

     从以上资料可以得出，前人已经研究过离合词“帮忙”的偏误分析，但还没有人

研究过泰国学生使用离合词“帮忙”的偏误。因为离合词“帮忙”这个词很特殊，它

的语法用法和插入方式很复杂。所以本文以宋卡王子大学中文专业一至四年级学生为

研究对象，对他们使用离合词“帮忙”出现的偏误情况进行调查研究。 

1.5 理论背景 

     偏误是指由于语言学习者对目的语掌握不好而产生的一种规律性的错误，当事人

一般自己难以察觉，也不能改正，同一类错误会重复出现，反映了说话者语言能力和

水平的不足。 

     偏误分析（error analysis），是对学习者在第二语言学习的过程中所产生的偏

误进行系统的分析，研究其来源，揭示学习者的中介语体系，从而了解第二语言学习

的过程和规律。 

1.5.1 偏误来源 

引起偏误的因素有很多，可能是心理语言学方面的，也可能是社会语言学方面的

，还可能是认知方面的，但早期第二语言习得领域的偏误分析主要从心理语言学方面

对偏误产生的原因进行解释。Richards（1974）认为偏误有“语际偏误”（母语干扰

）、“语内偏误” （过度概括、忽略规则限制、不完全应用规则） 和“发展性偏误”

（不正确的假设，不能正确理解目标语）。 

2. 汉语离合词的定义与语法特点 

       离合词是动宾结构（V+O），目前对于离合词还有不同看法。有的认为是词、词组

、既是词又是词组，还有的认为是短语词。离合词的使用可“合”也可“离”。如：

“见面”、“帮忙”这是词汇，可分离为“见了面，见了两次面”、“帮了忙，帮了

我一个大忙”是短语。 
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以上可以看出离合词是一种特殊的双音节动词，无论是离是合都是词，中间还可

以插入某些词语。因此本文选择“帮忙”这个离合词进行研究。本文的论文是以宋卡

王子大学中文专业一至四年级的学生为调查分析对象。 

 

3. 汉语离合词“帮忙” 

    现代汉语中，离合词“帮忙”是动宾结构的动词（VO），意义是帮别人做事，泛

指别人有困难的时候给予帮助。在语素中“帮忙”是自由语素+自由语素。“帮”是动

词，“忙”是帮的宾语，因此“帮忙” 后面不能再接表示人的宾语。例如：“帮我的

忙”，不能说“帮忙我”。 

3.1 汉语离合词“帮忙”的语法结构分析 

离合词 

“帮

忙” 

插入 用法 句子 

 

动态助词“了、着、过” 帮 + 了、着、过 + 忙 他以前在这家店里帮过忙。 

结构助词“的” 帮+ 的 + 忙 昨天朋友搬家，是他去帮的忙。 

补 

语 

结果补语 
帮 + 结果补语 

（好、完、到）+ 忙 

我刚刚在厨房帮好忙，爸爸竟然

说想吃蛋糕。 

可能补语 
带结果意义 帮 + 不/得了+ 忙 这件事只有你能帮得了忙。 

带趋向意义 帮 + （不）上 + 忙 每次都帮不上忙，真对不起你。 

趋向补语 
帮 + 趋向 + 忙    
(帮起忙来) 

他平时什么也不管，今天怎么帮

起忙来了。 

时量补语 帮 + 时量 + 忙 你能帮我一会儿忙吗？ 

动量补语 帮 + 动量 + 忙 
我有一件事和你商量，请你务必

帮一下忙。 

离合词 

语法特点 句子 

不能带宾语 帮忙同学。（×） 

把宾语插入离合词中间 帮同学忙。 

用介词把宾语提到离合词前面 给同学帮忙。 

可离可合 
他帮了我一个大忙。 

有什么需要帮忙吗？ 

插入成分 

补语 他说了三次谎，都被人揭穿了。 

动态助词“过” 这个商店被罚过款。 

定语 老师点了我的名。 

重叠形式 

AAB式 午睡两小时后，起来读读书 、散散步。 

A一 AB式 
现在把你们绑起来，谁要是动一动手指头就

会被打死。 

可以倒装 这个面我不见。 
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定 

语 

名量词作定语 帮 + 名量词 + 忙 
老师在打扫卫生，我们去帮个忙

吧！ 

代

词

作  
定

语 

人称代词 帮 + 人称代+的 + 忙 小美经常来帮我的忙。 

疑问代词 
帮 +  疑问代词 

“什么”+ 忙 
先生，我能帮什么忙吗？ 

名词作定语 帮 + 名词 + 忙 你就一点都不想帮老师的忙吗？ 

形容词作定语 帮 + 形容词 + 忙 
您可真是帮大忙，我一定会回报

你的。 

帮 +  忙的插入情况 
帮 + 宾语+动量/数

量/定语 + 忙 

你看！我帮了她一个大忙，她还

是不把我放在眼里。 

介词 介词 + 名词 + 帮忙 有什么事让我帮忙吗？ 

重叠形式 

帮帮忙（AAB） 
求你帮帮忙好不好？事情结束了

我请你吃饭。 

帮一帮忙  
（A一 AB） 

我有一件心事，想请你帮一帮

忙。 

倒装形式 

忙+帮（是为了强调

宾语） 

忙帮完了也没听你说一声“谢

谢”。 

连 + 忙 + 都/也 + 帮 
看见人家有困难，你怎么连忙也

不帮。 

帮忙 + 述宾短语 
帮忙 +  述宾短语 

V1 +（V2+N） 
你下午能不能来帮忙打扫卫生？ 

帮忙作宾语 V +  帮忙 我想找他帮忙。 

 

4. 调查问卷结果统计分析及建议 

4.1 调查问卷的说明 

本文根据离合词“帮忙”的语法结构以及与“帮”和“帮助”的异同来设计调查

问卷，对宋卡王子大学一至四年级中文专业的学生进行调查。调查问卷分为两个部分

，第一，是考察学生对于离合词“帮忙”的掌握情况；第二，是考察学生对离合词“

帮忙”、“帮”和“帮助”这三个词区别的了解及掌握情况。设计好调查问卷之后，

把调查问卷发给宋卡王子大学一至四年级中文专业的学生做调查。调查问卷一共有 100

份，每个年级各 25份。收回的有效问卷为 95份，5份为无效问卷，有效率为 95%。 
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4.2 宋卡王子大学中文专业一至四年级偏误结果分析 

 

宋卡王子大学中文专业一至四年级学生离合词“帮忙”的偏误率统计 

从图表可以看得出，通过对宋卡王子大学中文专业一至四年级学生“帮忙”学习

情况的调查与分析，本文发现学生偏误情况为：“帮忙+述宾短语”出现的偏误率为

72%；“帮忙的重叠形式”出现的偏误率为 64%；帮忙插入结构助词“的” 出现的偏误

率为 61%；“介词+帮忙”出现的偏误率为 60%；“帮忙的倒装形式” 出现的偏误率为

52%；“帮忙插入补语” 出现的偏误率为 45%；“帮忙作宾语” 出现的偏误率为 38%

；“帮忙插入定语” 出现的偏误率为 35%；“帮忙插入动态助词” 出现的偏误率为

29%；“帮” 出现的偏误率为 17%；“兼语句（帮助）” 出现的偏误率为 35%；“帮

助的重叠形式” 出现的偏误率为 53%。 
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4.2 调查问卷的结果分析 

4.2.1 第一部分的偏误分析 

11 .对不起，宋老师，这个忙我不想帮。（✓）                      

年级 一年级 二年级 三年级 四年级 

偏误率 55% 60% 56% 56% 

 

从调查结果可以看出，对于离合词“帮忙”倒装形式的用法，一至四年级的偏误率都

超了 50%，可以看出，对于离合词“帮忙”倒装形式的用法，学生们的掌握情况普遍不

好，说明帮忙的倒装形式是学生的难点。                       

            

12.他很希望李晨能帮忙做一两件事情。（✓）                       

年级 一年级 二年级 三年级 四年级 

偏误率 60% 60% 76% 76% 

 

    从调查结果可以看出，对于“帮忙+述宾短语”的用法，一至四年级的偏误率都超

过了 60%，说明学生对于“帮忙+述宾短语”的用法掌握得并不好。                                  

18.这事还得你帮一帮忙才成。（✓）                             

年级 一年级 二年级 三年级 四年级 

偏误率 70% 64% 80% 76% 

 

从调查结果可以看出，对于“帮一帮忙”的用法，一至四年级的偏误率都特别高

，超过了三分之二的学生不能掌握“帮忙”的这种用法。离合词“帮忙”除了有重叠

形式“帮帮忙”，还有“帮一帮忙”的重叠形式。      
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4.2.2 第二部分的结果分析 

1. 你够辛苦了，给你       也够多的了。（B.帮的忙） 

       A.帮得忙     B.帮的忙     C. 帮地忙 

年级 一年级 二年级 三年级 四年级 

偏误率 55% 60% 68% 60% 

 

从调查结果可以看出，对于“帮忙”中间插入结构助词“的”的用法，大部分的

学生并没有掌握“帮忙”中间可以插入结构助词“的”的用法。这个题不能选择“帮

得忙”和“帮地忙” 的原因是因为“帮忙”是离合词，离合词的结构特点是动宾结构

（VO）。所以答案是 “给你帮的忙”，在这里“帮忙”是做“给”的宾语。“给你帮

的忙”，给你是为你的意思，也就是介宾短语做定语来说明是帮你的忙，而帮的忙，

做已经够多了的主语。不管是做介宾短语的中心语，还是做主语，都要求帮忙是名词

性的，而名词性的变化就是加“的”。如果“帮忙”插入“地”是作状语，“帮忙”

插入“得”是作可能补语。 

 

5.寒暄过后，田宏昌便动手                。（A. 帮起忙来） 

 A.帮起忙来     B.帮来忙     C.帮起来忙 

年级 一年级 二年级 三年级 四年级 

偏误率 80% 80% 76% 36% 

 

从调查结果可以看出，对于“帮忙”中间插入趋向补语的用法，一至三年级的偏

误率相对来说还是比较高，一至三年级学生并没有很好得掌握“帮忙”中间插入趋向

补语的用法。四年级的偏误率比较少，是因为四年级在语法课已经仔细地学过趋向补

语的用法，所以掌握的比一至三年级比较好。这个题不能选择“帮来忙”和“帮起来

忙”的原因是因为趋向补语是由趋向动词充当的，表示动作行为的趋向、变化以及性

质状态变化的补语。语法用法是：帮 + 趋向 1 + 忙 + 趋向 2。 
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16.你下午能不能来            打扫卫生？（A.帮忙） 

      A. 帮忙     B. 帮的忙     C. 帮助 

年级 一年级 二年级 三年级 四年级 

偏误率 75% 60% 80% 88% 

 

      从调查结果可以看出，对于离合词“帮忙”后面直接带述宾短语的用法，大部分的

学生选“帮助”，是因为学生把汉语翻译成了泰语，受泰语思维的影响。不能选  “

帮的忙”是因为它后面不能带宾语，在这个句子中“打扫卫生”是述宾短语（V+O），

所以正确的答案就是“帮忙”。 

4.4 宋卡王子大学中文专业一至四年级学生使用离合词

“帮忙”出现偏误的原因 

从调查分析的结果本文发现主要偏误的原因是： 

       第一是母语负迁移。从调查的结果，可以看出母语是第二语言学习出现偏误的最

主要的原因，因为学习者不熟悉目的语规则，只好依赖母语知识，因而就会常常产生

偏误。 

       第二是目的语负迁移。它出现在学习者学习汉语比较长时间、具有一定汉语基础

之后，已经发现了目的语的规则，但还不能正确地运用这些规则，因而出现的规律性

的偏误。 

       第三是汉语水平方面。每个人的汉语水平都不同，学习汉语越长时间，汉语水平

会比较高。有汉语环境的学生，当然会有语感，汉语水平也自然会强一些，所以错误

比没有汉语环境的少一些。 

    第四是教学环境。在课堂中老师用母语教学生、与学生沟通，使学生总是把母语

运用在汉语的学习上。由于时间有限，使教师教离合词“帮忙” 教得不够详细，而且

教得也很快，所以学生对离合词“帮忙”的用法不太清楚。例如：一般教师会这样教学生

：“离合词‘帮忙’中间可以插入其他成分，后面不能加宾语”，教师没有详细地说

明离合词“帮忙”可以插入些什么成分，后面可以加“述宾短语”作宾语，所以这使

得大部分学生在这个问题上出现了比较高的偏误率 。 
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           第五是个人问题。学生不认真听课，所掌握的知识比较少，容易犯错。 学生学习

前应该先预习，学习时应该认真听课，学习后应该回去及时复习。 

4.5 建议 

1.教师应该从简入难，教给学生，然后详细的把“帮、帮忙和帮助”的用法及异

同点教给学生，并进行系统练习。 

2.教师应该让学生在学习中有更多的主动性和创造性，就是在生动活泼的教育活

动过程中，激发学生的学习热情，调动他们学习的主动性。 

3.学生学习前应该先预习，在教室应该认真地听课，学习后应该及时复习。 

    4.教师应在教学中多进行“帮、帮助和帮忙”三者之间的讲解及练习。教“帮忙

”时，不仅仅要和“帮、帮助”进行对比，还要对“帮忙”进行具体的练习，比如对

插入成分的练习，对动态助词的练习。 

    5.在高级阶段，要对“帮忙、帮助、帮”所具有的深层含义进行更多地讲解。也

就是说，关于“帮忙”的教学不是阶段性的，而是长期性的。 

    6.教师应该在教学中尽力营造汉语环境，尽量全汉语授课，让学生在课堂中多听

汉语、多说汉语，提高学生的语感。 

 

5 结论  

在寻找资料的过程中，本文在前人研究的基础上，能更深入地了解以上所说的语

法意义和差异，并分析使用语法的情况。 由于在泰语中“帮”、“帮忙”和“帮助”

意思相同，因此导致泰国学生在学习了“帮”和“帮助”后，反而影响到帮忙的使用

，所以我们进一步考察了“帮”、“帮忙”和“帮助”的异同。然后使用所收集的资

料进行问卷调查。  

通过对宋卡王子大学中文系一至四年级学生“帮忙”学习情况的调查与分析，本

文发现学生对于离合词“帮忙”偏误情况最高的是 “帮忙+述宾短语”出现的偏误率

为 72%，对于离合词“帮忙”偏误情况最低的是“帮忙插入动态助词” 出现的偏误率

为 29%。对于“帮和帮助” 偏误情况是“帮” 出现的偏误率为 17%，“兼语句（帮助

）” 出现的偏误率为 35%；“帮助的重叠形式” 出现的偏误率为 53%。主要的偏误原

因是母语负迁移，目标语负迁移，个人问题，汉语水平方面及教学环境等是造成偏误

的主要原因。 

 我们根据偏误出现的原因，对离合词“帮忙”的学习提出了相关的建议，希望能

让学生更充分地掌握离合词“帮忙”的用法，因为离合词“帮忙”的用法比其他的离
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合词更为复杂，在不同的情况下使用的方法也不同，所以在学习时得注重理解并把握

其特点。   

本文的创新点是对离合词“帮忙”进行研究，因为大部分学生对“帮、帮忙和帮

助”的意义及用法不太清楚。本文调查分析之后认为，教师应该从简入难，教给学生

，然后详细的把“帮、帮忙和帮助”的用法及异同点教给学生，并进行系统练习。我

们所提出的建议都是基于我们调查所得来的结果，所以本文所给建议应该是适合泰国

大学里的汉语学习者的。  

由于时间和知识有限，我们只能选取离合词“帮忙”进行调查分析研究，对于离

合词的辨析还有很多方面没有完全涉及到。因为资料不足，本文对于离合词“帮忙”

插入动态助词“着”的用法探讨得还不够深入。因此结论还需补充完善。我们希望本

文能帮助到学习及研究离合词“帮忙”的学习者，也希望能把我们的不足之处继续加

以完善。 
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研究泰国俚语—— 

以《Diary of tootsies》第一集为例 

การศึกษาค าสแลงไทย โดยใช้ละครเร่ือง บันทึกของตุ๊ด ซีซัน่ 1 เป็นกรณีศึกษา 
  

张晴 1、艾丽莎 2、宝铢 3 

李光明 4、林清华 5 
 

    论文摘要: 本组选用《Dairy of tooties》第一集中 115 个典型的俚

语词，对其进行研究。主要研究方向为俚语词的产生、感情色彩及用法。

本组把俚语的产生分为 7 大类，分类依据是改变原有词语的意思。由于俚

语是随着时代的变化而变化的，具有一定的时代特征，且俚语的使用范围

也越来越广泛，不同的人群也有他们特定的俚语词。本组选取了大量俚语

词的使用实例，佐证了俚语词在当今社会是广泛使用的。笔者对所研究的

115 个俚语词的词性也进行了研究，并给出了相应的实例，笔者发现俚语

词中褒义词、中性词、贬义词所占比重各有不同，其中贬义词居多。整体

来看，本组在俚语词的产生、用法、感情色彩及词性方面进行了研究和分

类，选取各媒体中出现的俚语词，进行了深入的分析，从而规范人们对俚

语的合理使用，减少粗俗语言的使用，让人与人之间的交流更礼貌，促进

人与人之间沟通。 

       关键词: 俚语、电视剧、同性恋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-4
宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业本科生

 

5
宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的教师 

 



116 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

前言 
语言是一种很重要的沟通方式，随着时间的发展，社会方式和经济方式的发展和

转变，语言的发音方式、词汇、结构都会发生改变和创新，为了语言更加适合当前的

现状。随着时间的发展，社会方式和经济方式的发展和转变。俚语是语言的一部分，

是变化了的语言。俚语有其特定的使用场合，一般为非正式场合。俚语不是标准的语

言，反而有的俚语是粗俗的口语或方言词。俚语在特定的时段内很流行。目前俚语在

互联网、电视、印刷媒体上使用得很广泛。 

研究表明，现有的对俚语的研究大部分是对电影、报刊、小说、歌曲中的俚语的

研究，还没有专门的论文是对电视剧中的俚语进行研究的。所以，本组对这方面的论

题感兴趣。以《Diary of tootsies》第一集为例，以此来研究电视剧中的俚语的产

生、感情色彩以及用法。 

1.1.研究目的 

1.1.1.研究《Diary of tootsies》第一集里的俚语的产生。 

1.1.2.研究《Diary of tootsies》第一集里的俚语的感情色彩。         

1.1.3.研究《Diary of tootsies》第一集里的俚语的用法。 

1.2.研究意义 

      现有的关于俚语的研究，10本当中有 5本是对杂志中的俚语的研究，2本是对

歌曲中的俚语的研究，1本是对词典中的俚语的研究， 1本是对中泰对比的俚语研究

，还有 1本是对中泰网络流行俚语的研究。以 2013-2016年为例，发现没有论文是对

电视剧中的俚语进行专门的研究。因此，本组对这个题目感兴趣，想对此论题进行研

究。对电视剧中俚语的产生、感情色彩以及用法进行研究。由于电视剧一种用人物作

为媒介传达语言的方式，让观众感觉有趣，更能体会到电视剧中角色的情感。 

 所以，本文选用《Diary of tootsies》第一集来研究，这部电视剧是以在

Facebook（脸书）主页上的很火的且以同性恋为背景进行拍摄的。此主页就是《บันทึก
ของตุ๊ด》。现在点赞的人数达到了 150万。在年轻人中最流行。2014年开始印刷，现在

已经书写和出售了 3本。后来 GDH559 公司把这个主页上的段子拍摄成电视剧，内容是

关于同性恋之间的爱情故事。演员语言的使用很独特，语言非常特别、有趣，让观众

觉得很开心，使这部电视剧更加有名、更流行。做的事情和说的话比较特别，也很有

趣。所以，本文对这部电视剧的台词感兴趣，因为大部分的词是新颖且奇怪的词语，

是用词语的暗含的感情色彩来表达。只是在人民群众中使用，还没出现对电视剧中的

俚语的专门研究。 

 因此本文研究《Diary of tootsies》第一集的俚语，从 3个方面展开研究，分

别是俚语的产生、感情色彩以及用法。所以，本组对电视剧中的俚语的研究，能让观
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众更好得了解俚语的意思，对于那些对电视剧的俚语感兴趣的人也有好处，对于那些

对泰剧感兴趣的和做泰剧翻译字幕的人同样有很大帮助，还对那些有意研究电视剧中

的俚语的人有帮助。 

1.3.研究方法 

1.3.1.用从百库中查到的对俚语有关的文件、书、 文档及论文中的关键词。 

1.3.2.对俚语相关的文档、 文件、 书及论文的研究。以研究俚语的产生、感情色彩

以及用法来分析。以此来收集和记录相关的资料。 

1.3.3.按照定义的规则挑选和收集俚语。 

1.3.4.选用《Diary of tootsies》 第一集的全部俚语，此次来发现俚语的产生、感

情色彩以及用法。用俚语的产生、感情色彩以及用法的规则来分析。 

1.4. 研究现状 

 有研究提到俚语第一次出现是在 1850年 （Partridge，1949）本来叫“ค า
แผลง”如果听见 ค าแผลง 大部分的人总是会理解成是改变声音的词，拉玛五世时代，如

果谁说到 ค าแผลง，就是俚语的意思了（เปลื้อง ณ นคร·，2549：111）。俚语是人们常用

的非正式的语言，为了表示人们的心情、心思、观点和人们的一些共同话语（วิชาติ 
บูรณะประเสริฐสุข, 2545: 12）。目前在泰语中有一些词叫俚语，比如“ค าคะนอง”。但是

大部分的人不用这个词，因为仍然还是对比较熟悉“สแลง”（เปลื้อง ณ นคร, 2528: 126
）。现在可以把俚语分成 3种，例如；真正的俚语、假的俚语、融合的俚语(จินตนา 
พุทธเมตะ,2546: 7-8)。 

 如果是在行为指导方面，就会看见很多有关同性恋的电视剧，并且很受欢迎。

(พรพรหม ทิพยมนตรี, 2542: 85) 1984 年 ，提出与同性恋的电视剧有关的说法，但没有

对这种说法进行深入的的思考和佐证。之后，开始研究这种电视剧，而且也有很多这

种电视剧出现。电视剧制片人之所以崇尚这种电视剧，是因为这是一种商业机会，而

且这种电视剧没有被禁止，还可以赚钱，后来这种电视剧就出现得很多。所以只要人

们对这种电视剧不关注，它就会消失(ถิรนันท์ อนุวัชศิริวงศ์, 2542: 86)。  同时，在电视

剧使用俚语，可以激起观众的兴趣，也激起了商业方面的竞争。 

 综上所述，发现电视剧的类型和电视剧语言的用法都对观众有所影响。目前研

究电视剧的俚语还比较少，但是对俚语的使用很广泛。根据对俚语的研究发现, 俚语

一直是不断变化和发展的。现在还没发现有哪本文是研究电视剧的俚语。根据 แน่งน้อย 
บุญยเนตร（2528: ฆ）的文献，在日报中研究俚语结构、职责和意义，还有根据 อัญชลี 
วงศ์วัฒนา（2557）的文献，在娱乐杂志和商业杂志中研究来源和感情色彩。 
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 总的来说，研究电视剧的俚语还比较少。只是在有的文章和网络上发现有提到

俚语的产生和感情色彩，但是还没发现提到电视剧的用法。 

 正文 

 研究《Diary of tootsies》第一集里的俚语的产生、俚语的感情色彩以及俚语

的用法。本组研究泰国俚语—以《Diary Of tootsies》第一集为例。接着报导研究结

果，按本组指定的考虑方法。通过研究各种文件，分析资料的结果如下: 

1.《Diary of tootsies》第一集的产生俚语的方法，本组分为 7类，例如： 

1.1.从外语和方言中借来的俚语，来自方言或者其他语言，比如；英语、汉语和

日语，来代替本词或名人和不好的事，比如： 

“กะเทย”是高棉语。本来是“เขฺทีย”（名词），意思·是，有女性器官和男性器官的

人、精神和举止跟自己的形体有反之，比如两性。后来变成俚语是“人妖”（名

词）。（意思比从原来词的意思扩大） 

“เก๊ก”是汉语。本来是“革” （动词），意思是，摆架子。后来变成俚语是“摆架

子”（形容词）。（意思跟汉语一样就是摆架子） 

“แซ่บ”是泰国东北方言。本来是“แซ่บ”（形容词），意思是，好吃。后来变成俚语

是“好看”（形容词）。（意思比从原来词的意思豁达） 

“ฟีเจอริ่ง”是英语。本来是“featuring”（动词）， 意思是，一起唱歌（应邀的歌

手）。后来变成俚语是“偷男人”（动词）。（意思比从原来词的意思扩大）  

 从研究外语和方言借来的俚语发现，如下： 

1).戏文浅显易懂，明白如话，有大量方言俚语，生活气息浓厚； 

2).虽然泰国语有它自己的方言和俚语，但是除了口音上，与其他说英语国家的英语没

有很大的区别。 

3).从晦涩的词源到不寻常的方言俚语，从寻找室友到推荐餐馆，在课堂内外，每个老

师都非常乐意帮助留学生。 

1.2.改变意思的俚语，用词原本的意思来表明新的意思，可能是在专组了解的意

思。每一种俚语都有其自身的历史和流行原因，时过境迁，或改变其义，或转为标准

语。最有效的俚语往往一语概括所指之物、用物之人及其社会背景。俚语已成为幽默

大师及新闻记者所必需的工具，运用得当可使语言别开生面，推陈出新，比如： 

“กิน”本来的意思是“吃”（动词）。后来变成俚语是“做爱”（动词）。 
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“พลีชีพ”本来的意思是“牺牲”（动词）。后来变成俚语是“丢脸”（动词）。 

“ล่า”本来的意思是“觅食”（动词）。后来变成俚语是“约炮”（动词）。 

 从研究改变意思的俚语发现，每一种俚语都有其自身的历史和流行原因，时过

境迁，或改变其义，或转为标准语。最有效的俚语往往一语概括所指之物、用物之人

及其社会背景。俚语已成为幽默大师及新闻记者所必需的工具，运用得当可使语言别

开生面，推陈出新。 

1.3.来自电影及歌曲的俚语，来自某时候的电影、电视剧及歌曲很流行的词，把

听到的词从电影、歌曲和电视剧中选出来进行来打交道和打招呼，比如： 

“เช็ดเครก”（副词）来自《เนื้อคู่ ประตูถัดไป The Final Answer》电视剧。由有一个同性

恋说。意思是，糟糕。后来变成俚语是“糟糕 、完蛋”（形容词）。 

“อีล ายอง”（名词）来自《เรื่องทองเนื้อเก้า》电视剧。ล ายอง 是主角，她爱方便，没文化

和懒 。所以，把主角的行为来对比。后来变成俚语是“酒鬼”（名词）。     

1.4.外语与泰语及泰语与泰语融合的俚语，第一个词或第二词是外语词，把外语

词跟泰语融合。或者两个词都是泰语词，把泰语词跟泰语词融合，比如： 

“ดูดพลัง”是泰语与泰语融合的俚语。第一个词是泰语词是“ดูด”（动词）意思是吸

收。第二个词是泰语词是“พลัง”（动词）意思是动力。后来变成俚语是“累”（动

词）。 

“ทิ้งบอม”是泰语与英语融合的俚语。第一个词是泰语词是“ทิ้ง”（动词）意思是扔

掉、丢弃。第二个词是英语词是“bomb”（名词）意思是炸弹。后来变成俚语是“添

乱”（动词）。 

“เฮงซวย”是汉语与汉语融合的俚语。第一个词是汉语词是“興”（形容词）意思是，

兴旺。第二个词是汉语词是“ซวย”（形容词）意思是，倒霉。后来变成俚语是“衰、

倒霉”（形容词）。 

 从研究外语与泰语及泰语与泰语融合的俚语发现，中国对外开放程度越来越

高，到国外留学、旅游，或接触外国文化的国人也越来越多。泰语作为一种语言，几

乎成为外国人去泰国的对外交流、特别是与泰国人交流的必备语言。然而，在现实的

泰语交流中，由于传统的泰语教育对于俚语涉及的范围过小，常常出现这些问题：一

个在国内泰语水平不错的人，却听不懂一段简单的泰国之音；一个泰语专业的研究

生，却看不懂一部通俗的泰国电影。由此可见，泰俚语在泰国发挥着其他重要的作

用。 
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1.5.创新的俚语，融合声音的词，比如： 

“จู้จี้”是创新的俚语。意思是“唠叨”（动词）。 

“วีน”是创新的俚语。意思是“报仇，算账”（动词）。 

“อู๊ดอ๊ีด”是创新的俚语。意思是“磨蹭，慢慢吞吞”（动词）。 

 从研究创新的俚语发现，中国网络一直不乏流行语言，从最初的“阿拉”

“886”“748”到后来的“火星文”，几乎一直是以文字的谐音、变形、包装等形式

来进行创新式的语言交流，而如今的“泰国式俚语”则更多地是在原汁原味的泰语基

础上“就地耕种”并使之另辟蹊径地“开花结果”。 

1.6.改词的俚语 ，吧本词改成新词，可能改声音或减某词出去，比如： 

“ขุ่นแม่”本来是“คุณแม่”（名词），将 ค 改成 ข 及将语音改成第二声，意思是妈妈。

后来变成俚语是“年龄大的人妖”（名词）。 

“ตรีน”本来是“ตีน”（名词），将 ร 放在中间成 ตรีน，意思是是脚。后来变成俚语是

“脚”（名词）。 

“อิจ”本来是 อิจฉา（形容词），将双词变成单词意思是羡慕。后来变成俚语是“羡

慕”（形容词）。 

 从研究改词的俚语发现，俚语是一个国家语言最精华的一部分，在交流中使用

上泰语的俚语，一定会让你的语言地道有增色。这次的动漫学泰语讲解泰语的俚语是

“ฝนตกหยิมๆ”“细雨绵绵”。一个超级时髦的俚语“ฮิต”“火热”。当面对泰国友人

时这个词汇从你嘴里脱口而出，不仅让他们觉得你的口语超赞，而且让他们感觉到你

了解他们的文化。 

1.7.来自象声词的俚语，用声音创造的词，比如：动物的声音、乐器的声音或东

西碰撞的声音等等，比如： 

“กริ๊ง”是象声词。本来的意思是“尖溜溜”，比如：钢铁敲击（就是模仿电话的声

音）。后来变成俚语是“一打电话就过来”（动词）。 

“ป้าบๆ”是象声词。本来的意思“一个固体磕碰两一个磕碰的声音”。后来变成俚语

是“打”（动词）。 

 通过研究产生俚语的方法，可以分成 7类。本组发现《Diary of tootsies》第

一集里的俚语的产生最多的是改变意思的俚语(39%)，第二是从外语和方言借来的俚语

（21%），外语与泰语及泰语与泰语融合的俚语（20%），创新的俚语（12%），改词的

俚语（6%），最少的是来自电影及歌曲的俚语（1%）和来自象声词的俚语（1%）。 
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2.研究《Diary of tootsies》第一集里的俚语的感情色彩，本组分为 3大分类，如

此： 

2.1.褒义词，指的是带有喜爱或赞美的意思，比如： 

“แม่ชี”（形容词），俚语是“大度”。 

“น้ าจิ้ม”（动词），俚语是“刚开始的”。 

“ช้างเผือก”（形容词），俚语是“帅哥”。 

2.2.贬义词指的是有憎恶或讽刺谴责意味，比如： 

“งวง”（名词），这个词有两个意思，第一的意思是“阴茎”，第二的意思是“胳

膊”。 

“เท”（动词）,俚语是“抛弃、甩”。 

“วารีด าเนิน”（动词），俚语是“性欲”。 

2.3.中性词指的是有的词不表示说话者对该事物的褒贬，比如： 

“รุก”（名词），俚语是“攻”（插别人的）。 

“สายหมี”（名词），俚语是“暖男”。 

“เมาท์”（动词），俚语是“聊”（意思比从原来词的意思扩大） 

 总结这些贬义词的用途一部分是为了让平时的聊天不会那么乏味，用来生活中

开玩笑，让气氛变得活跃；还有一部分用在讽刺、嘲讽一些事物的时候不会引起太大

的冲突。 

 通过研究 3大分类的感情色彩，本文发现《Diary of tootsies》第一集里的俚

语的感情色彩最多的是贬义词（63%），第二是褒义词（23%），最少的是中性词

（14%）。 

3.研究《Diary of tootsies》第一集里的俚语的用法，发现俚语的用法按照词类的，

可以分成 5种词类。研究和分类俚语的词类以后，本文进行造句，是为了更容易清楚

的理解这些俚语的意思，如下： 

3.1.名词，比如： 

“ขนอุย”  例如：พวกเธอเลิกกันแล้ว แม้แต่ขนอุยของเขาแกก็ยังไม่เคยเห็น 
                      你们分手了，他的阴毛你也没看到过。 
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“รับ”例如：เขาเป็นรับ 
   他是同性恋里受的那一个。  
“แผลสด” 例如：กูเข้าใจนะแผลมันยังสดอยู่ มึงอย่าคิดมากเลย 
            我了解你刚发生不好的事情，不过你别担心啊。 

3.2.动词，又称动字。 指表示动作、 行为、 发展、 变化的词，比如：“เครื่อง
ติด” 例如：นักเทนนิสคนนี้พอเครื่องเขาเริ่มติด เค้าก็ตีได้ดีมาก     

 这位网球手做好了充分的准备，所以打得很好。 

“ถวายบัว” 例如：ได้ยินมาว่าเพ่ือนมึงไปถวายบัวให้พนักงานโรงหนังหรอ 
   听说你朋友给电影院的服务员吹箫是吗？ 

“ปาด” 例如：กูเกลียดมันมาก มันชอบมาปาดหน้าผู้ชายที่กูชอบ 
     我很讨厌她，她总是抢我喜欢的男生。 

3.3.代词，比如： 

“ช้าง” 例如：อีช้าง มึงแดกเยอะแล้วยังบ่นว่าตัวเองอ้วนอีก 
   胖子！你吃这么多，还抱怨自己很胖。  

“ดอก” 例如：ผู้หญิงคนนั้นดอกจริง 
     那个女生是个真绿茶婊。 

“สันขวาน” 例如：สันขวาน ถูกเขาหลอกก่ีครั้งต่อกี่ครั้งแล้วยังไม่รู้ตัวอีก 
      你真是傻瓜，被他骗了好几次你还不知道。 

3.4.形容词，比如： 

“จั่ว”   例如: กูไม่เชื่อว่าเพ่ือนกูจะจั่วเอดส์ 
   我不相信我朋友得了艾滋病。 

“เซียน”   例如：คุณภาวิวัฒน์ เป็นเซียนด้านการบริหาร 
   ภาวิวัฒน์ 先生在管理企业领域这块能力很强。 

“พัง”   例如：มึงพังมากอะ  ซื้อผู้ชายจากที่นั้น มันไม่ปลอดภัยรู้มั้ย 
     你很笨，在那地方找鸭，很有风险你知道吗？ 

3.5.介词，比如： 

“เวอร์” 例如：เรื่องท่ีแกพูดอะเวอร์ไปล่ะ 

     你说的事儿太过分了。 
 总的来说动词和形容词比别的种类多的原因是现在人们总是使用俚语来开玩

笑，这样让生活更有彩色感，如上所述的俚语大部分使用动词或者形容词来表达较

多。 
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      通过研究和分类俚语的词类以后，本组发现《Diary of tootsies》第一集里的

俚语的用法最多的是动词（40%），第二是形容词（30%），名词（23%），代词

（6%），最少的是介词（1%）。 

 结论 

 本组以“研究泰国俚语——以《Diary of tootsies》第一集为例”可以看出产

生俚语的方法一共分为 7类。通过统计的方式，产生俚语最多的是改变原有词语的俚

语这种方法，本组所研究的 115个俚语词中就有 41个俚语词是通过这种方法得来的。 

而最少的是来自电影及歌曲的俚语和拟声词，115 个俚语词中只有 2个俚语词是通过这

种方法得来的。 

 对于俚语的感情色彩，本组分为 3大类，有：褒义词、中性词、贬义词。俚语

中贬义词的数量最多。所研究的 115个俚语词中就有 73个贬义词，而只有 26个是褒

义词，中性词的数量最少，只有 16个。 

 俚语的用法，本组把俚语的词类分成 5类，比如：名词、动词、形容词、介词

和代词。研究发现，俚语中作动词是最多的，所研究的 115个俚语词中有 46个是按照

动词用法。 

  从研究和分析《Diary of tootsies》第一集的俚语来看，反映了现在的社会

更加注重开发俚语，不管是男性群体的俚语、还是女性群体的俚语，甚至是同性恋群

体，他们所使用的俚语都是一样。特别是同性恋群体现在更加愿意使用俚语词了。俚

语被来用避免直接说出脏话或淫秽词，而且还制造幽默的气氛，还有在各自的行业内

使用，只有本行业的人才理解。同时给了广播媒体也广泛地运用，不管是报刊还是电

视剧，歌曲和网络上也在使用俚语词。 

研究结果 

 从“研究泰国俚语——以《Diary of tootsies》第一集为例”研究中发现，得

出以下研究结果： 

1.产生俚语的方法，被广泛使用的就是改变词意。可以看出语言是有很多变化的，一

个词不仅仅只有一个意思。俚语的意思在不同的语境中有不同的意思。人民群众在谈

话中为了制造幽默的气氛，就会使用俚语。还有不同的行业也有其特定的俚语，并且

只有同行业的人才能理解。 

2.在研究俚语的过程中，除了得到了关于俚语的知识以外，还了解到了目前语言的改

变，泰国社会更加开放了，产生早的俚语词也有很多事为了避免直接说出脏话，例

如：“หิว”[hiw14] 本来的意思是“饿”,可是在这部电视剧把这个句子用成俚语,意思是

“要睡”(做爱)。还有的词语是表示同性恋的俚语，例如：“ทอม”[tʰɔːm33]、“กะเทย

”[kaʔ21 tʰɤːj33] 、“ตุ๊ด”  [tut55]。     
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3. 目前，人们流行用俚语可以知道到语言的色彩。简单的说，语言按照用的人。所

以，语言一直有变化或者改变用的形式。如果语言没有人用没有变化，可以知道语言

没有了色彩。俚语也一样，因为俚语是语言的一部分。现在俚语不是在人群用，还发

现在电视剧、报刊、杂志、报纸和广播都把俚语来使用，为了吸引消费者的奇心。 

反思和建议 

1.研究泰国俚语——以《Diary of tootsies》第一集为例，从研究俚语来源方面，应

该再多加些补充，选用更多的语料。可以再加入《Diary of tootsies》中的典型例

子。 

2.研究俚语的来源应该选取各种媒体上出现的俚语词。比如: 报刊、广播、各种电视

媒体、网络社区 等等。 

3.针对所研究的俚语，应该选取不同来源的俚语，并且要针对不同的时间进行对比，

这样更加能表现出语言的改变。 

4.应该研究词汇的变化，对转由此进行研究。例如:关于政治方面的俚语词的相关变

化。 

5.应该把不同性别间使用的俚语，不同年龄层次之间使用的俚语在意义和用法上进行

对比研究，以此来区别。 
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泰、汉语外来词构词方法对比考察—— 

以英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰

文版）》为例 
 

傅兰芳 1、潘丽娜 2、陈敏儿 3 

林秀文 4、徐菊容 5 
 

论文摘要: 目前泰语中的外来词越来越多，泰语中经常用音译方法来

翻译外来词，因为泰语中的发音有很多，当将这些外来词翻译成汉语词

时，有些词会跟原词完全不一样，有时会让我们不知道这些词的意思，或

使读者误解词汇的意义，因此笔者对这个题目感兴趣。这不但让学汉语的

泰国人更容易地在生活中猜词，而且研究这个题目的学者现在并不多，所

以笔者选择写这篇文章。本文以英国小说 《一个叫欧维的男人决定去死

（泰文版）》中泰、汉语外来词的构词方法进行分析，并找出了两者的共

性与差异。通过分析 208 个外来词，笔者发现汉语的构词方法比泰语的精

细。笔者还发现了 3 个特别的汉语构词方法：方言音译、借原字但改变其

发音和使用原词代替。         

关键词: 外来词 构词方法 对比 分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-4
宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业本科生

 

5
宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的汉语教师，博士 
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การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างค าที่มาจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาจีน 
จากนวนิยายภาษาอังกฤษเรื่อง ชายชื่ออูเว (ฉบับภาษาไทย) 

 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 ปัจจุบันค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมีมากข้ึนเรื่อย ๆ ในภาษาไทยมักจะใช้วิธีการทับศัพท์แปลค า
ภาษาต่างประเทศ เพราะเสียงในภาษาไทยมีเป็นจ านวนมาก เมื่อน าค าภาษาต่างประเทศเหล่านี้แปลเป็น
ภาษาจีน ค าบางค าจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ท าให้ในบางครั้งเราไม่สามารถรู้ความหมายของค าเหล่านี้ 
และท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดในความหมายของค าเหล่านั้นได้  ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีความสนใจในหัวข้อ
ดังกล่าว สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะท าให้คนไทยที่เรียนภาษาจีนสามารถเดาค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างง่ายขึ้น       
อีกทั้งปัจจุบันการวิจัยในหัวข้อนี้ยังมีไม่มาก ดังนั้นผู้เขียนจึงเลือกเขียนบทความบทนี้ ผู้เขียนเลือกนวนิยาย
ภาษาอังกฤษเรื่อง ชายชื่ออูเว (ฉบับภาษาไทย) ในการวิเคราะห์วิธีการสร้างค า ความเหมือนและความต่างของ
ภาษาไทยและภาษาจีน  จากการวิเคราะห์ค าศัพท์ทั้งหมด 208 ค า ผู้เขียนพบว่าวิธีการสร้างค าในภาษาจีน
ละเอียดกว่าในภาษาไทย ผู้เขียนยังพบวิธีการสร้างค าในภาษาจีนแบบใหม่ 3 แบบ ดังนี้ การทับศัพท์ที่มาจาก
ภาษาถ่ิน การใช้ค าดั้งเดิมแต่เปลี่ยนการออกเสียง และการใช้ค าดั้งเดิมแทนที่ 

ค าส าคัญ: ค าภาษาต่างประเทศ วิธีการสร้างค า การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ 
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一、前言 
 

    根据目前的交往、贸易、跨国企业越便越快，当人们更多地交往，造成

互相交流语言，有时用语言的人在日常中习惯地用外来词。每个国家将其

他国家的语言来运用，为了方便以及容易发音，必须修改那些外来词的某

种类型。 

    因此本文以泰、汉语的外来词进行对比与分析，并根据前人对外来词的

研究成果将英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》中的外来

词的构词方法进行分析。 

笔者在英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》中收集自

英语外来词分析和进行分类，并最后本文把两者之间的外来词进行对比，

找出他们的共同点与不同点。 

本文望对学泰语的中国人和学汉语的泰国人有所帮助。 

    关于“外来词”的研究，目前发现已有很多学者研究过，如：万艺玲

（2000）《汉语词汇教程》与侯杰（2008）《论现代汉语中的外来词》将

汉语中的外来词分为三种类型：音译、音译加意义及借形。 

    史有为（ 2000）《汉语外来词》在借用方式中有词音、词义和字形等

借用方式，这种方面从汉语中的英语外来词可以分为 4 种情况：（1）借

音；（2）音形兼借；（3）半借音半借义；（4）单纯借形。 

    李彦洁（ 2006）《现代汉语外来词发展研究》汉语处理外来词的三种

基本的方式：（1）音译；（2）意译；（3）形译。 

邓守信（ 2012）《汉语语法论文集》外来词是一个语言中新词的一部

分，也经历适应期、稳定期以及退化期。外来词的结构可以分类四种：

（1）音借外来词；（2）意借外来词；（3）音意混合词；（4）直借词。 

樊宇皓（ 2015 ）《汉泰语外来词对比研究》汉语借用方式可分为

（ 1）音译；（ 2）音形兼借；（ 3）半借音半借义；（ 4）单纯借形，四

种。泰语借用方式可分为 （1）借音；（2）借义；（3）借形。 

 วิไลศักดิ์ กิ่งค า（2007）《ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย》将泰语中的外来词分为三

种：（1）音译；（2）单纯借形；（3）意义借形。  
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วลัยรัตน์ รักษ์วิเชียร（2007）《วารสารรามค าแหง》与易朝军著（2013） 《泰语外

来词同化现象研究》将泰语中的外来词分为（ 1 ）借音；（ 2 ）借义；

（3）借形。 

通过阅读多篇与外来词相关的文章，笔者从以上的文献中发现，可以

在外来词方面进行更深一部的研究，这方面的研究将会帮助学泰语的中国

人和学汉语的泰国人更容易地在生活中、教学中猜测没有见过的词汇。 

 

二、泰语外来词的构词方法 

    外来词很久很久以前就出现了，有时候我们也分不清楚，哪个词是外来

词、哪个词是自己国家的词。有些外来词为了适应自己的母语而修改。笔

者将外来词的类型分为 4种： 

    （一）音译：借用外来词的发音，这种类型是保持原来语言的特色。例

如：英语用的“tennis”，翻译成泰语是“เทนนิส” [tʰeːn33 nit55]的意思，翻译成汉

语“网球”的意思。 

    从以上的外来词词汇中可以看出，当泰语用音译的方法创造新词时，会

借用英语的发音及音节来造新词，因此这些词与外来词的发音及音节相近

或相同。 

（二）单纯借形： 这种是一个字一个字地把外来词翻译成泰语，这种

类型的词发音和泰语不同，但在翻译时常常会使用泰语的惯用语，例如：

英语的“Black sheep”，翻译成泰语是“แกะด า”[kɛʔ21 dam33] 的意思，翻译成汉

语是“害群之马”的意思。 

从以上的外来词的词汇本文中可以看出，这种构词是将外来词的意义

翻译成自己的语言，不借用声音，只借用外来词的意义来创造新词。 

    （三）借意不借形： 本来在泰语系统中没有出现过的词，或以前没有这

一事物、现象，而现在有了，为了解释这一事物或现象，而专门创造的新

词。大部分是从西方来的教育、科学及政治中使用的术语。比如：英语用

的“Reform”翻译成泰语是“ปฏิรูป”[pa21 tiʔ21 ruːp41] 的意思。 
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    从以上的外来词的词汇可以看出，因为泰语都没有出现这些词，所以

这种方法最主要的是创造新的词汇，不借用发音及音节，只重视词汇的意

义。 

    （四）复合外来词：有两个类型 

      1 、 可以把外来词或者复合外来词进行切分，把动词部分和副词部

分分开，只念切分后的某一部分，不会影响意义的理解。如： “sweet”

翻译成泰语是“สวีตหวาน” [sa33 wiːt21 waːn14]。 

      2 、 可以把外来词或者复合外来词进行切分，把英语音译部分和泰

语意义分开，只念泰语部分，不会影响对整词意义的理解。如：英语的

“benzine”翻译成泰语是“น า้มนัเบนซิน”[ naːm55 man33 beːn33 sin33]。 

从以上的外来词词汇中可以看出，为了使词汇的意思更加清楚，所以

使用了这种构词方法。  

 

三、汉语外来词的构词方法 

    汉语构词法受到外来语言的影响并不是近几年才出现的现象，在改革

开放后，这种影响越来越大。中国接受外来词的因素有很多原因，但按照

吸收方式的不同，外来词一般可以分为以下几种类型： 

    （一）音译：指完全按照原词的语音形式对译成中文  。例如：英语

用的“sofa”对译成汉语“沙发”；英语用的“coffee”对译成汉语“咖

啡”。 

    从以上的外来词的词汇可以看出，当汉语用音译的方法创造新词时，

会利用英语的发音及音节来造新词，所以这样创造出来的词其发音方式与

原母语词非常相似。 

    （二）方言音译：  指按照中国方言原词的语音形式对译成普通话。

例如；“打的” 这个词语源自粤方言。出租车在经济比较发达的香港和广

东地区较早出现，于是粤方言中也就相应地有了“搭的士”的说法。后来

“搭的士”的说法就传到了内地，不过在传播过程中变为了“打的”，而

“搭”、“打”的音义相近。 
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从以上例子可以看出，汉语中的外来词，除了将国外的词汇纳入内地

使用以外，还吸收中国方言并翻译成普通话。 

    （三）意译： 按照原有词的意义, 按照汉语的构词方法、用汉语已有

的材料翻译过来的词语。例如：英语用的“ honeymoon ”对译成汉语“蜜

月”，“ honey”跟“密”是意译的，“ moon”跟“月”是意译的；英语

用的“French fries” 对译成汉语“薯条”，薯条的材料是马铃薯，薯条

的样子是一条一条，所以叫它“薯条”。这些词从表面上看很不容易看出

它们是外来词语, 所以多数人不把这部分词看作外来词。但是, 它们所表

现的词汇意义是汉语里原先所不具有的 , 从词的内涵上来讲仍然是借来

的。 

    从以上的外来词的词汇中可以看出，语言是社会生活的反映, 词汇是

最能反映社会客观存在的发展与变化的, 一些事物是中国不具有的, 但是

词语中反映出来了,人们自然会想到这是舶来品, 和外国、外民族有着一定

的联系。 

    （四）音译加意译： 这种构词方法是指既有音译成分，又有意义成

分。可分为三小类： 

      1 、音译兼顾：指翻译过来的词的发音与原词相似，同时各个音节

又表示与原词意义相关的内容。例如：英语用的“ shampoo ”对译成汉语

“香波”， shampoo 的味道很香，所以用“香”来表达，“波”是用音译

方法来表达，“波” 跟 “poo” 声音相近；英语用的 “vitamin”对译

成汉语“维他命”，维他命的声音及意思跟 Vitamin 相近。 

    从以上的外来词的词汇可以看出，这种类型借音而且借义，但它们的

意义跟外来词的意义相近，不完全一样。 

      2 、半音译、半意译：即把一个词分成两部分，一部分音译，一部

分意译。例如：英语用的“green card”对译成汉语“绿卡”，“green”

跟“绿”是意译的，“ card ”跟 “卡”是音译的；英语用的“ New 

Zealand ”对译成汉语“新西兰”，“ New ”跟“新”是意译的，

“Zealand”跟“西兰”是音译的。 

    从以上的外来词的词汇可以看出，这种类型是半借音半借义，但它们

的意义比音译兼顾的类型更明显。 
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      3 、音译加表意语素：即用音译的方法把原词对译成汉语，再加上

一个原词所没有的表示事物类属的表意语素。例如：英语用的“ ballet”

对译成汉语“芭蕾舞”，“芭蕾”是音译的，“舞”是加表意而是原词

的；英语用的“ golf”对译成汉语“高尔夫球”，“高尔夫”是音译的，

“球”是加表意而是原词的。 

    从以上的外来词的词汇可以看出，音译加表意语素的特点是偏正结

构，简单地说是中心词在后面，表意义；前面是外来词的发音。 

（五）借形：即部分直接借用外语文字形式，例如： 

“T 恤”（汉语）= T-shirt（英语）意思是指圆领或翻领的针织套

衫。 

“X-光”（汉语）= X-rays（英语）意思是 X 射线。 

    从以上的外来词的词汇可以看出，当前字母词的存在状态以半字母词

最为流行 ,也较受欢迎 ,不过，借形随着国际科技、文化的发展与交流 ,

外语学习的普及,人们外语水平的提高 ,其发展趋势也不可小视。 

    （六）借原字但改变其发音：指借用繁体字后改变发音的词。因为以

前韩国和日本从汉语中借用了大量繁体字，然后赋予它们适合自己国家的

语音。但后来中国把这些词再借入本国使用，会用原繁体字的简体形式和

现代发音。例如；“现代”是指一种韩国汽车的牌子，现在韩语用的字是

“현대”（Hyun-dae），但是由于以前韩国向中国借汉字来在韩语中用，

按照繁体汉字能写为“現代”，意义是现在这个时代，所以“现代”的构

词方法是借原字变声。 

    从以上的外来词的词汇中可以看出，地理位置相近对外来词有影响。 

（七）使用原词代替：  指用已经在汉语中使用了的词汇来代替外来

词。这些词大部分是在每个国家都已经有了的词汇，不是从国外借进来的

新知识或新技术。虽然有些是外来词，但是仍用自己国家的语言来表达，

例如；“好的”，“好”的意思是优点多的；“的”是助词，没有实际的

意义它常用在定语的后面。用“好的”作为回答的一种方式，是用已经有

的词表达新的意思，所以“好的”的构词方法是使用原词代替。 
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从以上的外来词词汇中可以看出，这种类型是外来词的意义或用法与

自己的语言相近，也可以使用汉语的词汇来表达。 

 

四、泰、汉语中外来词的构词方法对比 

    笔者通过 对 英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》中的

208 个外来词分析发现，同样的外来词翻译成泰语，词汇的构词方法比较

单一，而翻译成汉语，则构词方式比较多元。 

（一） 泰语外来词的构词方法 

    1、音译的构词方法 

    经笔者分析发现英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》

中 208个外来词用音译的构词法构成的有 208个。 

笔者通过分析英国小说中的泰语外来词发现，泰语中外来词的构词方

法共有四种，分别是音译、单纯借形、借意不借形和复合外来词。笔者从

英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》中选择音译的构词方

法来进行分析。经统计发现，由音译构词方法构成的外来词共有 208 个。

为增加 本论文的理论依据，笔者查阅 了以下 六部关于外来词的工具书 ：

《พจนานุกรมค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ》、《พจนานุกรมศัพท์บัญญัติ》、《อธิบายค าทับศัพท์

ภาษาองักฤษ》、《ค าที่เขียนทบัศพัท์จากภาษาต่างประเทศ》、《พจนานกุรมราชบณัฑิตยสถาน》以及

《ศพัท์ภาษาตา่งประเทศที่ใช้ค าไทยแทนได้》。 

笔者在以上六本书中发现，出现在书中的外来词共有 116 个词，没有

出现的外来词共有 92个词，如下： 

1. “บีเอ็มดับเบิลย”ู 
[biː33 ʔem33 dap21 bɤːn41 juː33] 

2. “เสื้อคาร์ดิแกน” 
[kʰaː33 diʔ33 kɛːn33] 

3. “วอร์ม” (กางเกง) 
[ wɔːm33][kaːŋ33keːŋ33 ] 

4. “ไอที” [ʔaj33 tʰiː33]  5. “โครนา” [kʰroː33 naː33] 6. “วอลโว” [wɔːn31 woː41] 
7. “สโกดา” [sa21 koː33 daː41] 8. “ปรินซ”์ [prin55] 9. “แล็ปท็อป” [lɛp21 tʰɔp55]  
10. “รีโนเวท” [riː33noː33wêːt21] 11. “เปอร์เซยี” [pɤː33 siːa33] 12. “แม็คบุ๊ค” [mɛk21 buk55] 
13. “เอสเปรสโซ”  
[ʔeːt55 preːt55 soː41]  

14. “เบรกเซรามคิ”  
[breːk21 seː33 raː33 mik21]  

15. “แอมเฟตามีน” 
[ʔɛːm33 feː33 taː33 miːn33]  

16. “แจ็คเก็ต” [tɕɛk55 ket55] 17. “นาร์เนีย”  [naː33 niːa33] 18. “ฟาร์ซ”ี [faː33 siː33] 

19. “เทรเลอร”์ (รถ)  [ tʰeːn33 lɤː41] 20. “เมเซเดส” [meː33 seː33 deːt55] 21. “วอร์ด” [wɔːd21] 
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22. “โฟล์คสวาเกน” 
[foːk55 sa21 waː33 keːn41] 

23. “วิกิพีเดีย” 
[wiʔ33 kiʔ21 pʰiː33 diːa21] 

24. “กลาดเิอเตอร”์ 
[klaː33 diʔ33 ʔeː33 tɤː41] 

25. “โตโยต้า” [toː33 joː33 taː41] 26. “เด็กซเตอร”์ [dek55 sa33 tɤː41]  27. “มูส” (กวาง) [muːt21][ kwaːŋ33]  
28. “อัลเลน” (ประแจ) 
[ʔan33leːn33][ praʔ21tɕɛː33] 

29. “เซเว่นอีเลฟเว่น” 
[seː33 wen41 ʔiː33 leːf55 wen41]  

30. “สโลว์โมชัน”  
[sà21loː33moː33 tɕʰân41  ]  

31. “โซเวียต” [soː33 wiːat41] 32.“อะครลิิก” [ʔaʔ21 kʰriʔ33 lík21] 33.“โอเปลิ” [ʔoː33 pɤːn41] 

34. “วอลนัท” [wɔːn33 nat55] 35.“เดบติการด์” [deː33 bit21 kaːd55] 36. “อัลไซเมอร”์ [ʔan33 saj33 mɤː41] 
37. “แวเลียม” [wɛː33 liːam41] 38. “โบท็อกซ”์ [boː33 tʰɔk21] 39.“เอาดี”้ [ʔaw33 diː41] 
40.“ไฮบริด” [haj33 bɔʔ33 rit21] 41. “กิซา” [kiʔ21 saː41]  42.“ชาร์จ” [tɕʰaːdʒ55] 
43. “โอเวอร์โค้ท”  
[ʔoː33 wɤː41 kʰoːt55] 

44.“เทปคาสเซ็ตต”์  
[tʰeːp55 kʰaːt55 set33] 

45. “เบียร์พลิสเ์นอร”์  
[biːa33 pʰin33 nɤː41] 

46. “เออร์เนสต์ แฮมมิงเวย”์ [ʔɤː33 
neːt55 hɛːm33 miŋ41 weː33] 

47. “ดิโอลด์แมนแอนดเ์ดอะซ”ี[diʔ21 
ʔoːn33 mɛːn33 ʔɛːn21 dɤʔ21 siː33] 

48. “ไซต”์ (งานก่อสร้าง)  
[saj55][ ŋaːn33 kɔː21 saːŋ41] 

49. “หอไอเฟล” [hɔː14 ʔaj33 feːn41] 50. “สแกเนีย” [sa21 kɛː33 niːa33] 51. “โค้ท” [kʰoːt55] 
52. “ไปป”์ [paj55] 53. “ป๊อป” [pɔːp55]  54. “ซาบ” [saːp41]  
55. “แพนด้า” [pʰɛːn33 daː41] 56. “เรอโนลต”์ [rɤː33 noːn33] 57. “มาสคารา” [maːt55kʰa33ːraː41] 
58. “วอลล์เปเปอร”์ 
[wɔːn33peː33pɤː41] 

59. “เช็คสเปยีร”์ 
[tɕʰek55 sa21 piːa33] 

60. “เอลค”์ (กวาง) 
[ʔeːn55] [kwaːŋ33]  

61. “ราวิโอล”ี  
[raː33 wiʔ55 ʔoː33 liː41] 

62. “สวีดิช” (ภาษา)  
[sa21 wiː33 dit55] [ pʰaː33 saː14]  

63. “เฟรนซ์รเิวียรา่”  
[freːn33 riʔ55 wiːa33 raː41]  

64. “เตกิลา” [teː33 kiʔ33 laː55] 65. “สเก็ตบอร์ด” [sa21ket 55bɔːd21] 66. “ฟินแลนด”์ [fin33 lɛːn33] 
67. “เอสเอ็มเอส”  
[ʔeːt55 ʔem33 ʔeːt55] 

68. “สวิส” (ยี่ห้อนาฬิกา) 
[ sa33 wit55][naː33liʔ55kaː33jiː4hɔː41] 

69. “โฮโมเซ็กช่วล” 
[hoː33 moː33 sek55 tɕʰuːan41]  

70. “แล็คเกอร”์ [lɛk55 kɤː41]  71.“มอรส์รหสั” [mɔːs55ra33 hat21] 72.“เทอร์โบ” [tʰɤː33 boː33] 
73. “จอห์น เวย์น” [tɕɔːn33 weːn33] 74. “เดธสตาร”์ [deːt55 sa21 taː33] 75.“เครน” [kʰreːn33] 
76. “ดาร์ธ อูเว” [daːt55 ʔuː33 weː33] 77. “เกรพฟรุต” [kreːp55 frut55] 78. “ไอโฟน” [ʔaj33 foːn33] 
79. “เว็บไซต”์ [wep55 saj55] 80. “ครัวซองต”์ [kʰruːa33 sɔːŋ33] 81.“เคอรเ์ซอร”์ [kʰɤː33 sɤː41] 
82. “โปโล” (เสื้อ)  
[ poː33 loː33][ sɯːa41]  

83. “แม็คโดนลัด”์  
[mɛk55 doː33 nan41] 

84. “แอลจีบีท”ี 
[ʔɛːn33 tɕiː33 biː33 tʰiː33]  

85. “เฟรนช์ฟราย” [freːn55 fraːj33] 86. “บาริสต้า” [baː33rit55taː41] 87. “แรมโบ”้ [rɛːm33 boː41] 
88. “ลาเต”้ [laː33 teʔ41] 89. “ฮุนได” [hun33daj33] 90. “แอพ” [ʔɛːp55] 
91. “อโวคาโด”  
[ʔa21 woː33 kʰaː33 doː41] 

92. “มอเตอรเ์วย”์ 
[mɔː33 tɤː41 weː33]   
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通过考察发现，本文参考的书中没有出现的词汇大部分是专名的词汇，例

如：汽车品牌、产品牌子、食物、地方名字、城市名字、电影名字以及语

言等等，因此无法从书中找到这些词。 

（二） 汉语外来词的构词方法 

    笔者把英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》中的 208

个泰语的音译外来词来翻译成汉语后发现，这 208 个词中，大部分为日用

品或某一语言的名称，其中有 3 个比较特殊，例如：“ฟ า ร์ ซี”( ภ า ษ า )  [  faː33 

siː33][ pʰaː33 saː14]，翻译成汉语是 “波斯语”及 “帕西”的意思；“ล็ อ ค เ กอร์”

[ lɔk55 kɤː41]，翻译成汉语是 “寄物柜” 及 “衣物柜”的意思；泰语用的是 

“คูปอง”[kʰuː33pɔːŋ33]，翻译成汉语是 “优惠券”、“抵用券”及 “打折券” 

的意思。这 3 个词在汉语中的表达形式比较多样，同样的意义有几种不同

的表达方法。在汉语的使用过程中，不同的情况下应使用不同的词。 

笔者将翻译好的外来词来进行分析，发现这些词跟 9 个构词方法相

符，如下： 

    1、音译的构词方法 

    经笔者分析发现英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》

中 208 个外来词用音译的构词法构成的有 51 个。这些词大部分是专名词

汇，为了更容易的使用、更符合汲取来的外来词，所以专名词常常使用音

译的构词方法来翻译，例如： 泰语用“แอมเฟตามีน” [ʔɛːm33 feː33 taː33 miːn33]， 翻译

成汉语是“安非他明”；泰语用“เ ช็ ค ส เ ปี ย ร์”[ tɕʰek55 sa21 piːa33]，翻译成汉语是

“莎士比亚”；泰语用“แ ม็ ค โ ด นั ล ด์ ”[ mɛk55 doː33 nan41]，翻译成汉语是“麦当

劳”。 

    2、方言音译的构词方法 

    经笔者分析发现英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》

中 208 个外来词用方言音的构词法构成的有 1 个。这个词的种类是国家。

这个词受到国外的影响，比如说交易、文化交流等。早期用这些词，是在

与外国人进行交易时，当地人开始使用，后来这些词被广泛使用，所以这

些词就进入了普通话系统，为了迎合普通话的发音方式，会 改变这些词本

来的发音方式，使之成为汉语系统里的新词 ，例如：“瑞典”是一个在北

欧的国家。“瑞典”是从广东方言音译来的 [ruj41 tin14]。 
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    3、意译的构词方法 

经笔者分析发现英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》

中 208个外来词用意译的构词法构成的有 127个，大部分是 机电、科学、

专名、食物、服饰、电视剧及书籍、场所及建筑、日用品、体育及活动等

等  。由于各汉语词汇有自己的意义，将那些词合在一起时，就会变成新

词，但它们的意义会跟借单个的原来的词义相近，例如：泰语用“ช า ร์ จ ”

[ tɕʰaːdʒ55]，翻译成汉语是“充电”；“รี ไ ซ เ คิ ล” [ riː33 saj33 kʰɤːn41]，翻译成汉语是

“回收利用”。 

4、音译兼顾的构词方法 

经笔者分析发现英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》

中 208 个外来词用音译兼顾的构词法构成的有 1 个。这个词的种类是专有

名词。 这个词有些部分的发音跟外来词的相近，但是有些部分是意译。 

5、半音译、半意译的构词方法 

经笔者分析发现英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》

中 208 个外来词用半音译、半意译的构词法构成的有 2 个。这两个词的种

类是场所及建筑、日用品。这种词可以分为两个部分，第一部分是用音译

的方法来造词，另一部分是用意译的方法来造词。半音译、半意译跟泰语

中复合性的外来词相近，例如 ；泰语用“บ า ร์”[baː33]，翻译成汉语是 “酒

吧”；泰语用“เดบิตการ์ด”[deː33 bit21 kaːd55]，翻译成汉语是“借记卡”。 

6、音译加表意语素的构词方法 

经笔者分析发现英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》

中 208个外来词用音译加表意语素的构词法构成的有 22个。这些词大部分

是植物及动物、语言类。为了更清楚地描述这个词，为了体现它们是外来

词，就将外来词进行音译，然后再把中心词放在这些词的后面，例如；

“吞拿鱼”。 

7、借形的构词方法 

经笔者分析发现英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》

中 208 个外来词用借形的构词法构成的有 1 个。在汉语中会用英文字母来
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代替从英语中借来的词汇，以及会在字母后面添加种类或跟外来词的意义

或读音相近的词汇，如： Mac 笔记本电脑 

8、借原字但改变其发音的构词方法 

经笔者分析发现英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》

中 208 个外来词用借原字但改变其发音的构词法构成的有 2 个。这些词的

种类是车辆及汽车品牌，这个构词方法是以前韩国和日本中向中国借繁体

字而来的，为了适合自己国家的发音系统，所以它们改变了发音。中国再

使用这些词时，会用原字的繁体字，而发音依然为普通话。但泰语会按照

英语外来词发音，例如：泰语用 “ฮุ น ไ ด ”[ hun33daj33] ，翻译成汉语是“现

代”。 

9、使用原词代替的构词方法 

   经笔者分析发现英国 小说 《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》

中有 208 个外来词，使用原词代替的构词法构成的只有 1 个。这个词的种

类是其他种类。每个语言都有自己的回答词，现在有很多国家把国外的回

答词用在自己国家的语言中，中国和泰国也运用这种借用构词方法，例

如；汉语中可以用“好的” 表示肯定回答，但现在在非正式的情况下，中

国人也会用英语的回答词“OK”来表示肯定回复。 

    小结 

    笔者通过分析 发现 ， 英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文

版）》中泰语外来词的构词法只有 1 种，是音译构词法；而同样的外来词

翻译成汉语，则有 9 种构词方法，它们分别是：音译构词法、方言音译的

构词法、意译的构词法、音译兼顾的构词法、半音译半意译的构词法、音

译加表意语素的构词法、借形的构词法、借原字但改变其发音的构词法、

使用原词代替的构词法。 

经统计，英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》中，用

意译构词法构成的词有 127个，用音译构词法构成的词有 51个，用音译加

表意语素的构词法构成的词有 22个，用半音译半意译构词法和借原字但改

变其发音的构词法构成的词各只有 2 个，用方言音译构词法、音译兼顾的

构词法、借形的构词法、使用原词代替的构词法构成的词各只有 1 个。 
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从以上数据可以看出，用意译构词法构成的外来词最多，占 61%；用

音译构词法构成的外来词占 24.5%；用音译加表意语素的构词法构成的外

来词占 10.5%。这三种外来词的构词方法在英国小说《一个叫欧维的男人

决定去死（泰文版）》中占总构词方法的 96%。 

综上所述，笔者认为：泰国学习者在学习汉语时，应主要掌握意译构

词法、音译构词法、音译加表意语素的构词法这三种外来词的构词方法，

使用 以上三种外来词的构词方法就可以 在学习者 不理解词汇 意义 的基础

上，猜测出外来词的大概意义。 

 

五、结论 

    在英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》书中有 208 个外

来词用音译的方法翻译过来的泰语外来词，再次翻译成汉语时，这些外来

词在汉语中的构词方法非常多元。构成这一现象的原因有很多：一、同样

的词汇，在各个语言中翻译的方式不同。二、不同的外来词有不同的构词

方法和来源。综上所述，泰、汉语中相同外来词词汇的构词方法不同。 

    本文从英国小说《一个叫欧维的男人决定去死（泰文版）》收集用音译

方式翻译过来的外来词，这些外来词大部分是比较新的词使用频率较高。

通过对比与分析泰、汉语中外来词，除了原有构词方法，笔者还发现 3 种

新的构词方法；方言音译、借原字变声和使用原词代替。 

笔者希望本文可以帮助汉语初学者在理解外来词词意时，进行猜词理

解。泰语中还有其他构词方法，本文选用的构词方法还不够全面。这些翻

译成中文的词汇是笔者翻译出来的，没有将中文版来进行分析，所以有些

词翻译后有两三个相对应的词汇。 
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กระบวนการแก้ปัญหาเดก็อ่านเขียนไม่คล่อง  : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดท้ายยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
อภิชัย จันทร์เกษ1  มนฤดี ด าเอี่ยม2  นิษาวดี ศรีสาย3  

ณัฐพร เลพล4  ธนวิชญ์ ศิริพงศ์ประพันธ์5   
เฉลิมกาญจน์ เทพยา6 และมณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ7   

 

บทคัดย่อ  
 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา และความก้าวหน้าก่อน           
และหลังการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท้ายยอ                
ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่                        
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 4 สิงหาคม 2560 กรอบคิดที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่องอาศัย
การสอนแบบสมดุลภาษา ร่วมกับการสอนอ่านแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยใน
ลักษณะการรายงานผลวิจัยโดยพรรณนาวิเคราะห์และใช้สถิติที่ใช้ในงานวิจัย  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                             
และค่าความก้าวหน้า  
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง ประกอบด้วยปัญหา 2 ลักษณะ คือปัญหาด้านการอ่าน
พบว่านักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นบางเสียงได้ถูกต้อง เช่น เสียง /ร-/ /ง-/ และไม่สามารถผัน
วรรณยุกต์บางเสียงได้ ได้แก่ เสียงโทและเสียงตรี ปัญหาด้านการเขียนพบว่านักเรียนเขียนพยัญชนะ ผ ฝ พ 
และ ฟ สลับกัน เป็นต้น ในการลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหามีกระบวนการดังนี้ 1) เรียนรู้เรื่องพยัญชนะ สระ                   
และวรรณยุกต์ 2) นักเรียนฝึกอ่านกลุ่มย่อย 3) นักเรียนฝึกเขียนจากภาพที่ก าหนด 4) นักเรียนฝึกเขียนเชิง
สร้างสรรค์ นอกจากนี้จากการทดสอบเพ่ือคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พบว่าผลการทดสอบ
นักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มอ่านเขียนไม่คล่องมีจ านวน 2 คน คือเด็กชาย ก มีคะแนนก่อน -หลังเรียนเฉลี่ย                 
เท่ากับ 5.5 ค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 0.1 และเด็กชาย ข มีคะแนนก่อน-หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.5                     
ค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 0.06 ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ: กระบวนการแก้ปัญหา เด็กอ่านเขียนไม่คล่อง การสอนแบบสมดุลภาษา การสอนแบบ                มุ่ง
ประสบการณ์ทางภาษา โรงเรียนวัดท้ายยอ  
 
 
 
 
___________________________________ 
1-6  นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประจ าหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
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บทน า 
 การอ่านและการเขียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารตลอดจนการเสาะแสวงหาความรู้              
ของมนุษย์ มนุษย์อาศัยการรับสารด้วยวิธีการฟังหรือการอ่านและมนุษย์ก็มีกระบวนการในการสื่อสาร              
อีกวิธีหนึ่งคือ การเขียน ดังนั้นการอ่านและการเขียนจึงมีความส าคัญไม่ใช่เฉพาะแค่รายวิชาภาษาไทยเท่ านั้น 
แต่การอ่านและการเขียนนับว่าเป็นพ้ืนฐานของทุก ๆ วิชา เพราะจะต้องอาศัยการอ่านการเขียนทั้งสิ้น               
ดังนั้นในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในทักษะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้การอ่านและการเขียนนับเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของสังคมไทย พบว่า
การอ่านของเด็กเล็กอายุไม่เกิน 6 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนกล่าวคือมีเด็กที่อ่านหนังสือ 60.2% หรือ 2,700,000 คน 
โดยในเขตกรุงเทพฯ เวลาที่ใช้ในการอ่านแต่ละครั้งเฉลี่ยนาน 34 นาทีต่อวัน ซึ่งนานขึ้นมากกว่าปี 2556                  
ถึง 7 นาทีต่อวัน โดยเด็กกลุ่มนี้นิยมอ่านในรูปแบบหนังสือมากกว่า 70% รวมทั้งพบว่าอัตราการซื้อหนังสือให้
เด็กของผู้ใหญ่ลดลงจากปี 2556 จากร้อยละ 82.6 เหลือเพียงร้อยละ 78.5 ซึ่งอาจเป็นผลจากการรณรงค์เมื่อปี 
พ.ศ. 2556 ทั้งนี้หากพิจารณาจากแนวโน้มจากอดีตจะพบว่าผู้ใหญ่ซื้อหนังสือให้เด็กเพ่ิมขึ้นทุกปี และยังพบว่า
เด็กผู้ชายอ่านหนังสือน้อยกว่า ส่วนสาเหตุที่เด็กไม่อ่าน อันดับแรกคือผู้ใหญ่มักมองว่าเด็กเล็กเกินไป รองลงมา
คือเด็กอ่านหนังสือไม่ออก และเด็กชอบดูโทรทัศน์มากกว่า ตามล าดับ  ส่วนเด็กผู้หญิงไม่อ่านหนังสือเพราะเด็ก
เล็กเกินไป รองลงมาคือไม่มีเวลาอ่าน ชอบดูโทรทัศน์มากกว่า ไม่อ่านหรือไม่สนใจ และอ่านไม่ออก ตามล าดับ 
นอกจากนี้กลุ่มคนที่อายุ 6 ปีขึ้นไปพบว่ายิ่งการศึกษาสูงยิ่งมีการอ่านสูงมากยิ่งขึ้น หากดูแนวโน้มจากปี                  
พ.ศ. 2554-2558 พบว่ามีอัตราการอ่านเพ่ิมขึ้น โดยปี พ.ศ. 2558 พบว่าคนไทยอ่านหนังสือร้อยละ 77.7 หรือ 
48.4 ล้านคน อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ มากที่สุด พ้ืนที่ภาคอีสานน้อยที่สุด  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2559, น. 290-295)  

 เมื่อกล่าวถึงปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรือเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง แสดงให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าว
มิอาจเกิดขึ้นมาโดยปราศจากสาเหตุ ดังนั้นจึงมีนักวิชาการ นักการศึกษาได้แสดงความเห็นถึงสาเหตุที่เด็กอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้อันเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังเช่น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่มี การซ้ าชั้น 
(นราวัลย์  พูลพิพัฒน์ 2557, น. 49) หรือปัญหาหลักสูตรที่ก าหนดเน้นปริมาณเนื้อหาสาระการเรียนรู้มากเกิน
พอดีหรือปัญหาที่อันเกิดจากผู้ก าหนดนโยบายขาดวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหานี้โดยตรง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญหา
อันเนื่องมาจากหลักสูตร นโยบาย และยุทธศาสตร์ สาเหตุ อีกประการหนึ่งเป็นสาเหตุจากครูผู้สอน กล่าวคือ        
ครูให้เวลากับการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนไม่เพียงพอ ครูส าเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขา ครูมีปัญหาส่วนตัว 
หรือครูที่มุ่งท าแต่ผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น ปัญหาอันเกิดจากผู้บริหาร โดยปัญหาดังกล่าวเกิดจาก
การวางแผนของผู้บริหารที่คิดว่า “ใครก็สอนภาษาไทยได้” แต่อันที่จริงแล้วเมื่อเกิดปัญหาเด็กอ่านไม่ออก     
เขียนไม่ได้ หรือเด็กอ่านเขียนไม่คล่องก็นับเป็นปัญหาที่ลุกลามไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา จนถึงปัญหา
วิกฤตระดับชาติ หากครูที่สอนอ่านเขียนไม่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน
อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่และพบสาเหตุของเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
หรืออ่านเขียนไม่คล่อง คือปัญหาอันเกิดจากนักเรียน ลักษณะดังกล่าวสามารถพิจารณาได้ 2 แง่มุม คือ                  
เด็กมีสมาธิสั้น เมื่อเด็กในชั้นเรียนมีสมาธิสั้น การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กไม่สามารถจ าเพาะเจาะจงลงไปใน                  
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เด็กคนใดคนหนึ่งได้ ดังนั้นหากเด็กสมาธิสั้นก็จะขัดขวางการเรียนรู้ของเด็กได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาการอ่านการ
เขียนตามมา หรือเด็กมีปัญหาจากครอบครัว (ศิวกานท์  ปทุมสูติ 2556, น. 19) เด็กแต่ละคนเกิดในครอบครัวที่
แตกต่างกัน บ้างก็ครอบครัวแตกแยก บ้างก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจ บ้างก็ก าพร้าพ่อแม่ หรือบางครั้งเกิดจากการ
ด าเนินชีวิตผิดพลาดล้มเหลวตกอยู่ในสภาวะที่ไร้ปัญญา   ก็น ามาซึ่งปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  
 ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุอันแตกต่างกันนั้น ไม่ได้หมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องรับผิดชอบ     
แต่หมายความว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรับผิดชอบในการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนิสิตครู 
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต                          
และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง ซึ่งผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ศึกษา
ทดสอบคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 15 คน โดยพบนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียน                   
ไม่คล่องจ านวน 2 คน หลังจากนั้นผู้วิจัยด าเนินการแก้ปัญหาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 4 สิงหาคม 2560 
อาศัยกระบวนการการแก้ปัญหาโดยการสอนแบบสมดุลภาษา (Balanerd Literacy) ประกอบด้วยการสอน
อ่านเขียนภาษาไทยด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) ผสมผสานกับการสอนตามแนวธรรมชาติ (Natural Approach) 
และการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา (Concentrated Language Experience) ซึ่งกระบวนการ
แก้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเปิดมุมมองการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านเขียน
ไม่คล่อง ตลอดจนการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดแก่เด็กและเยาวชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 1 .  เ พ่ือศึกษาลักษณะปัญหาเด็ก อ่าน เขียนไม่คล่องของนัก เรียนชั้ น ประถมศึกษาปีที่  6                       
โรงเรียนวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่องของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6                       
โรงเรียนวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
 3. เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการอ่านเขียนไม่คล่องของนักเรียน  
 
วิธีการศึกษา 

กระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6                      
โรงเรียนวัดท้ายยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) เพ่ือการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง ตลอดจนเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์รูปแบบกระบวนการการแก้ไขปัญหา โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาไว้ 3 ระยะ ดังนี้ 

ร ะยะที่  1  ร ะยะ เ ต รี ย มก า ร วิ จั ย  ( Pre-Research Phase)  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ร่ ว มกั น ศึ กษ าสภาพ                       
โรงเรียนวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต 1 โดยมุ่งศึกษาในด้านของสภาพการจัดการชั้นเรียนเพ่ือพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนแต่ละระดับชั้น/แต่ละคนเพ่ือน ามาจัด
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กลุ่มนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ และอ่านเขียนไม่คล่อง โดยด าเนินการทดสอบนักเรียนเพ่ื อคัดกรองกลุ่ม                
ซึ่งในกระบวนการคัดกรองมีการด าเนินการดังนี้    

 (1) ทดสอบนักเรียนครั้งที่ 1 เพ่ือคัดกรองนักเรียนกลุ่มอ่านออกเขียนได้และอ่านไม่คล่อง    
เขียนไม่คล่อง โดยอาศัยแบบทดสอบเขียนตามค าบอก 50 ค า ใช้เวลา 60 นาที โดยแบบทดสอบที่ใช้อาศัย            
การรวบรวมค าศัพท์จากหนังสือ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานต์  ปทุมสูติ                    
(ศิวกานท์  ปทุมสูติ 2556, น.46) ซึ่งในแบบทดสอบดังกล่าวได้ค านึงถึงค าที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เพ่ือประเมินผลว่านักเรียนมีปัญหาในด้านใดมากที่สุด   

 (2) ทดสอบนักเรียนครั้งที่ 2 เมื่อได้จ านวนนักเรียนที่อ่านไม่คล่องมาส่วนหนึ่งในแต่ละ
ระดับชั้นแล้ว ผู้วิจัยได้ทดสอบเพ่ือคัดกรองนักเรียนเข้าสู่กลุ่มอ่านไม่คล่องอีกครั้งหนึ่ง โดยอาศัยแบบทดสอบ   
จากหนังสือเล่มเดียวกัน แต่จะเป็นแบบทดสอบจ านวน 30 ค า ที่มีค าหลากหลายเพ่ือทดสอบทั้งพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ โดยให้นักเรียนเขียนตามค าบอก จากนั้นให้นักเรียนอ่านค าท่ีผู้วิจัยก าหนดเพ่ือทดสอบการอ่านโดยมี
ผู้วิจัยคอยสังเกตพฤติกรรมตลอดจนการออกเสียงของนักเรียน โดยให้นักเรียนทดสอบอ่านออกเสียง                   
ตั้งแต่ระดับพยางค์ ค า วลี ประโยค และข้อความ 

 (3) ผู้วิจัยน าผลจากการทดสอบมาประเมินผลและวินิจฉัยปัญหาตลอดจนด าเนินการคัดกรอง
นักเรียนกลุ่มอ่านออกเขียนได้และกลุ่มอ่านเขียนไม่คล่อง เพ่ือน ามาสู่การสร้างแบบเรียนส าหรับการเรียนรู้ใน
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ (เฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์)  

 เมื่อวินิจฉัยระดับปัญหาการอ่านการเขียนด้วยการท าแบบทดสอบเขียนตามค าบอกของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เมื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มที่ อ่านเขียนไม่คล่อง พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น                 
2 คน ผู้วิจัยได้ร่วมกันวางแผนการออกแบบบทเรียนเพ่ือการแก้ไขปัญหาตลอดจนแบ่งกลุ่มแก้ไขปัญหานักเรียน
อ่านเขียนไม่คล่อง อาศัยบทเรียนที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตลอดทั้ง 10 สัปดาห์ โดยมีรูปแบบ
ดังนี้ 

 (1) เรียนรู้เรื่องพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตามแนวการสอนแบบสมดุลภาษา  (Balanced 
Literacy)  

 (2) นักเรียนฝึกอ่านกลุ่มย่อย (Guided Reading)  
 (3) นักเรียนฝึกเขียน 
 (4) นักเรียนฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวการสอนอ่าน                 

แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา (Concentrated Language Experience)  

ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการวิจัย (Research Phase) เมื่อผู้วิจัยได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือการแก้ปัญหาการอ่านเขียนไม่คล่องแล้ว จึงด าเนินการลงพ้ืนที่ เ พ่ือแก้ไขตามล าดับขั้นตอนดังนี้                          
1) ทดสอบการอ่านค า (เพ่ือตรวจสอบปัญหาของนักเรียนว่ามีปัญหาด้านใด เช่น มีปัญหาด้านความเข้าใจ
พยัญชนะระหว่าง ค ต บ ป เป็นต้น) 2) สอนหน่วยเสียง ผู้วิจัยลงมือสอนปรับพ้ืนฐานในด้านหน่วยเสียงเพ่ือฝึก
ทักษะการออกเสียงให้ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่เสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตัวอย่างเช่น คอ ตอ กอ                  
(เสียงสระออ) มา ปา กา (เสียงสระอา) 3) สอนอ่านค าเบื้องต้น โดยอาศัยชุดสื่อการสอน บัตรค า บัตรภาพ        
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สระเลื่อน วงล้อมาตราตัวสะกด โดยเริ่มจากค าง่าย ๆ ที่ไม่มีตัวกด ไปจนถึงค ายากที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา 4) การประยุกต์ทางภาษา กล่าวคือเป็นบทเรียนที่ประยุกต์ทักษะด้านการใช้ภาษาแก่นักเรียนทั้ง            
4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง ทักษะด้านการพูด ทักษะด้านการอ่าน และทักษะด้านการเขียน                      
โดยได้สอดแทรกกิจกรรมไว้ในบทเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมพ่ีจับคู่อ่านหนังสือให้น้องฟัง 
กิจกรรมเขียนค าจากภาพ กิจกรรมเขียนอธิบายค าจากภาพ การฟังนิทานจากพ่ี ๆ แล้วน้อง ๆ ร่วมจับกลุ่มกับ
เด็กท่ีอ่านออกเขียนได้ร่วมกันแต่งนิทานด้วยตนเอง เป็นต้น  

ระยะที่  3 ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase)                  
เมื่อผู้วิจัยลงพ้ืนที่ศึกษาจะมีการประชุมติดตามผลพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการอ่าน                   
โดยมุ่งศึกษาและสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการประเมินผลการแก้ไขปัญหา 
กระบวนการแก้ปัญหา โดยอาศัยการทบทวนหลังปฏิบัติงาน  (After Action Review : AAR) นอกจากนี้              
การประเมินผลการปฏิบัติการอาศัยการวัดและประเมินผลการอ่านเขียนด้วยแบบทดสอบชุดเดิม                       
ที่นักเรียนเคยท าในขั้นตอนการคัดกรอง เพ่ือทดสอบความสามารถในด้านการอ่านเขียนอีกครั้งหนึ่ ง                
หลังจากผู้วิจัยลงพ้ืนที่แล้ว และศึกษาความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง : กรณีศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 2 คน พบว่าปัญหาของเด็กอ่าน
เขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ประกอบด้วยปัญหา 2 ลักษณะ  
 ปัญหาด้านการอ่านพบว่านักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวบางเสียงได้ ได้แก่ เสียง  
/ง-/, /ร-/, /ส-/ และไม่สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นประสมบางเสียงได้ ได้แก่ เสียง /คว-/, /ขว-/,         
/พร-/, /ปร-/, /ปล-/, /พล-/ ทั้งนี้ปัญหาของการอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าวเกิดจากการใช้
ภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนความเคยชินในการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาด้านการอ่านอีก
ประการหนึ่งพบว่านักเรียนไม่สามารถผันวรรณยุกต์ได้บางค าที่นักเรียนไม่คุ้นเคย ได้แก่ โค่นล้ม นักเรียน                 
จะออกเสียงเป็น โขน-ลม  เสื้อกั๊ก ออกเสียงเป็น  เสื่อ-กัก ทั้งนี้ปัญหาของการอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ดังกล่าว
เกิดจากนักเรียนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับไตรยางศ์ (อักษรสามหมู่) และการผันวรรณยุกต์  

 ปัญหาด้านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนจ าพยัญชนะต้นที่มีรูปอักษร
ใกล้เคียงกันสลับกัน ได้แก่  ค และ ด บ และ ป ฏ และ ฎ ผ ฝ พ และ ฟ ฌ และ ญ อักษรน า ได้แก่ ค าว่า 
เหมืองเเร่ สละสลวย ถลอกปอกเปิก ขยับขยาย บะหมี่ พูดตลก รวมทั้งพบว่านักเรียนไม่สามารถเขียนค าที่มี
พยัญชนะประสมได้ ได้แก่ค าว่า ไขว่คว้า เกลือเค็ม  โปรดปราน  เปลวเทียน นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนจ า
พยัญชนะท้ายสลับกัน ได้แก่ พยัญชนะท้ายในมาตราตัวสะกดแม่ กน กม กง เช่น ค าว่า โค่นล้ม นักเรียนเขียน
เป็น โคนลม สายลม นักเรียนเขียนเป็น สายลน เป็นต้น ส่วนสระพบว่านักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียน         



146 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

สระลดรูปได้บางค า เช่น ค าว่า เปลี่ยนแปลง ไข้เลือดออก เสื้อก๊ัก เข้มแข็ง เรือเร่ เป็นต้น และวรรณยุกต์พบว่า
นักเรียนไม่สามารถผันวรรณยุกต์บางเสียงได้ซึ่ ง เป็นปัญหาที่ส าคัญน ามาสู่ปัญหาในด้านการเขียน                        
เช่น เมื่อนักเรียนไม่สามารถผันวรรณยุกต์โทและตรีในค าว่า โค่นล้มได้ นักเรียนจึงเขียนว่า โขนลม หรือนักเรียน
ไม่สามารถผันวรรณยุกต์เอกในค าว่า สานเข่ง นักเรียนเขียนว่า สานเข้ง เป็นต้น  
 เมื่อศึกษาปัญหาของนักเรียนดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้ร่วมกันออกแบบกระบวนการเพ่ือการแก้ปัญหา
เด็กอ่านเขียนไม่คล่องอาศัยกระบวนการการแก้ปัญหาโดยการสอนแบบสมดุลภาษา (Balanerd Literacy) 
ประกอบด้วยการสอนอ่านเขียนภาษาไทยด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) ผสมผสานกับการสอนตามแนวธรรมชาติ 
(Natural Approach) และการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา (Concentrated Language Experience) 
โดยมีออกแบบบทเรียนและกระบวนการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดังนี้ 

กระบวนการ รายละเอียด 
ขั้นตอนท่ี 1 เรียนรู้เรื่องพยญัชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ ตามแนวการสอนแบบสมดลุภาษา 
(Balanced Literacy) 

(1) นักเรียนเลือกหนังสือเล่มโปรด 
(2) ผู้วิจัยอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง 
(3) นักเรียนอ่านออกเสียงให้ผู้วิจัยฟัง  
(4) ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการอ่านของผู้เรียน 
(5) ผู้วิจัยน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ 
ตามล าดับ  
(6) นักเรียนและผู้วิจัยร่วมกันสรุปเรื่องที่ได้และ 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ขั้นตอนท่ี 2 นักเรียนฝึกอ่านกลุ่มย่อย (Guided 
Reading) 

(1) นักเรียนและผู้วิจัยจับคู่กันอ่านหนังสือเล่มโปรด  1 เล่ม  
(2) นักเรียนและผู้วิจัยร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

ขั้นตอนท่ี 3 นักเรียนฝึกเขียนจากภาพท่ีก าหนด  (1) นักเรียนสังเกตและฝึกเขียนค าจากภาพท่ีก าหนด  
(2) นักเรียนเขียนบรรยายภาพความยาว 3-4 บรรทัด  

ขั้นตอนท่ี 4 นักเรียนฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยการจัดการเรยีนรู้บรูณาการแนวการสอน
อ่าน                 แบบมุ่งประสบการณ์ทาง
ภาษา  

(1) นักเรียนเขียนบอกรักแม่ โดยอาศัยช่วงเวลาที่ส าคัญ คือ
วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนฝึกเขียนความรู้สึกท่ีมี
ต่อแม่  

(Concentrated Language Experience) (2) นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มร่วมกันท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่ โดย
ประมวลประสบการณ์ทางภาษาที่ได้เรียนรู้จากแต่ละกิจกรรม 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติที่ ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (    ) และค่า
ความก้าวหน้า (E.I.) ผลการศึกษาสามารถสรุปค่าทางสถิติได้ดังนี้ 

 

จากตารางข้างต้น พบว่าเด็กชาย ก จัดอยู่ในกลุ่มอ่านเขียนไม่คล่องเมื่อท าการทดสอบก่อนเรียนได้
คะแนนรวม 3/50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6 หลังเรียนได้คะแนนรวม 8/50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ16 ค่าเฉลี่ย
ก่อน-หลังเรียนเท่ากับ 5.5 และพบค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 0.1 และเด็กชาย ข จัดอยู่ในกลุ่มอ่านเขียนไม่คล่อง
เมื่อท าการทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนรวม 20/50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40 หลังเรียนได้คะแนนรวม 23/50 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46 ค่าเฉลี่ยก่อน-หลังเรียนเท่ากับ 21.5 และพบค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 0.06  
 

สรุปและอภิปรายผล  
 จากการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง : กรณีศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มนี้มีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียน โดยกรณีแรกเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ แต่
กรณีท่ีสองเป็นนักเรียนปกติ จากการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่าเด็กมีปัญหาด้านการอ่านในลักษณะของการอ่านค าที่
ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ /ง-/, /ร-/, /ส-/ ซึ่งจะออกเสียงผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การออกเสียง /
ง-/ เป็น /ฮ-/ การออกเสียง /ร-/ เป็นเสียง /ล-/ เป็นต้น เมื่อนักเรียนออกเสียงดังกล่าวไม่ชัดเจนซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อการออกเสียงพยัญชนะประสม (ค าควบกล้ า) ของนักเรียนที่ควบด้วย  /ร/, /ล/, และ /ว/ เช่น ค าว่า 
พระ แปลกปลอม ครุ่นคิด เคลื่อนคล้อย ไขว่คว้า  เป็นต้น  การออกเสียงสระ ผู้วิจัยพบว่านักเรียนสามารถออก
เสียงสระได้ถูกต้องแต่มีเพียงบางสระเท่านั้นที่นักเรียนออกเสียงผิดเพ้ียนไป เช่น ออกเสียงสระ แอ เป็นสระ เอ 
ลักษณะการออกเสียงดังกล่าวผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจสืบเนื่องมาจากการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน และการออกเสียงวรรณยุกต์ของนักเรียนผู้ศึกษาพบว่านักเรียนมีปัญหาในส่วนของการผัน
วรรณยุกต์ โดยเฉพาะวรรณยุกต์ที่รูปไม่ตรงกับเสียงจ าพวกอักษรต่ า เช่น โค่นล้ม นักเรียนจะออกเสียงเป็นโขน-
ลม เป็นต้น ในส่วนของการเขียนของนักเรียนพบว่านักเรียนจ ารูปพยัญชนะที่มีความคล้ายคลึงกันสลับกันอยู่
บางตัว เช่น ค-ด, ฏ-ฎ, ผ-ฝ-ป-บ-พ-ฟ เป็นต้น เมื่อนักเรียนจ าภาพของตัวอักษรสลับกันดังกล่าวน ามาสู่การ
เขียนตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งนักเรียนไม่สามารถเขียนสระลดรูปได้บางค า เช่น เสื้อกั๊ก เข้มแข็ง เรือเร่     
เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของวรรณยุกต์นักเรียนสามารถเขียนรูปวรรณยุกต์ได้ แต่ไม่สามารถผันวรรณยุกต์ได้
บางเสียงดังที่กล่าวไปข้างต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ร่วมกันสอบถามทั้งจากครู นักเรียน ผู้ปกครองถึงสาเหตุของการที่
นักเรียนอ่านเขียนไม่คล่องพบว่านักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมที่ดี ไม่ทราบวิธีการเรียนหนังสือที่เป็นระบบ 
นักเรียนสมาธิสั้น ตลอดจนเมื่อนักเรียนกลับที่พักอาศัยก็ไม่ได้ทบทวนด้วยการอ่านหนังสือที่ตนเองชื่นชอบ              

 
นักเรียน 

ก่อนเรียน หลังเรียน  ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ค่า

ความก้าวหน้า 
(E.I.) 

𝑥1 ร้อย
ละ 

 

𝑥2 ร้อยละ 

เด็กชาย ก 3 6 8 16 5.5 0.10 
เด็กชาย ข 20 40 23 46 21.5 0.06 

�̅� 
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ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของผดุง  อารยะวิญญ  (2545, น. 102) ที่ศึกษาพบว่าเด็กท่ีอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้มีหลายกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เหตุหนึ่งที่ท าให้เด็กกลุ่มนี้เรียนหนังสือ
ได้ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาทักษะ ได้แก่ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เด็กหลายคนที่เรียนไม่ได้อาจ
เนื่องมาจากขาดการเตรียมความพร้อมที่ดีและไม่รู้วิธีเรียนหนังสือที่เป็นระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิว
กานท์  ปทุมสูติ  (2556, น.18-19) ที่ศึกษาพบว่าปัญหาของเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เหตุอันเนื่องมาจาก
ปัจจัยแฝงเร้นในสภาพชีวิตวิถีและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เด็กสมาธิสั้น อันเนื่องมาจากสาเหตุส าคัญ 
2 ประการ คือ การที่เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมในช่วงวัยแรกเกิดถึง 7 ขวบอย่างเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน 
และการที่เด็กดื่มนมสัตว์ ด้วยว่าสัญชาติญาณของสัตว์จะมีความระแวงภัย มีความตื่นตัวกับสิ่งที่มากระทบ
ผัสสะอยู่ตลอดเวลา เด็กก็จะได้รับการสั่งสมสัญชาติญาณระแวงภัยด้วยเช่นกัน  
 เมื่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ร่วมกันออกแบบการสร้างบทเรียนตลอดจน
การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง โดยอาศัยกระบวนการการแก้ปัญหาโดยการสอน
แบบสมดุลภาษา (Balanerd Literacy) ประกอบด้วยการสอนอ่านเขียนภาษาไทยด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) 
ผสมผสานกับการสอนตามแนวธรรมชาติ (Natural Approach) และการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา 
(Concentrated Language Experience) โดยมีการลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
เรียนรู้ เรื่องพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตามแนวการสอนแบบสมดุลภาษา  (Balanced Literacy)                  
ขัน้ตอนที่ 2 นักเรียนฝึกอ่านกลุ่มย่อย (Guided Reading) ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนฝึกเขียนจากภาพที่ก าหนดและ       
ขั้นตอนที่  4 นักเรียนฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวการสอนอ่านแบบ               
มุ่งประสบการณ์ทางภาษา (Concentrated Language Experience) ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการสอนแบบสมดุลภาษา 
(Balanerd Literacy) ประกอบด้วยการสอนอ่านเขียนภาษาไทยด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) ผสมผสานกับการ
สอนตามแนวธรรมชาติ (Natural Approach) เป็นวิธีที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กในการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการอ่าน การเขียนได้ดี เนื่องจากการสอนแบบสมดุลภาษา (Balanerd Literacy) มีความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมไทย เช่น การส่งเสริมการเล่านิทาน การเล่าเรื่อง การใช้ค าคล้องจอง การฝึกมารยาทในการพูดและ
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ผ่านการจัดกระบวนการเพ่ือการแก้ไขปัญหา ซึ่งลักษณะของการสอนแบบสมดุล
ภาษา (Balanerd Literacy) ดังกล่าวมาข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกันตวรรณ  มีสมสาร                 
(2554, น. 90) ที่ศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสมดุลภาษา เป็นการจัด
กิจกรรมที่เน้นการเข้าใจเรื่องราวร่วมกับกันประสมค า ตลอดจนนักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางบวก 
ติดต่อสัมพันธ์กันในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายร่วมกัน ในส่วนของการสอนอ่านเขียนภาษาไทย
ด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) ผู้วิจัยพบว่ามีประโยชน์ต่อการฝึกฝนให้เด็กสามารถอ่านค าได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการ
ประสมค าโดยการแจกทั้งรูปและทั้งเสียงซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจการอ่านตลอดจนสามารถเขียนตามค า
บอกในแต่ละสัปดาห์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของผดุง  อารยะวิญญ  (2545, น. 105) ที่ศึกษาพบว่า จุดเด่นที่
ส าคัญของวิธีโฟนิกส์ คือ มีประโยชน์ในการประสมค า เพราะส่วนของค าที่เป็นพยัญชนะและสระมีสีก ากับไว้
อย่างชัดเจน วิธีดังกล่าวนี้จะช่วยให้เด็กประสมค าเป็นและเขียนตามค าบอกได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่าการสอน
อ่านแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา (Concentrated Language Experience) ที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเขียน
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สร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเขียนเล่าความรู้สึกของตนเองที่มีต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 
2560 ตลอดจนนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ พร้อมกันทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด 
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน  ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของผุสดี  นวลเกลี้ยง  (2545, น.108-109) ที่ศึกษาพบว่าการสอนอ่านและเขียนโดยมุ่งประสบการณ์ทางภาษา            
ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกมที่ครูผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้ 
ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของนักเรียนในการพัฒนาทักษะทางภาษาไปสู่การพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ เช่น การฟัง            
การพูด  และการเขียน ในลักษณะทักษะสัมพันธ์ อีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยได้เรียนรู้ในการลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหา
เด็กอ่านเขียนไม่คล่อง โดยได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยของตนเอง ตลอดจนการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือเติมเต็มอัตลักษณ์ตัวตนแห่งวิชาชีพครูและการสอนภาษาไทยแนวใหม่ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 เมื่อผู้วิจัยได้จัดกระบวนการการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่องตามกระบวนการดังกล่าวเป็นเวลา 
2 เดือน 2 สัปดาห์ (รวม 30 ชั่วโมง) ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการทางการอ่านและการเขียนดีขึ้น               
โดยเด็กชาย ก เมื่อท าการทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนรวม 3/50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6 หลังเรียนได้คะแนน
รวม 8/50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ16 ค่าเฉลี่ยก่อน-หลังเรียนเท่ากับ 5.5 และพบค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 0.1 
และเด็กชาย ข เมื่อท าการทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนรวม 20/50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40 หลังเรียนได้
คะแนนรวม 23/50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46 ค่าเฉลี่ยก่อน-หลังเรียนเท่ากับ 21.5 และพบค่าความก้าวหน้า
เท่ากับ 0.06 มีค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 0.06  
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. กระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่องในลักษณะที่ผู้วิจัยด าเนินการสามารถน าไป           
เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง  
 2. การสอนแบบสมดุลภาษา (Balanerd Literacy) นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาเด็กอ่านเขียน            
ไม่คล่อง ยังสามารถน าไปจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กในช่วงวัยต่าง ๆ ได้  
 3. ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรือ เด็กอ่านเขียนไม่คล่องนับเป็นปัญหาที่ส าคัญของการศึกษา
ไทยที่ควรได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วน ดังนั้นควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายมิติ 
 4. ผู้วิจัยมีระยะเวลาในการลงพ้ืนที่อย่างจ ากัด ดังนั้นหากผู้วิจัยขยายเวลาในการแก้ไขปัญหาจะส่งผล
ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 
 5. การสอนทั้ง 2 วิธี คือการสอนแบบสมดุลภาษาและการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา อาจน ามา
จัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรืออ่านเขียนไม่คล่องในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
หรือการเรียนรู้ภาษาท่ี 2 ของนักเรียนได้ 
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ศิวกานท์  ปทุมสูติ. (2556). เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว (พิมพ์ครั้งที่ 12). 
 สุพรรณบุรี: ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2559). การส ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558. 
 กรุงเทพฯ: ส านักงานสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์. (2542). หลักและวิธีสอนอ่านภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์. 
อารี  สัณหฉวี. (2550). การสอนภาษาไทยแนวสมดุลภาษา.  กรุงเทพฯ: สมาคมเพ่ือการศึกษาเด็ก. 
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กลวิธีการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ ปีพ.ศ. 2557-2560 

 

นายทินกร เกิดขาว1  นายวีระพล พลธิแสง2  รุ่งกานต์ เลปนะสุวรรณ3 
และบุษกร โกมลตรี4 

 

บทคัดย่อ 
  
  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรัก
ร่วมเพศ โดยศึกษาบทเพลงที่เผยแพร่ใน www.youtube.com ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2560 จ านวน 20 เพลง ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีการใช้ภาษาด้านการใช้ค าได้แก่ การใช้ค า    
ทับศัพท ์การใช้ค าภาษาปาก การใช้ค าสื่ออารมณ์ การใช้ค าซ้ า การใช้ค าซ้อน และการเล่นค า โดยพบการใช้ค า
สื่ออารมณ์มากที่สุด การใช้ค าภาษาปากรองลงมา และการใช้ค าซ้อนน้อยที่สุด ด้านการใช้ส านวนได้แก่ การใช้
ส านวนใหม่ที่ปรับจากส านวนเก่า เป็นส านวนที่พบมากที่สุด  การใช้ส านวนดั้งเดิมน้อยที่สุด ด้านการใช้
ภาพพจน์ ได้แก่ อุปมา อติพจน์ สัญลักษณ ์นามนัย ปฏิภาคพจน์ อุปลักษณ ์สัทพจน์ และบุคลาธิษฐาน โดยพบ
การใช้ภาพพจน์อุปมามากท่ีสุด อุปลักษณ์รองลงมา และนามนัยน้อยที่สุด 
 กล่าวได้ว่ากลวิธีการใช้ภาษาด้านการใช้ค า ส านวน และภาพพจน์ในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชายรักร่วมเพศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดอรรถรสในการเสพบทเพลงขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน
ชายรักร่วมเพศและความต้องการให้เกิดการยอมรับทางเพศวิถีโดยผ่านภาษาดังกล่าว 
 

ค าส าคัญ: กลวิธีการใช้ภาษา  เพลงไทยสากล ชายรักร่วมเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1-3 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4   อาจารย ์ดร., คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 

http://www.youtube.com/
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บทน า  

  จากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้าง มีการยอมรับด้านสิทธิเสรีภาพมากขึ้น                
เมื่อเทคโนโลยีก้าวล้ าสู้อนาคต ความคิดของมนุษย์ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ค่านิยมต่าง  ๆ จากอดีตแต่ละ
ช่วงสมัยจึงถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  

ค่านิยมที่เห็นได้ชัดคือค่านิยมเรื่องเพศค่านิยมเรื่องเพศ ที่ไม่ควรถูกสังคมตีกรอบว่าต้องเป็นเพียงเพศ
หญิงหรือเพศชายเท่านั้น สอดคล้องกับ จูดิธ บัตเลอร์ (1990 ,1993 อ้างใน นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ, 2554 : 2)                
ที่กล่าวว่าสรีระทางเพศ หรือร่างกายตามธรรมชาติไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความจริงเกี่ยวกับเพศ แต่ความเป็นจริงที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนั้นอาจหมายถึง รสนิยม การแสดงออกของบุคคลในเรื่องกิจกรรมทางเพศ อย่างไรก็ตาม 
การยอมรับกลุ่มรักร่วมเพศโดยเฉพาะกลุ่มชายรักร่วมเพศ แม้สังคมจะยอมรับว่ามีอยู่ แต่ก็ยังไม่ถูกมองว่าเป็น
เรื่องปกติ จึงส่งผลให้กลุ่มรักร่วมเพศต้องมีการผลักดันตัวเองเพ่ือสู่ความส าเร็จในชีวิต เพ่ือให้ได้รับการยอมรับ
จากครอบครัวและคนในสังคมมากขึ้น  
 ปัจจุบันสื่อที่ให้ความบันเทิงอย่าง “เพลง” เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้รับสารได้ง่ายกว่าสื่ออ่ืน ๆ เพราะสามารถ
รับฟังได้ทุกช่วงเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาสูง จึงเป็นที่นิยมในคนหมู่มาก ปัจจุบันผู้ประพันธ์จึงนิยม
เลือกใช้ “เพลง” ในการน าเสนอเรื่องราวผ่านตัวอักษรแทนสื่ออ่ืน ๆ และยังท าหน้าที่เป็นสื่อในการสะท้อนภาพ
ด้านต่างๆ ของกลุ่มชายรักร่วมเพศได้เป็นอย่างดี  แนวเพลงที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือแนวเพลงไทยสากล
ทีเ่ป็นเพลงที่มีวิวัฒนาการมาจากเพลงลูกกรุงที่ผสมผสานดนตรีตะวันตกเข้ามาไว้ด้วยกัน 

เพลงไทยสากลเป็นวรรณกรรมอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับวัฒนธรรมต่างถิ่นทางด้านดนตรี โดยมีลักษณะ
เพลงเรียบง่าย มีจังหวะและท านองคล้ายเพลงสากล ไม่มีเนื้อร้องหรือรูปแบบการแต่งที่ตายตัว ซึ่งหมายรวมถึง
เพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง ดังที่ส าเร็จ ค าโมง (2552 : 189 อ้างใน ณิภกร กรับไกรแก้ว, 2556 : 22-23) 
กล่าวถึงลักษณะในแต่ละประเภทของเพลงไทยสากลซึ่งรวมถึงเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงด้วย โดยเพลงลูกทุ่งนั้น
เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวัน ที่มีการใช้เนื้อร้องถ้อยค าที่เป็นภาษาพ้ืนบ้านธรรมดา 
 บทความนี้จึงศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ ที่ปรากฏ
ผ่าน WWW.YOUTUBE.COM ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557-พ.ศ.2560  พบจ านวน 20 เพลง โดยศึกษากลวิธีการใช้ค า 
กลวิธีการใช้ส านวน และ กลวิธีการใช้ภาพพจน์ ด้วยเห็นว่า เพลงไทยสากลนั้นเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมใน
สังคมไทย มีกลวิธีการใช้ภาษาให้เข้าถึงผู้ฟังร่วมสมัยได้โดยง่าย นอกนี้กลวิธีการใช้ภาษาในเพลงยังสามารถ
สะท้อนความคิด ความรู้สึกของคนในสังคมที่มีต่อชายรักร่วมเพศ รวมไปถึงอัตลักษณ์ของชายรักร่วมเพศผ่าน
ผู้ประพันธ์เพลงที่หลากหลายอีกด้วย 
  

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศปีพ.ศ. 2557-2560 
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วิธีการศึกษา 

 ผู้วิจัยศึกษากลวิธีการใช้ภาษาของเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ ตั้งแต่เดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ที่เผยแพร่ทาง www.youtube.com  พบว่ามีเพลงที่เนื้อหา
ชายรักร่วมเพลงจ านวน 20 เพลง ตามรายชื่อเพลงดังนี้ พ.ศ.2557 ได้แก่ เพลงกะเทยไทย เพลงกะเทยลั้นลา 
เพลงแพ้ของจริง และเพลงกะเทยไม่เคยนอกใจ , พ.ศ.2558 ได้แก่ เพลงกุหลาบสีม่วง เพลงคนป่า-เดียวกัน 
เพลงผิดด้วยหรือ เพลงกะเทยแล่นไม้ เพลงกะเทยหน้าฮ้าน เพลงกะเทยเมืองนอก เพลงผู้หญิงคนนึงซึ่งกาย
ไม่ใช่ และเพลงมักกะเทยหน้าฮ้าน พ.ศ.2559 ได้แก่ เพลงโลกของชายรักชาย เพลงกะเทยเฒ่าก็เหงาเป็น             
เพลงกะเทยเหล้าขาว เพลงกะเทยแย่งซีน เพลงผู้หญิงไม่ดียังมีกะเทย เพลงอ้ายมีผัวแล้ว และเพลงกะเทยศรี
อีสาน และพ.ศ.2560 ได้แก่ เพลงย่ารับบ่ได้ สะใภ้เป็นกะเทย  

ผู้วิจัยไดว้ิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดกลวิธีการใช้ค าของ 
ศิวิไล ชูวิจิตร (2549) กลวิธีการใช้ส านวนของ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2539) และแนวคิดจากใช้ภาพพจน์
ของนภาลัย สุวรรณธาดา (2537) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด                     
โดยน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเขียนเชิงพรรณนา 

 

ผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศจ านวน                 
20 เพลง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเพ่ิมเติมด้านการใช้ค าซ้อนและค าภาษาปากที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับชายรักร่วมเพศด้วย ทั้งนีผู้้วิจัยพบกลวิธีการใช้ภาษา ดังนี้ 
1.การใช้ค า 
 1.1  การใช้ค าทับศัพท์  ปัจจุบันด้วยอิทธิพลทางภาษาที่ไม่ตายตัว ท าให้ผู้ประพันธ์มีการใช้ภาษาที่
หลากหลายมากขึ้น เพลงไทยสากลในปัจจุบันจึงมีการใช้ค าภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนค าไทย โดยคนไทย
นิยมมาใช้ในการสนทนาจึงมีการปะปนจนกลายเป็นค าพูดในชีวิตประจ าวัน จากการศึกษาการใช้ค า
ภาษาต่างประเทศในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศนั้นพบว่ามีเพียง 5 เพลง จาก 20 เพลง  
ที่ปรากฏการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง         
       “ มีงานฟ้อนหน้าฮ้านหย่าวๆ เลี้ยงเหล้าผู้บ่าวอยู่ข้างฮ้านหมอล า 

เดี๋ยวนี้ซอรี่เด้อคร๊า กะเทยพัฒนาเลิกปลาร้าส้มต า 
หนมปัง ฮอตด็อกทานประจ าบางวันก็หม่ า KFC  Pizza ” 

(เพลงกะเทยเมืองนอก) 
 

ค าว่า “ซอรี่” มาจาก Sorry แปลว่า ขอโทษ เป็นค าทับศัพท์ ค าว่า “ฮอตด็อก” มาจากค าว่า Hotdog 
เป็นค าทับศัพท ์แปลว่า ไส้กรอกนึ่งหรือย่างซ่ึงวางไว้ในขนมปังที่ผ่ากลางแนวยาว  
 จากบทเพลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชายรักร่วมเพศนิยมใช้ศัพท์ภาษาต่างประเทศเพ่ือใช้ในการ
สื่อสารและนิยมใช้ชีวิตประจ าวันในแบบชาติตะวันตก 
  

http://www.youtube.com/
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1.2 การใช้ภาษาปาก  
      พบการใช้ภาษาปาก 3 ลักษณะ ดังนี้ การใช้ค าสแลง การใช้ค าอุทาน การใช้ค าภาษาถิ่น 

 1.2.1 การใช้ค าสแลง คือถ้อยค าหรือส านวนที่ใช้และเข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม หรือชั่วระยะเวลา
หนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้อง ผู้ใช้ค าสแลงส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว เป็นภาษาที่สร้างขึ้นเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาไม่สุภาพ เป็นภาษาไม่เป็นแบบแผน ซึ่งไม่ใช่ค าหยาบ แต่เป็นค าพิเศษที่สร้างขึ้นเพ่ือให้
เกิดค าใหม่และผิดไปจากปกติทั้งด้านเสียง รูป ค า และความหมาย จากการศึกษาในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับชายรักร่วมเพศจ านวน 20 เพลง พบค าสแลง ดังตัวอย่าง 

“ กะเทยบ่เคยหลายใจ บ่สะตอเด้อค่า เด้อค่า 
อยากถาม อยากถามจุงเบย ซังกะเทยอีหยังหนักหนา 

หรือว่ากะเทยสวยกว่า หรือว่ากะเทยเริ่ดกว่า ” 
(เพลงกะเทยลั้นลา) 

ค าว่า “สะตอ” หมายถึง การโกหก โดยเพี้ยนมาจากค าว่า “สตรอเบอรรี่” ซึ่งกลุ่มชายรักร่วมเพศเชื่อว่าเป็น
สัญลักษณ์ของความโกหก ค าว่า “จุงเบย” ค านี้ไม่มีความหมายแต่มักถูกใช้เป็นค าลงท้ายประโยคคล้าย กับค า 
“จังเลย” ค าว่า “เริ่ด” หมายถึง ยอดดีหรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง โดยเพ้ียนมาจากค าว่า“เลิศ” 
 จากการศึกษาการใช้ค าสแลงพบว่า ชายรักร่วมเพศนิยมใช้ค าสแลงเพ่ือสื่อสารภายในกลุ่มของตน และ
เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพ 
 

 1.2.2 การใช้ค าอุทาน ค าอุทาน คือค าที่ไม่มีความหมายในตัวเอง แต่แสดงอารมณ์ของ       
ผู้กล่าวหรือเสริมค าในการสนทนา ค าอุทานไม่จัดเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือภาคใดภาคหนึ่งของประโยค เป็นค า
ที่แสดงถึงเสียงที่เปล่งออกมาในเวลาที่ ดีใจ เสียใจ ตกใจ ประหลาดใจ เป็นค าที่ใช้หรือต่อสร้อยเสริมบท                  
โดยจากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศจ านวน 20 เพลง ผู้วิจัยพบค าอุทานบอกอาการ
ดังนี้    

“ โอ้ย...อกอีแป้นจะแตก เหมือนโดนกระแทก หัวใจด้วยไม้หน้าสาม   
ล้อมรั้วกล้วยไว้ไม่ดี เลยมีชะนีตัวงาม ข้ามมาขโมยไปหม่ า สบายหัวใจ ” 

(เพลงแพ้ของจริง) 
ค าว่า “ โอ้ย...อกอีแป้นจะแตก” หมายถึง ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวด เหมือนหัวใจจะแตกสลาย 
 

 จากการศึกษาพบว่า ค าอุทานที่ใช้ในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ จ านวน 20 
เพลง มีการใช้ค าอุทานบอกอาการ จ านวน 3 เพลง ซึ่งการน าค าอุทานมาใช้ในบทเพลง ช่วยสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึง
อารมณ์เพลง และสามารถช่วยให้รับรู้ และจินตนาการถึงกริยาอาการ ความรู้สึก ซึ่งท าให้ภาษาในบทเพลงมี
น้ าหนัก สละสลวย และมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 1.3 การใช้ค าภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ อันเกิดจากการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อความหมาย  ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์  
ลักษณะความเป็นอยู่  และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาคของไทย จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับชายรักร่วมเพศ จ านวน 20 เพลง พบการใช้ค าภาษาถิ่น ดังตัวอย่าง 
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“ กะเทยเมืองนอกเด้อคะ รูปร่างหน้าตา อู้ย 
นางฟ้ายังอายอะ  กะเทยเมืองนอก เด้อค่าเด้อสิบอกให้ 

ไปไสมาไส  ผู้ชายหย่างกันวึนวือ ” 
(เพลงกะเทยเมืองนอก) 

ว่า “ไปไสมาไส ผู้ชายหย่างกันวึนวือ” หมายถึง ไปไหนมาไหน ผู้ชายเดินกันเยอะมาก 
 จากการศึกษาค าภาษาถิ่นในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศพบการใช้ภาษาถ่ินอีสาน 
จ านวน 13 เพลง แต่ไม่ปรากฏค าภาษาถิ่นภาคอ่ืน ๆ  โดยพบว่าผู้ประพันธ์มีการเลือกใช้ค าภาษาถิ่น เพ่ือเพ่ิม
อรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้ค าภาษาถิ่นยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของถิ่นนั้น เป็นที่น่า
สังเกตว่า บทเพลงที่เกี่ยวกับกะเทย จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเต้นหน้าเวทีหมอล าเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้เกิดการ
ใช้ภาษาถ่ินอีสานในการสนทนา  

2. การใช้ค าสื่ออารมณ์ 
 

 ค าที่ผู้ประพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง เมื่อรวมเป็นประโยคหรือความแล้วถ่ายทอดออกมาผ่าน
อารมณ์ของศิลปิน จะท าให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์คล้อยตามอารมณ์ของค า ๆ นั้นที่สื่ออกมาได้อย่างชัดเจน                
การเลือกสรรค าให้เหมาะสมจะท าให้บทเพลงมีความน่าสนใจและเข้าถึงจุดมุ่ งหมายของผู้ประพันธ์ที่ต้องการ      
จะสื่อแก่ผู้รับสารได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ จ านวน 20 
เพลง พบว่ามีการใช้ค าสื่ออารมณ์ใน 6 อารมณ์ ดังนี้ 
 

 2.1 ค าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี คือการใช้ค าประชดประชัน เสียดสี คือ ค าพูดหรือท าเป็น
เชิงกระทบกระแทกแดกดัน หรือ ค าที่ว่าด้วยการกระทบกระเทียบเหน็บแนมด้วยความอิจฉา โดยที่ปรากฏใน
บทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเก่ียวกับชายรักร่วมเพศ ดังตัวอย่าง 

“กะเทยก็มีชีวิต กะเทยก็มีจิตใจกะเทยนะไม่ใช่ควาย  
ให้หลอกใช้ง่าย ๆ หรอกนะ วันนี้สนุกจริงเว้ย เชิญกะเทยละออกม้าออกมา 

จัดเต็มกันไปเลยนะ มาลั้นลาประสากะเทย” 
(เพลงกะเทยลั้นลา) 

ในบริบทนี้เป็นการปฏิเสธว่ากะเทยไม่ได้เป็นเพศท่ีถูกหลอกง่ายๆ โดยใช้ค าว่า “นะ” ในการประชดประชัน 
 จากการศึกษาค าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี ในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วม
เพศ พบว่ามีการใช้ค าค าสื่ออารมณ์ดังกล่าวจ านวน 4 เพลง ซึ่งเป็นการเสียดสี ประชดประชันด้านความรัก
ทั้งหมด 
 2.2 ค าสื่ออารมณ์ขอร้อง อ้อนวอน คือ การใช้ค าขอร้อง อ้อนวอน คือ ค าที่แสดงอาการขอให้
ช่วยเหลือ หรือ ขอให้ท าตามที่ขอ โดยปรากฏในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ           
ดังตัวอย่าง 
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 “ กะเทยเฒ่ากะเหงาเด้อ กะเทยเฒ่ากะเหงาเด้อ 
อยากขอร้องเธอมารักกันสักคน  นอนกอดกันซื่อ ๆ ดอก 
นอนกอดกันซื่อ ๆ ดอก ขอบอก ๆ เจ้อยากได้สักคน ” 

(เพลงกะเทยเฒ่าก็เหงาเป็น) 
ค าว่า “ขอ” หมายถึง ขอให้ช่วยเหลือ, ขอให้ท าตามที่ขอ ในบริบทนี้เป็นการขอร้องให้คนมารัก 
 จากการศึกษาค าสื่ออารมณ์ขอร้อง อ้อนวอน ในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ 
พบว่ามีการใช้ค าค าสื่ออารมณ์ดังกล่าวจ านวน 5 เพลง ซึ่งเป็นค าขอร้อง อ้อนวอนที่เกี่ยวกับด้านความรัก และ
ด้านความเห็นอกเห็นใจชายรักร่วมเพศ 
 2.3 ค าสื่ออารมณ์เสียใจ เศร้าใจ น้อยใจ คือ การใช้ค าแสดงอารมณ์เสียใจ เศร้าใจ น้อยใจ คือ ค าที่
แสดงความรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ความรู้สึกสลดหดหู่ใจ หรือ ค าท่ีแสดงอารมณ์ท่ีเกิดจากความไม่
สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์ โดยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชาย
รักร่วมเพศ ดังตัวอย่าง 

“  นอนน้ าตานองเพราะหมายปอง รักชายเหมือนกัน ผู้หญิงคนหนึ่ง 
 ถูกฝั่งตรึง ในชายฉกรรจ์ ดั่งเป็นค าสาปสวรรค์ ให้เราจาบัลย์น้ าตา ” 

(เพลงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกายไม่ใช่) 
ค าว่า “จาบัลย์” หมายถึง ก าสรด, ร้องไห้คร่ าครวญ,สะอึกสะอ้ืน  
 จากการศึกษาค าสื่ออารมณ์เศร้า เสียใจ น้อยใจ ในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับชายรักร่วม
เพศ พบว่ามีการใช้ค าค าสื่ออารมณ์ดังกล่าวจ านวน 9 เพลง ซึ่งเป็นค าเสียใจ เศร้าใจ น้อยใจที่เกี่ยวกับด้าน
ความรัก และด้านโชคชะตาของชายรักร่วมเพศท่ีเลือกเกิดเป็นผู้หญิงไม่ได้ 
 2.4 ค าสื่ออารมณ์ รัก ความสุข คือ ค าสื่ออารมณ์ รัก ความสุข คือ ค าท่ีแสดงถึงความสบายกาย
สบายใจ หรือ แสดงความห่วงใยกันและกัน โดยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วม
เพศ ดังตัวอย่าง 

“ หนีมาอยู่ป่าเดียวกัน  ขอบคุณสวรรค์บันดาลให้มารักกัน ให้เราเข้าใจรัก  
ช่วยผลักข้ามความไหวหวั่น ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมฝัน (ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมฝัน) ” 

(เพลงคนป่าเดียวกัน) 
ค าว่า “ร่วม” หมายถึง มีส่วนรวมในภาวะหรือสถานะเดียวกัน บริบทนี้แสดงถึงการใช้ชีวิตคู่ครองที่จะต้องผ่าน
ทุกข์ และ สุข 
 จากการศึกษาค าสื่ออารมณ์รัก สุข ในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ พบว่ามีการ
ใช้ค าค าสื่ออารมณ์ดังกล่าวจ านวน 4 เพลง ซึ่งเป็นค าที่เกี่ยวกับด้านความรัก และด้านการใช้ชีวิตของชายรัก
ร่วมเพศ 
 2.5 ค าสื่ออารมณ์โกรธ คือค าสื่ออารมณ์โกรธคือค าที่แสดงความขุ่นเคืองใจอย่างแรง หรือค าที่แสดง
ความไม่พอใจอย่างรุนแรง โดยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ ดังตัวอย่าง 
 

 
 



157 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

“ พวกผู้ชาย พูดดีก็ตอนหวังได้ ไอ้พวกผู้ชาย พูดร้ายก็ตอนจะหนี  
ให้เงินเขา แต่เขาเอาไปปรนเปรอชะนี โง่สิ้นดี มันคงพูดกันลับหลัง ” 

(เพลงผิดด้วยหรือ) 
ค าว่า “ โง”่ หมายถึง เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้ ในบริบทนี้ ชายรักร่วมเพศโกรธตนเอง ที่โดนผู้ชายหลอกเอาเงินไป
ให้แก่ผู้หญิง โดยที่ไม่รู้มาก่อน 
 จากการศึกษาค าสื่ออารมณ์โกรธ ในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ พบว่ามีการ
ใช้ค าสื่ออารมณ์ดังกล่าวจ านวน 1 เพลง ซึ่งเป็นค าที่เกี่ยวกับการโกรธ ที่เกิดจากความผิดหวังด้านความรักของ
ตนเอง 
 2.6 ค าสื่ออารมณ์สนุกสนาน ขบขัน ยั่วล้อ คือ ค าที่แสดงอาการร่าเริงบันเทิงใจ เพลิดเพลินเจริญใจ 
และค าที่แสดงกิริยาวาจาหยอกเย้า เย้าแหย่ให้เขาเกิดร าคาญให้อายหรือให้โกรธ โดยที่ปรากฏในบทเพลงไทย
สากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ ดังตัวอย่าง 

“ เต้นใส่หน้าฮ่านเป็นขบวน ชวนกันมาดวลเหล้าขาว 
เมาแล้วหาเช็คไหม สิน้อยสิใหญ่ พอเป็นยาบ่ต้องไปแคร์สายตา ” 

(เพลงกะเทยแล่นไม้) 
ค าว่า “เต้น” หมายถึง กิริยาที่ยืนอยู่แล้วยกเท้าข้ึน ๆ ลง ๆ เคลื่อนไหวขึ้น ๆ ลง ๆ หรือไป ๆ มา ๆ โดยมีดนตรี
จังหวะสนุกสนานประกอบ 

“มาปล้นสวาทเจ้แน สินอนหงายแผ่มาปล้น...มาปล้น 
ท าบุญให้กะเทยหลายๆ สิได้ทองก้อนใหญ่กลับไปทุกคน ” 

(กะเทยเฒ่าก็เหงาเป็น) 
ค าว่า “ปล้นสวาท” หมายถึง ข่มขืนกระท าช าเรา บริบทนี้ กะเทยเฒ่า(ชรา) ต้องการให้ชายหนุ่มมาปล้นสวาท
ตนเอง เป็นการกล่าวแบบชวนขบขัน 
 

 จากการศึกษาค าสื่ออารมณ์สนุกสนาน ขบขัน ยั่วล้อ ในบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรัก
ร่วมเพศ พบว่ามีการใช้ค าค าสื่ออารมณ์ดังกล่าวจ านวน 7 เพลง ซึ่งเป็นค าที่เกี่ยวกับการยั่วล้อผู้ชายในขณะที่
ออกไปเที่ยว หรือ ไปเต้นหน้าเวทีหมอล า  
 จากการศึกษาค าสื่ออารมณ์ที่ปรากฏในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรักร่วมเพศชายทั้งหมด 20 
เพลง พบว่าผู้ประพันธ์มีการเลือกใช้ค าที่สื่ออารมณ์ใน 6 อารมณ์ โดยผู้วิจัยพบค าสื่ออารมณ์ ดังนี้ ค าสื่อถึง
อารมณ์เสียใจ เศร้าใจ และน้อยใจ 7 เพลง ค าสื่ออารมณ์สนุกสนาน ขบขัน ยั่วล้อ 6 เพลง ค าสื่ออารมณ์ขอร้อง 
อ้อนวอน 4 เพลง ค าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี 3 เพลง ค าสื่ออารมณ์รัก สุข 4 เพลง และค าสื่ออารมณ์
โกรธ 1 เพลง จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าปรากฏการใช้ค าสื่ออารมณ์เศร้า เสียใจ ในบทเพลงเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชายรักร่วมเพศเป็นกลุ่มคนที่พบเจอแต่กับความเสียใจ ความไม่สบายใจในด้านความรัก 
และการถูกตีกรอบเรื่องเพศทางสังคม   
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3. การใช้ค าซ้ า 
   ค าซ้ า คือ การสร้างค าโดยการน าเอาค ามูลค าเดีย วมาออกเสียงใหม่ท าให้เกิดเป็นค าใหม่                  
มีความหมายใหม่ที่ยังคงเค้าความหมายของค ามูลเดิมอยู่ การสร้างค าด้วยวิธีนี้ท าให้เกิดเป็น “ค าซ้ า” (ประยูร 
ทรงศิลป์ 2553 : 87) จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบว่ามีการ
ใช้ค าซ้ า 2 ประเภทดังนี้ 
 3.1 ค าซ้ าสมบูรณ์ คือค าซ้ าที่ออกเสียงเหมือนค าเดิมทุกเสียงในรูปภาษาเขียนโดยใช้เครื่องหมาย (ๆ) 
แทนที่ค าซ้ า ดังตัวอย่าง 
 

“ หรือว่ากะเทยสวยกว่า หรือว่ากะเทยเริ่ดกว่า 
กะเลยพากันอิจฉากะเทย โอ๊ย โอ๊ย ๆๆๆๆ กะเทยหายใจก็ผิดน้อสูน้อ ” 

(เพลงกะเทยลั้นลา) 
 

ค าว่า “โอ๊ย โอ๊ย ๆๆๆๆ” หมายถึง ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่ามาก แปลก เป็นต้น 
 

“ ปลอมแค่เพียงกาย แต่ว่าหัวใจข้างในไม่ปลอม รักฉันได้ไหม ฉันมีแต่ให้  
ฉันมีแต่ยอ ดอกไม้ปลอม ๆ รอคนเมตตาเข้ามาดอมดม ” 

(เพลงกะเทยไม่เคยนอกใจ) 
ค าว่า “ปลอม ๆ ”หมายถึง ไม่แท้หรือไม่จริงตามสภาพของสิ่งนั้น บริบทนี้หมายถึงกะเทยที่ไม่ผู้หญิงแท้ 
 3.2 ค าซ้ าบางส่วน คือค าซ้ าท่ีออกเสียงซ้ าเฉพาะบางส่วนของค าและมีอีกส่วนหนึ่งแตกต่างออกไป ค า
ซ้ าลักษณะนี้มักใช้ในภาษาพูด ที่มีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ สระ และพยัญชนะสะกด ดังตัวอย่าง 
    “ ตัวชายแต่ใจเป็นหญิง โปรดอย่าชิงอย่าชังเลยนะ  
   กะเทยช่วยเป็นสีสัน ให้โลกนั้นเบิกบานอุรา ” 
         (เพลงกะเทยลั้นลา) 
ค าว่า “อย่าชิงอย่าชัง” เป็นการซ้ าบางส่วนในค าว่า อย่า โดยมีค าว่า ชิง กับ ชัง คั่นอยู่หลังค าซ้ า  เป็นการซ้ า
สระและพยัญชนะตัวสะกด คือ อักษร อ และ ช และสระอา ในค าว่า “อย่า 
 จากการศึกษาค าซ้ าที่ใช้ในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศจ านวน 20 เพลง พบว่า 
ผู้ประพันธ์มีการเลือกใช้ค าซ้ าเพ่ือให้เกิดความหมายที่แตกต่างกันออกไป ท าให้ผู้ฟังเกิดสุนทรียภาพ เพ่ือการสื่อ
ความที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งการซ้ าสมบูรณ์และซ้ าบางส่วน ท าให้บทเพลงมีความน่าสนใจ มีความไพเราะน่าฟัง
ยิ่งขึ้น 
4. ค าซ้อน 
 ค าซ้อน คือ ค าที่เกิดจากการน าค ามูลหรือค ามูลอิสระ 2 หรือมากกว่าที่มีความหมายเหมือนกัน 
คล้ายคลึงกัน เป็นไปในท านองเดียวกัน หรือตรงข้ามกันมาประกอบเป็นค าใหม่ (เปรมจิต ชนะวงศ์ 2545 : 
161) จาการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ พบค าซ้อน ดังตัวอย่าง 

“รู้ไหมฉันเจ็บแค่ไหน เกิดมาเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง 
 เกิดมาเพ่ือถูกทอดทิ้ง ความรักจริงมันอยู่ขุมไหน” 

                                        (เพลงกะเทยไทย) 
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ค าว่า ทอดทิ้ง เป็นค าซ้อน ระหว่างค าว่า “ทอด” หมายถึง การท าให้สุกโดยอาศัยน้ ามันในการท า การชายตา
มองออกไป และ “ทิ้ง” หมายถึง การท าสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งหลุดออกไป หากแยกค าแล้วจะมีความหมายที่เปลี่ยนไป 
แต่เมื่อน ามารวมกันก็จะมีความหมายหนึ่ง คือ ทอดท้ิง การไม่เหลียวแลสิ่งนั้นอีก 
 จากการศึกษาค าซ้ าที่ใช้ในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศจ านวน 20 เพลงพบว่ามี
การใช้ค าซ้อนที่ประกอบด้วยค ามูล 2 ค าขึ้นไป เป็นค ามูลที่มีความหมายและไม่มีความหมาย เช่น เพลงกะเทย
ไทย “รู้ไหมฉันเจ็บแค่ไหน … ความรักจริงมันอยู่ขุมไหน” ค าว่า “ทอดทิ้ง”เป็นค าซ้อน หมายถึง การไม่
เหลียวแลสิ่งนั้นอีก ผลักภาระ เมื่อแยกออกจากกันก็จะมีความหมายที่ต่างไปจากเดิม เป็นต้น 
5. การเล่นค า 
  การเล่นค าที่มีเสียงสัมผัสนั้นจะช่วยสร้างความไพเราะด้านเสียงให้กับงานที่ผู้ประพันธ์ได้สรรสร้างขึ้นได้
เป็นอย่างดี การใช้ค าสัมผัสมีทั้งการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและการเล่นเสียงสัมผัสสระ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้แต่งหรือ
ผู้ประพันธ์นิยมใช้สัมผัสในวรรคเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความไพเราะและยังช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้กับ
ผู้ฟังได้อย่างชัดเจน (กุลนันท์, ณัฐพล, ธิดารัตน์ 2558 : 86) จาการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชาย
รักร่วมเพศ พบการเล่นค าดังนี้ ดังตัวอย่าง 
 5.1 การเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะ คือการใชพยัญชนะเดียวกันมาเรียงชิดกันหรือมีค าอ่ืนมาคั่น ตั้งแต
สองค าขึ้นไป เพ่ือให เนื้อหาของบทเพลงมีความหมายที่หนักแน นขึ้น และเพ่ิมความไพเราะทางเสียง                     
จากการศึกษาบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ พบการใช้ค าสัมผัสพยัญชนะ ดังตัวอย่าง 

สัมผัสพยัญชนะ ค ในค าว่า “ คอย ค้างคืน คิด คน”  
“ โถผู้ชายแสนดี กับชะนีเมื่อวานซืน 

คอยย่องไปค้างคืน คิดขึ้นมาอยากยืน ให้รถชนตาย 
โอ้ย..อกอีแป้น จะระเบิด คนเราเลือกเกิด ” 

(เพลงแพ้ของจริง) 
สัมผัสพยัญชนะ ม ในค าว่า “ แม้น แม้ ม่วง ” 

 “ วาสนาที่ฉันได้มาเกินพอ  ไม่ต้องรอ เรือนหอฉันก็เตรียมไว้ 
 ฉันพร้อมทุกสิ่งแม้นหญิงอยู่ในร่างชาย  กุหลาบในใจ แม้ได้สีม่วงก็ยอม ” 

(เพลงกุหลาบสีม่วง) 
 จากการศึกษาการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ผู้วิจัยพบว่า ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชายรักร่วมเพศมีการใช้ค าสัมผัสพยัญชนะเพ่ือสื่อถึงความไพเราะของบทเพลง  
 

 5.2 การเล่นเสียงสัมผัสสระ  คือการใช้สระเดียวกันมาเรียงชิดกันหรือมีค าอ่ืนมาค่ันตั้งแต่สองค าขึ้นไป
เพ่ือให้เนื้อหาบทเพลง จากการศึกษาบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ พบการใช้เสียงสัมผัส
สระ ดังตัวอย่าง สัมผัสสระอัว ในค าว่า “ขบวน ชวน ดวล ” 

 “ ขอเสียงกะเทยแหน่ค่า ที่รู้ตัวว่าสิมาม่วน 
เต้นใส่หน้าฮ่านเป็นขบวน ชวนกันมาดวลเหล้าขาว ” 

(เพลงกะเทยแล่นไม้) 
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 จากการศึกษาการเล่นเสียงสัมผัสสระพบว่า ผู้ประพันธ์มีการเลือกใช้ค าสัมผัสสระ เพ่ือท าให้เกิดความ
ไพเราะด้านเสียง ซึ่งจะท าให้ผู้ฟังเกิดสุนทรียภาพ และท าให้บทเพลงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสื่อได้เป็น
อย่างดี  
 จากการศึกษาการเล่นค าในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรักร่วมเพศชาย จ านวน 20 เพลง พบว่า
ผู้ประพันธ์มีการเลือกใช้เสียงสัมผัสพยัญชนะและเสียงสัมผัสสระ เพ่ือท าให้เกิดความไพเราะด้านเสียง ซึ่งจะท า
ให้ผู้ฟังเกิดสุนทรียภาพ  
6. การใชส านวน 
 ส านวน หมายถึง ถ้อยค าที่มิได้มีความหมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษรหรือแปลตามรากศัพท์ แต่เป็น
ถ้อยค าที่มีความหมายเป็นอย่างอ่ืน คือเป็นชั้นเชิงชวนคิด ซึ่งอาจจะเป็นในเชิงเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปไมย 
ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2539 : 12 อ้างใน รสริน ดิษฐบรรจง 2552 : 66) จากการศึกษาบทเพลงไทยสากลที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ จ านวน 20 เพลง พบว่ามีการใช้ส านวน ดังตัวอย่าง     

“โอ้ย...อกอีแป้นจะแตก เหมือนโดนกระแทก  หัวใจด้วยไม้หน้าสาม  
ล้อมรั้วกล้วยไว้ไม่ดี เลยมีชะนีตัวงาม ข้ามมาขโมยไปหม่ า สบายหัวใจ” 

                                       (เพลงแพ้ของจริง) 
ส านวนว่า “ล้อมรั้ว”เป็นส านวน หมายถึง จองพ้ืนที่ หรือ ต้องท าเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของ บริบทนี้หมายถึง
การแสดงความเป็นเจ้าของได้ไม่ดีพอ เลยมีผู้หญิงมาขโมยไป โดยเปรียบกล้วยเป็นอวัยวะเพศชาย เป็นต้น 
 จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ 20 เพลง ในด้านการใช้ส านวน พบว่า 
มีการใช้ส านวนที่เกี่ยวข้องกับชายรักร่วมเพศ เช่น เพลงแพ้ของจริง “ล้อมรั้วกล้วย … ขโมยไปหม่ า” ส านวน 
ล้อมรั้ว หมายถึง จองพ้ืนที่ หรือ ต้องท าเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของ บริบทนี้หมายถึงการแสดงความเป็น
เจ้าของได้ไม่ดีพอ เลยมีผู้หญิงมาขโมยไป โดยเปรียบกล้วยเป็นภาพแทนเพศชายโดยพบว่าส านวนในบทเพลงที่
ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์นั้น ได้มีการเพ่ิมส านวนเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจ าวันของชายรักร่วมเพศ ท าให้ผู้ฟังเกิด
สุนทรียภาพในการรับฟังและมีความน่าสนใจ 

7. การใชภาพพจน 
     ภาพพจน์ (Figure of Speech) หมายถึง ส านวนภาษารูปแบบหนึ่งเกิดจากการเรียบเรียงถ้อยค าด้วย
วิธีการต่างๆให้ผิดแผกไปจากการเรียงล าดับค าหรือความหมายของค าตามปกติ ไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ จ านวน 20 เพลง พบการใช้ภาพพจน์                      
8 ลักษณะดังนี้ 
 7.1 การใชอุปมา คือ การใช้ความเปรียบเทียบอธิบายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยสิ่งที่น ามาใช้เป็น
ความเปรียบเทียบนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว และใช้ค าเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบ เช่น คล้าย เหมือน ดัง ดัง
หนึ่ง ราว ราวกับ ประดุจ เปรียบปาน เป็นต้น (รสริน ดิษฐบรรจง 2552 :75) จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับชายรักร่วมเพศ จ านวน 20 เพลง พบการใช้ภาพพจน์อุปมา ดังตัวอย่าง 
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“เขาตีจากห่างไกลไม่ลา จริงใจได้เจ็บ เป็นสเต็ปเหมือนฟ้าบัญชา  
ถึงจะปลอมรักจริงพ่ีจ๋า อย่าตีค่าแค่ประเภทสอง” 

(เพลงผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งกายไม่ใช่) 
ค าว่า “เหมือนฟ้าบัญชา” หมายถึง การเปรียบความเสียใจที่ต้องพบเจอตลอดเหมือนเป็นขั้นตอนที่ถูกควบคุม
จากฟ้าดิน โดยเปรียบเทียบโชคชะตาฟ้าดินว่าได้ลิขิตให้ชายรักร่วมเพศต้องพบเจอแต่ความเสียใจ 

จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง มีการอุปมาถึงความน้อย
เนื้อต่ าใจต่อโชคชะตา ฟ้าลิขิต เช่น เพลงผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งกายไม่ใช่ ท่อนที่ว่า “เป็นสเต็ปเหมือน … ประเภท
สอง” การใช้อุปมาในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศท าให้เพลงมีความน่าสนใจและท าให้ผู้ฟัง
เข้าใจเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี 
 7.2 การใช้อติพจน์ คือการน าสิ่งที่เกินความจริงมาเปรียบกับสิ่งที่ต้องการกล่าวถึงเพ่ือให้ได้รับ
ความรู้สึกอารมณ์และมุ่งผลทางด้านจิตใจมากกว่าข้อเท็จจริง (รสริน ดิษฐบรรจง 2552 :76) จากการศึกษา
เพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเก่ียวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบการใช้ภาพพจน์อติพจน์ ดังตัวอย่าง 

“แต่ไม่แคร์หรอกนะเพราะเรารักกัน  เราจะเก็บดวงจันทร์มากอดคลายเหงา  
จะฝืน...กฎรักของใจไม่ได้เพราะเราคือเรา” 

(โลกของชายรักชาย) 
ท่อน “เราจะเก็บดวงจันทร์มากอดคลายเหงา” เป็นการกล่าวเกินจริง เพราะดวงจันทร์เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลไม่
สามารถจับต้องได ้บริบทนี้ดวงจันทร์ หมายถึง สื่อแห่งความคิดถึงของคนรักห่างไกลกัน 
 จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบการใช้อติพจน์ที่กล่าว
เกินจริง จ านวน 1 เพลง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของชายรักร่วมเพศ เช่น เพลงโลกของชายรักชาย                
“เราจะเก็บดวงจันทร์มากอดคลายเหงา” เป็นการกล่าวเกินจริง เพราะดวงจันทร์เป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก 
บริบทนี้ดวงจันทร์ หมายถึง สื่อแห่งความคิดถึงของคนรักห่างไกลกัน เป็นต้น  

 7.3 การใช้สัญลักษณ์ เป็นการน าค าที่มีความหมายหนึ่งสมมติขึ้นแทนสภาพหรือสิ่งต่างๆ เพ่ือแนะให้
คิดตามความหมายสากลอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป (รสริน ดิษฐบรรจง 2552 : 78) จากการศึกษาเพลงไทย
สากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบการใช้ภาพพจน์สัญลักษณ์ ดังตัวอย่าง 

“รักเขาทุ่มเทฟูมฟาย หวังเพียงได้ไปเหยียบสวรรค์  
แต่แล้วนรกทางตัน กะเทยอย่างฉันต้องนั่งเสียใจ” 

(เพลงกะเทยไทย) 
ค าว่า นรก และ สรรค์ เป็นสัญลักษณ์ สวรรค์ หมายถึง ความสุข นรก หมายถึง ความทุกข์ 
 จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบการใช้สัญลักษณ์ใน
เพลงกะเทยไทย “รักเขาทุ่มเท … ต้องนั่งเสียใจ”  ในค าว่า “สวรรค์” “นรก” แสดงให้เห็นว่า กะเทยยังต้อง
พบเจอกับความทุกข์ที่มีสัญลักษณ์ คือ นรก ที่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่สมหวังด้านความรัก การใช้สัญลักษณ์ท า
ให้เกิดสุนทรียภาพชัดเจน 
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 7.4 การใช้นามนัย เป็นการใช้ค าหรือวลีอันเป็นลักษณะเด่นหรือมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับสิ่งที่ต้องการ
กล่าวถึง แทนสิ่งที่ต้องการกล่าวถึงนั้น ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ (รสริน ดิษฐบรรจง 2552 : 76)  จากการศึกษา
เพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเก่ียวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบการใช้นามนัย ดังตัวอย่าง 

“สร้างสีสันบันเทิงมาเเต่โบราณ  ให้ผู้คนเอ้ินขานว่าซุมกะเทย  
ชีวิตสายเหลือง แก๊งประเทืองออกล่า  เป็นนักกีฬาฟันดาบประจ าอ าเภอ” 

(เพลงกะเทยแย่งซีน) 
ค าว่า “สายเหลือง” หมายถึง ผู้ที่มีรสนิยมทางเพศที่เพศเดียวกันอย่างชายรักร่วมเพศ บริบทนี้กล่าวถึงค าที่
ผู้คนชอบเรียกขานชายรักร่วมเพศ โดยมีค าว่า สายเหลือง ประเทือง นักกีฟันดาบ เป็นต้น 
 จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศท้ัง 20 เพลง พบการใช้นามนัยในเพลง
กะเทยแย่งซีน “ชีวิตสายเหลือง แก๊งประเทืองออกล่า เป็นนักกีฬาฟันดาบประจ าอ าเภอ” โดยค าว่า                               
“สายเหลือง”เป็นนามนัย โดยมีลักษณะที่เด่นมาจากการร่วมเพศทางทวารหนักของกลุ่มชายรักร่วมเพศ การใช้
ค าของผู้ประพันธ์มิได้ค านึงถึงค าหยาบ ค าสุภาพ แต่ค านึงถึงเนื้อหาของบทเพลงที่ต้องการจะสื่อผ่านสังคมเป็น
ส าคัญ 
 7.5 การใช้ปฏิภาคพจน์ บางต าราเรียกว่า ปฏิทรรศน์ เป็นการน าค าที่มีความหมายขัดแย้งกันมาวาง
ใกล้กัน ดูอย่างผิวเผินแล้วจะขัดแย้งกันเอง หรือไม่น่าเป็นไปได้ แต่ถ้าพิจารณาอย่าลึกซึ้งจะเห็นว่าเป็นไปได้  
(รสริน ดิษฐบรรจง 2552 : 76)  จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง 
พบการใช้ปฏิภาคพจน์ ดังตัวอย่าง 

“กะเทยบ่แม่นกระทิง ใจเป็นหญิงแต่ตัวเป็นชาย 
 กะเทยบ่เคยหลายใจ บ่สะตอเด้อค่า เด้อค่า” 

(เพลงกะเทยลั้นลา) 
ท่อน “ใจเป็นหญิงแต่ตัวเป็นชาย” มีความขัดแย้งกันทางเพศสภาพ หมายถึง ใจเป็นเพศหญิง แต่ร่างกายคือ
เพศชาย 
 จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบการใช้ปฏิภาคพจน์ใน
เพลงกะเทยลั้นลา “กะเทยบ่ .. ตัวเป็นชาย” ซึ่งหมายถึงใจเป็นเพศหญิง แต่ร่างกายคือเพศชาย จึงมีความ
ขัดแย้งด้านเพศสภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและคัดเลือกเพลงที่ความโดดเด่นด้านปฏิภาคพจน์มาไว้ ดังข้างต้น 
 7.6 การใช้อุปลักษณ์ เป็นการน าของที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันกับสิ่งที่ต้องการสื่อ
ความหมายเทียบเพ่ือให้เกิดจินตภาพที่กว้างไกลโดยไม่ใช่ค าแสดงการเปรียบเทียบ แต่สามารถรับรู้ได้โดยนัยว่า
หมายถึงสิ่งใด (รสริน ดิษฐบรรจง 2552 : 76) ค าเชื่อมที่ใช้ในอุปลักษณ์จะใช้ค าว่า “เป็น และ คือ” หรือไม่ใช้
เลยก็ได้ จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบการใช้อุปมา            
ดังตัวอย่าง 

“กะเทยไม่เคยนอกใจ กะเทยรักใครรักจริง ตัวชายแต่ใจเป็นหญิง 
 โปรดอย่าชิงอย่าชังเลยนะ กะเทยช่วยเป็นสีสัน ให้โลกนั้นเบิกบานอุรา” 

(เพลงกะเทยลั้นลา) 
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ท่อน “กะเทยช่วยเป็นสีสัน” โดยมีค าว่า “เป็น” เป็นการเปรียบว่า กะเทยเป็นสีสัน เป็นการเปรียบว่ากะเทย
เป็นคนตลก ร่าเริง ช่วยสร้างบรรยากาศสนุกสนานได้ 
 จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบการใช้ อุปลักษณ์เช่น 
เพลงกะเทยลั้นลา “กะเทยช่วย … เบิกบานอุรา” เป็นการเปรียบว่า กะเทยเป็นสีสัน เป็นการเปรียบว่ากะเทย
เป็นคนตลก ร่าเริง ช่วยสร้างบรรยากาศสนุกสนานได้ 
 7.7 การใช้สัทพจน์ เป็นการใช้ค าเลียนเสียงจากธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดภาพในใจได้บรรยากาศเหมือน
จริง     (รสริน  ดิษฐบรรจง 2552 : 78)  จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศท้ัง 20 
เพลง พบการใช้ภาพพจน์สัทพจน์ ดังตัวอย่าง 

“เสียงกลองรัวดังโป้ง ๆ ผ่านออกดอกล าโพง 
ต าหัวใจจนซายฮ้อน น้ าอยู่โอ่งมังกรกะยังกลายเป็นคลื่น” 

(เพลงกะเทยหน้าฮ้าน) 
ค าว่า “กลองรัวดังโป้ง ๆ” เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ หรือ สิ่งของ เช่น กลองว่าดัง โป้งๆ จึงเป็นสัทพจน์
 จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบการใช้ สัทพจน์ เช่น 
เพลงกะเทยหน้าฮ้าน “เสียงกลองรัวดังโป้ง ๆ ผ่านออกดอกล าโพง” เป็นการเลียนเสียงสิ่งของอย่างกลอง             
ว่าดัง “โป้งๆ” จึงเป็นภาพพจน์สัทพจน์ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ชื่นชอบการเต้น ชอบเสียงดนตรี 
ได้อีกด้วย 
  7.8 การใช้บุคลาธิษฐาน  เป็นความเปรียบเทียบที่น าเอาความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ลักษณะกิริยาอาการ
ของมนุษย์ไปใส่ในสรรพสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท าให้ดูเหมือนว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นแสดงความรู้สึกนึกคิดและ
อากัปกิริยาต่างๆ ได้เหมือนมนุษย์ (รสริน ดิษฐบรรจง 2552 : 76)  จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับชายรักร่วมเพศท้ัง 20 เพลง พบการใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน ดังตัวอย่าง 

“ไม่มีความหมายจริง จริง โดนเขาชิงชัง เกิดมายอมและ 
พร้อมให้หลอกลวง ค่ าคืนฉันต้องยืนควงกับความผิดหวัง” 

(เพลงกะเทยไม่เคยนอกใจ) 
ค าว่า “ยืนควง” กับความผิดหวัง หมายถึง การเปรียบความผิดหวังมาควงฉันอยู่ เสมือนให้ความผิดหวังเป็น
มนุษยค์นหนึ่ง จึงเป็นบุคลาธิษฐาน  
 จากการศึกษาเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศทั้ง 20 เพลง พบการใช้บุคลาธิษฐาน 
เช่น  เพลงกะเทยไม่เคยนอกใจ “ไม่มีความหมายจริง จริง … ยืนควงกับความผิดหวัง”  หมายถึง การเปรียบ
ความผิดหวังมาควงฉันอยู่ เสมือนให้ความผิดหวังเป็นมนุษย์คนหนึ่ง จึงเป็นบุคลาธิษฐาน เป็นต้น  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศที่เผยแพร่ทาง 
WWW.YOUTUBE.COM ปีพ.ศ.2557-2560 จ านวน 20 เพลง โดยใช้แนวคิดกลวิธีการใช้ภาษาค าของ ศิวิไล   
ชูวิจิตร (2549) กลวิธีการใช้ส านวนของ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2539) และแนวคิดจากใช้ภาพพจน์ของ
นภาลัย สุวรรณธาดา (2537) มาประยุกตเ์ป็นแนวทางในการศึกษา โดยสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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 การใช้ค าในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศนั้น พบว่ามีการใช้ค าทับศัพท์ ที่แสดงให้
เห็นอิทธิพลของชาติตะวันตก สอดคล้องกับแนวคิดของสุกรี เจริญสุข (2538 : 121 อ้างถึงใน ณิภกร กรับไกร
แก้ว, 2556 : 19) ที่กล่าวว่าเพลงสากลนั้นเป็นแนวเพลงที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ซึ่งการใช้ค าทับศัพท์ในบท
เพลงนั้นเป็นค าที่ติดปากของคนไทยในปัจจุบัน จึงเกิดค าภาษาปากซึ่งสอดคล้องแนวคิดการใช้ค าของ          
อัครา บุญทิพย (2535: 15) ที่กล่าวถึงการใช้ค าสแลง การใช้ค าอุทานและการใช้ค าภาษาถิ่น  ด้านการใช้      
ค าสแลงทีผู่้วิจัยพบเป็นการสร้างค าขึ้นมาใหม่ โดยเป็นค าที่สังคมเรียกขานกลุ่มชายรักร่วมเพศเพ่ือแทนค าเดิมที่      
หยาบคาย    ค าสแลงไม่เพียงแต่เป็นค าที่ใช้สื่อสารหรือเรียกขานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ถูกใช้ค านั้น ๆ ด้วย   ด้านการใช้ค าอุทานเกิดจากกิริยาหรือลักษณะนิสัยของกลุ่มชายรัก
ร่วมเพศท่ีมักอุทานออกมาในโอกาสต่าง ๆ และด้านการใช้ค าภาษาถิ่น พบเพียงค าภาษาถิ่นอีสานเท่านั้น แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของคนอีสานและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชายรักร่วมเพศในถิ่นอีสาน ด้านการใช้ค าสื่ออารมณ์พบว่า
ใช้ค าสื่ออารมณ์ที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของชายรักร่วมเพศผ่านเพลงทั้งหมด 20 เพลงโดยค าสื่ออารมณ์
เสียใจ เศร้าใจ น้อยใจ เป็นประเภทค าสื่ออารมณ์ที่พบมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชายรักร่วมเพศนั้นต้องพบ
เจอกับความผิดหวัง เสียใจเศร้าใจจากความรักที่ไม่สมหวังเป็นอย่างมากสอดคล้องกับบทเพลงที่กล่าวถึง
เรื่องราวด้านความรักเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบค าสื่ออารมณ์สนุกสนาน ขบขัน ยั่วล้อ ค าสื่ออารมณ์
ขอร้อง อ้อนวอน ค าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี ลดหลั่นตามล าดับ นอกจากนีย้ังพบการใช้ค าซ้ า ที่มีเพ่ือ
เน้นย้ าความหมายให้ลึกซึ้งกินใจและเน้นความส าคัญของบทเพลง ส่วนการใช้ค าซ้อน และการเล่นค าที่มีทั้งการ
เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ ท าให้ผู้ฟังเกิดสุนทรียภาพ จึงท าให้บทเพลงได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภคสื่อได้เป็นอย่างดี  

การใช้ส านวนยังเป็นอีกหนึ่งในกลวิธีการใช้ภาษาท่ีช่วยให้บทเพลงเกิดไพเราะ ลึกซึ้ง สอดคล้องแนวคิด
การใช้ส านวนของ จารุวรรณ พุฑฒิบัณฑิต (2543 : 29) ที่พบว่ามีการสร้างส านวนใหม่ ที่ในปจจุบันใช้พูดจากัน 
ส านวนเหลานี้คิดข้ึน โดยพิจารณาจากการกระท าเปนสวนใหญ่ 

 ด้านการใช้ภาพพจน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ นภาลัย สุวรรณธาดา (2537 : 294 - 298) ที่กล่าวถึง
ภาพพจน์ที่นิยมใช้ 8 ชนิด โดยพบการใช้การใช้ภาพพจน์อุปมามากที่สุด อุปลักษณ์รองลงมา และนามนัยน้อย
ที่สุด การใช้อุปมา แสดงให้เห็นถึงความน้อยเนื้อต่ าใจต่อโชคชะตาในความรักของชายรักร่วมเพศ อันแสดงถึง
ความเสียใจในด้านความรัก การใช้อุปมาดังกล่าวท าให้บทเพลงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก การใช้อุปลักษณ์
เป็นการเปรียบชายรักร่วมเพศเป็นสิ่งต่าง ๆ ตามนิยามของผู้ประพันธ์ ด้านการใช้ปฏิภาคพจน์ มีการเปรียบซึ่ง
แสดงถึงความขัดแย้งทางเพศสภาพกับเพศวิถี ด้านนามนัย  มีการใช้ค าจ ากัดความที่มีความหมายสื่อถึงชายรัก
ร่วมเพศ 

กล่าวได้ว่าเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ มิได้เป็นเพียงบทเพลงที่ความไพเราะแก่
ผู้ ฟังเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชายรักร่วมเพศได้เป็นอย่าง ดี                    
จากการศึกษาพบว่าชายรักร่วมเพศมีการใช้ค าเฉพาะกลุ่มที่เกิดจากการสร้างค าของสังคมจนเกิดเป็นค าที่ใช้กับ
กลุ่มชายรักร่วมเพศ ซึ่งมีส่วนช่วยให้บทเพลงมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ แตกต่างจากบทเพลงทั่วไป                      
การเลือกสรรค า และภาษาที่สละสลวยยังช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของผู้ประพันธ์ที่ต้องการสื่อ
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แก่ผู้รับสาร ทั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นทัศนคติของคนในสังคมต่อการยอมรับความแตกต่างทางเพศ และทัศนคติ
ของชายรักร่วมเพศท่ีต้องการความเท่าเทียมและจุดยืนในสังคมเหมือนกับเพศชายและหญิงด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษากลวิธีการภาษาในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
การใช้ภาษาในเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศมีความน่าสนใจ และส่วนใหญ่มีเนื้อหาบทเพลง
เกี่ยวกับชายรักร่วมเพศในถิ่นอีสาน จึงควรมีการศึกษาการใช้ภาษาของกลุ่มชายรักร่วมเพศในด้านภูมิศาสตร์ 
ขอบเขตหรือภูมิภาคถิ่นอีสาน ที่เกี่ยวกับพ้ืนที่หน้าวงหมอล า หรือ “หน้าฮ้าน” ของถิ่นอีสานในอนาคตต่อไป 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รวมตัวกลุ่มชายรักร่วมเพศ พ้ืนที่นี้จะสะท้อนการสร้างหรือการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม               
ซึ่งปัจจุบันจะเรียกกันว่า “ภาษาลู” รวมไปถึงการศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลให้ชายรักร่วมเพศมารวมตัวกันในพ้ืนที่
ดังกล่าว 
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กลวิธีการถามและการตอบค าถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง 
 

        สุรศักดิ์ สุขรี1 และอรทัย สุทธิ2   
  

บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการถามและการตอบค าถามในรายการ  The Mask Singer 
Thailand หน้ากากนักร้อง ผู้วิจัยได้ศึกษากลวิธีการถามและการตอบค าถามของรายการโดยศึกษาจากเทป
บันทึกรายการของการแข่งขัน ซีซั่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2560                    
รวมทั้งหมด 20 เทป ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการถามในรายการ The Mask Singer Thailand มีกลวิธีในการ
ถามทั้งหมด 13 กลวิธี 1) การถามในลักษณะสรุปค าตอบ 2) การชี้น าค าตอบ 3) การรุกไล่ด้วยค าถามต่อเนื่อง                  
4) การเปลี่ยนค าถาม 5) การซ้ าค าถาม 6) การใช้ประโยคบอกเล่าเพ่ือยั่วยุ 7) การตั้งค าถามจาก เหตุการณ์
สมมติ 8) การตั้งค าถามแย้ง 9) การเสริมค าตอบ 10) การทวนค าตอบ 11) การกล่าวแสดงชื่นชมผู้ให้สัมภาษณ์ 
12) การหยอกเย้า และ 13) การตัดบท ส่วนกลวิธีการตอบค าถามในรายการ  The Mask Singer Thailand                              
มีกลวิธีในการตอบค าถามทั้งหมด 11 กลวิธี ซึ่งการตอบค าถามนั้นสามารถแบ่งเป็นกลวิธีใหญ่ ๆ ได้ 2 กลวิธี 
คือ กลวิธีการตอบค าถามท่ีตรงประเด็น มี 7 กลวิธี ดังนี้ 1) การหลีกเลี่ยง 2) การโกหก 3) การตอบแบบถามมา
ตอบไป 4) การตอบแบบใหความร่วมมือ 5) การตอบแบบไม่ให้ความร่วมมือและปกปดข้อมูล 6) การตอบที่ท า
ให้เกิดความเขาใจผิดหรือเสียหาย 7) ค าตอบแบบคล้อยตาม และส่วนของกลวิธีการตอบค าถามแบบไม่ตรง
ประเด็นนั้น สามารถได้แบ่งออกเป็น 4 กลวิธี ดังนี้ 1) การกล่าวอ้างว่าข้อมูลไม่เพียงพอจึงไม่สามารถตอบ
ค าถามได้ 2) การปฏิเสธสิ่งที่เกี่ยวข้องกับค าถามหรือปฏิเสธตัวค าถาม 3) การทวนค าถามโดยการกล่าวค าถาม
ซ้ าแต่ไม่ตอบค าถาม และ 4) การปฏเิสธไม่ตอบค าถามท่ีไม่ได้แสดงออกโดยตรง  

 
ค าส าคัญ : กลวิธีการถาม กลวิธีการตอบค าถาม รายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ ดร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทน า 
 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีรายการจากต่างประเทศเข้ามาอย่างแพร่หลาย เช่น รายการทรู อะคาเดมี่ 
แฟนเทเชีย น าลิขสิทธิ์จากประเทศเม็กซิโก รายการ  The Voice Thailand เสียงจริง ตัวจริง ลิขสิทธิ์จาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งรายการส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่มีอยู่แล้วมักจะมีรูปแบบของรายการที่ไม่ต่างกัน
และเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ซื้อลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์จากประเทศเกาหลีใต้เข้ามา คือ 
รายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ที่ก าลังออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์ และด าเนิน
รายการมาถึงปัจจุบัน  

 โดยลักษณะรูปแบบรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง เป็นรายการที่มีลักษณะ
แตกต่างจากกฎเกณฑ์การน าเสนอรายการการร้องเพลงของรายการอื่น ๆ ทางรายการจะให้ผู้เข้ าแข่งขันที่เป็น
บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง จะต้องมาปกปิดตัวตนภายใต้การสวมใส่หน้ากากคนละ 1 รูปแบบ พร้อม
เครื่องแต่งกาย เมื่อผู้เข้าแข่งขันทั้งสองแข่งขันกันเสร็จคณะกรรมการและผู้ชมในห้องส่งจะต้องท าการ
ลงคะแนนเสียงให้กับผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียว จากนั้นคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะมีเวลา                
2 นาที ในการสนทนาหรือให้คณะกรรมการได้ถามผู้เข้าแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขันห้ามแสดงกิริยาท่าทาง 
น้ าเสียง หรือบอกลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวตนที่แท้จริงออกมาเด็ดขาดและในการถามของคณะกรรมการ 
ผู้เข้าแข่งขนัสามารถตอบเรื่องจริงหรือพูดในเรื่องโกหกเพ่ือหลอกคณะกรรมการได้เช่นกัน (“The Mask Singer 
หน้ากากนักร้อง”, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  17 เมษายน 2560.) 

 จากที่ กล่ าวมาแล้ วข้ า งต้นแสดงว่ ารายการ  The Mask Singer Thailand หน้ ากากนักร้ อ ง                     
ที่ออกอากาศทางช่อง เวิร์คพอยท์ ก็นับว่าเป็นรายการโทรทัศน์สื่อมวลชนประเภทหนึ่งถือเป็นรายการที่ได้รับ
ความนิยมอย่างยิ่งดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้ชมและกระแสตามโซเซียลต่าง ๆ ในการออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ก็สามารถท าเรตติ้งสูงเป็นประวัติการณ์ ถึง 13.71 เปอร์เซ็นต์ (สาวิตรี รินวงษ์.  2560 : ออนไลน์)  

 ส่วนหนึ่งที่ท าให้รายการได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมากก็คือ รูปแบบการถามและการตอบ
ค าถามท่ีมีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่น (ประไพพรรณ พ่ึงฉิม.  2542 : 1) กล่าวว่า เพราะการสัมภาษณ์ที่เรา
คุ้นเคยและพบเห็นกันอยู่เป็นประจ าก็คือการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายรายการ และ
มีวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์แตกต่างกันออกไป บางรายการอาจต้องการให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอภาพลักษณ์
ที่ดี แต่บางรายการอาจต้องการข้อเท็จจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ และในการตอบค าถาม (สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์. 
2553 : 59) กล่าวว่า เมื่อต้องตอบค าถามในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ดารานักอาจยอมละเมิดหลักการความ
ร่วมมือในการสนทนาลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารบางประการ  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องการถามและการตอบในรายการ  The Mask Singer Thailand 
หน้ากากนักร้อง ซึ่งการใช้ภาษาในการถามของคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีกลวิธีการถามอย่างไรเพ่ือได้ข้อมูล
ที่สามารถจะน าไปสู่ข้อเท็จจริงได้ และในส่วนของการตอบค าถามของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนั้นจะมีวิธีการตอบ
เพ่ือปกปิดตัวตนที่แท้จริงภายใต้หน้ากากอย่างไร เพราะภาษาคือตัวกลางของการสื่อสารที่จะน าพาเนื้อหาสาระ 
ความรู้ ความถูกต้อง หรือสิ่งต่าง ๆ ไปยังประชาชนในเวลารวดเร็ว 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษากลวิธีการถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง 

 2. เพ่ือศึกษากลวิธีการตอบค าถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษากลวิธีการถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง 

 2. เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษากลวิธีการตอบค าถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากาก
นักร้อง  

 

 ขอบเขตของการศึกษา      

 ผู้วิจัยจะท าการศึกษากลวิธีการถามและการตอบค าถามในรายการ  The Mask Singer Thailand 
หน้ากากนักร้อง โดยศึกษากลวิธีการถามและการตอบค าถาม ซึ่งสามารถแบ่งขอบเขตออกเป็น 2 ส่วน คือ 

    1. ขอบเขตเนื้อหา 

 1.1 ข้อมูลการถามและการตอบค าถามระหว่างคณะกรรมกรรมกับผู้เข้าแข่งขัน(หน้ากากนักร้อง)                
จากการสัมภาษณ์ในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ตลอดการแข่งขันในซีซันที่ 1 
จ านวน 20 เทป                                                                

 1.2 การถามค าถามของคณะกรรมการในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่น
ที่ 1 โดยคณะกรรมการจะมีทั้งหมด 7 คน (ต่อหนึ่งการออกอากาศ ในทุก ๆ ครั้ง) ประกอบไปด้วยกรรมการ
ประจ ารายการประมาณ 3 - 4 คน คือ นิติพงษ์ ห่อนาค, มณีนุช เสมรสุต, จักรวาล เสาธงยุติธรรม, ยุทธนา     
บุญอ้อม, ศิริพร อยู่ยอด, เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร, นลิน โฮเลอร์ 

 และกรรมการรับเชิญประมาณ 3 - 4 คน (ขึ้นอยู่กับการออกอากาศในแต่ละครั้ง) โดยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ที่มารับหน้าที่เป็นกรรมการตลอดในแต่ละครั้งที่ออกอากาศ ได้แก่ จิระศักดิ์ ปานพุ่ม, พัสกร             
พลบูรณ์, ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, ซอ จียอน, วรรธนา วีรยวรรธน, กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่, หนูเล็ก ก่อนบ่าย, เจเน็ต เขียว, 
จตุพล ชมภูนิช, ณัฏฐ์ปวินท์ กุลกัลยา, ดีใจ ดีดีดี, อรนภา กฤษฎี, ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, กพล ทองพลับ, 
อภิษฎา เครือคงคา, บริบูรณ์ จันทร์เรือง, โน้ต เชิญยิ้ม, ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล, ศรราม เทพพิทักษ์, โก๊ะตี๋ 
อารามบอย, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, พริมรตา เดชอุดม, นิดา พัชรวีระพงษ์    

 1.3 การตอบค าถามของผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 32 คน (หน้ากากนักร้อง) ได้แก่ หน้ากากฟีนิกซ์ หน้ากาก
โพนี่ หน้ากากแมวตาเดียว หน้ากากน้ าพริกหมู หน้ากากระฆัง หน้ากากกลองชุด หน้ากากทักซิโด้ หน้ากาก
ทุเรียน หน้ากากอีกาด า หน้ากากพยาบาล หน้ากากผัดไทย หน้ากากสาวน้อยหน้ากากนกฮูก หน้ากากหมูป่า 
หน้ากากวัว หน้ากากเทวดา หน้ากากเจ้าหญิง หน้ากากโดรน หน้ากากมังกร หน้ ากากด าน้ า หน้ากากอียิปต์ 
หน้ากากแม่มด หน้ากากเพชร หน้ากากเจ้าชาย หน้ากากเกอิชา หน้ากากนกอินทรี หน้ากากฮันบก หน้ากาก
ปลาหมึก หน้ากากผีเสื้อสมุทร หน้ากากจิงโจ้ หน้ากากอาหมวยและหน้ากากนักรบ 
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 2. ขอบเขตระยะเวลา    

 ผู้วิจัยจะศึกษารายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้องตลอดการแข่งขันในซีซั่นที่ 1 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในรายการThe Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 กลวิธีการถาม หมายถึง การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกันของคณะกรรมการ(ผู้ถาม) เพ่ือหาข้อเท็จจริงจาก
ผู้เข้าแข่งขัน (ผู้ตอบ) 

 กลวิธีการตอบค าถาม หมายถึง การที่ผู้เข้าแข่งขันตอบค าถามหรือการแจ้งกลับด้วยค าพูดที่ได้รับจาก
คณะกรรมการ (ผู้ถาม) 

         รายการ หมายถึง รายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง เป็นรายการโทรทัศน์
ประเภทเรียลลิตี้เกมโชว์และมิวสิก ที่ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 - 21.45 น. ทางสถานีโทรทัศน์
ช่องเวิร์คพอยท์ 

 

กรอบแนวคิดของการศึกษา 

        กรอบแนวคิดกลวิธีการถาม ผู้วิจัยได้น าแนวคิดจากงานวิจัยของ (ประไพพรรณ พ่ึงฉิม. 2542 :                
78-100) ซึ่งมี 13 กลวิธี ได้แก่   

        1. การถามในลักษณะสรุปค าตอบ   8. การตั้งค าถามแย้ง                                                     

 2. การชี้น าค าตอบ    9. การเสริมค าตอบ     

 3. การรุกไล่ด้วยค าถามต่อเนื่อง   10. การทวนค าตอบ    

 4. การเปลี่ยนค าถาม    11. การกล่าวแสดงชื่นชมผู้ให้สัมภาษณ์  

 5. การซ้ าค าถาม     12. การหยอกเย้า     

 6. การใช้ประโยคบอกเล่าเพ่ือยั่วยุ    13. การตัดบท 

 7. การตั้งค าถามจากเหตุการณ์สมมติ 

 กรอบแนวคิดของการตอบค าถาม ผู้วิจัยได้ศึกษากลวิธีการตอบของดิลลอน (Dillon, 1990) อ้างถึงใน
(นิจจาภา วงษ์กระจ่าง. 2545 : 8-12) ซึ่งดิลลอนได้แยกแยะกลวิธีการตอบค าถามต่าง ๆ ที่คนส่วนใหญ่ใช้โดย
แบ่งได้ 7 กลวิธี ได้แก่ 

 1. การหลีกเลี่ยง 

 2. การโกหก 

 3. การตอบแบบถามมาตอบไป 

 4. การตอบแบบให้ความร่วมมือ 

 5. การตอบแบบไม่ให้ความร่วมมือและปกปิดข้อมูล  
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 6. การตอบที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเสียหาย 

 7. ค าตอบแบบคล้อยตาม 

 8. การตอบค าถามแบบไม่ตรงประเด็น เกรทแบทซ์ (Greatbatch, 1986) อ้างถึงใน นิจจาภา                  
วงษ์กระจ่าง (2545) ได้แบ่งออกเป็น 4 กลวิธี  

  8.1 การกล่าวอ้างว่าข้อมูลไม่เพียงพอจึงไม่สามารถตอบค าถามได้ 

  8.2 การปฏิเสธสิ่งที่เกี่ยวข้องกับค าถามหรือปฏิเสธตัวค าถาม 

  8.3 การทวนค าถามโดยการกล่าวค าถามซ้ าแต่ไม่ตอบค าถาม 

  8.4 การปฏิเสธไม่ตอบค าถามท่ีไม่ได้แสดงออกโดยตรง 

 

วิธีด าเนินการศึกษา  

  การศึกษาเรื่องกลวิธีการถามและการตอบค าถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากาก
นักร้อง ซีซั่นที่ 1 มีขั้นตอนด าเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดหัวข้อใน
การศึกษา ก าหนดข้อมูล และแนวทางในการศึกษา 

 2. ขั้นรวบรวมข้อมูล 

  2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการถามโดยการถอดเทปภาษาพูดในการถามค าถามของ
คณะกรรมการในรายการ  The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่  1 ทั้ งหมด 20 เทป                                                                                                                        
  2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลการตอบค าถามโดยการถอดเทปภาษาพูดในการตอบค าถามของผู้เข้า
แข่งขันในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 จ านวน 32 คน ทั้งหมด 20 เทป                      

 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

  3.1 น าข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์การใช้ภาษาในการถามค าถามของคณะกรรมการ                          
ตามวัตถุประสงค์ท่ีหนึ่ง ตามกรอบแนวคิดของกลวิธีการถาม 

  3.2 น าข้อมูลที่ ได้ มาวิ เคราะห์การใช้ภาษาในการตอบค าถามของผู้ เ ข้ าแข่ ง ขั น                          
ตามวัตถุประสงค์ท่ีสอง ตามกรอบแนวคิดของการตอบค าถาม 

 4. ขั้นสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

  4.1 สรุปผลน าเสนอผลการศึกษา       

  4.2 อภิปรายผล 

  4.3 ข้อเสนอแนะ  

 5. น าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการถามและการตอบในรายการ  The Mask Singer Thailand 
หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 ท าให้พบกลวิธีการถามและกลวิธีการตอบ ดังนี้  

 กลวิธีการถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 ผู้วิจัยพบกลวิธีการ
ถามทั้งหมด 13 กลวิธี ได้แก่ 1) การถามในลักษณะสรุปค าตอบ 2) การชี้น าค าตอบ 3) การรุกไล่ด้วยค าถาม
ต่อเนื่อง 4) การเปลี่ยนค าถาม 5) การซ้ าค าถาม 6) การใช้ประโยคบอกเล่าเพ่ือยั่วยุ 7) การตั้งค าถามจาก
เหตุการณ์สมมติ 8) การตั้งค าถามแย้ง 9) การเสริมค าตอบ 10) การทวนค าตอบ 11) การกล่าวแสดงชื่นชมผู้ให้
สัมภาษณ์ 12) การหยอกเย้า และ 13) การตัดบท ดังนี้ 

    1)  การถามในลักษณะสรุปค าตอบ     

 การที่ผู้สัมภาษณ์สรุปใจความส าคัญของค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นการอธิบายหรือเล่าเรื่อง                
แล้วตั้งเป็นค าถามอีกครั้งโดยเจตตนาให้ผู้สัมภาษณ์ยืนยันกับผู้ชมมากกว่าตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ
อย่างแท้จริง  

 ตัวอย่าง 

ถาม : คุณไม่ใช่ลูกของเสือ ธนพล แต่คุณเป็นลูกของคนในวงการคนอ่ืนใช่ไหมคะ 

(ครูอ้วน มณีนุช ถามหน้ากากโพนี่ ช่องเวิร์คพอยท์ : 19 มกราคม 2560) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามได้ถามผู้เข้าแข่งว่าผู้เข้าแข่งขันนั้นได้เป็นลูกของนักร้องในวงการที่
ชื่อ เสือ ธนพล ใช่ไหม แต่ผู้เข้าแข่งขันได้ตอบว่า “ไม่ใช่” จึงท าให้ผู้ถามได้สรุปย้ าอีกครั้งว่าผู้เข้าแข่งขันคนนี้
ไม่ได้เป็นลูกของเสือ ธนพล แต่กลับเป็นลูกของคนในวงการอื่นแทน 

    2) การชี้น าค าตอบ 

 การที่ผู้สัมภาษณ์ตั้งค าถามโดยใช้ค าที่มีลักษณะชี้น าค าตอบหรือแนะความบางอย่างได้ในบางบริบท ผู้
สัมภาษณ์จะใช้ค าเหล่านี้ถามเพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบตามแนวทางที่วางไว้ โดยที่ค าตอบนั้นก็เป็นค าตอบที่ผู้
สัมภาษณ์ทราบดีอยู่แล้วหรือเป็นค าตอบที่คาดหวังว่าจะได้รับ  

 ตัวอย่าง 

     ถาม : ชุดที่ใส่อยู่ร้อนไหม 

(ดีเจเจ็ม ณัฏฐ์ปวินท์ ถามหน้ากากหมูป่า ช่องเวิร์คพอยท์ : 15 ธันวาคม 2559) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามได้วางแนวทางในการตอบไว้แล้ว และคาดว่าค าตอบที่จะได้รับเป็น
ค าตอบเดียวกันกับของผู้ถามเอง เพราะผู้เข้าแข่งขันที่ได้แต่งตัวปกปิดตัวเองภายใต้หน้ากากและชุดที่เต็มไป
ด้วยลายละเอียดต่าง ๆ ที่ท าให้ชุดดูหนารวมถึงหน้ากากท่ีปกปิดตั้งแต่ศีรษะลงมาคลุมทุกส่วน จึงท าให้ผู้สวมใส่
ร้อนได้ สังเกตได้จากเมื่อถูกเปิดหน้ากากผู้เข้าแข่งขันใบหน้ามักจะเต็มไปด้วยเหงื่อ ค าตอบส่วนใหญ่ที่ได้จากผู้
เข้าแข่งขันคือ “ร้อน”  

 



173 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

     3) การรุกไล่ด้วยค าถามต่อเนื่อง   

 เป็นค าถามที่เกิดขึ้นจากความสงสัยในค าตอบที่ได้รับจากค าตอบแรก เนื่องจากค าตอบที่ได้รับมี
ลักษณะไม่ชัดเจน และขัดแย้งกับความคิดของผู้ฟัง เนื้อความของค าถามนี้จึงมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากค าถาม
แรกท่ีถามไป หรือบางครั้งเป็นการถามแทรกขึ้นมาระหว่างที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยังตอบค าถามไม่เสร็จเลย   

 ตัวอย่าง 

     ถาม : คุณเคยถ่ายเอ็มวีที่อยู่ในประตูแล้วมีนกพิราบบินผ่านหน้าคุณไหม ๆ 

     ถาม : คุณเคยถ่ายเอ็มวี แล้วท าหน้าแบบนี้ไหมคะ…แล้วผมเป็นแบบนี้นี้ใช่ไหมคุณ  

     ถาม : คุณเคยถ่ายเอ็มวี แล้วยืนเฉย ๆ ไหมคะ…แล้วคุณทาอายไลเนอร์ตรงนี้ ตรงขอบตาสี 
   ขาวแล้วมีลมเข้ามา แล้วคุณน้ าตาซึมขึ้นมาแบบนี้ไหมคะ…แล้วคุณยืนเฉย แล้วคุณบอกว่า 
   อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ อยู่แบบนี้…คุณ เคยไหมคะ     

(ซาร่า นลิน ถามหน้ากากอียิปต์ ช่องเวิร์คพอยท์ : 12 มกราคม 2560) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามพยายามถามผู้เข้าแข่งขันในเรื่องเอ็มวีเพลงของผู้เข้าแข่งขันที่เคย
มีเอ็มวีเพลงอย่าท าให้ฉันรักเธอ ของบัวชมพู ฟอร์ด ผู้ถามได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเอ็มวีเพลงนี้ แต่ผู้เข้า
แข่งขันตอบกลับไปว่า “ก าลังงงว่านี่แฟนเพลงตัวจริงหรือเปล่านี่…” ในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันตอบผู้ถามจึงรีบสวน
ค าถามต่อในทันที ในเรื่องรายละเอียดของเอ็มวีเพลงนี้อีก แต่ผู้เข้าแข่งขันก็ยังเงียบ ผู้ถามก็พยามยามรุกไล่ด้วย
ค าถามต่อเนื่องอีกครั้ง 

    4) การเปลี่ยนค าถาม 

 คือการที่ผู้สัมภาษณ์ถามค าถามในประเด็นเดิมอีกครั้งด้วยค าถามใหม่ เมื่อไม่ได้รับค าตอบหรือได้รับ
ค าตอบที่คิดว่าไม่เป็นความจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยผู้ให้สัมภาษณ์พยายามพูดเฉไฉออดนอกประเด็น เป็นการ
บ่ายเบี่ยงที่จะตอบค าถามนั้น ๆ  

 ตัวอย่าง 

     ถาม : คุณเคยเล่นวินนิ่งแพ้ผมใช่ไหม 

     ถาม : เอาอย่างนี้ เปลี่ยนใหม่ คุณเคยข้ึนคอนเสิร์ตผมใช่ไหมครับ  

(โก๊ะตี๋ อารามบอย ถามหน้ากากจิงโจ้ ช่องเวิร์คพอยท์ : 16 มีนาคม 2560) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามได้ถามผู้แข่งขันก่อนหน้านั้นว่า ผู้เข้าแข่งขันเคยเล่มเกมวินนิ่ง (เกม
ฟุตบอล)แพ้ผู้ถามมาใช่ไหม แต่ผู้เข้าแข่งขันกลับตอบว่า “ใครอ่ะ” ซึ่งเป็นค าตอบในลักษณะเลี่ยงหรือเบี่ยงแบน
ประเด็น จึงท าให้ผู้ถามได้ใช้ค าถามใหม่อีกครั้งซึ่งการถามในลักษณะอย่างนี้คือผู้ถามต้องการจะรู้ความสนิท
สนมกันมาก่อน 
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    5) การซ้ าค าถาม 

 คือการถามค าถามด้วยถ้อยค าเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง การซ้ าค าถามมี 2 ประการคือ การซ้ าค าถาม
เพ่ือคาดคั้นเอาค าตอบเมื่อผู้สัมภาษณ์ตอบค าถามไม่ตรงประเด็นหรือไม่ชัดเจนและการซ้ าค าถามเพ่ือแสดงให้
เห็นว่าค าถามนั้นส าคัญ 

  

 ตัวอย่าง 

     ถาม : เคยร่วมงานกับนักร้องเกาหลีไหม 

     ถาม : เคยร่วมไหมกับนักร้อง นักร้องเกาหลี เคยร่วมไหม 

(หนึ่ง จักรวาล ถามหน้ากากโพนี่ ช่องเวิร์คพอยท์ : 8 ธันวาคม 2559) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามจะใช้ค าถามเดิมจากครั้งแรกเพ่ือให้เห็นว่าค าถามนี้ส าคัญ เป็นการ
เน้นย้ า ค าถามเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นในผลัดเดียวกันหรือต่อกันจากค าถามแรกเมื่อผู้ถามยังไม่ได้ค าตอบจากผู้ตอบ 
โดยสังเกตจากการถามถึง “การท างานร่วมกับนักร้องเกาหลีไหม” ซึ่งเป็นการถามซ้ าแล้วซ้ าอีก 

    6) การใช้ประโยคบอกเล่าเพ่ือยั่วยุ 

 คือการใช้ประโยคบอกเล่าเพ่ือยั่วยุ คือการกล่าวประโยคบอกเล่าที่มีเนื้อความยั่วยุหรือกระตุ้นให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ต้องการพูดอะไรออกมา เพราะเนื้อความดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงผู้ให้สัมภาษณ์ในทางลบ  

 ตัวอย่าง 

     ถาม : ส าเนียงดูบ้านนอก บ้านนอก 

(ตั๊ก ศิริพร ถามหน้ากากพยาบาล ช่องเวิร์คพอยท์ : 23 พฤศจิกายน 2559) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามใช้ประโยคบอกเล่า หรือต านิผู้เข้าแข่งขันในทางลบที่เกี่ยวกับ
ส าเนียงของภาษา จึงท าให้ประโยคนี้เป็นการยั่วยุอารมณ์ของผู้เข้าแข่งขันจึงท าให้ผู้เข้าแข่งขันตอบสวนคืนว่า 
“ส าเนียงหนูเหมือนหน้าพ่ี” การที่ผู้เข้าแข่งขันตอบมาทันทีนั้นเกิดจากค าถามที่ยั่วยุอารมณ์ของผู้แข่งขัน
ในทันท ี

    7) การตั้งค าถามจากเหตุการณ์สมมติ  

 คือการสมมติเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาขึ้นมาแล้ว เหตุการณ์สมมติในรายการนี้มี 2 ลักษณะคือ เหตุการณ์
สมมติที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด และเหตุการณ์สมมติที่แตกต่างไปจากสิ่งผู้ให้สัมภาษณ์ตอบ 
การถามโดยใช้เหตุการณ์สมมติก็เพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์ได้เปรียบเทียบเหตุการณ์ที่สมมติกับค าตอบในครั้งแรก  

 ตัวอย่าง 

     ถาม : สมมติ สมมตินะคะสมมติ ว่าคุณไม่ได้เป็นแชมป์ คุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างคะ 

(ครูอ้วน มณีนุช ถามหน้ากากอีกาด า ช่องเวิร์คพอยท์ : 23 มีนาคม 2560) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามได้ถามที่ผู้เข้าแข่งขัน ในเหตุการณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้เป็นแชมป์ 
(ผู้ชนะเลิศในการประกวด) ยังเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ทันเกิดขึ้น แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในล าดับต่อมา 
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ซึ่งการตั้งค าถามแบบนี้เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งได้พูดความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะนี้ การคาดหวังกับการแข่งขันใรรอบ
สุดท้ายนี้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเหมือนการตั้งค าถามนี้เปรียบเหมือนการโยนเหรียญว่าผลที่จะออกมาในลักษณะ
ใด 

    8) การตั้งค าถามแย้ง  

 คือการน าเรื่องที่มีความเป็นไปได้หรือเรื่องจริงที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปมาหักล้างค าตอบ ซึ่งแสดงว่า 
ผู้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วยหรือไม่เชื่อค าตอบ เพราะเกิดค าถามย้อนกลับออกมาอย่างทันทีทันใด 

 จากการศึกษากลวิธีการถามในรายการ  The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1                 
ไม่พบการถามค าถามในลักษณะการตั้งค าถามแย้ง 

    9) การเสริมค าตอบ  

 คือการกล่าวถ้อยค าที่ไม่ได้มีเจตนาถามให้ตอบ ไม่ว่าจะตอบรับ-ปฏิเสธ หรือตอบเนื้อความใดๆ แต่เป็น
การกล่าวถ้อยค าเสริมขึ้นมาโดยมีเจตนาอ่ืน ๆ  

 ตัวอย่าง 

     ถาม : คุณเคยร้องเพลงอยู่ร้านเครื่องเทศใช่หรือไม่ 

     ตอบ : ไม่เคยเล่นอยู่ร้านขายพริกขายเกลือ ขายอะไรอย่างนี้ไม่เคยนะครับ 

     ถามเสริม : เขาเคยร้องเพลงอยู่ร้านอาหารไทยที่อยู่ต่างประเทศ ชื่อร้านว่า ร้านเครื่องเทศด้วยค่ะ 

(แอร์ ภัณฑิลา ถามหน้ากากทุเรียน ช่องเวิร์คพอยท์ : 19 มกราคม 2560) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้เข้าแข่งขันตอบค าถามเสร็จ ผู้ถามจะใช้ถ้อยค าท่ีไม่ได้มีเจตนาในการ
ถาม หรือไม่ว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธก็ตามแต่การเสริมค าตอบเป็นการอธิบายขยายความจากค าตอบของผู้เข้า
แข่งขัน เพราะร้านอาหารที่ผู้ถามก าลังอธิบายที่มาของร้านเครื่องเทศนั้น เป็นร้านที่เปิดกิจการอยู่ที่ต่างประเทศ    
10) การทวนค าตอบ  

 คือการกล่าวค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ซ้ าอีกครั้ง การทวนค าตอบในมี 2 ลักษณะ ทวนเพื่อเน้นค าตอบ
ที่ได้รับและการทวนเพื่อขยายความค าตอบ  

 ตัวอย่าง 

     ตอบ : ไปประมาณ แรก ๆ ก็ไปครับ หลัง ๆ ไม่ได้สตางค์ก็เลยไม่ไปเลยครับ 

     ถาม : ที่ไม่ไปอีก แปลว่า พวกนี้ไปขึ้นแล้วแต่เขาไม่ให้ค่าตัว..มันจะมีพวกวงแถม แบบว่า 
   พวกอยากไปเล่นก็มาเล่น มาขออะไรแบบ นี้ก็ให้เล่น คุณจะอยู่ในหมวดนี้ 

(ป๋าเต็ด ยุทธนา ถามหน้ากากอีกาด า ช่องเวิร์คพอยท์ : 26 มกราคม 2560) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การทวนค าตอบของผู้ถามในลักษณะนี้เป็นทวนค าตอบเพ่ือขยายค าตอบ
เพ่ือจะน าไปสู่เนื้อความของการไม่ได้ค่าตัวของผู้แข่งขันขันเอง ผู้เข้าแข่งขันก าลังบอกโดยอ้อม ๆ ว่าเป็นวง
ดนตรีหนึ่งที่เคยไปในงานคอนเสิร์ตแต่ช่วงหลัง ๆ ก็ไม่ได้ไป จากรูปประโยคนี้อาจท าให้ผู้จัดงานหรือผู้ถามคาด
เดาได้ง่ายว่าผู้เข้าแข่งขันคนนี้เป็นใคร 
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    11) การกล่าวแสดงชื่นชมผู้ให้สัมภาษณ์  

 คือการใช้ถ้อยค าที่มีความหมายในทางที่ดีเพ่ือชมผู้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมา 

 ตัวอย่าง 

     ถาม : คุณนะ คุณเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้เก่งมากเลยนะคะ 

(ตั๊ก ศิริพร ถามหน้ากากโดรน ช่องเวิร์คพอยท์ : 12 มกราคม 2560) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามชื่นชมในความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน ที่ผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงได้
ไพเราะ โดยผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เพลง เพ่ือนรัก ของ The Parkinson ซึ่งถ่ายทอดบทเพลงได้ดี จนท าให้ชนะคู่แข่ง
อีกคนได ้

    12) การหยอกเย้า  

 คือการพูดเล่น ไม่จริงจัง ถ้าเป็นถ้อยค าที่อยู่ในรูปประโยคค าถามก็ถือว่าไม่มีเจตนาจะเอาค าตอบตาม
รูปประโยคที่ถามนั้น ถ้อยค าเหล่านี้ไม่ใช่การถามเพราะผู้ สัมภาษณ์ไม่มีเจตนาต้องการข้อมูลในเรื่องที่ถาม                 
ผู้สัมภาษณ์เพียงแต่ต้องการสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้เกิดข้ึน   

 ตัวอย่าง  

     ถาม : หนูมีค าถามจิตวิทยามาถามคะ ถ้ามีควายอยู่ตัวหนึ่งด้านซ้ายเป็นคันนาด้านขวาเป็น 
             นกเอ้ียง พี่คิดว่าควายมันจะไปด้านไหนคะ  

     ถาม : ผิดคะ มันจะไปไหนก็เรื่องของมัน 

(ซาร่า นลิน ถามหน้ากากผีเสื้อสมุทร ช่องเวิร์คพอยท์ : 9 กุมภาพันธ์ 2560) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามก าลังหยอกเหย้าผู้เข้าแข่งขันโดยอ้างถึงค าถามที่เป็นทางจิตวิทยาแต่
ค าถามนั่นไม่ได้เป็นจิตวิทยาเลย ค าถามที่ถูกถามนั้นเป็นการอธิบายให้ผู้เข้าแข่งขันได้เลือกตอบ โดยจะมี
ค าตอบที่ไม่ได้ตายตัว เป็นหยอกเหย้าและเรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้าแข่งขันและคนดู 

13) การตัดบท  

 การท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ยุติการพูดในการผลัดการตอบ เนื่องจากผู้สัมภาษณ์ก าลังออกนอกประเด็น 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีการนัดแนะบทสัมภาษณ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า ดังนั้นผู้
สัมภาษณ์จึงต้องตัดบทหรือยุติเรื่องที่นอกประเด็นแล้วดึงการสนทนากลับมาสู่ค าถามท่ีต้องการถาม 

 ตัวอย่าง 

     ถาม : คุณรู้จักเพลง แอบเหงาไหมครับ 

     ตอบ : แอบ 

     ถาม : อย่าร้องครับ เดี๋ยวลิขลิทธิ์ครับ อย่าร้องครับ เปลืองลิขลิทธิ์ครับ 

(เสนาหอย ถามหน้ากากสาวน้อย ช่องเวิร์คพอยท์ : 23 พฤศจิกายน 2559) 
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 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามได้ถามผู้เข้าแข่งขันว่ารู้จักเพลงแอบเหงาไหม ซึ่งเพลง แอบเหงา 
เป็นเพลงของผู้ถามเอง หลาย ๆ คนเคยได้ร้องและได้ยินเช่นเดียวกันผู้เข้าแข่งขันคนนี้ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันก็ต้องเคย
ร้องเพลงแอบเหงานี้มาก่อนอยู่แล้ว จึงท าให้ผู้เข้าแข่งขันได้รู้จักและร้องเพลงนี้ขึ้นมา แต่ในขณะที่ก าลังร้องได้
ประมาณสองถึงสามค า ผู้ถามจึงรีบพูดและได้ตัดบทโดยการอ้างลิขลิทธิ์ขึ้นมาแทน 

 ส่วนกลวิธีการตอบค าถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 ผู้วิจัย
พบกลวิธีการตอบทั้งหมด 11 กลวิธี ได้แก่ 1) การหลีกเลี่ยง 2) การโกหก 3) การตอบแบบถามมาตอบไป                
4) การตอบแบบใหความร่วมมือ 5) การตอบแบบไม่ให้ความร่วมมือและปกปดข้อมูล 6) การตอบที่ท าให้เกิด
ความเขาใจผิดหรือเสียหาย 7) ค าตอบแบบคล้อยตาม ในการตอบค าถามที่ไม่ตรงประเด็น แบ่งได้ย่อยได้                  
4 กลวิธี 1) การกลาวอางว่าข้อมูลไม่เพียงพอจึงไม่สามารถตอบค าถามได้ 2) การปฏิเสธสิ่งที่เกี่ยวข้องกับค าถาม
หรือปฏิเสธตัวค าถาม 3) การทวนค าถามโดยการกล่าวค าถามซ้ าแต่ไม่ตอบค าถาม และ 4) การปฏิเสธไม่ตอบ
ค าถามท่ีไม่ได้แสดงออกโดยตรง 

    1) การหลีกเลี่ยง  

 เป็นกลวิธีที่พบเห็นได้บ่อยมากในกรณีที่ผู้ตอบไม่ต้องการตอบค าถาม ส่วนใหญ่มันจะเลี่ยงการตอบ
ค าถามที่เกี่ยวกับอายุ แล้วยังเป็นกลวิธีที่ใช้ในกรณีผู้ตอบไม่ต้องการพูดหรือแสดงความคิดอะไรที่จะเป็นการ
ยอมรับหรือยืนยันบางสิ่งบางอยางอย่างชัดเจน  

 ตัวอย่าง 

     ถาม : เคยอยู่วงดนตรีใดวงดนตรีหนึ่งหรือเปล่าครับ 

      ตอบ : อ้า… 

(กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ ถามหน้ากากหน้ากากทักซิโด้ ช่องเวิร์คพอยท์ : 1 ธันวาคม 2559) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การตอบค าถามของผู้เข้าแข่งขันตอบเพียงว่า อ้า… และไม่ได้แสดงค าตอบ
หรือข้อมูลอะไรที่จะเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมอีกเลย ค าว่า “อ้า…” ในที่นี้จึงหมายถึงค าออกเสียงขึ้นต้นประโยค
ของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น 

    2) การโกหก  

 เป็นกลวิธีที่ใช้ในการตอบค าถามของผู้ตอบที่ไม่เต็มใจจะตอบ ซึ่งการตอบโกหกนี้จะส่งผลก็ต่อเมื่อผู้
ถามยอมรับค าตอบที่เป็นการโกหกนั้นกลวิธีการโกหกเกิดขึ้นได้บ่อยในการสนทนา บางครั้งการตอบแบบโกหก
ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค าถามของผู้ถามเช่นเดียวกัน หากว่าผู้ถามมีการใช้ค าพูดที่เป็นอคติ ไม่ดีต่อผู้ตอบมากเกินไป 
ผู้ตอบก็มักจะใช้กลวิธีการโกหกในการตอบค าถาม 

 ตัวอย่าง 

     ถาม : ณ ปัจจุบันนี้โสด หรือว่ามีผัวอยู่คะตอนนี้ 

     ตอบ : ผัวชื่อนุ้ย 

(ตั๊ก ศิริพร ถามหน้ากากพยาบาล ช่องเวิร์คพอยท์ : 23 พฤศจิกายน 2559) 
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 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การตอบค าถามในลักษณะนี้จัดได้ว่าเป็นการโกหก การไม่พูดความจริง 
เพราะผู้ถามได้ถามผู้เข้าแข่งขันว่ามีสามีหรือยัง แต่ผู้เข้าแข่งขันกลับเอาชื่อสามีของผู้ถามมาตอบ จึงท าให้หลาย 
ๆ คนไม่เชื่อว่ามีสามีชื่อนี้ 

 นายชูเกียรติ เอ่ียมสุข หรือชื่อในการแสดงว่า นุ้ย เชิญยิ้ม ที่ถูกกล่าวอ้างนั้น มีอาชีพเป็นนักแสดงตลก 
นักแสดงและพิธีกรชาวไทยและเป็นสามีของคุณตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด 

    3) การตอบแบบถามมาตอบไป  

 เป็นการตอบที่ตรงประเด็นค าถามแต่ค าตอบอาจไม่ได้สนองความต้องการของผู้ถามอย่างแท้จริง 

 ตัวอย่าง  

     ถาม : สูงเท่าไหร่ 

       ตอบ : ร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบ 

(แอร์ ภัณฑิลา ถามหน้ากากทุเรียน ช่องเวิร์คพอยท์ : 19 มกราคม 2560) 

 จากตัวอย่าง เป็นการตอบค าถามในลักษณะการถามมาตอบไป แม้ค าตอบอาจจะไม่ได้สนองถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ถาม และผู้ศึกษาได้ศึกษาจากรูปประโยคของค าตอบจึงไม่สามารถรู้ค าตอบที่แท้จริงจาก
ผู้ที่ตอบค าถามได้ว่าค าตอบที่ออกมาเป็นจริงหรือไม่ แต่เจตนาของผู้ตอบคือการตอบแบบผ่าน ๆ ถามมาก็ตอบ   

    4) การตอบแบบให้ความร่วมมือ  

 เป็นการตอบที่นอกจากจะตรงประเด็นค าถามแล้วยังเป็นการให้ค าตอบที่ถูกต้องและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  

 ตัวอย่าง 

     ถาม : สอนร้องเพลงหรือสอนเล่นดนตรีคะ  

     ตอบ : สอนร้องเพลงสอนการแสดงในการร้องเพลง สอนวิธีออกเสียงในการแสดงเพลงนั้น ๆ 

(ใบเฟิร์น พัสกร ถามหน้ากากแมวตาเดียว ช่องเวิร์คพอยท์ : 6 ตุลาคม 2559) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามได้ถามผู้เข้าแข่งเกี่ยวกับอาชีพเสริมของผู้เข้าแข่งขันเองว่าตอนนี้               
ผู้เข้าแข่งขันสอนร้องเพลงหรือสอนเล่นดนตรี ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงค าตอบที่ตรงประเด็นและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
อีกว่าสอนวิธีการออกเสียง สอนการแสดงด้วย ซึ่ งเป็นการให้ความร่วมมือในการตอบค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ตามท่ีผู้ถามนั้นอยากจะได้ 

 5) การตอบแบบไม่ให้ความร่วมมือและปกปิดข้อมูล เป็นการตอบที่ผู้ตอบไม่ได้เปิดเผยในสิ่งที่ตนเองรู้
และยังปกปิดเอาไว้ 

 ตัวอย่าง 

     ถาม : ไปอินเตอร์ไปที่จีนมาใช่ไหม 

     ตอบ : อ่ะ… หนีห่าว 

(เสนาหอย ถามหน้ากากโพนี่ ช่องเวิร์คพอยท์ : 8 ธันวาคม 2559) 
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 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ผู้ถามได้ถามผู้เข้าแข่งขันในเรื่องการไปท างานหรือโกอินเตอร์ที่ประเทศจีน 
แต่ผู้เข้าแข่งขันกลับตอบเพียงว่า “หนีห่าว” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “สวัสดี” การที่ผู้เข้าแข่งขันตอบเช่นนี้
ไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลอะไรเลยหรือเรียกว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและตัวเอง เพราะว่าถ้าให้ข้อมูลอะไรออกไปจะ
ท าให้ผู้ถามคาดเดาได้ง่าย เพราะมีดาราหรือศิลปินของวงการบันเทิงไทยที่ไปโด่งดังในประเทศจีนมีเพียงไม่กี่คน 
และการที่ผู้เข้าแข่งขันพูดว่า “หนีห่าว” ซึ่งเป็นค าพูดง่าย ๆ จึงท าให้หลาย ๆ คนก็สามารถพูดได้เหมือนกัน 
ดังนั้นที่ผู้เข้าแข่งขันพูดค าว่าหนีห่าวก็ไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลอะไรเลย 

    6) การตอบที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเสียหาย  

 เป็นกลวิธีที่ให้ค าตอบหรือข้อมูลที่ผิดพลาดแก่ผู้ถามซึ่งอาจจะเป็นการให้ข้อมูลมากหรือน้อยเกินไปให้
ข้อมูลผิดไปจากที่ตนเองรู้แต่ไม่ใช่การโกหก การตอบค าถามในลักษณะนี้ผู้ตอบจะมีความรู้สึกมีอคติต่อสิ่งที่             
ผู้ถามได้ถาม ซึ่งความรู้สึกอคติล าเอียงในความคิดเหล่านี้จะส่งผลต่อการให้ค าตอบของผู้ตอบ 

 ตัวอย่าง 

     ถาม : สามีคุณเพ่ิงไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาทที่ก าลังจะตายใช่ไหมครับ 

     ตอบ : เอ่อ ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ แต่มึงตายก่อนแน่ ๆ 

(เสนาหอย ถามหน้ากากเจ้าหญิง ช่องเวิร์คพอยท์ : 22 ธันวาคม 2559) 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ค าตอบที่ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงออกมา หมายถึงการมีอคติต่อตัวผู้ถาม               
ที่ตัวผู้ถามนั้นน าเอาเรื่องอาการเจ็บป่วยของสามีผู้เข้าแข่งขันมาตั้งเป็นค าถาม จึงท าให้ผู้เข้าแข่งขันไม่พอใจ              
ในค าถาม และการตอบของผู้เข้าแข่งขันแทนที่จะปฏิเสธแต่กลับต่อว่า และไม่มีแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอาจท าให้
หลาย ๆ คนเข้าใจผิดได้ 

    7) ค าตอบแบบคล้อยตาม  

 คือลักษณะค าตอบนี้เป็นการคล้อยตามผู้ถาม ไม่มีการแสดงความคิดเห็นขัดแย้งในค าตอบ การตอบ
ค าถามแบบคล้อยตามมักจะแสดงด้วยการพูดว่า “ใช่” 

 ตัวอย่าง 

     ถาม : เพลง ๆ นี้ร้องครั้งแรกในท่ีนี่รึเปล่าคะ 

     ตอบ : ใช่แล้วครับ ที่นี่ที่แรกครับ 

(แอร์ ภัณฑิลา ถามหน้ากากแมวตาเดียว ช่องเวิร์คพอยท์ : 6 ตุลาคม 2559) 

 จากตัวอย่างแสดงให้ว่า ผู้เข้าแข่งขันตอบค าถาม โดยใช้ค าว่า “ใช่”แสดงถึงการคล้อยตามกับค าถามที่
ได้รับมา 

    8) การตอบค าถามไม่ตรงประเด็น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 4 กลวิธี คือ 

         8.1 การกล่าวอ้างว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอจึงไม่สามารถตอบค าถามได้ เช่น การตอบว่าไม่รู้หรือไม่ทราบ  
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ตัวอย่าง 

     ถาม : ผมรู้ว่าคุณรู้ไหมรับว่าที่คุณหอยเขาลดความอ้วนเพื่อต้องการที่จะไปจีบ อุ้ม ลักขณา 

     ตอบ : (หัวเราะ)...ไม่รู้ค่ะ 

(หนุ่ม ศรราม ถามหน้ากากมังกร ช่องเวิร์คพอยท์ : 5 มกราคม 2560) 

        8.2 การปฏิเสธสิ่งที่เกี่ยวข้องกับค าถามหรือปฏิเสธตัวค าถาม 

 ตัวอย่าง 

     ถาม : เคยเล่นละครเวทีกับผมไหมครับ 

     ตอบ : เท่าที่จ าได้ ยังไม่เคยครับ 

(เสนาหอย ถามหน้ากากแมวตาเดียว ช่องเวิร์คพอยท์ : 6 ตุลาคม 2559) 

       8.3 การทวนค าถามโดยการกล่าวค าถามซ้ าแต่ไม่ตอบค าถาม 

 ตัวอย่าง 

     ถาม : เคยร่วมไหมกับนักร้อง นักร้องเกาหลีไหม เคยร่วมไหม 

     ตอบ : เคยร่วมไหม??… 

(หนึ่ง จักรวาล ถามหน้ากากโพนี่ ช่องเวิร์คพอยท์ : 8 ธันวาคม 2559) 

       8.4 การปฏิเสธไม่ตอบค าถามวิธีการนี้มักไม่ได้แสดงโดยตรง แต่เป็นแบบปกปิดโดยผู้ตอบค าถามจะ
กล่าวถึงหัวข้อเรื่องท่ีสนทนาแต่ไม่ได้กล่าวถึงค าถาม 

  

ตัวอย่าง 

     ถาม : บ้านของคุณก าลังสร้าง แต่ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับ 

     ตอบ : บ้านของพ่ีท านา ท านา 

(ดีเจเจ็ม ณัฏฐ์ปวินท์ ถามหน้ากากหมูป่า ช่องเวิร์คพอยท์ : 15 ธันวาคม 2559) 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษากลวิธีการถามและการตอบค าถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง 
ซีซั่นที่ 1 ผู้วิจัยได้รวบรวมค าถามที่พบในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 
ทั้งหมดจ านวน 871 ซึ่งมีกลวิธีการถามค าถามดังนี้ 1. กลวิธีการถามท่ีชี้น าค าตอบมากที่สุดจ านวน 494 ค าถาม 
คิดเป็นร้อยละ 56.72 2. การใช้กลวิธีในการรุกไล่ด้วยค าถามต่อเนื่องจ านวน 106 ค าถาม คิดเป็นร้อยละ 12.17 
3. การใช้กลวิธีการซ้ าค าถามจ านวน 81 ค าถาม คิดเป็นร้อยละ 9.30 4. การใช้กลวิธีการหยอกเย้าจ านวน              
64 ค าถาม คิดเป็นร้อยละ 7.35 5. การใช้กลวิธีในการเสริมค าตอบจ านวน 39 ค าถาม คิดเป็นร้อยละ 4.48 6. 
การใช้กลวิธีในการถามในลักษณะสรุปค าตอบจ านวน 34 ค าถาม คิดเป็นร้อยละ 3.90 7. การใช้กลวิธีการใช้
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ประโยคบอกเล่าเพ่ือยั่วยุจ านวน 31 ค าถาม คิดเป็นร้อยละ 3.56 8. กลวิธีการทวนค าตอบจ านวน 11 ค าถาม 
คิดเป็นร้อยละ 1.26 9. การใช้กลวิธีการกล่าวแสดงความชื่นชมผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 ค าถาม คิดเป็นร้อยละ 
0.57 10. การใช้กลวิธีการตั้งค าถามจากเหตุการณ์สมมติจ านวน 4 ค าถาม คิดเป็นร้อยละ 0.46 11. การใช้
กลวิธีในการเปลี่ยนค าถามจ านวน 1 ค าถาม คิดเป็นร้อยละ 0.11 12. การใช้กลวิธีการตัดบทจ านวน 1 ค าถาม
คิดเป็นร้อยละ 0.11 และ 13. การใช้กลวิธีในการตั้งค าถามแย้งไม่พบในรายการ The Mask Singer Thailand 
หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 

 กลวิธีการตอบค าถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 ผู้วิจัยได้
รวบรวมค าตอบที่พบในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 ทั้งหมดจ านวน 792 
ค าตอบ พบกลวิธีในการตอบค าถามทั้งหมด 11 กลวิธี ดังนี้ 1. การใช้กลวิธีการตอบค าถามแบบถามมาตอบไป
จ านวน 211 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 26.64 2. การใช้กลวิธีในการตอบค าถามแบบไม่ให้ความร่วมมือและปกปิด
ข้อมูลจ านวน 188 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 23.74 3. กลวิธีการตอบแบบให้ความร่วมมือจ านวน 182 ค าตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 22.98 4. การใช้กลวิธีการตอบค าถามแบบการปฏิเสธสิ่งที่เกี่ยวข้องกับค าถามหรือปฏิเสธตัว
ค าถามจ านวน 79 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 9.97 5. กลวิธีในการตอบค าถามแบบการตอบที่ท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดหรือเสียหายจ านวน 53 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.69 6. การใช้กลวิธีในการตอบค าถามแบบหลีกเลี่ยง
จ านวน 31 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.91 7. การใช้กลวิธีในการตอบค าถามแบบการทวนค าถามโดยการกล่าว
ค าถามซ้ าแต่ไม่ตอบค าถามจ านวน 25 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.16 8. การใช้กลวิธีในการตอบค าถามแบบ
คล้อยตามจ านวน 13 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.64 9. การใช้กลวิธีในการตอบค าถามแบบการโกหก จ านวน                
7 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.88 10. การใช้กลวิธีการตอบค าถามแบบการปฏิเสธไม่ตอบค าถามที่ไม่ได้แสดงออก
โดยตรง จ านวน 2 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.25 และ 11. มีการใช้กลวิธีการตอบค าถามแบบการกล่าวอ้างว่าไม่
มีข้อมูล จ านวน 1 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.13 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการถามและการตอบค าถามในรายการ  The Mask Singer 
Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1  ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  

 การศึกษาพบว่าในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 มีกลวิธีการถามที่
เป็นการชี้น าค าตอบที่พบมากที่สุด ซึ่งพบร้อยละ 56.72 และในการถามจะเน้นการถามเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง 
แต่ผู้ถูกสัมภาษณ์นั้นจะถูกปิดบังด้วยหน้ากากจึงท าให้ค าตอบที่ออกมานั้นยากที่จะคาดเดาได้ถูกจนกว่าจะถูก
เปิดหน้ากาก ซึ่งในงานวิจัยของ ประไพพรรณ พ่ึงฉิม (2542) เรื่อง “กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ทาง
โทรทัศน์สองประเภท” ผู้วิจัยได้น ามาศึกษาท าให้พบข้อแตกต่างคือ กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ทาง
โทรทัศน์สองประเภท จะมีการเน้นค าถามเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้สัมภาษณ์ที่พบมากที่สุด และยังมี
กลวิธีการเสริมค าถามที่เพ่ิมมาอีก เพราะกลวิธีการเสริมการถามนั้นเพ่ือจะค้นหาข้อเท็จจริง ในส่วนการ
สัมภาษณ์ระหว่างผู้ถามและผู้ตอบนั้นจะมีการที่เห็นหน้าตาซึ่งกันและกันท าให้ผู้ถามสามารถเห็นวัจนกรรมของ
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ผู้สัมภาษณ์ได้เพ่ือน าไปสู่ข้อเท็จจริงได้อย่างทันที ส่วนใหญ่ประเภทของการถามในงานวิจัยของประไพพรรณ 
พ่ึงฉิม จะพบการถามเพ่ือรุกไล่และคาดคั้นเอาค าตอบจึงท าให้การถามและการตอบมีลักษณะเป็นการยืดเยื้อ 

 การศึกษาพบว่าในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 มีกลวิธีการตอบ
ค าถามที่สอดคล้องกับงานวิจัยของนิจจาภา วงษ์กระจ่าง (2545) ที่ได้ศึกษา “กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบ
ค าถามของนักการเมืองไทย” ในส่วนกลวิธีการตอบค าถามในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากาก
นักร้อง ซีซั่นที่ 1 มีความแตกต่างกันระหว่างการตอบค าถามของนักการเมือง คือ ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พยายาม
รักษาหน้าและภาพลักษณ์ที่ดีของตัวเองและค าตอบที่ได้จากนักการเมืองจะเป็นการตอบเพ่ือหลีกเลี่ยงที่พบมาก
ที่สุด ในส่วนของรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง จะมีการตอบเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริง
ของผู้เข้าแข่งขันเอง เพราะผู้ถามไม่สามารถรู้ความจริงจากค าตอบของผู้เข้าแข่งขันได้ระหว่างการถามและการ
ตอบ แต่ผู้ถามจะรู้ได้ว่าผู้ถูกสัมภาษณ์นี้พูดจริงหรือไม่จริงก็ต่อเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ถูกเปิดหน้ากาก ค าตอบส่วน
ใหญ่ที่พบในรายการ The Mask Singer Thailand หน้ากากนักร้อง จะเป็นการตอบแบบถามมาตอบไปตอบ 
พบจ านวน ร้อยละ 26.64 ในการตอบลักษณะนี้ของผู้ถูกสัมภาษณ์นี้ก็ตอบเพ่ือให้ผ่านไปหรือการตอบเพ่ือเอา
ตัวรอดในการที่จะถูกจับผิด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการถามและการตอบค าถามในรายการ  The Mask Singer 
Thailand หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 1 เท่านั้นและผู้ที่สนใจสามารถน าไปต่อยอดได้ในการแข่งขันในซีซั่นอ่ืน ๆ 

 2. ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืน ๆ ได้เช่น การดูวัจนกรรมในการสื่อสาร การใช้ภาษา
ของผู้ถามและผู้เข้าแข่งขัน การศึกษาความหมายของชุดหรือหน้ากากของผู้เข้าแข่งขัน และกลวิธีการด าเนิน
ของรายการ 

 3. ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของกลวิธีการถามและการตอบค าถามในรายการอ่ืน ๆ ได้ 
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กลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาโทรทัศน์เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์ 

 
ภิญญามาศ กาละ1 แพรพลอย โชติกมาศ2  สถาพร ขุนสังข์3   

และบุษกร โกมลตรี4 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาโทรทัศน์ประเภทเครื่องดื่มรังนก
ส าเร็จรูปที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจผู้บริโภค  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากโฆษณาเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป         
ยี่ห้อแบรนด์ ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 จ านวน 15 ชิ้น และใช้แนวคิด                  
เทคนิคการน าเสนอโฆษณา  (Presentation techniques) ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า        
เทคนิคการน าเสนอโฆษณาที่ใช้มากที่สุดเป็นอับดับหนึ่งคือ การใช้สัญลักษณ์ (Symbolic) ได้แก่ การใช้สีแดง
และโลโก้ในโฆษณา อันดับสองคือ การใช้ผู้น าเสนอประเภทการใช้โฆษก (Spokesman) อันดับสามคือ การใช้
ผู้น าเสนอประเภทการใช้บุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง (Testimonial) อันดับสี่คือ การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของ
สินค้าในลักษณะที่ชัดเจนเกินจริง (Dramatization) อันดับห้าคือ การใช้เสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of life)           
และอันดับสุดท้ายคือ การน าเสนอแบบร้องร าท าเต้น  (Production number) กลวิธีการน าเสนอสินค้าใน
โฆษณาดังกล่าวสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเชื่อว่า การมอบเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปหรือกระเช้าแบรนด์           
เป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลส าคัญต่าง ๆ เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยและความกตัญญู          
ที่น่ายกย่อง ซึ่งแท้จริงแล้วสิ่งที่โฆษณาต้องการน าเสนอล้วนเป็นวาทกรรมที่โน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ     
โดยไม่ได้ไตร่ตรองถึงประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริง  
 
ค าส าคัญ: กลวิธีการน าเสนอสินค้า โฆษณาโทรทัศน์ เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป แบรนด์   

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1 -3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย,์ ดร., สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  

โฆษณาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารและโน้มน้าวใจผู้บริโภคผ่านช่องทางของสื่อต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์              
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของเสรี วงษ์มณฑา (2546, น. 13) ที่ได้ให้ความหมายการโฆษณาไว้ว่า “เป็นการ
สื่อสารเพ่ือการจูงใจ (Persuasion) มีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ ไม่ใช่การให้ข่าวสาร 
(Information)” ดังนั้นโฆษณาจึงกล่าวถึงสิ่งที่ดีที่มีพลังในการจูงใจให้คนคล้อยตาม แต่ไม่บอกรายละเอียด
ทั้งหมดเหมือนการให้ข่าวสาร เนื่องจากไม่ช่วยในการจูงใจดังค ากล่าวที่ว่า “การโฆษณาเป็น Half Truth      
ซึ่งหมายความว่า ทุกสิ่งที่กล่าวในโฆษณาเป็นความจริง แต่ความจริงทั้งหมดไม่ได้อยู่ในโฆษณา” 

 “การโน้มน้าวใจ คือการสื่อสารของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน โดยการเปลี่ยน 
ความเชื่อ ค่านิยมหรือทัศนคติ” ไซมอนส์ (1976 อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2549) โดยมีหลักการ
ส าคัญในการโน้มน้าวใจ คือการท าให้มนุษย์ประจักษ์ว่าถ้าเชื่อและเห็นคุณค่าหรือท าตามที่ผู้โน้มน้าวใจชักน า 
จะท าให้เกิดผลที่ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของตน  

การโน้มน้าวใจในสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อผู้เสพหรือผู้บริโภคเป็นอย่างมาก หากพิจารณาพบว่า         
ในสื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ (broadcasting media) อันได้แก่ เสียงตามสาย วิทยุ       
และโทรทัศน ์สามารถสร้างความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและดึงดูดให้ผู้บริโภคหลงเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น    

ในปัจจุบันอาหารเสริมได้รับความนิยมในกลุ่มของคนรักสุขภาพ เพราะคนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาและความเครียดจากการท างานจนท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแลสุขภาพ อาหารเสริมจึงเข้ามามี
บทบาทต่อผู้คนมากขึ้น “เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป” จึงกลายเป็นหนึ่งในอาหารเสริมที่ผู้คนให้ความสนใจ  
เพราะจากการโฆษณาสรรพคุณของรังนก ท าให้ผู้บริโภคเชื่อว่าการรับประทานรังนกเป็นประจ าจะช่วยบ ารุง
สุขภาพให้แข็งแรงได้มากขึ้น 

นอกจากนี้เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยังถูกใช้เป็นของขวัญส าหรับมอบให้ผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสและ
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันแม่ ฯลฯ เป็นต้น โดยเฉพาะยี่ห้อ “แบรนด์” ที่สามารถ
สร้างความรู้สึกประทับใจในตัวสินค้าในฐานะอาหารเสริมสุขภาพที่ดูดี มีคุณภาพ เหมาะส าหรับมอบให้แก่
ผู้ใหญ่หรือคนที่รักเพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญู ความรักและความห่วงใยที่มีต่อกัน 

อย่างไรก็ตามในทรรศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเชื่อดังกล่าว 
เช่น “จากการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับคุณค่าของรังนก 1 ขวด ที่มีวางจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด พบว่า       
มีปริมาณโปรตีนน้อยมากเมื่อเทียบกับไข่ไก่ 1 ฟอง (มีโปรตีน 6.5 กรัม) หรือนมหนึ่งกล่อง (8.5 กรัม)           
และยังพบว่าการกินรังนก 1 ขวด จะได้ปริมาณโปรตีนเท่ากับการดื่มนม 1/64 กล่องเท่านั้น ซึ่งไม่คุ้มค่า        
ทั้งในแงข่องคุณภาพและราคาต่อการบ ารุงสุขภาพ” (ภาสกิจ วัณนาวิบูล, 2555)  

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า สังคมบริโภคนิยมในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญและสนใจ       
สื่อโฆษณาเป็นอย่างมาก ด้วยข้อความ ภาพ เสียง ในการน าเสนอสินค้า รวมไปถึงกลวิธีการน าเสนอที่มี     
ความน่าสนใจ โดยเฉพาะในโฆษณาโทรทัศน์ “เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป” เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ
ผู้บริโภคให้หลงเชื่อตามค าบอกกล่าวในโฆษณามากกว่าคุณค่าที่แท้จริงของตัวสินค้า จึงเป็นที่มาของการวิจัย
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เรื่อง “กลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาโทรทัศน์เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์” เพ่ือท าให้ทราบถึง
กลวิธีการโน้มน้าวใจโดยการใช้ “เทคนิคการน าเสนอโฆษณา” รวมไปถึงท าให้ผู้บริโภคได้รู้เท่าทันสื่อโฆษณา   
ในปัจจุบันและยังเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้านสื่อโฆษณาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษากลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาโทรทัศน์ เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์                 
ที่ออกอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 

 
วิธีการศึกษา 
 วิจัยเรื่อง กลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาโทรทัศน์ เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์             
เป็นการศึกษาวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)  เ พ่ือวิ เคราะห์ เนื้อหาในโฆษณาที่มีผลต่อ               
การโน้มน้าวใจผู้บริโภค  

ผู้วิจัยเลือกใช้สื่อโฆษณาเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ เพราะเป็นสื่อที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย และเจาะจงเฉพาะในโฆษณาเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์     
ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 จ านวน 15 ชิ้น เนื่องจากเป็นโฆษณาที่มีความชัดเจน    
ในด้านการโน้มน้าวใจผู้บริโภคและยังสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการน ามาศึกษาวิเคราะห์  

การศึกษาดั งกล่ าว ได้ ใช้ แนวคิด เทคนิคการน า เสนอโฆษณา (Presentation techniques)              
ของเสรี  วงษ์มณฑา (2546 , น.  155 - 162)  มาเป็นแนวทางในการวิ เคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย                    
การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) การใช้เสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of life) การน าเสนอแบบร้องร าท าเต้น 
(Production number) การชี้ให้เห็นผลประโยชน์ของสินค้าในลักษณะที่ชัดเจนเกินจริง (Dramatization) 
และการน าเสนอเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic)  

ผลที่ได้จากการศึกษากลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาโทรทัศน์ เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์
ใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการน าเสนอข้อมูล  
  
ผลการศึกษา  

การศึกษากลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาโทรทัศน์ เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2556 - 2560 พบว่ามีกลวิธีการโน้มน้าวใจที่สามารถน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 1. การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) คือผู้ที่จะพูดเรื่องราวของสินค้าเพ่ือให้การโฆษณาน่าสนใจยิ่งขึ้น 
ในกรณีที่ตัวสินค้าไม่น่าสนใจ จะนิยมใช้ผู้น าเสนอในการโฆษณา โดยยึดหลักปรัชญาที่ว่า “มนุษย์จะสนใจ
มนุษย์ด้วยกันเอง” (เสรี วงศ์มณฑา, 2546, น. 155) ซึ่งแบ่งได้ดังนี ้ 

1.1 การใช้โฆษก (Spokesman) หมายถึง การน าเอาบุคคลที่ไม่ได้มีการใช้สินค้าโดยตรงมาเป็น
ผู้น าเสนอหรืออวดอ้างสรรพคุณสินค้า ซึ่งในโฆษณาเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์ มีการใช้ผู้น าเสนอ    
ที่เป็นโฆษกดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 ปี 2556 มีการใช้แอฟ ทักษอร และสงกรานต์ เตชะณรงค์ เพราะต้องการอาศัยประโยชน์ของ         
การมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของดารานักแสดงมากระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค เนื่องจากทั้งสองคนเป็นคู่รัก
ที่ได้รับความนิยมและโด่งดังในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งแอฟยังเป็นต้นแบบของผู้หญิงและดารานักแสดงที่
วางตัวในสังคมได้ดีมาตลอด โฆษณาจึงพยายามตอกย้ าและโน้มน้าวใจผู้บริโภคตามที่มีการอวดอ้างสรรพคุณ
ของสินค้า ดังค าพูดของเธอที่กล่าวในโฆษณาว่า “ปีใหม่นี้มอบแบรนด์รังนกแท้ที่ได้รับการยอมรับจาก world 
class selection ให้คนพิเศษที่สุดส าหรับคุณนะคะ” เพราะโฆษณาชุดดังกล่าวออกอากาศในช่วงเทศกาล      
ปีใหม่ จึงต้องการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคหันมามอบแบรนด์ซึ่งเป็นชุด world class selection ให้เป็นของขวัญ  
แก่คนพิเศษเพ่ือแสดงออกถึงความรักและความห่วงใย 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงการใช้โฆษกในโฆษณาแบรนด์ ชุด “World class selection” ปี 2556 

 ปี 2557 - 2560 มีการใช้ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ นักแสดงสาวที่ก าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นและ
สังคมในปัจจุบันมาเป็นโฆษกในการน าเสนอสินค้า โดยในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ญาญ่าก าลังโด่งดังและมี
ผลงานการแสดงรวมไปถึงโฆษณาที่หลากหลาย อีกทั้งบุคลิกของเธอมีความร่าเริง สดใส ทางโฆษณาจึงใช้เธอ
เป็นผู้น าเสนอสินค้าในฐานะตัวแทนของวัยหนุ่มสาว เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคท่ีมีความชื่นชอบผลงานของเธอ
หันมาสนใจโฆษณาซึ่งจะน าไปสู่การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างโฆษณาชุด “เปิดตัวรักแท้ของญาญ่า”         
ที่ต้องการโน้มน้าวผู้บริโภคให้หันมาตอบแทนพระคุณแม่ด้วยการเลือกแบรนด์เป็นของขวัญในเทศกาลวันแม่ 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการใช้โฆษกในโฆษณาแบรนด์ ชุด “เปิดตัวรักแท้ของญาญ่า” ปี 2557 

1.2 การใช้บุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง (Testimonial) หมายถึง การใช้บุคคลที่เคยใช้สินค้า       
แล้วพึงพอใจหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นผู้รับรองสินค้าในโฆษณาหรือเป็นการใช้ผู้น าเสนอที่เคยใช้สินค้านั้น
แล้วออกมายืนยันว่าสินค้าชนิดนั้นดีและเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้  (เสรี วงศ์มณฑา, 2546, น. 156)       
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 โฆษณามีการใช้ “หมีเซียะ” นักแสดงชื่อดังจากฮ่องกง ผู้ที่เคยโด่งดังไปทั่วเอเชียจากบทบาทอ้ึงย้ง    
ในละครเรื่องมังกรหยก และ “หลี่ เหลียงเหว่ย” หรือติงลี่ นักแสดงที่อยู่ในวงการมาเป็นเวลานานและมีชื่อเสียง
ไปทั่วเอเชียในบทบาทของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้มาเป็นผู้น าเสนอสินค้าประเภทการใช้บุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง      
เพราะในโฆษณาได้มีการกล่าวว่าหมีเซียะและติงลี่ได้ใช้เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปเป็นอาหารเสริมบ ารุงสุขภาพมา
อย่างยาวนานจนท าให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีผิวพรรณที่ดูอ่อนกว่าวัย ด้วยผลงานที่มีชื่อเสียงและโด่งดังของ   
ทั้งสองคนจนมีผู้ที่ชื่นชอบผลงานเป็นจ านวนมาก ประกอบกับหมีเซียะเคยได้รับฉายา “สาวสองพันปี”         
และติงลี่ในวัย 60 ปี แต่ยังคงมีผิวพรรณและหน้าตาที่ดูอ่อนเยาว์ โฆษณาจึงใช้ทั้งสองคนเป็นผู้น าเสนอสินค้า    
ที่เคยใช้เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเชื่อว่า หากรับประทานเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป      
เป็นประจ าจะท าให้สุขภาพแข็งแรงและดูอ่อนกว่าวัยเหมือนกับหมีเซียะและติงลี่ 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3 - 4  แสดงการใช้บุคคลทีใ่ช้สินค้ารับรองในโฆษณาแบรนด์  

ชุดแบรนด์รังนกแท ้เคล็ดลับท่ีญาญ่า หมี่เซยีะเชื่อหมดใจ ปี 2558 และชุด ญาญ่าและติงลี่ พระเอกตลอดกาล ปี 2559 

จากการใช้ผู้น าเสนอสินค้าประเภทบุคคลที่เคยใช้สินค้าดังกล่าวท าให้เห็นว่า โฆษณาต้องการโน้มน้าว
ผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงของวัยท างานและวัยผู้ใหญ่ให้หันมาสนใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการเลือก
บริโภคเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปเป็นประจ า เพ่ือเสริมสร้างให้มีผิวพรรณและสุขภาพที่ดีเหมือนกับหมีเซียะ    
และติงลี่ ผู้เป็นต้นแบบของผู้ชายและผู้หญิงในวัยผู้ใหญ่ที่มีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมาตลอด 

2. การใช้เสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of life) เป็นการน าเสนอในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงท าให้
เกิดผลกระทบใจต่อผู้บริโภค ดังตัวอย่างโฆษณาปี 2558 ชุดดูแลพ่อ คนที่รักคุณสุดหัวใจ มีการน าเอาเหตุการณ์
ในชีวิตจริงช่วงวัยเด็กระหว่างญาญ่าและคุณพ่อมาสร้างเรื่องราวให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์คล้อยตามและใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปเป็นสื่อแสดงถึงความรักและการตอบแทนพระคุณ ประกอบกับโฆษณา
ดังกล่าวออกอากาศในช่วงเทศกาลวันพ่อ โฆษณาจึงต้องการชักจูงผู้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมซื้อโดยใช้ช่วง
เทศกาลส าคัญและใช้เสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่สามารถโน้มน้าวให้เกิดการกระทบใจตัวบุคคลและหลงเชื่อจนน าไปสู่
การสนับสนุนสินค้านั้นได้   
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ภาพที่ 5 แสดงการใช้เสี้ยวหนึ่งของชีวิตในโฆษณาแบรนด์ ชุด “ดูแลพ่อ คนท่ีรักคุณสดุหัวใจ” ปี 2558 

ปี 2559 โฆษณาแบรนด์มีการใช้เค้าโครงเรื่องจริงของ “ฟิล์ม” ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับความรักและ      
การดูแลจากผู้เป็นแม่มาตลอดจนสามารถท าให้หายจากโรคมะเร็งได้ อีกทั้งโฆษณาชุดดังกล่าวออกอากาศ
ในช่วงเทศกาลวันแม่ จึงต้องการโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เชื่อว่า ฟิล์มสามารถหายจากโรคมะเร็งได้เพราะความรัก
ของแม่ ดังนั้นความรักของแม่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีพลังจึงควรที่ตอบแทนพระคุณของแม่ด้วยการมอบกระเช้า      
แบรนด์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูอย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 - 7 แสดงการใช้เสี้ยวหนึง่ของชีวิตในโฆษณาแบรนด์ ชุด “รักของเเม่เอาชนะได้ทุกอย่างเเม้เเต่มะเร็ง” ปี 2559 

3. การน าเสนอแบบร้องร าท าเต้น (Production number) เป็นกลวิธีโดยการใช้เสียงเพลงประกอบ
เข้ามาช่วยเพ่ือให้โฆษณาดูมีสีสันและโน้มน้าวใจผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งในโฆษณาเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป       
มีการใช้เพลงประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการโน้มน้าวใจ เช่น โฆษณาชุดโลกทั้งใบในปี 2556 มีการใช้บทเพลง 
“ลมหายใจ” มาประกอบเรื่องราวดังท่อนเพลงที่ว่า  

 

จากท่อนเพลงดังกล่าว โฆษณาต้องการโน้มน้าวผู้บริโภคให้เห็นความส าคัญของความรักและคนใน
ครอบครัวว่าเป็นคนพิเศษ เป็นคนที่อยู่เคียงข้างตลอดเวลา การมอบเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปให้กับคนใน
ครอบครัวเปรียบเสมือนสื่อแทนความรักความห่วงใยที่มีให้กัน 

โฆษณาชุดเปิดตัวรักแท้ของญาญ่า “ใครหนอ” ปี 2557 และชุด จะมีใครรักเราเท่าชีวิต “ใครหนอ”  
ปี 2559 มีการใช้บทเพลง “ใครหนอ” ประกอบเรื่องราวในโฆษณา ดังท่อนเพลงที่ว่า  

 

 

“เธอคือลมหายใจ เธอคือทุกอย่าง จะรักเธอไม่มีวันจางไปจากใจ” 

 

“ใครหนอรักเราเท่าชีวี ใครหนอปรานีกับเราเรื่อยมา 
ใครหนอรักเราดังดวงแก้วตา รักเขากว้างกว่า พื้นพสุธา นภากาศ” 
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เหตุผลที่มีการใช้บทเพลงดังกล่าว เพราะเป็นช่วงที่ออกอากาศใกล้กับวันแม่ โฆษณาจึงต้องการ       
โน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคด้วยการตั้งค าถามแบบไม่ได้คาดหวังค าตอบ แต่ต้องการให้ผู้บริ โภคเห็นคุณค่าและ   
ความรักของแม่ว่า “ใครหนอรักเราเท่าชีวี...ใครหนอปรานีกับเราเรื่อยมา” ทั้งนี้สิ่งที่โฆษณาแฝงนัยให้ผู้บริโภค
หลงเชื่อโดยไม่ได้คาดคิดคือ การมอบแบรนด์เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันแม่ เปรียบเสมือนตัวแทนในการ
แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูของลูกที่ดีได ้

4. การชี้ให้เห็นผลประโยชน์ของสินค้าในลักษณะที่ชัดเจนเกินจริง (Dramatization) คือกลวิธี  
การสร้างโฆษณาที่เกินจริงจนท าให้เกิดความประหลาดใจและท าให้ผู้บริโภคจดจ าสินค้านั้นได้ดี เช่น ในโฆษณา
เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์ มีการใช้ค าพูดที่ชี้ให้เห็นผลประโยชน์ของสินค้าชัดเจนเกินจริงดังนี้ 

จากข้อความดังกล่าวเป็นการชี้ชวนให้เห็นว่าการบริโภคเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปเป็นประจ าจะช่วย
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัย ซึ่ งแท้จริงแล้วการบริ โภคเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป               
เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถท าให้สุขภาพแข็งแรงและดูอ่อนกว่าวัยได้ แต่โฆษณากลับใช้ส่วนหนึ่ง           
ของข้อความดังกล่าวมาโน้มน้าวให้ผู้บริโภคหลงเชื่อโดยไม่ได้ค านึงถึงหลักของความเป็นจริงหรือคุณประโยชน์      
ที่แท้จริงของตัวสินค้า ทั้งนี้การชี้ให้เห็นผลประโยชน์ที่ชัดเจนเกินจริง โฆษณาได้มีการพูดในลักษณะที่ซ้ าหรือ
คล้ายคลึงกันด้วยประโยคที่ว่า  

ข้อความโฆษณา ปี ชุด 
“แบรนด์รังนกแท้ เคล็ดลับท่ีเราเชื่อหมดใจ”  

 (ญาญ่าและหมีเซียะ) 
2558 

ญาญ่ า  หมี เ ซี ยะกับ เ คล็ ดลั บที่         
ทั้งสองคนเชื่อหมดใจ 

“แบรนด์รังนกแท้ท่ีผมเชื่อหมดใจ”  
 (ติงลี่) 

2559 ญาญ่าและติงลี่ พระเอกตลอดกาล 

ข้อความดังกล่าวเป็นการผลิตซ้ าค าพูดเพ่ือตอกย้ าให้ผู้บริโภคเห็นว่า เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป        
เป็นสินค้าที่ผู้น าเสนอเชื่ออย่างหมดใจว่าดีและมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นเคล็ดลับที่น ามาบอกต่อเพ่ือโน้มน้าวใจ 
ให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสมาทดลองใช้สินค้า  

นอกจากนี้การชี้ให้เห็นผลประโยชน์ของสินค้าในลักษณะที่ชัดเจนเกิดจริง ยังมีการสมมติสถานการณ์
ของโฆษณา เช่น โฆษณาปี 2559 ชุด “ญาญ่าและติงลี่ พระเอกตลอดกาล” มีฉากการแสดงละครของญาญ่า  

ข้อความโฆษณา ปี ชุด 

“ดูแลตัวเองมาตลอด 40 ปี” (หมีเซียะ) 2558 
ญาญ่า หมี เซียะกับเคล็ดลับที่         
ทั้งสองคนเชื่อหมดใจ 

“อีกเคล็ดลับท่ีผมดื่มมาหลาย 10 ปี” (ติงลี่) 2559 ญาญ่าและติงลี่ พระเอกตลอดกาล 

“เพราะเราทั้งคู่ดื่มแบรนด์รังนกแท้เป็นประจ า” (ญาญ่า) 2559 
ญาญ่าตะลึง คุณติงลี่  60 แล้ว      
จริง ๆ เหรอเนี่ย 
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ที่ขับเรือสปีดโบ๊ทและมีคุณติงลี่ใช้มือจับอยู่บริเวณท้ายเรือและโฆษณาปี 2560 ชุด “เคล็ดลับสุขภาพของติง
ลี่และญาญ่า” ที่มีการเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยท่าทางที่ผาดโผน แสดงให้เห็นถึงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง     
ของคุณติงลี่ เป็นการตอกย้ าและโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเห็นว่า สุขภาพที่แข็งแรงเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปเป็นประจ านั่นเอง  

 

 

 

 
ภาพที่ 8 - 9 แสดงถึงการชี้ให้เห็นผลประโยชน์ที่ชัดเจนเกินจริงในโฆษณาแบรนด์  ชุด “ญาญ่าและติงลี่ พระเอกตลอดกาล”       

ปี 2559 และชุด “60 แล้วจริง ๆ เหรอเนี่ย เคลด็ลับสุขภาพของติงลี่และญาญา่” ปี 2560 

ทั้งนี้โฆษณายังมีการน าเสนอด้วยการอวดอ้างสรรพคุณของสินค้าคือ การดื่มแบรนด์รังนกที่มี
ส่วนผสมของโสมช่วยในการดูแลสุขภาพ ซึ่งในทางการแพทย์นั้น “โสมเป็นเป็นยาสมุนไพร มีสรรพคุณในการ
ต้าน     ความเมื่อยล้าของร่างกาย (anti-fatigue effect) และช่วยชะลอการเสื่อมโทรมของร่างกาย เนื่องจาก
โสม      มีฤทธิ์ท าลายอนุมูลอิสระของออกซิเจนที่เกิดจากการท าลายไขมัน อนุมูลอิสระนี้มีอนุภาพท าลาย
เนื้อเยื่อต่าง ๆ ให้เสื่อมสลายลงก่อนเวลาอันควร ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลท าให้เกิดริ้วรอย" (เคล็ดลับการดูแลร่างการ
ด้วยสมุนไพรโสมเกาหลี, 2560)  โฆษณาจึงพยายามชี้ให้เห็นว่าการบริโภคเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปที่มี

ส่วนผสมของโสม          เป็นประจ าจะท าให้มีร่างกายที่แข็งแรงและมีผิวพรรณที่ดูอ่อนกว่าวัยได้เหมือนผู้
น าเสนอในโฆษณา  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงถึงการชี้ให้เห็นผลประโยชน์ท่ีชัดเจนเกินจริงในโฆษณาแบรนด์  
ชุด “60 แล้วจริง ๆ เหรอเนี่ย เคลด็ลับสุขภาพของติงลี่และญาญ่า” ปี 2560 

5. การน าเสนอเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) เป็นการสร้างสัญลักษณ์บางสิ่งให้เป็นตัวแทนของสินค้า
หรือแฝงนัยเกี่ยวกับตัวสินค้านั้น ๆ ให้ผู้บริโภคเกิดความคล้อยตาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 



192 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

สีแดง  
การใช้สัญลักษณ์สีแดงเห็นได้จากการแต่งกายของผู้น าเสนอสินค้าในโฆษณาของทุก ๆ ปี ที่มักจะเน้น

และให้ความโดดเด่นของสีแดงรวมไปถึงฉากและตัวสินค้า อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ฮวงจุ้ยได้
กล่าวถึงความหมายของสีแดงว่า “หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียว มีก าลัง พลังอ านาจ แต่หากต้องการดึงดูด     
ให้ผู้คนสนใจสีแดงมักจะถูกน ามาใช้ เนื่ องจากเชื่ อว่าสีแดงช่วยให้ข้อความหรือรูปภาพดู เด่นขึ้น                       
ท าให้มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้มากขึ้น” (จุฑานันท์ บุญทราหาญ, 
2558) ดังนั้นในโฆษณาเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์ จึงใช้สีแดงเป็นหลักเพ่ือแฝงนัยของพลังอ านาจ             
ในการดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาสนใจในตัวสินค้ามากยิ่งข้ึน 

โลโก้สินค้า  
           โลโก้ท่ีปรากฏในโฆษณามีการขีดเส้นใต้ด้วยสีทองตรงชื่อผลิตภัณฑ์ที่ค าว่า “แบรนด์” ซ่ึงการขีดเส้นใต้
ดังกล่าวเป็นการเน้นย้ าข้อความเพ่ือบ่งบอกว่าเป็นค าส าคัญหรือเพ่ือต้องการให้ข้อความนั้นสะดุดตาและส่งผล
ต่อความสนใจของผู้บริโภคให้เกิดการจดจ าโลโก้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงโลโกส้ินค้า เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด ์

ท่าทาง  
การใช้สัญลักษณ์ผ่านท่าทางด้วยการท ามือเป็นรูปหัวใจ ดังตัวอย่างในโฆษณาปี 2558 เป็นการสื่อสาร

ประกอบกับค าพูดที่ว่า “เคล็ดลับที่เราเชื่อหมดใจ” เป็นการแฝงนัยในโฆษณาที่ว่าตัวผู้น าเสนอสินค้าต้องการ
โน้มน้าวให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและรักเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและท าให้หลงรักจนหมดใจ 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แสดงถึงการใช้สัญลักษณ์ในโฆษณาแบรนด์ ชุด “เคลด็ลบัท่ีทั้งสองคนเชื่อหมดใจ” ปี 2558 

 ปี 2560 มีการใช้ท่าทางรูปหัวใจเป็นการแสดงออกถึงความรักหรือแทนความหมายของการบอกรัก   
โดยในโฆษณาได้ท าสัญลักษณ์ดังกล่าวในช่วงเทศกาลวันแม่ แสดงถึงความรักความห่วงใยและมีการเชื่อมโยงถึง
ของขวัญสุดพิเศษที่จะแสดงออกถึงความรักคือตัวสินค้าหรือเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป ดังนั้ นโฆษณาจึงต้องการ
โน้มน้าวผู้บริโภคว่าหากต้องการมอบความรักให้เลือกมอบเครื่องดื่มแบรนด์รังนกเป็นของขวัญสุดพิเศษ 
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ภาพที่ 13 แสดงถึงการใช้สัญลักษณ์ในโฆษณาแบรนด์ ชุดวันแม่ปีนีม้อบของขวัญสุดพิเศษจากแบรนดร์ังนกแท้ ปี 2560 

อักษรภาษาจีน  
ค าว่า 福 (อ่านว่า ฝู) หมายถึง ความสุขความเจริญ ชาวจีนนิยมใช้ในการอวยพรให้มีแต่ความสุข  

ความเจริญมั่งมีศรีสุข (เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ, น. 398) ซึ่งตัวอักษรดังกล่าวปรากฏในโฆษณาเครื่องดื่มรังนก
ส าเร็จรูปชุดเทศกาลตรุษจีนปี 2559 เพ่ือสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่า การมอบเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป
เปรียบเสมือนการมอบความมั่งมีให้แก่ผู้รับและยังส่งผลให้เกิดความสุขท้ังตัวผู้มอบและผู้รับ  

 
 
 
 

 

ภาพที่ 14 แสดงถึงการใช้สัญลักษณ์ในโฆษณาแบรนด์ ชุด “เทศกาลตรุษจีน” ปี 2559 

กระเช้าแบรนด์ 
จากตัวอย่างในโฆษณาทั้งสามปีที่มีการมอบกระเช้าแบรนด์เป็นของขวัญในตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น 

มอบให้คนพิเศษ (ปี 2556) มอบให้เนื่องในวันแม่ (ปี 2557 และผลิตซ้ าในปี 2559) และวันพ่อ (ปี 2558) 
กระเช้าแบรนด์ คือสัญลักษณ์แทนการมอบความรัก ความใกล้ชิดและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูให้กับ 
ผู้มีพระคุณ โฆษณาต้องการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเชื่อว่าหากมอบกระเช้าแบรนด์เป็นของขวัญในช่วงเทศกาล   
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ เป็นการแสดงออกท่ีถูกต้องและน าไปสู่การยกย่องและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง  
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ภาพที่ 15 - 17 แสดงถึงการใช้สัญลักษณ์ในโฆษณาแบรนด์ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ปี 2556 - 2559 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษากลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์             
ที่ออกอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 น ามาซึ่งตารางสรุปผลไดด้ังนี้ 

เทคนิคการน าเสนอ 
ปี/ชุด 

การใช้ผู้น าเสนอ เสี้ยว
หนึ่ง
ของ
ชีวิต 

การ
ร้องร า

ท า
เต้น 

การชี้ให้เห็น
ถงึผล 

ประโยชน์
ของสินค้าใน
ลักษณะเกนิ

จริง 

การใช้
สัญลักษณ ์โฆษก การใช้

บุคคลที่ใช้
สินค้า
รับรอง 

2556 ชุด โลกท้ังใบ       

ชุด World Class Selection       
2557 ชุด เปิดตัวรักแท้ของญาญ่า   

“ใครหนอ” 
 

 
  

 
 

2558 ชุ ด  ญ า ญ่ า  ห มี เ ซี ย ะ กั บ      
เคล็ดลับท่ีทั้งสองเชื่อหมดใจ 

  
  

  

ชุด ดูแลพ่อคนที่รักที่สุดของ
หัวใจ 

 
 

 
  

 

ชุด แบรนด์รังนกแท้เคล็ดลับ
ที่ญาญ่า หมีเซียะเช่ือหมดใจ 

  
  

  

2559 ชุด  รั กของแม่ เอาชนะ ได้          
ทุกอย่างแม้แต่มะเร็ง 

 
 

 
  

 

ชุ ด  แบรนด์ รั งนกแท้สู ต ร 
Xylitol สิ่งดี ๆ ที่อยากแนะน า 

  
   

 

ชุด ญาญ่าตะลึง คุณติงลี่ 60 
แล้วจริง ๆ เหรอเนี่ย 

  
  

  

ชุด ญาญ่าและติงลี่ พระเอก  
ตลอดกาล 

  
  

  

ชุด ตรุษจีนปีนี้มอบแบรนด์       
รังนกแท้ แทนความรักที่ล้ าค่า 

  
   

 

ชุด จะมีใครรักเราเท่าชีวิต    
“ใครหนอ” 
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2560 ชุด วันแม่ปีนี้มอบของขวัญ     
สุดพิเศษ 

 
    

 

ชุด 60 แล้วจริง ๆ เหรอเนี่ย 
เ คล็ ดลั บสุ ขภาพของติ ง ลี่
และญาญ่า 

  
  

  

ชุด วัย 60 ท าได้ขนาดนี้เลย  
เหรอเนี่ย 

  
  

  

รวมเทคนิคการน าเสนอ 12 8 5 3 6 15 

จากตารางสรุปผลการใช้กลวิธีการน าเสนอสินค้าในโฆษณาเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์        
ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 พบว่า การใช้เทคนิคการน าเสนอสินค้าประเภทการใช้
สัญลักษณ์พบมากในโฆษณาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากการใช้สีในโฆษณาและการใช้โลโก้ของสินค้านั้นเป็นการ
ดึงดูดให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าตัวสินค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าถ้าเห็นสีแดงและโลโก้ค าว่า  
“แบรนด์” คือโฆษณาเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปยี่ห้อดังกล่าว การใช้ผู้น าเสนอประเภทการใช้โฆษกพบมาก     
เป็นอับดับที่สอง เนื่องจากโฆษกมีหน้าส าคัญในการโน้มน้าวใจผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่แล้วโฆษณาจะใช้โฆษก    
ที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง นักร้อง เป็นต้น เพราะสามารถชักจูงให้ ผู้บริโภคหลงเชื่อตาม
ค าแนะน าได้ง่ายยิ่งขึ้น การใช้บุคคลที่ใช้สินค้ารับรองพบมากเป็นอันดับที่สาม เพราะกลวิธีดังกล่าวสามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการการันตีให้กับตัวสินค้าว่ามีคุณภาพอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
ของผู้บริโภค ส่วนการน าเสนอแบบร้องร าท าเต้นพบเป็นอันดับสุดท้าย เนื่องจากโฆษณาไม่ได้ต้องการเน้น     
การใช้ดนตรีหรือเสียงเพลงให้เด่นกว่าการน าเสนอตัวสินค้าท่ีเป็นพระเอก 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าการใช้กลวิธีการน าเสนอโฆษณาโดยการใช้บุคคลที่ใช้สินค้ารับรองสอดคล้อง
กับงานวิจัย “การสื่อความหมายผ่านการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวส าหรับผู้ชายทางโทรทัศน์” (บดินทร์                    
เดชาบูรณานนท์, 2560, น. 240, 244 - 246) ซึ่งใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่าง มาริโอ้ เมาเร่อ และนักบอลที่มี
ชื่อเสียงอย่าง ชาริล ชัปปุยส์ เป็นบุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง  ส่วนการใช้สัญลักษณ์ประเภทสีและโลโก้สินค้า
สอดคล้องกับงานวิจัย “การรับรู้และให้ความหมายเชิงสัญญะในภาพยนตร์เครื่องโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทางโทรทัศน์ของวันรุ่นในจังหวัดขอนแก่น” (ปุญณิศา วิเศษสินธุ์, 2554, น. 118) ได้แก่ การใช้แสงสีผ่านสีสัน
ของยี่ห้อตราสินค้าและการใช้สีแดงเพ่ือสื่อถึงผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้น าเสนอสินค้า
ยังสอดคล้องกับงานวิจัย“การใช้ภาษาเพ่ือสร้างมายาคติในโฆษณาผลิตภัณฑ์ส าหรับเส้นผม” (มาริสา บุญท้าว, 
2545, น. 58)  ที่พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่าง สินจัย เปล่งพานิช และคัทลียา 
แมคอินทอช เป็นผู้น าเสนอสินค้า 

ทั้งนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับหลักการโน้มน้าวใจของอริสโตเติล (มาริสา บุญท้าว , 2545, น. 29) 
ประกอบด้วย 1. การโน้มน้าวใจด้วยบุคคล (Ethos) ได้แก่ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง 2. การโน้มน้าวใจด้วย
อารมณ์ (Pathos) ได้แก่ การใช้เสี้ยวหนึ่งของชีวิต การน าเสนอแบบร้องร าท าเต้น 3. การโน้มน้าวใจด้วยเหตุผล 
(Lagos) ได้แก่ การน าเสนอเชิงสัญลักษณ์และการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของสินค้าในลักษณะที่ชัดเจนเกินจริง 
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จากผลการศึกษาดังกล่าวท าให้เห็นว่า โฆษณาต้องการโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้หลงเชื่อตามค าอวดอ้าง
ของสรรพคุณสินค้าโดยที่ผู้บริโภคไม่ได้ค านึงว่าสินค้านั้นมีคุณประโยชน์มากน้อยเพียงใด เช่น ในโฆษณากล่าว
ว่าหากบริโภคเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปเป็นประจ าจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ แต่โฆษณากลับไม่ได้
น าเสนอความจริงอีกประการที่ว่า การรับประทานอาหารชนิดอ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์หรือการเลือกรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่และออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวันก็สามารถช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงได้  

นอกจากนี้การโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเชื่อว่าการมอบเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปหรือกระเช้าแบรนด์     
เป็นของขวัญในเทศกาลส าคัญต่าง ๆ เป็นการแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูที่น่ายกย่อง แต่แท้จริงแล้ว      
สิ่งที่โฆษณาพยายามน าเสนอล้วนเป็นวาทกรรมที่โน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคหลงเชื่อโดยไม่ได้ไตร่ตรองถึงประโยชน์
และคุณค่าที่แท้จริงดังค ากล่าวที่ว่า “ทุกสิ่งที่กล่าวในโฆษณาเป็นความจริง แต่ความจริงทั้งหมดไม่ได้อยู่ใน
โฆษณา” (เสรี วงษ์มณฑา, 2546 , น. 13) จึงท าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและปฏิบัติตามโฆษณาแม้ว่าอาหารเสริม  
เครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูปดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีราคาแพงเกินความจ าเป็น ตลอดจนการแสดงออกถึงความรัก
และความกตัญญูนั้นยังสามารถแสดงออกได้อีกหลากหลายวิธี  ดังนั้นการท าความเข้าใจกลวิธีน าเสนอสินค้าใน       
สื่อโฆษณาจึงช่วยให้ผู้บริโภครู้เท่าทันโฆษณาและสามารถพิจารณาเลือกสินค้าตามประโยชน์ที่จะได้รับ        
อย่างแท้จริง  
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาจากโฆษณาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น    
ควรที่จะมีการศึกษาจากสื่ออ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพ่ือความหลากหลายของข้อมูล 
 2. การศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปต่อยอดในการศึกษาประเด็นอ่ืน ๆ อีกต่อไปได้ เช่น การศึกษา  
มายาคติในโฆษณาเครื่องดื่มรังนกส าเร็จรูป  
 3. การศึกษาดังกล่าวอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยในการน าไปประยุกต์ใช้
ส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาได้ 
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การใช้ภาษาที่สะท้อนหลักการความสุภาพของผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด”  
ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip1 

 

รอชีดะห์ บินสมัน2  และจอมขวัญ สุทธินนท์3 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถปุระสงค์เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาการใช้ภาษาท่ีสะท้อนหลักการ       ความ
สุภาพของผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาเป็น
ระยะเวลา 3 เดือนคือ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยศึกษากระทู้ที่มีเพียงผู้ตั้งกระทู้ กระทู้ที่
มีผู้ตอบน้อยกว่า 2 คน และกระทู้ที่มีผู้ตอบมากกว่า 2 คน ซึ่งกระทู้ที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 1,062 กระทู้ 
ตามแนวคิดของลีช (Leech, 1983, p. 81 อ้างถึงใน สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552, น. 131-136) 

 ผลการวิจัย พบหลักรู้ผ่อนหนักผ่อนหนักเบามากที่สุด 998 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94 สาเหตุที่พบมาก
ที่สุดเพราะ โดยธรรมชาติในการตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” เจตนาของผู้ตั้งกระทู้จะอยู่ในลักษณะ           ของ
การขอร้อง ขอความช่วยเหลือ ขอความคิดเห็น หรือขอค าแนะน า รองลงมาพบหลักความเอ้ือเฟ้ือ และหลักชื่น
ชมยินดี หลักละ 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.9 ต่อแต่ละหลัก สาเหตุที่พบหลักเอ้ือเฟ้ือเพราะ ผู้ตั้งกระทู้ส่วนหนึ่ง
ต้องการเอ้ือเฟ้ือข้อมูลที่ตนเองคิดว่า เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนได้ มักเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ตั้ง
กระทู้ แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นไปในแง่บวกหรือแง่ลบก็ตาม ส่วนสาเหตุที่พบหลักชื่นชมยินดีเพราะ ปกติการชื่น
ชมในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบมักเกิดขึ้นกับมนุษย์โดยทั่วไปในชีวิตประจ าวัน หลักคล้อยตามพบน้อยที่สุดคือ      2 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.2 สาเหตุที่พบน้อยที่สุดเพราะ เป็นการสื่อสารทางเดียวของผู้ตั้ งกระทู้ ไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ตั้งกระทู้กับผู้ตอบกระทู้ ส่วนหลักถ่อมตน และหลักเห็นใจ ไม่พบในผลการวิเคราะห์ สาเหตุที่ไม่พบ
หลักถ่อมตนเพราะ เนื่องจากหลักเกณฑ์ในข้อนี้ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร และสาเหตุที่ไม่
พบหลัก  เห็นใจเพราะ กระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” มีลักษณะที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นคือ ขอค าแนะน า ขอความ
ช่วยเหลือ หลักเห็นใจจึงไม่พบในเกณฑ์การวิเคราะห์เช่นกัน 

ค าส าคัญ: หลักการความสุภาพ ห้องไร้สังกัด สื่อสังคมออนไลน์ pantip 

 

 

___________________________________ 
1 ผลงานจากรายวิชา 896-431 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม และ 896–432 สัมมนาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

ความสุภาพหมายถึง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการช่วยให้การมีปฏิสัมพันธ์นั้นราบรื่น      
โดยความสุภาพนั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยลดความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากันของมนุษย์ทุกคน ดังนั้นการใช้ภาษา
ในการสื่อสาร ผู้สื่อสารควรค านึงถึงความสุภาพในการสื่อสารด้วย เพราะหากใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ อาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ ซึ่งควรระมัดระวังเป็นอย่ างมาก (Lakoff, 1990,       
p. 34  อ้างถึงใน ปรีดา เมธีภาคยางกูร, 2557, น. 14)                                                                                      

ดังนั้นความสุภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญมากในการใช้สื่อสารในสื่อสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร
โดยตรงกับบุคคล หรือการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งสองอย่างนี้มีความส าคัญไม่ลดหย่อนไปกว่ากัน              
ผู้ที่รู้จักการใช้ภาษาท่ีดี หรือใช้ภาษาท่ีมีความสุภาพ จึงนับว่าเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในการสื่อสารเช่นกัน  

สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ โดยสามารถสื่อสารกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งไม่ว่าจะสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ก็
ตาม สิ่งที่ส าคัญคือ การที่ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซึ่งในปัจจุบันสังคมมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งผู้คนมีการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ การสื่อสารข้อมูลด้วยรูปแบบเก่า ๆ เช่น การส่งจดหมาย 
อาจไม่สามารถรองรับความต้องการ การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์ได้ สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นหนึ่งในทางเลือก
ของการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง  ที่มีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่
หลากหลาย เหมาะส าหรับผู้คนในโลกปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบัน ผู้คนเริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์
แทนสื่อแบบเดิม ๆ กันมากขึ้นในการสื่อสารข้อมูลถึงกัน การใช้สื่อสังคมออนไลน์ มักใช้ในลักษณะของ         
งานอดิเรก สื่อสารกันระหว่างตนเองกับคนรู้จักใกล้ตัว หรืออาจจะสื่อสารกับคนที่เราไม่รู้จักก็ได้ สาเหตุส าคัญ  
ที่ท าให้สื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยม ขึ้นเรื่อย ๆ มาจาก การใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว และสื่อ
ที่น ามาแบ่งปันมีลักษณะ หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการ สื่อสารและอินเทอร์เน็ต 
ท าให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า สื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อหลักของผู้คนในโลกปัจจุบันอย่างแท้จริง              
(พิชิต วิจิตรบุญยรักษ, 2544, น. 99-103)  

สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่ youtube facebook line และสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ก าลังได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจ านวนมากอีกสื่อหนึ่ง ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ pantip สาเหตุที่
มีผู้คนหันมาใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ pantip เพราะมีห้องสนทนา และมีการใช้ภาษาที่หลากหลายในแต่ละ
ห้อง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกห้องที่ตนเองสนใจได้ และห้อง “ไร้สังกัด” ก็เป็นห้องหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ 
pantip ที่สามารถตั้งข้อทู้และตอบกระทู้ได้หลากหลายเรื่องราวกว่าห้องอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นห้องที่ไม่จ ากัด
ประเด็นเฉพาะเจาะจง จากเหตุผลดังกล่าวจึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาที่สะท้อนหลักการความสุภาพของผู้ตั้ง
กระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาที่สะท้อนหลักการความสุภาพของผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อ             
สังคมออนไลน์ pantip        
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สมมุติฐานการวิจัย 
 

พบหลักรู้ผ่อนหนักผ่อนเบาของผู้ตั้งกระทู้ ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip มากที่สุด 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้เข้าใจการใช้ภาษาที่สะท้อนหลักการความสุภาพของผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อ
สังคมออนไลน์ pantip 

2. ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการประกอบการศึกษาเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษานีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มุ่งศึกษาการใช้ภาษาท่ีสะท้อนหลักการความสุภาพของ          ผู้
ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip ศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนคือ ระหว่างเดือน           
ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยศึกษากระทู้ที่มีเพียงผู้ตั้งกระทู้ กระทู้ที่มีผู้ตอบน้อยกว่า 2 คน และกระทู้ที่มี
ผู้ตอบมากกว่า 2 คน ซึ่งกระทู้ที่ใช้ในการศึกษานั้นมีทั้งหมด 1,062 กระทู้ ตามแนวคิดเรื่องหลักการ         
ความสุภาพของลีช (Leech, 1983, p. 81 อ้างถึงใน สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552, น. 131-136) เป็นแนวทางใน
การวิจัย จากนั้นจัดประมวลผลข้อมูลและรายงานผลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา 

 วิเคราะห์การใช้ภาษาที่สะท้อนหลักการความสุภาพของผู้ตั้งกระทู้ในห้อง  “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคม
ออนไลน์ pantip (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560) พบหลักการความสุภาพ 4 หลัก ได้แก่ 1. หลัก
รู้ผ่อนหนักผ่อนเบา 2. หลักความเอ้ือเฟ้ือ 3. หลักชื่นชมยินดี 4. หลักคล้อยตาม ส่วนหลักการความสุภาพที่ไม่
พบ ได้แก่ หลักถ่อมตน และหลักเห็นใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. หลักรูผ้่อนหนักผ่อนหนักเบา  

หลักรูผ้่อนหนักผ่อนหนักเบามีแนวปฏิบัติที่ว่า “ให้กล่าวถ้อยค าที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก    แก่
ผู้อื่นให้น้อยที่สุดและให้กล่าวถ้อยค าที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนให้มากท่ีสุด” เป็นหลักหนึ่งในหกข้อ
ของหลักการความสุภาพของลีช ซึ่งในท่ีนี้ สิ่งที่ผู้พูดต้องค านึงถึงเป็นประการแรกคือ ขนาดหรือปริมาณของการ
รบกวนที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้อ่ืน ดังนั้นจึงต้องพยายามใช้ถ้อยค าที่แสดงให้เห็นว่า ภาระความยุ่งยากที่
ขอให้ผู้รับสารกระท ามีไม่มากนัก ตัวอย่างเช่น การใช้ตัวแปลงให้น้อยลง เพ่ือท าให้ขนาดหรือปริมาณของภาระ
น้อยลง 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip ใช้หลักรู้ผ่อนหนักผ่อน
หนักเบา 998 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94 ดังตัวอย่างที่ 1-3 ต่อไปนี้ 
ตัวอย่างที่ 1  

ผมอยากได้โทรศัพ แต่ไม่กล้าขอตังพ่อแม่ ขอค าแนะน าหน่อย (สมาชิกหมายเลข 4300207, 2560) 

ตัวอย่างที่ 1 การใช้ค าว่า “หน่อย” ช่วยท าให้ภาระความยุ่งยาก ที่ผู้รับสารจะต้องท าดูน้อยลง แต่ถ้า
ไม่ใส่ค าว่า “หน่อย” ประโยคนี้ก็จะกลายเป็นประโยคที่ดูห้วน และจัดอยู่ในประโยคที่ไม่สุภาพ ดังนั้น ค าว่า 
“หน่อย” จึงเป็นกลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้หลักรู้ผ่อนหนักผ่อนเบา 

ตัวอย่างที่ 2  
แถวบ้านใครมีป้ายรับสมัครงานที่เสาไฟฟ้า หรือป้ายใหญ่ ๆ ถ่ายส่งมาหน่อยครับ จะเอารูปไปท า 

power point ส่งอาจารย์ (สมาชิกหมายเลข 3253294, 2560) 

ตัวอย่างที่ 2 การใช้ค าว่า “หน่อย” ช่วยท าให้ภาระของผู้ที่รับสารดูน้อยลงดังเช่นตัวอย่างที่ 1 และ  
การใช้ค าว่า “ครับ” ช่วยท าให้ประโยคนี้กลายเป็นการขอความช่วยเหลือที่จัดอยู่ในหลักการความสุภาพ แต่ถ้า

ล าดับ เกณฑ์ ข้อมูลดิบ (ครั้ง) ข้อมูลร้อยละ 

1 หลักรู้ผ่อนหนักผ่อนเบา 998 94 

2 หลักความเอ้ือเฟ้ือ 31 2.9 

3 หลักชื่นชมยินดี 31 2.9 

4 หลักถ่อมตน 0 0 

5 หลักคล้อยตาม 2 0.2 

6 หลักเห็นใจ 0 0 

รวม 1062 100 
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จะให้ประโยคดังกล่าวกลายเป็นประโยคที่สุภาพมากกว่านี้ โดยการเติม “ครับ” หลังค าว่าอาจารย์ ดังนั้นค าว่า 
“หน่อย” และ “ครับ” จึงเป็นกลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้หลักรู้ผ่อนหนักผ่อนเบา   

ตัวอย่างที่ 3  
ระหว่างคลอดธรรมชาติ กับผ่าคลอด ควรเลือกคลอดแบบไหนจะดีกว่ากันคะ  (สมาชิกหมายเลข 

3675198, 2560) 

ตัวอย่างที่ 3 การใช้ค าว่า “คะ” ช่วยท าให้ประโยคนี้กลายเป็นการขอค าแนะน าที่จัดอยู่ในหลักการ
ความสุภาพ ถ้าตัดค าว่า “คะ” ออก ก็จะกลายเป็นประโยคที่เพ่ิมภาระแก่ผู้รับสารทันที ดังนั้นค าว่า “คะ”    
จึงเป็นกลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้หลักรู้ผ่อนหนักผ่อนเบา  
2. หลักความเอ้ือเฟ้ือ  

หลักความเอ้ือเฟ้ือมีแนวปฏิบัติที่ว่า “ให้กล่าวถ้อยค าที่เชื่อว่า แสดงถึงการเอาประโยชน์ใส่ตนให้น้อย
ที่สุด และให้ใช้ถ้อยค าที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนให้มากท่ีสุด” 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip ใช้หลักความเอ้ือเฟ้ือ 
31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.9 ดังตัวอย่างที่ 4-6 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 4  
ชาร์จตัว power bank E-loop e12 แบตเต็มเร็วมาก (สมาชิกหมายเลข 3765993, 2560) 

ตัวอย่างที่ 4 เป็นการเอ้ือเฟ้ือข้อมูลเกี่ยวกับ power bank ว่า ยี่ห้อ power bank รุ่นนี้ใช้ดี เมื่อชาร์จ
แล้ว แบตเตอรี่เต็มเร็วมาก ผู้ตั้งกระทู้ต้องการบอกต่อสิ่งดี ๆ ที่ตนเองได้รับมา และเป็นการให้ข้อมูลที่       เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ดังนั้นตัวอย่างนี้ จึงเป็นกลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้หลักความเอ้ือเฟ้ือ 

ตัวอย่างที่ 5  
OPPO R9S ใช้สายชาร์จปลอม แล้วกลับมาใช้สายชาร์จแท้ แล้วชาร์จไม่เข้า (สมาชิกหมายเลข 

3063146, 2560) 

ตัวอย่างที่ 5 เป็นการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สายชาร์จปลอม ผู้ตั้งกระทู้ต้องการแบ่งปันข้อมูลที่ว่า 
หากใช้สายชาร์จปลอมกับยี่ห้อโทรศัพท์รุ่น OPPO R9S แล้วกลับมาใช้สายชาร์จแบบแท้ จะท าให้ชาร์จ
แบตเตอรี่ไม่เข้า หรือหมายถึงถ้าใช้ของปลอมอาจท าให้อุปกรณ์โทรศัพท์ในส่วนที่ชาร์จเสียก็เป็นได้  ดังนั้น
ตัวอย่างนี้ จึงเป็นกลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้หลักความเอ้ือเฟ้ือ  

ตัวอย่างที่ 6 
ท าไมยกเลิกสินค้าท่ีสั่งจากลาซาด้าไม่ได้คะ (สมาชิกหมายเลข 4202615, 2560) 

ตัวอย่างที่ 6 ผู้ตั้งกระทู้ได้ตั้งค าถามในเชิงเอ้ือเฟ้ือข้อมูลที่ว่า เกิดอะไรขึ้นกับระบบการสั่งสินค้า      
ของบริษัทลาซาด้า เมื่อสั่งสินค้าแล้ว ผู้สั่งสินค้าต้องการยกเลิกสินค้าดังกล่าว แต่ไม่สามารถยกเลิกได้ เป็นการ
เอ้ือเฟ้ือข้อมูลแก่ผู้รับสารให้รู้ว่า หากจะสั่งของจากลาซาด้าต้องระมัดระวัง ระมัดระวังในที่นี้คือ สั่งสินค้าแล้ว 
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ยกเลิกไม่ได้ แต่ก็เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ตั้งกระทู้ไม่มีความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการยกเลิกข้อมูลการสั่งสินค้า 
ผู้รับสารจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับสารด้วย ดังนั้นตัวอย่างนี้ จึงเป็นกลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้
หลักความเอ้ือเฟ้ือ  
 
3. หลักชื่นชมยินดี 

หลักชื่นชมยินดี มีแนวปฏิบัติที่ว่า “ให้กล่าวถ้อยค าที่เชื่อว่าเป็นการไม่ยกย่อง หรือไม่สนับสนุนผู้อ่ืน  
ให้น้อยที่สุด และให้กล่าวถ้อยค าที่เชื่อว่าเป็นการยกย่อง หรือเป็นการสนับสนุนผู้อ่ืนให้มากที่สุด” ตัวอย่างเช่น 
ในกรณีทั่วไป เราย่อมจะชื่นชมยินดีกับผู้อ่ืน เมื่อมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นกับเขา และเมื่อใดที่เราไม่ต้องการแสดง
ความยินดี เราก็มักจะหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงเรื่องนั้น หรือไม่ก็ให้การตอบรับที่น้อยที่สุด หรือไม่ก็ไม่พูดอะไรเลย 
เช่น เมื่อไปฟังการบรรยายที่วิทยากรพูดจบ ก็มักจะมีการแสดงความชื่นชมยินดีเมื่อเราชอบการบรรยายนั้น 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip ใช้หลักชื่นชมยินดี    31 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.9 ดังตัวอย่างที่ 7-9 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 7  
ชอบรุ่นพี่มาก ท าไงดี? (สมาชิกหมายเลข 4155931, 2560) 

ตัวอย่างที่ 7 ผู้ตั้งกระทู้ต้องการที่จะบอกว่า ตนนั้นชอบรุ่นพ่ีคนหนึ่งหรือแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่ โดย
การได้ใกล้ชิดหรือไม่ได้ใกล้ชิดก็ตาม แสดงออกว่าตนเองรู้สึกชื่นชมผ่านการตั้งกระทู้ ดังนั้นตัวอย่างนี้ จึงเป็น 
กลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้หลักชื่นชมยินดี 

ตัวอย่างที่ 8  
ซีซั่นนี้ มีแต่หน้ากากหน้าตาน่ารักจัง (สมาชิกหมายเลข 3714314, 2560) 

ตัวอย่างที่ 8 ผู้ตั้งกระทู้ติดตามรายการ The Mask Single และตั้งกระทู้ชื่นชมหน้ากาก  ซีซั่นใดซีซั่น
หนึ่งว่า มีแต่หน้ากากที่มีน่าตาน่ารักทั้งนั้น ดังนั้นตัวอย่างนี้ จึงเป็นกลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้หลัก
ชื่นชมยินดี  

ตัวอย่างที่ 9  
ติดใจข้อความเจ้าศุขวงศ์… (สมาชิกหมายเลข 4043654, 2560) 

ตัวอย่างที่ 9 ผู้ตั้งกระทู้ติดตามละครบ่วงบรรจถรณ์ ซึ่งเป็นละครที่ออกอากาศทางช่อง 3 ซึ่งผู้ตั้งกระทู้
มีความประทับใจในค าพูดของเจ้าศุขวงศ์ในตอนใดตอนหนึ่งของละคร จึงเกิดความชื่นชมแล้วน าความรู้สึก
ดังกล่าวมาตั้งกระทู้ ดังนั้นตัวอย่างนี้ จึงเป็นกลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้หลักชื่นชมยินดี  
4. หลักคล้อยตาม 

หลักคล้อยตาม มีแนวปฏิบัติที่ว่า “ให้กล่าวถ้อยค าที่แสดงความเห็นไม่สอดคล้องระหว่างผู้พูดกับผู้รับ
สารให้น้อยที่สุด และให้กล่าวถ้อยค าที่แสดงความเห็นด้วยระหว่างผู้พูดกับผู้รับสารให้มากที่สุด” ตัวอย่างเช่น 
ในการแสดงความคล้อยตามนั้น คงจะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้รับสาร รวมทั้งสถานการณ์



204 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วย และเมื่อใดที่มีการแสดงความคิดเห็นคล้อยตาม ทั้งผู้พูดและผู้รับสารมักจะ
ใช้ถ้อยค าแสดงการเห็นด้วยที่ตรงไปตรงมา 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip ใช้หลักคล้อยตาม       
2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.2 ดังตัวอย่างที่ 10 -11 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 10  
This Christmas ของแทยอนท าเอาเศร้าเลย เราควรแก้ไขตรงไหน (สมาชิกหมายเลข 2091283, 

2560) 

ตัวอย่างที่ 10 ผู้ตั้งกระทู้อาจเป็นแฟนคลับของดาราเกาหลีที่มีชื่อว่า แทยอน และข้อความนี้
หมายถึงแทยอนเศร้าในวันคริสต์มาส หรือมีเรื่องบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับแทยอน แฟนคลับคนนี้จึงมีอาการ
เศร้าไปด้วย ดังนั้นตัวอย่างนี้ จึงเป็นกลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้หลักคล้อยตาม  

ตัวอย่างที่ 11  
โอ้ย อาทิตย์หน้า เรื่องล่า มธุสรกับลูกจะเป็นยังไงเนี่ย ลุ้นมาก (สมาชิกหมายเลข 121203, 2560) 

ตัวอย่างที่ 11 ผู้ตั้งกระทู้ติดตามละครเรื่องล่า และมีความรู้สึกคล้อยตาม ตัวละคร 2 ตัวคือ มธุสรกับ
ลูกของมธุสร ผู้ตั้งกระทู้รู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครดังกล่าว และอยากติดตามละครเรื่อง
ล่า โดยพิจารณาว่ามีการติดตามละครจากค าว่า “อาทิตย์หน้า” และ “ลุ้นมาก” ดังนั้นตัวอย่างนี้ จึงเป็น      
กลวิธีการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาโดยใช้หลักคล้อยตาม  
 
สรุป 

การวิเคราะห์เรื่อง การใช้ภาษาที่สะท้อนหลักการความสุภาพของผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด”                 
ของ สื่อสังคมออนไลน์ pantip ผลที่ได้ เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยคือ พบหลักรู้ผ่อนหนักผ่อนเบามาก
ที่สุด 998 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94 สาเหตุที่ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมุติฐาน เพราะโดยธรรมชาติการใช้ภาษา  
ของผู้ตั้งกระทู้ จะอยู่ในรูปแบบของการขอร้อง ขอความช่วยเหลือ ขอค าแนะน า โดยใช้ค าที่ช่วยให้ลดภาระของ
ผู้รับสารให้น้อยลง เช่น ค าว่า “นิดหน่อย” และ “หน่อย” จึงเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานถูกต้อง หลักท่ีพบ
น้อยที่สุดคือ หลักคล้อยตาม 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.2 สาเหตุเพราะ อยู่ในรูปแบบของการสื่อสารทางเดียว 
โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หลักคล้อยตามจึงพบน้อยที่สุด ส่วนหลักถ่อมตน และหลักเห็น
ใจ ไม่พบในผลการวิเคราะห์ สาเหตุที่ไม่พบหลักถ่อมตนเพราะ กระทู้ไม่มีการสนทนาโต้ตอบกัน และไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เช่น A พูดว่า เขาเก่งจริง ๆ ค่ะ ส่วน B ตอบว่า เห็นด้วยค่ะ จะเห็นได้
ว่า ต้องมีการสนทนาโต้ตอบกัน จึงจะพบหลักการความสุภาพนี้ และสาเหตุที่ไม่พบหลักเห็นใจเพราะ กระทู้ใน
ห้อง “ไร้สังกัด” ส่วนมากแล้ว จะมีลักษณะที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นคือ ขอค าแนะน า ขอความช่วยเหลือ               
หลักเห็นใจจึงไม่พบในเกณฑ์การวิเคราะห์เช่นกัน 
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อภิปรายผล 

 การใช้ภาษาของผู้ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip ส่วนมากพบว่า           
อยู่ในเกณฑ์ของหลักการความสุภาพดังกล่าวเกือบทั้งหมด มีเพียงกระทู้บางส่วนที่พบว่าไม่ได้อยู่ในหลักการ
ความสุภาพดังกล่าว และเกณฑ์หลักรู้ผ่อนหนักผ่อนเบา เกี่ยวกับการใช้ค าว่า นิดหน่อย สอดคล้องกับ งานวิจัย
เรื่องความตระหนักเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการใช้ค าแสดงความสุภาพ “chotto” ในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (ปรีดา เมธีภาคยางกูร, 2557 น. 43-44) ที่ว่าการใช้ค าว่า chotto ในภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่า 
นิดหน่อย ใช้เพ่ือแสดงการขอร้องหรือ ขอค าแนะน า เพ่ือแสดงถึงความสุภาพในการใช้ภาษา ก็มีการใช้ใน
ลักษณะเช่นเดียวกันกับเกณฑ์หลักรู้ผ่อนหนักผ่อนเบาในหลักการความสุภาพของลีช  

การวิเคราะห์ สาเหตุที่พบหลักรู้ผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นจ านวนมากที่สุดเป็นเพราะ โดยธรรมชาติแล้ว 
ในการตั้งกระทู้ ผู้ใช้บริการส่วนมากจะเข้ามาตั้งกระทู้ในรูปแบบค าถามเชิงขอความช่วยเหลือ ขอค าแนะน า        
ซึ่งเนื้อหาในกระทู้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ความรัก เทคโนโลยี เงินกู้          
การบริการผ่านแอปต่าง ๆ ครอบครัว เป็นต้น ส่วนหลักการความสุภาพที่พบน้อยที่สุดคือ E หลักคล้อยตาม 
หลักข้อนี้กล่าวไว้ว่า “ให้กล่าวถ้อยค าที่แสดงความเห็นไม่สอดคล้องระหว่างผู้พูดกับผู้รับสารให้น้อยที่สุด และ
ให้กล่าวถ้อยค าที่แสดงความเห็นด้วยระหว่างผู้พูดกับผู้รับสารให้มากที่สุด” ตัวอย่างเช่น ในการแสดงความ
คล้อยตามนั้น คงจะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้รับสาร รวมทั้งสถานการณ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ทั้งสองฝ่ายด้วย และเมื่อใดที่มีการแสดงความคิดเห็นคล้อยตาม ทั้งผู้พูดและผู้รับสารมักจะใช้ถ้อยค าแสดงการ
เห็นด้วยที่ตรงไปตรงมา สาเหตุที่พบน้อยที่สุดเพราะ กระทู้ในห้องไร้สังกัดมักจะอยู่ในรูปแบบของการขอ
ค าแนะน า ขอความช่วยเหลือ จึงพบหลักคล้อยตามน้อย แต่ถ้าผู้วิจัยศึกษาทั้งกระทู้ของผู้ตั้งและกระทู้ของ
ผู้ตอบ เป็นไปได้ว่า อาจพบหลักคล้อยตามมากขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้  
 นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์ที่ไม่พบในการวิเคราะห์คือ หลักถ่อมตนและหลักเห็นใจ สาเหตุที่ไม่พบหลัก
ถ่อมตน เนื่องจากหลักข้อนี้กล่าวไว้ว่า “ให้กล่าวถ้อยค าที่ยกย่องสนับสนุนตนเองให้น้อยที่สุด และให้กล่าว
ถ้อยค าที่ถ่อมตัวให้มากที่สุด” หลักข้อนี้เป็นหลักที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม และหลักข้อนี้ถือ
ตัวผู้พูดเป็นส าคัญ หลักเกณฑ์ในข้อนี้ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เช่น A พูดว่า เขาพูดได้ดีจริง 
ๆ ค่ะ ส่วน B ตอบว่า เห็นด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่า ต้องมีการสนทนาโต้ตอบกัน หลักถ่อมตนจึงไม่พบในเกณฑ์การ
วิเคราะห์เพราะผู้วิจัยศึกษาเฉพาะผู้ตั้งกระทู้ เพียงอย่างเดียว และสาเหตุที่ไม่พบหลักเห็นใจเพราะ กระทู้ ใน
ห้อง “ไร้สังกัด” ส่วนมากแล้ว มีลักษณะที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นคือ ขอค าแนะน า ขอความช่วยเหลือ หลักเห็น
ใจจึงไม่พบในเกณฑ์การวิเคราะห์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาและการวิเคราะห์หลักการความสุภาพจากการใช้ภาษาของผู้ ตั้งกระทู้ในห้อง “ไร้สังกัด” 
ของสื่อสังคมออนไลน์ pantip ยังมปีระเด็นที่ควรศึกษาดังนี ้
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 1. ศึกษาการใช้ภาษาที่สะท้อนหลักการความสุภาพของผู้ตั้งกระทู้ในห้องอ่ืน ๆ ของสื่อสังคมออนไลน์ 
pantip 

2. ศึกษาการใช้ภาษาที่สะท้อนหลักการความสุภาพจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น เพจที่มีชื่อเสียง และ
ห้องสนทนาในเว็บไซต์ต่าง ๆ 

3. ศึกษาการใช้ภาษาท่ีสะท้อนหลักการความสุภาพในแวดวงต่าง ๆ เช่น บันเทิง การแพทย์ และอ่ืน ๆ   
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การใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 
 

เบญจพร บุญวิเศษ1  และอรทัย สุทธิ2 
 

บทคัดย่อ  
 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาเนื้อหาและการใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัยแด่  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากการศึกษาเนื้อหาในบทเพลงถวายความ
อาลัย ในแต่ละบทเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถวายความอาลัยที่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์เนื้อหาในบทเพลง
ถวายความอาลัย จ านวน 56 บทเพลง ปรากฏว่าพบบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโศกเศร้าอาลัยมากที่สุด
คือ 32 บทเพลง รองลงมาคือบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความห่วงใยพบ 21 บทเพลง บทเพลงที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความหวังก าลังใจและค าแนะน าพบ 16 บทเพลง บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสรรเสริญ
สดุดี 13 บทเพลง บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 12 บทเพลง บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ปลุกใจ 6 บทเพลง และบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท 3 บทเพลง  
 จากการวิเคราะห์การใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ  
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พบว่าในมีการใช้ค าสัมผัสมากที่สุด คือ 118 ค า เป็นค าเป็น
ค าสัมผัสอักษร 94 ค า ค าสัมผัสสระ 24 ค า รองลงมาคือ ค าสื่ออารมณ์ ผู้ศึกษาเลือกวิเคราะห์เฉพาะค าที่สื่อ
อารมณ์ถึงความเศร้าโศกเสียใจเท่านั้นพบ 64 ค า ค าราชาศัพท์พบ 38 ค าและค าภาษาถิ่นพบ 22 ค า จากการ
วิเคราะห์การใช้โวหารภาพพจน์ในบทเพลงถวายความอาลัย พบโวหารประเภทบุคลาธิษฐานมากที่สุดคือ  25  
โวหาร รองลงมาคือโวหารประเภทอุปมาและอติพจน์พบ 14 โวหารเท่ากัน พบโวหารประเภทนามนัย 7 โวหาร 
และพบโวหารประเภทอุปลักษณ์ 5 โวหาร แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์นิยมใช้โวหารในการถ่ายทอดอารมณ์และ
ความรู้สึกที่เป็นนามธรรม เพ่ือสื่ออารมณ์ถึงผู้ฟังให้ได้มากที่สุด ลักษณะการใช้ค าและโวหารจึงมีความแตกต่าง
กันตามลักษณะเนื้อหาของประเภทบทเพลง 

ค าส าคัญ : บทเพลง ถวายความอาลัย การใช้ภาษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์, ดร.,คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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บทน า  
 ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองแผ่นดินโดย
ธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม 
ทรงตรากตร าพระวรกายทรงงานเพ่ือปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ 
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก่ราษฎรทั่วอาณาจักรไทยและด้วยพระอัจฉริยภาพที่เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ ท า ให้
ตลอดรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เป็นศูนย์รวม
ใจของคนไทยทั้งชาติ (รัตนา ทิมเมือง, 2553 : 1)  
 หลังจากพระองค์สวรรคต นับเป็นช่วงที่หัวใจของปวงชนชาวไทยแตกสลายและถือเป็นการสูญเสียครั้ง
ยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินไทย ประชาชนต่างร่ าไห้ต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์ ด้วยพระราชจริยวัตรอัน
งดงามและพระอัจฉริยภาพในทุกด้านที่ปรากฏต่อปวงชนชาวไทยมาตลอด 70 ปี พระองค์ยังคงประทับอยู่ใน
หัวใจของปวงชนชาวไทย ศิลปินและผู้ประพันธ์เพลงจากหลายค่ายได้รวมใจกันรังสรรค์บทเพลง เพ่ือแสดง
ความอาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ จึงเกิดเป็นบทเพลงหลากหลายแนวเพลง ทั้งเพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต 
เพลงไทยสากลและแนวเพลงอ่ืน ๆ ที่ต่างร่วมใจกันขับกล่อมทั้งเนื้อร้องและท านองออกมาเป็นบทเพลงอันแสน
ไพเราะ  
 จะเห็นได้ว่าเพลงมีคุณค่าและมีความส าคัญในทุกยุคสมัย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วข้อง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “การใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาล
ที่ 9” เพราะเพลงในแต่ละยุคสมัยมีการใช้ภาษาที่แตกต่างตามสภาพสังคมและเหตุการณ์เกี่ยวกับบทเพลง
ประเภทนั้น ๆ  ผู้ศึกษาเห็นว่าเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาข้อสรุปว่า การใช้ภาษาในบทเพลงถวายความ
อาลัย มีความแตกต่างจากการใช้ภาษาในบทเพลงทั่วไปอย่างไร ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาเรื่อง “การใช้
ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9” ขึ้นเพ่ิมเติม  

ความมุ่งหมายของการศึกษา  
 1. เพ่ือศึกษาเนื้อหาในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9  
 2. เพ่ือศึกษาการใช้ค าและโวหารภาพพจน์ในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9  

ความส าคัญของการศึกษา  
 1. ท าให้ทราบเนื้อหาในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9  
 2. ท าให้ทราบการใช้ค าและโวหารภาพพจน์ในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9  

กรอบแนวคิดของการศึกษา  

 จากการศึกษาการใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ศึกษาได้ใช้กรอบแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเนื้อหาในบทเพลงของ รัตนา ทิมเมือง (2553 : 62-64) อัจฉราพร ใครบุตร (2549) และ
นาวินี หล าประเสริฐ (2550 : 15-41) จากการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาได้น ากรอบแนวคิดในข้างต้นมาปรับใช้เพ่ือ
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เป็นแนวทางส าหรับการวิเคราะห์การใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัย โดยปรับเป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
เนื้อหา ได้ดังนี้  

 1. เนื้อหา  
  1.1 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรเสริญสดุดี   
  1.2 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท  
  1.3 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ  
  1.4 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความห่วงใย 
  1.5 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโศกเศร้าและความอาลัย  
  1.6 เพลงที่มีเนื้อหาปลุกใจให้รักชาติ  
  1.7 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบัน  
  1.8 เพลงที่มีเนื้อหาให้ความหวังก าลังใจและค าแนะน า 
  1.9 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ  
  1.10 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทศกาล  

 และได้ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ค าและการใช้โวหารภาพพจน์ของ นภาลัย สุวรรณธาดา  
(2537 : 294-298) นภดล จันทร์เพ็ญ (2531 : 34-35) อัจฉราพร ใครบุตร (2549) และปรานี กุลละวณิชย์ 
(2535 : 102-111) จากการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาได้น ากรอบแนวคิดในข้างต้นมาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการวิเคราะห์ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัย โดยปรับเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกับการใช้ภาษา ได้ดังนี้  

 2. การใช้ภาษา  
  2.1 การใช้ค า  
   2.1.1 ค าภาษาถ่ิน  
   2.1.2 ค าก่อให้เกิดอารมณ ์ 
   2.1.3 ค าสัมผัส  
   2.1.4 ค าสแลง  
   2.1.5 ค าราชาศัพท ์ 
  2.2 โวหารภาพพจน์  
   2.2.1 อุปมา  
   2.2.2 อุปลักษณ ์ 
   2.2.3 บุคคลาธิษฐาน  
   2.2.4 อติพจน์  
   2.2.5 นามนัย  
   2.2.6 สัญลักษณ ์ 
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ขอบเขตการศึกษา  

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา คือ ศึกษาเฉพาะบทเพลงถวายความอาลัยต่อ  
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เผยแพร่บทเพลง 
ผ่าน www.youtube.com ในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 รวมเป็น 
ระยะเวลาทั้งสิ้น 100 วัน หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตเท่านั้น โดยผู้  
ศึกษาได้รวบรวมบทเพลงจากทุกค่ายและจากทุกแนวเพลงในได้จ านวนทั้งสิ้น 56 บทเพลง  ได้แก่  

 1. พ่อครับ    2. น้ าตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ 
 3. ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9   4. พ่อภูมิพล 
 5. วันที่พ่อไม่อยู่    6. ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 
 7. พ่อของฉัน    8. 13 ตุลา หนึ่งทุ่มตรง 
 9. เรื่องเล่าของพ่อ   10. บทเพลงของพ่อ 
 11. พลังแสงอาทิตย์   12. คิดถึงพ่อ 
 13. รักสุดใจคือในหลวง   14. รักเพ่ือพ่อ 
 15. เมื่อยอดมนุษย์บินกลับดาว  16. ลูกขอสัญญา 
 17. พ่อยังอยู่    18. ฟ้าร้องไห้ 
 19. ด้วยรักของพ่อ   20. แผ่นดินฮ้องหา แผ่นฟ้าฮ้องไห้ 
 21. วันที่พ่อมองจากบนฟ้า  22. ส่งพ่อคืนฟ้า 
 23. รักพ่อสุดหัวใจ   24. เล่าสู่หลานฟัง 
 25. เพลง ร.9 ของชาวไทย  26. ล าภูไทที่หัวใจด้วยหัวใจที่รักพ่อ 
 27. สิ้นร่มโพธิ์ทอง   28. สวรรค์ใจร้าย 
 29. แทนคุณแผ่นดิน   30. จากความรู้สึกด้วยใจ 
 31. ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน  32. เทวดาเดินดิน 
 33. แผ่นดินร้องไห้   34. เทวดากลับฟ้า 
 35. เรารักพระเจ้าอยู่หัว   36. ป้อหลวงของปวงประชา 
 37. องค์เดียวในโลก   38. พ่อของเรา 
 39. สัญญากับพ่อ    40. เสด็จประดับอยู่ 
 41. พ่อจ๋า    42. พ่อจ๋าลูกร้องไห้ 
 43. ฝากฟ้าไปบอกพ่อ   44. เพลงรักจากฟ้า 
 45. ชุดด าแต่ใจสีทอง   46. ขวานทองร้องไห้ 
 47. ทูลกระหม่อมแก้ว   48. แหล่ชีวิตของพ่อ 
 49. เพลงเสด็จพ่อ ร.9   50. ภาพจ า 
 51. ขอเป็นลูกของพ่อ   52. แก้วตาในดวงใจ 
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 53. คิดถึงพ่อหลวง   54. อาลัยพ่อหลวง 
 55. รักพ่อไม่มีวันพอเพียง   56. สองมือพ่อ 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ  

 บทเพลง หมายถึง ถ้อยค าที่นักประพันธ์หรือนักแต่งเพลงเรียงร้อยหรือเรียบเรียงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 
เนื้อร้อง ท านอง จังหวะ ท าให้เกิดความไพเราะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง  
 บทเพลงถวายความอาลัย หมายถึง การแสดงความระลึกถึงผู้ที่จากไปแล้ว ความระลึกถึงด้วยความ  
อาลัย ซึ่งในที่นี้หมายถึง การแสดงความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

วิธีด าเนินการศึกษา  

 1. ขั้นรวบรวมข้อมูล  
  1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ  
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  
  1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับเพลงทั่วไปและเพลงเทิดพระเกียรติ  
  1.3 รวบรวมข้อมูลรายชื่อเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจะเก็บข้อมูลจาก
บทเพลงถวายความอาลัยเผยแพร่บทเพลงผ่าน www.youtube.com ในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 
ถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 100 วัน หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต ผู้ศึกษาได้รวบรวมบทเพลงจากทุกค่ายและทุกแนวเพลงได้จ านวนทั้งสิ้น 56 บทเพลง   
 2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาและการใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัยแด่  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 
  2.1 เนื้อหาในบทเพลง ผู้ศึกษาได้เลือกใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเพลงของ รัตนา 
ทิมเมือง (2553 : 62- 64) อัจฉราพร ใครบุตร (2549) และนาวินี หล าประเสริฐ (2550 : 15-41) มาปรับใช้ได้
ทั้งหมด 10 วิธี  
  2.2 การใช้ภาษา ผู้ศึกษาได้เลือกใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาของ นภาลัย สุวรรณ
ธาดา (2537 : 294-298) นภดล จันทร์เพ็ญ (2531 : 34-35) อัจฉราพร ใครบุตร (2549) และปรานี กุลละ
วณิชย์ (2535 : 102-111) มาปรับใช้ จ าแนกตามวิธีการใช้ภาษาได้ 2 ประเภท คือ  
   2.2.1 การใช้ค า 5 วิธี  
   2.2.2 การใช้โวหารภาพพจน์ 6 วิธี  
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ผลการศึกษา  

 1. เนื้อหาในบทเพลง  
 จากการศึกษาเนื้อหาในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชการที่ 9 ปรากฏว่าพบเนื้อหาในบทเพลง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1.1 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโศกเศร้าและความอาลัย  

 “…กราบกรานลงไปบนพื้น กล้ ากลืนสุดเกินบรรยาย  
แผ่นดินที่เคยสดใส ก็พลันกลับกลายเป็นมืดมน  

ที่ได้เคยเตรียมใจเอาไว้ แท้จริงโหดร้ายเกินใจจะทน  
น้ าตาหลั่งรินไหลลง หัวใจสลาย…” 

(ลูกขอสัญญา : บิ๊กแอส, ตูน บอดี้สแลม, เมธี ลาบานูน, วีทรีโอ)  

 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโศกเศร้าอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังในเนื้อเพลงท่อนที่ว่า “กล้ ากลืนสุดเกินบรรยาย แผ่นดิน 
ที่เคยสดใสก็พลันกลับกลายเป็นมืดมน ที่ได้เคยเตรียมใจเอาไว้ แท้จริงโหดร้ายเกินใจจะทน น้ าตาหลั่งรินไหลลง 
หัวใจสลาย” แสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้าเสียใจที่กล้ ากลืนฝืนเก็บความรู้สึกเอาไว้ภายในจิตใจ แผ่นดินที่เคยมี
พระองค์เป็นแสงสว่างที่น าทางกลับมืดมิดลงเมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์ แม้ว่าประชาชนจะ เตรียม
ใจไว้ล่วงหน้าแต่ความโศกเศร้าก็มิได้ลดน้อยลง  

  1.2 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท   
“…จะเก็บต านานชั่วกัปชั่วกัลป์ไว้เป็นเรื่องราว ลูกเกิดแผ่นดิน ร.9  

พ่อของเราชื่อภูมิพล ทุกค าพ่อสอน ให้รู้ค่ารู้ประมาณตน  
พ่อรักลูกๆ ทุกคน พ่อคงอยากเห็นคนไทยรักกัน…” 

(เรื่องเล่าของพ่อ : ไหมไทย หัวใจศิลป์)  

 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้นมี เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท                         
ที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแนะน าประชาชนของพระองค์ ให้ด าเนินชีวิตตามแนว 
"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาการด าเนินชีวิตที่พระองค์พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยผ่านพระบรม 
ราโชวาทและพระราชด ารัสในโอกาสต่าง ๆ มาโดยตลอด ดังในท่อนที่ว่า “ทุกค าพ่อสอน ให้รู้ค่ารู้ประมาณ 
ตน” ได้กล่าวถึงพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์ ที่สอนสั่งและแนะน าแนวทางในการด าเนิน  
ชีวิต คือต้องรู้จักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรให้มีกินมีใช้ ให้มีรากฐานที่มั่นคงเพ่ือ  
น าไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไป  
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  1.3 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ  
 “…พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่น เหยียบพื้นดินทุกตารางนิ้ว  

จากยอดดอยยอดภูสูงลิ่ว ถึงชายเลนชายป่าโกงกาง  
น าแนวทางท่ีคิดไว้ก่อน เข้าไปสอนไปบอกไปสร้าง  

แก้ปัญหาให้อย่างถูกทาง น าความหวังสู่สังคมไทย…" 
(พ่อภูมิพล : แอ๊ด คาราบาว)  

 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรของ  
พระองค์ให้ได้มากที่สุด ดังท่อนที่ว่า “พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่น เหยียบพ้ืนดินทุกตารางนิ้ว จากยอดดอยยอดภู 
สูงลิ่ว ถึงชายเลนชายป่าโกงกาง” จะเห็นได้ว่าพระองค์เสด็จทรงงานด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าจะภูมิภาคใด
พระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรสภาพปัญหาในท้องที่เหล่านั้นด้วยพระองค์เอง และแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ให้พสกนิกรอย่างถูกทาง เพ่ือแก้ปัญหาในแต่ละท้องที่ให้เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร  

  1.4 เพลงที่มีเนื้อหาให้ความหวังก าลังใจและค าแนะน า 
 “พ่อไม่เคยขอให้เรารักพ่อ แค่เพียงขอให้เราได้รักกัน 

แค่มองด้วยรัก ก็จะเห็นเข้าไปถึงหัวใจที่อยู่ในนั้น ที่มีกันและกันไม่เคยต่าง 
หากพ่อมองอยู่บนนั้น และได้เห็นคนไทยรักกันจะสุขเพียงไหน 

คงไม่อยากเกินไปสักครั้งหนึ่งให้เราได้รักกัน…”  
        (รักเพ่ือพ่อ : สิงโต น าโชค)  

 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ค าแนะน า จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา ท าให้ประเทศได้รับผลกระทบในหลายด้าน สาเหตุมาจากความคิดที่ไม่ตรงกัน จึงน ามา
ซึ่งความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย พระองค์ทรงอยากเห็นคนไทยรักใคร่ปรองดองกัน เพ่ือให้ประเทศเดินหน้า
ต่อไปได้ เพลงนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความหวังก าลังใจและแนะน าให้รักกัน แนะน าให้คนไทยรักใคร่
ปรองดองกันเพื่อถวายพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ดังท่อนที่ว่า “หากพ่อมองอยู่บนนั้น และได้เห็นคนไทยรักกันจะ
สุขเพียงไหน คงไม่อยากเกินไปสักครั้งหนึ่งให้เราได้รักกัน” 
 
  1.5 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรเสริญสดุดี  

“พ่อเจ้าอยู่หัว พ่อภูมิพล ของประชาชน คนไทยทั้งชาติ  
เราขอตามรอยพ่อ ตามเบื้องพระยุคลบาท  

จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน…” 
 (พ่อภูมิพล : แอ๊ด คาราบาว)  

 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการการสรรเสริญสดุดีพระบาทสมเด็จพระ  
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยกย่องให้พระองค์เป็น “จอมกษัตริย์นักปราชญ์” ซึ่งหมายถึง ผู้เป็นยอด 
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มหากษัตริย์ผู้มีปัญญา ดังในท่อนที่ว่า “จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน” เป็นการสรรเสริญ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าเป็นกษัตริย์ผู้มีปัญญาและเสียสละทรงงานหนักเพ่ือปวง
ชนชาวไทยอย่างแท้จริง  

 2. การใช้ภาษา จากการศึกษาการใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ 9 จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การใช้ค าและ
การใช้โวหารภาพพจน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  2.1 การใช้ค า หมายถึง วิธีที่มุนษย์ใช้แสดงความรู้สึกและสื่อความคิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ในกรณีที่
พบค าซ้ ากันนับเป็นหนึ่งค า มีการใช้ค าท้ังหมด 5 วิธี ดังต่อไปนี้  
    
   2.1.1 ค าภาษาถิ่น  

“พ่ีน้องชาวไทยของเฮา” 
(เรื่องเล่าของพ่อ : ไหมไทย หัวใจศิลป์)  

 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้น มีค าว่า “เฮา” ซึ่งเป็นค าภาษาถิ่น พบใช้ในถิ่นเหนือและถิ่นอีสาน 
เป็นค าสรรพนามใช้เรียกแทน ตัวผู้พูด เช่น ผม ฉัน ดิฉัน เรา ดังตัวอย่าง “พ่ีน้องชาวไทยของเฮา” เฮา ใช้แทน
ค าว่า เรา เป็นสรรพนาม บุรุษที่ 1 เป็นค าแทนตัวผู้พูด จะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ถ้าผู้พูดเป็นคนคน
เดียว อาจพูดแทนคนอื่น ๆ รวมทั้งตัวเองด้วย เช่น เราทุกคนเป็นคนไทย ราชบัณฑิตยสถาน (2554)   
 
   2.1.2 ค าสื่ออารมณ์  

“วัน 13 ตุลาฟ้าดับ พ่อนอนหลับลาจากเราไป 
น้ าตาลูกท่วมท้นเมืองไทย สุดอาลัย พ่อภูมิพล” 

(พ่อภูมิพล : แอ๊ด คาราบาว)  

 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้น มีการใช้ค าสื่ออารมณ์ของความโศกเศร้า เสียใจ ดังตัวอย่างค าว่า 
“ฟ้าดับ” ฟ้าดับในที่นี้อาจ หมายถึง ความมืดมิด มองไม่เห็นทาง ไร้ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หลังจากทราบข่าว
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 
 
   2.1.3 ค าสัมผัส  

“หยดน้ าตาไหลรินกว่าฝนทั้งฟ้าที่ร่วงโรย  
ลมพัดโชยไม่อาจเคลื่อนผ่านภาพจ าของหัวใจ  
กีเ่รื่องราวที่พ่อสร้างสรรคม์ากกว่าเม็ดทราย  

10 กี่ล้านใจไม่พอให้ใช้ เพ่ือจดจ า” 
(พ่อครับ : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม)  
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 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้น พบการใช้ค าสัมผัสพยัญชนะโดยการใช้เสียงพยัญชนะตัวเดียวกัน 
จึงท าให้เกิดเสียงสัมผัสคล้องจองและมีความไพเราะน่าฟัง  ดังตัวอย่าง  ร่วง–โรย, เรื่อง –ราว, สร้าง–สรรค์, 
จด–จ า  
   2.1.4 การใช้ค าสแลง ไม่พบว่ามีการใช้ค าสแลงในบทเพลงถวายความอาลัย  
   2.1.5 การใช้ค าราชาศัพท์  

“เท่าใดไม่เคยคิดบ่น ประชาชนต้องสุขสบาย 
ยอมทุ่มเทพระวรกาย แลกกับครองแผ่นดินโดยธรรม” 

(พ่อภูมิพล : แอ๊ด คาราบาว)  

 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้นพบว่ามีการมีใช้ค าราชาศัพท์ คือค าว่า“พระวรกาย” เป็นค าที่มีไว้
ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ค าว่า พระ
วรกาย หมายถึง ร่างกาย เป็นค าราชาศัพท์ที่อยู่ในหมวด ร่างกาย จากเนื้อเพลงในท่อน “ยอมทุ่มเทพระ
วรกาย” จึงหมายถึง ยอมทุ่มเทร่างกาย แลกกับการครองแผ่นดินโดยธรรม  
 
 2.2 โวหารภาพพจน์  
  2.2.1 อุปมา  

“ขาดพ่อเหมือนเรือถ่อหัก เราจงรักสามัคคีกันไว้ 
 ท าตามค าสอนของพ่อ ชาติไทยก็เดินต่อไปได้”  

(ฟ้าร้องไห้ : รวมศิลปินลูกทุ่ง)  

 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้นอาศัยความเปรียบที่มีอยู่เดิมในวัฒนธรรมไทยที่ว่า “ขาดพ่อเหมือน
ถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก” มีการใช้อุปมาโวหาร คือเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเด่น
บางอย่างเหมือนกัน ดังในตัวอย่าง “ขาดพ่อ” หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช
สวรรคตแล้ว ไม่มีพระองค์คอยชี้แนะแนวทางและไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ “ถ่อ” หมายถึง น. ไม้ไผ่ล ายาวส าหรับ
ดันดินใต้ท้องน้ าเพ่ือดันให้เรือหรือแพเคลื่อนที่ไป สองอย่างมีลักษณะเด่นบางอย่างที่เหมือนกันคือ เป็นสิ่งที่คอย
น าทางทั้งค าสอนของพระองค์และถ่อเรือท่ีท าหน้าที่ดันพาเรือไปสู่จุดหมาย  
 
  2.2.2 อุปลักษณ์  

“พ่อคือแก้วตาอยู่ในดวงใจ” 
(แก้วตาในดวงใจ : รวมศิลปิน)  

 จากตัวอย่างเพลงที่ยกมาในข้างต้นพบการใช้โวหารประเภทอุปลักษณ์ คือการกล่าวสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่ง
หนึ่ง ดังในตัวอย่าง “พ่อคือแก้วตาอยู่ในดวงใจ” ค าว่า “พ่อ” ในที่นี้หมายความถึงพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วน “แก้วตา” หมายถึง สิ่งอันที่รักและหวงแหน  
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  2.2.3 บุคคลาธิษฐาน  
“แม้แต่ฟ้าก็ยังร้องไห้ เหมือนรู้ใจคนไทยอาลัยอาวรณ์” 

(ฟ้าร้องไห้ : รวมศิลปินลูกทุ่ง)  

 เพลงฟ้าร้องไห้ มีการใช้โวหารภาพพจน์บุคคลาธิษฐาน คือการสมมุติให้ท้องฟ้ามีตัวตน มีการน าเอา
ท้องฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมากล่าวถึงราวกับมีชีวิต ดังในเนื้อเพลงท่อนที่ว่า “ฟ้าร้องไห้” ซึ่งในความเป็นจริง
แล้ว ท้องฟ้าไม่สามารถร้องไห้ได้ เพราะท้องฟ้าเป็นธรรมชาติไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์หรือสัตว์  
   
  2.2.4 อติพจน์  

“หยดน้ าตาไหลรินกว่าฝนทั้งฟ้าที่ร่วงโรย 
ลมพัดโชยไม่อาจเคลื่อนผ่านภาพจ าของหัวใจ 

กี่เรื่องราวที่พ่อสร้างสรรค์มากกว่าเม็ดทราย กี่ล้านใจไม่พอให้ใช้เพ่ือจดจ า” 
(พ่อครับ : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม)  

 จากตัวอย่างเพลงมีการใช้ค าการเปรียบเทียบโดยการกล่าวข้อความที่เกินจริง มีการใช้โวหารภาพพจน์
อติพจน์ เช่น “หยดน้ าตาไหลรินกว่าฝนทั้งฟ้าที่ร่วงโรย” และ “กี่เรื่องราวที่พ่อสร้างสรรค์มากกว่าเม็ดทราย” 
เป็นการกล่าวเกินจริงเพ่ือเน้นให้มีน้ าหนักมากขึ้น เพราะในความเป็นจริงหยดน้ าตาย่อมน้อยกว่าฝนทั้งฟ้าที่ตก
ลงมา และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ไม่สามารถเทียบได้กับ
ปริมาณของเม็ดทรายทั้งหมดบนโลกใบนี้ได้  
 
  2.2.5 นามนัย  

“แผ่นดินงาม นามขวานทอง” 
(เรารักพระเจ้าอยู่หัว : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี)  

 เพลงเรารักพระเจ้าอยู่หัว มีการใช้นามนัย คือน าคุณสมบัติที่เด่นของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากล่าวแทนการเอ่ย
ชื่อสิ่งนั้น ดังในบทเพลงดังกล่าว ใช้ค าว่า “ขวานทอง” แทนชื่อของประเทศไทย เพราะ ประเทศไทยมีลักษณะ
คล้ายด้ามขวาน เมื่อได้ฟังบทเพลงก็สามารถเข้าใจได้ว่า ค าว่า “ขวานทอง” หมายถึง ประเทศไทย จึงเป็นการ
ใช้นามนัยที่น าเอาลักษณะเด่นมาใช้กล่าวแทนชื่อของสิ่งนั้น   

สรุปและอภิปรายผล  

 จากการศึกษาเนื้อหาและการใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พบว่าเนื้อหาในบทเพลงถวายความอาลัยส่วนใหญ่มี
เนื้อหาเก่ียวกับความโศกเศร้าอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รองลงมาคือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความห่วงใยที่มีต่อพระองคแ์ละความรักความห่วงใยของพระองค์ที่มี
ต่อปวงชนชาวไทย จากการศึกษาเนื้อหาในบทเพลงถวายความอาลัย ท าให้ทราบว่าเนื้อหาในบทเพลงถวาย
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ความอาลัยนี้ ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโศกเศร้าอาลัยเพียงอย่างเดียว เพราะมีทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
สรรเสริญสดุดี เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ เนื้อหา
เกี่ยวกับการปลุกใจให้รักชาติและมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความหวังก าลังใจและค าแนะน า  ซึ่งในแต่ละบทเพลง
ไม่ได้มีเนื้อหาเพียงเนื้อหาเดียว ในส่วนของการศึกษาเรื่องการใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัย พบว่ามีการ
ใช้ค าสัมผัสมากที่สุด เพราะค าสัมผัสท าให้บทเพลงมีความไพเราะคล้องจองและจดจ าได้ง่าย รองลงมาคือพบ
การใช้ค าสื่ออารมณ์ที่สื่อถึงความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากการศึกษาการใช้โวหารภาพพจน์พบว่ามีการใช้โวหารประเภทบุคลาธิษฐาน
มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัย ผู้ประพันธ์นิยมใช้ค าและโวหารใน
การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นนามธรรม เพ่ือสื่ออารมณ์ถึงผู้ฟังให้ได้มากท่ีสุด  
 จากการศึกษาเนื้อหาในบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยในแต่ละบทเพลงมีเนื้อหาที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์บท เพลงว่าจะประพันธ์บทเพลงให้มีเนื้อหาแบบใด จากการวิเคราะห์เนื้อหาใน
บทเพลงถวายความอาลัย จ านวน 56 บทเพลง พบบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโศกเศร้าอาลัยมากที่สุด คือ 
32 บทเพลง รองลงมา คือบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความห่วงใยพบ 21 บทเพลง บทเพลงที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความหวังก าลังใจและค าแนะน าพบ 16 บทเพลง บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสรรเสริญ
สดุดี 13 บทเพลง บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 12 บทเพลง บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง
ปลุกใจ 6 บทเพลง และบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท 3 บทเพลง  
 จากการวิเคราะห์การใช้ภาษาในบทเพลงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ  
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พบว่าในมีการใช้ค าสัมผัสมากท่ีสุด คือ 118 ค า เป็นค าสัมผัส
อักษร 94 ค า ค าสัมผัสสระ 24 ค า รองลงมาคือ ค าสื่ออารมณ์ ที่ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์เฉพาะค าที่สื่ออารมณ์ถึง
ความเศร้าโศกเสียใจ พบ 64 ค า ค าราชาศัพท์ 38 ค า และค าภาษาถ่ิน 22 ค า  
 จากการวิเคราะห์การใช้โวหารภาพพจน์ในบทเพลงถวายความอาลัย พบโวหารประเภทบุคลาธิษฐาน
มากที่สุด คือ 25 โวหาร รองลงมาคือโวหารประเภทอุปมาและอติพจน์พบ 14 โวหารเท่ากัน นามนัย 7 โวหาร 
และอุปลักษณ์ 5 โวหาร  
 จากการศึกษารูปแบบเนื้อหาในบทเพลงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ 
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พบว่าเนื้อหาของเพลงถวายความอาลัยส่วนใหญ่ มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับความโศกเศร้าเสียใจ รองลงมาคือความรักและความห่วงใยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าระยะเวลาที่จะผ่านไปเนินนานเพียงใด ความ  
โศกเศร้าเสียใจต่อการสวรรคตของพระองค์ก็ยังคงอยู่กับปวงชนชาวไทยไม่คลาย และถึงแม้ว่าเพลงถวายความ 
อาลัยจะมุ่งสื่อความเกี่ยวกับความโศกเศร้าเสียใจ แต่ก็ยังคงสอดแทรกเนื้อหาในด้านอ่ืน ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น  
เนื้อหาเกี่ยวกับการให้ก าลังใจให้ค าแนะน าในการด าเนินชีวิตต่อไป โดยน าหลักค าสอนที่พระองค์ทรงแนะ  
แนวทางในการด าเนินชีวิตไว้ให้อย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอ่ืน ๆ กว่า 4,000 โครงการที่ 
พระองค์ทรงท าเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของคนไทยทุกคน ตลอดระยะเวลา 70 ปี โดยเนื้อหาของเพลงถวาย 
ความอาลัยบางส่วน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราพร ใครบุตร (2549) และรัตนา ทิมเมือง (2553)                 
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ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อเพลงในเพลงปลุกใจและเพลงเทิดพระเกียรติ ที่แตกต่างคือเพลงถวายความอาลัย  
พบเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโศกเศร้ามากกว่าเพลงที่มีเนื้อหาแบบอื่น และจากการศึกษาภาษาในบทเพลง
ถวายความอาลัย พบการใช้ค าประเภทค าสัมผัสมากที่สุด เพราะค าสัมผัสช่วยให้เนื้ อเพลงมีความคล้องจอง       
จ าง่ายและไพเราะมากยิ่งขึ้น รองลงมากเป็นค าที่สื่ออารมณ์ถึงความโศกเศร้าเสียใจและค าราชาศัพท์                  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล จันทร์เพ็ญ (2531 : 34-35) และอัจฉราพร  ใครบุตร (2549) แตกต่างกัน
ที่งานวิจัยเกี่ยวกับเพลงประเภทอ่ืน ไม่พบการใช้ค าราชาศัพท์และนิยมใช้ค าประเภทอ่ืนมาร่วมด้วย เพ่ือดึงดูด
ความสนใจของผู้ฟัง จากการศึกษาเรื่องการใช้โวหารภาพพจน์ พบโวหารประเภทบุคคลาธิษฐานมากที่สุด              
ซึ่งเป็นโวหารที่สมมุติให้สิ่งไม่มีชีวิตมีอากัปกริยาเหมือนมีชีวิต เช่น แผ่นฟ้าร้องไห้ พ้ืนดินสิ้นใจ เป็นต้น ท าให้
งานวิจัยเกี่ยวกับเพลงถวายความอาลัยมีความแตกต่างจากงานวิจัยเพลงประเภทอ่ืน เพราะในบทเพลงประเภท
อ่ืนพบโวหารประเภทบุคคลาธิษฐานน้อยมาก แต่ในเพลงถวายความอาลัยพบมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผู้ประพันธ์นิยมใช้โวหารในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นนามธรรม เพ่ือสื่ออารมณ์ถึงผู้ฟังให้
ได้มากที่สุด ลักษณะการใช้ค าและโวหารจึงมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเนื้อหาของเพลง  

ข้อเสนอแนะ  

 ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบค าสอนที่สอดแทรกในเพลงแต่ละประเภท  เพ่ือหาความ
แตกต่างของรูปแบบค าสอนในเพลงประเภทต่าง ๆ 

เอกสารอ้างอิง  

นภดล จันทร์เพ็ญ. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ต้นอ้อ, 2531.  
นภาลัย สุวรรณธาดา. ภาพพจน์–ภาษาเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.  
นาวินี หล าประเสริฐ. ภาษาวรรณศิลป์ในเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
 อดุลยเดช. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, 2550.  
ปรานี กุลละวณิชย์. ภาษาทัศนา. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ : โครงการต าราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, 2535. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,  
 2546. 
รัตนา ทิมเมือง. การสื่อความหมายในบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์
 นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553. 
อัจฉราพร ใครบุตร. การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาษาในเพลงปลุกใจ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. 
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การใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันในเพจแหลงไหร เทือน 
 

ธารินีย์ นิลพันธ์1 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การ ใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขัน จากข้อความในเพจ                
“แหลงไหร เทือน” ที่มีการโพสต์ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม -20 ธันวาคม 2560 จ านวน 151 ภาพโดยน า
ข้อความทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 

 ผลการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันมีจ านวนที่พบตามล าดับ คือ การใช้ค าสัมผัส จ านวน 

51 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 30.72 การเสียดสีประชัดประชัน จ านวน 48 ข้อความคิดเป็นร้อยละ 28.91                 

การพูดเปรียบเทียบจ านวน 25 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 15.06 การใช้ถ้อยค าแฝงนัย จ านวน 20 ข้อความ              
คิดเป็นร้อยละ 12.04 การใช้ภาษาก ากวม จ านวน 16 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 9.63 การใช้ภาษาถิ่น จ านวน  
3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.88 และการออกเสียงคล้ายคลึงกัน จ านวน 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.88  
 

ค าส าคัญ: การใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันเพจแหลงไหร เทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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บทน า 
 

 อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก
ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน (สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์, 2551, หน้า 210) จนสามารถเรียกได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ศิริพร ปัญญาเมธีกุล (2558, หน้า 13) ได้กล่าวถึงระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ สรุปได้ว่า 
เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่มีการสร้างเป็นเครือข่าย ผู้ใช้สามารถส่งข้อความสนทนา แสดงความคิดเห็น น าเสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงกับบุคคลต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง                 
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร รวมถึงการแบ่งปันสื่อต่าง ๆ ที่สามารถส่งผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ก่อตั้งโดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก โดยเฟซบุ๊กอนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าสมัครลงทะเบียน และสามารถ
สร้างพ้ืนที่ส่วนตัว ส าหรับแนะน าตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน ๆ ทั้งรูปเเบบ ข้อความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ 
นอกจากนี้ผู้ ใช้ยังสามารถใช้เฟชบุ๊ก เพ่ือร่วมท ากิจกรรมกับผู้ใช้งานคนอ่ืนได้เช่น การเขียนข้อความ               
เล่าเรื่อง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมที่
สามารถชวนผู้ใช้งานท่านอ่ืนมาเล่นกับเราได้ รวมไปถึงท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) 
ที่มีอยู่อย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้เฟซบุ๊คจึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก (http://th.wikipedia.org) 
 เพจ (Page หรือ Fanpage) เป็นคุณสมบัติหนึ่งของเฟซบุ๊คที่มีไว้เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการได้สร้างพ้ืนที่ๆ 
หนึ่งไว้ส าหรับการแสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมผู้ใช้งานที่ความชอบเหมือนกัน หรือไว้เป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจให้แก่คนทั่วไปได้รับทราบ โดยแยกตัวออกจาก Profile ปกติ เมื่อมีการสร้างเพจขึ้นมา 
และมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊คเข้ามาอ่านและกด “ถูกใจ”ก็จะเป็นสมาชิกของเพจโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลใด 
ๆ บนหน้าเพจ ผู้ใช้งานคนนั้นก็จะเห็นสถานะนั้นบนหน้า wall ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เพจกลายเป็นสื่อ
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง บางเพจมีกระแสตอบรับจากผู้ติดตามจ านวนมาก ดังเช่น เพจประเภท
น าเสนอค าคม มุกตลกที่ได้รับความนิยม เพราะมีจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ มีการน าเสนอเนื้อหา    
ข าขันเพ่ือความบันเทิงใจ รวมทั้งแทรกข้อคิดที่น่าสนใจ จึงเหมาะกับผู้บริโภคหลายช่วงวัย เช่น เพจฟอร์มหมา
แก่ เพจพ่อบ้านใจกล้า เพจนักเลงสยาม เพจแหลงไหร เทือน เป็นต้น 

เพจแหลงไหร เทือน เป็นหนึ่งในเพจค าคมที่มีผู้เข้าชมเป็นจ านวนมากถึง 619,375 คน มียอดไลก์สูงถึง 
20,000 ไลก์ต่อภาพ (https://www.facebook.com/langraiturn/) ทั้งนี้อาจะเพราะเป็นเพจที่มีความโดด
เด่นในการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขัน โดยเฉพาะผู้อ่านที่เป็นคนภาคใต้  
มีการใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา รวมทั้งมีการน าเสนอเอกลักษณ์ความเป็นชาวใต้ด้วยการใช้ภาพตัวละครหนัง
ตะลุงในการสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของเพจที่ชัดเจน โดยเนื้อหาหรือข้อมูลที่น าเสนอ
ในเพจยังเป็นข้อมูลที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาเรื่อง “การใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันในเพจแหลงไหร 
เทือน” ทั้งนีเ้พ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดอารมณ์ขัน ซึ่งถือเป็นศิลปะทางภาษาที่น่าสนใจ อีกท้ังยัง

https://www.facebook.com/langraiturn/
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ท าให้รู้จักและตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยถิ่นใต้ ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาครั้งนี้ ยังแสดงให้เห็นถึง
ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ รวมถึงสังคมวัฒนธรรมถิ่นใต้ในปัจจุบันที่ปรากฏทางสื่ออินเทอร์เน็ตด้วย 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันในเพจแหลงไหร เทือน 

 

วิธีการศึกษา 
 

 1. รวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขัน 
  1.2 เอกสารที่เกี่ยวกับเพจแหลงไหร เทือน 
 2. รวบรวมภาพที่มีข้อความในเพจแหลงไหร เทือน https://www.facebook.com/langraiturn/  

โดยเลือกศึกษาภาพที่มีการโพสต์ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 20 ธันวาคม 2560 จ านวน 151ภาพ  
 3. น าข้อมูลภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู้วิจัยปรับกรอบแนวคิดมา

จาก สุดารัตน์ บัวศรี (2547) ที่ศึกษาเรื่อง “การศึกษาภาษาและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันจากเรื่องขบขันใน
นิตยสารแพรวและนิตยสารชีวจิต” ซึ่งศึกษาทั้งหมด 7 ประเภท แต่ผู้ศึกษาจะศึกษาเพียง 5 ประเภท ได้แก่ 

  3.1 การใช้ภาษาก ากวม 
  3.2 การใช้ภาษาถ้อยค าแฝงใน 
  3.3 การใช้ภาษาพูดเปรียบเทียบ 
  3.4 การใช้ภาษาออกเสียงคล้ายคลึงกัน  
  3.5 การใช้ภาษาในการเล่นค า 
 โดยผู้วิจัยได้ตัดการใช้ภาษาอธิบายความและการใช้ภาษาแปลภาษาออก เนื่องจากการส ารวจใน

เบื้องต้นพบว่าใช้กลวิธีดังกล่าวน้อยมาก  แต่ได้เพ่ิมการใช้ภาษาเสียดสีประชดประชัน และการใช้ภาษาถิ่นแทน
เนื่องจากปรากฎพบว่าใช้บ่อยในเพจแหลงไหร เทือน 

  

ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาเรื่อง “การใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันในเพจแหลงไหร เทือน” สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
1. การใช้ภาษาก ากวม  
   การใช้ภาษาก ากวม หมายถึง การใช้ภาษาที่มีความหมายหลายนัย ทีท่ าให้ผู้รับสารเข้าใจ

ความหมายของผู้ส่งสารผิดไป จนกลายเป็นความตลกขบขัน พบจ านวน 16 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 9.63 เช่น 

 

https://www.facebook.com/langraiturn/
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รูปที่ 1 “อ่ะ” 
ที่มา : เพจแหลงไหร เทือน (21 สิงหาคม 2560) 

 
“ที่ไหนเริ่มมีรักซักพัก...ต้องมีล้วง!!ไอ้หนูนุ้ยมันเคยกล่าวไว้เราจ าได้” ข้อความนี้เป็นการใช้ภาษา

ก ากวม จากข้อความว่า “ต้องมีล้วง” ที่สามารถตีความหมายได้หลายนัย โดยความหมายแรกหมายถึงต้องล้วง
เงินในกระเป๋า เพราะเมื่อมีรักก็ต้องแสดงออกถึงความรักด้วยการลงทุนควักเงินซื้อสิ่งของให้คนรัก ส่วนอีก
ความหมาย คือ การล่วงเกินคนรักด้วยการล้วงเข้าไปในร่มผ้า ด้วยเพราะคู่รักเมื่ออยู่ด้วยกันตามล าพังอาจจะ
เริ่มต้นด้วยการพูดคุยตามประสาคนรัก พอพูดคุยไปสักระยะอาจจะมีการล่วงเกินด้วยการเอามือล้วงเข้าไปลูบ
คล าอีกฝ่าย บริบทดังกล่าวเป็นการใช้ภาษาก ากวมที่อาจจะตีความไปในทางสัปดนตามความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้อ่าน หากผู้อ่านคิดไปในทางชู้สาวหรือในทางสัปดนก็จะท าให้เกิดอารมณ์ขันได ้
 

2. การใช้ถ้อยค าแฝงนัย  
     การใช้ภาษาถ้อยค าแฝงนัย หมายถึง การให้ความหมายของค า หรือข้อความในแง่มุมอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่
ความหมายหลัก หรือไม่ใช่ความหมายที่รู้กันโดยทั่วไป จนท าให้กลายเป็นความตลกขบขัน พบจ านวน 20 

ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 12.04 เช่น 
 

 
 

รูปที่ 2 “เรื่องนี้เรื่องแปลก เรายังคงสงสัยจนทุกวันน้ี” 
ที่มา : เพจแหลงไหร เทือน (19 สิงหาคม 2560) 
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“วันก่อนแม่เราอิขึ้นรถทัวร์ไปกรุงเทพ พอไปถึงคิวรถโทรมาหาเราว่าลืมตั๋วไว้ที่บ้าน ให้แขบเอามาให้ที 
รถติออกแล้ว เรากะฉวยตั๋วได้แขบบิดรถเครื่องพ่ึงเปลี่ยนท่อมาใหม่ ๆ บิดดังหรอย แปร๊น !!แปร๊น!! บิดผ่านใน
หลาดคนโกนถามกันหลอดทางว่า...มึงอิแขบไปหาแม่มมึงเหอ!! เรายังสงสัยจนเท่าทุกวันนี้ว่าคนในหลาดเค้า
โร้พรือ แปลกคาด!!” ข้อความนี้เป็นการใช้ภาษาถ้อยค าแฝงนัย กล่าวคือ “มึงอิแขบไปหาแม่มมึงเหอ” ข้อความ
นี้เป็นข้อความที่หมายถึงในแง่มุมอ่ืนซึ่งไม่ใช่ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กันโดยทั่วไป เพราะไม่ได้
หมายความว่าจะรีบไปหาแม่ตามความหมายโดยตรง แต่เป็นการด่าทอว่าเสียงจากท่อรถที่ดังมากจนท าให้เกิด
ความร าคาญ จึงมีการใช้ค าดังกล่าวในการด่าทอ บริบทนี้เป็นการใช้ภาษาถ้อยค าแฝงนัยที่ท าให้เกิดอารมณ์ขัน 
เพราะคนที่โดนด่าเข้าใจผิดด้วยความซื่อของตนเองที่คิดว่าคนในตลาดถามเขาว่ารีบไปหาแม่ซึ่งเป็นความหมาย
โดยตรง ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงค าว่า “หาแม่มมึงเหอ” เป็นค าด่าค่อยข้างรุนแรง การใช้ภาษาลักษณ์นี้จึงท า
ให้เป็นเกิดอารมณ์ขัน 
 

3. การพูดเปรียบเทียบ 
    การพูดเปรียบเทียบ หมายถึง การใช้ภาษาเพ่ือพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นลักษณะที่เหมือนกัน 
และต่างกันจนกลายเป็นความตลกขบขัน พบจ านวน 25 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 15.06 เช่น  
 
 

 
 

รูปที่ 3 “เอ่อนะ!!!” 
ที่มา : เพจแหลงไหร เทือน (30 สิงหาคม 2560) 

 
“นี่ถ้าป้าวตางค์...มันตุง เหมือนพุงมั่ง...น่าว่าดีนะ” ข้อความนี้เป็นการใช้ภาษาพูดเปรียบเทียบ 

ระหว่างลักษณะของกระเป๋าเงินกับลักษณะท้องของตนเอง ว่า ถ้าหากกระเป๋าเงินมีเงินเป็นจ านวนมากจนท าให้
กระเป๋ามีสภาพที่ดูหนาขึ้นเหมือนกับสภาพท้องของตนเองที่มีหน้าท้องหนาก็คงจะดีกว่านี้ บริบทดังกล่าวเป็น
การเปรียบเทียบสิ่งที่มีขนาดหนา คือ กระเป๋าเงินกับหน้าท้อง เป็นลักษณะของการตัดพ้อตัวเองที่มี 
หน้าท้องด้วยการเปรียบเทียบกับกระเป๋าเงินจนท าให้เกิดเป็นอารมณ์ขัน 
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4. การออกเสียงคล้ายคลึงกัน 
   การออกเสียงคล้ายคลึงกัน หมายถึง การใช้ภาษาท่ีมีการออกเสียงคล้ายกันหรือเหมือนกัน 

จนเกิดความเข้าใจผิดที่กลายเป็นความตลกขบขัน พบจ านวน 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.80 เช่น 
 
  

 
 

รูปที่ 4 “ไอ้ทองโถกพม่าเล่นเอาแล้ว!!!.” 
ที่มา : เพจแหลงไหร เทือน (7 กันยายน 2560) 

 

 “แรกวาเรากับไอเท่งขับรถไปเติมมันเด็กปั๊มชาวพม่า ใส่มันเสร็จถึงกะแหลงว่า ยังหน้าอ่อนทั้งคู่เลยนะ
คะ เรากะเลยบอก อ้อ! โหม่พ่ีดูแลตัวเองกันดีครับน้อง เด็กปั๊มท าหน้างง ๆ ถึงกะแหลงว่า... ให้หนูเติมลมให้
ไหมคะ ยังหน้าอ่อนทั้งคู่เลย” ข้อความนี้เป็นการใช้ภาษาที่ออกเสียงคล้ายคลึงกันคือ ค าว่า “ยังหน้าอ่อน” กับ 
“ยางหน้าอ่อน” ซึ่งในบริบทนี้เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาของชาวพม่าที่มีส าเนียงการพูดไม่ชัด เจน จึงน ามา
ล้อเลียนท าให้เกิดอารมณ์ขัน เพราะเมื่อฟังเผิน ๆ ท าให้คิดเข้าข้างตัวเองว่าสาวพม่าพูดกับตนว่ายังหน้าอ่อน 
คือ ดูเด็ก ดูหน้าอ่อนกว่าวัย แต่ในความเป็นจริงคือสาวพม่าต้องการจะสื่อว่า ยางรถของตนมีลมน้อยหากขับ
ต่อไปอาจเกิดอันตรายได้ เพราะคนใต้โดยทั่วไปจะใช้ว่า “ยางอ่อน” ด้วยความปรารถนาดีพนักงานปั๊มที่เป็น
สาวพม่าจะเติมลมรถให้ แต่ตนกลับคิดว่าสาวพม่าชมว่าหน้าเด็ก จากตัวอย่างนี้มีลักษณะของการใช้ภาษาที่ออก
เสียงคล้ายคลึงกันจึงท าให้เกิดเป็นอารมณ์ขัน  

 
5. การเสียดสีประชัดประชัน 

    การเสียดสีประชัดประชัน หมายถึง การกล่าวกระทบกระแทกหรือประชดเพราะความไม่พอใจ 

จนกลายเป็นความตลกขบขัน พบจ านวน 48 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 28.91 เช่น 
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รูปที่ 5 “เฮ้อ!!! หนักสิทเห้อ” 
ที่มา : เพจแหลงไหร เทือน (20 สิงหาคม 2560) 

 
“คนไทยไม่ทิ้งกัน เราโถกทุ่มแต่ละที กะเห็นไทยเพนี่แระ ไม่ช่ายพม่า...ซักคน” ข้อความนี้เป็นการใช้

ภาษาเสียดสีประชัดประชัน เพราะเป็นการพูดเพ่ือสื่อความหมายว่า ที่มีค ากล่าวให้ได้ยินมาโดยตลอดว่าคนไทย
ไม่ทิ้งกันนั้นไม่ใช่เรื่องจริง ทั้งนี้เพราะตนเองโดนแฟนหรือคนรักที่เป็นคนไทยทิ้งมาโดยตลอด ตนไม่เคยโดนคน
พม่าซึ่งเป็นชาวต่างชาติทิ้งเลย เป็นลักษณะของการประชดประชันจึงท าให้เกิดอารมณ์ขัน 

 

6. การใช้ภาษาถิ่น 

    การใช้ภาษาถ่ิน หมายถึง การใช้ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใต้ ที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยค า  
และส าเนียงจนกลายเป็นความตลกขบขัน พบจ านวน 3 ข้อความคิดเป็นร้อยละ 1.80 เช่น  
 

 
 

รูปที่ 6 “ฉันเป็นหม่าย!!!” 
ที่มา : เพจแหลงไหร เทือน (6พฤศจิกายน2560) 

 

“หญิงสาวสวยสามีเพ่ิงตาย เป็นแม่หม้ายป้ายแดงไปใส่บาตรหลวงพ่ีรูปงาม แต่อาหารเป็นอาหาร  
ปักษ์ใต้ พอใส่บาตรเสร็จแล้วจึงถามหลวงพ่ีเป็นภาษาใต้ว่า “ฉันเป็นม่าย” คือ กินเป็นหรือไม่ หลวงพ่ีกลับ              
ตอบว่า “รู้แล้ว สึกเม่ือไหร่ ค่อยไลน์กันนะโยม” ข้อความนี้เป็นการใช้ภาษาถ่ินคือ “ฉันเป็นม่าย” หมายถึง  
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ฉันเป็นหรือไม่ เป็นการสอบถามพระสงฆ์ว่า สามารถฉันภัตตาหารชนิดนี้ซึ่งเป็นอาหารใต้ที่อาจจะไม่คุ้นเคยได้
หรือไม่ ค าว่า “ม่าย” ภาษาถิ่นใต้พ้องเสียงกับค าว่า “หม้าย” ที่หมายถึงเลิกรากับสามีจึงกลายเป็นแม่หม้าย 
ด้วยการใช้ค าพ้องเสียงค าว่า “ม่าย” กับ “หม้าย” ท าให้พระสงฆ์เข้าใจว่าหมายถึง แม่หม้าย ในขณะที่หญิงสาว
ต้องการสื่อความหมายว่า ใช่หรือไม่ ด้วยการเข้าใจความหมายของค าภาษาถิ่นใต้ที่ไม่ตรงกันจึงท า ให้เกิดเป็น
อารมณ์ขัน 
 

7. การใช้ค าสัมผัส 

    การใช้ค าสัมผัส หมายถึง การใช้ภาษาท่ีเป็นค าที่ออกเสียงคล้องจองกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ สัมผัสสระ และสัมผัสอักษร พบจ านวน 51 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 30.72 เช่น กิน – บิน ฟาก – ฟ้า 

เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 7 “มันเป็นเรื่องธรรมชาต”ิ 
ที่มา : เพจแหลงไหร เทือน (21 สิงหาคม 2560) 

 
“มั่นเป็นเรื่องธรรมดาของโหม๋หน้าตาดี เท่ปานี้แล้วยังไม่นอน เราอิออน!!แข่งกับเซเว่น!! ” ข้อความนี้

เป็นการเล่นค า คือ ค าว่า “ดา” กับ “ตา” เป็นใช้ค าสัมผัสสระ คือ สระอา และค าว่า “นอน” กับ “ออน”  เป็น
ใช้ค าสัมผัสสระ คือ สระออ ที่สะกดด้วยแม่กน ข้อความนี้เป็นข้อความที่มีการใช้ค าสัมผัสสระ ท าให้ค าคล้อง
จองกันจึงจดจ าได้ง่าย อ่านแล้วลื่นหู ซึ่งบริบทนี้ช่วยเสริมข้อความให้รู้สึกข าขันมากขึ้น  
 

อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาการใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันในเพจแหลงไหร เทือน จ านวน 151 ภาพ ผู้ศึกษาพบว่า 
มีการใช้ค าสัมผัสมากที่สุด ซึ่งการใช้ค าสัมผัสจะท าให้ข้อความนั้นจ าได้ง่าย อ่านแล้วลื่นหู เป็นการเน้นย้ าความ
หมายของค าที่ช่วยสื่ออารมณ์ให้เกิดข าขันได้มากขึ้น รองลงมาคือการใช้ภาษาเสียดสีประชดประชันซึ่งพบเป็น
อันดับที่ 2  เมื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ บัวศรี (2547) เรื่อง “การศึกษาภาษา
และกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันจากเรื่องขบขันในนิตยสารแพรวและนิตยสารชีวจิต” ที่พบว่าด้านการใช้ภาษา
สร้างอารมณ์ขันพบจ านวน 3 ด้าน คือ อันดับ 1 การใช้ค าและกลุ่มค าที่มีการใช้ค าภาษาพูด รองลงมาคือ การ
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ใช้ค าภาษาต่างประเทศ โดยพบการใช้ค ามีการใช้ภาษาเสียดสีประชดประชันเป็นอันดับที่ 3 อย่างไรก็ตามแม้ผล
การศึกษาจะแตกต่างกัน แต่แสดงให้เห็นว่างานเขียนที่ต้องการสื่ออารมณ์ขันมักเลือกที่จะใช้วิธีการเสียดสี
ประชดประชันเป็นอันดับต้น ๆ ส่วนจะใช้ภาษาเสียดสีประชดประชันมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับเนื้อหาใน
สารที่น าเสนอ ดังจะเห็นว่า เพจแหลงไหร เทือน และนิตยสารแพรวและนิตยสารชีวิจิต มีวิธีการน าเสนอ 
ตลอดจนเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอแตกต่างกัน ท าให้ข้อมูลการใช้ภาษาสร้างอารมณ์ท่ีพบมีจ านวนที่แตกต่างกัน
ไป 

นอกจากนี้จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาพบการใช้ภาษาถิ่นที่เป็นภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใต้ปรากฏอยู่ใน
ข้อความเป็นจ านวนมาก แต่การใช้ภาษาถิ่นใต้เพ่ือให้เกิดความข าขันมีจ านวนน้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปรัชญาพร ทองประสิทธิ์ (2555) เรื่อง “การศึกษาการใช้ภาษาและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันไทยในละคร
ตลกสถานการณ์” ที่พบว่ามีการใช้ค าภาษาถิ่นน้อยที่สุด ซ่ึงผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากภาษาถิ่นที่ใช้ในเพจ
แหลงไหร เทือน เน้นการน าเสนอเพ่ือให้เห็นว่ามีการใช้ภาษาถิ่นใต้ที่สอดคล้องกับการตั้งชื่อเพจที่เป็นภาษาถิ่น
ใต้ ว่า “แหลงไหร เทือน” โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้เกิดความข าขันด้วยการใช้ภาษาถิ่น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบาง
ข้อความที่เกิดความข าขันด้วยลักษณะการใช้ภาษาถิ่นที่ท าให้เข้าใจความหมายผิดไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงลักษณะการใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันในเพจแหลงไหร เทือน  

ว่ามีลักษณะอย่างไร เพราะลักษณะการใช้ภาษาสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาถ่ินใต้ และคนใต้  
ที่น าวิถีชีวิต วัฒนธรรมเข้ามาประกอบเรื่องราว  
 2. ครูหรืออาจารย์ สามารถน าบทข าขันมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ โดยเฉพาะวิชาการอ่าน  
ตีความ การวิจารณ์ และทักษะการเล่าเรื่องท่ีท าให้เกิดอารมณ์ขัน  
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการใช้ภาษาสร้างอารมณ์ขันในวรรณกรรมอ่ืน ๆ เช่น หนังสือการ์ตูน  
ตลกสถานการณ์ เป็นต้น 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบลักษณะของภาษาสร้างอารมณ์ขันในเพจอื่น ๆ กับเพจแหลงไหร เทือน  
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การเปลี่ยนแปลงของค านามในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน [พ.ศ.  2493, พ.ศ. 2525, 
พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2554] หมวดอักษร ก, ต, และ ฟ³ 

 
วิยะดา นรดี¹ และด ารงค์ นันทผาสุข² 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทความเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค านามในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พ.ศ. 
2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 หมวดอักษร ก, ต, และ ฟ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนค านาม  การเปลี่ยนแปลงการสะกดค าของค านามและการเปลี่ยนแปลงความหมายของค านามใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554  โดยใช้กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเป็นแนวทางในการศึกษา จากนั้นจัดประมวลผลข้อมูลและน าเสนอด้วยการ
พรรณนาวิเคราะห์   

 ผลการศึกษาพบว่าจ านวนค านามในหมวดอักษร ก, ต, และ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2493, พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 พบการเพ่ิมค าจ านวน 551 ค า การสูญค าจ านวน 61 ค า 
การสะกดค าของค านามในหมวดอักษร ก, ต, และ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พ.ศ. 
2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงการสะกดค าของค านาม ความหมายของค านามใน
หมวดอักษร ก, ต, และ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 , พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และ
พ.ศ. 2554 พบการเปลี่ยนแปลงความหมายทั้งความหมายแคบเข้าจ านวน 50 ค า ความหมายกว้างออกจ านวน 
75 ค า และความหมายย้ายทีจ่ านวน 2 ค า 

ค าส าคัญ: ค านาม การเปลี่ยนแปลงทางภาษา พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

 

 

 

___________________________________ 
¹ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
² อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
³ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค านามในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 , พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542    
และ พ.ศ. 2554 
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บทน า  
 

ภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพราะเราทุกคนต้องใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งในด้านของการแสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ โดยมีการใช้สัญลักษณ์
ที่แต่ละสังคมได้สร้างข้ึน แล้วเป็นที่ยอมรับใช้กันในสังคมนั้น ๆ (จินดา งามสุทธิ. 2524 : 11) อีกท้ังภาษายังเป็น
สมบัติของมนุษย์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายระหว่างกัน รวมไปถึงสภาพสังคมของมนุษย์             ที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็ส่งผลให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามด้วย แต่ในการเปลี่ยนแปลงของภาษาต้องอาศัย
ระยะเวลายาวนานพอสมควร จึงจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ (อนันต์ อ่วมศาสตร์ และเนาวรัตน์                  
อ่วมศาสตร์. 2519 : 10) อาจกล่าวได้ว่า ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปรกติ ส าหรับภาษาใดก็ตามที่มีผู้ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน                                                                                         

 การเปลี่ยนแปลงของภาษาเกิดขึ้นทั้งด้านเสียง ด้านไวยากรณ์  ด้านความหมาย และการเปลี่ยนแปลง
ของค า แต่ที่สังเกตเห็นไดช้ัดเจนคือ การเปลี่ยนแปลงของค า เนื่องจาก ค า เป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย  และ
ค ายังเป็นสิ่งที่เก่ียวโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้มีค าเกิดข้ึนใหม่เรื่อย ๆ ทั้งเนื่องมาจากการยืม
และการสร้างค าขึ้นใหม่ อย่างเช่นค าบางค าก็เกิดขึ้นมาแทนที่ค าที่มีใช้อยู่เดิม  หรือการสร้างค าใหม่ขึ้นมาใช้ 
ส่วนค าเดิมก็มีการเลิกใช้และสุดท้ายก็หายไป ซึ่งสาเหตุของการเกิดนี้เราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเพ่ิม
ค าและการสูญค า 

  พระยาอนุมานราชธน (2515 : 295-296) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ค าในภาษาบางค าตายไปเพราะด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรม สิ่งที่เคยใช้อยู่ในสมัยก่อน เมื่อมีของใหม่มาที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ที่เป็นของเก่าก็จะ
เสื่อมความนิยมในที่สุดก็ต้องเลิกใช้ค านั้น ชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งของเหล่านั้นที่เคยได้รับความนิยมในช่วงนั้นก็ตายไป
ด้วย ไม่มีเหลือใช้อยู่ในภาษาที่ใช้กันเป็นปรกติสามัญ แม้ค าในภาษาจะต้องสูญหายไปดังกล่าวมาแล้ว  แต่ก็มีค า
ใหม่มาชดใช้ในส่วนของความเจริญหรือแทนส่วนที่หายไป พจนานุกรมเล่มแรกที่รวบรวมค าในภาษาไทยเพ่ือ
เป็นแหล่งอ้างอิงและมาตรฐานการใช้ภาษาไทย และได้มีการปรับรูปแบบของพจนานุกรมใน พ.ศ 2525 โดยจะ
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอักขรวิธีการออกเสียง และการนิยามความหมายตลอดจนบอกประวัติของค าเท่าที่
จ าเป็น และยังมีลักษณะพิเศษกว่าเล่มอ่ืนคือ ทางราชการให้ใช้เป็นแบบฉบับของการเขียนหนังสือภาษาไทย
ในทางราชการและโรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้เขียนหนังสือมีมาตรฐานลงรูปลงรอยเดียวกัน อันก่อให้เกิดเอกภาพใน
ด้านภาษาอันเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่ ง เมื่อถึงเวลาที่ต้องช าระพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน                          
โดยเปลี่ยนเป็นชื่อว่า พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้แล้วเสร็จ ในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พุทธศักราช 2542 แต่ปรากฏว่าการช าระไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด จึงให้ใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 เป็นแหล่งอ้างอิงการใช้ภาษาไทย
จนกระทั่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2542 ช าระเสร็จเรียบร้อยและปรับปรุงใหม่จนได้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช  2554 เป็นแหล่งอ้างอิงและมาตรฐานการใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบัน โดยมีการช าระนิยามศัพท์ทั่วไป  ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในภาษาไทยและเป็นค าที่รู้จักแพร่หลาย  ที่ยังไม่ได้มี
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การเก็บรวบรวมไว้  รวมทั้ งแก้ ไขเ พ่ิมเติม เกี่ ยวกับบทนิยามของค าศัพท์ เฉพาะสาขาวิชา ได้ แก่                                 
ศัพท์กฎหมายไทย ศัพท์ประวัติศาสตร์ไทย ศัพท์พรรณพืช ศัพท์ดนตรีไทย ศัพท์ดนตรีสากล และราชาศัพท์ 
และที่ส าคัญได้เก็บศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน น้ า ป่าไม้ คือค าว่า กังหัน
น้ าชัยพัฒนา แกล้งดิน แก้มลิงทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชด าริต่าง ๆ จากพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถานทั้งหมด  4 เล่มนี้ท าให้เห็นว่ามีค าใหม่ที่เพ่ิมขึ้นและสูญหายไป ค าท่ีคงใช้อยู่ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสะกดค า ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  (พจนานุกรม              
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 : ค าน า) 

 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของค านามที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบันทั้งการเพ่ิมของจ านวนค า  และการสูญหายไปของค านามในแต่ละช่วงเวลา การเปลี่ยนแปลงการสะกด
ค า และการเปลี่ยนแปลงความหมายของค านาม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจ านวนค านามในหมวดอักษร ก, ต, และ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493, พุทธศักราช 2525, พุทธศักราช 2542 และพุทธศักราช 2554 
 2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการสะกดค าของค านามในหมวดอักษร ก , ต, และ ฟ ในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493, พุทธศกัราช 2525, พุทธศักราช 2542 และพุทธศักราช 2554 
 3. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของค านามในหมวดอักษร ก, ต, และ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493, พุทธศักราช 2525, พุทธศักราช 2542 และพุทธศักราช 2554 
 
วิธีการศึกษา  

1. ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับค านาม 
1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา 

2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 รวบรวมค านามและความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 

2.2 รวบรวมค านามและความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525    

2.3 รวบรวมค านามและความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542           
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2.4 รวบรวมค านามและความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 วิ เ คราะห์ การ เ พ่ิมค าและสูญค า ของค านามที่ ป รากฏในพจนานุ กรม  ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 
3.2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการสะกดค าของค านามที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 
3.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความหมายของค านามที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 
4. ขั้นตอนการน าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
5. ขั้นตอนการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษา  
 
 บทความเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค านามในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 , พ.ศ. 
2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 หมวดอักษร ก, ต, และ ฟ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนค านาม การเปลี่ยนแปลงการสะกดค าของค านาม  และการเปลี่ยนแปลงความหมายของค านามใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554  ใช้กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเป็นแนวทางในงานวิจัย จากนั้นจัดประมวลผลข้อมูลและน าเสนอด้วยการ
พรรณนาวิเคราะห์   

 ผลการวิจัยพบว่าจ านวนค านามในหมวดอักษร ก, ต, และ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2493, พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 พบการเพ่ิมค าจ านวน 551 ค า การสูญค าจ านวน 61 ค า
การสะกดค าของค านามในหมวดอักษร ก, ต, และ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พ.ศ. 
2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 พบการเปลี่ยนแปลงการสะกดค าของค านาม ความหมายของค านามใน
หมวดอักษร ก, ต, และ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 , พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และ
พ.ศ. 2554 พบการเปลี่ยนแปลงความหมายทั้งความหมายแคบเข้าจ านวน 50 ค า ความหมายกว้างออกจ านวน 
75 ค า และความหมายย้ายจ านวน 2 ค า 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจ านวนค านามในหมวดอักษร ก , ต, และ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493, พุทธศักราช 2525, พุทธศักราช 2542 และพุทธศักราช 2554 พบการ
เพ่ิมค าจ านวน 551 ค า ดังตาราง 1 ต่อไปนี้  
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ตาราง 1 ตัวอย่างการเพ่ิมค าในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2554 
กระบอก 1 น. ไม่ไผ่ที่ตัด
เป็นท่อน (ถิ่น-อีสานว่า 
กะบั้ง, กะปั้ง), ของอ่ืนๆ 
ที่มีรูปเช่นนั้น. กระบอก
สูบ น. ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องยนต์ ลักษณะเป็น
โพรงรูปกระบอกอยู่ในเสื้อ
สูบ เป็นช่องส าหรับบังคับ
ให้ลูกสูบเคลื่อนไปมา. 
กระบอกหัว  (โบ) น. 
กะโหลกหัว. 

กระบอก 1 น. ไม่ไผ่ที่ตัด
เป็นท่อน (ถิ่น-อีสานว่า 
กะบั้ง, กะปั้ง), ของอ่ืนๆ ที่
มีรูปเช่นนั้น. กระบอกสูบ 
น. ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องยนต์ ลักษณะเป็น
โพรงรูปกระบอกอยู่ในเสื้อ
สูบ เป็นช่องส าหรับบังคับ
ให้ลูกสูบเคลื่อนไปมา. 
กระบอกหัว  (โบ) น. 
กะโหลกหัว.  กระบอก
เพลา น. ไม้แข็งเช่นไม้เต็ง
รังท าเป็นปลอกดอกอัดไว้
ในรูดุมเกวียน ส าหรับสอด
เพลาเข้าในรูนั้นป้องกันมิ
ให้รูดุมคราก. 

กระบอก 1 น. ไม่ไผ่ที่
ตัดเป็นท่อน (ถิ่น-
อีสานว่า กะบั้ง, 
กะปั้ง), ของอ่ืนๆ ที่มี
รูปเช่นนั้น. กระบอก
สูบ น. ส่วนของ
เครื่องจักรเครื่องยนต์ 
ลักษณะเป็นโพรงรูป
กระบอกอยู่ในเสื้อสูบ 
เป็นช่องส าหรับบังคับ
ให้ลูกสูบเคลื่อนไปมา. 
กระบอกหัว  (โบ) น. 
กะโหลกหัว.  กระบอก
เพลา น. ไม้แข็งเช่นไม้
เต็งรังท าเป็นปลอก
ดอกอัดไว้ในรูดุม
เกวียน ส าหรับสอด
เพลาเข้าในรูนั้น
ป้องกันมิให้รูดุมคราก. 

กระบอก 1 น. ไม่ไผ่ที่ตัด
เป็นท่อน (ถิ่น-อีสานว่า 
กะบั้ง, กะปั้ง), ของอ่ืนๆ 
ที่มีรูปเช่นนั้น. กระบอก
ตา น. เบ้าตา. กระบอก
สูบ น. ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องยนต์ ลักษณะเป็น
โพรงรูปกระบอกอยู่ในเสื้อ
สูบ เป็นช่องส าหรับบังคับ
ให้ลูกสูบเคลื่อนไปมา. 
กระบอกหัว  (โบ) น. 
กะโหลกหัว. กระบอก
เพลา น. ไม้แข็งเช่นไม้เต็ง
รังท าเป็นปลอกดอกอัดไว้
ในรูดุมเกวียน ส าหรับสอด
เพลาเข้าในรูนั้นป้องกันมิ
ให้รูดุมคราก.  

กระบวน น. ขบวน, แบบ
แผน. กระบวนกระบิด 
(กลอน) น. ชั้นเชิง . 
กระบวนจีน น. ลวดลาย
ผ้าแพร โดยมากเป็นรูป
ประแจ กระแปะ มังกร 
เรียกว่า ลายกระบวนจีน. 

กระบวน น. ขบวน, แบบ
แผน. กระบวนกระบิด 
(กลอน) น. ชั้นเชิง . 
กระบวนจีน น. ลวดลาย
ผ้าแพร โดยมากเป็นรูป
ประแจ กระแปะ มังกร 
เรียกว่า ลายกระบวนจีน.
กระบวนการ น. 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมี
ระเบียบ ไปสู่ผลอย่างหนึ่ง. 
กระบวนการยุติธรรม 

กระบวน น. ขบวน, 
แบบแผน. กระบวน
กระบิด (กลอน) น. ชั้น
เชิง . กระบวนจีน น. 
ลวดลายผ้าแพร 
โดยมากเป็นรูปประแจ 
กระแปะ มังกร 
เรียกว่า ลายกระบวน
จีน.กระบวนการ น. 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง
อย่างมีระเบียบ ไปสู่ผล

กระบวน น. ขบวน, แบบ
แผน. กระบวนกระบิด 
(กลอน) น. ชั้นเชิง . 
กระบวนจีน น. ลวดลาย
ผ้าแพร โดยมากเป็นรูป
ประแจ กระแปะ มังกร 
เรียกว่า ลายกระบวนจีน. 
กระบวนการ น. 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่าง
มีระเบียบ ไปสู่ผลอย่าง
หนึ่ง. กระบวนการ
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(กฎ) น. วิธีด าเนินการให้
ความคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพ และให้ความเป็น
ธรรมในทางกฎหมายแก่
บุคคลโดยบุคลากรและ
องค์กรหรือสถาบันต่างๆ  
ซึ่งมีหน้าที่บริหารงาน
ยุติธรรม ได้แก่ พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ 
ทนายความ ศาล 
กระทรวงยุติธรรม และ
กรมราชทัณฑ์. กระบวน
ความ น. แบบแผนของ
เนื้อความหรือเรื่องราว. 

อย่างหนึ่ง. 
กระบวนการยุติธรรม 
(กฎ) น. วิธีด าเนินการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพ และให้ความ
เป็นธรรมในทาง
กฎหมายแก่บุคคลโดย
บุคลากรและองค์กร
หรือสถาบันต่างๆ  ซึ่ง
มีหน้าที่บริหารงาน
ยุติธรรม ได้แก่ 
พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ พนักงาน
สอบสวน พนักงาน
อัยการ ทนายความ 
ศาล กระทรวงยุติธรรม 
และกรมราชทัณฑ์. 
กระบวนความ น. 
แบบแผนของเนื้อความ
หรือเรื่องราว. 

ยุติธรรม (กฎ) น. 
วิธีด าเนินการให้ความ
คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ 
และให้ความเป็นธรรม
ในทางกฎหมายแก่บุคคล
โดยบุคลากรและองค์กร
หรือสถาบันต่างๆ  ซึ่งมี
หน้าที่บริหารงานยุติธรรม 
ได้แก่ พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ 
พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ 
ทนายความ ศาล 
กระทรวงยุติธรรม และ
กรมราชทัณฑ์. กระบวน
ความ น. แบบแผนของ
เนื้อความหรือเรื่องราว. 

ฟอง  น. ไข่,  ต่อมน้ าที่ผุด
ขึ้นเป็นรูปโป่ง  ถ้ารวมกัน
เป็นแผ่น ๆ  เรียกว่า  
ฟองน้ า,  คลื่น;  
ลักษณะนามใช้เรียกไข่
เป็นหรือไข่ไก่  ว่าฟอง
หนึ่ง  สองฟอง. 

ฟอง 1,  ฟองน้ า 1 น.  
ต่อมน้ าที่ผุดหรือปูดขึ้น
เป็นรูปโป่ง ๆ  อาจเป็น
ต่อมเดียว  หรือรวมกัน
เป็นแพก็ได้.  ฟองเต้าหู้  
น.  ชื่อหนึ่งของหินยิปซัม  
เรียกว่า  หินฟองเต้าหู้,  
เกลือจืด.  ฟองทะเล  น.  
หินที่ปรุเป็นรู ๆ  อยู่ใน
ทะเล. 

ฟอง 1,  ฟองน้ า 1 น.  
ต่อมน้ าที่ผุดหรือปูดขึ้น
เป็นรูปโป่ง ๆ  อาจเป็น
ต่อมเดียว  หรือรวมกัน
เป็นแพก็ได้.  ฟอง
เต้าหู้  น.  ชื่อหนึ่งของ
หินยิปซัม  เรียกว่า  
หินฟองเต้าหู้,  เกลือ
จืด.  ฟองทะเล  น.  
หินที่ปรุเป็นรู ๆ  อยู่ใน
ทะเล. 

ฟอง 1,  ฟองน้ า 1 น.  
ต่อมน้ าที่ผุดหรือปูดขึ้น
เป็นรูปโป่ง ๆ  อาจเป็น
ต่อมเดียว  หรือรวมกัน
เป็นแพก็ได้.  ฟองเต้าหู้  
น.  ชื่อหนึ่งของหินยิปซัม  
เรียกว่า  หินฟองเต้าหู้,  
เกลือจืด.  ฟองทะเล  น.  
หินที่ปรุเป็นรู ๆ  อยู่ใน
ทะเล. 
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จากตาราง1 พบว่ามีการเพ่ิมค าในหมวดอักษร ก คือค าว่า กระบอก เพียงค าเดียว พอมาในปี พ.ศ. 
2542 และในปี พ.ศ. 2525 มีการเพ่ิมค าขึ้นมาคือค าว่า กระบอกสูบ กับกระบอกเพลา และในปีล่าสุดคือปี พ.ศ. 
2554 มีการเพ่ิมค าขึ้นมาอีกคือค าว่า กระบอกตา ส่วนอีกค าหนึ่งคือค าว่า กระบวน จากเดิมในปี  พ.ศ. 2493 
เดิมมีเพียงค าว่า กระบวน กระบวนกระบิด กระบวนจีน แต่พอมาในปี พ.ศ. 2525 ปีพ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 
2554  มีการเพิ่มค าข้ึน คือค าว่า กระบวนการ กระบวนยุติธรรม และค าว่า ฟอง จากเดิมในปี พ.ศ. 2493 เดิมมี
เพียงค าว่า ฟอง เพียงค าเดียว แต่พอมาในปี พ.ศ. 2525 ปีพ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2554  มีการเพ่ิมค าขึ้น คือ
ค าว่า ฟองเต้าหู้ ฟองทะเล และนอกจากนี้ในหมวดอักษร ก ยังพบการเพ่ิมค าในโครงการตามพระราชด าริ
เกี่ยวกับการพัฒนาเรื่อง ดิน น้ า ป่าไม้ จ าวน 2 ค า ได้แก่ค าว่า กังหันชัยพัฒนา แก้มลิง 

ตาราง 2 ตัวอย่างการสูญค าในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
จากตาราง 2 พบว่าการการสูญค าในหมวด ก คือค าว่า กระเชียง ในปี พ.ศ. 2493  ไม่ปรากฏค าดังกล่าว 
ปรากฏในปี พ.ศ. 2525 เพียงปีเดียว ในปีต่อมาปี พ.ศ. 2542 และป ีพ.ศ. 2554 ค าว่า กระเชียง สูญค าดังกล่าว
ไปไม่ปรากฏในพจนานุกรม ส่วนค าว่า กระเชอ ในปี พ.ศ. 2493 และปีพ.ศ. 2525 มีการปรากฏแต่ในปี พ.ศ. 
2542 และปี พ.ศ. 2554 มีการสูญค าดังกล่าวไม่ปรากฏในพจนานุกรม และสุดท้ายค าว่า ตารลุช ในปี พ.ศ. 
2493 ค าดังกล่าวมีการปรากฏในพจนานุกรม แต่พอมาในปี พ.ศ. 2525 ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2554 ค า
ดังกล่าวไม่ปรากฏในพจนานุกรม 

พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2554 
ไม่ปรากฏ 
 
 

กระเชียง 2 น. เรียก
ตีนสุดท้ายของปูม้า
หรือปูทะเลว่า 
กระเชียงปู. 

ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

กนนเชอ [กัน-] (โบ) น. 
กระเชอ เช่นกนนเชอ
หาบโหงตกจากบ่าพก
พลัดพราย. 

กนนเชอ [กัน-] (โบ) น. 
กระเชอ เช่นกนนเชอ
หาบโหงตกจากบ่าพก
พลัดพราย. 

ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

ตารลุช  น.  เรียก
ส าเนียงอักษรเกิดจาก
เพดานในปาก.  (ตาม
ต าราบาลีสันสกฤต
ได้แก่สระ อิ  สระ อี  
และพยัญชนะวรรค  จ  
กับวรรค  ย). 

ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
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  การ เปลี่ ยนแปลงการสะกดค าของค านามในหมวดอักษร ก , ต , และ ฟ ในพจนานุกรม                        
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493, พุทธศักราช 2525, พุทธศักราช 2542 และพุทธศักราช 2554               
ไม่พบการเปลี่ยนแปลงการสะกดค าของค านาม  

 การเปลี่ยนแปลงความหมายของค านามพยัญชนะ ก, พยัญชนะ ต, พยัญชนะ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493, พุทธศักราช 2525, พุทธศักราช 2542 และพุทธศักราช 2554 พบการ
เปลี่ยนแปลงความหมายทั้งความหมายแคบเข้าจ านวน 50 ค า ความหมายกว้างออกจ านวน 75 ค า ความหมาย
ย้ายทีจ่ านวน 2 ค า 

ตาราง 3 ตัวอย่างค านามที่มีความหมายแคบเข้าในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2554 
กระทู้ 1 น. เสารั้ว; 
หัวข้อ, ข้อความ, เค้า
เงื่อน; หลัก 

กระทู้ 1 น. ซอไม้ไผ่ที่
เอามาปักเป็นเสารั้ว; 
หลัก. 

กระทู้ 1 น. ซอไม้ไผ่ที่
เอามาปักเป็นเสารั้ว; 
หลัก. 

กระทู้ 1 น. ซอไม้ไผ่ที่
เอามาปักเป็นเสารั้ว; 
หลัก. 

กระบวย น. ภาชนะ
ส าหรับตักน้ า โดยมาก
ท าด้วยกะลามะพร้าว มี
ด้ามถือ, (พายัพ ว่า น้ า
โบย); ต้นไม้กินแมลง
ชนิดหนึ่งในจ าพวกท่ี
เรียกว่า หม้อแกงลิง 
หรือ เหนงนายพราน. 

กระบวย น. ภาชนะ
ส าหรับตักน้ า โดยมาก
ท าด้วยกะลามะพร้าว มี
ด้ามถือ, (พายัพ ว่า น้ า
โบย). 

กระบวย น. ภาชนะ
ส าหรับตักน้ า โดยมาก
ท าด้วยกะลามะพร้าว มี
ด้ามถือ, (พายัพ ว่า น้ า
โบย). 

กระบวย น. ภาชนะ
ส าหรับตักน้ า โดยมาก
ท าด้วยกะลามะพร้าว มี
ด้ามถือ, (พายัพ ว่า น้ า
โบย). 

ต ารับ น. แบบ, แผน,  
ต ารา,  ใบสั่งยา. 

ต ารับ น. ต าราที่ก าหนด
ไว้เป็นแต่ละเรื่องละราย. 

ต ารับ น. ต าราที่ก าหนด
ไว้เป็นแต่ละเรื่องละราย. 

ต ารับ น. ต าราที่ก าหนด
ไว้เป็นแต่ละเรื่องละราย. 

 

 จากตาราง 3 พบว่าความหมายของค านามที่มีความหมายแคบเข้าในหมวดอักษร ก , ต, และ ฟ                  
ที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2493 มีหลายความหมายมากกว่าในปี พ.ศ. 2542 และปีพ.ศ. 2554  เช่นค าว่า กระทู้ ในปี 
พ.ศ. 2493 ที่มีความหมายว่า เสารั้ว; หัวข้อ, ข้อความ, เค้าเงื่อน; หลัก แต่ในปี พ.ศ. 2525 ปีพ.ศ. 2542 และปี
พ.ศ. 2554  ค าดังกล่าวมีความหมายที่แคบลงคือ ซอไม้ไผ่ที่เอามาปักเป็นเสารั้ว; หลัก. เช่นเดียวกับค าว่า 
กระบวย ในปี พ.ศ. 2493 ที่มีความหมายว่า ภาชนะส าหรับตักน้ า โดยมากท าด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ , 
(พายัพ ว่า น้ าโบย); ต้นไม่กินแมลงชนิดหนึ่งในจ าพวกที่เรียกว่า หม้อแกงลิง หรือ เหนงนายพราน. ต่อมาในปี
พ.ศ. 2525 ปีพ.ศ. 2542 และปีพ.ศ. 2554 มีความหมายที่แคบลงคือ ภาชนะส าหรับตักน้ า โดยมากท าด้วย
กะลามะพร้าว มีด้ามถือ, (พายัพ ว่า น้ าโบย). และค าว่า ต ารับ ในปี พ.ศ. 2493 ที่มีความหมายว่า แบบ, แผน,  
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ต ารา,  ใบสั่งยา. ต่อมาในปีพ.ศ. 2525 ปีพ.ศ. 2542 และปีพ.ศ. 2554 มีความหมายที่แคบลงคือ ต าราที่ก าหนด
ไว้เป็นแต่ละเรื่องละราย.  

 ตาราง 4 ตัวอย่างค านามท่ีความหมายกว้างออกในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2554 
กระบอก3 น.กลีบ
ดอกไม้. 

กระบอก3 น.ดอกไม้. กระบอก 3น. ดอกไม้, 
กลีบดอกไม้. 

กระบอก 3น. ดอกไม้, 
กลีบดอกไม้. 

กระโปรง น. ภาชนะเย็บ
ด้วยกาบหมากหรือใบไม้ 
ส าหรับใส่ของต่างๆ . 

กระโปรง [-โปฺรง] น. 
ผ้านุ่งผู้หญิงแบบสากล, 
กะโปรง ก็ใช้; เรียกฝา
ครอบเครื่องยนต์ว่า 
กระโปรงรถ; ภาชนะเย็บ
ด้วยกาบหมากหรือใบไม้ 
ส าหรับใส่ของต่างๆ. 

กระโปรง [-โปฺรง] น. 
ผ้านุ่งผู้หญิงแบบสากล, 
กะโปรง ก็ใช้; เรียกฝา
ครอบเครื่องยนต์ว่า 
กระโปรงรถ; ภาชะเย็บ
ด้วยกาบหมากหรือใบไม้ 
ส าหรับใส่ของต่างๆ. 

กระโปรง [-โปฺรง] น. 
ผ้านุ่งผู้หญิงแบบสากล, 
กะโปรง ก็ใช้; เรียกฝา
ครอบเครื่องยนต์ว่า 
กระโปรงรถ; ภาชนะเย็บ
ด้วยกาบหมากหรือใบไม้ 
ส าหรับใส่ของต่างๆ. 

ต าหนัก น.เรือนของ
เจ้านาย. 

ต าหนัก น.เรือนของ
เจ้านาย, กุฏิของสมเด็จ
พระสังฆราช.   

ต าหนัก น.เรือนของ
เจ้านาย, กุฏิของสมเด็จ
พระสังฆราช.   

ต าหนัก น.เรือนของ
เจ้านาย, กุฏิของสมเด็จ
พระสังฆราช.   

 

 จากตาราง 4 พบว่าค านามที่มีความหมายกว้างออกในหมวดอักษร ก , ต, และ ฟ ที่ปรากฏในปี พ.ศ. 
2493 กับพ.ศ. 2525 จะมีความหมายเพียงความหมายเดียว ปีต่อมามีการให้ความหมายที่เพ่ิมมากขึ้นอาจจะ
เพ่ิมมาเป็นสองความหมายเช่น กระบอก3 น.กลีบดอกไม้. มีเพียงความหมายเดียว แต่พอมาในปี พ. ศ 2542 
และปี พ.ศ. 2554 มีความหมายที่กว้างออกไปคือ กระบอก 3 น. ดอกไม้, กลีบดอกไม้ เช่นเดียวกับค าว่า 
กระโปรง ที่ในปี พ.ศ. 2493 ที่มีความหมายเพียงความหมายเดียวคือ ภาชนะเย็บด้วยกาบหมากหรือใบไม้ 
ส าหรับใส่ของต่างๆ . แต่ในปี พ.ศ. 2525 ปีพ.ศ. 2542 และปีพ.ศ. 2554  ค าดังกล่าวมีความหมายที่กว้างขึ้น
คือ ผ้านุ่งผู้หญิงแบบสากล, กะโปรง ก็ใช้; เรียกฝาครอบเครื่องยนต์ว่า กระโปรงรถ; ภาชนะเย็บด้วยกาบหมาก
หรือใบไม้ ส าหรับใส่ของต่างๆ. และค าว่า ต าหนัก ที่ในปี พ.ศ. 2493 ที่มีความหมายเพียงความหมายเดียวคือ 
เรือนของเจ้านาย. แต่ในปี พ.ศ. 2525 ปีพ.ศ. 2542 และปีพ.ศ. 2554  ค าดังกล่าวมีความหมายที่กว้างขึ้น คือ 
เรือนของเจ้านาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช.   
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ตาราง 5 ตัวอย่างค านามที่ความหมายย้ายที่ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2493 
กระเจา 1 น. นกชนิด
หนึ่ง, นกปากกว้าง ก็ว่า. 

กระเจา 1 น.  ชื่อ
ไม้ล้มลุกในวงศ์ 
Tiliaceae ขึ้นอยู่ในที่ลุ่ม 
เปลือกต้นเหนียว เมื่อ
ลอกออกแล้ว เรียกว่า 
ปอ กระเจา มี 2 ชนิด 
คือ ชนิด Corchorus 
capsularis Linn. ผล
ป้อม เปลือกย่นเป็นตุ่มๆ 
ใบใช้เป็นอาหารได้, 
พายัพเรียก เส้ง, และ
ชนิด C. olitorius Linn. 
ผลยาวรีมีสันตามยาว, 
เมล็ดของปอทั้ง 2 ชนิดนี้
มีพิษ ปอใช้ท ากระสอบ. 
(2) ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่
ชนิดหนึ่ง. 

กระเจา 1 น.  ชื่อ
ไม้ล้มลุกในวงศ์ 
Tiliaceae ขึ้นอยู่ในที่ลุ่ม 
เปลือกต้นเหนียว เมื่อ
ลอกออกแล้ว เรียกว่า 
ปอ  เช่น ปอกระเจาฝัก
กลม (C. capsularis L.) 
ผลป้อม เปลือกย่นเป็น
ตุ่มๆ ใบใช้เป็นอาหารได้, 
พายัพเรียก เส้ง, และ
ปอกกระเจาฝักยาว (C. 
olitorius L.) ฝักยาว
เรียว มีสันตามยาว, 
เมล็ดของปอทั้ง 2 ชนิดนี้
มีพิษ ปอใช้ท ากระสอบ. 
(2) ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่
ชนิดหนึ่ง. 

กระเจา น. (1) ชื่อ
ไม้ล้มลุกหลายชนิดใน
สกุล Corchorus วงศ์ 
Tiliaceaeขึ้นอยู่ในที่ลุ่ม 
เปลือกต้นเหนียว เมื่อ
ลอกออกแล้ว เรียกว่า 
ปอ  เช่น ปอกระเจาฝัก
กลม (C. capsularis L.) 
ผลป้อม เปลือกย่นเป็น
ตุ่มๆ ใบใช้เป็นอาหารได้, 
พายัพเรียก เส้ง, และ
ปอกกระเจาฝักยาว (C. 
olitorius L.) ฝักยาว
เรียว มีสันตามยาว, 
เมล็ดของปอทั้ง 2 ชนิดนี้
มีพิษ ปอใช้ท ากระสอบ. 
(2) ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่
ชนิดหนึ่ง. 

กระพุ่ม น. มือทั้งสองที่
ประณมขึ้น. 

กระพุ่ม น. ลักษณะของ
ที่เป็นพุ่มยอดแหลม
อย่างดอกบัวตูม. 

กระพุ่ม น. ลักษณะของ
ที่เป็นพุ่มยอดแหลม
อย่างดอกบัวตูม. 

กระพุ่ม น. ลักษณะของ
ที่เป็นพุ่มยอดแหลม
อย่างดอกบัวตูม. 

 

จากตาราง 5 พบว่าค านามที่ย้ายที่ในหมวดอักษร ก, ต, และ ฟ ที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2493 กับพ.ศ. 
2525 จะมีความหมายที่แตกต่างกันคือค าว่า กระเจา 1 ซึ่งในปี พ.ศ. 2493 ค าว่า กระเจา 1 มีความหมายว่า 
นกชนิดหนึ่ง, นกปากกว้าง ก็ว่า. แต่พอมาในปี พ.ศ. 2525 ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2554 ความหมายของค า
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นค าว่า ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Tiliaceae ขึ้นอยู่ในที่ลุ่ม เปลือกต้นเหนียว เมื่อลอก
ออกแล้ว เรียกว่า ปอ กระเจา มี 2 ชนิด คือ ชนิด Corchorus capsularis Linn. ผลป้อม เปลือกย่นเป็นตุ่มๆ 
ใบใช้เป็นอาหารได้, พายัพเรียก เส้ง, และชนิด C. olitorius Linn. ผลยาวรีมีสันตามยาว, เมล็ดของปอทั้ง 2 
ชนิดนี้มีพิษ ปอใช้ท ากระสอบ . (2) ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง . ส่วนค าว่า  กระพุ่ม ในปี พ.ศ. 2493                 
มีความหมายคือ มือทั้งสองที่ประณมขึ้น.  แต่พอมาในปี พ.ศ. 2525 ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2554 
ความหมายดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากความหมายเดิมเป็นค าว่า ลักษณะของที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่าง
ดอกบัวตูม 
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สรุปและอภิปรายผล  
 
 ผลการวิจัยพบว่าจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจ านวนค านามในหมวดอักษร ก , ต, และ ฟ                
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493, พุทธศักราช 2525, พุทธศักราช 2542 และ
พุทธศักราช 2554 พบการเพ่ิมค าจ านวน 551 ค า พบการสูญค าจ านวน 61 ค า การเปลี่ยนแปลงการสะกดค า
ของค านามในหมวดอักษร ก , ต, และ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493, 
พุทธศักราช 2525, พุทธศักราช 2542 และพุทธศักราช 2554 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงการสะกดค าของค านาม 
การเปลี่ยนแปลงความหมายของค านามพยัญชนะ ก , พยัญชนะ ต, พยัญชนะ ฟ ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493, พุทธศักราช 2525, พุทธศักราช 2542 และพุทธศักราช 2554 พบการ
เปลี่ยนแปลงความหมายทั้งความหมายแคบเข้าจ านวน 50 ค า ความหมายกว้างออกจ านวน 75 ค า ความหมาย
ย้ายที่จ านวน 2 ค า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระพรรณ ดีพลงาม ตรงที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนค านาม ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 คือพบการเพ่ิมค ามากว่า 
การสูญค า และศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความหมายของค านามในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานปี 
พ.ศ. 2525 คือพบการเปลี่ยนแปลงความหมายที่กว้างออกมากที่สุด รองลงมาเป็นความหมายแคบเข้า และ
ความหมายย้ายที่น้อยที่สุด ความแตกต่างที่ไม่สอดคล้องกับงานของจิระพรรณ ดีพลงามคือ ไม่พบการสะกดค า 
และมีการเพ่ิมหมวดค าที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชด าริในพจนานุกรม ปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
สังเกตเห็นว่าค านามในพจนานุกรมที่สูญค าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ค านั้นจะไม่ปรากฏอีกในปี พ.ศ. 2554 ผู้วิจัย
สังเกตเรื่องการสูญค าของค าว่า กระเชียง ที่ไม่ปรากฏในปี พ.ศ. 2493 แต่ปรากฏในปี พ.ศ. 2525 แล้วต่อมาค า
ว่า กระเชียงก็ไม่ปรากฏอีกในปี พ.ศ.2542 และ 2554 ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ค าว่า กระเชียง ปรากฏ
เป็นแม่ค าในปี พ.ศ. 2525 อาจเป็นเพราะค านี้นิยมใช้เรียก ตีนสุดท้ายของปูม้าหรือปูทะเลว่า กระเชียงปู อย่าง
แพร่หลาย แต่พจนานุกรมปี พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 เก็บค าว่า กรรเชียงปู เป็นแม่ค าแทนและลดฐานะค า
ว่า กระเชียงปู เป็นค าที่เรียกได้อีกค า ส่วนความหมายกว้างออกผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตว่า ค านามท่ีมีความหมาย
ในปี พ.ศ. 2493 เพียงความหมายเดียว และปี พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2554 มีการเพิ่มความหมาย
เข้ามา ทางพจนานุกรมจะน าความหมายที่เพ่ิมเข้ามานั้นไว้เป็นความหมายล าดับที่หนึ่งและความหมายที่เคย
ปรากฏก่อนจะปรากฏในล าดับสุดท้าย เช่น ในปี พ.ศ. 2493 กระโปรง น. ภาชนะเย็บด้วยกาบหมากหรือใบไม้ 
ส าหรับใส่ของต่างๆ ส่วนใน ปี พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 ค าว่า กระโปรง [-โปฺรง] น. ผ้านุ่งผู้หญิง
แบบสากล, กะโปรง ก็ใช้; เรียกฝาครอบเครื่องยนต์ว่า กระโปรงรถ; ภาชนะเย็บด้วยกาบหมากหรือใบไม้ 
ส าหรับใส่ของต่างๆ  
 
ข้อเสนอแนะ   

 การเปลี่ยนแปลงของค านามในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493, พุทธศักราช 
2525, พุทธศักราช 2542 และพุทธศักราช 2554 หมวดอักษร ก, ต, และ ฟ พบว่ามีประเด็นที่ควรจะศึกษา 
ดังนี้ 
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 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของค านามที่ปรากฏในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 
 2. ศึกษาค าท่ีอ่านได้หลายแบบ แต่ความหมายยังคงที่ 
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การวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ :  
กรณีศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

Analysis of Thai Linguistic Features through Systematic Functional Grammar:  a Case Study 
of Government Teacher and Education Personnel Act, B.E. 2004 

 

ประภัสสร ทินสุข1  พิชานันท์ ทัลวัลลิ์2  สายซอ จ าเริญ3 
หทัยรัตน์ ชัยวัฒน์4  อรอุมา สุวรรณมณี5  และวรินธร เบญจศรี6 

 

บทคัดย่อ 

จากการศึกษาลักษณะภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์
ลักษณะภาษา   ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                   
โดยศึกษาและวิเคราะห์วลีและประโยคที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สนใจศึกษา กรอบคิดที่น ามาใช้ในการวิจัยตามทฤษฎี
ไวยากรณ์ระบบ - หน้าที่ โดยมีวิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้  1) วิเคราะห์วลีที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 2) วิเคราะห์ประโยคที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลและอภิปรายผล ผู้วิจัยได้
รวบรวมผลการศึกษามาสรุปวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์
ผลเฉลี่ยของวลีและประโยคแต่ละชนิด ผลการวิจัยพบว่า ประโยคความซ้อนมากที่สุดจ านวน 242 ประโยค              
คิดเป็นร้อยละ 40.47 รองลงมาคือกริยาวลีจ านวน 123 วลี คิดเป็นร้อยละ 20.57  และนามวลีพบเป็นล าดับ
ถัดมา จ านวน 102 วลี คิดเป็นร้อยละ 17.06      

ค าส าคัญ: ไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
      ลักษณะภาษาไทย โครงสร้างไวยากรณ์ 

 

 

 

___________________________________ 
1-5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
6    อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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บทน า 

มนุษย์ถือได้ว่าเป็นสัตว์สังคมจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่เนื่องจากความคิด ทัศนคติ 
อุปนิสัย สภาพแวดล้อม เพศ  และความต้องการที่แตกต่างกันไป จึงจ าเป็นจะต้องมีกฎหมายเพ่ือควบคุมให้
สังคมมีความสงบเรียบร้อย กฎหมายบางประเภทจึงได้ก าหนดขึ้นเป็นขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความ
สงบเรียบร้อย หรือเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายเพ่ือเป็นบรรทัด
ฐานให้คนในสังคมปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน ก็จะสร้างความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ ล้วนถือ
เป็นเป้าหมายอันส าคัญของสังคม ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนี้เมื่อคิดย้อนกลับไปก็จะมาจากคนในสังคม (วิณฏฐา แสงสุข และ
ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง.  2549: 77-79) ได้กล่าวไว้ว่า กฎหมายมีล าดับชั้น 6 ล าดับ ด้วยกัน ดังนี้   

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด จึงเป็นแม่บทของกฎหมายทุกฉบับ ดังนั้น  กฎหมายทุก
ประเภทจะออกมาขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้   

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่อธิบายขยายความเพ่ือประกอบเนื้อความ    
ในรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ ละเอียดชัดเจน ตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมายและก าหนด พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญมีกระบวนการตราไม่แตกต่างจากพระราชบัญญัติจะแตกต่างกันบ้างในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการ
ควบคุมตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขัดแย้งหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่  ในระบบ
กฎหมายไทยต้องถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้มีสถานะสูงกว่ากฎหมายธรรมดา (วิษณุ  เครือ
งาม. 2544 : 37)           

3. พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่มีชั้นล าดับรองจากรัฐธรรมนูญและเทียบเท่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นกฏหมายออกมาโดยอาศัยอ านาจของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้รัฐสภามีอ านาจในการ
พิจารณาออกพระราชบัญญัติ เช่นเดียวกับพระราชก าหนดที่รัฐธรรมนูญมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหาร คือ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาออกพระราชก าหนดขึ้นใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติเป็นการชั่วคราว ฉะนั้น
พระราชบัญญัติก็ด ีพระราชก าหนดก็ดีจึงขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้     
 4. พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญและอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายอื่น พระราชกฤษฎีกาท่ีอาศัยโดยอาศัยอ านาจรัฐธรรมนูญจะมีเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยกฎหมายแม่บท ก็จะมีเนื้อหาที่เกินขอบเขตของกฎหมายแม่บทที่
ให้อ านาจไว้ไม่ได้เหมือนกัน      

5. กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่ออกมาโดยอาศัยกฏแม่บท ได้แก่ พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด
เพ่ือก าหนดรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมายแม่บท ฉะนั้นกฎกระทรวงก็จะขัดต่อกฎหมายแม่บทไม่ได้  
 6. กฎหมายที่องค์กรส่วนท้องถิ่นบัญญัติ เป็นกฎหมายที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นออกโดยอาศัย
อ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ด้วยตนเองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น 
ข้อบังคับส่วนต าบล เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ฉะนั้น 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นต่างๆ  จึงขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทไม่ได้     
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 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 นับได้ว่าเป็นพระราช
บัญญัติหนึ่งที่ เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรท างการศึกษา                 
ซึ่งได้ก าหนดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการ
กระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่ส่วนราชการที่บริหารและจัดการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา จึงเห็นควรก าหนดให้บุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยู่ในองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน และโดยที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีหลักการที่ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ที่ให้ยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารงาน
บุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา อีกทั้งไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิรูประบบราชการ สมควรยกร่าง
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่แทนพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และเพ่ือให้เอกภาพทางด้านนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. 2559 : 22-74) 

 กฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย การที่จะ
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องจะต้องมีความเข้าใจในตัวบทกฎหมายแต่ละมาตรา หากเกิด
การตีความคลาดเคลื่อนก็จะท าให้เกิดผลกระทบตามมาได้ หากพินิจพิจารณาดูจะพบว่าภาษาที่ใช้ในกฎหมาย
นั้นเป็นภาษาที่มีความซับซ้อน ทั้งนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจองค์ประกอบทางภาษาในส่วนต่างๆ ของกฎหมาย 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตีความกฎหมาย และเพ่ือจะได้ปฏิบัติตรง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ (SFG: Systematic 
Functional Grammar) มาเป็นทฤษฎีในการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เนื่องจากทฤษฎีนี้มีวิธีการวิเคราะห์ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 
ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาแสดงให้เห็นหน้าที่และชนิดของค าในประโยค และสามารถแสดงความสัมพันธ์
ของข้อความและการเชื่อมโยงความได้ (วรินธร เบญจศรี. 2558 : 32) 

นอกจากนี้ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนิสิตครู จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และจะประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต นิสิตครูควรต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  เพ่ือที่จะ
สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักแห่งกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสามารถพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ท าให้เกิดความสงบสุขและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับบุคลากรอ่ืนๆ ในองค์กร อีกท้ังการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจ อีกท้ังเป็นการ



245 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

เปิดมุมมองใหม่ๆ ในการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547  
ในมิติท่ีแตกต่างออกไปจากการศึกษาไวยากรณ์ในรูปแบบเดิม  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาลักษณะภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ - หน้าที่ ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

2. วิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ - หน้าที่ ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

นิยามศัพท์เฉพาะ   

 ลักษณะภาษาไทย หมายถึง โครงสร้างทางไวยากรณ์ในระดับประโยคและวลี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการอ่านพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ให้กับผู้สนใจศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

วิธีการศึกษา 

การวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นการศึกษาลักษณะของภาษาที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตลอดจนการวิเคราะห์ภาษาที่
ปรากฏทั้งในรูปของวลีและประโยคเพ่ือเป็นแนวทางในการอ่านพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไปให้สามารถใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการศึกษาไว้
สามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ประเด็นที่จะน ามาศึกษา เมื่อได้ประเด็น
ที่เหมาะสมแล้ว ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารต าราวิชาการต่างๆ ตลอดจนตัวบทพระราชบัญญัติระเบียบราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เพ่ือน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ผ่านการ ค้นคว้าน ามาวิเคราะห์ลักษณะ
ภาษาที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้ 1) วิเคราะห์วลีที่ปรากฏใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ (SFG : Systematic Functional 
Grammar)  2) วิเคราะห์ประโยคที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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พ.ศ. 2547 ตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบหน้าที่ (SFG : Systematic Functional Grammar) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลและอภิปรายผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
มาสรุปผลและวิเคราะห์ผลการศึกษา เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นผลเฉลี่ยของลักษณะภาษาไทย 
ตลอดจนการน ามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันของผู้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ (SFG: Systematic Functional 
Grammar) พบว่า  

 

ตารางท่ี 1 ประโยคความซ้อน 

 
 
ที ่

Theme Rheme 

ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยาย
ประธาน 

กริยา ขยาย
กริยา 

กรรม
หลัก 

ขยาย
กรรมหลัก 

กริยา
เรียง 

กรรมรอง ขยาย
กรรม
รอง 

1 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลย
เดช 
 

 มี 
 

 พระบรม
ราช
โองการ 

 โปรด
เกล้าฯ 
ให้
ประกาศ
ว่า 
 

กฎหมาย ระเบียบ
ข้าราชกา
รครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา   

2 ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
บุคคล 

 หมาย 
ความ
ว่า 
ได้รับ 
ให้ 

 การ
บรรจุ
และ
แต่งตั้ง 

 
 

ตาม 
พระราช 
บัญญัตินี้ 

 รับราชการ 
เงินเดือน 

จากเงิน
งบประม
าณ
แผ่นดิน 
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ที ่

Theme Rheme 

ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยาย
ประธาน 

กริยา ขยาย
กริยา 

กรรม
หลัก 

ขยาย
กรรมหลัก 

กริยา
เรียง 

กรรมรอง ขยาย
กรรม
รอง 

3 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและ

กรรมการ 

 มี 
อยู่ 

ด ารง 
ติดต่อ 

เกินกว่า
สองวาระ

มิได้ 

วาระ 
ต าแหน่ง 

คราวละสี่
ปี 

ได้รับ
แต่งตั้ง 
เลือก 
ต้ัง 
 

  

4 ผู้แทนข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 ต้อง 
เกี่ยวข้
อง 
แสดง 

 

 ทาง
การเมือง 

ในการ
ปฏิบัติ
หน้าที่ 
ในการ
ปฏิบัติการ
อ่ืน 

วางตน 
เป็นกลาง 
ต้องไม่
อาศัย 

ประชาชน 
อ านาจ
และหน้าที่
ราชการ 
ตน 
การฝักใฝ่ 
ส่งเสริม 
เกื้อกูล 
สนับสนุน
บุคคล 
กลุ่มบุคคล 
หรือพรรค
การเมือง
ใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



248 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 
 
ที ่

Theme Rheme 
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยาย
กริยา 

กรรมหลัก ขยาย
กรรมหลัก 

กริยา
เรียง 

กรรมรอง ขยาย
กรรม
รอง 

5 กรณีท่ี 
ก.ค.ศ. 
หรือ  
อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญ 
น า
หลักเกณ
ฑ์และวิธ ี
 

 แต่ง 
ต้ัง 
ส่ง 
ไป 
ท า 
ให้ 
ให้น า 
เกี่ยว
กับ 

ใหม่ 
แทน 
อนุโล
ม 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ
สอบสวน 
การสอบสวน
เพ่ิมเติม 
หัวหน้าส่วน
ราชการหรือ
หัวหน้า
หน่วยงาน
การศึกษา 
การสอบสวน
ตามมาตรา 89 
วรรคหก 

ที่ผู้บัง 
คับบัญชา 
ในเขต
พ้ืนที่
การศึกษา 
หรือต่าง
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ให้
สอบสวน
เพ่ิมเติม 
ได้แต่งตั้ง
ไว้ 
มาใช้
บังคับ 

ประเด็น 
ข้อส าคัญ 
คณะกรรม
การ
สอบสวน 

ในเรื่อง
เกี่ยว 
กับกรณี
ตาม
มาตรา 
110 (4) 
และ
มาตรา 
111 

 

 

ตารางท่ี 2 กริยาวลี  
 

 
ที ่

Theme Rheme 
ชนิดของค า วลี 

1 มี อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

2 ไม่เป็น เจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษาหรือมีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 

3 จัดท า มาตรฐาน ภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสถานศึกษา                    
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ตารางท่ี 3 นามวลี  

 
ที ่

Theme Rheme 

ชนิดของค า วลี 

1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 

2 ส านักงาน การศึกษานอกโรงเรียน 

3 หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศ
กระทรวง หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนด 

 

ประโยคความซ้อนมากที่สุดจ านวน 242 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 40.47 รองลงมา คือ กริยาวลีจ านวน 
123 วลี คิดเป็นร้อยละ 20.57  นามวลีพบเป็นล าดับถัดมา จ านวน 102 วลี คิดเป็นร้อยละ 17.06 พบประโยค
ความรวมจ านวน 46 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 7.69 พบบุพบทวลีจ านวน 43 วลี คิดเป็นร้อยละ 7.19                    
พบประโยคความเดียวจ านวน 26 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 4.35 สันธานวลีจ านวน 13 วลี คิดเป็นร้อยละ 2.17 
และพบวิเศษณ์วลีล าดับสุดท้ายจ านวน 3 วลี คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามแผนภูมิที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะ
ภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.  2547 (Analysis of Thai Linguistic Features through Systematic Functional 
Grammar : A Case Study of Government Teacher and Education Personnel Act, B.E. 2004) 
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แผนภูมิที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ : กรณีศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (Analysis of Thai Linguistic 
Features through Systematic Functional Grammar : A case study of Government Teacher and 
Education Personnel Act, B.E. 2004) 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ : กรณีศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ผู้ศึกษาพบว่าในพระราชบัญญัตินี้        
มี 9 หมวด 140 มาตรา ซึ่งหน้าแรกคือนิยามของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ. 2547 ที่บ่งบอกถึงขอบเขต บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทลงโทษที่มีผลต่อข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย พระราชลัญจกร ชื่อของพระราชบัญญัติ และวันที่ลงพระ
ปรมาภิไธย ต่อมามาตราที่ 1 ชื่อเรียกพระราชบัญญัติ มาตราที่ 2 วันที่บังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตราที่ 
3 การยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับก่อนหน้า มาตราที่ 4 นิยามศัพท์ ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของกฎหมาย  

นิยาม พบประโยคความเดียวจ านวน 8 ประโยค ประโยคความรวม 4 ประโยค ประโยคความซ้อน          
7 ประโยค นามวลี 9 วลี กริยาวลี 1 วลี บุพบทวลี 3 วลี และสันธานวลี 1 วลี   

หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบประโยค
ความเดียวจ านวน 2 ประโยค ประโยคความรวม 7 ประโยค ประโยคความซ้อน 23 ประโยค นามวลี 3 วลี และ
กริยาวลี 91 วลี และบุพบทวลี 9 วลี        
 หมวดที่ 2 บททั่วไป พบประโยคความเดียวจ านวน 2 ประโยค ประโยคความรวม 3 ประโยค           
ประโยคความซ้อน 7 ประโยค นามวลี 1 วลี และกริยาวลี 2 วลี      
 หมวดที่ 3 การก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่ง พบประโยคความเดียวจ านวน1 ประโยค ประโยคความรวม 3 ประโยค ประโยคความซ้อน                    
10 ประโยค นามวลี 44 วลี และกริยาวลี 2 วลี        
  หมวดที่ 4 การบรรจุและการแต่งตั้ง พบประโยคความเดียวจ านวน 2 ประโยค ประโยคความ
รวม 8 ประโยค ประโยคความซ้อน 47 ประโยค นามวลี 13 วลี กริยาวลี 5 วลี บุพบทวลี 13 วลี และสันธาน
วลี   6 วลี   

หมวดที่ 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบประโยคความรวมจ านวน 1 ประโยค 
ประโยคความซ้อน 6 ประโยค นามวลี 4 วลี กริยาวลี 5 วลี บุพบทวลี 2 วลี และสันธานวลี 1 วลี   
 หมวดที่ 6 วินัยและการรักษาวินัย พบประโยคความรวมจ านวน 5 ประโยค ประโยคความซ้อน                    
23 ประโยค นามวลี 9 วลี กริยาวลี 7 วลี บุพบทวลี 3 วลี และวิเศษณ์วลี 1 วลี     
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หมวดที่ 7 การด าเนินการทางวินัย พบประโยคความเดียวจ านวน1 ประโยค ประโยคความรวม             
10 ประโยค ประโยคความซ้อน 29 ประโยค นามวลี 6 วลี และบุพบทวลี 2 วลี    
  หมวดที่ 8 การออกจากราชการ พบประโยคความเดียวจ านวน1 ประโยค ประโยคความรวม                 
1 ประโยค ประโยคความซ้อน 40 ประโยค นามวลี 3 วลี กริยาวลี 7 วลี บุพบทวลี 6 วลี สันธานวลี 1 วลี 
วิเศษณ์วลี 4 วลี   

หมวดที่ 9 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พบประโยคความซ้อนจ านวน 9 ประโยค กริยาวลี 2 วลี และ    
บุพบทวลี 1 วลี           
 บทเฉพาะกาล พบประโยคความเดียวจ านวน1 ประโยค ประโยคความซ้อน 34 ประโยค กริยาวลี 1 
วลี บุพบทวลี 3 วลี และวิเศษณ์วลี 3 วลี  

พบว่า มลีักษณะภาษาไทยที่แสดงถึงโครงสร้างไวยากรณ์ทั้งหมด 8 ลักษณะ ได้แก่ ประโยคความเดียว 
ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน นามวลี กริยาวลี บุพบทวลี สันธานวลี และวิเศษณ์วลี โดยจากตัวบท
กฎหมายพบว่ามีการใช้ประโยคความซ้อน กริยาวลี และนามวลีมากที่สุด ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาที่
ใช้ในกฎหมายมีความซับซ้อน เนื่องจากกฎหมายมีช่องโหว่ “ช่องโหว่” ว่าหมายถึง ส่วนที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
จุดอ่อน เช่น ช่องโหว่ของกฎหมาย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556 : 363)  ซึ่งช่องโหว่ของกฎหมาย หมายถึง การที่
กฎหมายสามารถตีความไปได้ต่าง ๆ นานาหลายแง่หลายมุมจนจับให้มั่นคั้นให้ตายมิได้ เป็นความลื่นไหลของผู้
ตีความกฎหมายเองที่อาจกระท าเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ตัวหรืออย่างอ่ืนก็ดี ช่องโหว่จึงคล้าย ๆ กับรูโหว่ที่
สามารถเล็ดลอดตอดหนีออกไปได้อีก แม้จะวางปราการไว้แน่นหนาแล้วก็ตาม (วิษณุ  เครืองาม. 2530 : 11) 
ดังนั้น ภาษาที่ใช้ในกฎหมายโดยส่วนใหญ่จึงต้องมีความซับซ้อนเพ่ือให้มีเนื้อความครอบคลุมและป้องกันช่อง
โหว่ของกฎหมาย  อีกทั้งมนุษย์โดยส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมที่แสดงออกตามความรู้สึกและอารมณ์ และเมื่อ
มนุษย์เมื่อได้เผชิญกับสิ่งเร้ามักมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งในลักษณะพฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัด
ระเบียบได้ และพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากมนุษย์ผู้นั้นใช้สติปัญญามากกว่าการใช้อารมณ์เป็นตัว
ก ากับพฤติกรรมจะส่งผลให้พฤติกรรมส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. 
2556 : 57)  

ดังนั้น ในทุกสังคมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกฎหมายมาบังคับควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม ทั้งนี้เพ่ือใช้กฎหมายเป็นเครื่องก ากับพฤติกรรมส่วนตนให้
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายในสังคม ส่วนกริยาวลีและนามวลี ซึ่งพบมากเป็นล าดับถัดมา เนื่องจากกฎหมาย
เป็นข้อบังคับหรือค าสั่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เช่น ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาหรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรค
การเมือง และมีข้อชี้แจงเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าแต่ละหมวดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด เช่น ชื่อหมวด1 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น โดยการศึกษาไวยากรณ์
ระบบ – หน้าที่ ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนิสิตครู 
จ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และจะประกอบวิชาชีพครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาในอนาคต มุมมองที่ถูกสะท้อนผ่านไวยากรณ์เป็นการตกผลึกให้ผู้วิจัยมีองค์ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ภาษาของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547  
เพ่ือที่จะสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักแห่งกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาลักษณะภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบ-หน้าที่ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ท าให้ผู้วิจัยพบว่านอกจากกฎหมายการศึกษายังมีประเด็น
กฎหมายอื่นๆ ที่ควรศึกษาเพ่ือเป็นองค์ความรู้เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาภาษาในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของ
ประเทศไทยที่จัดท าข้ึนตามหลักสากล เพ่ือแสดงลักษณะการใช้ภาษาหรืออาจน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับภาษา
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้ 

2. เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมหรือพระราชก าหนดเรื่อยมา เพ่ือให้บทบัญญัติมีความทันสมัยในการ
บังคับใช้อยู่เสมอ ผู้สนใจลักษณะภาษาหรือภาษากฎหมายจึงควรศึกษาลักษณะภาษาของประมวลกฎหมาย
อาญาฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาษาของพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกับ
ภาษาของประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันก็ได้ เพ่ือแสดงวิวัฒนาการของภาษาใน
กฎหมาย 
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การศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านละครชุด น้ าตากามเทพ  

 

ณัฐฐาวดี สอนพันนอก1 บุรัสกร วิมุตติกูร2 วรายุทธ ยอดสุข3 
อนัญพร แก้วเป็นทอง4 และบุษกร โกมลตรี5 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านละครชุดน้ าตากามเทพ  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบจ านวน 12 ตอน ทาง www.dailymotion.com มีความยาวประมาณ
ตอนละ 50 นาที โดยคัดเลือกข้อมูลจากการดูละครชุดอย่างละเอียดแล้วถอดความจากบทสนทนาเป็นตัวอักษร 
ซึ่งมีภาพเหตุการณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ขัน จากนั้นน ามาสรุปผลและเสนอแบบวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการศึกษาพบว่าละครชุดน้ าตากามเทพมีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันสามประเภท ดังนี้ ประเภทที่หนึ่ง กลวิธี
การสร้างอารมณ์ขันผ่านเหตุการณ์ ได้แก่ ความเหนือกว่า ความไม่ลงรอยกัน ความประหลาดใจ ความขัดแย้ง
กันอยู่ในตัว ความปลดปล่อยและผ่อนคลาย  ประเภทที่สอง กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านวัจนภาษา ได้แก่ 
การเล่นค าโดยใช้ค าหยาบและค าก ากวม การใช้ภาษาแสดงเจตนาต่อผู้อ่ืนโดยใช้การยกยอ ประชดประชัน 
เหยียดหยาม เหน็บแนม การใช้ค าเปรียบเทียบ การใช้ค าสแลง และสุดท้ายคือการใช้ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศ 
ประเภทที่สาม กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านอวัจนภาษา ได้แก่ ความตลกที่มาจากสีหน้าและพฤติกรรมท่าทาง
ของตัวละคร ดังนั้นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันทั้งสามประเภทจึงท าให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลาย
อารมณ์ ขณะเดียวกันก็สะท้อนภาพเสียดสีสังคมอย่างแยบยล 

 ค าส าคัญ: กลวิธี, การสร้างอารมณ์ขัน, ละครชุดน้ าตากามเทพ   

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาและภาษาไทยประยกุต์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5 ดร.,อาจารย์สาขาภาษาและภาษาไทยประยุกต์คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  

การสร้างอารมณ์ขันหรือการสร้างเสียงหัวเราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นในปัจจุบัน ไพศาล กรุมรัมย์ (2554:                 
น. 17) กล่าวว่า “อารมณ์ขันเป็นความรู้สึกรื่นเริงที่เกิดจากสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น ค าพูด กิริยาท่าทาง การแสดง 
ภาพวาดหรือวรรณกรรม ฯลฯ เมื่อผู้ถูกเร้าเกิดอารมณ์ขันก็จะแสดงออกเป็นพฤติกรรมรื่นเริง เช่น การยิ้มหรือ
หัวเราะ เป็นต้น” การยิ้ม หรือหัวเราะท าให้คนเรารู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข เป็นการลดความตึงเครียดที่ต้อง
พบเจอในชีวิตประจ าวัน มนุษย์จึงขวนขวายสิ่งที่สร้างความบันเทิงเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน 

ละครโทรทัศน์เป็นสื่อบันเทิงส าคัญที่เข้าถึงคนไทยทุกระดับชั้น เนื่องจากผู้ชมสามารถรับสารได้ทั้งภาพ
และเสียง สามารถตอบสนองความต้องการผ่อนคลาย มีความสุข สนุกสนานในราคาไม่แพง  ละครประเภทตลก
ขบขันจึงเป็นที่นิยม  “น้ าตากามเทพ” เป็นละครโทรทัศน์ไทยในปี พ.ศ. 2558 ละครชุดประเภทตลกขบขันเชิง
เสียดสีสังคม ผลิตโดย GTH และหับโห้หิ้น บางกอก เขียนบทและก ากับโดย อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม น าแสดงโดย  
ซันนี่  สุวรรณเมธานนท์ , อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์ เมธา, กรภพ จันทร์เจริญ และปรีชญา พงษ์ธนานิกร 
ออกอากาศผ่านทางช่องโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม GTH ออนแอร์ และสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีดิจิตอล
ภาคพ้ืนดิน GMM 25   

ละคร น้ าตากามเทพมีที่มาเริ่มแรกจากการเป็นละครสั้นซ้อนภาพยนตร์ในเรื่อง รถไฟฟ้า มาหานะเธอ 
ที่ออกฉายเมื่อ พ.ศ. 2552  หลังจากภาพยนตร์ออกฉาย ละครเรื่องดังกล่าวก็ได้รับการพูดถึงอย่างมาก 
เนื่องจากมีเนื้อหาที่เสียดสีวงการละครไทยแทบทุกประเด็นแต่น าเสนอได้อย่างมีอารมณ์ขัน รวมถึงกระแสที่
อยากให้ GTH น ากลับมาสร้างเป็นละครชุดโทรทัศน์ ดังนั้นใน พ.ศ. 2557  GTH ได้น าละครเรื่องนี้มาถ่ายท า
ใหม่เป็นละครชุดเพื่อออกอากาศใน พ.ศ. 2558 (น้ าตากามเทพ, 2560)    

จุดเด่นของเรื่องน้ าตากามเทพคือความตลกขบขันที่สอดแทรกเข้ามาในเนื้อเรื่องทั้งด้านวัจนภาษา
และอวัจนภาษา รวมไปถึงนักแสดง อาทิ “ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์” “แพทตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์”                 
“ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร” “โจ๊ก กรภพ จันทร์เจริญ” “ปุกก้ี ปวีณ์นุช แพ่งนคร” และ “ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์
เรือง” ที่กลายเป็นภาพตัวแทน และสัญลักษณ์ของความขบขัน จึงท าให้ละครชุดเรื่องดังกล่าวกลายเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ของละครชุดที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมและได้รับกระแสตอบรับผ่านสื่อสังคมโลกออนไลน์  
ไม่ว่าจะเป็น พันทิป (Pantip), เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) ได้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นกันอย่างมาก 

กล่าวได้ว่าละครชุดน้ าตากามเทพเข้าใจลักษณะนิสัยของคนไทย สามารถท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขันจน
กลายเป็นปรากฏการณ์เรื่องหนึ่งของวงการโทรทัศน์  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในละคร
น้ าตากามเทพเพ่ือท าความเข้าใจกลวิธีที่สามารถตอบสนองอารมณ์ขันของคนไทย อันจะเป็นประโยชน์และ
แนวทางในการศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในวรรณกรรมหรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในละครชุด น้ าตากามเทพ 
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วิธีการศึกษา   
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   จากกลุ่มละครโทรทัศน์ประเภทตลกขบขัน ผู้วิจัยเลือกละคร 

“น้ าตากามเทพ” มาศึกษาวิจัยด้วยเหตุผลเป็นละครที่ได้รับกระแสชื่นชมอย่างมาก มีการน าไปพูดต่อ ๆ กันไป
ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จนกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในวงการละครประเภทตลกขบขัน 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ต ารา บทความ งานวิจัย เอกสาร              
ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ขัน เพ่ือเป็นแนวทางใช้ในการวิเคราะห์ อีกทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาจากละครชุด 
น้ าตากามเทพจ านวน 12 ตอน ทางwww.dailymotion.com ความยาวประมาณตอนละ 50 นาที                
โดยคัดเลือกข้อมูลตอนที่แสดงอารมณ์ขัน จากการดูละครชุดอย่างละเอียดแล้วถอดความจากบทสนทนาเป็น
ตัวอักษรซึ่งมีภาพเหตุการณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ขัน จากนั้นน ามาวิเคราะห์ตามแนวคิดการสร้าง
อารมณ์ขัน โดยใช้ทฤษฎีของ ซเวเทน โทโดรอฟ (ซเวเทน โทโดรอฟ อ้างถึงในเสาวลักษณ์ ม่องเผือก, 2558)  
คือ ความเหนือกว่า ความไม่ลงรอยกัน ความประหลาดใจ ความขัดแย้งอยู่ในตัว และการปลดปล่อยผ่อนคลาย 
อีกทั้งใช้แนวคิดกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันจากวัจนภาษาและอวัจนภาษาของ เสาวลักษณ์ ม่องเผือก 
(เสาวลักษณ์ ม่องเผือก, 2558) และฐานิตย์ เอ่ียมอุตมะ (ฐานิตย์ เอ่ียมอุตมะ , 2551) มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

การน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีเขียนพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการศึกษา  
จากการศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในละครชุดน้ าตากามเทพ  พบว่ามีการสร้างอารมณ์ขันผ่าน

กลวิธีที่ส าคัญ 3 ประเภท ได้แก่ 1. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านเหตุการณ์ พบมากที่สุดคือการใช้ความ
เหนือกว่า รองลงมาคือความไม่ลงรอยกัน และพบน้อยที่สุดคือความผ่อนคลาย 2. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน
ผ่านวัจนภาษา พบมาที่สุดคือการใช้ภาษาเพ่ือแสดงเจตนา รองลงมาคือการใช้ภาษาต่างประเทศ และพบน้อย
ที่สุดคือการเล่นค า 3. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านอวัจนภาษา กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านสีหน้าและ
ท่าทางจะพบควบคู่กันเสมอไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

 1. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านเหตุการณ์ 

 กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านเหตุการณ์ในละครชุด น้ าตากามเทพ  หมายถึง กลวิธีการสร้างอารมณ์
ขันที่ท าให้เกิดความตลกขบขันในเหตุการณ์ตอนนั้น ๆ ของเรื่อง กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านเหตุการณ์ใน
ละครชุด น้ าตากามเทพ มีกลวิธี ดังต่อไปนี้ 

1.1 การใช้ความเหนือกว่า หมายถึง การเกิดอารมณ์ขันเมื่อได้ชมเหตุการณ์ที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งกระ
ท าต่ออีกตัวละครอ่ืนเพ่ือแสดงถึงความเหนือกว่าท าให้อีกฝ่ายดูบกพร่องหรือต่ าต้อยกว่า  ซึ่งพบว่ามีการใช้การ
กลั่นแกล้ง กล่าวคือ การที่ผู้รับชมเหตุการณ์ที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งกระท าต่อตัวละครอีกฝ่ายทั้งกลั่นแกล้งทาง
วาจาและพฤติกรรมจนท าให้อีกฝ่ายที่โดนกระท าได้รับความเดือดร้อนแล้วเกิดอารมณ์ขันขึ้นต่อเหตุการณ์นั้น ๆ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 1  

คุณหญิงย่าแกล้งป่วยเพื่อต้องการขัดขวางไม่ให้ดีดี้ใกล้ชิดกับชาวี โดยการวางแผนการไปพักผ่อนที่ทะเล 
เฉพาะคนในครอบครัว 

ที่มา : ตอนที่ 8  นาทีที่ 40.43 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2561 

ทุกคน : คุณย่า ! (ตกใจมาก)  
หมอแมะ : ถ้าทางจะโรคหัวใจก าเริบเรารีบเรียกรถพยาบาลดีกว่า 
คุณหญิงย่า : ไม่ ! ไม่ทันแล้วขอฉันพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายชาวีอารยาลางานทุกอย่าง แล้ว..แล้วไปพกัผ่อนทะเลต่างจังหวัดกัน 
พากันไปเฉพาะครอบครัวเรา เฉพาะครอบครัวเรา (ส่งสายตาไปใหด้ดีี้รู้ตัวว่าเธอเป็นคนนอก) 
ชาวีและอารยา : หะ้ ?  
คุณหญิงย่า : อารยาจดักระเป๋าใหย้่าด้วย (แกล้งสลบไป 
 

จากฉากตัวอย่างคุณหญิงย่าแสร้งว่าโรคหัวใจก าเริบและตนไม่สามารถอดทนเพ่ือไปโรงพยาบาลได้ทัน 
จึงต้องการสั่งเสียกับชาวีและอารยาเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้ทั้งสองลางานแล้วไปเที่ยวทะเลกันเฉพาะคนใน
ครอบครัวเท่านั้น เพ่ือขัดขวางไม่ให้ดีดี้เข้ามาใกล้ชิดกับชาวีอีก ตรงนี้จึงเป็นจุดที่ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน 

ตัวอย่างที่ 2 

ในงานแต่งงานดีดี้เข้ามาอาละวาดจะท าร้ายอารยาโดยการขว้างถุงกระเพาะปลาใส่อารยาแต่ชาวีเข้ามารับไวไ้ด้ทันท่ีมา : ตอนที่  
7 นาทีที่ 40.08 จับภาพโดยผู้วิจยัเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 

 
ดีดี้ : ยินดีด้วยนะคะกับการแต่งงาน (เดินขึ้นไปพูดบนเวทีข้างบ่าวสาว) ขอโทษนะคะ ดิฉันมาขัดจังหวะทุกคนหรือเปล่า ? แล้ว
ก็ต้องขอโทษเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยทีด่ิฉันแต่งตัวมาไม่เหมาะสม พอดีเพิ่งไปงานศพมาแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าวนันี้ แฟนท่ีคบกันมา 5 ปี
ก าลังจะแต่งงาน ฉันก็เลยอยากมาเห็นหน้าคนท่ีชอบกินของเหลือจากคนอ่ืน ในงานศพเขามีเลี้ยงกระเพาะปลาด้วยนะก าลัง
ร้อนๆเลย หล่อนเอาไปกินสิ (ขว้างถุงกระเพาะปลาใส่อารยา) 
ชาวี : (ชาวีรับถุงกระเพาะปลาไว้ได้) ดีดี้ พอแล้วคณุกลับไปก่อน  
ดีดี้ : ชาวีท าไมคณุถึงปกป้องมัน (ร้องไห้และถูกน าตัวออกไป) 
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จากตัวอย่างฉากที่ดีดี้สวมชุดด าเข้ามาอาละวาดในงานแต่งงานของชาวีกับอารยาแสดงให้เห็น                 
ความตั้งใจของดีดี้ที่ไม่ยินดีกับงานแต่งงาน โดยในมือของเธอได้ถือถุงกระเพาะปลาที่เธอบอกว่าได้มาจากงาน
ศพทีเธอเพ่ิงไปมา ดีดี้เดินขึ้นบนเวทีแล้วขว้างถุงกระเพาะปลานี้ใส่อารยาแต่ชาวีรับเอาไว้ได้ทัน ตรงจุดนี้จึงเป็น
ฉากที่เกิดการทะเลาะและใช้ความรุนแรงที่ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน เพราะแตกต่างจากละครทั่วไปที่นางร้าย
มักจะมาอาละวาดด้วยการตบตีนางเอก 

1.2 ความไม่ลงรอยกัน หมายถึง กลวิธีการน าเอาเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ดูแตกต่างขัดแย้งกันไม่ลง
รอยกัน เพ่ือผู้รับชมก็จะคิดถึงผลสรุปที่คาดหวังแต่บางครั้งอาจจะจบแบบอย่างที่ไม่คาดคิดจึงท าให้เกิดอารมณ์
ขัน พบว่ามีการหักมุมและการเบี่ยงเบนในละครชุดน้ าตากามเทพ 

1.2.1 การหักมุม เกิดจากการที่ผู้รับสารได้รับชมละครชุดแล้วจินตนาการหรือคาดหวังถึงบทสรุป
ในเหตุการณ์นั้น ๆ แต่เหตุการณ์กลับออกมาอย่างไม่คาดคิด ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน 

ตัวอย่างท่ี 3 

 

 

 

อารยาใส่ชุดของคุณหญิงย่าสมัยสาว ๆ ตอนไปท างานวันแรก 
ที่มา : ตอนที่ 2 นาทีท่ี 17.28 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 

 
 

ชาวี : ช้าไปครึ่งช่ัวโมงผลออกมาได้เท่าน้ีเองเหรอ ช้ันเดาว่านี่คงเป็นชุดที่ดีที่สุดของเธอเลยสินะ บอกตรง ๆ เลยนะ ต้องเป็นคน
ที่รสนิยมทเุรศมาก ถึงซื้อชุดแบบนี้ได ้
อารยา : น่ีเป็นชุดของคุณท่านตอนสมัยสาวๆ คณุท่านให้ฉันมา ฉันไม่มีชุดท างาน 
ชาวี : มัวแต่พูด สายละ ขึ้นรถ 

 
 
จากตัวอย่างข้างต้นชาวีพูดว่าชุดที่อารยาใส่ไม่สวย สงสัยคนเลือกชุดให้ต้องเป็นคนที่มีรสนิยมทุเรศ

มาก แต่เมื่ออารยาตอบไปว่าชุดนี้เป็นชุดของคุณหญิงย่า ชาวีจึงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดกับอารยา เพราะคนที่เขาพูด
ว่ารสนิยมทุเรศนั้นคือคุณหญิงย่า ฉากนี้จึงเกิดเป็นอารมณ์ขันที่จากการหักมุมของเหตุการณ์ 

1.2.2 การเบี่ยงเบน เป็นการใช้วิธีการท าให้เหตุการณ์นั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ จึงเกิด
เรื่องราวอีกแง่มุม เพ่ือท าให้ผู้รับชมเกิดอารมณ์ขัน 
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ตัวอย่างที่ 4 
 

 

 

การประชุมถึงงบการสร้างโรงงานบางปะกง 
ที่มา : ตอนที่ 4 วินาทีที่ 29.01 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 17 มกราคม 256 

คุณอาบรรภส : เราต้องปิดงบการสร้างโรงงานท่ีบางปะกงไปก่อน เพราะงบซ่อมบ ารุงของเราไมม่ีแล้ว 
ชาวี : เป็นไปไดไ้งครับคณุอา ทุกคนก็รู้ดีว่าที่โรงงานบางปะกงเป็นโรงงานท่ีเก่าแก่ ที่ก่อตั้งเป็นแห่งแรก แล้วทุกคนต้องรักษากัน
เป็นอย่างด ี
คุณอาบรรภส : อาว่าเราคยุกันเปน็การส่วนตัวดีกว่านะอาว่าเพราะเป็นเรื่องเสื่อมเสยี 
ชาวี: (ทุบโต๊ะแล้วยืนข้ึน) ผมขอประกาศภายใต้ยุคการบรหิารของผม ทุกอย่างต้องโปร่งใส ไมม่ีลับลมคมใน คุณอาพูดมาสิคะว่า
ใครเป็นคนใช้งบประมาณ 100 ล้านบาทไป 
คุณอาบรรภส: ก็หลานไง ท่ีบริจาคกับโครงการหน้ากากนั้นไปไง 100 ล้านไง  
ชาวี : (นั่งลงทันที) เรื่องที่สองเลยครับคุณอา 

 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในห้องประชุมที่บริษัทเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณการซ่อมแซม
โรงงาน แต่งบประมาณไม่เพียงพอท าให้เขาโมโหว่างบประมาณหายไปไหน เลยถามหาความจริงจากคนใน
บริษัทแต่ปรากฏณ์ว่าชาวีเป็นคนที่น างบประมาณไปใช้ เขาเลยเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอ่ืน ท าให้กลวิธีการ
เบี่ยงเบนความสนใจของชาวีนั้นท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน 

1.3 การใช้ความประหลาดใจ หมายถึง การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน จึงท าให้ผู้รับสารได้รับความ
ตื่นเต้นน าไปสู่การเกิดอารมณ์ขันได้ 
 
ตัวอย่างที่ 5  
 
 

 

 

 

ชลลี่ได้พบกับพิสิษฐ์ เขาได้เล่าความจริงเรื่องดดีี้ให้เธอฟังพร้อมเอารปูให้ดู ชลลี่ประหลาดใจมาก เพราะนี่ใช่ดีดี้ที่เธอรู้จักจริง ๆ 
ที่มา : ตอนที่ 10 นาทีที่ 30.45 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 
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ชลลี่ : แล้วนี่คณุลุงมรีูปของดีดี้คนที่คุณลุงพูดถึงหรือเปล่าคะ ?  
ชลลี่ : ที่แท้ ดีดี้ ก็คือพ่ีดีดี้จริง ๆ ด้วย ท าไมฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะ  
พิสิษฐ์ : ก็ใช่น่ะสิ นางคนนี้แหละดีดี้ เฮย้ ! นี่แกเป็นใคร ? อีติ๋ม! เขา้มาในห้องฉันท าไม ท าไมไมไ่ปล้างสระ ห้ะ?  
ชลลี่ : หนูไม่ใช่ติม๋ค่ะคณุลุง หนูช่ือชลลี่ ลูกชายของคุณลุงจับตัวหนมูาเพราะเข้าใจผดิ เอ่อ แล้วท าไมคุณลุงไมให้รูปนี้กับพิศาล
ตั้งแต่แรกหล่ะคะ 
พิสิษฐ์ : มันเผาทิ้งหมดแล้ว รูปนี้ เพิ่งจะหาเจอเมื่อคืน 
ชลลี่ : ง้ันรูปนี้ เราจะเอาไปยืนยันกับพิศาล ว่าเขาจับตัวเรามาผดิจรงิ ๆ และพอถึงตอนนั้น บ้า ! เราคดิบ้าอะไรเนี่ย ท้ัง ๆ ท่ีเขา
ร้ายกับเราขนาดนี้ แล้วใยใจเจ้ากรรมดันคดิเรื่องแบบน้ีได้นะ    

จากตัวอย่างข้างต้น หลังจากชลลี่ได้พบรูปของดีดี้ที่พิสิษฐ์ได้เอาให้ดูแล้วเธอก็เกิดความประหลาดใจขึ้น
ทันทีว่านี่ใช่ดีดี้จริง ๆ จุดนี้เองใช้ความประหลาดใจของชลลี่ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน 

1.4 การใช้ความขัดแย้งในตัว หมายถึง การน าเสนอเหตุการณ์ที่ตัวละครรู้สึกหรือปฏิบัติที่ขัดแย้งกับ
จิตใจของตัวเอง ขัดแย้งกับผู้อ่ืน แม้กระทั้งขัดแย้งกับสังคม ท าให้ผู้รับสารสามารถเกิดอารมณ์ขันต่อเหตุการณ์
นั้น ๆ ได ้

ตัวอย่างที่ 6 

 

 
 

พฤติกรรมทีไ่ม่แตกต่างกับตัวร้ายในละคร 
ที่มา : ตอนที่ 1 นาทีที่ 22.06 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 

 

คุณหญิงแม่ : โอ้ย โธ่เอ้ย เหมือนกันทุกเรื่องเลยจริง ๆ นะ กว่าจะคดิได้เห็นแสงสว่างเนีย่ ชีวิตก็พินาศไปละ เดีย๋วค่อยดูนะ         
พอไอลูกมันตาย แม่มันก็จะต้องกลายเป็นบ้า พอเป็นบา้เสร็จ ไอสมบัติที่แย่งกันมาท้ังเรื่อง อด นางเอกอยู่เฉย ๆ ก็คาบไปกิน
สวย ๆ น้ าเน่าจริงๆเลย 
ชลลี่ : ท าไมนะคะ คณุแม่ อีพวกตวัร้ายเนี่ย มันถึงคดิไมไ่ด้บา้งคะ ว่าจริง ๆ แล้วชีวิตพวกมันก็ดีอยู่แล้ว งานการก็ไม่เคยต้องท า 
แต่ก็มีเงิน มีกินมีใช้ไปตลอดแต่ก็ดนัสาระแนอิจฉาริษยานางเอกอีก สุดท้ายก็เห็นแพ้ภัยตัวเองทุกราย 
คุณหญิงแม่ : ใช่ ชลลี่พูดถูกลูก มนัโง่จริง ๆ เลยนะเนี่ย  

  
ฉากที่คุณหญิงแม่และชลลี่นั่งวิจารณ์การกระท าของตัวร้ายในละครว่าโง่ มีชีวิตดีอยู่แล้วแต่กลับไป

อิจฉานางเอก ฉากนี้ท าให้เกิดอารมณ์ขันด้านความขัดแย้งในตัวเพราะการกระท าของชลลี่และคุณหญิงแม่ก็
ไม่ได้แตกต่างไปจากละครที่ก าลังวิจารณ์อยู่ 
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1.5 การใช้ความผ่อนคลายและการปลดปล่อย หมายถึง การน าเหตุการณ์ท่ีอยู่ในสภาวะตึงเครียดใน
ตอนต้นได้รับจากแก้ไขคลี่คลายปัญหาจนไปสู่ความผ่อนคลายท าให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ขันแล้วคล้อยตาม 

ตัวอย่างที่ 7 

ตุ๊กติ๊กกับพ่ีแมวช่วยคุณหมอแมะทานอาหาร 
ที่มา : ตอนที่ 1 นาทีที่ 19.35 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2561 

หมอแมะ : แล้วจะกินยังไงหมดหละเนี่ย 
ตุ๊กติ๊ก : ไมต่้องห่วงค่ะ เดี๋ยวตุ๊กติ๊กกับพ่ีแมวเนี่ยจะช่วยคณุหมอแมะเอง อีพี่แมวเร็ว (รีบไปนั่งกินอาหาร) 

  

  ฉากนี้เกิดขึ้นหลังจากคนในครอบครัวทะเลาะกันและแยกย้ายกันกลับห้องของตัวเอง โดยที่ไม่มีใคร
รับประทานอาหาร เหลือเพียงหมอแมะที่นั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะอาหาร จึงท าให้เกิดเป็นอารมณ์ขันโดยปลดปล่อย  
เมื่อคนใช้ทั้งสองคนอาสาช่วยหมอแมะทานอาหารที่ไม่มีใครทาน  

2. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านวัจนภาษา 
กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านวัจนภาษาที่ปรากฏในละครชุด น้ าตากามเทพ หมายถึง ความตลกที่พบ

จากบทสนทนาของตัวละคร ซึ่งมีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันดังต่อไปนี้ 
2.1 การเล่นค า หมายถึง ค าที่ตัวละครใช้ค าพูดประกอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านละครชุดโดยการใช้เสียง

ประกอบค าพูดระหว่างตัวละคร การสื่อสารความหมายของค าในบทสนทนา เพ่ือสร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ชม 
 2.1.1 การใช้ค าก ากวม หมายถึง การที่ตัวละครในค าพูดที่แสดงออกแบบไม่ชัดเจนและสามารถ
สื่อสารออกไปได้หลากหลายความหมาย จึงท าให้บทสนทนาในช่วงตอนนั้นอาจสร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ชม 

ตัวอย่างที่ 8 

คุณหญิงย่า : ตื่นกันแล้วเหรอหลาน เมื่อคืนหลับนอน เอ้ย ! นอนหลบักันสบายมัย้ ? 
ชาวี : หลับสบายดีครับคณุย่า 
คุณหญิงย่า : แล้วหลับกันไปกี่ยก ? เอ้ย ! นอนกันก่ีทุ่มละ ?  
อารยา : จ าไม่ได้อะค่ะ คือเมื่อคืนเราเพลยีกันมากเลยคะ่  (ก้มหน้าพูดไมส่บตาใคร) 
คุณหญิงย่า : ก็คงจะแปลกท่า เอ้ย ! แปลกที่ก็เลยหลับไม่ค่อยสนิท เอ้า ๆ ทานข้าวกันเถอะวันนี้มีต้มเครื่องในด้วยนะใส่ตบั ตับ 
ตับ ตับ ตับ ตับ ด้วยนะ 

ที่มา : ตอนที่ 8 นาทีที่ 07.20 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 
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จากตัวอย่างคุณหญิงย่าใช้ค าก ากวมสื่อนัยถามชาวีกับอารยาหลังจากท้ังสองเข้าหอกันเมื่อคืนที่ผ่านมา
ท าให้สื่อไปถึงความหมายของการมีเพศสัมพันธ์ ท าให้ทั้งสองคนกระอักกระอ่วนที่จะตอบค าถามของคุณหญิง
ย่า ซึ่งการใช้ค าพูดที่มีความสองแง่สองง่ามนี้ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขันได ้

2.1.2 การใช้ค าหยาบ หมายถึง การที่ตัวละครใช้ค าด่าหรือค าสบถที่ฟังแล้วไม่ไพเราะ แต่เมื่ออยู่
ในบทบาทสนทนาในละครชุดประกอบกับสีหน้าและท่าทาง ท าให้เกิดอารมณ์ขันได้ 
ตัวอย่างที่ 9 

ชาวี : (สะดุ้งตื่นขึ้นมา) อารยา ๆ (จับไหล่อารยาที่ก าลังนอนหันหลังร้องไห้) 
อารยา : อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะ อย่ามายุ่งกับฉันคุณมันก็ไมต่่างอะไรกับสัตว์ หลังจากนี้ฉันจะเรียกคุณว่า ไอ้สัตว์ ก็ไม่แปลก 
ชาวี : ฉันขอโทษ (จับตัว อารยากลิ้งหลบจนตกเตยีง) 

ที่มา : ตอนที่ 8 นาทีที่ 04.25 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 

จากตัวอย่างอารยาเข้าใจผิดคิดว่าชาวีใช้ก าลังข่มขืนเธอ จึงต่อว่าชาวีด้วยค าหยาบคือค าว่า สัตว์ ซึ่ง
แสดงถึงถึงพฤติกรรมของเขาที่ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน เป็นการใช้ค าหยาบแทนอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร
ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน เพราะขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของอารยาที่เป็นคนสุภาพเรียบร้อย 

2.2 การใช้ภาษาเพื่อแสดงเจตนา หมายถึง ลักษณะของการพูดท่ีตัวละครต้องสื่ออารมณ์ความรู้สึกต่อ
ผู้อื่น ได้แก่ การยกยอ การประชดประชัน การเหน็บแนม และการเหยียดหยามผู้อื่นที่เป็นตรงข้ามให้รู้สึกด้อย
กว่า ซึ่งการใช้ภาษาเพ่ือสื่ออารมณ์เพ่ือแสดงความรู้สึก จึงท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน 

ตัวอย่างที่ 10 

อารยา : ถ้าเทียบกับเธอแล้วเนี่ย ช้ันก็เป็นผู้หญิงบ้าน ๆ คนนึงแหละ 
ชลลี่ : ถ้าเธอไม่ใช่เพื่อนช้ันนะ ช้ันก็คงคิดว่าเธอก าลังหลอกด่าชั้นอยูน่ะอารยา แต่คงไม่ใช่หรอกเนอะ 

ที่มา : ตอนที่ 3 นาทีท่ี 22.40 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

 ฉากตัวอย่างเป็นฉากที่ชลลี่เข้ามาหาอารยาในห้องและได้คุยกัน อารยาพูดยกยอชลลี่ว่าสวยถ้าเทียบ
กับตนเองแล้วอารยาก็เป็นผู้หญิงบ้าน ๆ คนหนึ่ง ฉากนี้จึงท าให้เกิดอารมณ์ขันในด้านของการยกยอที่อารยาชม
ชลลี่ แต่ในทางกลับกันอารยาซึ่งเป็นตัวเอกนั้นหน้าตาสวยกว่าชลลี่ 

2.3 การใช้การเปรียบเทียบ หมายถึง การพูดสนทนาการถึงสิ่งหนึ่งว่าเหมือนอีกสิ่งหนึ่งหรือการ
เปรียบเทียบความต่าง ท าให้ผู้ชมสามารถเกิดอารมณ์ขันกับถ้อยค าการเปรียบเทียบได้ 
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ตัวอย่างที่ 11 

ชลลี่ : (ร้องไห้วิ่งมาที่รูปปั้นกามเทพ) พอกันที ฉันขอสาปส่งผู้ชายหน้าหวานสันดานเกย์ กามเทพเจ้าขาช่วยส่งความรักครั้งใหม่
มาให้ชลลี่ทีเถอะค่ะ แต่คราวนี้ขอให้ตรงข้ามกับนายไพโรจน์ทุกอย่าง ขอให้เขาเป็นคนจริงจัดหนักจดัเต็มเป็นชายสมชายท่ีจะ
มาฉุดกระชากชลลี่ออกไปจากห้องความทุกข์น้ี แล้วจากน้ันให้เขามดัหัวใจของชลลี่ไว้ด้วยโซต่รวนแหง่ความรักไปตลอดกาล 
เพี้ยง ! (เสียงฟ้าผ่า) 

ที่มา : ตอนที่ 8 นาทีที่ 18.18 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 

จากตัวอย่างฉากที่ชลลี่ใช้ภาษาเปรียบเทียบว่าเธอขอสาปส่งผู้ชายหน้าหวานสันดานเกย์และของคนที่
ตรงกันข้ามกับไพโรจน์ทุกอย่างเป็นคนจริงจัดหนักจัดเต็มเป็นชายสมชาย ตรงนี้จึงเป็นจุดที่ท าให้ผู้ชมเกิด
อารมณ์ขัน 

2.4 การใช้ค าสแลง หมายถึง การใช้ค าศัพท์ใหม่ ๆ ของตัวละครในเรื่องตัวต่างๆ ที่ใช้ค าที่มีการสื่อสาร
เพ่ือโดยเป็นความแปลกใหม่และใช้ผิดไปจากแบบแผนปกติ ท าให้เกิดความหมายใหม่แล้วสามารถท าให้เกิด
อารมณ์ขันให้แก่ผู้ชมได้ 

ตัวอย่างที่ 12 

(เมื่อทุกคนเห็นอารยาในชุดเจ้าสาวต่างก็ตกตะลึงในความสวยของเธอ) 
คุณหญิงแม่ : (หันไปพูดกับชลลี่) ท าไมมันถึงได้สวยขนาดนี้ ?  
ชลลี่ : นางอารยามันคงจะดดัแปลงชุดที่หนูฉีก จนกลายเป็นชุดแต่งงานท่ีกิ๊บเก๋ยูเรก้าขนาดนี้ค่ะคณุแม ่ 
คุณหญิงแม่ : นี่ถ้าแม่ไมรู่้มาก่อนวา่ลูกเกลยีดมัน แม่ต้องนึกว่าลูกแอบช่วยมันแน่ๆ  
ชลลี่ : คุณแม่ ! ลูกเกลยีดมันคะ่ ! 

ที่มา : ตอนที่ 7 นาทีที่ 37.42 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

จากตัวอย่างฉาก ชลลี่ได้ใช้ ค าศัพท์สแลงว่า กิ๊บเก๋ยูเรก้า ค าว่า กิ๊บเก๋  เก๋ มาจากภาษาฝรั่งเศส 

coquet + ยูเรก้า (มาจากภาษากรีก: εὕρηκα แปลว่า ฉันพบแล้ว) ในที่นี้หมายถึงแปลกและน่าสนใจ      
เพ่ือแสดงถึงความแปลกใจในความสวยของอารยาตรงนี้จึงเป็นจุดที่ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน  

2.5 การใช้ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศ หมายถึง การที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งใช้ค าในภาษาต่างประเทศ
ต่าง ๆ น ามาประกอบค าพูดที่ใช้สื่อสารกับตัวละครอ่ืน เพ่ือให้เกิดค าใหม่และสามารถท าให้เกิดอารมณ์ขันได้ 

ตัวอย่างท่ี 13 

พิศาล : เมื่อก่อนท่ีนี่เคยเป็นคลับเฮ้าส์สุดหรู อลังการ แตต่อนนี้เธอดูสิ มสีภาพเป็นแบบนี้แล้ว เธอรูไ้หม เป็นเพราะอะไร ? 
ชลลี่ : เพราะอะไร ? 
พิศาล : เพราะเธอไงนังดีดี้ (พิศาลตบหน้าดดีี้สุดก าลัง) เธอท าลายทีน่ี่ลงหมดแล้ว 

ที่มา : ตอนที่ 10 นาทีที่ 06.03 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
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จากตัวอย่างบทสนทนาข้างต้น คลับเฮ้าส์ เป็นค าศัพท์ภาษาต่างประเทศมาจากภาษาอังกฤษ Club 
house แปลว่าบ้านหรือตึกท่ีใช้เป็นสโมสรหรือเป็นที่รวมของผู้อาศัย มาจากฉากท่ีพิสิษฐ์ ใช้ให้ชลลี่สร้างรีสอร์
ทข้ึนมาใหม่ โดยมีการเหน็บแนมชลลี่ว่าตรงนี้เคยเป็นคลับเฮ้าส์แต่ต้องมาพังเพราะใคร เมื่อประกอบกับท่าทาง
ของตัวละคร น้ าเสียงยิ่งท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขันมากขึ้น 

3. กลวิธีการสร้างอารมณ์ผ่านอวัจนภาษา  

การสร้างอารมณ์ขันผ่านอวัจนภาษา หมายถึง การสร้างอารมณ์ขันที่เกิดจากการน าเอาลักษณะเด่นที่
สื่อผ่านสีหน้า ท่าทาง พฤติกรรมของตัวละคร ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์นั้น 
ที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างที่ 14 

คุณหญิงย่าถามคณุหญิงแม่ว่ารู้เหน็กับเรื่องที่ดีดี้มาอาละวาดในงานแต่งหรือไม ่
ที่มา : ตอนที่ 7 นาทีที่ 40.50 จับภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 

จากตัวอย่างฉาก คุณหญิงแม่ได้ใช้อวัจนภาษาในตอนที่คุณหญิงย่าถามว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่
ดีดี๊มาอาละวาดในงานแต่งงานของชาวีและอารยาหรือไม่ เธอจึงตอบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เธอกลับตัว
มาอยู่ฝ่ายเดียวกับอารยาแล้ว แต่ดูเหมือนคุณหญิงย่าจะไม่ได้เชื่ออย่างนั้นจึงบอกว่าถ้ามีอะไรแบบนี้เกิดข้ึนอีก
เธอต้องรับผิดชอบ ซึ่งท าให้เธอไม่พอใจคุณหญิงย่าเป็นอย่างมากจึงแสดงสีหน้าใส่ท่านเมื่อท่านเผลอ แต่พอ
ท่านหันกลับมาก็ท าเป็นส่งยิ้มให้อย่างปกติ จากลักษณะท่าทางดังกล่าวจึงท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน  

ตัวอย่างที่ 14 

หมอแมะขออารยา เต้นร า 
ที่มา : ตอนที ่4 วินาทีที่ 17.10 จับภาพโดยผู้วิจัยวันท่ี 20 มกราคม 2561 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการสร้างอารมณ์ขันโดยท่าทางการแสดงออกของหมอแมะ ที่ต้องการขอ
เต้นร ากับอารยานางเอกในเรื่องแต่ในทางกลับกันมือของเขาเองก็สั่นเทาไปหมดจนไม่สามารถไปเต้นกับอารยา
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ได้ในทันที ซึ่งลักษณะท่าทางการแสดงของหมอแมะในเหตุการณ์อีก ทั้งลักษณะการใช้น้ าเสียงในการพูดที่ดูสั่น
เทา ท าให้ฉากดังกล่าวสามารถสร้างอารมณ์ขันได้ 

สรุปผลและอภิปรายผล  

จากการศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในละครชุดน้ าตากามเทพ  พบว่ามีการสร้างอารมณ์ขันผ่าน
กลวิธีที่ส าคัญ 3 ประเภท ได้แก่ 1. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านเหตุการณ์ พบมากที่สุดคือการใช้ความ
เหนือกว่า รองลงมาคือความไม่ลงรอยกัน และพบน้อยที่สุดคือความผ่อนคลาย 2. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน
ผ่านวัจนภาษา พบมาที่สุดคือการใช้ภาษาเพ่ือแสดงเจตนา รองลงมาคือการใช้ภาษาต่างประเทศ และพบน้อย
ที่สุดคือการเล่นค า 3. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านอวัจนภาษา กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านสีหน้าและ
ท่าทางจะพบควบคู่กันเสมอไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
           การศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในละครชุดน้ าตากามเทพด้วยกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่าน
เหตุการณ์ พบว่ามีทั้งการใช้ความเหนือกว่าโดยใช้วิธีการกลั่นแกล้ง การใช้ความรุนแรงหรือมองหาข้อผิดพลาด 
การใช้ความไม่ลงรอยกัน ได้แก่ การหักมุมและการเบี่ยงเบน การใช้ความประหลาดใจ โดยใช้เหตุการณ์ที่ท าให้
ตัวละครเกิดตื่นเต้นและประหลาดใจต่อเหตุการณ์นั้น ๆ การใช้ความขัดแย้งอยู่ในตัวเพ่ือสร้างอารมณ์ขัน ได้แก่ 
ความขัดแย้งกับจิตใจของตัวเอง ความขัดแย้งกับผู้อ่ืนหรือแม้กระทั่งมีความขัดแย้งกับสังคมและการใช้การ
ปลดปล่อยและผ่อนคลาย โดยละครชุด น้ าตากามเทพ ปรากฎณ์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันโดยการใช้ความ
เหนือกว่ามากที่สุด รองลงมาคือความไม่ลงรอยกัน และน้อยที่สุดคือการปลดปล่อยผ่อนคลาย  จึงมีความ
สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ เรื่อง กลวิธีและการใช้ภาษาเพ่ือสร้างอารมณ์ขันในละครคั่นรายการวาไรตี้เกมส์โชว์
ชิงร้อยชิงล้าน (ฐานิตย์ เอ่ียมอุตมะ, 2551) ที่พบว่ามีการใช้ความเหนือกว่ามากที่สุดเหมือนกัน เพราะละครทั้ง
สองมีลักษณะเนื้อหาที่ตัวละครใช้การกลั่นแกล้งผู้อ่ืนมากที่สุด  แต่ไม่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์เรื่อง กลวิธีการ
สร้างอารมณ์ขันผ่านภาพยนตร์ เรื่องพ่ีมากพระโขนง (เสาวลักษณ์ ม่องเผือก, 2558) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าละคร
ชุดน้ าตากามเทพน าเสนอถึง ความแตกต่างทางระดับชนชั้นทางสังคมของตัวละครในเรื่อง แต่ในเรื่องพ่ีมากพระ
โขนงเป็นสังคมกลุ่มเพื่อนที่มีความสนิทสนมไม่แบ่งแยกชนชั้น จึงมีการใช้กลวิธีการขัดจังหวะมากที่สุด  

นอกจากนี้ กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในละครชุด น้ าตากามเทพ ด้วยการสร้างอารมณ์ขันผ่านวัจ
นภาษา ซึ่งในเรื่องพบว่ามีกลวิธี 5 วิธี ได้แก่ การเล่นค าโดยใช้ค าก ากวมและการใช้ค าหยาบ การใช้ภาษาเพ่ือ
สื่อเจตนาต่าง ๆ  การใช้ค าเปรียบเทียบ การใช้ค าสแลง  และการใช้ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศ  ปรากฏการใช้
ภาษาเพ่ือแสดงเจตนามากที่สุด รองลงมาคือการใช้ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศ และน้อยที่สุดคือการใช้ความ
เปรียบเทียบ พบว่ามีความขัดแย้งกับวิทยานิพนธ์เรื่อง การใช้ภาษาในการแสดงตลก : การศึกษาวิเคราะห์และ
วิทยานิพนธ์เรื่อง กลวิธีและการใช้ภาษาเพ่ือสร้างอารมณ์ขันในละครคั่นรายการวาไรตี้เกมส์โชว์ชิงร้อยชิงล้าน 
(ฐานิตย์ เอ่ียมอุตมะ, 2551) ที่มีการสร้างอารมณ์ขันผ่านวัจนภาษามากที่สุดคือ การเล่นค า  ซึ่งผลการศึกษา
ดังกล่าวเป็นการศึกษาการแสดงตลกในเชิงละครเวทีที่ผู้แสดงใช้ปฎิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาของผู้แสดงจึง
แตกต่างกับละครชุดน้ าตากามเทพซึ่งเป็นการแสดงละครโทรทัศน์จึงสามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องตาม
บทละครอีก 
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         ส่วนกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในละครชุดน้ าตากามเทพด้วยการสร้างอารมณ์ขันผ่านอวัจนภาษา                  
จะพบว่ามีการสร้างอารมณ์ขันผ่านสีหน้าและท่าทางควบคู่กันเสมอไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จึงมีความ
แตกต่างกับวิทยานิพนธ์เรื่อง วัจนภาษาในนวนิยายรอบทศวรรษ 2516-2525 (อวยพร พานิช, 2530) ที่มีการ
สร้างอารมณ์ขันผ่านอวัจนภาษา พบว่ามีการใช้ท่าทางโดยการใช้มือและไหล่มากที่สุด ผลการวิจัยข้างต้นเป็น
การศึกษานวนิยายสมัยก่อนที่สะท้อนบุคลิกลักษณะของคนไทยที่มีความอ่อนน้อมทางด้านท่าทาง ซึ่งแตกต่าง
จากละครชุดน้ าตากามเทพที่เป็นละครสมัยใหม่จึงพบการใช้สีหน้าและท่าทางควบคู่กันเพ่ือแสดงเจตนาให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  
         กล่าวได้ว่ากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันผ่านละครชุดน้ าตากามเทพทั้งสามประเภทนี้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ชมท าให้เกิดอารมณ์ขันแทบตลอดทั้งเรื่อง อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า คนไทยเห็นการใช้
ความเหนือกว่าโดยใช้วิธีการกลั่นแกล้ง การใช้ความรุนแรงหรือมองหาข้อผิดพลาด เป็นเรื่องตลกขบขัน ทั้ง ๆ 
ที่เป็นเรื่องไม่ตลกขบขันส าหรับผู้ถูกกระท าในชีวิตจริง  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในละครไทยกับละครต่างประเทศว่ามีความ
เหมือนหรือต่างกันหรือไม่ เพราะอะไร 

2. ควรขยายผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่องอารมณ์ขันกับความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่าส่วนหนึ่งมาจากผู้กระท าความรุนแรงคิดว่าเป็นเรื่องตลกขบขันหรือไม่
อันน าไปสู่การท าความเข้าใจความรุนแรงที่เกิดข้ึนสังคมไทยเพื่อการแก้ปัญหาต่อไป 
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การศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงทีไ่ด้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2559 
จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX1 

 
กษมา แดงสุวรรณ2  เมธาวี หนูช่วย3 

อารดา บาเกาะ4  และจอมขวัญ สุทธินนท์5 
 

บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ปี พ.ศ. 2559 จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX จากเพลงจ านวนทั้งสิ้น 76 เพลง โดยใช้แนวคิดเรื่อง
บริบททางสังคมของ ชุติมา ปรีดาผล พัชรา นาคแก้ว และศศิภา อินทะเรืองรุ่ง (2558 , น. 12-14 อ้างถึงใน 
นันทพร ศรีสุทธะ 2544, ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์ ม.ป.ป., สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต 2543, น. 243, สมบัติ มหารศและ
คณะ 2540, อุทัยรัตน์ หิรัญโต ม.ป.ป. , Assael 1998, p. 408, Schiffman and Kanuk 1997, p. 376) 

 ผลการวิจัยพบความถี่ของบริบททางสังคมด้านพฤติกรรมมากที่สุด พบจ านวน 66 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
87 รองลงมาคือบริบททางสังคมด้านค่านิยมพบจ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.26 ด้านชนชั้นพบจ านวน               
3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.95 และด้านวิถีชีวิตพบจ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.79 ตามล าดับ เนื่องจากเพลง
สตริงส่วนใหญ่ มักน าเสนอมุมมองเก่ียวกับพฤติกรรมของคนโดยเฉพาะเรื่องของความรัก จึงท าให้พบบริบททาง
สังคมดา้นพฤติกรรมมากที่สุด ขณะเดียวกันก็มีการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับความคิดและทัศนคติของคนในสังคม
ด้วย จึงท าให้พบบริบททางสังคมด้านค่านิยมและชนชั้นรองลงมา ส่วนบริบททางสังคมด้านวิถีชีวิตนั้นมีการ
สะท้อนให้เห็นเป็นบางส่วน โดยมักเน้นในเรื่องของการสู้ชีวิตจึงท าให้พบบริบททางสังคมด้านวิถีชีวิตน้อยท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: บริบททางสังคมไทย เพลงสตริงไทยแอปพลิเคชั่น JOOX  
 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1 ผลงานจากของรายวิชา896-431 การวจิัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม และ 896-432 สัมมนาภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู้และพัฒนา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2-4 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
5 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 “วรรณกรรม คือ งานหนังสือ งานประพันธ์และบทประพันธ์ทุกชนิด ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง 
เช่น วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมของเสฐียรโกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส วรรณกรรมประเภท
สื่อสารมวลชน เป็นต้น” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) จากนิยามข้างต้น บทเพลง จึงจัดเป็นวรรณกรรมประเภท
สื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ในสังคมให้ความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเพลงเป็นสื่อให้ความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ตื่นเต้นเร้าใจ ท าให้ผู้ที่ฟังเพลงรู้สึกผ่อนคลาย หรือมีความคิดและอารมณ์คล้อยตามไปกับบทเพลง 

บทเพลงแต่ละบทเพลง มีการน าเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย มีการสื่อเนื้อหาไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะ
เรื่องของบริบททางสังคม ที่มักสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนมีการน าเอาบริบททางสังคมมาสื่อ
ผ่านบทเพลงอาจเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต อารมณ์ ความรู้สึกของคนในสังคม โดยเนื้อหาในบทเพลงที่ประกอบกับ
ท านองเพลงจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายของบทเพลงได้อย่างลึกซึ้ง หากผู้ฟังมีประสบการณ์หรืออารมณ์
ความรู้สึกที่ตรงกับเพลง ณ ขณะนั้น อีกทั้งยังมีประเด็นที่สื่อให้เห็นถึงสภาพสังคมในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบททางสังคมด้านพฤติกรรม ระบบชนชั้น วัฒนธรรม วิถีชีวิต ค่านิยมและเทคโนโลยี  

 เพลงคือส าเนียงการขับร้องและท านองทางดนตรีที่สามารถน าเสนอได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อปี พ.ศ. 
2500 เพลงไทยได้ถูกแบ่งไว้เป็น 3 ประเภท คือ เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง และเพลงเพ่ือชีวิต (มารุต ยิ้มยวน, 
2557) ต่อมาภายหลัง ไทยได้รับอิทธิพลด้านเพลงจากชาติตะวันตก ท าให้เกิดความนิยมเพลงแนวใหม่ขึ้นมา  
ซึ่งเรียกว่า เพลงสตริง จุดก าเนิดเพลงสตริงสัญชาติไทย เริ่มมีขึ้นในปี พ .ศ. 2503-2515 วงการดนตรีไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นล าดับเนื่องจากอิทธิพลของดนตรีตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลกับวัยรุ่นในยุคสมัยนั้น ได้แก่ 
วงเดอะบิทเทิล เดอะชาโดของคลิฟ ริชาร์ด เอลวิส เพรสลีย์ ฯลฯ แทบทุกวงดนตรีจะมีกีตาร์และกลองชุดเป็น
เครื่องดนตรีประกอบเพลง ในขณะเดียวกันวงดนตรีของไทยก็เริ่มหันมาเล่นเพลงสากลและได้รับความนิยมไม่
น้อยซึ่งมีวงดนตรีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา เช่น แกรนด์เอกซ์ คีรีบูน บรั่นดี อัสนี-วสันต์และเพลงสตริงก็ยังคงได้รับ
ความนิยมในตลาดเพลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ทวีสิทธิ์ ไกรวิจิตร, 2522, น.15-18) 

 คนไทยในปัจจุบันฟังเพลงผ่านช่องทางของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึง
แท็บเล็ตมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่
สามารถท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จากการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่าคนไทยมีการใช้ ช่องทางการฟังเพลง                
3 ช่องทางหลัก คือ 1. ฟังเพลงด้วยการเปิดซีดี 2. ฟังเพลงผ่านวิทยุ และ 3. ฟังเพลงผ่านมิวสิคแอปพลิเคชั่น
และเว็บไซต์ ซึ่งการฟังเพลงผ่านมิวสิคแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์นั้นคิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนการฟังเพลงผ่านวิทยุ
แบบเดิม มีแนวโน้มไม่เติบโต (WP, 2560) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า คนไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมนิยมการฟังเพลง
ผ่านช่องทางการใช้แอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ท
โฟนรวมถึงแท็บเล็ตมากที่สุด 

 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาบริบททางสังคมในเพลงสตริงไทยที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดปี พ.ศ.2559 จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชั่นที่มียอดการดาวน์
โหลดสูงสุดในประเทศไทยในปี 2559 (Nokkaew, 2559) ซึ่งจะท าให้เห็นถึงบริบททางสังคมผ่านภาษาใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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รูปแบบที่แปลกใหม่ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและตามสภาพสังคมในช่วงเวลานั้น ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้
เกี่ยวกับบริบททางสังคมที่สะท้อนผ่านเพลงสตริงแล้ว ยังได้เป็นการขยายการศึกษาค้นคว้าเรื่องภาษาไทยใน
วรรณกรรมรูปแบบเพลงปัจจุบันให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึนอีกทางหนึ่ง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2559 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX 

สมมุติฐาน 

 การศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 จากการจัดอันดับ
โดยแอปพลิเคชั่น JOOX พบบริบททางสังคมด้านพฤติกรรมมากที่สุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้เข้าใจบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX 

2. เป็นการรวบรวมและบันทึกส านวนในวงการเพลงที่ใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งไว้เป็นข้อมูล เพ่ือเป็น
ประโยชน์และแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องที่เก่ียวข้องต่อไป 

วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ.2559                
จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX โดยใช้แหล่งข้อมูลในการวิจัยจากเพลงสตริงที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ปี พ.ศ. 2559 จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX จ านวนทั้งสิ้น 76 เพลง โดยใช้แนวคิดเรื่องบริบททาง
สังคมของ ชุติมา ปรีดาผล พัชรา นาคแก้ว และศศิภา อินทะเรืองรุ่ง (2558, น. 12-14) ซึ่งได้มีการปรับมาจาก
Assael (1998, p. 408) Schiffman and Kanuk (1997, p. 376)อุทัยรัตน์ หิรัญโต (ม.ป.ป.) ยุทธ ศักดิ์เดช
ยนต์ (ม.ป.ป.)สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2543, น. 243)นันทพร ศรีสุทธะ (2544)สมบัติ มหารศ (2540) จากนั้น
จัดประมวลผลข้อมูลและรายงานในรูปแบบการวิเคราะห์ประกอบตัวอย่างบริบททางสังคมไทยที่ปรากฏในเพลง
สตริงไทย พร้อมน าเสนอการสรุปผลบริบททางสังคมไทยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตัวอย่างและ
ตารางสรุปผล 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ .ศ. 2559 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOXพบบริบททางสังคมที่ปรากฏ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรม 2) ด้านค่านิยม  
3) ด้านชนชั้นและ 4) ด้านวิถีชีวิต ซึ่งลักษณะบริบททางสังคมต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านพฤติกรรม  

พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระท าหรือแสดงออกมา เพ่ือตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ผู้วิจัยพบบริบททางสังคมด้านพฤติกรรมจ านวน 66 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87 ดังตัวอย่างที่ 1 2 และ 3  

ตัวอย่างที่ 1 
เธอมีฉัน แต่ว่าฉันมีใคร 

เมื่อฉันเหงา มีสิทธิ์ไหม ได้พบเธอ 
(เผ่าพันธุ์ อมตะ, 2559) 

เพลง เธอมีฉัน ฉันมีใคร ศิลปิน:ดา เอ็นโดฟิน 

บทเพลง “เธอมีฉัน ฉันมีใคร” เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมความเจ้าชู้ของผู้ชายที่มีคนรักแค่
คนเดียวไม่ได้ จนสร้างความเจ็บปวดให้กับใครอีกหลายคนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่มี
นิสัยเจ้าชู้ และมองว่าการมีคนรักหลายคนถือเป็นเรื่องปกติ โดยไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคนรักหรือคู่ครอง และ
ไม่ได้ค านึงถึงศีลธรรมและความถูกต้อง 

ตัวอย่างที่ 2 
ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้ เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัว 

ยิ่งห้ามเท่าไร ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว 
(ขจรเดช พรมรักษา, 2558) 

เพลง เชือกวิเศษ ศิลปิน: Labanoon 

บทเพลง เชือกวิเศษ เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวัง ความรักที่มาถึงทางตัน แม้จะมี
เชือกวิเศษก็ไม่สามารถที่จะรักษาความรักนั้นไว้ได้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านความรักของคนในสังคม               
ที่มีความผูกพันกับคนรัก และมีความรักเป็นพ้ืนฐานของชีวิตที่ต้องพบเจอกับความสมหวังและผิดหวังรวมถึง
ความสุขและความเสียใจเหมือนกับเรื่องอ่ืน ๆ ในชีวิต 

ตัวอย่างที่ 3 
ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันเข้าใจ 
ไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ 

(ชนกันต์ รัตนอุดม, 2559) 
เพลง เรื่องที่ขอ ศิลปิน:ลุลา 
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บทเพลง เรื่องท่ีขอ เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่รัก โดยมีพฤติกรรมในบางเรื่องที่คน
รักได้ท าผิดพลาดไปโดยที่ไม่ได้คิด จนสุดท้ายมันกลายเป็นผลที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ต้องมานั่งคิดคิดถึงเรื่อง
เก่าๆเพราะไม่ว่าจะเรียกร้องอย่างไรก็ ไม่สามารถท่ีจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ 

2. ด้านค่านิยม  

ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่สังคมหรือบุคคลพอใจและเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า น่ายกย่องและยอมรับเป็น
ความเชื่อของตนเอง ค่านิยมจะอยู่ในตัวบุคคลในรูปของความเชื่อตลอดไปจนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ โดยเมื่อ
ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นจะน าค่านิยมมาประกอบการ
ตัดสินใจทุกครั้ง ค่านิยมจึงเป็นพื้นฐานแห่งการประพฤติและเป็นแนวทางท่ีคนยึดถือไว้ 

ผู้วิจัยพบบริบททางสังคมด้านค่านิยมจ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.26 ดังตัวอย่างที่ 4 5 และ 6 

ตัวอย่างที่ 4 
ต่างเคยต่างม่ันใจ ว่าความรัก ต้องแสนงดงาม 

ไม่ได้เผื่อใจ ให้กับความไม่เดียงสา 
(เหนือวงศ์ ต่ายประยูร, 2559) 

เพลง ไม่เดียงสา ศิลปิน: Big Ass 
 

บทเพลง “ไม่เดียงสา” เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักในวัยเรียนของเด็กที่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ไม่เห็นด้วยและพยายามกีดกัน ซึ่งเด็กวัยรุ่นชายหญิงสองคนได้หนีตามกันไป จนเด็กผู้หญิงพลาดตั้งครรภ์                
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมไทยในเรื่องของ การชิงสุกก่อนห่าม ซึ่ งในสังคมไทยมักจะไม่ยอมรับเรื่อง
ความรักในวัยเรียน เนื่องจากคิดว่าเด็กยังไม่มีความพร้อมในการมีครอบครัว ซึ่งถ้าหากพลาดตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรก็จะน ามาซ่ึงปัญหาในชีวิตมากมาย 

ตัวอย่างที่ 5 
อาจไม่หล่อพอ ให้เธอเหลียว 

แต่ว่าฉันคนเดียวรักใคร 
แล้วรักปักหัวใจ ไม่ชอบไม่เป็นไร 

แต่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อย 
(ปัณฑพล ประสารราชกิจ, 2559) 

เพลง หล่อเลย ศิลปิน:พลพล 
 

บทเพลง “หล่อเลย” มีเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนในสังคมเรื่อง การเลือกคบคนที่หน้าตา 
โดยที่คนส่วนใหญ่มักสนใจและตัดสินคนจากหน้าตาและรูปลักษณ์ภายนอกก่อนที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและ
กัน เนื่องจากภาพลักษณ์ภายนอกเป็นเสมือนความประทับใจแรกพบที่คนจะมองเห็นเป็นสิ่งแรก 
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ตัวอย่างที่ 6 
ทะยานขึ้นไปแม้ใครจะขวาง 

วันหนึ่งจะพบเรื่องจริง จากสิ่งที่เรียกว่าฝัน 
จะรู้อะไรถ้าไม่ได้ลอง 

(ปิยวัฒน์ มีเครือ, 2558) 
เพลง แรงโน้มถ่วง ศิลปิน: 25 Hours 

 

บทเพลง “แรงโน้มถ่วง” มีเนื้อหาที่สะท้อนค่านิยมในเรื่อง การมีความฝันและการมีความพยายาม    
โดยเชื่อว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น ซึ่งได้เปรียบแรงโน้มถ่วงเป็นเหมือนอุปสรรคปัญหาใน
ชีวิต ที่ฉุดรั้งให้ชีวิตเดินไปได้อย่างยากล าบาก แต่ถ้าหากมีความพยายาม คนทุกคนก็จะสามารถเอาชนะปัญหา
และประสบความส าเร็จในชีวิตได้ 

3. ด้านชนชั้น  

ชนชั้น หมายถึงชนชั้นของสังคมคือต าแหน่งชั้นของคนในสังคม โดยแบ่งได้ตามล าดับชั้น 3 ชั้น คือ 
ชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ า ซึ่งอาศัยเกียรติยศอ านาจศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา อาจเปรียบเทียบ
กับอาชีพ รายได้และระดบัการศึกษาของคนเป็นหลักเพ่ือให้เห็นว่าสมาชิกชั้นอื่น ๆ มีสถานภาพสูงหรือต่ ากว่า 

ผู้วิจัยพบบริบททางสังคมด้านชนชั้น พบจ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.95 ดังตัวอย่างที่ 7 8 และ 9 

ตัวอย่างที่ 7 
เฮ้ เธอ ท าไมตัวเธอถึงด๊ าด า 

โอ้ แม่งามข า ด าเป็นดินสอขนาดสองบี 
หน้าอกหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มี 

จอแบนอย่างนี้ หมอเกาหลีคงไม่รับท า 
(นครินทร์ กิ่งศักดิ์, 2559) 

เพลง คนมีเสน่ห์ ศิลปิน: ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ 

 บทเพลง “คนมีเสน่ห์” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล้อเลียนรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งจากเนื้อเพลง ผู้ชาย
จะล้อเลียน ผู้หญิงเรื่องรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ซึ่งแฝงนัยการแบ่งชนชั้นและการเหยียดทางเพศผ่านการพูด
และการกระท า  

ตัวอย่างที่ 8 
อย่าให้ฉันรั้ง เธอไว้เลย 

จากตรงนี้ยังอีกไกล ยังมีฝันที่เธอต้องไขว่ ต้องคว้า 
อย่าจมอยู่กับฉันเลย จากตรงนี้ ไม่มีฉันมันคงดีกว่า 

(ชนกันต์ รัตนอุดม, 2559) 
เพลง ทางของฝุ่น ศิลปิน: อะตอม ชนกันต์ 
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 บทเพลง “ทางของฝุ่น” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผิดหวังในความรักที่ฝ่ายชายเลือกที่จะเลิกรากับ
หญิงคนรัก และเดินไปตามทางของตัวเอง โดยฝ่ายชายเปรียบตัวเองเป็นฝุ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความน้อยเนื้อ
ต่ าใจในความไม่คู่ควรกับฝ่ายหญิง 

ตัวอย่างที่ 9 
คุณหนะนางเอกผมหนะตัวร้าย 
ตอนจบ คุณก็รู้ ผมก็ต้องตาย 
กลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทัน 

(จิรายุทธ ผโลประการ, 2559) 
เพลง วายร้าย ศิลปิน: Urboy TJ 

 
บทเพลง “วายร้าย” มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวัง โดยการฝ่ายชายเปรียบตัวเองเป็น               

“วายร้าย” หรือ “ตัวร้าย” ในละครซึ่งมีสถานะทางชนชั้นต่างกับฝ่ายหญิงที่เปรียบเสมือน “นางเอก” ซึ่งไม่
คู่ควรกับตนเอง พยายามอย่างไรก็ไม่สามารถเอาชนะใจอีกฝ่ายได้ 

4. ด้านวิถีชีวิต  

วิถีชีวิต หมายถึงวิถีชีวิตคือการด ารงความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้คนในแต่ละสังคม โดยอยู่บน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในเรื่องที่
อยู่อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณี ลักษณะครอบครัว เป็นการรับอิทธิพลจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรม เช่น สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม อาชีพ และความเชื่อ ซึ่งเป็นตัว
ก าหนดให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

ผู้วิจัยพบบริบททางสังคมด้านวิถีชีวิตจ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.95 ดังตัวอย่างที่ 10 

ตัวอย่างที่ 10 
ถึงไม่ค่อยมีปัจจัย แต่ใจยังไม่อับจน 

หลายครั้งทางชัน แต่ฉันรู้ว่าความจน มันมีพลังดิ้นรน 
(โป โปษยะนุกูล, 2558) 

เพลง พลังงานจน ศิลปิน: Labanoon 

 

บทเพลง “พลังงานจน” สื่อให้เห็นบริบททางสังคมในด้านวิถีชีวิต เพราะตัวเอกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ล าบาก ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี จึงต้องพยายามดิ้นรนออกไปหางานท าที่กรุงเทพ เพ่ือความอยู่รอดของคนใน
ครอบครัว ซึ่งความจนเปรียบเหมือนพลังให้ลุกข้ึนมาต่อสู้กับชีวิต แม้ว่าความเป็นจริงจะล าบาก แต่เพ่ือคนที่เรา
รักก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุด 
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บริบททางสังคมด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีนั้นปรากฏในการศึกษาบริบททางสังคมในเพลงสตริงที่
ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2559 จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX เนื่องจากตามนิยาม ค าว่า
วัฒนธรรม หมายถึง มรดกทางสังคมที่ตกทอดมาเป็นสมบัติของมนุษย์ทั้งกระบวนการความคิดและแบบแผน
พฤติกรรม ส่วนค าว่าเทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่ได้น าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งทางปฏิบัติและทางอุตสาหกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งในมิติของเพลง
สตริงนั้นนิยมสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อารมณ์ ความรู้สึก โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก                
ความคาดหวัง จึงท าให้ไม่พบบริบททางสังคมด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ .ศ. 2559 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX สามารถสรุปและอภิปรายผลบริบททางสังคมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

สรุปผล 

การศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ .ศ. 2559 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX สามารถสรุปผลตามตารางแจกแจงความถี่บริบททางสังคมด้านต่าง ๆ ได้ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2559 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX 

ล าดับ บริบททางสังคม จ านวน ร้อยละ 
1 พฤติกรรม 66 87 
2 ค่านิยม 4 5.26 
3 ชนช้ัน 3 3.95 
4 วิถีชีวิต 1 3.79 
5 วัฒนธรรม 0 0 
6 เทคโนโลย ี 0 0 

รวม 75 100 

 การศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2559 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOXพบบริบททางสังคมด้านพฤติกรรมมากที่สุด โดยพบจ านวน 66 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 87 รองลงมาคือบริบททางสังคมด้านค่านิยมพบจ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.26 ด้านชนชั้นพบจ านวน      
3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.95 และด้านวิถีชีวิตพบจ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.79 ตามล าดับ เนื่องจากเพลง
สตริงส่วนใหญ่ มักน าเสนอมุมมองเก่ียวกับพฤติกรรมของคนโดยเฉพาะเรื่องของความรัก จึงท าให้พบบริบททาง
สังคมด้านพฤติกรรมมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับความคิดและทัศนคติของคนใน
สังคมด้วย จึงท าให้พบบริบททางสังคมด้านค่านิยมและชนชั้นรองลงมา ส่วนบริบททางสังคมด้านวิถีชีวิตนั้นมี
การสะท้อนให้เห็นเป็นบางส่วน โดยเน้นในเรื่องของการสู้ชีวิตจึงท าให้พบบริบททางสังคมด้านวิถีชีวิตน้อยที่สุด 
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อภิปรายผล 

 บริบททางสังคมไทยที่พบมากที่สุดคือด้านพฤติกรรม โดยพบว่าบทเพลงสื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมด้าน
ความรักและการใช้ชีวิตของคนในสังคม ที่มีทั้งความสมหวังและความผิดหวัง แต่จะมีน้ าหนักไปในทางประเด็น
ของความผิดหวังมากกว่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมไทยส่วนใหญ่ประสบกับเหตุการณ์ท่ีผิดหวังจากความ
รักหรือสูญเสียคนรัก ซึ่งปัจจัยที่พบมากที่สุดมาจากปัญหามือที่สาม ซึ่งเป็นการแฝงนัยว่าคนในสังคมไทยยังมี
พฤติกรรมการนอกใจ จากการศึกษาข้อมูลผลส ารวจพฤติกรรมการนอกใจคู่ครองในทั่วโลกพบว่า ประเทศไทย
ติดอันดับหนึ่งเรื่องการมีพฤติกรรมการนอกใจคู่ครอง โดยผลส ารวจระบุว่าร้อยละ 56 ของคู่สมรสชาวไทย            
มีพฤติกรรมมีชู้หรือนอกใจคู่สมรส ซ่ึงอุตสาหกรรมทางเพศของไทย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถอธิบายอิทธิพลต่อ
ทัศนคติที่ไม่ยึดมั่นพันธะผูกพันต่อคู่ครองของคนไทย หรือการนิยมเที่ยวผู้หญิงของชายไทย (Sanook, 2558) 

 นอกจากนี้ยังมีรายงานพบว่า หญิงไทยมีพฤติกรรมนอกใจสามีมากกว่าผู้ชาย ซึ่งการเปิดเผยนี้เคยสร้าง
ความไม่พอใจให้แก่สื่อในเมืองไทยมาแล้ว นอกจากนี้ รายงานระบุด้วยว่า สังคมไทย ยังมีธรรมเนียมยกย่อง
พฤติกรรมมากชู้หลายเมีย เช่น การมีเมียน้อย หรือภรรยาที่มีสถานะรองลงมาจากภรรยาหลวง ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่นิยมกันมากในหมู่คนไทยที่มีฐานะร่ ารวยด้วย (Sanook, 2558) 

 บริบททางสังคมที่พบรองลงมาคือด้านค่านิยม ซึ่งพบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมของคนใน
สังคมไทยในเรื่องของการชิงสุกก่อนห่าม รูปลักษณ์ภายนอกและการมีความมุมานะเพียรพยายาม โดยในเรื่อง
ของการชิงสุกก่อนห่ามนั้น เป็นประเด็นส าคัญที่คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาจากการพบเด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรม
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพบว่า ส าหรับประเทศไทยนั้น อัตราสตรีที่ตั้งครรภ์โดยไม่
ตั้งใจนั้นเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน จากสถิติพบว่าจ านวนสตรีไทยที่อายุน้อยกว่า 20 ปี
ตั้งครรภ์ในวัยเรียนมีมากเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย หรือมากกว่า 130,000 ราย หรือกว่าร้อยละ 56 และยังพบว่า
อายุของเยาวชนไทยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก หรืออายุของสตรีที่ตั้งครรภ์ยังลดลงเรื่อยๆ โดยสาเหตุหลักของการ
ตั้งครรภ์ในสตรีอายุต่ ากว่า 20 ปีก็คือ การไม่มีความรู้เรื่องการคุมก าเนิด จึงไม่ได้ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2555) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังมีปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาอื่น ๆ ตามมา 

 ประเด็นต่อมาคือ ค่านิยมเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งในบทเพลงสื่อให้เห็นว่าคนไทยมีค่านิยมเรื่องการ
มองคนที่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นส าคัญ โดยมักเลือกมองคนที่รูปร่าง ส่วนสูง สีผิว เป็นสิ่งแรกก่อนที่จะตัดสิน
จากการเรียนรู้พฤติกรรมหรือนิสัยใจคอ ยกตัวอย่างค ากล่าวหนึ่งที่กล่าวไว้ว่านิสัยการชอบตัดสินคนอ่ืนนี้                
คนไทยเราเป็นกันมาก เรามักจะตัดสินคนจากภายนอกเช่น การแต่งตัว การพูดจา ตัดสินจากข้าวของเครื่องใช้ 
รถที่ขับ คนไทยหลายคนจึงต้องพยายามแต่งตัวดี ๆ ใส่เครื่องประดับมาก ๆ ถึงแม้เป็นของเก๊ก็ต้องใส่ อย่างเช่น
มักจะมีค าพูดที่ได้ยินบ่อย ๆ อย่างเช่น “จะไปงานแต่งงานทั้งที ดูสิทองหยองไม่มีใส่สักเส้น” ในขณะที่สังคมใน
ต่างประเทศ ซึ่งผู้วิจัยกลับเห็นว่าคนที่นี่ตัดสินคนที่ภาษาที่ใช้ การทีค่นมากมายหลากหลายเชื้อชาติหลายภาษา 
คนที่พูดภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นหรือส าเนียงฟังยากและมีส าเนียงของภาษาแม่ออกมาอย่างฟังได้ชัด 
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มักจะถูกตัดสินว่าเป็นชนชั้นล่าง เป็นแรงงานต่างชาติ และอาจจะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย แล้วเลยโดนดูถูก
และไม่ค่อยได้รับความสะดวกหรือความเกรงใจเวลาไปติดต่อกับใคร (Thai LA Newspaper,2556) ซึ่งปัจจัยที่
ส่งผลให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมเช่นนี้ก็คือ การต้องการเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากคนในสังคม              
ทั้งท่ีความเป็นจริงแล้วรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่สามารถตัดสินคนได้เท่ากับการท าความรู้จักหรือเรียนรู้นิสัย
ใจคอซึ่งกันและกัน  

 ต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของค่านิยมเกี่ยวกับความเพียร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทย เป็นสังคมที่เชิดชู
คนที่มีความเพียรพยายาม มีความขยันอดทนเพ่ือฝ่าฟันอุปสรรคให้ชีวิตประสบความส าเร็จ สื่อให้เห็นถึง
ทัศนคติของไทยที่มองเห็นคุณค่าของความเพียร ซึ่งไม่มีอะไรที่สามรถได้มาโดยง่ายหากไม่มีความเพียรพยายาม 
ดังพระราชด ารัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ. 2539 ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ความว่า “ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะก าจัด
ความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดข้ึนใหม่” (oknation , 2559) 

 ส่วนบริบทสังคมด้านชนชั้น มีการสื่อนัยถึงการเสียดสีกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางด้านสีผิว และมี
ประเด็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงสถานภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยที่คนในสังคมมัก
มีการแบ่งชนชั้นตามรูปร่างหน้าตา สีผิว ฐานะหรือแม้แต่การศึกษา ซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 ต่อมาคือบริบททางสังคมด้านวิถีชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงการสู้ชีวิตเพ่ือการอยู่รอด การท างานเพ่ือหา
เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยที่คนในสังคมต่างดิ้นรนท างานอย่างหนักเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บางคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดก็เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครเพ่ือท างานที่มี
รายได้สูง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอดทนต่อแรงกดดันจากสังคมในที่ท างานรวมถึงการด าเนินชีวิตประจ าวันใน
แต่ละวันอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาบริบททางสังคมไทยในเพลงสตริงไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ .ศ. 2559 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX พบว่าในเพลงสตริงไทยหรือแนวเพลงอื่นยังมีประเด็นที่ควรศึกษา ดังนี้ 

 1. ศึกษาภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงสตริงไทยหรือที่ปรากฏในแนวเพลงอ่ืน 

 2. ศึกษาเปรียบเทียบบริบททางสังคมที่ปรากฏในเพลงสตริงไทยกับที่ปรากฏในแนวเพลงอื่น 

 

 

 

 



278 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

เอกสารอ้างอิง 

ชุติมา ปรีดาผล พัชรา นาคแก้ว และศศิภา อินทะเรืองรุ่ง. (2558). ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษในเพลงลูกทุ่ง. 
รายงานการวิ จั ยหลั กสู ตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุ กต์ , 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่. 

ทวีสิทธิ์ ไกรวิจิตร. (2522). ดนตรีสากลในประเทศไทยในสังคีตนิยม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

ไทยรัฐออนไลน์. (2555). อ้ึง!เด็กไทยมีเซ็กซ์เร็ว แถมป่องมากสุดอันดับ 1 ของเอเชีย. ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 
2561 จาก:https://www.thairath.co.th/content/293684 

นันทพร ศรีสุทธะ.(2544). วิถีชีวิตชุมชนกับการเกิดโรคเบาหวาน กรณีศึกษาชุมชนบ้านจัวต าบลสมัย 
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

มารุต ยิ้มยวน. (2557). ดนตรี. ค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2560,จาก: http://dontreemusic.blogspot.com 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2544). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. ค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2560, จาก:
http://www.royin.go.th/dictionary/ 

สมบัติ มหารศและคณะ.(2540). ค่านิยมทางจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามทัศนะของ
ครูผู้สอนจริยธรรมในจังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. 

สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. (2543). ทฤษฎีและการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

อุทัยรัตน์ หิรัญโตและยุทธศักดิ์ เดชยนต์. (ม.ป.ป). ความหมายของวัฒนธรรม. ค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2560, 
จาก: http://kidty129.blogspot.com/2015/12/blog-post_13.html?m=1 

Nokkaew.(2559). 10 แ อพที่ ค น ไ ทย โ หล ด มา กสุ ด ปี  2016. ค้ น เ มื่ อ  23 ตุ ล า ค ม  2560, จ า ก :
https://www.mangozero.com/10-app-ios-most-download-2016/ 

Oknation.(2559). “9 ค าสอน” ของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ . ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2561, จาก: 
https://news.mthai.com/webmaster-talk/403289.html 

Sanook.(2558). ผลส ารวจพบ"ไทย"แชมป์ประเทศ"มีชู้ -นอกใจ"คู่ครอง"มากที่สุดของโลก .ค้นเมื่อ 10 
กุมภาพันธ์ 2561 จาก: https://www.sanook.com/men/5805/ 

ThaiLA Newspaper. (2556). อ ย่ า ตั ด สิ น . ค้ น เ ม่ื อ  10 กุ ม ภ า พั น ธ์  2560 จ า ก : 
http://thailanewspaper.com/article/life_style/1429.php 



279 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

WP. (2560). เผยพฤติกรรมฟังเพลงคนไทย พร้อมถอดสูตรส าเร็จ JOOX มิวสิคแพลตฟอร์มเขย่าวงการ
เพลง. ค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2560, จาก: https://www.brandbuffet.in.th/2017/01/joox-the-way-
to-success-in-music-industry/ 

Assael, H. (1998). Consumer Behavior and Marketing Action. 6th ed. Cinintati,Ohio: South - 
Western College Publishing. 

Schiffman, G. and, L. Kanuk. (1997 ) .  Consumer Behavior.6ed. New Jersey: Prentice Hall 
International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การเอาคืนของหญิงท้องกอ่นแต่งในสภาวะ “ผี” จากภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ 
พ.ศ. 2546-2557 

 

ชิติภา แสงจันทร์1  ทิราวัลย์ แก้ววรรณโณ2  ปินันทา ยางทอง3 
และบุษกร โกมลตรี4 

 

บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการเอาคืน และลักษณะการเอาคืนของหญิงท้อง
ก่อนแต่งในสภาวะ “ผี” จากภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ พ.ศ. 2546-2557 เป็นจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์
เรื่อง “บุปผาราตรี, แฟนเก่า และฝากไว้ในกายเธอ” โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการดูภาพยนตร์อย่างละเอียดแล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่น าไปสู่การเอาคืนของตัวละคร
เอกหญิงท้องก่อนแต่ง คือ การถูกกระท าความรุนแรงทางร่างกาย ได้แก่ การถูกข่มขืน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่
ยินยอมพร้อมใจ และการถูกกระท าความรุนแรงทางจิตใจ ได้แก่ การกระท าความรุนแรงด้วยวาจา รวมถึงการ
กระท ารุนแรงต่อจิตใจด้วยการทอดทิ้ง ส่วนลักษณะการเอาคืนของตัวละครเอกหญิงท้องก่อนแต่งเมื่ ออยู่ใน
สภาวะผี คือ การเอาคืนด้วยวิธีหลอกหลอนให้กลัว การเอาคืนด้วยวิธีการท าร้ายร่างกาย และการเอาคืนด้วย
การฆ่า กล่าวได้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเอาคืนของตัวละครเอกหญิงท้องก่อนแต่ง เกิดจากการถูกกดขี่ข่มเหง
และอยู่ใต้อ านาจตัวละครเอกชายตอนที่ตัวละครเอกหญิงท้องก่อนแต่งอยู่ในสภาวะคน จนท าให้ต้องประสบกับ
ความตาย และกลายเป็นผีเมื่ออยู่ในสภาวะผี ท าให้สถานะของผู้หญิงท้องก่อนแต่งเปลี่ยนไปกลายเป็นมีอ านาจ
อยู่เหนือตัวละครเอกชาย จึงแสดงการโต้ตอบโดยการแก้แค้น หรือการเอาคืนจากการกระท าของเพศชาย 

ค าส าคัญ: การเอาคืน, หญิงท้องก่อนแต่ง, ผี, ภาพยนตร์สยองขวัญ 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 ดร.บุษกร โกมลตร,ี คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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บทน า 

ปัจจุบันนี้พบว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อสารมวลชนประเภทความบันเทิงที่ได้รับความนิยม และมีผลต่อ
พฤติกรรมค่านิยมของวัยรุ่นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว ทั้งภาพยนตร์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ และภาพยนตร์
ต่างประเทศ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550, น. 340) กล่าวถึงภาพยนตร์ไว้ ดังนี้  

ภาพยนตร์ เป็นสื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียง สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศ ทุกวัย 
แม้แต่คนที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในภาพยนตร์ รวมถึงเสียงประกอบยัง
ช่วยสร้างอารมณ์ให้ผู้ชมคล้อยตามไปกับเรื่องราวตอนนั้น ได้เป็นอย่างดี เพราะภาษา
ภาพยนตร์เป็นภาษาสากล ภาพยนตร์จึงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง    

ส าหรับภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่มีการเล่าเรื่องภาพยนตร์ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยในลักษณะที่
ค่อนข้างหลากหลายได้อย่างผสานกลมกลืน เป็นการใช้พลังทางวรรณศิลป์ในการน าเสนอภาพยนตร์เพ่ือให้เป็น
ที่ยอมรับและได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคม โดยเฉพาะภาพยนตร์สยองขวัญ ก็คือ การตายอันน่าสยดสยอง
ชนิดเลือดกระฉูดเต็มจอ รวมทั้งตอนจบแบบทิ้งท้ายไว้ว่า วิญญาณร้าย และภูตผีปีศาจ จะกลับมาหลอกหลอน
ผู้ชมให้ผวาต่อไป (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550, น. 349) 

สิ่งหนึ่งที่มักน าเสนอในภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ คือ การถูกกระท าจากผู้มีอ านาจและการเอาคืนจาก 
ผู้ด้อยอ านาจที่กว่าจะเอาคืนได้ก็ต้องตายกลายเป็นผี เนื้อหาที่น าเสนอมักเป็นเรื่องราวที่เป็นปัญหาสังคมดัง 
เช่น ปัญหาการท าแท้ง ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หรือเกิดจากการตั้งครรภ์
โดยไม่ได้รับความรับผิดชอบจากเพศชาย สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในสังคมไทยที่ถือ
ระบบชายเป็นใหญ่ ท าให้ผู้หญิงมักถูกกระท าด้วยความรุนแรงจากเพศชาย  

การเอาคืนของ “ผี” ในภาพยนตร์สยองขวัญได้ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงที่ถูกกระท าให้ท้องก่อน
แต่ง จนกระท าถึงแก่ความตาย และได้แก้แค้นหรือเอาคืนในสภาวะ “ผี” รวมทั้งท าให้ตัวละครเอกหญิงมีอิสระ
ในการตอบโต้ในระบบชายเป็นใหญ่ เพราะผีเป็นตัวแทนของการหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ทางสังคม จึงท าให้ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการเอาคืน และลักษณะการเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะ “ผี”               
จากภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ พ.ศ. 2546-2557 โดยเลือกจากภาพยนตร์สยองขวัญที่ตัวละครส าคัญเป็นผู้หญิง
ท้องก่อนแต่ง พบว่ามี 3 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “บุปผาราตรี, แฟนเก่า และฝากไว้ในกายเธอ” การศึกษา
ภาพยนตร์ดังกล่าวจะท าให้เข้าใจสภาวะของผู้หญิงที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงทางเพศอันจะเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะ “ผี” จากภาพยนตร์ไทย
สยองขวัญ พ.ศ. 2546-2557   

2. เพ่ือศึกษาลักษณะการเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะ “ผี” จากภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ 
พ.ศ. 2546-2557  

วิธีการศึกษา 

 บทความวิจัยเรื่อง การเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะ “ผี” จากภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ    
พ.ศ. 2546-2557 เป็นบทความวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากภาพยนตร์ไทยสยองขวัญในปีพ.ศ. 2546-2557 
ที่ตัวละครส าคัญเป็นผู้หญิงท้องก่อนแต่ง พบจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “บุปผาราตรี, แฟนเก่า และ
ฝากไว้ในกายเธอ” โดยศึกษาเนื้อหาในภาพยนตร์อย่างละเอียดแล้ววิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นวัจนภาษา
และอวัจนภาษา เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะ “ผี” และลักษณะ
การเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะ “ผี” โดยใช้ทฤษฎีชายเป็นใหญ่ของปรียาลักษณ์ สารทรานนท์
(ปรียาลักษณ์ สารทรานนท์, 2550, น. 21-30 อ้างถึงใน Weber, 1947) ที่กล่าวถึงว่า เป็นระบบที่อ านาจของ
ผู้ชายครอบง าชีวิตของผู้หญิงในทุก ๆ ด้าน มาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาแล้วน าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธี
พรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา  

การศึกษาการเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะ “ผี” จากภาพยนตร์ไทยสยองขวัญ 

พ.ศ.2546-2557 พบผลการศึกษา ดังนี้ 

1. เนื้อเรื่องย่อภาพยนตร์ 

1.1 เรื่องย่อภาพยนตร์เรื่อง บุปผาราตรี 

บุปผาเป็นนักศึกษาคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะนิสัยเรียบร้อย ในเวลาต่อมา      
เอกพลได้เข้ามาตีสนิทกับบุปผา เพ่ือต้องการเอาชนะการพนันในกลุ่มเพ่ือน โดยการท าสิ่งดี ๆ ให้บุปผาไว้ใจ             
จึงท าให้บุปผาเชื่อใจคิดว่าเอกพลรักตนเองจริง ๆ หลังจากนั้นเอกพลได้ชวนบุปผาไปเที่ยวทะเล และได้มี
ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกัน หลังจากท่ีเอกพลกับบุปผาได้กลับจากทะเล เอกพลเริ่มตีตัวออกห่างจากบุปผา ต่อมา
บุปผาได้ตั้งครรภ์ เอกพลจึงพาบุปผาไปท าแท้ง หลังจากนั้นบุปผาได้ตกเลือดจากการท าแท้ง และเสียชีวิตใน
ห้องน้ าภายในอพาร์ทเม้นท์ของเจ๊สี่ ส่วนเอกพลกลับหนีไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ อยู่มาวันหนึ่งเอกพลได้
กลับมาหาบุปผาที่อพาร์ทเม้นท์ แต่เอกพลไม่รู้ว่าบุปผาเสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่ท าแท้ง ส่วนคนในอาพาร์ท
เม้นท์รู้กันหมดว่าบุปผาเสียชีวิตแล้ว หลังจากนั้นบุปผาได้ออกมาหลอกหลอนคนในอาพาร์ทเม้นท์ เพราะน า
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เรื่องการเสียชีวิตของเธอไปบอกเอกพล นับตั้งแต่วันนั้นเธอคอยหลอกหลอนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหมอผีที่เจ๊สี่
น ามาปราบ รวมไปถึงการฆ่าพ่อเลี้ยงที่เคยข่มขืนบุปผา แล้วตัดขาเอกพล และคนรักใหม่ของเอกพล เพราะแอบ
ไปมีเพศสัมพันธ์กัน แต่ท้ายท่ีสุดแล้วเอกพลได้เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศ หลักจากนั้นอพาร์ทเม้นท์ของเจ๊สี่
ก็ไม่มีใครเช่าอีกเลย ท าให้บุปผาได้อยู่กับเอกพลอย่างที่เอกพลเคยให้สัญญาไว้ 

1.2 เรื่องย่อภาพยนตร์เรื่อง แฟนเก่า 

เคนเป็นพระเอกหนุ่มที่มีสาว ๆ เข้ามาติดพันหลายคน เคนมีแต่ข่าวความเจ้าชู้คบหากับผู้หญิงหลาย
คน มีทั้งโบว์ ซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และมีนเป็นไฮโซลูกสาวของนายกรัฐมนตรี แต่ต่อมาไม่
นานเคนเริ่มตีตัวออกห่างจากโบว์ เพราะไม่ได้จริงจังแค่คบหาเพ่ือคลายเหงา เมื่อมีนตั้งครรภ์จึงไปหาเคนที่
คอนโดเพ่ือบอกเคนว่ามีนท้องกับเคน แต่เคนไม่พร้อมจะรับผิดชอบจึงบอกเลิกกับมีน ต่อมาเคนได้คบหากับ
พลอย ซึ่งเป็นนางเอกชื่อดัง ทั้งสองได้ถ่ายละครคู่พระนาง และควงคู่ไปเที่ยวด้วยกันจนเป็นข่าวว่าคบหากันจน
จะแต่งงานกัน ในขณะที่มีนยังรักและหึงหวงเคน ไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้ จึงกินยาฆ่าตัวตายอย่างน่า
สยดสยอง และเป็นวิญญาณคอยขัดขวางผู้หญิงทุกคนที่เข้าหาเคน จากนั้นชีวิตของเคนไม่ได้พบกับความสุข 
เพราะวิญญาณของมีนคอยตามรังควาน ขัดขวาง และแก้แค้น รวมทั้งโบว์ พลอย และคนที่คอยขัดขวางความ
รักของมีนตอนที่มีชีวิตอยู่ ต่างถูกมีนตามอาฆาตจนถึงแก่ความตาย หลังจากนั้นเคนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นฝีมือของมีน เคนได้อ้อนวอนเพ่ือขออภัยที่ได้กระท าไม่ดี และได้สัญญาว่าจะรักมีนเพียง
คนเดียว มีนใจอ่อน เพราะรักได้ปลดปล่อยเคนจากความแค้น แต่สุดท้ายเคนยังมีผู้หญิงคนใหม่ เคนไม่สามารถ
ทิ้งนิสัยเจ้าชู้ของตัวเองได้ ในที่สุดมีนได้ท าให้เคนพบกับจุดจบคือความตาย 

1.3 เรื่องย่อภาพยนตร์เรื่อง ฝากไว้ในกายเธอ 

เพิร์ทและแทนเป็นเพื่อนรักกันแล้วยังเป็นศัตรูคนส าคัญกันมาโดยตลอด ทั้งสองพยายามแข่งขันว่ายน้ า
เพ่ือชิงโควตาของมหาวิทยาลัย แต่เพิร์ทก็ไม่สามารถเอาชนะแทนได้ ในเวลานั้นแทนก าลังคบหาอยู่กับไอซ์              
แต่แทนกลับเอาเวลาทั้งหมดทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมว่ายน้ า จนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ไอซ์เหมือนคู่รักอ่ืน ๆ               
แต่กลับกลายเป็นเพิร์ทที่เข้ามาดูแลเอาใจใส่ไอซ์ได้ดีกว่าแทน ต่อมาไอซ์และเพิร์ทแอบมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง
ลับหลังแทน จนท าให้ไอซ์ตั้งครรภ์ จึงตัดสินใจไปท าแท้ง ต่อมาทั้งคู่ได้ทะเลาะกันเนื่องจากไอซ์พยายามตีตัว
ออกห่าง ไอซ์และเพิร์ทไปตกลงเรื่องความสัมพันธ์กันที่ข้างสระน้ า และได้ทะเลาะกันอีกครั้ง เพิร์ทพยายามรั้ง
ไอซ์แต่พลั้งมือฆ่าไอซ์โดยไม่ได้ตั้งใจ หลังจากไอซ์เสียชีวิต แทนรู้สึกเสียใจและต้องการหาตัวคนร้ายที่ท าให้ไอซ์
ท้องและฆ่าไอซ์ จนในที่สุดแทนรู้ว่าเพิร์ท คือ คนร้าย จึงอยากแก้แค้นแทนไอซ์ แต่กลับพลาดท่าถูกเพิร์ทฆ่า 
หลังจากแทนเสียชีวิต เพิร์ทกลับมาแข่งขันว่ายน้ าจนได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ต่อมาไอซ์กลับมาทวงสัญญาจาก
เพิร์ทที่เคยให้ไว้ว่าจะตั้งครรภ์แทนไอซ์ โดยการน าลูกไปฝากไว้ในท้องของเพิร์ท ท าให้เพิร์ทท้องป่อง สุดท้าย
เพิร์ทก็ส านึกผิดและได้รับการให้อภัยจากไอซ์ 
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2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเอาคืน  

2.1 การถูกกระท าความรุนแรงทางร่างกาย มีดังต่อไปนี้ 

  2.1.1 การข่มขืนเป็นสิ่งที่ผู้หญิงไม่อยากประสบพบเจอ เพราะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดส าหรับ
ผู้หญิง ซึ่งท าให้เกิดเป็นมลทินติดตัว และท าให้ผู้หญิงที่โดนข่มขืนเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ อันน าไปสู่ความอับ
อายต่อคนในสังคม ซึ่งในบรรดาภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องได้ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรีเพียงเรื่องเดียว   
ตัวละครเอกหญิง คือ บุปผามีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบ เพราะแม่ของเธอได้มีสามีใหม่ เมื่อมาอยู่ในสถานะ
พ่อเลี้ยงของบุปผา พ่อเลี้ยงได้ข่มขืนกระท าช าเราบุปผามาตั้งแต่บุปผายังเป็นเด็ก เรื่อยมาจนกระทั่งบุปผาเข้า
เรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งพ่อเลี้ยงได้ข่มขืนบุปผามาเป็นระยะเวลาหลายปี ดังตัวอย่างค าพูดของบุปผาที่ว่า 

      บุปผา “ถ้าหนูเป็นลูกสาวของคุณลุงจริง ๆ คุณลุงยังกระท าแบบนี้กับหนูอยู่หรือเปล่าคะ” 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=m2iMDNRmvOk) 

เป็นค าพูดที่ตั้งค าถามกับพ่อเลี้ยงที่สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนับวันยิ่งเพ่ิมมากขึ้นของ
ปัญหานี้ เป็นค าถามที่บุปผาถามพ่อเลี้ยงว่าเพียงเขาไม่ใช่ลูกสาวของตนจึงกระท าการล่วงละเมิดทางเพศได้
อย่างอิสระหรือ แล้วพ่อเลี้ยงไม่ละอายใจ หรือรู้สึกผิดต่อแม่ของเด็กผู้หญิงบ้างเลย ซึ่งเป็นการตอกย้ าถึงการ
กระท าของเพศชายที่อยู่ในสถานะพ่อเลี้ยงว่าไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และไม่ละอายใจเกรงกลัวต่อกฎหมาย 
เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นของเล่น เป็นที่รองรับความใคร่ของตนเพียงเท่านั้น 

2.1.2 การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมพร้อมใจ  

จากภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ปรากฏว่ามีภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรีเพียงเรื่องเดียวที่สะท้อนสภาพ
ดังกล่าวเช่นกัน กล่าวคือ ในการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุปผา และเอกพล (ชายคนรัก) ถึงจะไม่เป็นการข่มขืนฝืน
ใจ แต่บุปผาก็แสดงอาการออกมาให้เห็นว่าบุปผาไม่มีความสุข ไม่มีอารมณ์ร่วม ท าสีหน้าเหมือนคนเจ็บปวด
ด้วยซ้ า แสดงให้เห็นว่าบุปผาไม่เต็มใจในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนี้ เธออาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้น เร่าร้อน ในการมี
เพศสัมพันธ์ เพราะนั่นไม่ใช่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของบุปผา ในการแสดงออกของบุปผาอาจจะด้วยในใจลึก ๆ 
ของบุปผาอาจจะเกลียดการมีเพศสัมพันธ์ ท าให้รู้สึกเฉยชาในเรื่องเพศสัมพันธ์ แทนที่จะมีความสุขกลับ
เจ็บปวดแทน เพราะเธอเคยโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนตั้งแต่เด็ก จึงท าให้ไม่รู้ถึงความสุขของการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่
รักเป็นอย่างไร ท าให้บุปผาแสดงความเจ็บปวดออกมาทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับ             
คนรักหรือพ่อเลี้ยงเองก็ตาม สะท้อนให้เห็นว่าในฐานะคนรัก เอกพลยึดความต้องการของตนเป็นที่ตั้งโดยไม่ใส่
ใจความรู้สึกหรืออาการตอบสนองของบุปผาเลย 

2.2 การถูกกระท าความรุนแรงทางจิตใจ  

2.2.1 การกระท าความรุนแรงด้วยวาจา  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2iMDNRmvOk&t=8s


285 
 

 

   
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรี 

พ่อเลี้ยง “หนูไม่กลับบ้านรู้ไหมพ่อคิดถึงหนูแค่ไหน”                                                                      
บุปผา “คุณลุงคะ ได้โปรดเถอะค่ะ” 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=m2iMDNRmvOk) 

จากค าพูดของพ่อเลี้ยง เป็นค าพูดที่อาจจะดูอ่อนโยน แสดงถึงความห่วงใย แสดงความรัก แต่ใน
ขณะเดียวกันกลับสื่อนัยเรื่องการคิดถึงเพศสัมพันธ์ระหว่างบุปผากับพ่อเลี้ยง อันเกิดจากการถูกข่มขืน จึงท าให้
ค าพูดที่ดูว่าแสดงถึงความห่วงใยก็ท าให้บุปผาแสลงใจและเจ็บปวดไปพร้อมกัน นอกจากพ่อเลี้ยงแล้ว ชายคน
รักก็เป็นบุคคลส าคัญท่ีท าให้บุปผาเจ็บปวดจากวาจาเช่นกัน ดังตัวอย่าง 

เอกพล “พ่ีขอโทษจริงๆ”                                                                                             
บุปผา “แค่เหล้าเพียงขวดเดียวเองหรอคะ” 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=m2iMDNRmvOk) 

ประโยคที่เอกพลเล่าถึงเหตุผลที่มีเพศสัมพันธ์กับบุปผา นั่นก็เพราะความสนุกส่วนตัว เพียงเพ่ืออยาก
เอาชนะกลุ่มเพ่ือน จึงใช้จิตใจและร่างกายของบุปผาเป็นเครื่องมือในการเดิมพันเพ่ือเอาชนะเพ่ือน เพ่ือแลกกับ
การเดิมพันเป็นเหล้าเพียงขวดเดียว ค าพูดดังกล่าวท าร้ายจิตใจบุปผาอย่างยิ่ง เนื่องจากท าให้ เธอรับรู้ว่าชีวิต
และจิตใจ รวมไปถึงศักดิ์ศรีของบุปผานั้นมีค่าแค่เหล้าขวดเดียว อีกท้ังเอกพล และเพ่ือน ๆ ใช้เธอเป็นเครื่องมือ 
เห็นเธอเป็นแค่ของเล่นเพียงชิ้นเดียว  

อย่างไรก็ตาม บุปผายังยอมรับสภาพดังกล่าว เนื่องจากบุปผาได้ตั้งครรภ์กับเอกพล แต่ในท้ายที่สุด  
เอกพลก็ไม่ได้รับผิดชอบต่อการกระท าของตัวเอง หลังเอกพลรู้เรื่องการตั้งครรภ์ของบุปผา ได้ตัดสินใจให้บุปผา
ท าแท้ง ดังบทสนทนาที่ว่า 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=m2iMDNRmvOk) 

 

         บุปผา “ไม่มีทางอ่ืนที่ดีกว่านี้หรอคะ” 

         เอกพล “พ่อแม่พ่ีไม่อยากให้บุปผาเสียอนาคต เอาไว้บุปผาเรียนจบเมื่อไหร่พ่อแม่พ่ีจะจัดงาน
แต่งงานให้ทันที” 

          บุปผา “แต่หนูกลัว” 

          เอกพล “ไม่ต้องกลัวหรอกแฟนเพื่อนพ่ีเค้าก็ท ากันมาแล้วปลอดภัย”  

          บุปผา “พ่ีเอกจะแต่งงานกับหนูใช่ไหมคะ” 
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จากตัวอย่างบทสนทนาดังกล่าว เป็นค าพูดของเอกพลที่โน้มน้าวใจให้บุปผาตัดสินใจท าแท้ง โดยเป็น
การให้ค ามั่นสัญญาต่อการกระท าของตนว่าจะรับผิดชอบด้วยการแต่งงานกับบุปผา เป็นค าสัญญาส่ง ๆ ของ
ผู้ชายที่เห็นแก่ตัว เพ่ือปัดความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และในท้ายที่สุดเอกพลกลับไม่ได้ท าตามค ามั่นสัญญา
ที่ให้ไว้กับบุปผา และเอกพลก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ในที่สุดทิ้งให้บุปผาตกเลือดและเสียชีวิต
อย่างโดดเดี่ยว 

ในส่วนภาพยนตร์เรื่องแฟนเก่า  มีนได้ไปหาเคนที่คอนโดเพ่ือบอกข่าวเรื่องการท้อง เคนคิดว่ามีนพูด
ล้อเล่น มีนจะหยิบหลักฐานในกระเป๋ามายืนยันว่าเธอท้อง แต่มีนกลับเห็นข่าวบนหน้าปกนิตยสารว่าเคนกับ
พลอยก าลังจะแต่งงานกัน มีนแสดงอาการไม่พอ เคนจึงได้พูดกับมีนไปว่า 

เคน“เคนยังไม่พร้อม มีนแน่ใจแล้วหรอว่ามีนท้องกับเคน”                                                              
มีน “ไอ้ผู้ชายเห็นแก่ตัว” 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=CiliyoEnoTk) 

ค าพูดของเคน เป็นการกล่าวหาว่ามีนเป็นผู้หญิงส าส่อน ไม่ได้มีแค่เคนคนเดียว และยังเป็นการปัด
ความรับผิดชอบ ค าพูดของเคนแสดงถึงความรุนแรงทางด้านวาจาที่กระทบต่อจิตใจของมีนเป็นอย่าง มาก                 
ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีนท้องอีกด้วย 

 ในส่วนภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอ ไม่ได้กล่าวถึงการถูกกระท าความรุนแรงทางจิตใจ ซึ่งจะ
แตกต่างจากภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องท่ีกล่าวมาข้างต้น 

2.2.2 การกระท ารุนแรงต่อจิตใจด้วยการทอดทิ้ง 

 ภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรี เอกพลทอดท้ิงบุปผาหลังจากเธอท าแท้งเสร็จใหม่ ๆ  โดยไม่สนใจว่าเธอจะ
เป็นอย่างไร เอกพลกลับเลือกที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมากกว่ารับผิดชอบชีวิตของบุปผา จนใน
ที่สุดหลังจากเอกพลทิ้งบุปผาไป บุปผาก็ได้ตกเลือดจนเสียชีวิตในที่สุด 

ในส่วนภาพยนตร์เรื่องแฟนเก่า เคนไม่รับผิดชอบต่อการท าให้มีนท้อง ไม่ยอมรับเด็กในท้องว่าเป็นลูก
ของตน เคนได้คบกับผู้หญิงอีกคนจนท าให้มีข่าวแต่งงาน การกระท าของเคนเป็นการกระท าที่ท าร้ายจิตใจของ
มีน และทอดทิ้งเธอขณะที่ตั้งท้องโดยไม่ไยดี 

และในส่วนภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอ เพิร์ทแสดงความไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบ และไม่ช่วย
แก้ปัญหา ท าให้ไอซ์ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยการไปยืมเงินแทนซึ่งเป็นแฟนเก่าไปท าแท้ง 

3. ลักษณะการเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะ “ผี”  

เมื่อผู้หญิงท้องก่อนแต่งถูกการกระท าจากเพศชายจนต้องประสบชะตากรรมที่น าไปสู่ความตาย 
สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวด เคียดแค้นจากการถูกกระท า จึงท าให้เกิดการเอาคืนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
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3.1 การเอาคืนด้วยการหลอกหลอนให้กลัว 

3.1.1 การปรากฏตัวให้กลัวในสภาวะผีหน้าตาสยดสยอง 

ภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรี เมื่อพ่อเลี้ยงมาหาเธอที่ห้องเพ่ือตั้งใจจะมาเอาคืนที่บุปผาใช้ปากกาที่ตนซื้อ
ให้ปักหัวพ่อเลี้ยง โดยที่ไม่ทราบว่าเธอเสียชีวิตแล้ว บุปผาจึงได้ใช้หน้าตาอันสยดสยองในการหลอกหลอน
พ่อเลี้ยง เนื่องจากพ่อเลี้ยงได้กระท าให้เจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการข่มขืนเธอมาตั้งแต่เด็ก เธอจึง
แสดงถึงความโกรธแค้นที่มีต่อพ่อเลี้ยงในตอนเป็นผี และเอาคืนด้วยชีวิต ด้วยการหลอกหลอนให้กลัวจนท าให้
พ่อเลี้ยงเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และเสียชีวิตในที่สุด ภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรี บุปผายังได้ออกมาหลอก
หลอนผู้อาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นท์เดียวกับเธอ เป็นการออกมาหลอกหลอนให้เกิดความผวา เพราะผู้คนเหล่านี้ได้
ทราบเรื่องการเสียชีวิตของเธอ แล้วน าเรื่องการเสียชีวิตของเธอไปบอกกับเอกพล บุปผาจึงออกมาหลอกหลอน
ให้กลัว แต่ปรากฏในรูปร่างหน้าตาปกติ เพราะเธอไม่ได้อาฆาตแค้นต่อผู้คนเหล่านี้ ที่ออกมาหลอกหลอนก็เพียง
แค่ไม่ต้องการให้คนเหล่านี้มายุ่งเรื่องของเธอ เพียงเพราะเธอกลัวว่าเอกพลจะรู้ความจริงแล้วหนีเธอไปอีก  

ตัวอย่างเหตุการณ์ 

                         

     ภาพที่ 1 บุปผาออกมาหลอกหลอนคนในอพาร์ทเม้นท์        ภาพท่ี 2 บุปผาออกมาหลอกหลอนคนในอพาร์ทเม้นท์  

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=m2iMDNRmvOk) 

ในส่วนภาพยนตร์เรื่องแฟนเก่า พลอยได้หยิบดอกลั่นทมที่ตกอยู่ในรถของเคนขึ้นมา และได้ส่งให้เคน 
หลังจากนั้นเคนได้น าดอกลั่นทมทิ้งออกจากรถ สื่อถึงการที่เคนเลือกพลอย และได้ทอดทิ้งมีน ท าให้มีนยิ่ง
อาฆาตแค้น มีนได้ปรากฏตัวในสภาวะผีที่น่าสยดสยองให้พลอยได้เห็นในกระจกแป้งที่หยิบขึ้นมา และได้เข้ามา
หลอกหลอนพลอยในฝัน ด้วยภาพที่น่ากลัวและใบหน้าที่สยดสยอง ท าให้พลอยตื่นขึ้นมาจากความฝัน                   
มีนหลอกหลอนให้กลัวเพ่ือที่จะไม่ให้พลอยเข้ามายุ่งกับเคนอีก มีนจะเอาคืนด้วยการหลอกหลอนแบบหวาดผวา
ได้ในความฝัน เพราะนั่นคือพ้ืนที่ที่เธอสามารถแสดงอ านาจเพ่ือเอาคืนกับคนที่เธอแค้น 
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ตัวอย่างเหตุการณ์ 

 

ภาพที่ 3 มีนหลอกหลอนพลอยในฝัน 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=CiliyoEnoTk) 

และในส่วนภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอ เพิร์ทมาตามหามิ้นท์ที่ก าลังว่ายน้ าอยู่ในสระน้ า                    
แต่ในขณะนั้นกลับเป็นไอซ์ที่หันหน้ามาแทนมิ้นท์ ซึ่งใบหน้าที่ปรากฏอยู่ในสภาวะผีที่มีหน้าตาสยดสยอง ท าให้ 
เพิร์ทตกใจ และกลัว 

 นอกจากนี้ยังปรากฏตัวให้เห็นเมื่อตอนเพิร์ทได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ าอีกครั้ง  ไอซ์ได้
ปรากฏตัวให้เห็นในสภาวะผีที่มีหน้าตาสยดสยองเช่นกัน ซึ่งสื่อถึงความรู้สึกผิดหวังจากการที่คาดหวังว่าคนรัก
จะท าตามค าสัญญา แต่การปรากฏตัวในสภาวะผีของไอซ์ครั้งนี้ไม่ได้ท าให้เพิร์ทกลัวเหมือนครั้งแรก ทั้งนี้เป็น
เพราะเพิร์ทเริ่มส านึกผิดถึงสิ่งที่เคยกระท ากับไอซ์  

 ตัวอย่างเหตุการณ์ 

                                              

    ภาพที่ 4 ไอซ์มีหน้าตาสยดสยองก าลังว่ายน้ าอยู่ในสระน้ า                        ภาพที่ 5 ไอซ์ปรากฏตัวให้เห็น 

(ท่ีมา: https://vimeo.com/169542196) 

3.1.2 การหลอกหลอนให้กลัวโดยใช้เสียง 

ภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรี บุปผาไม่ได้มีเจตนาในการใช้เสียงหลอกหลอนผู้ที่อาศัยในอพาร์ทเม้นท์    
บุปผาเพียงแต่ร้องคร่ าครวญถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเธอหลังจากที่เธอท าแท้ง และตกเลือดจนเสียชีวิต  
ถึงแม้ว่าบุปผาจะเสียชีวิตแล้วก็ตาม ความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญยังคงฝังใจเธอเสมอ จึงท าให้ตอนที่เธอ
เสียชีวิตแล้วยังมีผู้คนได้ยินเสียงที่เธอร้องคร่ าครวญด้วยความเจ็บปวดอยู่อีกนั่นเอง อย่างไรก็ตาม  น้ าเสียง
เจ็บปวดโหยหวนที่เธอร้องดังก้องอพาร์ทเม้นท์กลายเป็นการหลอกหลอนให้ผู้อาศัยในอพาร์ทเม้นท์ร่วมกัน

https://www.youtube.com/watch?v=CiliyoEnoTk
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ตกใจกลัว อีกนัยหนึ่ง คือ บุปผาต้องการสื่อว่าเมื่อตอนที่เธอมีชีวิตอยู่ ไม่มีใครได้ยินเสียงเธอ หรือไม่ใส่ใจที่จะได้
ยิน และช่วยเหลือเธอจนเธอตกเลือดเสียชีวิต เมื่อตายไปบุปผาจึงใช้เสียงร้องโหยหวนสื่อให้สังคมทราบถึงสิ่งที่
เธอถกูกระท าว่าเป็นสิ่งที่เจ็บปวด และทุกข์ทรมานเพียงใด 

ในส่วนภาพยนตร์เรื่องแฟนเก่า และฝากไว้ในกายเธอ ไม่ได้กล่าวถึงการหลอกหลอนให้กลัวโดยใช้เสียง 
แต่ในภาพยนตร์เรื่องแฟนเก่ามีการเรียกชื่อของเคน ซึ่งไม่ถึงกับเป็นการหลอกหลอนเพราะไม่ท าให้เกิดความ
กลัว โดยจะแตกต่างจากภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น 

3.2 การเอาคืนด้วยการท าร้ายร่างกาย 

3.2.1 การท าร้ายคนรัก 

จากภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรี บุปผาท าร้ายเอกพลหลังจากรู้ว่าเอกพลแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง
คนอ่ืน โดยการจับเอกพลนอน แล้วมัดมือมัดเท้าติดกับหัวเตียง และขาเตียงทั้งสองข้าง แล้วก็เอาโจ๊กร้อน ๆ 
ราดลงบนอวัยวะเพศของเอกพล ซึ่งเป็นการท าร้ายอวัยวะเพศ เพ่ือที่จะไม่ให้เอกพลแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับ
ใครได้อีก นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเอาคืนตอนเป็นผี เนื่องจากตอนที่บุปผายังมีชีวิตโดนเอกพลท า
ร้ายจากอวัยวะเพศของเอกพล คือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ยินยอมพร้อมใจเป็นระยะเวลาหลายวัน หลังจากนั้น    
บุปผาก็เลื่อยขาของเอกพลออกทั้งสองข้าง เพ่ือไม่ให้เอกพลเดินได้และไปไหนมาไหนได้อีก ซึ่งไม่อยากให้       
เอกพลเดินไปรับรู้เรื่องการเสียชีวิตของบุปผา และไม่ให้เดินไปหาผู้หญิงคนอื่นหรือแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับใคร
ได้อีก จึงเป็นการกักขังเอกพลให้อยู่กับบุปผาเพียงคนเดียว การที่บุปผาท าร้ายร่างกายเอกพลก็เนื่องมาจากที่
เอกพลกลับมาจากต่างประเทศแล้วกลับมาหาบุปผา เอกพลได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้กับบุปผาว่าจะอยู่กับบุปผาไม่
หนีไปไหนอีกแล้ว ดังค าพูดที่ว่า  

 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=m2iMDNRmvOk) 

 การเลื่อยขาจึงสื่อถึงการเอาคืน จากเหตุการณ์ตอนที่บุปผาเป็นคนถูกเอกพลทอดทิ้งจนตกเลือดตาย 
แม้ในตอนที่บุปผาเป็นผี ยังถูกนอกใจ บุปผาจึงท าให้เอกพลได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เอกพลได้กระท าต่อบุปผา
ในการทอดทิ้งเธอให้ตกเลือดจนเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว  

ในส่วนภาพยนตร์เรื่องแฟนเก่าค าสัญญาที่เคนพูดกับพลอยว่า  

          เคน “พลอยจะเป็นคนท่ีใช่ คนเดียว และคนสุดท้ายของเคน” 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=CiliyoEnoTk) 

ค าพูดของเคนดังกล่าวท าให้มีนทวีความแค้นมากยิ่งข้ึน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในสภาวะผี มีนจึงเอาคืนเคนด้วย
การหลอกหลอนในความฝันมาท าร้ายร่างกายเคน ขณะที่เคนอาบน้ าในอ่างกับพลอย มีนข่วนตรงหน้าอกเคน 

เอกพล “พ่ีจะไม่ทิ้งบุปผาไปไหนอีกแล้ว” 
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และลากเคนให้จมลงไปในน้ า และมีเส้นด า ๆ คล้ายเส้นผมพันร่างกายเคนให้จมลงไป สื่อถึงการผูกมัดให้เคน
เป็นของเธอเพียงคนเดียว  

นอกจากนี้ การที่เคนวิ่งเล่นไล่จับกับพลอยอย่างสนุกสนานที่บ้านพักตากอากาศ ท าให้มีนโกรธ และไม่
พอใจมาก จึงท าให้กิ่งไม้ของดอกลั่นทมดีดใส่หน้าเคนซึ่งเป็นการเอาคืนเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าเคนจะท า
ร้ายจิตใจมีนให้บอบช้ า แต่มีนไม่ได้เอาคืนด้วยการฆ่าเพราะมีนยังรักเคน ถึงแม้ว่าเคนจะผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเธอ
ว่าจะรักเธอเพียงคนเดียว แม้ว่าเคนจะท าให้เจ็บปวดเสียใจมาตลอดไม่ว่าเป็นผี หรือมีชีวิตอยู่  

อย่างไรก็ตาม การเอาคืนของมีนด้วยการท าร้ายร่างกายกลับเพ่ิมความรุนแรงขึ้น เมื่อเรื่องผู้หญิง
ทั้งหมดที่เคนคบหาเริ่มเปิดเผยขึ้น เธอตัดสินใจฆ่าผู้หญิงทุกคนของเคนก่อนที่จะท ากระจกแตกพุ่งเข้าใส่เคน 
มีนใช้จิตที่ผูกพันกับเคนท าให้เคนรับรู้ความเจ็บปวดทั้งหมดที่มีนต้องเผชิญให้เคนได้รับรู้ โดยการสร้างภาพให้
เกิดในความฝัน มีนใช้มีดกรีดแขนของเธอ และส่งความแค้น ความเจ็บปวดนั้นไปท าให้เคนเจ็บปวด มีบาดแผล
ไปทั่วร่างกาย และรู้สึกว่าตัวเองทรมานเหมือนคนก าลังจะตาย หลังจากท่ีได้สติเคนก็ขับรถหนีมีนออกไป มีนได้
ยืนขวางรถเคนจนรถพุ่งเข้าชนต้นไม้ ท าให้กิ่งไม้ปักเข้าหน้าอกเคน มีนได้พูดกับเคนด้วยน้ าเสียงตัดพ้อว่า 

มีน “พูดแล้วไม่รู้จักรักษาสัญญา”                                                                             
เคน “ไม่ได้ตั้งใจที่ท าให้มีนเสียใจ ที่ผ่านมาเคนไม่เคยหลอกมีน เคนรักมีนจริง ๆ เคนขอโทษ” 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=CiliyoEnoTk) 

ค าพูดของเคนท าให้มีนใจอ่อน เพราะมีนยังมีเยื่อใยและยังรักเคนอยู่ จึงให้โอกาสไม่ฆ่าเคน ยังให้เคน               
มีชีวิตอยู่ต่อ เพราะคิดว่าเคนจะรักษาสัญญา   

และภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอ การเอาคืนด้วยการท าร้ายร่างกายเกิดขึ้นจากค าสัญญาที่เพิร์ท
เคยให้ไว้กับไอซ์ว่า  

เพิร์ท “ไอซ์ไม่ต้องกลัวหรอกนะ หากว่าไอซ์ท้องอ่ะ เพิร์ทจะท้องแทนไอซ์เอง” 

(ท่ีมา: https://vimeo.com/169542196) 

ค าพูดของเพิร์ทส่งผลให้ไอซ์ได้น าลูกมาฝากไว้ในท้องเพิร์ทในขณะที่เพิร์ทก าลังหลับ หลังจากนั้นเพิร์ท
ก็มีอาการท้องป่องขึ้นเหมือนผู้หญิงตั้งครรภ์ท าให้เพิร์ทต้องซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ แอบอัลตร้าซาวด์ท้อง
ตัวเอง และน าผ้ามารัดที่หน้าท้อง รวมถึงกินไข่ดิบเพ่ือไม่ให้ท้องป่องออกมา การกระท าเช่นนี้ของไอซ์เพียงเพ่ือ
ต้องการให้เพิร์ทเข้าใจความทุกข์ที่ไอซ์เคยประสบพบเจอกับการตั้งครรภ์ในตอนที่เป็นคน และต้องการให้เพิร์ท
ส านึก รวมถึงต้องการให้ท าตามสัญญาทีเ่คยให้กันไว้ 
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3.2.2 การท าร้ายผู้หญิงคนใหม่ของคนรัก 

ภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรี บุปผาท าร้ายผู้หญิงคนใหม่ของเอกพล ด้วยวิธีเดียวกับเอกกับพล นั่นก็คือ
การเลื่อยขา เพ่ือลงโทษที่ผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาหาเอกพล บุปผาหวังว่าถ้าเลื่อยขาออกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จะ
เดินไปแอบมีเพศสัมพันธ์กับเอกพลไม่ได้ หรือแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายของคนอ่ืนได้อีก สื่อให้เห็นว่าการ
เลื่อยขาคนรักใหม่ของเอกพล เป็นการลงโทษผู้หญิงที่เข้ามายุ่งกับคนมีเจ้าของว่าหากไม่มีขาก็จะไม่มีทางเดินไป
มีเพศสัมพันธ์กับคนของใครได้อีก 

ในส่วนภาพยนตร์เรื่องแฟนเก่าไม่มีเอาคืนด้วยการท าร้ายร่างกายผู้หญิงคนใหม่ของเคนมีแต่การเอาคืน
ด้วยการฆ่า ซึ่งเป็นการเอาคืนที่รุนแรงที่สุด ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอ ไม่ได้กล่าวถึงการท าร้าย
ผู้หญิงคนใหม่ของคนรัก ทั้งนี้ เพราะไอซ์ไม่ต้องการที่จะท าร้ายหรือฆ่า เพียงแค่ต้องการให้เพิร์ทซึ่งเป็นคนรัก
เพียงคนเดียวเกิดความส านึกผิด 

เหตุการณ์การเอาคืนด้วยการท าร้ายหรือฆ่าผู้หญิงคนใหม่ของคนรัก นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะ
ชายเป็นใหญ่ที่ผู้หญิงยอมจ านนให้กับผู้ชายด้วยความรักทั้งตอนที่เป็นคนและตอนที่เป็นผีแล้ว ยังสะท้อนภาพ
ผู้หญิงท าร้ายผู้หญิงด้วยกันเองเพ่ือต้องการแย่งชิงความรักจากผู้ชายอีกด้วย 

3.3 การเอาคืนด้วยการฆ่า 

ภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรี ในเรื่องบุปผาได้ฆ่าคนทั้งหมด 2 คน คือ พ่อเลี้ยงของบุปผา และหมอผีชาว
เขมร 

บุปผาได้ฆ่าพ่อเลี้ยงโดยการให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ หลังจากที่พ่อเลี้ยงของเธอได้เข้าไปหาเธอ
เพ่ือที่จะท าร้ายเธอ เนื่องจากโกรธแค้นที่บุปผาท าร้ายตัวเองโดยการเอาปากกาที่ตนซื้อให้แทงหัว โดยที่ไม่รู้เลย
ว่าบุปผาได้เสียชีวิตแล้ว ดังนั้นบุปผาหลอกหลอนให้เกิดความกลัว และฆ่าพ่อเลี้ยงในที่สุด 

ในส่วนหมอผีชาวเชมร เป็นหมอผีที่เจ๊สี่ให้พ่ีสาวของตนหามาเพ่ือปราบบุปผา หมอผีได้ปราบบุปผา
เกือบส าเร็จ แต่แล้วก็ไม่ส าเร็จเพราะผ้ายันต์หลุดออก จึงท าให้วิญญาณของบุปผาออกมาเป็นอิสระ บุปผาจึง
ออกมาเอาคืนด้วยการมานั่งแทนที่คนขับรถ บุปผาจึงขับรถเข้าหารถหกล้อท าให้เกิดอุบัติเหตุ หมอผีคนนี้จึง
เสียชีวิต 

ในส่วนภาพยนตร์เรื่องแฟนเก่า มีนได้เอาคืนด้วยการฆ่าถึง 5 คน ได้แก่ โบว์ ผู้จัดการส่วนตัวของเคน 
พลอย นักข่าว และเคน ดังนี้ 

โบว์ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โบว์เป็นผู้หญิงอีกคนของเคน ซึ่งตอนที่มีนยังมีชีวิตอยู่ได้เห็น
เคนกับโบว์มีเพศสัมพันธ์ที่ลึกซ้ึงกันบนเตียงนอนของเคน และได้ยินเคนบอกกับโบว์ว่าได้เลิกกับมีนแล้ว ทั้งภาพ
ที่ได้เห็น และค าพูดที่ออกมาจากปากของเคน ท าให้มีนเจ็บปวด จนท าให้แค้นฝังใจ ซึ่งในวันที่โบว์ติดต่อหาเคน
โดยใช้โทรศัพท์สาธารณะ แต่เคนกลับไม่รับสายเพราะตอนนั้นเคนอยู่กับพลอย ดังนั้นมีนก็ได้ยืนขวางรถบรรทุก 
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จนรถเสียหลักพุ่งเข้าชนโบว์ เธอจบชีวิตลงอยู่ตรงนั้น ร่างกายเธอเต็มไปด้วยเลือด พร้อมกับมีดอกลั่นทมอยู่ข้าง
กายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมีน 

 ผู้จัดการส่วนตัวของเคนโทรศัพท์ไปบอกความคืบหน้าเรื่องที่มีคนเขียนด่าประณามเคนที่รถ และบริษัท 
ผู้จัดการสงสัยมีน ได้พูดด่ามีนไปว่า 

 ผู้จัดการ “อีบ้านี้ก็ไม่รู้จักเลิกราสักที ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเคนมีคนใหม่แล้ว” และได้พูดเชิงด่าต่ออีกว่า “จะคบ
ใครก็ให้ดูคนดูหางเสียบ้าง ไม่ใช่เอาดากไปหมด โดยเฉพาะอีบ้านี้ พ่ีพยายามขัดขวางไม่ให้คบกันแล้วยังจะไป
ลากมันมาอีก” 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=CiliyoEnoTk) 

ค าพูดของผู้จัดการยิ่งท าให้มีนแค้น จากที่มีความแค้นฝังใจในตอนที่มีชีวิตอยู่ เพราะตอนนั้นมีนได้ไป
หาเคนเพ่ือท าให้เคนยอมรับผิดชอบลูกในท้องของเธอ แต่ผู้จัดการขัดขวางไม่ให้มีนได้พบกับเคน และยังกีดกัน
ขัดขวางมีนแม้ว่าเธอจะตายเป็นผีแล้วก็ตาม ท าให้มีนแค้นที่ผู้จัดการเข้ามาขัดขวางความรักของเธอ ซึ่งเป็น
ความแค้นที่รอวันช าระคืน เธอจึงเอาคืนด้วยการฆ่าในสภาวะผี เพราะตอนเป็นคนเธอไม่สามารถท าได้ มีนฉีก
ปากแล้วดึงลิ้นผู้จัดการออกมาเห็นถึงการที่ผู้จัดการใช้ค าพูดด่าว่ามีนและพูดจาไม่ดีใส่มีนตลอด 

พลอยเป็นนางเอกละครที่เล่นละครคู่กับเคน และยังเป็นผู้หญิงที่เคนเลือกจะแต่งงานด้วย พลอยได้ไป
หาเคนที่บ้านพักตากอากาศ พลอยมีเพศสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันกับเคนที่บ้านหลังนั้น หลังจากที่เคนกับมีนมี
เพศสัมพันธ์กัน ในวันรุ่งขึ้นพลอยกับเคนได้ลงไปเล่นน้ าทะเลกันอย่างสนุกสนาน โดยหารู้ไม่ว่ามีนเฝ้าดูการ
กระท าของทั้งสองคนอยู่ ซึ่งช่วงเวลาแห่งความสุขนี้มีนเคยได้รับจากเคนก่อนพลอย และเคนได้บอกกับพลอย
ว่าเมื่อกลับไปที่กรุงเทพจะแถลงข่าวเรื่องการแต่งงาน ยิ่งท าให้มีนมีทั้งความอาฆาตแค้น พยาบาท และแรงหึง
หวงที่พลอยมาขัดขวางช่วงเวลาที่เธอได้อยู่กับเคน พลอยคือผู้หญิงที่เคนเลือกจะแต่งงานด้วย ซึ่งเคนควรจะ
เลือกมีนเพราะเธอตั้งท้องลูกของเคน แต่เคนกลับไม่เลือก ในวันที่พลอยขับรถกลับเพ่ือไปท างาน พลอยขับรถ
กลับไปพร้อมกับดอกลั่นทมที่อยู่ในรถ มีนเอาคืนพลอยด้วยการฆ่า เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะท าให้พลอย
ออกไปจากชีวิตเคน โดยที่ไม่สามารถกลับมาหาเคนได้อีก     

นักข่าวที่ตามถ่ายรูปเคน เขาได้สังเกตเห็นว่าทุกรูป และทุกสถานที่ท่ีเขาได้ถ่ายไว้ไม่ว่าเคนไปกับผู้หญิง
คนไหนจะมีภาพเหมือนเงาด า ๆ ติดมาทุกรูป นักข่าวได้น ารูปไปให้เคน และผู้จัดการส่วนตัว ท าให้มีนโกรธ 
และไม่พอใจ มีนจึงฆ่านักข่าวคนนั้น เพราะเข้ามาขัดขวาง และเข้ามายุ่งเรื่องของเธอ  

 มีนให้โอกาสเคน ไม่ได้เอาคืนด้วยการฆ่า แต่เคนก็ไม่เลิกนิสัยเจ้าชู้ และไม่คิดจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับ
มีนจริง ๆ ประโยคที่พูดขอโทษมีนเป็นเหมือนค าพูดที่พูดเพ่ือเอาตัวรอดจากความตาย หลังจากท่ีเคนไปร่วมงาน
เผาศพมีน เคนก็ได้มีผู้หญิงคนใหม่ มีนจึงเลือกฆ่าเคน เพราะเคนไม่เคยคิดจากรักษาค าพูด และรักษาสัญญาที่
ให้ไว้กับเธอได้ แม้แต่ตอนที่เธออยู่ในสภาวะของคน และสภาวะผีก็ตาม การเอาคืนด้วยการฆ่าเป็นหนทางเดียว
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ที่จะท าให้เคนเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนอ่ืน ในเมื่อมีนเลือกที่จะยื้อให้เคนอยู่กับเธอ หรือรักเธอเพียงคนเดียวไม่ได้  มีน
จึงเลือกท่ีจะไม่ให้เคนเป็นของใครได้อีก ก่อนจะหมดลมหายใจเคนได้นึกถึงค าสัญญาที่ให้ไว้กับมีนว่า  

 

แต่ก็ยังมีความคิดว่า 

“ผมเคยถามตัวเองหลายครั้งว่า คนเราเกิดมาเพ่ือมีความรักครั้งเดียวจริงหรือ ถ้าผมมีความรักครั้งใหม่  
มันเป็นความผิดมากเลยใช่ไหม ผมก็แค่ผู้ชายธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ในเมื่อผมมีโอกาสเลือก ผมก็ควรเลือกมันใช่
ไหม” เป็นค าถามที่เคนคิด และถามอยู่เสมอจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต 

(ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=CiliyoEnoTk) 

ในทุก ๆ ครั้งที่มีนได้ปรากฏตัว และเอาคืนด้วยการฆ่าจะมีดอกลั่นทมอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งมีนชอบดอก
ลั่นทมมาก จึงให้เคนซื้อต้นลั่นทมให้แค่ต้นเดียว เพราะว่ามีนเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวจึงอยากได้ต้ นลั่นทมแค่
ต้นเดียว ดอกลั่นทมเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ระทม แต่สีขาวของดอกลั่นทมก็บ่งบอกถึงความรักที่บริสุทธิ์
ของเธอที่มอบให้กับเคน 

ในส่วนภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอ ไม่ได้กล่าวถึงการเอาคืนด้วยการฆ่า ทั้งนี้เนื่องจากเพิร์ทได้
ส านึกผิด จึงได้รับการปลดปล่อย และการให้อภัยจากไอซ์ 

กล่าวได้ว่า การเอาคืนของหญิงท้องก่อนแต่งในสภาวะผี แม้จะดูดุร้าย น่ากลัว แต่ก็ยังไม่คิดจะเอาคืน
ชายคนรักจนถึงแก่ความตายหากฝ่ายชายส านึกผิด การเอาคืนด้วยการฆ่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผีเห็นว่าฝ่ายชายไม่
ส านึกตัวแน่นอนแล้ว 

สรุปและอภิปรายผล 

 ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง สะท้อนถึงลักษณะการเอาคืนซึ่งเกิดจากปัจจัยที่ตัวละครเอกหญิงถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงจากสภาวะชายเป็นใหญ่ เนื่องจากผู้หญิงเหล่านี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สามารถที่จะเอาคืนหรือ
กระท าตอบโต้จากการใช้ความรุนแรงนั้นได้ จ าต้องยอมจ านนต่อการกระท าของผู้ ชาย ส่งผลท าให้ผู้หญิงใน
ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องต้องตายด้วยการฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายตัวเองตามที่ผู้ชายชักน าจนน าไปสู่ความตาย 
ความรู้สึกที่เจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่ผู้หญิงได้รับ ส่งผลให้ผู้หญิงเข้าสู่สภาวะผีที่มีฤทธิ์เดช อ านาจ 
เพ่ือที่จะมาเอาคืนผู้ชายที่ได้กระท าต่อผู้หญิงอย่างสาสม แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ชายส านึกผิดก็จะถูกปลดปล่อยจาก
ความอาฆาตแค้นของผู้หญิง  

การน าเสนอภาพผู้หญิงท้องก่อนแต่งในภาพยนตร์ไทยสยองขวัญนอกจากจะสะท้อนภาพความจริงแล้ว 
ภาพยนตร์ยังมีส่วนส าคัญในการเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างผู้ที่ประสบปัญหาโดยตรง และผู้ที่ ไม่มี
ประสบการณ์เหล่านั้นให้เกิดการเข้าใจ เห็นใจ และรับรู้ผ่านตัวบทของภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ซึ่งภาพยนตร์ท า
หน้าที่เป็นสื่อสะท้อนภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ผ่านภาพตัวแทนให้ออกมาเหมือนจริงที่สุดผ่าน

เคน “เคนสัญญานะว่ามีนจะเป็นผู้หญิงคนเดียว และคนสุดท้ายในชีวิตของเคน” 
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บทบาทการแสดงของตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์ เป็นการท าหน้าที่ในการชี้น าสังคมให้ตระหนักถึงผลร้ายใน
การใช้ความรุนแรงของผู้หญิง เพราะไม่ว่าความรุนแรงจะเกิดจากสาเหตุใด มีใครเป็นผู้กระท า และการกระท า
ดังกล่าวจะเกิดจากความตั้งใจ หรือความไม่ตั้งใจ บทสรุปที่ตัวละครเอกชาย และตัวละครที่เก่ียวข้องได้รับ ก็คือ 
บทลงโทษตั้งแต่ระดับเบาจนไปถึงระดับรุนแรงคือความตาย การน าเสนอทั้งหมดนี้ของภาพยนตร์ ก็เพ่ือเป็น
บทเรียนให้แก่ผู้ชมตระหนักถึงปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนถึงวัยอันควร ปัญหาการไม่รู้จักป้องกันความสัมพันธ์
ทางเพศ และท่ีส าคัญที่สุด คือ ปัญหาการใช้อ านาจจากชายเป็นใหญ่โดยหลงลืมสิทธิความเท่าเทียมกันที่มนุษย์
พึงมีพึงเป็น  

การน าเสนอภาพผู้หญิงในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องได้สร้างตัวละครเอกหญิงที่มีสถานะที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้เห็นถึงภาพของผู้หญิงท้องก่อนแต่งในแต่ละสถานะเพ่ือให้มองเห็นรูปแบบของปัญหา รวมถึงการเอาคืน
ของผู้หญิงที่แตกต่างกันออกไปจากปัญหาที่ตัวละครเอกต้องประสบพบเจอ ในส่วนของภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องที่
มีความเหมือนกัน คือ ในส่วนของการที่ตัวละครเอกหญิงถูกกระท าด้วยความรุนแรงจากอ านาจชายเป็นใหญ่ที่
น าไปสู่การเอาคืนในสภาวะผี  

ข้อเสนอแนะ 

 บทความวิจัยเรื่องนี้ศึกษาการเอาคืนของผีผู้หญิงที่ถูกกระท าให้ท้องก่อนแต่ง จากภาพยนตร์ไทยสยอง
เท่านั้น หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมการเอาคืนของผีผู้ชายด้วย หรือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทความแตกต่างของผี
ผู้หญิงกับผีผู้ชายในภาพยนตร์ไทยสยองขวัญก็จะท าให้การศึกษาเรื่องผีมีความรอบด้านมากขึ้น 
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ค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอาร่ีตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์1 

Slang Words Used by Homosexual Characters in “Diary of Tootsies:           
The Series”  

 

สุริยะ จันทโสม2  สหรัฐ ภักดีใหม่3 และจอมขวัญ สุทธินนท์4 

 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ
ในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ จ านวน 2 ซีซั่น ได้แก่ ซีซั่นที่ 1 ออกอากาศในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 
13 ตอน และซีซั่นที่ 2 ออกอากาศในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 12 ตอน ออกอากาศในปี พ.ศ. 2560 โดยอาศัย
แนวคิดเรื่องรูปแบบความหมายของค าศัพท์ ของวชิรา  แดเนียลล์ (2544, น. 11 - 14) ผลการวิจัยพบการใช้ค า
สแลงทั้งสิ้น 4 รูปแบบตามการจ าแนกความหมายทั้งหมดจ านวน  405 ครั้ง ได้แก่ ค าสแลงที่มีรูปแบบ
ความหมายแฝงพบมากที่สุด 131 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.34 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายเชิงอุปมาพบ
รองลงมา 95 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.47 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายอ้างอิงพบรองลงมา 94 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 23.20 และค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายตามบริบทพบน้อยที่สุด 85 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.99 
เนื่องจากกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศมักมีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศ จึงเกิดการสร้างค าสแลงแทนการ
กล่าวโดยตรงเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ค าหยาบ บางครั้งอาจมีการใช้ค าสแลงเพ่ือสื่อความหมายที่เป็นความลับ                
มีเพียงสมาชิกภายในกลุ่มเท่านั้นจึงจะเช้าใจความหมายของค าสแลงที่ถูกสร้างขึ้น 

ค าส าคัญ: ค าสแลง ตัวละคร รสนิยมแบบรักร่วมเพศ ละครชุด ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรีส์ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1 ผลงานจากรายวิชา 896-431 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม และ 896-432 สัมมนาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2-3 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 ภาษาเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของกลุ่มคนในสังคม แต่ละสังคมล้วนประกอบด้วยกลุ่มคนที่มา
จากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นภาษาที่ใช้ในแต่ละกลุ่มจึงมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของสังคม
รวมถึงวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษานั้น (สธนสรณ์ ยุติบรรพ์, 2553, น. 1) 

 ค าสแลง คือถ้อยค า ส านวนที่ใช้สนทนาเพ่ือความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม เป็นค าที่สร้างขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงค า
หยาบ แต่ไม่ใช่ค าหยาบ มีลักษณะพิเศษทั้งด้านเสียง รูปค า และความหมาย เป็นค าที่ปรากฏในพจนานุกรม                
ซึ่งระบุว่าจัดอยู่ในภาษาระดับภาษาปาก หรือไม่ปรากฏในพจนานุกรม และมีระยะเวลาการใช้งานไม่นาน                  
ก็สูญหายไปเพราะหมดความนิยม อีกท้ังค าสแลง คือวัฒนธรรมการใช้ภาษาของกลุ่มคนในสังคม ได้แก่ กลุ่มวัย
หนุ่มสาว กลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ และสื่อโทรทัศน์ (จินตนา พุธเมตะ, 2546, น. 6) 

 การใช้ภาษาของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันน่าสนใจในแง่ของการใช้ภาษาที่เร้าความสนใจดึงดูดผู้ชมให้เกิด
กระแสสนใจรับชม ยกตัวอย่าง การผลิตบทละครให้ตัวละครสนทนากันด้วยถ้อยค าไม่สุภาพ หรือมีการสร้างค า
สแลงเพ่ือใช้พูดหลีกเลี่ยงค าหยาบ อีกท้ังยังมีการน าเสนอพฤติกรรมของตัวละครเพ่ือสะท้อนสังคมในแง่มุมด้าน
การใช้ภาษา ความรุนแรง และกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ  

 โทรทัศน์เป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดและเป็นสื่อสาธารณะที่มีอิทธิพลในการให้ความบันเทิง 
สาระ ความรู้ และข่าวสารบ้านเมือง ซึ่งเป็นสื่อที่ท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้รับชม ยกตัวอย่าง
รายการโทรทัศน์ประเภทละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น  2 ซีซั่น ออกอากาศครั้งแรก
ทางช่อง GMM 25 ภายหลังมีช่องทางการออกอากาศอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชัน Line 
TV ซึ่งมีจ านวนครั้งการรับชมในแต่ละตอนไม่ต่ ากว่า 2 ล้านครั้ง ได้แก่ ซีซั่น 1 มี 13 ตอน ออกอากาศเมื่อวันที่ 
23 มกราคม พ.ศ. 2559 ออกอากาศตอนสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559 และซีซ่ัน 2 มี 12 ตอน 
ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ออกอากาศตอนสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 
(วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2559) 

 ละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์เป็นละครชุดที่ดัดแปลงมาจากหนังสือบันทึกของตุ๊ด โดยธีร์ธวิต 
เศรฐไชย เจ้าของแฟนเพจชื่อ “บันทึกของตุ๊ด” ในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook  ที่เผยแพร่แง่มุมและเรื่องราว
ชีวิตของเพ่ือนสนิทซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในรูปแบบไดอารี่จนมีผู้ติดตามอ่านเป็นจ านวน
มากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน ในเวลาต่อมามีการน ามาดัดแปลงผลิตเป็นละครชุดโดยบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า 
จุดเด่นของละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์  คือการใช้ค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ 
กระทั่งมีผู้อ่านและผู้ชมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นและกลุ่มคนรักร่วมเพศน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันจนกลายเป็น
ที่นิยมและติดหูในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เด็กดีดอตคอม, 2559) 

 กลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ (homosexuality) หมายถึงกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมทางเพศหรือ
ความสนใจในเพศเดียวกัน (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี , 2559) ปัจจุบันกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ                   
มีบทบาทและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสื่อสาธารณะ เช่น ละคร ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ บางรายการ
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เชิญบุคคลที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศเข้าร่วมรายการ อีกทั้งยังมีผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกรที่ เป็นกลุ่มคนที่มี
รสนิยมแบบรักร่วมเพศร่วมด้วย การยอมรับให้กลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศปรากฏตัวต่อสื่อมวลชน หรือ
การสร้างตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศเป็นตัวละครหลัก เช่นเดียวกับละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ               
ซีรีส์ที่กลุ่มตัวละครหลักมีรสนิยมแบบรักร่วมเพศทั้งหมด ได้แก่ กัส กอล์ฟ คิมที่มีรสนิยมแบบชายรักชาย 
และแนตตี้ที่มีรสนิยมแบบหญิงรักหญิง จุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับละครชุดเรื่องนี้คือ การใช้ภาษาที่มีความเฉพาะ
ระหว่างตัวละครผ่านบทสนทนาที่ประโยคส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยค าสแลง จึงคาดเดาได้ว่าเมื่อกลุ่ มคนที่มี
รสนิยมแบบรักร่วมเพศปรากฏตัวต่อสื่อสาธารณะมากขึ้น โอกาสที่จะท าให้ค าสแลงของคนกลุ่มนี้ เป็นที่
แพร่หลายก็มีมากยิ่งขึ้น และในที่สุดก็มีผู้น าค าสแลงของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น
การใช้ค าสแลงของสื่อมวลชน โฆษณา หรือวรรณกรรม เป็นต้น (จารุวรรณ กันทะนิตย์, 2531, น. 7) 

 หากสังเกตค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์จะ
พบว่าการใช้ค าสแลงเพ่ือสื่อความหมายมีความแตกต่างกัน ซึ่งสื่อให้เห็นอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มคนที่มี
รสนิยมแบบรักร่วมเพศของตัวละครที่สื่อผ่านการใช้ภาษาในแง่มุมที่สะท้อนสังคมของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรัก
ร่วมเพศได้อย่างชัดเจน แม้จะเป็นค าเดียวกันแต่ให้ความหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทในขณะที่ตัวละคร
นั้นใช้ค าสแลง จนบางครั้งผู้รับชมไม่สามารถท่ีจะเข้าใจความหมายของค าสแลงได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้การใช้
ค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ จึงมีลักษณะพิเศษทั้ง
ความหมายและการน าค าสแลงมาใช้ที่แตกต่างไปจากภาษาไทยมาตรฐานหลายประการ ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ เพื่อเป็นประโยชน์และ
แนวทางในการศึกษาการใช้ค าสแลงต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ 

สมมุติฐาน 

 ตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ใช้ค าสแลงที่มีรูปแบบ
ความหมายเชิงอุปมามากที่สุด 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ท าให้เข้าใจความหมายของค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่               
ตุ๊ดซ่ีส์ เดอะ ซีรีส์ และท าให้ทราบอัตลักษณ์ของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศที่สะท้อนผ่านการใช้ค าสแลง
ของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ อีกทั้งสามารถใช้เป็น
แหล่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ค าสแลงในยุคปัจจุบัน ทั้ งนี้ผู้ที่สนใจศึกษาค าสแลงของสังคมไทยอาจ
น าไปใช้ประโยชน์เปรียบเทียบกับการใช้ค าสแลงในยุคสมัยอื่น 
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วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยเรื่อง “ค าสแลงตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์” 
มีแหล่งข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. แหล่งข้อมูล 

    ผู้วิจัยเลือกสื่อโทรทัศน์ประเภทละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ในการเก็บข้อมูลค าสแลงโดยมี
ขั้นตอนการคัดเลือกแหล่งข้อมูลด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูลสื่อวิทยุโทรทัศน์ประเภทละครชุดที่เกี่ยวกับตัวละครที่มี
รสนิยมแบบรักร่วมเพศโดยเฉพาะในเว็บไซต์กูเกิลด้วยค าว่า “ซีรีส์สะท้อนสังคมกลุ่มคนรักร่วมเพศ” พบซีรีส์ที่
เกี่ยวกับตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศเพียงหนึ่งเรื่อง คือละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 
2 ซีซั่น ซีซั่นที่ 1 มี 13 ตอน ออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ช่อง GMM 25 และแอปพลิเคชั่นไลน์ทีวีทาง
อินเทอร์เน็ต (LINE TV) เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559 และซีซั่น
ที่ 2 มี 12 ตอน ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560                
(วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2559) 

 2. แนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

     ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องรูปแบบความหมายของค าศัพท์ ของวชิรา แดเนียลล์ (2544, น. 11 - 14)                  
ในการศึกษาค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์”                 
แล้วจ าแนกรูปแบบความหมายของค าสแลง เนื่องจากแนวคิดนี้จ าแนกรูปแบบความหมายของค าศัพท์ที่ชัดเจน
และอธิบายความหมายของค าสแลงได้อย่างละเอียด น าไปสู่การอภิปรายผลเรื่องอัตลักษณ์ในการสื่อ
ความหมายของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศที่สื่อผ่านการใช้ค าสแลงของตัวละครในละครชุดเรื่องไดอารี่
ตุ๊ดซ่ีส์ เดอะ ซีรีส ์ได้อย่างคลอบคลุม 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

     ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดเรื่องรูปแบบความหมายของค าศัพท์ ของวชิรา               
แดเนียลล์ (2544, น. 11 - 14) ซึ่งจ าแนกรูปแบบความหมายของค าศัพท์  ได้แก่ 1) ค าสแลงที่มีรูปแบบ
ความหมายอ้างอิง 2) ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝง 3) ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายตามบริบท และ  
4) ค าสแลงที่มรีูปแบบความหมายเชิงอุปมา 

 4. สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผล 

     ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษาค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ
ในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตัวอย่างค าสแลง และตารางการ
สรุปผล 
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ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ 
พบการใช้ค าสแลงทั้งสิ้น 405 ครั้ง จ าแนกเป็น 4 รูปแบบความหมายตามการจ าแนกความหมายของค าศัพท์ 
ได้แก่ 1) ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายอ้างอิง 2) ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝง 3) ค าสแลงที่มีรูปแบบ
ความหมายตามบริบท และ 4) ค าสแลงที่มรีูปแบบความหมายเชิงอุปมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายอ้างอิง 

     ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายอ้างอิง (Referential Meaning) หรือความหมายโดยตรง 
(Detonation Meaning) ของค าศัพท์ความหมายอ้างอิงเป็นความหมายที่มุ่งกล่าวถึงสิ่งที่ เป็นรูปธรรม 
นามธรรมหรือความคิดนั้น ๆ โดยตรง แต่ความหมายอ้างอิงของค าศัพท์นี้อาจเป็นความหมายอ้างอิงโดยทั่ว ๆ 
ไป (General Meaning) 

     ผู้วิจัยพบค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายอ้างอิงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุด
เรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ จ านวน 94 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.20 ดังตัวอย่างที่ 1 และ 2 ต่อไปนี้ 

              ตัวอย่างท่ี 1 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายอ้างอิง 
“นี่ แต่ล่าสุดที่นัดยิ้มกับนางใน พ่ีJack นางก็เหมือนเดิมนะ” 

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ซีซั่น 2 ตอน 1 

    ค าสแลงที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 1 ข้างต้น ค าว่า “พ่ีJack” หมายถึง แอปพลิเคชั่นเกย์ที่มีไว้เพ่ือหา
เพ่ือน หาคู่ และนัดพบ ชื่อเต็มคือ Jack’D ค าสแลงค านี้เป็นค าที่สื่อความหมายโดยตรง จากบริบทการใช้ค า
สแลงข้างต้นตัวละครคิมก าลังคุยกับเพ่ือนเรื่องที่ตนใช้แอปพลิเคชั่นเกย์ดังกล่าวนัดหมายกับชายที่ตนชอบเพ่ือ
ไปมีเพศสัมพันธ์ แทนที่จะพูดชื่อเต็มของแอปพลิเคชั่นว่า “Jack’D” แต่ตัวละครคิมกลับเลือกที่จะใช้ค าว่า              
“พ่ีJack” เพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อความหมายภายในกลุ่มเพ่ือน ๆ ของตน โดยส่วนใหญ่เกย์ที่ใช้แอปพลิชั่น 
Jack’D มักถูกมองว่าเป็นคนส าส่อนทางเพศเพราะกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศส่วนใหญ่ที่ ใช้
แอปพลิเคชั่นดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์ในการหาคู่หลับนอนเพื่อมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว 

             ตัวอย่างท่ี 2 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายอ้างอิง 
“โอ้ยยยย อรรถรส” 

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ซีซั่น 2 ตอน 6 

    ค าสแลงที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 2 ข้างต้น คือ ค าว่า “อรรถรส” หมายถึง รสแห่งถ้อยค า, ถ้อยค าที่
ท าให้เกิดความซาบซึ้ง หรือถ้อยค าที่ท าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1,378)               
ค าสแลงค านี้ เป็นค าที่สื่อความหมายโดยตรงเพราะความหมายของค าสแลงดังกล่าวบัญญัติไว้ชัดเจน                  
เมื่อวิเคราะห์ตามบริบทการใช้ค าสแลงจะมีความหมายว่า ล้อเล่น พูดเล่น หรือแกล้งพูดเพ่ือให้รู้สึกถึงอารมณ์
ประหลาดใจ การที่ตัวละครคิมพูดค าว่า “อรรถรส” กับเพ่ือนแทนการพูดค าว่าล้อเล่นนั้นอาจเป็นเพราะ
พฤติกรรมในการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศมักมีการหยอกล้อกัน การใช้ค าบางค าจึงมีความ
พิเศษในแง่ของการสื่ออารมณ์ให้รู้สึกถึงสิ่งที่ก าลังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นค าว่า “อรรถรส” จึงถูกใช้ใน
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ความหมายที่สื่อถึงการหยอกล้อเกี่ยวกับการสนทนาของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศแทนการพูดค าว่า 
“ล้อเล่น”  

 2. ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝง  

   ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝง (Connotative Meaning) เป็นความหมายที่ท าให้ผู้อ่านมี
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ในทางบวกหรือทางลบ  

       ผู้วิจัยพบค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุด
เรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ จ านวน 131 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.34 ดังตัวอย่างที่ 3 และ 4 ต่อไปนี้  

             ตัวอย่างท่ี 3 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝง 
“จะยิ้ม ๆ ให้กระเด็นเลย” 

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ซีซั่น 1 ตอน 1 

    ค าสแลงที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 3 ข้างต้น คือ ค าว่า “ยิ้ม” หมายถึง แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ              
เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง ด้วยริมฝีปากและใบหน้า เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 953) ค าสแลง
ดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์ตามบริบทการใช้ค าสแลงจะมีความหมายว่า การมีเพศสัมพันธ์ ค าสแลงดังกล่าวเป็นค า
สแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝงสร้างขึ้นเพ่ือใช้แทนค าในระดับภาษาปากซึ่งค าที่มีความหมายเกี่ยวกับการมี
เพศสัมสัมพันธ์อาจเป็นค าหยาบ ในบริบทดังกล่าวตัวละครคิมก าลังระบายความเคียดแค้นฝั่งใจเรื่องความ
ผิดหวังในความรักของตนกับเพ่ือนที่ริมหาดบางแสน คิมได้กล่าวกับเพ่ือนว่า “จะยิ้ม ๆ ให้กระเด็นเลย” 
ประโยคดังกล่าวหมายถึงการแก้แค้นเกี่ยวกับความรักครั้งต่อไป ถ้าหากตัวละครดังกล่าวมีความรักอีกครั้งก็จะ
ไม่จริงจังหรือสนใจเพียงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น อีกท้ังยังมีการกล่าวติดตลกไว้ด้วยว่าต้นจะยิ้มให้กระเด็น 
ซึ่งหมายถึงเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็จะไม่สานต่อความสัมพันธ์และทอดทิ้งบุคคลนั้นทันที ค าว่า “ยิ้ม” จึงถูก
ใช้ในความหมายที่สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศเพ่ือลดความหยาบคายในการ
สื่อสารแทนการกล่าวค าอ่ืนที่มีความหมายเหมือนกันอย่างตรงไปตรงมา 

             ตัวอย่างท่ี 4 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝง 
“ตายแล้วนางมาเพ่ือฆ่าอีกอล์ฟชัด ๆ เลย” 

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ซีซั่น 2 ตอน 4 

    ค าสแลงที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 4 ข้างต้น คือ ค าว่า “ฆ่า” หมายถึง ท าให้ตาย, ท าให้หมดไป,               
หรือท าให้สิ้นไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 284) ค าสแลงดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์ตามบริบทการใช้ค าสแลง
จะมีความหมายว่า กดให้ผู้อ่ืนด้อยกว่า ค านี้ใช้เพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถของตนเองหรือผู้ อ่ืนเมื่อบุคคล
ดังกล่าวตกอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันหรือการเปรียบเทียบ จากบริบทของค าสแลงทีมีรูปแบบความหมาย
แฝงตัวละครกัสได้กล่าวขึ้นลอย ๆ ว่า “ตายแล้วนางมาเพ่ือฆ่าอีกอล์ฟชัด ๆ เลย” โดยธรรมชาติของกลุ่มคนที่มี
รสนิยมแบบรักร่วมเพศมักเปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจน จนบางครั้งในกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศอาจเกิด
อาการไม่พอใจเพราะอีกฝ่ายท าตัวโดดเด่นกว่า ในกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศมักมีการแข่งขันกันเพ่ือให้
ตนเป็นที่จับตามองเวลาไปเที่ยวในสถานบันเทิงในเวลากลางคืน ดังนั้นค าว่า “ฆ่า” จึงถูกใช้แทนการสื่อ
ความหมายในเชิงคู่แข่ง คู่อริ หรือศัตรู 
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 3. ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายตามบริบท 

    ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายตามบริบท (Contextual Meaning) เป็นความหมายของค าศัพท์ที่
ได้มาจากค าอ่ืน ๆ แวดล้อมค าดังกล่าวที่เรียกว่าบริบททางค าศัพท์ (Lexical Context) และความหมายของค า
ที่ได้มาจากต าแหน่งของศัพท์ที่ปรากฏในส่วนต่าง ๆ ของประโยคเรียกว่าบริบททางไวยกรณ์ (Grammatical 
Context) 

    ผู้วิจัยพบค าสแลงรูปแบบความหมายตามบริบทของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุด
เรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ จ านวน 85 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.99 ดังตัวอย่างที่ 5 และ 6 ต่อไปนี้ 

             ตัวอย่างท่ี 5 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายตามบริบท 
“หมอหนุ่มจากชิคาโก ที่จะฉีดยาให้เพ็ญคืนนี้ไงจ๊ะ” 

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ซีซั่น 1 ตอน 10 

    ค าสแลงที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 5 ข้างต้น คือ ค าว่า “ฉีด” หมายถึง ใช้ก าลังอัดหรือดันของเหลว
อย่างน้ าพุ่งออกจากช่องเล็ก ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556, น. 350) ค าว่า “ยา” หมายถึง สิ่งที่ใช้แก้หรือ
ป้องกันโรค หรือบ ารุงร่างกาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 945) ค าสแลงดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์ตามบริบท
ทางไวยกรณ์ที่ประกอบไปด้วยค าว่า ฉีด + ยา หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งในบริบทการใช้ค าสแลงตัว
ละครคิมก าลังหลอกล่อเพ็ญผู้หญิงวัยทองที่มีพฤติกรรมไม่สนใจผู้อ่ืน กระท าตามใจของตน เพ่ือให้เผยตัวตนที่
แท้จริง การใช้ค าสแลงของคิมมาจากการเปรียบเทียบลักษณะของการฉีดยากับการส าเร็จความไคร่ ในขณะที่มี
เพศสัมพันธ์ดังความหมายที่ยกมาจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2556 เหตุผลที่ค า
สแลงดังกล่าวหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ เพราะบริบทของการใช้ค าประกอบไปด้วยค าว่า “คืนนี้” และ “ไงจ๊ะ” 
โดยทั่วไปการฉีดยาที่หมายถึงการรักษาหรือป้องกันทางการแพทย์จะไม่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน อีกทั้งความไม่
เป็นทางการของการสื่อสารและการแสดงออกถึงความสนิทสนมระหว่างหมอหนุ่มกับเพ็ญในบริบทดังกล่าวโน้ม
เอียงไปทางเรื่องเพศ ค านี้จึงถูกใช้ในความหมายที่สื่อถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ 

             ตัวอย่างท่ี 6 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายตามบริบท 
 “ดูแพงมากกกก!” 

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ซีซั่น 2 ตอน 9 

    ค าสแลงที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 6 ข้างต้น คือ ค าว่า “แพง” หมายถึง มีราคาสูง, ตรงข้ามกับค าว่า 
ถูก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 850) ค าสแลงดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์ตามบริบทการใช้ค าสแลง ค าว่า “แพง” 
หมายถึง ดูดี หรูหรา มีรสนิยม หรือสวยหล่อ ในบริบทตัวละครกัสกล่าวชมเจ้หลีว่า “ดูแพงมากกกก!” เป็นการ
กล่าวชมบุคคลิกของเจ๊หลีว่าดูดี มีภูมิฐาน ซึ่งขัดกับบุคลิกเมื่อตอนกัสกับเจ๊หลีเคยไปเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน
ด้วยกันเมื่อนานมาแล้ว ค าว่า “แพง” เป็นค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายตามบริบทเพราะในฉากตัวละคร
ก าลังกล่าวชมและในบริบทมีการใช้ค าว่า “ดู” ซึ่งหมายสิ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นและจับต้องได้ เป็นค า
ที่มีนัยสื่อถึงบุคคลิกภาพของผู้ที่ถูกชม ส่วนใหญ่ใช้กับคนที่มีรูปร่าง หน้าตา ฐานะมั่นคง การแต่งกายเรียบร้อย 
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4. ค าสแลงที่มรีูปแบบความหมายเชิงอุปมา  

    ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายเชิงอุปมา (Figurative Meaning) เป็นความหมายของค าที่เกิดจาก
การเปรียบเทียบ ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบโดยตรง (Simile) หรือการเปรียบเทียบโดยนัย (Metaphor) 
องค์ประกอบของการเปรียบเทียบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบ (Topic) 2) สิ่งที่ถูก
เปรียบเทียบ (Illustration) และ 3) ประเด็นของการเปรียบเทียบ (Point of similarity)  

    ผู้วิจัยพบค าสแลงรูปแบบความหมายเชิงอุปมาของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุด
เรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ จ านวน 95 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.47 ดังตัวอย่างที่ 7 และ 8 ต่อไปนี้ 

    ตัวอย่างท่ี 7 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายเชิงอุปมา 

“งู อีดอก งู!” 

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ซีซั่น 1 ตอน 1 

    ค าสแลงที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 7 ข้างต้น คือ ค าว่า “งู” หมายถึง สัตว์เลื้อยคลาน ล าตัวเรียวยาว     
มีเกล็ด ไม่มีขา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 291) ค าสแลงดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์ตามบริบทการใช้ค าสแลงจะ
มีความหมายว่า อวัยวะเพศชาย ในบริบทตัวละครกัสตะโกนเตือนกอล์ฟว่า “งู อีดอก งู!” ในขณะนั้นกอล์ฟนึก
ว่างูที่กัสบอกคือสัตว์เลื่อยคลาน แต่ความจริงแล้วกัสหมายถึงอวัยวะเพศของกอล์ฟที่เปลือยเปล่าไร้การปกปิด
ของเสื้อผ้าในขณะที่ก าลังว่ายน้ าอยู่ในทะเล ค านี้เป็นการเปรียบเทียบเชิงอุปมาที่น าเอาลักษณะร่วมที่คล้ายคลึง
กันระหว่างงูกับอวัยวะเพศชาย ค าว่า “งู” จึงถูกใช้ในความหมายที่สื่อถึงอวัยวะเพศชายของกลุ่มคนที่มีรสนิยม
แบบชายรักชาย เพ่ือลดความหยาบคายในการสื่อสารแทนการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาด้วยค าระดับภาษาปาก
ที่พ้องความหมายกับค าว่าอวัยวะเพศ บางครั้งอาจพบการใช้กับกะเทยหรือสาวประเภทสองที่ยังไม่ผ่านการ
ศัลยกรรมแปลงเพศ เช่น สาวมีงู  

    ตัวอย่างท่ี 8 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายเชิงอุปมา 

“ท าตัวเป็นชะนีโฮมเลส” 

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ซีซั่น 2 ตอน 2 

    ค าสแลงที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 8 ข้างต้น คือ ค าว่า “ชะนี” หมายถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แขนยาว
มาก ไม่มีหาง ขนยาวนุ่ม เดินตัวตั้งตรงได้ ร้องเสียงดัง (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556, น. 366) ค าสแลงดังกล่าว
เมื่อวิเคราะห์ตามบริบทการใช้ค าสแลงจะมีความหมายว่า ผู้หญิง ในบริบทตัวละครกอล์ฟด่าแนตตี้ว่า “ท าตัว
เป็นชะนีโฮมเลส” ค าว่า “ชะนี” เป็นค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายเชิงอุปมาเป็นการเปรียบเทียบโดยการเอา
ลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกันระหว่างชะนีกับผู้หญิง เช่น เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนหรือผมยาวนุ่ม และร้อง
เสียงดังหรือเสียงแหลม ค าว่า “ชะนี” จึงถูกใช้ในความหมายที่สื่อถึงผู้หญิงหรือเพศหญิง มักจะพบว่ามีการใช้
เป็นค าสรรพนามในการเรียกแทนค าว่า “ผู้หญิง”   
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สรุปผลการวิจัย 

    ผลการวิจัยเรื่องค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ 
ซีรีส์ สรุปได้ว่าค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝงพบมากที่สุดเนื่องจากธรรมชาติในการสนทนาของตัวละคร              
ที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศมักมีลักษณะนิสัยในการพูดคุยหรือสนทนากันด้วยท่าทีที่สนุกสนาน ตลก นินทา 
หรือเสียดสี เพ่ือหลีกเลี่ยงการกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ยกตัวอย่าง การสร้างค าสแลงเพ่ือใช้ทดแทนโดยการ
อุปมามีการเปรียบเทียบค ากับสิ่งที่มีลักษณะร่วมกับค านั้น ๆ สังเกตได้จากการสร้างค าสแลงเพ่ือใช้ทดแทน
ดังกล่าวที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น โดยค าสแลงส่วนใหญ่มักมีความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ลักษณะนิสัย
เหล่านี้จึงถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ สรุปข้อค้นพบได้ดัง ตารางที่ 1 ค าสแลง
ของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ 

รูปแบบความหมายของค าศัพท์ จ านวนครั้ง ร้อยละ 

ความหมายอ้างอิง 94 23.20 

ความหมายแฝง 131 32.34 

ความหมายตามบริบท 85 20.99 

ความหมายเชิงอุปมา 95 23.47 

รวม 405 100 

  

ตารางที่ 1 ค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ  ซีรีส์
ข้างต้นพบค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายอ้างอิงจ านวน 94 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.20 จะเห็นได้ว่าเกณฑ์
ดังกล่าวจะมีจ านวนครั้งที่พบใกล้เคียงกับค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายเชิงอุปมาจ านวน 95 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 23.47 เนื่องจากค าสแลงบางค าอาจไม่ได้มีหน้าที่ไว้สื่อนัยแฝงเพียงอย่างเดียว อาจมีไว้ใช้แทนค าที่มี
ลักษณะร่วมระหว่างค าที่มีความหมายโดยตรงกับความหมายแฝงเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการสนทนาของ
กลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝงจ านวน 131 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.34 
เป็นจ านวนความหมายของค าสแลงและบริบทการใช้ค าสแลงที่มากที่สุดเพราะตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วม
เพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์มักสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศ จึงท าให้เวลาสนทนาจ าเป็นต้องมีค า
สแลงมาทดแทนในการสื่อความหมายแทนค าที่เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งอาจเป็นค าหยาบ ส่วนค าสแลงที่มีรูปแบบ
ความหมายตามบริบทจ านวน 85 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.99 คือรูปแบบความหมายที่พบน้อยที่สุดเพราะเป็น
การสื่อความหมายของค าสแลงที่เกิดขึ้นใหม่ท าให้การวิเคราะห์ความหมายของรูปแบบค าชนิดนี้จ าเป็นต้อง
ผนวกกับบริบทการใช้ค าเพ่ือให้ทราบความหมายที่แท้จริงของค าสแลง 
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อภิปรายผล 

  การวิจัยเรื่องลักษณะ การใช้ความหมายของภาษาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น (สธนสรณ์ ยุติบรรพ์ , 2553, 
น. 30 - 38) ที่ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทนิตยสาร พบว่ามีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยเรื่องค าสแลงของตัว
ละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่อไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ในประเด็นขอบเขตการศึกษา อีกทั้ง
ผู้วิจัยศึกษารูปแบบความหมายของค าสแลงซึ่งผลการวิจัยพบลักษณะการสร้างค า 8 ลักษณะ แตกต่างจาก
ผลการวิจัยในบทความนี้ที่มุ่งศึกษาความหมายของค าสแลงและบริบทการใช้ค าสแลงป็นหลัก ผลการวิจัยพบ
ความหมายของของค าสแลงรูปแบบความหมายแฝงมากที่สุด สาเหตุที่ผลการวิจัยแตกต่างกันเนื่องจากสื่อที่
ผู้วิจัยเลือกศึกษา สื่อที่มีเนื้อหาแตกต่างกันระหว่างนิตยสารกับละครชุด  

 สืบเนื่องจากสมมุติฐานวิจัยเรื่องค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่
ตุ๊ดซ่ีส์ เดอะ ซีรีสท่ี์ผู้วจัิยคาดวา่จะพบค าสแลงท่ีมีรูปแบบความหมายเชงิอุปมามากท่ีสุดแต่ผลวจัิยไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน จากการศึกษาผู้วิจัยพบค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝงมากที่สุดจ านวน 131 ครั้ ง                   
จากทั้งหมด 405 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.34 เนื่องจากกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศมักมีการสนทนา
เกี่ยวกับเรื่องเพศ จึงเกิดการสร้างค าสแลงแทนการกล่าวโดยตรงเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ค าหยาบ บางครั้งอ าจมี
การใช้ค าสแลงเพื่อสื่อความหมายที่เป็นความลับมีเพียงสมาชิกภายในกลุ่มเท่านั้นจึงจะเช้าใจความหมายของค า
สแลงที่ถูกสร้างขึ้น  

 ผลการศึกษาค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์
ข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย (ธานี ชื่นค้า , 2555, น. 61) ในแง่               
อัตลักษณ์ของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ ผลการวิจัยพบว่าภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครที่มี
รสนิยมแบบชายรักชาย การแต่งกายถ้าเป็นชายจะเรียบหรู แต่ถ้าแต่งกายเป็นหญิงจะเน้นแต่งตัวแต่ งหน้า               
มีกริยาอาการแสดงออกคล้ายผู้หญิงมากกว่า ส่วนมากจะได้รับบทเป็นตัวตลก เฮฮา หรือความเศร้าโศก 
เช่นเดียวกันกับละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ซึ่งตัวละครทั้งหมดล้วนมีบทบาทเป็นตัวตลก หรือมักจะมี
ความโศกเศร้าเกี่ยวกับเรื่องความผิดหวังในความรัก พฤติกรรมการแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง หรือความหมกมุ่น
เรื่องเพศ 

 เมื่อกล่าวถึงประเด็นความหมกมุ่นเรื่องเพศตัวอย่างค าสแลงของผลการศึกษาค าสแลงของตัวละครที่มี
รสนิยมแบบรักร่วมในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีสที่ประกอบไปด้วยตัวอย่างค าสแลงที่เกี่ยวกับเรื่อง
เพศมีมากถึง 3 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 8 ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างที่ 3 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายแฝง ค าที่
ยกตัวอย่างคือค าว่า ยิ้ม หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ ตัวอย่างที่ 5 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายตามบริบท    
ค าท่ียกตัวอย่างคือค าว่า ฉีดยา หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ และตัวอย่างท่ี 7 ค าสแลงที่มีรูปแบบความหมายเชิง
อุปมา ค าท่ียกตัวอย่างคือค าว่า งู หมายถึง อวัยวะเพศชาย ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวล้วนเป็นค าสแลงที่มีความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือเพศสัมพันธ์ จึงกล่าวได้ว่าเรื่องเพศมักถูกน ามาสอดแทรกให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่
บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศเสมอ เช่นเดียวกับการศึกษาพัฒนาการละคร
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โทรทัศน์ไทย (วิมลวรรณ์ บุญจันทร์, 2549, น. 86) ละครโทรทัศน์เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์และ
ความเป็นอยู่ของสังคม ณ เวลานั้น บทละครโทรทัศน์ยุคใหม่จะไม่สามารถพัฒนาให้ทันสมัยได้หากขาดความ
เป็นจริงจากสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยความมีอยู่ของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศจึงเป็น
แรงผลักดันให้เกิดความพยายามท าความเข้าใจอัตลักษณ์ของเกย์มากขึ้น 

 แม้ปัจจุบันจะมีการน าเสนอภาพลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ
อย่างมากมาย แต่ภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ยังคง
เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในแง่ลบเช่นในอดีต ผ่านความรู้สึกหลบซ่อน 
ความอับอาย ความหมกมุ่น หรือไม่สมหวังในความรัก มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สร้างภาพลักษณ์ให้กลุ่มคนที่มี
รสนิยมแบบรักร่วมเพศสมหวังแบบคู่ชายรักหญิง ความเป็นจริงนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันสังคมไทย
ยอมรับกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศได้แท้จริงนั้นมีเพียงส่วนหนึ่ง แต่ยังมีบางส่วนที่มองว่าการเป็นคนที่มี
รสนิยมแบบรักร่วมเพศเป็นสิ่งที่ไม่ดี สิ่งผิดปกติ ไม่ควรจะเป็น ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการสร้างวาทกรรมแง่
ลบต่อกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในยุคก่อน การเปลี่ยนทัศนะคติดังกล่าวต้องอาศัยเวลาและการใช้สื่อ
น าเสนอแง่มุมที่หลากหลายของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศให้สอดคล้องกับเป็นจริงว่ากลุ่มคนที่มีรสนิยม
แบบรักร่วมเพศไม่มีได้มีเพียงความหมกมุ่นเรื่องเพศหรือความไม่สมหวังในความรัก (พัฒนพล วงษ์ม่วง, 2559, 
น. 107) 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรศึกษาวาทกรรมที่สะท้อนแนวคิดด้านเพศของกลุ่มคนที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศจากความหมาย
ของค าสแลงและบริบทการใช้ค าสแลงของตัวละครที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศในละครชุดเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 
เดอะ ซีรีส์ 
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ทัศนคติที่มีต่อ “เด็กออทสิติก” ในละครชุด Project S The Series 
ตอน Side by Side พี่น้องลูกขนไก ่

 
อัญธิกา หมัดยูโส๊ะ1  สุชานาถ นวลศรี2  
บุณยาพร โต๊ะจิ3  และบุษกร โกมลตรี4 

 

บทคัดย่อ 
 
  การศึกษาเรื่ อง  “ เด็กออทิสติก” ในละครชุด   Project S The Series ตอน Side by Side 
พ่ีน้องลูกขนไก่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของสังคมและทัศนคติของครอบครัวภายในละครชุด 
ที่มีต่อเด็กออทิสติกในละครชุด  Project S the series ตอน side by side พ่ีน้องลูกขนไก่  ผลการศึกษา 
พบทัศนคติของคนในครอบครัวและคนในสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกเป็นทัศนคติทั้งในทางลบและทัศนคติ 
ในทางบวกดังนี้ ทัศนคติต่อพรสวรรค์และความสามารถของเด็กออทิสติก  ทัศนคติต่อการควบคุมอารมณ์ 
ของเด็กออทิสติก และทัศนคติต่อการพัฒนาตนเองของเด็กออทิสติก  โดยพบว่าหากคนในครอบครัวมีทัศนคติ
ในทางลบจะส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก และหากสังคมมีทัศนคติในทางลบจะยิ่งส่งผล 
ต่อการลดทอนพ้ืนที่การเข้าสังคมของเด็กออทิสติก  ขณะเดียวกันหากคนในครอบครัวมีทัศนคติในทางบวก  
หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติจากในทางลบเป็นทางบวก จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติกและสามารถพิสูจน์ 
ให้สังคมยอมรับ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ที่มีต่อเด็กออทิสติกได้   ละครชุด  Project S The Series  
ตอน Side by Side พ่ีน้องลูกขนไก่  จึงสื่อให้เห็นว่าเด็กออทิสติกเป็นเด็กพิเศษ  สามารถพัฒนาศักยภาพได้ 
และการมีพ้ืนที่ในสังคมของเด็กออทิสติกนั้นขึ้นอยู่กับคนในครอบครัวเป็นส าคัญ 
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ ออทิสติก ละครชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4  อาจารย์ ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ
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บทน า 
  ในประเทศไทย “ออทิสติก” จะเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในวงการทางการแพทย์  แต่ทว่าในสังคมไทยยังไม่
เข้าใจและขาดการรับรู้เกี่ยวกับเด็กออทิสติกดีนัก ทั้ง ๆ ที่พบเด็กออทิสติกในสังคมจ านวนไม่น้อย  สถิติผู้ป่วย
จากกรมสุขภาพจิตในปี พ.ศ 2560 เผยว่า “พบเด็กในประเทศไทยป่วยเป็นออทิสติกราว 3 แสนคน ซ่ึงพบ 
อัตราป่วยโรคออทิสติกได้ 6 คนในประชากรทุกๆ 1,000 คน”  (คมชัดลึก, 2560) 
 สังคมไทยในปัจจุบัน เด็กออทิสติกยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างที่ควรจะได้รับ เห็นได้จากสื่อที่
น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กออทิสติกเรื่องการมีที่ยืนในสังคม ส านักงานข่าว Nation ได้เขียนบทความเก่ียวกับ
เด็กออทิสติกเรื่อง “เพ่ิมที่ยืน ‘ออทิสติก’ ในสังคมไทย”  รวมถึงมติชนออนไลน์ได้เขียนบทความในชื่อ 
“สุขภาพจิตและสังคมที่ยั่งยืน ‘กลุ่มออทิสติก’” แต่ถึงแม้สื่อจะพยายามเรียกร้องการมีพ้ืนที่ทางสังคมให้เด็ก
ออทิสติก ก็ยังคงไม่เป็นผล คนยังมองเด็กออทิสติกในด้านลบ เพราะมีแค่สื่อเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่เลือก
น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กออทิสติก (คมชัดลึก, 2560) 

การที่คนในสังคมบางส่วนมองเด็กออทิสติกในด้านลบเป็นเพราะปัญหาการสื่อสารของเด็กออทิสติก
เนื่องจาก เด็กออทิสติกเป็น “เด็กที่มีความล่าช้าและความผิดปกติทางด้านสังคม ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพ
กับบุคคล ทางด้านสื่อความหมาย การพูด และการใช้ภาษา และทางด้านจินตนาการ  จึงมีพฤติกรรมซ้ าซากทั้ง
ด้านความคิด และการกระท า ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงยาก มีปัญหาทางอารมณ์ แต่จะมีความสามารถพิเศษ
ทางใดทางหนึ่งโดดเด่นอย่างชัดเจน” (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2547 น. 23) 

ในปี พ.ศ. 2560 ละครชุด Project S The Series ตอน Side By Side พ่ีน้องลูกขนไก่ ได้สร้าง
ปรากฎการณ์ที่ท าให้เด็กออทิสติกได้รับความสนใจมากขึ้น โดยการเลือกน าเสนอเรื่องราวเด็กออทิสติกใน
มุมมองที่แปลกใหม่ท าให้เกิดการพูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลมีเดีย กล่าวคือละครเลือกน าเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับ “พ่ียิม” ตัวละครหลักที่เป็นเด็กออทิสติกแต่ทว่ามีความสามารถพิเศษในด้านการกีฬา
แบดมินตัน อย่างไรก็ตามความเป็นเด็กออทิสติกที่มีปัญหาการสื่อสารบกพร่องท าให้ “พ่ียิม” ต้องเผชิญทัศนคติ
ของคนในครอบครัว และคนในสังคมทั้งทัศนคติทางบวกและทัศนคติทางลบซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของ “พ่ียิม” 
ละครได้แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของคนในครอบครัวมีส่วนส าคัญในการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กออทิสติก  และ
เป็นส่วนผลักดันให้เด็กได้พบกับพรสวรรค์ของตน ตลอดจนสนับสนุนเด็กให้เข้าไปมีพ้ืนที่ยืนในสังคม  อีกทั้ง
ทัศนคติของคนในสังคมก็มีผลต่อการเปิดพื้นที่ให้เด็กออทิสติกได้เข้าไปมีที่ยืนในสังคมเช่นกัน 
 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กออทิสติกในซีรีส์ Project S the series ตอน  side by side  พ่ี
น้องลูกขนไก่ จึงเลือกท่ีจะศึกษาทัศนคติที่มีต่อ “เด็กออทิสติก” ในละครชุดทั้งทัศนคติของคนในครอบครัวและ
ทัศนคติคนในสังคม ซึ่งผลการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นว่าทัศนคติของคนในครอบครัวและสังคมมีผลอย่างยิ่งต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กออทิสติกในการตอบสนองการสื่อสาร และอดทนต่อภาวะความกดดัน
ภายนอกเพ่ือให้ได้รับการยอมรับว่าตนเองก็สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
  เพ่ือศึกษาทัศนคติของคนในครอบครัว และคนในสังคมท่ีมีต่อเด็กออทิสติกในละครชุด  Project S the 
series ตอน side by side พ่ีน้องลูกขนไก ่
 
วิธีการศึกษา 
  ผู้วิจัยศึกษาทัศนคติของคนในครอบครัวและคนในสังคมที่มีต่อตัวละคร “ออทิสติก”จากละครชุด 
Project S the series ตอน side by side พ่ีน้องลูกขนไก่ จ านวน 8 ตอน ผ่านทางโทรทัศน์ช่อง one โดยเก็บ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ Youtube  
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการดูละครอย่างละเอียดแล้วเก็บบันทึกข้อมูลทั้งที่เป็นวัจนภาษาและ   
อวัจนภาษาจากเนื้อหาและบทสนทนาที่สะท้อนถึงทัศนคติของคนในครอบครัวและคนในสังคมที่มีต่อ “พ่ียิม” 
ตัวละครที่เป็นเด็กออทิสติก รวมถึงพฤติกรรมของ “พ่ียิม”ที่ตอบโต้ทัศนคติเหล่านั้น มาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด
เรื่องการแสดงออกทางทัศนคติของดารณี พานทอง (2542, น. 43) ที่กล่าวถึงประเภทของทัศนคติมาเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษาดังนี้ 
  1. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม 
ในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ด ีไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย 
  2. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีหรือยอมรับ 
ความพอใจ  
  จากนั้นผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยพบภาพสะท้อนทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกในละครชุด Project S The Series 
ตอน Side by Side พ่ีน้องลูกขนไก ่ดังต่อไปนี้ 

1. ทัศนคติเกี่ยวกับด้านพรสวรรค์และความสามารถ 
   1.1 ทัศนคติของครอบครัวที่มีต่อเด็กออทิสติกในละครชุด Project S the series ตอน side by side    
พี่น้องลูกขนไก่ 
      การแสดงออกทางความคิดหรือทัศนคติของคนภายในครอบครัวไม่ว่าทั้งในทางลบหรือทางบวก
ล้วนส่งผลกระทบต่อตัวเด็กออทิสติกทั้งสิ้น   โดยทัศนคติในทางลบส่วนใหญ่มาจากแม่ตั้ม และโด่ง 
ซึ่งเป็นคนภายในครอบครัวของ “ ยิม ”  ส่งผลให้ยิมมีการสื่อสารตอบโต้ทัศนคติเหล่านั้นด้วยพฤติกรรม 
ที่ก้าวร้าวและรุนแรง  เพราะเกิดจากการได้รับความรู้สึกในแง่ลบ  ทั้งความไม่เข้าใจและการดูถูก  
ในความสามารถของตนเอง  แต่ในทางกลับกัน “ยิม” ก็ได้รับทัศนคติในทางบวกจากน้าแตงเช่นกัน 
ทั้งความห่วง ความรัก ความเข้าใจ  และความเชื่อมั่น  ซึ่งส่งผลให้ยิมมีแรงผลักดันและพัฒนาตนเองได้ 
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1.1.1 ทัศนคติในทางลบ  
    บทสนทนาของแม่ตั้ม 
ตอนที ่1 (1/5) เวลา 03.34  
 “แข่งไปก็เสียเวลาเปล่า ๆ เงอะ ๆ งะ ๆ อย่างนี้จะไปชนะใครเขา ดูสิลูกขีดเส้นก็ยังไม่ตรงเลย” แม่ตั้ม
พูดด้วยสีหน้าดูแคลน 
 
ตอนที ่1 (2/5) เวลา 03.23  
 “ฉันว่าพอเถอะ เชื่อฉัน ไอยิมมันเป็นนักกีฬาไม่ได้หรอก ให้มันเล่นแบดฯ หน้าบ้านกับแกเฉย ๆ 
พอแล้วไม่ต้องให้มันแข่งหรอก” แม่ตั้มพูดด้วยสีหน้าจริงจัง 
 
ตอนที ่3 (2/5) เวลา 03.33 

“ไม่อยากจะดูเลย ไม่รู้ตอนแข่งจะเป็นไง” แม่ตั้มพูดขึ้น 
“แล้วใครใช้ให้มาดูเล่า ก็บอกแล้วว่าไม่ให้มา ห้ามมา มาแล้วเสียสมาธิ” ยิมพูดเถียงแม่ตั้ม 
 
   บทสนทนาของโด่ง 

ตอนที่ 4 (5/5) เวลา 04.00 
  “น้องโด่งตีเสียท าไม รู้ไหมว่ามันน่าอายมากเลยนะ” ยิมพูดกับโด่ง 

“เออ กูก็อายเหมือนกันที่ต้องมาเล่นกับมึง” โด่งตะคอกใส่ยิมด้วยความโมโห 
 
ตอนที่ 6 (2/5) เวลา 06.02 
  “ตัดใจเหอะพ่ียิม โด่งอยากเล่นเดี่ยว อยากเล่นคนเดียว” โด่งพูด 
  “เอ้า ท าไมอ่ะน้องโด่ง น้องโด่งไม่อยากเป็นคู่นักแบดฯ ที่เก่งที่สุดในโลกกับพ่ียิมแล้วหรอ” ยิมตอบ 
 “เราไม่มีวันเป็นคู่ที่เก่งได้หรอก” โด่งบอกยิม 
 
ตอนที่ 6 (2/5) เวลา 06.02 
 “ก็อย่างที่น้าแตงบอกไง ถ้าพ่ียิมอยากเป็นอะไรอ่ะ พ่ียิมเป็นได้ทุกอย่างเลย” ยิมเถียงกลับ 
  “แต่พ่ียิมเป็นนักกีฬาไม่ได้” โด่งตอบ 
 
  จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติของคนในครอบครัว คือ แม่ตั้มและโด่งนั้นแสดงให้เห็นถึง
ทัศนคติในทางลบที่มีต่อตัวเด็กออทิสติกในด้านความสามารถ  โดยมองว่าเด็กออทิสติกไม่มีพรสวรรค์ และไม่มี
ความสามารถมากพอที่จะเล่นกับเด็กปกติได้  ส่งผลให้เด็กออทิสติกถูกต่อต้านจากครอบครัว  จนไม่สามารถ
แสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่  แต่อีกนัยหนึ่งทัศนคติในทางลบนั้นก็เป็นแรงผลักดันที่ท าให้ 
เด็กออทิสติกพัฒนาความสามารถของตนเองได้ 
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      1.1.2 ทัศนคติในทางบวก 
     บทสนทนาของแม่ตั้ม 
ตอนที ่5 (5/5) เวลา 00.48 
 “วันแรกที่มันเล่นแบดฯ ฉันยังมีความหวังกับมันอยู่เลย ดูสิมันสอนคนอ่ืนได้ด้วย” แม่ตั้มพูดกับน้าแตง
ทั้งน้ าตา 
 
ตอนที่ 7 (3/5) เวลา 05.42 
 “ยิมยังอยากแข่งอยู่รึเปล่า” แม่ตั้มถาม 
  “ไม่ได้ ไม่มีใครอยากเล่นคู่กับพี่ยิมเลย” ยิมตอบ 
  “ยิมก็ไปแข่งเดี่ยวสิ” แม่ตั้มเสนอ 
  “พ่ียิมไม่อยากลงแข่งแล้ว” ยิมตอบ 
 
ตอนที่ 7 (3/5) เวลา 05.42 
 “ยิมกลัวอะไร ยิมเก่งจะตาย” แม่ตั้มชมยิม เพ่ือให้ก าลังใจ 
 “พ่ียิมกลัวแม่ตั้มอายคน” สิ้นสุดเสียงยิม แม่ตั้มได้ยินอย่างนั้นก็เสียใจ จากนั้นยิมก็พูดต่อว่า 
 “ตอนเด็ก ๆ ที่พ่ียิมแข่งเดี่ยว แม่ตั้มบอกพ่ียิมว่า แม่ตั้มอายคน” แม่ตั้มไม่พูดอะไร ท าได้เพียงแต่
ร้องไห้ 
 “แม่จะสนับสนุนยิม ถ้ายิมอยากแข่ง” แม่ตั้มบอกพร้อมกับร้องไห้ 
 
     บทสนทนาของน้าแตง 
ตอนที ่1 (1/5) เวลา 07.29 
 “โค้ชคะ ฉันอยากจะขอโอกาสให้ยิมอีกสักครั้ง อย่างน้อย ๆ เมื่อก่อนเขาก็ได้เหรียญมาจากหลาย
รายการนะคะ” น้าแตงพยายามอ้อนวอนโค้ชภูมิ 
 
ตอนที่ 1 (1/5) เวลา 07.29  

“แต่เขามีพรสวรรค์นะคะโค้ชก็เห็น  ฝีมือของเขาเก่งพอ ๆ กับเด็กในระดับเดียวกันทุกคน และสิ่งที่ดี 
ที่สุด คือ  เขาตั้งใจมาก มาซ้อมก็ตรงเวลา  ไม่เคยขาด  ไม่เคยอู้  แตงว่าเขายังมีวินัยมากกว่าคนอ่ืนด้วยซ้ า” 
น้าแตงพูดด้วยความมุ่งม่ัน 

 
ตอนที่ 5 (1/5) เวลา 05.19 
 “ลองดูพ่ี เผื่อสมาธิมันจะดีขึ้น แถมกล้ามเนื้อแขนกับขามันจะได้แข็งแรงขึ้นด้วยนะพ่ี” น้าแตงตอบ
อย่างมีความหวัง 
  “ลองดูก็ได้ เผื่อว่ามันจะได้เลิกเดินกระโดกกระเดกกับเขาสักที” แม่ตั้มดูไม่ค่อยเชื่อว่ายิมจะท าได้ 
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  จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติของคนในครอบครัว นั่นคือน้าแตงและแม่ตั้มนั้น 
แสดงให้เห็นว่าน้าแตงมีทัศนคติในทางบวกต่อยิมตั้งแต่แรก มีการส่งเสริมและช่วยพัฒนาความสามารถของยิม  
และเป็นคนที่มีความเข้าใจในตัวเด็กออทิสติก  เป็นคนส าคัญที่ท าให้ยิมแสดงความสามารถของตนเอง 
ในสังคมได้  ในขณะที่แม่ตั้มนั้น แม้จะมีทัศนคติในทางลบในช่วงแรก แต่ด้วยความรักของแม่จึงยอมสนับสนุน
ให้ยิมได้เข้าไปมีโอกาสในสังคม อย่างไรก็ตามแม่ตั้มมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจากในทางลบเป็นทางบวกใน
ภายหลังเมื่อลูกสามารถพิสูจน์ความสามารถของตนเอง ทัศนคติทางบวกของแม่เป็นก าลังใจส าคัญให้ยิมมุ่งมั่นที่
จะต่อสู้อุปสรรคต่อไปได ้

   1.2 ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกในละครชุด Project S the series ตอน side by side 
พี่น้องลูกขนไก่ 

  ทัศนคติเป็นความคิด ความรู้สึกที่แสดงออกผ่านทางพฤติกรรมหรือค าพูดของคน ภายนอก 
ที่มีต่อ “ยิม”  โดยทัศนคติในทางลบของคนภายนอกที่มีต่อ “ยิม” นั้นแสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบ ไม่พอใจ 
และไม่เข้าใจเด็กออทิสติก  รวมไปถึงการไม่ให้โอกาสเด็กออทิสติกในการเข้าสังคม  ดังตัวอย่างบทสนทนา
ต่อไปนี้ 

         1.2.1 ทัศนคติในทางลบ 
ตอนที ่1 (1/5) เวลา 07.29 

      “โค้ชแตง คุณเป็นนักกีฬามาก่อนคุณก็รู้  ไอตอนเด็ก ๆ มันก็ยังเล่นง่าย แต่พอเข้าสู่รุ่นอายุ 18 ปี 
นักกีฬามันก็เก่งขึ้นกันหมด  กว่าจะได้สักแต้มมันก็ต้องตีกันนานขึ้น  แล้วยิมมันท าได้ไหมล่ะ”  โค้ชภูมิ 
พูดด้วยสีหน้าจริงจัง 

 
ตอนที ่1 (4/5) เวลา 02.45 
           “นี่พี่เล่นไม่เป็นใช่ไหม” เด็กอีกคนพูดเสริม 
 
ตอนที ่3 (2/5) เวลา 06.39 
           “แล้วมันจะแข่งกับเราไหวหรอวะ” คู่แข่งขันและเพ่ือนอีกคนพูดพร้อมหัวเราะเยาะกัน 
   

จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติของคนในสังคมยังขาดความเข้าใจในตัวของเด็กออทิสติก 
มองว่าเด็กออทิสติกเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถ  และไม่สามารถท ากิจกรรมร่วมกับเด็กปกติได้  เด็กออทิสติก
จึงถูกกีดกันออกจากสังคม  ท าให้ขาดพ้ืนที่ทางสังคม  รวมถึงขาดพ้ืนที่ในการแสดงออกทางความสามารถ 
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   1.2.2 ทัศนคติในทางบวก 
ตอนที ่5 (5/5)  เวลา 2.17 
 “ยิมเค้าเก่งนะคุณแม่ อย่าให้ใครมาเหมาว่าลูกคุณแม่ด้อยกว่าคนอ่ืน เขามีสิ่งดี  ๆ มากมายอยู่ในตัว 
ที่คนอย่างเราทั่วไปไม่มีด้วยซ้ า” ผ.อ.โรงเรียนเด็กพิเศษชมยิมให้น้าแตงและแม่ตั้มฟัง ขณะที่ทั้งคู่ตัดสินใจ 
จะรับยิมกลับไปอยู่บ้าน 
 
ตอนที่ 6 (1/5) เวลา 05.44 
  “ต่อไปนี้จะให้พ่ียิมเขามาช่วยครูสอนนะ” ปู่หนุ่มเจ้าของยิมบอกเด็กผู้หญิงสามคนที่มาเรียน
แบดมินตัน  แต่เด็ก ๆ ดูกลัว ๆ และมีสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนัก  ปู่หนุ่มจึงพูดต่อว่า  
  “ไม่ต้องกลัว น้าแตงเค้าบอกว่าพ่ียิมสอนได้ เคยสอนมาแล้วด้วย แต่ว่าตอนแรก ๆ เนี่ย  จะให้พ่ียิม 
เขาเก็บลูกก่อนละกัน เราจะได้ไม่ต้องเก็บให้เหนื่อยไง เนอะ” เด็กท้ังสามคนมองตากันเลิ่กลั่กแต่ก็พยักหน้ารับ 

   
 จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติของคนในสังคมนั้นมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากในทางลบ 
เป็นทางบวก  เนื่องจากเมื่อเห็นการพัฒนาความสามารถของยิมที่เป็นเด็กออทิสติกแล้ว  คนในสังคมก็ยอม  
ให้โอกาสยิม  ท าให้ยิมได้เข้ามามีพ้ืนที่ทางสังคมมากขึ้น  และทัศนคติในทางบวกนี้ส่งผลท าให้เด็กออทิสติก  
มีจุดยืนในสังคมจนน าไปสู่การยอมรับและได้รับความเข้าใจในที่สุด 
 
2. ทัศนคติต่อการควบคุมอารมณ์ 
    2.1 ทัศนคติของคนในครอบครัวที่มีต่อเด็กออทิสติก Project S the series ตอน side by side พี่น้อง 
ลูกขนไก่ 
  ทัศนคติของคนภายในครอบครัวไม่ว่าทั้งในทางลบหรือทางบวกล้วนส่งผลกระทบต่อตัวเด็กออทิสติก
ทั้งสิ้น  โดยทัศนคติในทางลบส่วนใหญ่มาจากแม่ตั้มและโด่ง  ซึ่งเป็นคนภายในครอบครัวของ “ยิม” 
โดยมีทัศนคติที่มองว่ายิมมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  และไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้ 
        2.1.1 ทัศนคติในทางลบ 
       บทสนทนาของแม่ตั้ม 
ตอนที ่1 (2/5) เวลา 03.23 

“นี่ ! ไอยิมมันทนแรงกดดันได้ที่ไหน อะไรไม่ได้ดั่งใจก็ปี๊ด แพ้ทีก็อาละวาดที ฉันว่าปล่อยให้ไอโด่ง 
มันไปหาคู่ใหม่เถอะ” แม่ตั้มพยายามพูดให้น้าแตงใจอ่อน 
 
ตอนที ่1 (2/5) เวลา 03.23 
          “แล้วถ้าแข่งคราวหน้ายังเป็นเหมือนเดิมอีกฉันจะไม่ยอมให้มันแข่งแล้วนะ” 
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ตอนที่ 3 (2/5) เวลา 03.33  

“แล้วฉันพูดอะไรผิดไหมละ แพ้มาไม่รู้กี่สนาม อาละวาดมันทุกสนามเลย จ าไว้นะยิม แพ้ชนะ 
มันไม่ส าคัญหรอก ขอให้ตั้งใจเล่นเป็นพอ แพ้แล้วไม่ต้องโวยวายเป็นเด็ก” แม่ตั้มพูดกับยิม 

 

บทสนทนาของโด่ง 
ตอนที่ 6 (2/5) เวลา 06.02 
 “งั้นพ่ียิมก็อยู่ในสนามคนเดียวให้ได้ ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็น แบบที่โด่งไม่ต้องพะวง เล่นแบดฯ 
เหมือนคนปกติ พ่ียิมท าได้ไหม” โด่งบอกยิม ยิมไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ร้องได้ออกมาเท่านั้น โด่งเช็ดน้ าตา
ให้ยิมพร้อมพูดว่า “ไป ไม่ต้องร้องแล้ว กลับ” 
 
ตอนที่ 7 (5/5) เวลา 08.42 
“พอเข้าสนามจริง ๆ ไงพ่ียิมก็ท าไม่ได้หรอก เลิกฝันได้แล้ว” โด่งพูดกับยิม 
 
  จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติของคนในครอบครัวนั้น  มองว่าเด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มี
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  ไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของตนเองได้  เมื่อท าพฤติกรรมก้าวร้าวในสังคม 
ก็จะส่งผลให้ครอบครัวถูกมองด้วยทัศนคติในทางลบไปด้วย  จนท าให้ครอบครัวพยายามกีดกันเด็กออทิสติก  
ออกจากสังคม เพราะกลัวการดูถูกจากบุคคลในสังคม  
 
      2.1.2 ทัศนคติในทางบวก 
     บทสนทนาของน้าแตง 
ตอนที ่1 (2/5) เวลา 03.23  
  “เดี๋ยววันนึงมันก็รู้จักควบคุมอารมณ์ได้เองหน่า  ยิมมันก็แค่พัฒนาช้า  แต่สักวันมันก็จะเรียนรู้ 
เองแหละ” น้าแตงพูดด้วยสีหน้าครุ่นคิด 
 
  จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติของคนในครอบครัวมีแค่เพียงน้าแตงเท่านั้นที่มีความเข้าใจ
ต่อเด็กออทิสติก  เพราะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดยิมมากที่สุด  ส่งผลให้สามารถเข้าใจความบกพร่องทางการสื่อสาร
และการแสดงออกทางพฤติกรรมได้เป็นอย่างดี  และทัศนคติในทางบวกนี้เองท าให้ยิมสามารถลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรงได ้
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    2.2 ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกในละครชุด Project S the series ตอน side by side 
พี่น้องลูกขนไก่ 

  ทัศนคติเป็นความคิด ความรู้สึกท่ีแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมหรือค าพูดของคนภายนอกที่มีต่อ “ยิม” 
โดยทัศนคติในทางลบของคนภายนอกที่มีต่อ “ยิม” นั้น  แสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบ ไม่พอใจ และไม่เข้าใจ
เด็กออทิสติก  ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางท่าทางหรือการที่เด็กออทิสติกแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 
และควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้  ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

       2.2.1 ทัศนคติในทางลบ 
ตอนที ่1 (1/5) เวลา 07.29  

 “แล้วคราวก่อนก็สร้างเรื่องในสนามจนเกือบถูกแบน คนเขาแชร์กันเต็มเฟสบุ๊คเต็มไปหมด  
ตอนนี้สโมสรจะขึ้นแบล็คลิสต์ด้วยแล้วนะ  พฤติกรรมของเขาผมว่าเขาลงแข่งไม่ได้” โค้ชภูมิเอารูปในโทรศัพท์
ให้น้าแตงด ู
 
ตอนที ่1 (4/5) เวลา 02.45 
 “พ่ีเค้าปัญญาอ่อนเหรอวะแก” เด็ก ๆ แสดงอาการหวาดกลัว 
 “กูไม่ได้ปัญญาอ่อน” นาฬิกาข้อมือยิมดังขึ้น  เพ่ือบอกเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ยิมต้องซ้อม
แบดมินตันทุกวัน  ยิมอาละวาดเสียงดัง และซัดไม้แบดฯ ลงพื้น 
 
 
ตอนที ่3 (2/5) เวลา 8.06 
 “วันนี้เรามาพนันกันดีกว่า ว่าพ่ียิมจะเขวี้ยงไม้รึเปล่า” เด็กคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยความท้าทาย 
 
  จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าในสายตาของคนในสังคมที่ไม่ได้ใกล้ชิดหรือผูกพันกับเด็กออทิสติก  
จะมองเด็กออทิสติกว่าเป็นตัวตลก  เป็นคนปัญญาอ่อน และเป็นคนที่อารมณ์ร้าย  ซึ่งทัศนคติในทางลบนี้  
จะมาจากการที่เด็กออทิสติกไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้จนเกิดพฤติกรรมที่น่ าอับอาย  ท าให้ 
คนในสังคมไม่ เปิดใจยอมรับหรือไม่เข้าใจต่อความบกพร่องของเด็กออทิสติก  รวมถึงยังไม่เชื่อมั่น  
ว่าเด็กออทิสติกจะสามารถฝึกฝนจนควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
 
      2.2.2 ทัศนคติในทางบวก 
ตอนที่ 6 (1/5) เวลา 05.44 

 “ต่อไปนี้จะให้พ่ียิมเขามาช่วยครูสอนนะ” ปู่หนุ่มบอกเด็กสามคน  แต่เด็ก ๆ ดูกลัว ๆ และมีสีหน้า 
ไม่ค่อยสู้ดีนัก  ครูจึงพูดต่อว่า “ไม่ต้องกลัว น้าแตงเค้าบอกว่าพี่ยิมสอนได้ เคยสอนมาแล้วด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 
 

 

  
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 
ตอนที่ 6 (4/5) เวลา 03.15 
  “เวลาหน่อยข้ึนเอ็น หน่อยจะใจเย็น และก็มีสมาธิมาก เนี่ย มันเป็นเส้นตรง ๆ อย่างตอนพ่ียิมผูกเชือก
รองเท้ามันจะคดไปคดมาใช่มั้ย พ่ียิมอาจจะงงนะ แต่เดี๋ยวเรามาฝึกสมาธิด้วยการขึ้นเอ็นกันนะ” หน่อยพูด 
กับยิมอย่างใจเย็นพร้อมยิ้มให้ เพ่ือที่จะสอนยิมขึ้นเอ็น 
 
ตอนที่ 7 (1/5) เวลา 08.39 
  “เก่งมากพ่ียิม ใจเย็นลงแล้วใช่ไหม” หน่อยยิ้มแล้วปรบมือให้ยิม  
  “พ่ียิมใจเย็นลงแล้ว” ยิมยิ้มพร้อมพยักหน้าแล้วตอบ 
   
          จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติในทางบวกของคนในสังคมส่วนใหญ่มาจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด
กับเด็กออทิสติก  บุคคลเหล่านี้จะมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนเด็กออทิสติกให้มีที่ยืนภายในสังคม 
ส่งผลให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนสามารถควบคุมอารมณ์และลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงได้ 
 
3. ทัศนคติต่อการพัฒนาตนเอง 
    3.1 ทัศนคติของครอบครัวที่มีต่อเด็กออทิสติก Project S the series ตอน side by side พี่น้องลูก
ขนไก่ 
  ทัศนคติของคนในครอบครัวมีผลต่อการพัฒนาตนเองของเด็กออทิสติก เพราะทัศนคติทั้งในทางลบ
และทางบวกมีส่วนในการผลักดันตัวเองของเด็กออทิสติก  ท าให้เด็กออทิสติกสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ 
ไม่ว่าในด้านความสามารถหรือการควบคุมอารมณ์ 
 
       3.1.1 ทัศนคติในทางลบ 
      บทสนทนาของแม่ตั้ม 
ตอนที่ 1 (2/5) เวลา 03.23 

“ฉันสอนมันเป็นพัน ๆ รอบ มันไม่ เคยเข้าใจเลย  สอนจนปากจะฉีกถึงรูหูแล้ว” แม่ตั้มพูด 
พร้อมแสดงท่าทางประกอบ 
   
  บทสนทนาของโด่ง 
ตอนที่ 6 (2/5) เวลา 06.02 

“ก็อย่างที่น้าแตงบอกไง ถ้าพ่ียิมอยากเป็นอะไรอ่ะ พ่ียิมเป็นได้ทุกอย่างเลย” ยิมเถียงกลับ 
   “แต่พ่ียิมเป็นนักกีฬาไม่ได้” โด่งตอบ 
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ตอนที่ 7 (5/5) เวลา 08.42 
  “พอเข้าสนามจริง ๆ ไงพ่ียิมก็ท าไม่ได้หรอก เลิกฝันได้แล้ว” โด่งพูดกับยิม 
 
  จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติในทางลบของคนในครอบครัวจะมาจากแม่ตั้มและโด่ง  
โดยทั้งสองนั้นเชื่อว่ายิมไม่สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นนักกีฬาที่ดีได้  มองว่าการที่ยิมจะสามารถพัฒนาตนเอง
ได้นั้นเป็นเรื่องเพ้อฝัน ไม่มีทางเป็นจริง สอนไปก็ไม่จ า ไม่สามารถท าตามได้ ส่งผลให้เด็กออทิสติกถูกลดทอน
พ้ืนที่ลงแม้กระท่ังในครอบครัวของตัวเอง 
 
       3.1.2 ทัศนคติในทางบวก 
      บทสนทนาแม่ตั้ม 
ตอนที่ 7 (3/5) เวลา 03.57 
 “พ่ีตั้ม ไอ้ยิมมันดีใจใหญ่เลย พ่ีดูดิ” น้าแตงยิ้มและบอกแม่ตั้มผ่านการโทรแบบวิดีโอด้วยความดีใจ 
เมื่อยิมสามารถฝึกสอนเด็ก ๆ จนชนะการแข่งขันได้ แม่ตั้มก็ยิ้มพร้อมกับมองดูเด็ก ๆ กอดยิม ทั้งยังเอาเหรียญ
และถ้วยรางวัลมาให้ยิมด้วยความตื้นตันใจและภูมิใจ 
 
ตอนที่ 7 (5/5) เวลา 03.44 
  “ยิมอยากท าอะไร ยิมท าได้ทุกอย่างเลยนะ” แม่ตั้มพูด และร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจ และพูดต่อว่า
 “ยิม แม่ขอไปเชียร์ยิมบ้างได้ไหม” แม่ตั้มพูดด้วยความหวัง 
  “ได้ครับ” ยิมตอบ เมื่อได้ยินอย่างนั้นแม่ตั้มก็ยิ่งร้องไห้หนักข้ึน และกอดยิมด้วยความดีใจปนปลื้มใจ 
 
  จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติของคนในครอบครัวจะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
จากในทางลบไปเป็นทางบวกหลังจากที่เห็นยิมพัฒนาตนเองได้  จนเริ่มยอมรับในความสามารถของยิม  
ส่งผลให้ยิมมีการควบคุมอารมณ์ท่ีดีขึ้น  จนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 
     
    3.2 ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกในละครชุด Project S the series ตอน side by side 
พี่น้องลูกขนไก่ 
  ทัศนคติของคนในสังคมมีผลต่อการพัฒนาตนเองของเด็กออทิสติก  ทั้งในทางลบและทางบวก  
ซึ่งมีส่วนในการผลักดันตัวเองของเด็กออทิสติก  ท าให้เด็กออทิสติกสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้  
ไม่ว่าในด้านความสามารถหรือการควบคุมอารมณ์ 
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       3.2.1 ทัศนคติในทางลบ 
ตอนที ่1 (1/5) เวลา 07.29 
 “โค้ชแตง  คุณเป็นนักกีฬามาก่อนคุณก็รู้  ไอตอนเด็ก ๆ มันก็ยังเล่นง่าย แต่พอเข้าสู่รุ่นอายุ 18 ปี 
นักกีฬามันก็เก่งขึ้นกันหมด กว่าจะได้สักแต้มมันก็ต้องตีกันนานขึ้น แล้วยิมมันท าได้ไหมล่ะ ” โค้ชภูม ิ
พูดด้วยสีหน้าจริงจัง 
 
ตอนที ่1 (1/5) เวลา 07.29 
 “ใช่ แต่วินัยของเขามันตึงเกินไปจนยืดหยุ่นไม่ได้ นี่แหละปัญหาของเด็กออทิสติก ยอมรับได้แล้ว” 
โค้ชภูมิพูดอย่างจริงจัง 
 
  จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติของคนในสังคมนั้นไม่เชื่อว่าเด็กออทิสติกจะสามารถพัฒนา
ตัวเองได้  เพราะเด็กออทิสติกในสื่อหรือละครนั้นเคยแสดงท่าทางหรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงต่อหน้าผู้คน
อยู่บ่อยครั้ง  จนเป็นภาพจ าว่าเด็กออทิสติกเป็นเด็กที่ก้าวร้าว เอาแต่ใจ ชอบขว้างปาสิ่งของ  คนในสังคม 
จึงมีความคิดและทัศนคติที่ว่าเด็กออทิสติกไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ในทางพฤติกรรม 
 

       3.2.2 ทัศนคติในทางบวก 

ตอนที่ 6 (4/5) เวลา 03.15 

 “โหย มันไม่ได้อ่ะน้องหน่อย รูมันเล็ก เนี่ย” 
  “ไม่เป็นไรพี่ยิม ไม่ต้องท าเป็นวันนี้ก็ได้ เดี๋ยวหน่อยขึ้นให้ดูก่อนนะ” 
 
ตอนที่ 7 (1/5) เวลา 08.39 
 “แล้วพร้อมไปสอนแล้วใช่ไหม” หน่อยถาม 
  “พร้อมแล้ว ไปก่อนนะ” ยิมก้มดูนาฬิกา แล้วตอบด้วยท่าทีรีบร้อน จากนั้นจึงโบกมือลาหน่อย 
หน่อยโบกมือตอบพร้อมกับพูดในขณะที่ยิมก าลังไปว่า “อย่าปาไม้ทิ้งนะ” 
 
ตอนที่ 7 (2/5) เวลา 00.55 
 “อีกเดือนเดียวโค้ชพ่ียิมก็พ้นโทษแบนแล้วนี่ ก็ไปลงแข่งเลยดิ” เด็กหนึ่งในนั้นเสนอ ปู่หนุ่มแอบมอง
และรอฟังค าตอบด้วยความสนใจ 
 
  จากตัวอย่างบทสนทนาสรุปได้ว่าทัศนคติของคนในสังคมนั้นเชื่อว่าเด็กออทิสติกสามารถพัฒนาตนเอง
ได้  จากบทสนทนามีการพูดให้ก าลังใจ  และมีการผลักดันให้เด็กออทิสติกพัฒนาตัวเองต่อไป  ส่งผลให้ 
เด็กออทิสติกมีก าลังใจมากยิ่งขึ้น  จนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองให้ผู้อื่นได้เห็น 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ละครชุด Project S The Series ตอน Side By Side พ่ีน้องลูกขนไก่  พบทัศนคติของคนในครอบครัว
และคนในสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ ทัศนคติในทางลบและทัศนคติในทางบวก 
โดยแยกได้ 3 ประเด็นคือ ทัศนคติเกี่ยวกับความสามารถ ทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์   และทัศนคติ
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง  โดยทั้ง 3 ประเด็นนี้พบได้ทั้งทัศนคติในทางลบและทัศนคติในทางบวก  

ทัศนคติของคนในครอบครัวพบได้ทั้งทัศนคติในทางลบและทางบวก  โดยทัศนคติในทางบวกส่วนใหญ่
พบจากน้าแตง  ซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับยิมมากที่สุด  ท าให้มีความเข้าใจต่อเด็กออทิสติกทั้งในด้านพฤติกรรม
หรือด้านความคิด  ท าให้ยิมสามารถพัฒนาตนเองได้  และทัศนคติในทางลบของคนในครอบครัว  ส่วนใหญ่  
มาจากแม่ตั้มและโด่งซึ่งเป็นตัวละครที่มีอิทธิพลต่อยิมที่สุด  โดยทั้งสองคนเป็นคนที่ยิมอยากได้การยอมรับ  
มากที่สุด  ซึ่งยิมจะแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเพ่ือเป็นนัยแสดงให้เห็นถึงความน้อยใจที่ไม่สามารถสื่อออกมาได้  
จึงแสดงออกมาผ่านพฤติกรรมที่รุนแรงหรือค าพูดที่หยาบคาย  

ทัศนคติของคนในสังคมพบได้ทั้งในทางบวกและทางลบ  โดยทัศนคติในทางบวกส่วนใหญ่มาจากบุคคล
ที่มีความรู้และความใกล้ชิดกับเด็กออทิสติก  ท าให้มีความเข้าใจต่อยิมมากกว่ากลุ่มบุคคลอ่ืน  กลุ่มคนเหล่านี้ 
จะมองศักยภาพที่อยู่ในตัวยิมมากกว่าพฤติกกรรมที่ก้าวร้าว  และมองว่ายิมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ให้ดีขึ้นได้  ส่วนทัศนคติในทางลบจะมาจากกลุ่มบุคคลที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กออทิสติก  
จึงเลือกมองยิมจากพฤติกรรมที่แสดงออกมามากกว่าที่จะมองความสามารถของยิม  ท าให้พวกเขาตัดสินยิม 
ไปในทางลบและกีดกันยิมออกจากสังคม  
 การศึกษา “เด็กออทิสติก” ในละครชุด Project S The Series ตอน Side by Side พ่ีน้องลูกขนไก่ 
ใช้แนวคิดการแสดงออกทางทัศนคติของดารณี พานทอง (2542, น. 43) ในการวิเคราะห์  โดยศึกษาจากเนื้อหา
และบทสนทนาทั้งที่วัจนภาษาและอวัจนภาษาในละครชุด Project S The Series ตอน Side by Side พ่ีน้อง
ลูกขนไก่ จ านวน 8 ตอน  จากการศึกษาพบการแสดงออกทางทัศนคติ 2 รูปแบบ คือ ทัศนคติในทางลบและ
ทัศนคติในทางบวก  นอกจากนี้ยังพบว่าละครชุดเรื่อง Project S The Series ตอน Side by Side พ่ีน้องลูก
ขนไก่มีการน าเสนอทัศนคติในทางบวกของคนในครอบครัวมากที่สุด  และน าเสนอทัศนคติในทางลบของคนใน
สังคมน้อยที่สุด  ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการแสดงออกทางทัศนคติของดารณี พานทอง (2542,          
น. 43)ที่กล่าวถึงทัศนคติในทางลบว่า คือ การแสดงออกหรือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี       
ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย และกล่าวถึงทัศนคติในทางบวกว่า คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีหรือยอมรับ 
ความพอใจ   

ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กออทิสติก กรณีศึกษาผู้ดูแลเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
นครศรีธรรมราช ของอัญนิษฐ์ ทองประเสริฐ (2553, น. 11-40) ที่ผลการวิจัยแสดงว่าการที่ผู้ดูแลเด็กออทิสติก
มีพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกที่ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จะสามารถส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ออทิสติกได้ 
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  ละครชุดเรื่อง Project S The Series ตอน Side by Side พ่ีน้องลูกขนไก่  มีการน าเสนอทัศนคติ 
ในทางบวกของคนในครอบครัวมากที่สุด  ท าให้เห็นว่าครอบครัวนั้นเป็นส่วนส าคัญในการดูแลเด็กออทิสติก  
ซึ่งจะส่งผลถึงการแสดงออกต่าง ๆ ของเด็กออทิสติก จึงกล่าวได้ว่าเด็กออทิสติกจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้นั้น  
ต้องได้รับความเข้าใจ ใส่ใจ และการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างมาก  ซึ่งไม่เพียงแค่ได้รับจากคนในครอบครัว
เพียงเท่านั้น  แต่การได้รับความเข้าใจจากคนในสังคมก็เป็นส่วนส าคัญต่อการแสดงออกและการแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กออทิสติกอีกด้วย 
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เพศสภาพและเพศวิถีของเกย์ใน Club Friday The series 
 

จิรภิญญา ส าราจ1  ติณณ์ จิวระประภัทร2  ณัฐนันท์ ตั้งก่อสกุล3 

และบุษกร โกมลตรี4 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเรื่อง “เพศสภาพและเพศวิถีของเกย์ใน Club Friday The series” มีวัตถุประสงค์ศึกษา
เพศสภาพและเพศวิถีของเกย์ท่ีปรากฏในในซีรี่ส์ไทย เรื่อง Club Friday The series โดยเลือกศึกษาจากซีรี่ส์ที่
มีตัวละครหลักเป็นเกย์ที่ออกอากาศในปี พ.ศ.2560 เรื่อง Club Friday The series 8 รักแท้... มีหรือไม่มีจริง 
ตอน รักแท้หรือแค่สับสน และ Club Friday The series 9 รักครั้งหนึ่งที่ไม่ถึงตาย ตอน รักต้องแลก ผล
การศึกษาพบว่า เพศสภาพของตัวละครเกย์มีลักษณะภายนอกเหมือนผู้ชายทั่วไปแต่มีจุดสังเกตคือมีลักษณะ
ของผู้ชายเมโทรเซ็กชวล (Metrosexual)  ส่วนบุคลิกภายในของตัวละครเกย์นั้นมี 2 ลักษณะ ได้แก่อุปนิสัย
ชอบดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืน และอุปนิสัยที่เจ้าอารมณ์ต้องการเอาชนะทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม ด้านเพศวิถี
ของตัวละครเกย์พบว่า ตัวละครเกย์ส่วนใหญ่เลือกเพศวิถีแบบไบเซ็กชวล (Bisexual) กล่าวคือรักชายแต่
เลือกใช้ชีวิตกับหญิง แต่ก็มีเกย์ที่เลือกเพศวิถีแบบชายรักชายด้วยกันเท่านั้น โดยเกย์ที่เลือกเพศวิถีเช่นนี้จะมี
ลักษณะของความเป็นหญิงแฝงอยู่ ตัวละครเกย์ทั้งหมดเลือกที่จะไม่เปิดเผยเพศวิถีแบบชายรักชายให้ครอบครัว
ที่ตนรักรับรู้ อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจปกปิดได้ในที่สุด  ผลกระทบที่ตามมาคือสมาชิกในครอบครัวไม่อาจยอมรับ
เพศวิถีดังกล่าวได้ท าให้เกิดความร้าวฉานในครอบครัวและไม่อาจกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม  
 
ค าส าคัญ :  เพศสภาพ  เพศวิถี  เกย์  Club Friday The series 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1  อาจารย์, ดร. , ภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
ค าว่า “เพศ” เป็นสิ่งที่ติดตัวสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกมาตั้งแต่ก าเนิด แบ่งเป็นสองลักษณะ คือ                 

“เพศชาย” และ “เพศหญิง” ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทุกเชื้อชาติล้วนบอกเล่าถึงบทบาททางเพศไว้ในท านอง
เดียวกัน นั่นคือในอดีตสังคมให้ความส าคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งในเรื่องของอ านาจการปกครอง 
การศึกษา การประกอบอาชีพเพ่ือจุนเจือครอบครัวเนื่องจากเพศชายเป็นเพศที่แข็งแกร่ง และเหมาะสมกับ
สภาวะผู้น ามากกว่า ขณะที่เพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนโยน เปี่ยมไปด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่ มีหน้าที่อยู่กับ
เหย้าเฝ้ากับเรือน เลี้ยงดูบุตร รวมถึงการปรนนิบัติสามีตนเอง 

กาลเวลาที่เปลี่ยนไปเพศหญิงได้รับโอกาสและสิทธิเสมอเท่าเทียมเพศชาย มีอิสระในการแสดงออก
ด้านต่างๆ มากขึ้น ท าให้ในปัจจุบันเพศไม่ใช่มีแค่เพศหญิงและเพศชายอีกต่อไป แต่เพศได้กลายสภาพแบ่ง
ออกมาเป็นสองส่วน คือ เพศสภาพหรือเพศภาวะ (Gender) คือ เพศที่ถูกก าหนดและควบคุมโดยสังคม 
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ให้ค านิยามไว้ว่าเพศสภาพนั้นเป็นสิ่งสร้างของสังคม มีเพียงแค่ “ความเป็น
หญิง” หรือ “ความเป็นชาย” เท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปลูกฝังกล่อมเกลาโดยสังคมและวัฒนธรรม                   
ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเพศวิถี และเพศวิถี (Sexuality) หมายถึง ค่านิยมบรรทัดฐานและระบบวิธีคิด วิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รักคู่ชีวิตในอุดมคติซึ่งไม่ใช่
พฤติกรรมตามธรรมชาติแต่เป็นการสร้างความหมายทางสังคม เพศวิถีจึงสัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมที่ก าหนด และสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในทุกแง่มุม (ปุรินทร์ นาคสิงห์ อ้างจาก              
จิตติมา ภาณุเดชะ, ณัฐยา บุญภักดีและ ธัญญา ใจดี, 2550, มปน.) 

ทว่านอกจากความเป็นชายและความเป็นหญิงแล้ว ยังปรากฏบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่า “กลุ่มบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศวิถี” ที่มักมีพฤติกรรมตรงข้ามกับบทบาททางเพศของตนทั้งทางกาย วาจา ซึ่งการ
แสดงออกที่สวนทางกับบริบททางสังคมนี้ ท าให้พวกเขามักไม่ได้รับการยอมรับและถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่มี
ความผิดปกติ ความหลากหลายทางเพศวิถีมีหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของกลุ่มคนข้ามเพศ 
(Transgender) หญิงรักหญิงหรือเลสเบี้ยน (Lesbians) ชายรักชายหรือเกย์ (Gays) รักสองเพศหรือไบเซ็กชวล 
(Bisexuals) ซึ่งวาทกรรมเหล่านี้ก็ได้สื่อสารสะท้อนออกมาในสื่อการแสดงประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย 
ส าหรับบริบทของสังคมไทยที่ผ่านมานั้น วาทกรรมที่ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศวิถีท่ีปรากฏในสื่อการ
แสดง โดยเฉพาะชายรักชาย ยังไม่ได้ออกสู่สายตาสาธารณชนมากนัก (รชยา บุญภิบาล, 2552 น.1) 
 หากกล่าวถึง “ชายรักชาย” หรือ “เกย”์ แล้ว สิ่งแรกที่หลายคนมักนึกถึงคือภาพของชายที่มีรสนิยมรัก
ชอบพอกับเพศเดียวกัน แสดงพฤติกรรมทางเพศที่ขัดแย้งต่อบรรทัดฐานของสังคม ท าให้น้อยคนนักที่จะ
ยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น แต่ปัจจุบันเมื่อมีการน าเสนอเรื่องราวเบื้องลึกของเกย์ผ่านสื่อที่เข้าถึงคนดูได้ง่าย
อย่างละครชุดหรือซีรี่ส์ (Series) ซึ่งความโดดเด่นของสื่อประเภทนี้คือทุกตัวละครที่โลดแล่นอยู่ในเรื่องสามารถ
เป็นตัวเอกได้หมด มีปมปัญหาที่หลายหลายกว่าละครทั่วไป ด้วยลักษณะที่ต่างจากละครนี่เองที่ท าให้ผู้ชมได้
รู้จักบุคคลที่เป็นชายรักชายจากหลากหลายมุมมอง ส่งผลให้ทัศนคติด้านลบที่มีต่อพวกเขาเริ่มเปลี่ยนไป 
หากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับสถานะของเกย์ เนื่องจากภาพลักษณ์ที่สื่อน าเสนอออกมามักเป็นในทางลบ 
และเป็นในมุมมองของผู้สร้างสื่อเพียงด้านเดียว เช่น เป็นตัวตลก เป็นพวกแสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง 



313 
 

                  
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
 The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences                      
 第一届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ดังที่ปรากฏในซีรี่ส์ยอดนิยมเรื่อง Club Friday The series ที่มุ่งน าเสนอแง่มุมอีกด้านหนึ่งของสังคมไทย              
โดยจุดเริ่มต้นของซีรี่ส์ชุดนี้เกิดขึ้นจากรายการ Club Friday ทางคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM ในรายการจะมีการ
เปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องราวความรักของตัวเอง จนได้มีการน าเรื่องราวดังกล่าวไป
ตี พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือและน าไปแต่งเป็นเพลงในอัลบั้ม Club Friday based on True Story by                      
เอ้ิน พิยะดา ซึ่งทั้งสองต่างได้ผลตอบรับจากผู้ชมดีมาก จึงคิดโปรเจกต์ใหม่ Club Friday The Series ขึ้นมา 
โดยน าเรื่องราวจากผู้ชมทางบ้านมาสร้างเป็นซีรี่ส์ทั้งหมด 12 เรื่อง นอกจากได้รับความบันเทิงแล้ว ยังได้ข้อคิด
ที่เป็นประโยชน์จากซีรี่ส์อีกด้วย และหนึ่งในนั้นคือการน าเสนอเรื่องราวของบุคคลที่เป็นเกย์แท้จริงถึงแม้พวก
เขาจะเป็นพวกที่รักเพศเดียวกัน แต่พวกเขาก็เป็นบุคคลคนหนึ่ งที่มีวิธีการ ด าเนินชีวิต วิถีทางเพศ                           
การแสดงออกทางความรักต่อเพศเดียวกันที่ไม่ต่างอะไรไปจากชายหญิงเลย 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาเรื่อง “เพศสภาพและเพศวิถีของชายรักชายใน Club Friday The 
series” โดยเลือกศึกษากรณีศึกษาจากซีรี่ส์ที่ออกอากาศภายในปี พ.ศ. 2560 เรื่อง Club Friday The series 
8 รักแท้... มีหรือไม่มีจริง ตอน รักแท้หรือแค่สับสน และ Club Friday The series 9 รักครั้งหนึ่งที่ไม่ถึงตาย 
ตอน รักต้องแลก ทั้งนี้เพ่ือมุ่งศึกษาถึงเพศสภาพและเพศวิถีของชายรักชายโดยเฉพาะเกย์ที่ปรากฏในซีรี่ส์ชุดนี้
ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาเพศสภาพและเพศวิถีของเกย์ที่ปรากฏในซีรี่ส์ไทย เรื่อง Club Friday The series 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “เพศสภาพและเพศวิถีของเกย์ใน Club Friday The series” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการด าเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่เรื่อง “Club Friday 
The series 8 รักแท้... มีหรือไม่มีจริง ตอน รักแท้หรือแค่สับสน” และ “Club Friday The series 9 รักครั้ง
หนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย ตอน รักต้องแลก” เนื่องจากเนื้อเรื่องทั้งสองตอนมาจากชีวิตจริงของผู้ฟังที่ได้ออกอากาศทาง
รายการวิทยุกรีนเวฟ คลื่น 106.5 FM และการที่ซีรี่ส์ชุดนี้สร้างจากเรื่องราวในชีวิตจริง ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
ศึกษาเพศสภาพและเพศวิถีของเกย์ผ่านทางซีรี่ส์ชุดนี้ได้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาจากซีรี่ส์ “Club Friday The series 8 รักแท้... มีหรือไม่มี
จริง ตอน รักแท้หรือแค่สับสน” และ “Club Friday The series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย ตอน รักต้องแลก” 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเรื่องเพศสภาพ (Gender) ของสุชาดา ทวีสิทธิ์ (2547, น. 6), แนวคิดเพศวิถี (Sexuality) 
ของชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2550), แนวคิดเกี่ยวกับรักร่วมเพศ (Homosexual) ของปาณิสรา มงคลวาที 
(2552, น.13) แนวคิดชายรักชาย (Gays) ของคมฉัตร วุฒิโรจน์ (2534 อ้างถึงใน ปาณิสรา มงคลวาที, 2552, 
น.19-20) เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ โดยประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ วิเคราะห์เพศสภาพจากบุคลิก
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ภายนอกและบุคลิกภายในของตัวละครเกย์ เพศวิถีวิเคราะห์จากพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ การ
ตอบสนองความต้องการทางเพศ และผลกระทบของเพศวิถีที่ส่งผลต่อครอบครัวของตัวละครเกย์  

การน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาโดยการเขียนพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ผลการศึกษา 

1. เรื่องย่อของ Club Friday The series ทั้งสองภาค 
1.1 Club Friday The series 8 รักแท้... มีหรือไม่มีจริง ตอน รักแท้หรือแค่สับสน เป็นเรื่องของชาย

หนุ่มที่ชื่อว่า “เม้ง” และเพ่ือนสนิท “ต๊อด” ทั้งสองเป็นเพ่ือนที่ร่วมทุกร่วมสุขกัน จนกระท่ังได้มีปัญหาทะเลาะ
วิวาทเรื่องผู้หญิง ท าให้ทั้งคู่ต่างแยกย้ายห่างหายกันไป 

หลังเรียนจบ เม้งได้ท างานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ใช้ชีวิตแบบมนุษย์เงินเดือนท างานตอนเช้า 
กลับบ้านตอนเย็นเป็นกิจวัตร จนวันหนึ่งเขารู้สึกอยากมีความรัก และต้องการใครสักคนมาดูแลซึ่งกันและกัน 
ซึ่งนั่นท าให้เม้งได้พบกับ “นุช” พนักงานใหม่ท่ีเข้ามาท างานในบริษัทแห่งนี้ เม้งรู้สึกตกหลุมรักนุชตั้งแต่ครั้งแรก
ที่พบ เขาพยายามดูแลเอาใจใส่นุชเพ่ือซื้อใจเธอ จนในที่สุดทั้งสองก็ตกลงเป็นแฟนกัน  

วันหนึ่ง ต๊อดกลับมาจากต่างประเทศและได้ติดต่อกับเม้งหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน 
ทั้งคู่จึงได้นัดเจอกัน แล้วพูดคุยถึงช่วงชีวิตของแต่ละคนที่ไม่ได้เจอกันว่าเป็นอย่างไร ต๊อดสร้างความประหลาด
ใจให้กับเม้งเมื่อต๊อดเข้ามาสมัครท างานบริษัทเดียวกัน ความสนิทสนมที่มากขึ้นของชายหนุ่มทั้งสอง บวกกับ
นิสัยของต๊อดท าให้นุชไม่พอใจมาก จึงพยายามกีดกันไม่ให้เม้งไปไหนมาไหนกับต๊อด แต่เขาทั้งสองก็พยายามหา
วิธีเพ่ือแอบออกไปเจอกันอยู่บ่อยครั้ง กระทั่งท้ังคูไ่ด้แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน  

ในเวลาต่อมา นุชทราบความจริงว่าเม้งกับต๊อดแอบหนีไปไหนด้วยกัน ทั้งยังปิดบังไม่ให้ตนรับรู้ ด้วย
ความหึงหวงนุชจึงสั่งห้ามเม้งไม่ให้ยุ่งกับต๊อด ไม่เช่นนั้นตนจะขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเม้งอีก เม้งจ าต้องเลี่ยงการพบ
เจอกับต๊อด และหลังจากนั้นเม้งกับต๊อดก็ต่างคนต่างอยู่ เม้งได้ขอนุชแต่งงานและแจกบัตรเชิญให้กับผู้คนที่รู้จัก
รวมทั้งต๊อดด้วย ซึ่งต่อมาเม้งได้รู้ว่าต๊อดได้ไปมีแฟนสาว อีกทั้งไปสนิทสนมกับคนที่เม้งไม่ถูกชะตาด้วย เม้งจึง
โกรธและแสดงอาการหึงหวง พร้อมทั้งขอให้ต๊อดเลิกยุ่งกับคนนั้นแล้วกลับมาเหมือนเดิมกับตน เม้งขอให้ต๊อด
ช่วยเรื่องงานแต่งงานจนนุชได้เห็นถึงความดีของต๊อด เธอจึงยอมรับเขาและให้ทั้งสองกลับมาสนิทกันดังเดิม เขา
ทั้งสองคนดีใจที่ได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกัน แต่เมื่อความรู้สึกที่เกินขอบเขตของค าว่าเพ่ือน ท าให้เขาได้มี
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันอีกครั้ง และเม่ือเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยขึ้น คนรอบข้างเกิดความสงสัยจึงจับผิดเขา
ทั้งสอง ต่อมาเมื่อเม้งรู้ว่านุชท้อง เขาจึงเลือกที่จะขอยุติความสัมพันธ์และไล่ต๊อดออกไปจากชีวิตของเขา แต่
เรื่องราวกลับแย่ลงกว่าเดิมเมื่อนุชรู้เรื่องที่เม้งกับต๊อดแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจากเพ่ือนร่วมงาน นุชจึงขอหย่า
ขาดกับเม้งเพราะรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ หลังจากนั้นเม้งก็ไม่สามารถติดต่อกับต๊อดและนุชได้อีกเลย 

1.2 Club Friday The series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย ตอน รักต้องแลก เป็นเรื่องของคู่รักข้าวใหม่
ปลามัน “แจ๊ค” และ “อุ้ย” ทั้งคู่ชอบปลูกต้นไม้จึงหาบ้านที่มีบริเวณเพ่ือจัดสวน จนไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่ตอบ
โจทย์ ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นั่น ท าให้พวกเขาได้เจอกับ “ปาล์ม” และ “ต่าย” ซึ่งเป็นครอบครัวเพ่ือน
บ้านและมีลูกชายด้วยกันสองคนชื่อ “เติ้ล” และ “ตั้น แต่ภายใต้ฉากครอบครัวที่อบอุ่นนั้น ต่ายกับปาล์มมี
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ความลับที่รู้กันเพียงสองคน นั่นคือ ปาล์มเป็นเกย์ เขาจ าต้องจดทะเบียนสมรสกับต่ายเพ่ือเป็นหน้าเป็นตาให้กับ
ครอบครัวทั้งสองฝ่าย เดิมต่ายยังไม่รู้ว่าสามีตนเองเป็นเกย์ จนวันหนึ่งที่ปาล์มประสบอุบัติเหตุ ปาล์มจึงเลือก            
ที่จะเปิดเผยตัวตนให้กับภรรยารับรู้ และเหตุการณ์นีเ้องกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องที่เกิดขึ้น  

เมื่อครอบครัวของแจ็คกับอุ้ยได้ย้ายมาอาศัยอยู่บ้านใกล้เคียง ต่ายได้เข้ามาท าความรู้จักกันอย่างเพ่ือน
บ้านทั่วไปและได้หลงเสน่ห์ของแจ็ค ขณะเดียวกันปาล์มที่เพ่ิงกลับจากท างานก็ได้มาแสดงความรู้จักกับแจ็ค
และอุ้ยเช่นกัน ในเวลาต่อมาปาล์มกับต่ายได้พูดถึงแจ็คว่าเป็นหนุ่มที่น่าสนใจ ทั้งสองคนที่ต้องการมัดใจแจ็ค
โดยการพนันกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะ 

ทั้งสองบ้านเริ่มสนิทกันมากขึ้น ในยามว่างทั้งสองบ้านก็มักจะจัดงานเลี้ยงเล็กๆ ด้วยกัน และปาล์มก็ได้
ใช้โอกาสนี้แอบแตะเนื้อต้องตัวแจ็คในที่ลับตา แต่ในขณะเดียวกันต่ายได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดี ทั้งคู่จึงแยก
จากกันและท าทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นแจ็คกับปาล์มได้เจอกันอีกครั้งที่ฟิตเนส แจ็คสารภาพกับ
ปาล์มว่าไม่กล้าเปิดเผยตัวตนว่าเป็นเกย์จึงแต่งงานกับผู้หญิงบังหน้า ปาล์มกับแจ็คสนิทสนมกันมากขึ้น และทั้ง
คู่ได้แอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งโดยที่ต่ายรู้เรื่องราวทั้งหมด แต่อุ้ยภรรยาของแจ็คกลับไม่รู้เรื่องเลย  

ถึงแม้ว่าปาล์มจะมีคนอ่ืน แต่เมื่อถึงวันเกิดต่าย เขาก็ซื้อเตาอบขนมให้กับภรรยาเป็นของขวัญด้วย
ความรักและความใส่ใจ แต่เมื่อความสัมพันธ์ของแจ็คกับปาล์มเปิดเผยมากเกินไป จนลูกๆ ของปาล์มและต่าย
ทั้งสองเริ่มอคติกับแจ็คและสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านของแจ็คกับอุ้ย การกระท าของลูกชายทั้งสองของปาล์ม
กับต่ายท าให้เกิดการทะเลาะกันข้ึนภายในครอบครัว 

ต่อมาไม่นานอุ้ยได้ตั้งครรภ์ ด้วยความรักที่มีต่ออุ้ยแจ็คจึงเลือกตัดความสัมพันธ์ของตนกับปาล์ม       
ทว่าแจ็คทนฝืนความรู้สึกของตนเองไม่ได้จึงกลับมาคบหากับปาล์มเหมือนเดิม ถึงแม้ต่ายได้พูดเตือนสติแต่
ปาล์มก็เลือกที่จะไม่สนใจค าพูดต่าย ขณะเดียวกันเติ้ลบังเอิญมาได้ยินที่แม่พูดกับพ่อ จึงน าเรื่องนี้มาบอกกับอุ้ย
พร้อมทั้งอธิบายให้ฟังว่าท าไมเติ้ลกับตั้นถึงเกลียดแจ็ค จากนั้นอุ้ยได้ไปหาต่ายเพ่ือถามความจริงเรื่องสามีของ
ตน ต่ายสารภาพว่าแจ็คกับปาล์มแอบไปมีสัมพันธ์ชายรักชายลับหลังอุ้ยจริง ซึ่งนั่นท าให้อุ้ยเสียใจมากที่แจ็ค
โกหกเธอ และในวันเดียวกันนั้นเองเติ้ลกับตั้นได้ขอต่ายกลับไปอยู่ที่โรงเรียนประจ าถาวร ต่ายเสียใจและไม่
ต้องการรับรู้ว่าปาล์มจะทำอะไรกับใครอีกแล้ว ทางด้านแจ็คกับอุ้ย การปิดบังความจริงของแจ็คเรื่องเป็นเกย์ได้
ท าลายความเชื่อใจของอุ้ยหมดสิ้น ทั้งสองคนยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อไป โดยที่แจ็คตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวกับบ้าน
ของปาล์มอีก ในขณะที่อุ้ยอยู่กับแจ็คด้วยความระแวง ไม่ไว้ใจสามีของตนดังเช่นเมื่อก่อน  

2. เพศสภาพของชายรักชายใน Club Friday The series 
ซีรี่ส์ทั้งสองเรื่องได้น าเสนอเพศสภาพของตัวละครให้มีลักษณะภายนอกเหมือนผู้ชายทั่วไป โดยตัว

ละครทั้งสามตัวละคร ได้แก่ เม้ง ต๊อด แจ็ค จะมีลักษณะของบุคลิกภายนอกเป็นลักษณะของผู้ชายเมโทร
เซ็กชวล (Metrosexual) กล่าวคือ เป็นผู้ชายที่แต่งตัวดี ดูแลตัวเอง ชื่นชอบการออกก าลังกาย อีกท้ังยังมีความ
มุ่งมั่นในหน้าที่การงานของตนเอง ส่วนตัวละครแจ็ค จะแต่งตัวเรียบง่าย และชื่นชอบออกก าลังกายเหมือนกับ
ตัวละครอื่นๆ 
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  (1)                 (2) 

รูปที ่1 และ 2 การแต่งกายของเมง้กับต๊อดในชุดท างาน 
จาก Club Friday The series 8 

 

   
       (3)               (4) 

รูปที ่3 และ 4 การแต่งกายของแจ็คกับปาล์ม 
จาก Club Friday The series 9 

  

ลักษณะการแต่งกายของตัวละครทั้งสี่ตัวละครมักมีความสัมพันธ์กับอาชีพและงานอดิเรกของแต่ละ
บุคคล โดยที่เม้งกับต๊อดมีอาชีพเป็นพนักงานขายตรงในบริษัทแห่งหนึ่ง และปาล์มเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
ท าให้ทั้งสามตัวละครต้องมีการแต่งกายที่ดูดีเหมาะสมกับหน้าที่การงานของตน ในขณะที่แจ็คมีอาชีพเป็นนักจัด
สวน ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการออกแบบและท าสวน ท าให้การแต่งกายของแจ็คค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตัว
ละครอื่น ซึ่งเมื่อสังเกตในซีรี่ส์จะพบว่าบางครั้งขณะที่ท าสวนแจ็คจะสวมกางเกงยีนส์และเปลือยร่างกายส่วนบน 
ดังเห็นได้จาก Club Friday The series 9 ตอนที่ 1 [1-5] ฉากที่แจ็คก าลังท าสวนแล้วรู้สึกร้อน จึงได้ลุกขึ้น
ถอดเสื้อกล้ามออกมาเช็ดหน้าก่อนจะหันไปรดน้ าต้นไม้ต่อ ซึ่งพฤติกรรมการเปลือยส่วนบนของแจ็คนี้ถือเป็น
ลักษณะของการอวดเรือนร่างเพ่ือสร้างแรงดึงดูดทางเพศอย่างหนึ่ง ท าให้เพศตรงข้ามอย่างต่าย (ภรรยาของ
ปาล์ม) และเพศเดียวกันอย่างปาล์มเกิดความหลงใหลในตัวของแจ็คอีกด้วย 

 

 
รูปที ่5 แจ็คถอดเสื้อกลา้มออกเหลือเพียงกางเกงยีนส์ตัวเดียว 

จาก Club Friday The series 9 ตอนท่ี 1 [1-5] 
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 ส่วนบุคลิกภายในของตัวละครนั้นปรากฏลักษณะของตัวละครทั้งหมด 2 ลักษณะ คือ อุปนิสัยชอบ
ดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืน ได้แก่ตัวละครเม้งและแจ็ค กับอุปนิสัยที่เจ้าอารมณ์ต้องการเอาชนะผู้อ่ืนทั้งเพศเดียวกันและ
เพศตรงข้าม ได้แก่ตัวละครต๊อดและปาล์ม ซึ่งอุปนิสัยของตัวละครทั้งสี่ตัวละครจะมีความสัมพันธ์กับเพศวิถีของ
ตัวละครดังที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อของเพศวิถีของเกย์ในซีรี่ส์ไทย 

เมื่อกล่าวถึงอุปนิสัยที่ชอบเอาใจใสผู้อ่ืน สิ่งที่ท าให้เม้งกับแจ็คแตกต่างกัน คือ เม้งเป็นผู้ชายที่ลังเล 
ตัดสินใจไม่เด็ดขาด ดังเห็นได้จากพฤติกรรมของเม้งที่รักต๊อดมากเกินเพ่ือนพร้อมกับรักนุชในฐานะภรรยาของ
ตนเองจนเม้งไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าตนเองรักใครมากกว่ากัน เพราะเม้งไม่อยากสูญเสียใครและไม่อยากท าให้
ใครคนใดคนหนึ่งเสียใจ ดังตัวอย่างบทสนทนาระหว่างเม้งกับผู้จัดรายการทางโทรศัพท์ใน Club Friday The 
series 8 ตอนที่ 4 [5-5] 

 

 
ส่วนแจ็คเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของบุคคลรอบข้างมาก โดยเฉพาะกับภรรยาแจ็คจะเอาใจใส่และ

ห่วงใยมากเป็นพิเศษ อีกท้ังยังยอมปิดบังความเป็นเกย์ของตนเองไว้ไม่ให้ภรรยาได้รับรู้เนื่องจากไม่อยากท าลาย
ความเชื่อใจที่ภรรยามีให้ตน ดังบทสนทนาของแจ็คกับปาล์มใน Club Friday The series 9 ตอนที่ 3 [1-5]  

 
 ทว่าเมื่อความลับที่แจ็คเป็นชายรักชายเปิดเผย พฤติกรรมของแจ็คกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง                  
แจ็คเลือกที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับปาล์มแล้วหันมาดูแลเอาใจใส่ภรรยามากกว่าเมื่อก่อน เพราะแจ็คเอง            
ไมอ่ยากให้ภรรยาเสียใจซ้ าสองเหมือนตอนที่รู้ความจริงเรื่องแจ็คอีก  
 ต่อมาในส่วนของอุปนิสัยที่เจ้าอารมณ์และต้องการเอาชนะของต๊อดกับปาล์ม ทั้งสองตัวละครนี้จะมี
ความแตกต่างกันตรงที่ต๊อดจะยึดเหตุผลเป็นหลักก่อนและจะใช้อารมณ์เมื่อหมดความอดทน ดังตัวอย่างบท
สนทนาของเม้งกับต๊อดใน Club Friday The series 8 ตอนที่ 4 [4-5] แสดงให้เห็นว่าต๊อดพยายามที่จะพูดคุย
กับเม้งโดยถามถึงเหตุผลที่เพ่ือนอยากจะเลิกคบกับตน แต่เม้งไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่ต๊อดได้ พร้อมทั้ง
ปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์ในฐานะชายรักชาย ท าให้ต๊อดที่รู้สึกเสียใจอยู่แล้วหมดความอดทน และได้เกิดการ
ทะเลาะวิวาทกับเม้งข้ึน 

“แล้วค ุณเม้งยังรักแฟนอยู่หรือเปล่าคะ?”ผู้จัดรายการถาม 
“รักครับ ผมรักแฟนของผมนะครับ แต่ผมก็รักเพ่ือนของผมด้วย” เม้งตอบ 

จาก Club Friday The series 8 ตอนที่ 4 [5-5]  

“แล้วเราไม่คิดจะบอกภรรยาเหมือนที่พ่ีท าไว้เหรอ” ปาล์มถาม  
“ไม่นะครับ ผมไม่บอกเด็ดขาด ผมจะไม่บอกภรรยาของผมเป็นอันขาดครับ ผมไม่

อยากให้อุ้ยเขาเสียใจ”แจ็คตอบ 
Club Friday The series 9 ตอนที่ 3 [1-5]  
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ในขณะที่ปาล์มมักใช้อารมณ์ของตนอยู่เหนือเหตุผลเสมอ และมักจะแสดงออกว่าตนเองแข็งแกร่งกว่า 

อยู่เหนือกว่าเพ่ือกลบเกลื่อนความเสียใจที่ซ่อนอยู่ภายในอีกด้วย ดังตัวอย่างค าพูดของปาล์มใน Club Friday 
The series 9 ตอนที่ 5 [3-5] หลังจากแจ็คขอยุติความสัมพันธ์แบบลับๆ ในฐานะคู่เกย์ เนื่องจากอุ้ยภรรยาของ
แจ็คตั้งครรภ์ได้สองเดือนแล้ว ณ ช่วงเวลานั้นปาล์มรู้สึกโกรธและเสียใจไปพร้อมกัน จึงได้พูดเยาะเย้ยและท้า
ทายให้แจ็คมาท าร้ายตน 

 
 
3. เพศวิถขีองเกย์ใน Club Friday The series 
ส าหรับเพศวิถีของเกย์ใน “Club Friday The series 8 รักแท้... มีหรือไม่มีจริง ตอน รักแท้หรือแค่

สับสน” และ “Club Friday The series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย ตอน รักต้องแลก” นั้น ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์และได้ผลการศึกษา โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักได้ดังต่อไปนี้ 

3.1 เพศวิถีกับการแสดงออกทางเพศ คือ ตัวละครเกย์ในซีรี่ส์ทั้งสองเรื่องสามารถจ าแนกได้สอง
ประเภท ได้แก่ ไบเซ็กชวล (Bisexual) คือผู้ชายที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม ทว่าส่วน
ใหญ่จะเลือกชอบเพศเดียวกันมากกว่า ตัวละครที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ เม้ง ต๊อด และแจ็ค ซึ่งในซีรี่ส์ได้น าเสนอ
ทั้งสามตัวละครนี้ให้มีความสนใจในเพศหญิง แต่รสนิยมทางเพศของทั้งสามก็กลับชอบเพศเดียวกันเนื่องจากได้
ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น  

และการแสดงออกทางเพศอีกลักษณะหนึ่งที่ผู้วิจัยพบ คือ การแสดงออกของเกย์ที่มีลักษณะของความ
เป็นหญิง (Feminine Gay) คือเกย์ที่มีรูปร่างภายนอกเหมือนเพศชายทุกประการ หุ่นดี แข็งแรงก าย า แต่จะมี

 “เราเลิกคบกันเถอะ” เม้งพูดขึ้น 
“ห่า เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยฮะ” ต๊อดถามพลางลุกข้ึนยืน เม้งนิ่งเงียบไป  
“มึงพูดเชี่ยอะไรเนี่ย กูท าผิดอะไรฮะ” ต๊อดถาม สายตาจ้องไปที่เม้ง “กูท าผิด

ตรงไหนมึงก็บอกกูมาสิ” 
“มึงไม่ได้ท าอะไรผิดหรอก” 
“แล้วท าไมวะ” 
“นุชท้อง... เมียกูท้อง มึงได้ยินป่ะ กูกับมึงเราอย่าท าแบบนี้กันอีกเลยนะ” เม้งตอบ 

ต๊อดที่ได้ยินดังนั่นถึงกับตกใจจนพูดไม่ออก 
“แต่มึงเป็นเกย์นะเว้ย” 
“กูไม่ได้เป็น!!” เม้งข้ึนเสียง 

จาก Club Friday The series 8 ตอนที่ 4 [4-5]  

 “ท าไม! รับไม่ได้เหรอ” ปาล์มขึ้นเสียง “เหอะ ก็คงรับไม่ได้สินะ โกหกตอแหลมา
ทั้งชีวิต ตัวใหญ่ซะเปล่า ขี้ขลาดว่ะ.... อยากต่อยผมก็เอาเลย! เพราะเจ็บกว่านี้ผมก็เคยเจอ
มาแล้ว... ต่อยสิ!!”       

Club Friday The series 9 ตอนที่ 5 [3-5]  
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พฤติกรรมการแสดงออกคล้ายผู้หญิงหรือกระเทย แต่จะไม่มีการแต่งกายเลียนแบบเพศตรงข้ามแต่อย่างใด                      
ตัวละครที่มีการแสดงออกทางเพศลักษณะนี้ ได้แก่ ปาล์ม โดยปาล์มค้นพบว่าตนเองเป็นเกย์มาตั้งแต่ยังเด็ก                
ทั้งยังเป็นฝ่ายรุกเข้าหาแจ็คก่อน และยังแสดงปฏิกิริยาคล้ายกับผู้หญิงขณะที่อยู่ด้วยกันกับแจ็ค เช่น การ
เรียกร้องความสนใจ การแสดงอาการน้อยอกน้อยใจ รวมไปถึงลีลาการพูดของปาล์ม สังเกตได้จากตัวอย่างบท
สนทนาของปาล์มกับต่ายจาก Club Friday The series 9 ตอนที่ 2 [4-5] ที่มีความคล้ายกับผู้หญิงสองคน
ก าลังแข่งกันแย่งผู้ชาย  

 
ส่วนลักษณะการแสดงการตอบสนองความต้องการทางเพศของตัวละครเกย์ในซีรี่ส์ทั้งสองเรื่อง                   

มีปรากฏอยู่สองลักษณะ ได้แก่ ตัวละครเกย์ที่เป็นฝ่ายรุก และตัวละครเกย์ที่เป็นฝ่ายรับ 
ตัวละครเกย์ที่เป็นฝ่ายรุก มีวิธีการแสดงออกถึงความต้องการทางเพศที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา มักวาง

ตนในฐานะผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า และพฤติกรรมลักษณะฝ่ายรุกจะสอดคล้องกับบุคลิกภายในของตัวละครที่
ต้องการจะเอาชนะ ตัวละครเกย์ในซีรี่ส์ที่มีลักษณะดังกล่าว คือ ต๊อดกับปาล์ม ซึ่ งตัวละครฝ่ายรุกทั้งสองนั้นจะ
เป็นฝ่ายเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางเพศแบบเกย์ผ่านทางการสัมผัสตามส่วนต่างๆ ของร่างกายฝ่ายตรงข้าม เช่น 
ใบหน้าของฝ่ายตรงข้าม มือ แขน สะโพก ฯลฯ กระทั่งสัมผัสส่วนที่อยู่ใกล้กับอวัยวะเพศของฝั่งตรงข้าม การ
สัมผัสทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแสดงถึงความปรารถนาทางเพศของเกย์ฝ่ายรุกทั้งสิ้น   

 

   
       (6)             (7) 

รูปที ่6 ต๊อดลูบต้นขาเม้ง จาก Club Friday The series 8 ตอนท่ี 4 [2-5]   
รูปที ่7 ปาล์มใช้มือสัมผัสสะโพกของแจ็ค  จาก Club Friday The series 9 ตอนท่ี 1 [4-5]  

 
ตัวละครเกย์ที่เป็นฝ่ายรับ จะมีวิธีแสดงออกทางเพศในลักษณะของผู้ที่ยอมจ านนต่อฝ่ายตรงข้าม ไม่

กล้าปฏิเสธเนื่องจากเกรงใจหรือยอมรับในสิ่งที่ฝ่ายรุกกระท า โดยตัวละครเกย์ฝ่ายรับมักจะมีนิสัยที่เห็นอกเห็น

ต่ายเดินมาหยุดด้านหลังแล้ววางมือบนไหล่ปาล์ม “ไงล่ะ รู้ว่าเขาเป็นแล้ว เขาก็ไม่
เห็นจะมาอะไรกับคุณเลยนี่ ฉันว่าคุณเลิกหวังได้แล้วมั้ง” 

“เหอะ” ปาล์มยิ้มพลางหันไปหาต่าย “เดี๋ยวคุณก็คอยดูละกัน ผมจะท าให้เขาแทบ
คลานเข่าเข้ามาหาผมเลยแหละ” 

“ปากดี เลิกมั่นใจตัวเองได้แล้ว คุณเคยบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าคุณไม่ชอบกินของ
ข้างทาง เขาก็อาจจะไม่ชอบกินของข้างทาง เพราะมันสกปรกเหมือนกัน” 

ปาล์มปิดม่านแล้วสะบัดมือต่ายออกจากไหล่ของตน “หุบปากน่า”  
Club Friday The series 9 ตอนที่ 2 [4-5] 
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ใจผู้อ่ืน ไม่ชอบท าร้ายจิตใจใคร และบางครั้งอาจพลิกสถานะกลายเป็นฝ่ายรุกบ้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัว
ละครในซีรี่ส์ที่มีลักษณะสอดคล้องดังกล่าว คือ เม้งกับแจ็ค  

เมื่อพิจารณาจากการน าเสนอตัวละครฝ่ายรับซีรี่ส์แล้ว พบว่าตัวละครกลุ่มนี้จะเป็นตัวแปรส าคัญที่
น าไปสู่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบคู่เกย์หรือการมีเพศสัมพันธ์กัน เพราะการเปิดใจยอมรับความเป็นเกย์ของตัว
ละครฝ่ายรับนั้นเท่ากับว่าเขายินดีที่จะสานต่อความเป็นคู่เกย์กับฝ่ายรุกแล้ว แม้ว่าท้ายที่สุดผลที่จะเกิดขึ้น
ตามมาไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ก็ตาม 
 

   
     (8)              (9) 

รูปที ่8 ต๊อดกับเม้งเริม่มีเพศสัมพนัธ์กันในห้องน้ า จาก Club Friday The series 8 ตอนท่ี 4 [2-5] 
รูปที่ 9 แจ็คกับปาล์มีเพศสัมพันธ์กันท่ีโรงแรม จาก Club Friday The series 9 ตอนท่ี 5 [4-5] 

 
3.2 เพศวิถีกับสถาบันครอบครัว ผู้วิจัยได้ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุจากครอบครัวที่น ามาซึ่งการ

เปลี่ยนรสนิยมทางเพศโดยส่วนใหญ่เกิดจากความเบื่อหน่ายในเพศตรงข้าม และความสนิทสนมระหว่างตัว
ละครเกย์ด้วยกันเอง กรณีประเด็นนี้พบเห็นได้ชัดเจนที่สุดจาก Club Friday The series 8 รักแท้... มีหรือไม่มี
จริง ตอน รักแท้หรือแค่สับสน ที่นอกจากความสัมพันธ์ในลักษณะเกย์ของเม้งกับต๊อดจะเริ่มต้นมาจากการเป็น
เพ่ือนสนิทแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ตัวละครเม้งมีความสับสนในรสนิยมทางเพศของตนเอง คือพฤติกรรมของนุช
ซึ่งเป็นแฟนสาวของเม้ง โดยที่นุชที่มีนิสัยชอบประชดประชัน หึงหวง เอาแต่ใจมากเกินไป จนท าให้เม้งรู้สึกอึด
อัดและเบื่อหน่าย และพยายามหาทางปลดปล่อยความอัดอ้ันโดยการไปไหนมาไหนด้วยกันกับต๊อด 
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จากตัวอย่างบทสนทนาข้างต้น ท าให้เห็นว่าด้วยบุคลิกของตัวละครนุชท าให้เม้งรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะ
ทุกครั้งนุชจะเป็นฝ่ายพูดประชดประชันจนท าให้เม้งรู้สึกแย่และตอบกลับนุชสั้นๆ สังเกตได้จากค าพูดและสีหน้า
ของเม้งที่พยายามอธิบายเหตุผลให้กับนุช แต่นุชกลับไม่พอใจจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เม้งเลือกไปหาต๊อดที่เข้าใจ
ตนเองมากกว่า 

 และสาเหตุของความสัมพันธ์แบบเกย์ของเม้งกับต๊อด เกิดจากการนอกใจแฟนของตัวเองของเม้ง เนื่อง
จากเม้งเป็นคนลังเล เห็นแก่ตัว ขาดการยับยั้งชั่งใจ และไม่ชัดเจนในสิ่งที่ตนเองเลือก ส่งผลให้นุชเสียใจมาก
หลังจากที่รู้ความจริงเรื่องที่แฟนตนเองกับเพ่ือนสนิทแอบไปมีความสัมพันธ์แบบลับๆ ถึงขั้นลงมือทุบตีหน้า
ท้องที่ก าลังตั้งครรภ์ลูกของเธอกับเม้ง 

“นุช….เป็นไรปะครับ”เม้งถามแฟนสาว 
“เบื่อ…กลับเหอะ” 
“จะกลับได้ไง บอลเหลืออีกครึ่งนึงนะ” 
“ไม่เข้าใจเลย ดูกันไปได้ไงไม่เห็นหนุกเลย” 
“พ่ีก็บอกนุชแล้วไงว่านุชไม่สนุกแน่เลย แต่นุชก็ไม่น่าท าหน้าแบบนั้นเลยนะ คนอ่ืน

เขาเห็นหมดว่านุชไม่โอเค” 
นุชแสดงสีหน้าไม่พอใจ “เออ นุชผิดเองท่ีพยายามจะเข้ากับเพ่ือนพ่ี” 
“ท าไมนุชต้องประชดแบบนี้ด้วยล่ะครับ หืม?” 
“ก็คนมันเป็นอย่างนี้ อุตส่าห์พยายามจะมาว่าเขาอีก” 
“นี่พยายามแล้วเหรอ” 
“อือ พยายามสุดละมันได้แค่นี้อะ ไม่เหมือนคนบางคน ทีกับเพื่อนนุชนะไม่เคยเห็น

จะไปด้วย” 
“นุช นี่มันคนละเรื่องแล้วนะ” 
“ไม่ค่ะ มันเรื่องเดียวกัน นุชพยายามจะอยู่กับเพ่ือนพ่ี แต่พ่ีไม่เคยพยายามอยู่กับ

เพ่ือนนุชเลย” 
“โอเค เดี๋ยวคราวหลังพี่จะไปกับเพ่ือนนุชนะ” 

Club Friday The series 8 ตอนที่ 1 [4-5] 
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จากเหตุการณน์ี้ ท าให้เม้งเสียใจเพราะต้องสูญเสียคนรักท้ังสอง นั่นคือต๊อดและนุช เพราะความไม่รู้จัก
พอและไม่ชัดเจนของเม้งท าให้ต้องหย่าร้างกันไป เหตุการณ์นี้อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อมาได้อีก คือฝ่ายหญิง
ต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกท่ีโตมาโดยไม่มีพ่อ 

ขณะเดียวกัน พฤติกรรมทางเพศของตัวละครเกย์ส่งผลต่อครอบครัวค่อนข้างมาก เนื่องจากการ
แสดงออกทางเพศกับเพศเดียวกันที่เปิดเผยมากเกินไป ส่งผลให้เกิดการไม่ยอมรับอันน าไปสู่ความแตกแยก
ภายในครอบครัว ทว่าถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวค่อนข้างไปในทางลบ แต่ตัวละครเกย์ที่มีครอบครัว
แล้วก็ยังตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงกระท าในฐานะผู้น าครอบครัว กรณีนี้ได้มีการน าเสนอไว้ใน Club Friday The 
series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย ตอน รักต้องแลก การมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างแจ็คกับปาล์มที่ค่อยๆ 
เปิดเผยส่งผลให้ครอบครัวฝ่ายปาล์มรับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะลูกชายของปาล์ม  ซึ่งใน Club Friday 
The series 9 ตอนที่ 4 [1-5] ที่เติ้ลลูกชายของปาล์มได้บังเอิญไปเห็นพ่อของตนกับแจ็คเดินโอบกอดกัน                  
ซึ่งสายตาเติ้ลมองแจ็คนั้นเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยอคติ 

 

   
     (10)               (11) 

รูปที่ 10 และ 11  ลูกชายของปาล์มพบเห็นความสมัพันธ์ของแจ็คกับปาล์มที่เปดิเผยมากเกินไป 

จาก Club Friday The series 9 ตอนท่ี 4 [1-5] 
 

“นุชไม่ได้โง่นะ ไอ้ที่ไปเตะบอลน่ะพ่ีไม่ได้อยากเตะหรอก พ่ีอยากไปหาเพ่ือนพ่ีใช่
ไหมล่ะ” นุชเงียบไปครู่หนึ่ง “ตกลงพ่ีเป็นเกย์หรือเปล่า... เงียบท าไม ตอบดิ พูดดิ เป็นไม่
เป็นก็บอกมาด!ิ พูดดิ!”  

“พ่ีไม่รู ้พ่ีสับสน พี่ยังไม่รู้พ่ีเป็นอะไร” เม้งตอบด้วยสีหน้าที่รู้สึกผิด 
“แล้วพ่ีจะมาหลอกนุชท าไม! จะมาแต่งงานกับนุชท าไม!” 
“นุช ฟังพ่ีก่อน พ่ีไม่ได้หลอกนุช พ่ีรักนุช” 
“รักนุชหรอ  รักและไปเอากับมันเนี่ยนะ” 
“แล้วนุชคิดว่าพ่ีโอเคที่เป็นแบบนี้หรอ พ่ีไม่รู้ว่าพ่ีต้องท าไง พ่ีสับสน พ่ีอึดอัด…    .

พ่ีเลือกไม่ได้” 
นุชกรีดร้องก่อนลงมือทุบตีท้องตัวเอง “ออกไป! ออกไป!”  

Club Friday The series 8 ตอนที่ 4 [5-5] 
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 ด้วยความรู้สึกที่รับไม่ได้ต่อความสัมพันธ์ชายรักชายที่เปิดเผยมากเกินไปของปาล์มกับแจ็ค ท าให้ลูก
ชายของปาล์มตัดสินใจน าเรื่องนี้ไปบอกกับอุ้ย ทางฝ่ายอุ้ยที่ได้รับรู้ความจริงรู้สึกเสียใจและผิดหวังในตัวของ
แจ็คมากจนท าลายข้าวของและกรอบรูปวันแต่งงาน ทว่าความสัมพันธ์ของอุ้ยกับแจ็คยังคนด าเนินต่อไป                 
แต่ความเชื่อใจของอุ้ยที่มีให้แจ็คกลับไม่เหมือนเดิม และแจ็คได้เลือกที่จะตัดความสัมพันธ์ในฐานะคู่เกย์กับ
ปาล์มแล้วไม่ยุ่งเก่ียวกันอีก 
 เมื่อผู้วิจัยพิจารณาถึงบทบาทของตัวละครเกย์ในครอบครัวทั้งสองแล้ว พบว่าตัวละครแจ็คกับปาล์ม
ถึงแม้ว่าจะมีสถานะเป็นคู่เกย์แบบลับๆ ในเรื่อง แต่ต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่ของตนเองในฐานะหัวหน้า
ครอบครัว โดยปาล์มท าหน้าที่เป็นพ่อได้ดี และยังได้ตกลงกับต่ายเรื่องห้ามให้ลูกรู้เรื่องความเป็นเกย์ของผู้เป็น
พ่อเด็ดขาดเพ่ือไม่ให้ลูกชายกลายเป็นเด็กมีปัญหา  

ขณะเดียวกันทางฝั่งของแจ็คเมื่อรู้ว่าอุ้ยตั้งครรภ์ แจ็คก็เลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์กับปาล์มเพ่ือมาท า
หน้าที่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวและพ่อของลูก ซึ่งบทสนทนาของแจ็คกับปาล์มใน  Club Friday The series 
9 ตอนที่ 5 [3-5] ได้แสดงให้เห็นว่า แจ็คยอมโกหกภรรยาเพ่ือที่จะได้มาใช้เวลาร่วมกับปาล์ม แต่เมื่อถึงเวลาที่
แจ็คต้องท าเพ่ือครอบครัวแจ็คก็ต้องยอมละทิ้งความต้องการส่วนตัวของตน ถึงแม้ว่าผลของการกระท าของแจ็ค
ทั้งหมดจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวแจ็คกับปาล์มต้องพังลงก็ตาม 

 
 

นอกจากประเด็นเรื่องเพศวิถีของเกย์ที่ส่งผลต่อครอบครัวแล้ว ผู้วิจัยยังพบอีกว่า ตัวละครเกย์จากซีรี่ส์
ทั้งสองเรื่อง (ยกเว้นต๊อด) มีสิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่ง นั่นคือการปกปิดตัวตนโดยอาศัยแต่งงานมีครอบครัว
เป็นของตนเอง และวัตถุประสงค์ของการแต่งงานนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ดังนี้   

1) เม้งแต่งงานกับนุชเนื่องจากเขารักนุชมาก และเป็นฝ่ายขอเธอแต่งงานด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่เจ้าบ่าวต้องเป็นฝ่ายสู่ขอเจ้าสาว ดังเห็นได้จาก Club Friday The series 8 
ตอนที่ 3 [3-5] ฉากที่เม้งตัดสินใจขอนุชแต่งงานท่ีบริษัท และใน Club Friday The series 8 ตอนที่ 3 [5-5] ที่
เม้งได้ยกขบวนขันหมากไปสู่ของนุชที่บ้าน 

 
 

“พ่ีปาล์มครับ พ่ีรู้มั้ยว่าผมคิดถึงพ่ีมากแค่ไหน ผมต้องพยายามท าเป็นไม่คุยกับพ่ี 
ไม่เจอกับพ่ี ผมอยากกอดพ่ีมากนะครับ แต่ผมต้องบอกตัวเองว่าพอแล้ว พอได้แล้ว” 

“นี่คุณเป็นบ้าอะไร เกิดอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาอย่างนั้นน่ะเหรอ” 
“อุ้ยท้องไงครับพ่ี” 
ปาล์มอึ้ง “จริงเหรอ ตั้งแต่เม่ือไหร่” 
“จริงครับ อุ้ยท้องจะสองเดือนแล้วครับพ่ี ผมเองก็ไม่อยากโกหกอุ้ย ไม่อยากให้อุ้ย

รู้สึกไม่ดีแบบนี้... แต่ผมรู้สึกดีกับพ่ีมาก... มากจนผมยอมท าเลวเลยนะครับพี่” 
Club Friday The series 9 ตอนที่ 5 [3-5] 
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     (12)               (13) 

รูปที่ 12 และ 13 เม้งขอนุชแต่งงาน  
จาก Club Friday The series 8 ตอนท่ี 3 [3-5] และตอนท่ี 3 [5-5] 

 

2) ปาล์มแต่งงานกับต่ายอันเนื่องมาจากเขาเป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน ตามความเชื่อของคนไทยเชื้อ
สายจีนเชื่อว่าบุตรชายต้องตอบแทนบุญคุณบิดามารดาโดยการแต่งงานมีครอบครัวเป็นของตนเอง เป็นผู้น า
ครอบครัวและมีทายาทสืบสกุล ดังบทสนทนาที่ปาล์มได้พูดคุยกับแจ็คท่ีฟิตเนส ความว่า 

 

 3) การแต่งงานของแจ็คกับอุ้ยนั้นไม่มีการน าเสนอที่มาในซีรี่ส์ที่ชัดเจนเหมือนปาล์มกับเม้ง แต่ซีรี่ส์ได้
บอกเล่าเพียงว่าแจ็ครู้จักกับอุ้ยและต่างฝ่ายต่างตกลงที่จะแต่งงาน ในการแต่งงานของแจ็คนี้หากมองข้ามเรื่อง
ความรักของแจ็คที่มีต่ออุ้ยแล้ว การแต่งงานของแจ็คก็เพ่ืออาศัยความเป็นคู่สามีภรรยานี้ปิดบังตัวตนความเป็น
เกย์ของแจ็ค ซึ่งนอกจากปาล์มที่เป็นเกย์เหมือนกันจะล่วงรู้ตัวตนที่แท้จริงของแจ็คแล้ว ก็ไม่มีใครอ่ืนเลย
เนื่องจากแจ็คได้ใช้ตัวตนภายนอกที่มีความเป็นชายปิดบังตัวตนเกย์ได้อย่างแนบเนียน ดังบทสนทนาของแจ็ค
กับปาล์มใน  Club Friday The series 9 ตอนที่ 2 [3-5] ความว่า 

“...ที่จริงผมรู้ตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละว่าผมเป็น ผมก็เกิ ดและโตมาใน
ครอบครัวคนจีนด้วย แถมยังเป็นลูกชายคนเดียว คุณคงพอจะเข้าใจสภาวะที่ครอบครัวคุณ
คาดหวังในตัวคุณมากแค่ไหนนะ แต่ผมก็เข้าใจพ่อแม่ผมนะ ก็เลยไม่ได้แสดงออกอะไร และ
ผมก็รู้ตัวเองด้วยว่าผมก็คงไปรักใครไม่ได้หรอก แต่พ่อแม่ผมเขาอยากให้ผมแต่งงาน มีลูกสืบ
สกุล เขาอาจจะเห็นผมไม่มีใครมั้ง เขาก็เลยไปพาต่ายลูกเพ่ือนพ่อมาให้ผมรู้จัก ผมก็มานั่ง
คิดดู ผมก็ควรจะตอบแทนบุญคุณเขาแหละ...” 

ปาล์ม จาก Club Friday The series 9 ตอนที่ 2 [3-5]   
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การอาศัยการแต่งงานมีครอบครัวมาเป็นเครื่องมือในการปิดบังตัวตนความเป็นเกย์ ถึงแม้จะท าให้ตัว

ละครเกย์ถูกยอมรับในฐานะของผู้ชายที่มีความเป็นชาย แต่ตัวตนที่แท้จริงกลับไม่สามารถเก็บซ่อนเอาไว้ได้   
จึงจ าต้องหาทางปลดปล่อยตัวตนด้วยการลอบไปมีความสัมพันธ์แบบคู่เกย์อย่างลับๆ ควบคู่ไปกับการแสร้งท า
หน้าที่สามีท่ีดีต่อหน้าภรรยา โดยที่ท้ายที่สุดแล้วความลับเรื่องความเป็นเกย์ก็มิอาจถูกปกปิดได้ด้วยการแต่งงาน 
ส่งผลให้ฝ่ายหญิงที่ล่วงรู้ความลับหมดความไว้เนื้อเชื่อใจ ก่อให้เกิดการหย่าร้างกันในท่ีสุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “เพศสภาพและเพศวิถีของเกย์ใน Club Friday The series” โดยการวิเคราะห์
จาก “Club Friday The series 8 รักแท้... มีหรือไม่มีจริง ตอน รักแท้หรือแค่สับสน” และ “Club Friday 
The series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย ตอน รักต้องแลก” พบว่า เพศสภาพของตัวละครลักษณะภายนอก
เหมือนผู้ชายทั่วไป โดยตัวละครทั้งสามตัวละคร ได้แก่ เม้ง ต๊อด แจ็ค จะมีลักษณะของบุคลิกภายนอกเป็น
ลักษณะของผู้ชายเมโทรเซ็กชวล ส่วนบุคลิกภายในของตัวละครนั้นปรากฏลักษณะของตัวละครทั้งหมด 2 
ลักษณะ คือ อุปนิสัยชอบดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืนกับอุปนิสัยที่เจ้าอารมณ์ต้องการเอาชนะทั้งเพศเดียวกันและเพศตรง
ข้าม ในขณะที่เพศวิถีของตัวละครเกย์ทั้งสองเรื่องจะมีลักษณะเป็นไบเซ็กชวลมากที่สุด ได้แก่ตัวละครเม้ง ต๊อด 
และแจ็ค รองลงมาคือเกย์ท่ีมีลักษณะของความเป็นหญิงซึ่งก็คือตัวละครปาล์ม และความเป็นเกย์ของตัวละครมี
จุดเริ่มต้นมาจากความใกล้ชิด ความเบื่อหน่ายในเพศตรงข้าม แล้วเลือกที่จะแสดงออกทางเพศซึ่งกันและกัน
แบบลับๆ โดยอาศัยความเป็นเพื่อนหรือครอบครัวมาเป็นฉากบังหน้า ซึ่งการแสดงความรักของตัวละครเกย์ในที่
สาธารณะจะเป็นในลักษณะของการสัมผัสตามอวัยวะส่วนต่างๆ เพ่ือสื่อถึงความต้องการทางเพศ และเมื่ออยู่
ด้วยกันตามล าพังสองต่อสอง ตัวละครเกย์จะแสดงออกไปจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กัน ซึ่งถึงแม้ว่าตัวละครจะเป็น
เกย์แต่ต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ตนพึงปฏิบัติต่อครอบครัว ถึงแม้ว่าพฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลให้เกิดปัญหา
ตามมาอันน าไปสู่ความแตกแยกภายในครอบครัวก็ตาม  

และเมื่อน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่าผลการวิจัยมีความ
สอดคล้องกันดังต่อไปนี้ 

1. เพศสภาพของตัวละครเกย์ในซี่รี่ส์ไม่ได้ผิดแปลกไปจากกฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนดไว้ โดยเฉพาะ
บทบาทของผู้ชายในฐานะหัวหน้าครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเพศสภาพของสุชาดา ทวีสิทธิ์ (2547,  

“แล้วภรรยาของคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็น” ปาล์มถาม 
“อุ้ยเขาไม่รู้หรอกครับ เพราะว่าผมก็ปกติกับเขานั่นแหละครับ เหมือนที่ผมปกติกับ

พ่ี ถ้าเกิดผมไม่บอกพ่ี พ่ีก็ดูผมไม่ออกหรอกใช่มั้ยครับ... ความจริง... ตั้งแต่ผมรู้จักอุ้ยเนี่ย 
ผมก็ไม่เคยแสดงให้เขาเห็นเลยนะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับผู้ชาย และผมเองก็ไม่คิดจะบอก
เรื่องนี้กับใครด้วยครับ” แจ็คตอบ 

Club Friday The series 9 ตอนที่ 2 [3-5]  
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น. 6) ที่กล่าวไว้ว่า เพศสภาพคือภาวะที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงซึ่งสังคมมนุษย์เป็นผู้ก าหนด          
เป็นคุณสมบัติที่ผันแปรไปตามบริบททางวัฒนธรรมและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์  

2. ตัวละครเกย์เลือกที่จะแสดงออกทางเพศ โดยต่อหน้าบุคคลอ่ืนจะแสดงออกเป็นผู้ชายปกติและจะ
เปิดเผยความเป็นเกย์กับผู้ที่เป็นชายรักชายด้วยกัน สอดคล้องกับแนวคิดเพศวิถีของชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์  
(2550) ที่กล่าวว่า เพศวิถีมีความเกี่ยวข้องกับการน าเสนอร่างกายของเราต่อคนอ่ืน ว่าเราต้องการให้คนอ่ืนเห็น
ว่าเราเป็นอย่างไร เพศวิถียังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม กิริยา มารยาทเพ่ือแสดงตัวตนทางเพศ ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึง
ความดึงดูด ระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  และกฎกติกาหรือมาตรฐานเกี่ยวกับการรักร่วมเพศและการมี
เพศสัมพันธ์ด้วย 

3. ความเป็นเกย์เกิดจากปัจจัยส าคัญหลายประการ โดยเฉพาะความใกล้ชิดกับเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะ
เป็นเพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนสนิท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดรักร่วมเพศของปาณิสรา มงคลวาที (2552, น.13)               
ที่กล่าวไว้ว่า สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความ เชื่อ ตลอดจน
พฤติกรรมของบุคคลในสังคม สังคมจะเป็นตัวการหรือแรงกระตุ้นที่ส าคัญท าให้บุคคลเลือกที่จะเชื่อและปฏิบัติ
ตนในสถานการณ์บางอย่างที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน  

4. ตัวละครเกย์เลือกที่จะปิดบังตัวตนจากสังคมโดยใช้การแต่งงานเป็นเครื่องมือ สอดคล้องแนวคิด
ชายรักชายของคมฉัตร วุฒิโรจน์ (2534 อ้างถึงใน ปาณิสรา มงคลวาที, 2552, น.19-20) ที่ได้กล่าวไว้ว่า                
เกย์ไทยจ านวนไม่น้อยมักใช้วิธีแต่งงานเพ่ือหนีตัวเอง คู่ท่ีภรรยาทนพฤติกรรมของสามีไม่ได้ก็ต้องเลิกเลิกร้างต่อ
กัน บางคู่จ าต้องทนอยู่เพื่อรักษาเกียรติของวงศ์ตระกูล  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีของหญิงรักหญิง แล้วน ามาเปรียบเทียบกับชายรักชายเพ่ือให้
เห็นถึงความเหมือนหรือแตกต่าง 

2. ควรขยายขอบเขตการศึกษานอกเหนือจากภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์ เป็นวรรณกรรมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นวรรณกรรมไทยหรือวรรณกรรมต่างประเทศ  
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จาก: http://www.teenpath.net/data/event/40002/SexCourse01/content-001.html 
ไชยศิริ บุญกุลศรีรุ่ง. (2553).  เพศสภาพและเพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์ 
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ภาพแทนผู้หญิงโสดอายุ 30+ ในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ.2552 -2554 
 

กุรุพินท์ จันทร์เจริญ1  นิธิพร หงษะ2 
สุมิตตา พูลสวัสดิ์3  และบุษกร โกมลตรี4 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพแทนของผู้หญิงโสดอายุ 30+ ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง 
“รถไฟฟ้ามาหานะเธอ” “30 ก าลังแจ๋ว”และ “30+ โสด on sale” โดยใช้วิธีดูภาพยนตร์ไทยในช่วงปี พ.ศ.
2552 -2554 ที่น าเสนอตัวละครเอกเป็นผู้หญิงโสดหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไปแล้วถอดตัวบทและภาพเพ่ือวิเคราะห์
ภาพแทนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์มากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายของ
ตัวละครเอกหญิงในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง มีรูปร่างหน้าตาดี แต่งกายด้วยความมั่นใจ ถูกต้องตามกาลเทศะ แต่
ภายในยังคงกังวลเรื่องสถานะโสดของตัวเอง เพราะอายุ 30+ เป็นวัยที่ควรจะแต่งงานมีครอบครัว ตัวละครเอก
หญิงในภาพยนตร์ไทยทั้ง 3 เรื่อง อยู่ในบริบทของสังคมสมัยใหม่ที่มีอิสระทางความคิดและการใช้ชีวิต ร วมถึง
การปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมที่มีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน เห็นได้จากคนรอบข้างของตัวละครเอกหญิงที่
อยู่ในช่วงวัยและสังคมการท างานที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะนิสัยและทัศนคติของผู้หญิงโสดวัย 30+ แสดงให้เห็น
ว่าเป็นพวกเธอเป็นคนสนุกสนานเฮฮา ส่วนในเรื่องของความรักพวกเธอเลือกคนรักที่เอาใจใส่ ซื่อสัตย์กับความ
รัก มากกว่าความเหมาะสมทางด้านฐานะ อายุ และหน้าที่การงาน ผู้หญิงโสด 30+ ในภาพยนตร์ จะท างานที่
ตัวเองถนัดอย่างมีความสุข และการมีเพ่ือนร่วมงานที่ดีจะช่วยส่งเสริมการท างาน มีการคิดวิเคราะห์ก่อน
ตัดสินใจท าในสิ่งต่างๆ 

ค าส าคัญ: ภาพแทน ผู้หญิงโสด 30+ ภาพยนตร์ไทย รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  30 ก าลังแจ๋ว  30+ โสด on sale 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย ์ดร, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 ภาพยนตร์เป็นสื่อสารมวลชนที่เสนอความบันเทิงเป็นหลัก จึงเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้นยัง
เป็นสื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียง สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ภาษา นอกจากนี้ยังน าเสนอ
เรื่องราวต่างๆภายใน 2 ชั่วโมง ท าให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วว่าผู้ก ากับต้องการสื่ออะไร
ผ่านตัวละครของบทภาพยนตร์นั้น ภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนา
ทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง แนวของภาพยนตร์มีทั้ง แนวสยองขวัญ ตลกขบขัน ความรักวัยรุ่น 
รักโรแมนติก เป็นต้น  

การสร้างภาพยนตร์รักเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ผู้ผลิตให้ความส าคัญและเลือกที่จะสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้บริโภค เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความอ่อนไหวต่อสภาพจิตใจของคนได้ง่าย โดยเฉพาะการ
ถ่ายทอดผ่านนักแสดงที่ก าลังเป็นกระแสนิยมอยู่ในขณะนั้น สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคดังที่
กาญจนา แก้วเทพ  (2543, น.154-156 ) กล่าวว่า ภาพยนตร์เป็นกระจก เป็นส านึกและเป็นผู้ศึกษาความ
เป็นไปของสังคม เป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้เราได้ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใหม่อีกครั้งและภาพยนตร์ยัง
ท าหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา อีกทั้งความมืดในโรงหนังยังเป็นเทคนิคที่ส่งผล
ทางด้านจิตใจ ท าให้คนดูมองไม่เห็นกันและกัน ความสัมพันธ์ภายในโรงหนังจึงมีอยู่ระหว่างคนดูแต่ละคนกับ
ภาพและเสียงเท่านั้น ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ได้อธิบายว่ามนุษย์มีความพึงพอใจที่ได้มองดูตัวเองหรือมองผู้ อ่ืน            
ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมของเด็กท่ีชอบมองดูกระจก จึงเป็นไปได้ว่าการดูภาพยนตร์ก็เป็นการเอาตัวเองเข้าไป
อยู่ในเรื่องราวกับเป็นตัวละครนั้นๆนั่นเอง 

 ในช่วงเวลาปีพ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ.2554 ได้มีการผลิตภาพยนตร์แนวรักตลกโดยตัวละครหลักเป็น
ผู้หญิงที่มีสถานภาพโสดและอายุ 30+ ที่มีหน้าที่การงานและรูปร่างหน้าตาดี แต่ไม่สมหวังในความรัก ซึ่งการ
น าเสนอภาพผู้หญิงดังกล่าวในภาพยนตร์ น าเสนอผู้หญิงในรูปแบบของผู้หญิงในยุคสมัยใหม่ มีความสามารถใน
การท างานนอกบ้าน มีความมั่นใจในตนเอง มีความขยันหมั่นเพียร รูปร่างบุคลิกสวยงาม  สามารถเป็นผู้น า   
โดยไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้ชายอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องมีหน้าที่ดูแลงานบ้าน เลี้ยงลูก  
อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน   ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากการตีกรอบและการนิยามความหมายภาพลักษณ์ของผู้หญิงใน
อดีตที่มีความแตกต่างไปจากผู้หญิงยุคสมัยใหม่อย่างสิ้นเชิง  

 ผู้หญิงไทยแต่งงานช้าลงและครองตัวเป็นโสดมากขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเรามักมีค่านิยมที่ว่าผู้หญิงควรท า
หน้าที่ในครัวเรือนส่วนผู้ชายท าหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่างGary Becker 
ยังเคยเขียนทฤษฎีการแต่งงาน (Theory of Marriage) ว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่แต่งงานกันควรแบ่งงานกันท าใน
ครอบครัวโดยให้ผู้หญิงspecialize ในงานด้านครัวเรือนและให้ผู้ชายspecialize ในงานนอกบ้านที่ได้รายได้ซึ่ง
วิธีนี้จะท าให้ครอบครัวได้ประโยชน์มากท่ีสุดอย่างไรก็ดีค่านิยมนี้ก าลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันผู้หญิงไทย
เริ่มแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งเลยโดยในปี 1970 อัตราส่วนของผู้หญิงอายุ 40-44 ที่เป็นโสดมีเพียง 3.9% แต่ใน
ปี 2010 อัตราส่วนนี้เพ่ิมข้ึนเป็น 10.6% (วรประภา  นาควัชระ, 2558) 
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 ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทย วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2543, น. 135) กล่าวว่า คุณสมบัติที่ผู้หญิงควรจะ
เป็นหรือควรจะมีสังคมยังคาดหวังให้ผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวาน แม้ว่าสังคมไทยให้คุณค่ากับความสุภาพ
เรียบร้อยในคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ส าหรับผู้หญิงไม่ใช่เพียงแค่ความคาดหวังแต่เป็นสิ่งที่ต้อง
เป็น เมื่อการศึกษาเข้ามามีบทบาทในยุคสังคมปัจจุบันท าให้ผู้หญิงได้รับการศึกษาในระดับสูงเพ่ิมมากข้ึน ผู้หญิง
มีการเรียนรู้ มีความคิดและกล้าตัดสินใจ ท าให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้น า มีอิสระ สามารถพ่ึงพา
ตัวเองได้  ในปัจจุบันภาพความเป็นผู้หญิงในสังคมได้อยู่ในรูปแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อบริบททาง
สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงก็มีการนิยามขึ้นมาใหม่ ท าให้เกิดความความหมายที่
หลากหลายของความเป็นผู้หญิงเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย 

 ภาพยนตร์รักก็เป็นหนึ่งอิทธิพลที่ท าให้เกิดการมโนภาพได้ง่าย เนื่องจากหากผู้ชมตกอยู่ในสภาวะ
เดียวกับตัวละครในภาพยนตร์นั่น  มักจะท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตามต่อการตัดสินใจและอาจเกิดการโน้ม
น้าวจิตใจเชื่อต่อสิ่งที่เกิดในภาพยนตร์ได้ ซึ่งภาพยนตร์รักในช่วงปี พ.ศ.2552 -2554 ได้น าเสนอภาพยนตร์ที่
น าเสนอเกี่ยวกับผู้หญิงโสด อายุ 30+ ที่น่าสนใจอยู่สามเรื่องคือภาพยนตร์ไทยเรื่อง “รถไฟฟ้ามาหานะเธอ” 
“30 ก าลังแจ๋ว”และ“30+ โสด on sale”  โดยตัวละครหลักเป็นผู้หญิงที่มีสถานภาพโสดอายุ 30 ปีขึ้นไป             
ตัวละครหลักดังกล่าวมีบุคลิกรูปร่างหน้าตาดีและหน้าที่การงาน แต่ไม่สมหวังในความรักในช่วงแรก จึงท าให้
ผู้หญิงเหล่านั้นออกเสาะแสวงหาความรักหรือคนรักโดยมีแนวคิดที่แหวกขนบจากแนวคิดการเลือกคู่ แบบเก่า
การน าเสนอภาพผู้หญิงดังกล่าวในภาพยนตร์ไทยทั้ง 3 เรื่อง จึงเป็นการน าเสนอเพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นถึงภาพแทน
ของผู้หญิงในยุคสมัยใหม่ตามบริบททางสังคมที่กล่าวมาดังข้างต้น ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาพแทน
ของผู้หญิงอายุ 30+ ที่ภาพยนตร์ได้น าเสนอถึงมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างจากอดีต อีกทั้งเป็นภาพแทนผู้หญิง   
ยุคสมัยใหม่ที่มีพฤติกรรมและความคิดที่แหวกไปจากขนบธรรมเนียมเดิม แต่ยังสามารถด ารงอยู่ในโลกของ
ความเป็นจริงได้ท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนในสังคม ทั้งนี้เพ่ือปรับมุมมองของคนในสังคมใหม่ให้รับรู้และเข้า
ใจความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ ไม่ตีกรอบผู้หญิงให้อยู่แต่ในขนบธรรมเนียมสังคมแบบเก่า อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงได้มีอิสระทางความคิดและกล้าที่จะตัดสินใจมากข้ึน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือศึกษาภาพแทนของผู้หญิงโสดอายุ 30 ปีขึ้นไป ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง “รถไฟฟ้ามาหานะเธอ” 
“30+ โสด on sale” และ “30 ก าลังแจ๋ว” 

วิธีการด าเนินงาน 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาของภาพยนตร์ไทยที่มีเรื่องราว
เกี่ยวกับผู้หญิงโสดวัยท างาน อายุ 30 ปีขึ้นไปโดยคัดเลือกภาพยนตร์ไทยในช่วงปี พ.ศ.2552 -2554                   
เรื่อง “รถไฟฟ้ามาหานะเธอ”“30 ก าลังแจ๋ว” และ “30+ โสด on sale”ซึ่งล้วนแล้วเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับ
ความนิยม ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทภาพยนตร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 วิธี คือเอกสารและสื่อภาพยนตร์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ในงานวิจัย โดยใช้แนวคิดภาพตัวแทนของ Stuart Hall(1997 
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อ้างถึงใน นัดดา ธนทาน 2556)ท่ีกล่าวถึง การน าเสนอภาพตัวแทนในใจ เป็นการพยายามตีความและกลั่นกรอง
ความจริงรอบตัวและความคิดหนึ่ง ให้กลายเป็นความรู้ทีเกิดขึ้นภายในจิตใจ และการน าเสนอภาพตัวแทน
ภายนอก เป็นการพยายามสื่อสารความคิดหรือความรู้ที่อยู่ในใจออกมาให้ผู้อ่ืนทราบโดยผ่านทางระบบสัญญะ 
เช่น ภาษา เป็นต้น น าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาลักษณะภาพแทนผู้หญิงโสด 30 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งผลการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

ผลการศึกษา 

เรื่องย่อภาพยนตร์รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 

 เหมยลี่ พนักงานบริษัท อายุ 30 ปี เป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน ในครอบครั ว
มีพ่อ แม่ และอาม่า เธอก าลังประสบปัญหาความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเมื่อเพ่ือนๆเริ่มทยอยแต่งงานมีครอบครัว 
จนกระทั่งเธอได้พบกับลุง (ตัวละครเอกชาย) เป็นหนุ่มวิศวกรรถไฟฟ้าหน้าตาดี และเกิดความรู้สึกตกหลุมรัก
ตั้งแต่แรกเห็น จนเปลี่ยนตัวเองจากท่ีไม่กล้าเข้าหาผู้ชายก่อน กลายเป็นให้โอกาสตัวเองในการเริ่มความสัมพันธ์
กับผู้ชายที่ตนเองชอบ แม้มีเหตุให้ทั้งสองต้องแยกห่างกันเพราะลุงต้องไปศึกษาต่อ แต่ทั้งคู่ก็กลับมาเจอกันอีก
ครั้งและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้ง  

 เรื่องย่อภาพยนตร์ 30 ก าลังแจ๋ว 

 จ๋า เอเจนซี่โฆษณาอายุย่าง 30 ปี เธอเป็นแฟนกับนพมา 7 ปี แต่ถูกฝ่ายชายบอกเลิก จนกระทั่งงาน
เลี้ยงวันเกิดปีที่31ของเธอ เธอได้เจอกับปอชายหนุ่มอายุ24 ปี ปอชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น ทั้งคู่พัฒนา
ความสัมพันธ์จนคบหาดูใจกัน แต่ก็ต้องมีอุปสรรค จากสายตารอบข้างที่มองถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกัน
ด้วยอายุที่ห่างกันของทั้งคู่จึงท าให้จ๋าไม่แน่ใจและขอหยุดความสัมพันธ์กับปอ ทั้งคู่ห่างหายกันไปเป็นเวลา 1 ปี 
แต่เป็นการห่างหายที่ท าให้ทั้งคู่ได้คิดไตร่ตรองถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและจ๋าเลือกที่จะเชื่อความรู้สึกของตัวเอง
ตามที่เพ่ือนของเธอบอกมากกว่าสนใจเสียงรอบข้าง ปอกลับเข้ามาในชีวิตจ๋า ขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง จ๋าให้
โอกาสปอแล้วทั้งคู่ก็กลับมารักกันเหมือนเดิม 

 เรื่องย่อภาพยนตร์ 30+ โสด on sale 

 อิง ช่างภาพวัย  30 ปี มีหน้าตาสวย แต่งตัวดี ทันสมัยและมีหน้าที่การงานดีมีเสน่ห์ อิงรอก้อง (แฟน
เก่าของอิง) ที่คบกันมา 7 ปี กลับจากต่างประเทศเพ่ือมาขอเธอแต่งงาน แต่ก้องกลับก าลังจะแต่งงานกับคนอ่ืน 
ท าให้ทั้งคู่เลิกกัน อิงต้องการที่พ่ึงทางใจโดยการไปหาหมอดูท าให้เธอได้พบกับจืด หมอดูหมูปิ้ง เธอจึงให้จืดดู
ดวงให้จนทั้งคู่สนิทกัน  หลังจากนั้นอิงได้รับงานให้มาถ่ายรูปแทน (ช่างภาพที่เธอชื่นชอบ) แทนได้รับงานให้ไป
ถ่ายรูปที่ขั้วโลกและได้ชวนอิงให้ไปด้วยกัน ท าให้อิงต้องเลือกระหว่างผู้ชายที่มีฐานะสูงกว่าและผู้ชายที่มีฐานะ
ต่ ากว่า แม้ว่าคนรอบข้างของอิงจะแนะน าให้อิงเลือกแทนที่มีฐานะสูงกว่า แต่สุดท้ายอิงเลือกที่จะท าตามหัวใจ
ของตัวเองโดยการเลือกจืดที่มีฐานะต่ ากว่าเพราะจืดท าให้อิงมีความสุขทุกครั้งที่เจอกัน 
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 1. ภาพแทนลักษณะภายนอกของผู้หญิงโสดอายุ 30+ 

  1.1 รูปร่างหน้าตา 

 เหมยลี่ ตัวละครเอกหญิงในเรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอเป็นผู้หญิงสูง รูปร่างสมส่วน เป็นผิวขาว ตาชั้น
เดียว ผมสั้นตรงซอยประบ่า  

 จ๋า ตัวละครเอกหญิงเรื่อง 30 ก าลังแจ๋ว ผู้หญิงที่รูปร่างดี หน้ารูปไข่ ตาคมกลมโต จมูกเป็นสัน              
ปากกระจับ ผิวขาวใส 

 อิง ตัวละครเอกหญิงในเรื่อง 30+ โสด on sale เป็นผู้หญิงที่มี รูปร่างหน้าตาดี ผมประบ่าดัดลอนท า
สีบลอนด์ทอง มีผิวพรรณที่ขาว รูปร่างสมส่วน  

 ลักษณะรูปร่างหน้าตาของตัวละครเอกหญิงทั้ง 3 เรื่อง แม้จะมีอายุ 30 + แต่ยังคงมีรูปร่างหน้าตาดี 
ไม่มีริ้วรอยที่แสดงถึงคนอายุ 30 และมีผิวพรรณดี มีหุ่นที่สมส่วน แสดงให้เห็นถึงผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ดูแลตัวเอง 
ภาพแทนของผู้หญิงเหล่านี้ที่ถูกน าเสนอในภาพยนตร์เป็นเหมือนการสร้างความมั่ นใจให้กับผู้หญิงวัย 30+                
ให้กลับมาดูแลตัวเอง 

 

 
ภาพที่ 1 ซ้ายเหมยลี่ กลางจ๋า ขวาอิง 

ที่มา : ภาพซ้าย DVDภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอ, ภาพกลาง DVDภาพยนตร์เรื่อง 30 ก าลังแจ๋ว, ภาพ
ขวา DVDภาพยนตร์เรื่อง 30+ โสด on sale 

  1.2 การแต่งกาย 

 การแต่งกายของจ๋าและอิงมีความเหมือนกันคือ แต่งกายตามสมัย มีรสนิยมดี และแต่งตัวเข้ากับสาย
อาชีพของตัวเองท่ีต้องมีความทะมัดทะแมง เคลื่อนไหวสะดวก แสดงถึงความม่ันใจในตนเองออกมา  

 จ๋า ท างานเป็นเอเจนซี่โฆษณาของบริษัทหนึ่ง เธอท างานเป็นนายของตัวเอง ระบบการท างานของเธอ
คือต้องมีความม่ันใจมาก และมีความคิดสร้างสรรค์ ท าบุคลิกให้ดูน่าเชื่อถือ การแต่งกายจึงถือเป็นเรื่องส าคัญ 

 อิงท างานเป็นช่างภาพ มีสตูดิโอเป็นของตัวเอง การแต่งกายก็ต้องมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว 
เพ่ือสะดวกต่อการถ่ายรูปลูกค้า 
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 ส่วนเหมยลี่เป็นพนักงานบริษัทขายแผงโซลาห์เซล การแต่งกายในชุดท างานจึงเป็นไปตามเครื่องแบบ
พนักงานบริษัท เธอมักจะใส่เสื้อคลุมทับเสื้อผ้าชุดท างานอีกหนึ่งชั้น 

 ในด้านของการแต่งกาย ของตัวละครเอกหญิงทั้ง 3 เรื่อง มีเพียงชุดท างานเท่านั้นที่แตกต่างกัน เพราะ
ท างานต่างสายอาชีพ ชุดท างานจึงต้องเหมาะกับอาชีพของตัวเอง แต่ในชุดอื่นๆ ผู้หญิงเหล่านี้ก็แต่งออกมาด้วย
ความมั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้ค านึงถึงอายุของตัวเอง แต่คิดถึงความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ และ
เมื่อตัวละครเอกหญิงมีปัจจัยภายนอกเข้ามา คือมีความรู้สึกพิเศษให้กับใคร ก็จะมีการแต่งตัวที่ท าให้ตัวเองดู ดี
เพ่ือให้ดูน่าสนใจมากขึ้น 

 
ภาพที่ 2 เหมยลี่ จ๋า อิง ในชุดท างาน 

ที่มา : ภาพซ้าย DVDภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอ, ภาพกลาง DVDภาพยนตร์เรื่อง 30 ก าลังแจ๋ว,  
ภาพขวา DVDภาพยนตร์เรื่อง 30+ โสด on sale 

  1.3 สถานภาพ 

 สถานภาพของเหมยลี่ เป็นผู้หญิงโสดและไม่เคยมีแฟนมาก่อน เพราะเธออยู่ในกรอบของครอบครัว  
ไม่กล้าที่จะเข้าหาผู้ชายก่อนเพราะเข้าใจผิดว่ามันคือสิ่งไม่ดี ท าให้เธอพลาดโอกาสที่จะพบเจอคนดีๆจนย่างเข้า
อายุ 30  จ๋าและอิง โสดเพราะถูกแฟนที่คบกันมา 7 ปีบอกเลิก ท าให้พวกเธอกลัวการเป็นโสดเพราะอายุเข้าวัย
สร้างครอบครัวแล้ว การถูกแฟนที่คบกันมานานบอกเลิก ท าให้พวกเธอต้องเริ่มต้นใหม่และเริ่มไม่มีความมั่นใจ
ในความรัก  

 จะเห็นได้ว่าตัวละครทั้ง 3 เรื่องถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาดี การแต่งกายดี แต่ก็ยังคงมีสถานะโสดและถูก
คนรักบอกเลิก เพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาหรือการแต่งกายก็ไม่ได้มีผลต่อการเป็นโสด 

  1.4 หน้าที่การงาน  

 เหมยลี่เป็นพนักงานออฟฟิศขายแผงโซลาเซลล์ ที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง บริษัทที่เหมยลี่ท างาน
มีหัวหน้าเป็นผู้ชายและอารมณ์รุนแรง เธอจึงมักต าหนิเป็นประจ า ว่าไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่ องานที่ท า        
ก่อนจะเปลี่ยนงานเป็นพนักงาน call center ท างานในเวลากลางคืน 

 จ๋า ประกอบอาชีพเอเจนซี่โฆษณา ท างานอิสระ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความมั่นใจและเด็ดขาด มีความ
เป็นผู้น าสูง ซึ่งเห็นได้จากการที่จ๋าเป็นหัวหน้าของลูกน้องทุกเพศทุกวัย เป็นคนที่มีความคิดทันสมั ยและ
สร้างสรรค์ตลอดเวลา เป็นที่รักของคนรอบข้าง สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้  
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 อิง ประกอบอาชีพช่างถ่ายรูปอิสระ เป็นคนที่มีความสามารถในการถ่ายรูปมาก มีความรับผิดชอบสูง
และตั้งใจท างานมาก เป็นหัวหน้างานที่ดีและเป็นที่รักของเพ่ือนๆ สามารถหาเลี้ยงชีพได้ ในด้านหน้าที่ การงาน 
อิง เป็นผู้หญิงยุคใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการท างาน สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้  

 เมื่อเปรียบเทียบระดับหน้าที่การงานกับตัวละครเอกหญิงทั้ง 3 เรื่อง จะเห็นได้ว่าจ๋าและอิง มีหน้าที่
การงานที่เป็นอิสระ มีหน้ามีตาในสังคมมากกว่าเหมยลี่ จ๋าและอิงจึง เป็นภาพแทนของผู้หญิงเก่ง มากไปด้วย
ความสามารถ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าโดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้ชาย ส่วนเหมยลี่ เป็นภาพแทนของผู้หญิงวัย 30+ ที่ท างาน
เป็นพนักงานบริษัท อยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้า ไม่มีอิสระในการท างาน  

  1.5 สังคมความเป็นอยู่ เพ่ือนรอบข้าง สังคมการท างาน  

 ลักษณะสังคมการใช้ชีวิตของทั้งสามตัวละคร สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันผู้หญิงผู้หญิงท างานนอกบ้าน
มากขึ้นเห็นได้จากการประกอบอาชีพของตัวละครเอกหญิงทั้งสามเรื่อง เหมยลี่เป็นตัวละครเอกหญิงที่ยังคง
อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ในขณะที่จ๋าอาศัยอยู่คนเดียวที่บ้านเช่า และอิงอาศัยอยู่คอนโดมีเนียม 

 เหมยลี่ อาศัยอยู่กับครอบครัว เพ่ือนสนิทของเธอมีแฟนและแต่งงานแล้ว ในสถานที่ท างานมีหัวหน้าดุ 
หลังจากเพ่ือนสนิทที่ท างานลาออก ก็ไม่มีเพ่ือนสนิทในที่ท างาน เป็ด เป็นเพ่ือนที่สนิทที่สุดกับเหมยลี่ เป็ดเป็น
ผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองและมีเหตุผล คอยให้ค าปรึกษาเหมยลี่ และเพลิน เด็กวัยรุ่นข้างบ้านเหมยลี่ที่อายุ
น้อยกว่าเหมยลี่เยอะมาก มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้าคิดกล้าท า มักให้ค าปรึกษาเหมยลี่ตามวุฒิภาวะของ
ตัวเอง 

 ในที่สังคมการท างานของเหมยลี่พนักงานส่วนใหญ่ที่พบเป็นผู้หญิง การเป็นพนักงานขายมีการแข่งขัน
ที่สูง มีหัวหน้างานที่ดุ ในที่ท างานเหมยลี่จึงปฏิบัติตัวด้วยความไม่มั่นใจเพราะถูกหัวหน้าต่อว่าบ่อยครั้ง 

 จ๋า อาศัยอยู่บ้านเช่าบริเวณในเมืองคนเดียว เป็นคนชอบสังสรรค์ และมักจัดงานเลี้ยงกับเพ่ือนในกลุ่ม
บ่อยๆ ในกลุ่มเพ่ือนของจ๋าประกอบไปด้วย ป้าอ้วน เป็นคนที่อายุเยอะที่สุดในกลุ่ม ก าลังตั้งท้องแก่ นิสัย
สนุกสนาน พูดตรงๆ มีความเป็นผู้ใหญ่ และมีความเจ้าเล่ห์อยู่ในตัว เป็นคนเดียวในเรื่องที่สามารถพูดชักจูงให้
จ๋าเชื่อถือได้เจ๊ใหญ่ มีนิสัยสนุกสนาน ชอบพูดจาปราศรัย มักเป็นคนที่คอยส่งเสริมจ๋าให้คบหากับผู้ชายที่อายุ
น้อยกว่าอย่างปอยุ้ย เพ่ือนที่ก าลังจะแต่งงาน แต่กลัวในความไม่แน่นอนของชีวิตคู่ กลัวความเปลี่ยนแปลง                   
เป็นคนที่เข้ามาพูดเรื่องความไม่แน่นอนในชีวิตกับจ๋า ท าให้จ๋าเปลี่ยนทัศนคติเซ็น รุ่นน้องที่ท างานกับ จ๋า                 
แอบชอบจ๋า มีนิสัยปากจัด พูดตรงๆ นิสัยห่ามๆ  

 การท างานของจ๋ามีหลายๆฝ่ายท างานร่วมกัน แต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ต่างกัน จ๋าเป็นผู้น าทีมที่ต้องควบคุม
คน ต้องคิดตลอดเวลาและต้องเอาใจลูกค้า เพ่ือให้ได้งานมาเป็นของทีมตัวเอง ความมั่นใจบวกกับประสบการณ์
ในการท างานของจ๋า ท าให้เธอกลายเป็นผู้น าที่ดีของลูกน้อง แสดงให้เห็นภาพแทนของผู้หญิงที่ไม่ต้องอยู่หลัง
ผู้ชาย เป็นผู้น าและเป็นที่ยอมรับของคน  
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 อิง ใช้ชีวิตอยู่สังคมเมือง แยกออกมาจากครอบครัวมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวในคอนโดมิเนียม มีเพ่ือนสนิท
สองคน คือมิ้น เป็นคนที่มบีุคลิกรูปร่างหน้าตาดี มีนิสัยร่างเริง มองโลกในแง่ดี คอยอยู่ข้างอิงตอนอกหัก และยัง
ไม่มีแฟนเพราะเป็นคนที่ไม่จริงจังกับความรัก คุยเรื่อยๆ ชอบผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า  และย้งยี้เป็นคนที่มีความ
เฮฮาและมั่นใจในตัวเอง เป็นพวกหัวรุนแรงชอบประท้วง เพ่ือความยุติธรรม จนได้พบรักกับแมททิว หนุ่มฝรั่งที่
เธอไปประท้วงไม่ให้เขาท าธุรกิจ จนในที่สุดได้แต่งงานกัน แทน ชายหนุ่มที่อิงชอบ เป็นช่างภาพชื่อดัง                   
มากความสามารถ เป็นคนจริงจังกับการท างานมากโดยไม่สนใจคนรอบข้าง 

 ในสังคมการท างานของอิงถึงแม้จะเป็นงานอิสระแต่ก็ต้องระมัดระวังตัว เพราะลูกค้าของอิงบางคนก็
ไว้ใจไม่ได้เห็นได้จากการถ่ายรูปให้กับครอบครัวหนึ่ง ผู้ชายมองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศถึงแม้จะมีภรรยาอยู่แล้ว 
สายตาโลมเลียที่ส่งมาให้อิงแสดงออกถึงความเจ้าชู้ นอกจากอิงจะต้องท างานอย่างใจเย็น ก็ต้องมีความ
ระมัดระวังไปด้วย จะเห็นได้ว่าอิงมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ                  
ด้วยความเป็นมืออาชีพ  

 ในสังคมความเป็นอยู่ เพ่ือนรอบข้าง สังคมการท างาน จะเห็นได้ว่า จ๋าและอิงอยู่ในสังคมที่มีอิสระทาง
ความคิด เพราะคนรอบข้างเป็นเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกันจึงมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน แทนผู้หญิงที่
ออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเอง เป็นผู้น าในการท างาน มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่มีการตีกรอบจากครอบครัว              
ต่างจากเหมยลี่ ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีเชื้อสายจีนและเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้าน ความคิดบางอย่างก็
คิดถึงครอบครัวเป็นส าคัญ ท างานเป็นลูกจ้าง ถูกเจ้านายควบคุม ถึงแม้ว่าในบางเรื่องจะสามารถคิดเองได้ แต่ก็
ยังไปขอค าแนะน าจากพ่อแม่ แทนผู้หญิงที่อาศัยอยู่กับครอบครัว มีคนคอยควบคุมให้อยู่ในกรอบของสังคมไทย 

 2. ภาพแทนลักษณะภายใน 

  2.1 ลักษณะนิสัยตัวละครเอกหญิงทั้งสามเรื่อง 

              2.1.1 ลักษณะนิสัยข้อเด่น 

 เหมยลี่ในบางครั้งก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาเถียงในสิ่งที่ถูกต้อง เห็นได้จากฉากที่พ่อแม่ของเหมยลี่พาไปดูตัว 
ค าพูดที่ไม่ให้เกียรติของญาติฝ่ายชาย ท าให้เธอพูดตอบโต้ด้วยความไม่พอใจ เชื่อฟังพ่อแม่แต่ในบางเรื่องเธอก็
เลือกที่จะตัดสินใจท าเอง เป็นคนที่กล้าท าก็กล้ายอมรับ คิดก่อนท าและมีพฤติกรรมเลียนแบบตัวละครในละคร
โทรทัศน์ โอนอ่อนต่อคนรอบข้าง เป็นคนร่าเริง ไม่ใช่คนเรียบร้อย มองโลกในแง่ดี ถึงแม้จะถูกเจ้านายดุบ่อยแต่
ก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ตัวเองถูกเอาเปรียบ 

 จ๋า เป็นคนสนุกสนานเฮฮา สดใส มีเพ่ือนเยอะ เป็นสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองและเรื่องของการ
ท างาน เป็นผู้หญิงท างานเก่งและมีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก เป็นคนที่วางแผนเรื่องของอนาคต มีความคิด
เป็นผู้ใหญ่ คิดรอบคอบในการตัดสินใจ ค านึงถึงสังคมรอบข้างที่ตัวเองอยู่ อ่อนโยน รักสัตว์ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
ชอบท าอาหารตักบาตรตอนเช้า แสดงให้เห็นภาพแทนของผู้หญิงที่นอกจากจะท างานนอกบ้านก็เก่งเรื่องงาน
บ้านเช่นเดียวกัน 
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 อิง เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าได้กล้าเสีย ท างานเก่ง ชอบถ่ายรูป ถ่ายได้ทุกอย่าง เห็นได้
จากฉากส่วนใหญ่จะสะพายกล้องเสมอ มีความคิดและการตัดสินใจที่เร็ว ซื่อสัตย์และจริงจังกับความรัก เห็นได้
จากการรอคนรักกลับมาจากต่างประเทศ โดยที่ไม่วอกแวกสนใจผู้ชายคนไหนเลย หลงใหลในแฟชั่น แต่งตัวเก่ง 

   2.1.2 ลักษณะนิสัยข้อด้อย   

 เหมยลี่ ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง ไม่ค่อยกล้าแสดงออกในเรื่ องของความรัก  มีนิสัยสะเพร่า               
ไม่ระมัดระวังซึ่งเห็นได้จากการที่ท าสิ่งของต่างๆของตัวละครเอกชายเสียหาย ไม่มีความรับผิดชอบในการ
ท างาน เห็นได้จากการที่หนีงานและผิดนัดกับลูกค้าบ่อย 

 จ๋า ไม่ชอบคบคนที่อายุน้อยกว่ามาเป็นแฟน มีความฝังใจเรื่องราวในอดีต กลัวความไม่แน่นอนของชีวิต 
โดนเฉพาะเรื่องความรัก เพราะเคยถูกคนรักหักอกมาก่อน 

 อิง เป็นคนใจร้อน ขี้โวยวาย เป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจ ทั้งๆที่อิงรู้สึกชอบตัวละครเอกชายแล้วแต่ก็
ปฏิเสธความรู้สึกตัวเอง จนสุดท้ายเมื่อต้องเสียตัวละครเอกชายไปจริงๆ อิงจึงแสดงความรู้สึกนั้นออกมา 

 จากลักษณะนิสัยใจคอของตัวละครจะเห็นได้ว่าจ๋าและอิง เป็นคนสนุกสนานเฮฮา และมีความมั่นใน
ตัวเอง ท างานเก่งและจริงจังกับการท างาน และคิดถึงเรื่องของอนาคต เป็นภาพแทนผู้หญิงในระดับผู้บริหาร            
ที่มีความสมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้าน ท าให้ไม่มีผู้ชายกล้าเข้ามาจีบเพราะกลัวว่าตนเองจะด้อยกว่า ส่วนเหมยลี่ 
ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก เป็นภาพแทนบุคคลธรรมดาสามัญที่ไม่ได้โดดเด่นอะไร ท าให้ไม่เป็นที่
น่าสนใจของผู้ชาย แต่สุดท้ายก็ได้พบกับคนที่เพียบพร้อมทั้งหน้าตาและหน้าที่การงาน อย่างไรก็ตามทัศนคติ
ของผู้หญิงโสด 30+ ในภาพยนตร์ ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงในวัยนี้ยังมีวิจารณญาณในการด าเนินชีวิต เห็นได้
จากความรู้สึกนึกผิดชอบของตัวละครเอกหญิงทั้ง 3 เรื่องที่สังคมรอบข้างกล่าวตักเตือน เมื่อตัวละครท าผิด
ระเบียบแบบแผนของสังคม ตัวละครก็สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุและผลที่สามารถมีความสัมพันธ์กันและอยู่
ร่วมกับคนในสังคมได้ 

  2.2 ทัศนคติของตัวละครเอกหญิง   

 ทัศนคติ คือ ความคิดของบุคคลที่มีต่อบุคคลอ่ืน วัตถุสิ่งของ หรือสถานที่ เป็นความคิดที่มาจาก
ประสบการณ์ที่เคยประสบพบเจอตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของตัวบุคคล 
ภาพแทนลักษณะภายในของตัวละครเอกหญิงอายุ 30+ ในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

   2.2.1 ทัศนคติของตัวละครเอกหญิงท่ีมีต่อสถานภาพโสด 

 ทัศนคติของการอยู่เป็นโสดของเหมยลี่ ในตอนแรกเธอมีความสุขที่ได้อยู่กับเพ่ือน แต่เมื่อเพ่ือนสนเริ่ม
ทยอยแต่งงานมีครอบครัว ทัศนคติของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลง จากตอนแรกที่เธอมีความสุขกับสถานะโสดก็กลับ
ไม่มีความสุข ส่วนจ๋าหลังจากเลิกกับคนรัก เธอก็ใช้ชีวิตตามปกติอาจจะรู้สึกเสียใจบ้างในบางเวลา แต่มีเพ่ือน
คอยเคียงข้างและให้ก าลังใจ เธอก็มีความสุขกับสถานภาพโสด และอิงหลังจากถูกคนรักบอกเลิกก็ไปกินข้าวกับ
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ผู้ชายเพ่ือหาคนที่ถูกใจและเป็นคู่ชีวิตในอนาคต เพราะอิงคิดว่า เธออายุ 30 แล้วควรที่จะแต่งงานมีครอบครัว 
จนต้องพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไปขอพรในเรื่องของความจากสถานที่ต่างๆและดูดวง 

   2.2.2 ทัศนคติในเรื่องความรักหรือการเลือกคนรัก 

  1. คนรักควรเป็นคนที่ใกล้ชิดกัน/รักทางไกลไปไม่รอด 

 ตัวละครเอกหญิงทั้งสามเรื่องมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรักทางไกล ในฉากที่เหมยลี่รู้ว่าลุงกับลังจะไป
เรียนต่อท าให้เธอรู้สึกเสียใจมากเหมยลี่ไปพบลุงเป็นครั้งสุดท้ายเธอถามลุงว่า “รักทางไกลจะเป็นไปได้เหรอ” 
แต่ลุงกลับบอกว่า “ถึงว่าเราเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็คบกันได้นะ” แต่เหมยลี่กลับพูดว่า “ถ้าคนเราไม่ได้
อยู่ด้วยกันจะเป็นแฟนกันได้ยังไง ถ้าเราต้องจากกันจริงๆ เราเป็นแค่คนรู้จักกันก็พอ” แสดงให้เห็นว่าเธอ
ต้องการมีคนรักท่ีอยู่ด้วยกัน ไปกินข้าวด้วยกัน หรือดูหนังด้วยกัน เธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความต้องการมีแฟน
เหมือนคู่รักท่ัวๆไป เธอคิดว่ารักทางไกลคงไปด้วยกันไม่ได้ เพราะคนรักกันควรมีกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ให้ใกล้ชิดและสนิทกันมากข้ึน  

 ในขณะที่จ๋าและอิงมีคนรักที่อยู่ไกลกันด้วยภาระหน้าที่การงานและการศึกษา พวกเธอสองคนเชื่อมั่น
มาตลอดว่ารักครั้งนี้จะจบลงด้วยการแต่งงาน แต่แล้วนภแฟนจ๋าที่ท างานเป็นนักบินกลับมาขอห่างกับจ๋า               
ในตอนที่จ๋าคบกับนภก็ไม่ค่อยมีเวลาเจอกัน ประกอบกับอาชีพนักบินที่ท าให้พบกับผู้หญิงที่หลากหลาย นภยัง
ไม่พร้อมที่จะแต่งงาน ยังสนุกกับชีวิต ส่วนก้องแฟนอิงหลังจากกลับมาจากต่างประเทศก็ก าลังจะแต่งงานกับคน
อ่ืน อิงเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรักมากและเสียใจที่ก้องทิ้งอิงไป อิงโกรธและคับข้องใจมากว่าที่ผ่านมานั้นอิง
เป็นแฟนที่ไม่ดีหรอ ก้องเลยทิ้งอิงไปมีคนใหม่ ในฉากที่อิงโทรไปหาก้องในวันแต่งงาน “7 ปีที่ผ่านมามันไม่มี
ความหมายอะไรเลยใช่มั๊ย ก้องก็รู้ว่าก้องเป็นแฟนคนแรกของอิง เป็นผู้ชายคนเดียวที่อิงเคยอยู่ด้วย ฉันท าอะไร
ผิด ฉันไม่เคยมองใครไม่เคยนอกใจ บอกให้ฉันรอฉันก็รอ กูเหงากูคิดถึงมึงมากขนาดไหน มึงเคยรู้บ้างมั๊ย มึงทิ้ง
กูไปแต่งงานกับคนอ่ืนได้ยังไง ถ้ารู้ว่ากูไม่ใช่ท าไมไม่บอกกูล่ะ ปล่อยให้กูเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะ มึงทิ้งกูไปได้
ยังไง กูไม่ใช่ถังขยะนะอีเหี้ย อีสัส อีชาติหมา”  

 แสดงให้เห็นผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่ต้องการความมั่นคงและจริงจังกับการแต่งงานสร้าง
ครอบครัว มองความรักเป็นเรื่องที่จริงจังรวมไปถึงการซื่อสัตย์ต่อคนรักเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก และด้วยอายุที่เยอะ
ขึ้นถ้าจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครนั้นเป็นเรื่องที่ยาก และมีโอกาสที่จะขึ้นคานสูงเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่กลัว
การอยู่คนเดียวในวัยชรา จึงท าให้จ๋าและอิงไม่ประสบความส าเร็จกับรักทางไกล แต่พวกเธอกลับคิดว่าถ้าผู้ชาย
ไม่ซึ่งสัตย์กับความรักไม่ว่าจะรักคนใกล้หรือรักคนใกล้ถ้าอีกฝ่ายมีคนใหม่ก็เลิกกันได้เหมือนกัน  

 ทัศนคติในเรื่องคนรักควรเป็นคนใกล้ชิด/รักทางไกลไปไม่รอด จะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ความรักของแต่ละคน เหมยลี่ที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนจะคิดว่าไปกันไม่รอด ในขณะที่อิงและจ๋า คิดว่าขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อมั่นในตัวคนรักของตัวเอง ว่าจะโอนอ่อนต่อสิ่งเร้ารอบข้างได้มากแค่ไหน จ๋าถึงแม้ว่าจะผิดหวังจากรัก
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ทางไกลในครั้งแรก แต่ครั้งที่เธอตัดสินใจคบกับปอ ก็รอปอกลับมาจากนอกชายฝั่งทะเลได้ ส่วนอิงที่ผิดหวังการ
รอคอยคนรักกลับจากต่างประเทศ แต่เมื่อมีรักครั้งใหม่ก็เลือกที่จะรอจืดจนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้คบกัน 

  2. ผู้หญิงควรเลือกคนรักหรือคู่ครองที่มีอายุมากกว่า 

 ตัวละครเอกหญิงทั้งสามคนที่มีสถานะโสดล้วนเลือกคนรักหรือคู่ครองที่ตัวเองถูกใจไม่ได้ก าหนดว่า
จะต้องอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า เหมยลี่ตกหลุมรักลุง (ตัวละครเอกชาย) ตั้งแต่แรกเห็นโดยไม่ได้ค านึกถึงอายุ
ของฝ่ายชาย ส่วนจ๋าและอิงลังเลที่จะคบกับคนที่เด็กกว่า ด้วยวุฒิภาวะและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

 ในครั้งแรกจ๋าประกาศชัดเจนในเรื่องที่ไม่ชอบคนที่อายุน้อยกว่า โดยเธอจะพูดย้ ากับเพ่ือนๆของเธอ
เสมอว่าเธอ “ไม่สน ฉันไม่ชอบเด็ก ชัดป่ะ!” หรือประโยคที่ว่า “เรื่องนี้ขอบายว่ะ เด็กไม่ชอบแกก็รู้นิ” ซึ่งจ๋าถือ
คติอยู่เสมอไม่ว่าอย่างไรเธอก็ไม่มีทางคบหาดูใจกับเด็ก เธอมักคิดว่าผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเธอนั้น ไม่จริงจัง ไม่มี
ความแน่นอน เธอจึงตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไม่เลือกเด็กมาเป็นคู่ครองของเธอ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความคิดเธอก็
เริ่มเปลี่ยนไปตาม ความเอาใจใส่และมุ่งมั่นที่ปอมีให้เธอ ตอนที่ยายของปอ มาปรึกษาเรื่องเจ๊นิดที่เปิดร้านท า
ผมที่มีแฟนอายุน้อยกว่ากับเธอ เธอก็ให้ค าปรึกษาว่า “ถ้ารักกันก็โอเคนะคะยาย แค่คนอายุมากกว่า เดินช้ากว่า 
ลุกช้ากว่า แล้วก็เค้ียวช้ากว่า” ซึ่งจากประโยคดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่เปลี่ยนไป ผ่านค าพูดของเธอว่า
เธอได้เปลี่ยนความคิดจากเดิมแล้ว จากตอนแรกที่เธอยืนกรานว่าถึงอย่างไร ก็จะไม่คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุ
น้อยกว่าเด็ดขาด แสดงให้เห็นถึงการเริ่มเปิดใจของเธอมากขึ้น เธอเริ่มใช้เหตุผลมาหักล้างอคติ ส่วนอิงมีคนสอง
ช่วงอายุให้เลือก แม้ว่าคนรอบข้างอยากให้อิงลงเอยกับแทนเพราะมีฐานะดีสามารถท าให้ อิงมีชีวิตที่สบายได้  
แต่อิงกลับเลือกท าตามใจตัวเองโดยการเลือกจืดคนที่ท าให้ชีวิตอิงมีความสุข 

 ทัศนคติในการเลือกคนรักหรือคู่ครองที่มีอายุมากกว่าไม่ใช่เรื่องส าคัญส าหรับผู้หญิงโสดวัย 30+               
ในภาพยนตร์ แค่ฝ่ายชายเป็นคนดี ซื่อสัตย์กับความรัก เอาใจใส่กับความรู้สึกของผู้หญิง ก็สามารถท าให้ผู้หญิง
เลือกเป็นคนรัก โดยไม่ต้องค านึงถึงเรื่องอายุ 

  3. การเลือกคนรักหรือคู่ครองควรพิจารณาความเหมาะสมด้านฐานะหรือหน้าที่การงานเป็น
ส าคัญ ตัวละครเอกหญิงที่มีอายุ 30+ ในภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องจะเลือกคนรักหรือคู่ครองจากความรู้สึกรักเป็น
ส าคัญโดยไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมด้านฐานะหรือหน้าที่การงาน  

 เหมยลี่ ตกหลุมรักตัวละครเอกชายตั้งแต่แรกเห็น โดยเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวละครเอกชายมีฐานะ
หรือท างานอะไร จนเธอเข้าหาเขาเรื่อยๆจึงได้รู้ว่าลุง (ตัวละครเอกชาย) ท างานเป็นวิศวกรรถไฟฟ้า ในตอนที่
พ่อแม่ของเหมยลี่พาไปดูตัวลูกชายของเพ่ือนพ่อที่มีฐานะใกล้เคียงกับเธอและมีเชื้อสายจีน เหมยลี่ก็ไม่ได้รู้สึก
ชอบเขาเป็นพิเศษเหมือนลุง (ตัวละครเอกชาย) ส่วนจ๋าถูกปอที่เพ่ิงเรียนจบตามจีบ ในตอนแรกเธอไม่ชอบ
เพราะฐานะทางสังคมและเสียงคนรอบข้าง และอิงมีความรู้สึกดีให้กับจืด (ตัวละครเอกชาย) ที่เป็นเพียงหมอดู
และพ่อค้าขายหมูปิ้ง ซึ่งไม่ได้มีฐานะดีเลยเมื่อเทียบกับแทน ช่างถ่ายภาพชื่อดัง แต่ด้วยความรักและความเอาใจ
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ใส่ของตัวละครเอกชายที่มีต่อตัวละครเอกหญิงทั้งสอง ท าให้จ๋าและอิงมองข้ามในเรื่องของฐานะ หน้าที่การงาน
ของตัวละครเอกชายไป เพราะความรักเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเลือกเพศ อายุ ฐานะ หรือหน้าที่การงาน 

  3.1  ทัศนคติการท างาน  

        3,1.1  การท างานที่ตัวเองถนัดเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้หญิงโสด 30+ มีความสุข 

 ตัวละครเอกหญิงทั้ง 3 เรื่อง มีหน้าที่การงานที่ดี มีเงินเดือนมั่งคงเพียงพอต่อการเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว ในตอนแรกเหมยลี่ท างานเป็นพนักงานขายแผงโซลาห์เซล เธอไม่มีความสุขกับงานที่ท า เพราะเป็น
งานขายที่ต้องท ายอดให้ได้ตามเป้าหมาย ท าให้ต้องเอาใจลูกค้าและเครียดกับงานที่ท า ประกอบกับมีหัวหน้า
งานที่ไม่มีเมตตากับลูกน้อง คอยกดดัน ให้ท าตามค าสั่ง แต่เมื่อเธอเปลี่ยนงานไปท างานตอนกลางคืนเป็นพนัง
งานคอลเซ็นเตอร์ คอยให้ค าปรึกษาลูกค้าทางโทรศัพท์ เธอไม่เครียดและกดดันเหมือนเมื่อก่อน ท าให้มีความสุข
มากขึ้น 

 ส่วนจ๋าเป็นเอเจนซี่โฆษณา เธอทุ่มเทกับการท างานมาก เธอพยายามคิดผลงานที่มีคุณภาพ เธอมี
ความสุขที่ได้ท าได้ท างานที่รัก เห็นได้จากรอยยิ้มที่มีลูกค้าชื่นชอบผลงานของเธอ และอิงเป็นคนที่ชอบถ่ายรูป
มาก เห็นได้จากฉากหลายๆฉาก อิงจะพกกล้องถ่ายรูปไปด้วยเสมอและในฉากที่แทนพูดกับอิงว่า “เวลาคุณ
ถ่ายรูปใคร คนที่ถูกถ่ายไม่ยิ้มไม่ได้หรอกครับ” อิงจึงถามกลับไปว่า “ท าไมล่ะคะ” แทนได้ตอบว่า “ก็หน้าคุณ
อ่ะ ยิ้มตลอดตั้งแต่เล็งหามุม จนกดชัตเตอร์เห็นแล้วก็ยิ้มตามไปด้วย ท าไมคุณถึงเลือกมาเป็นช่างภาพละครับ” 
อิงก็ตอบว่า “ก็ช่างภาพเป็นอาชีพเดียวที่คนยิ้มให้มากที่สุดในโลกนะสิคะและตอนนี้ก็มีคุณเพ่ิมอีกหนึ่งคนแล้ว
ล่ะ” นั่นแสดงให้เห็นว่าอิงมีชอบในการท างานถ่ายรูปและมีความสุขทุกครั้งเมื่อมีคนยิ้มให้กล้อง 

 ในภาพยนตร์จะเห็นได้ว่าตัวละครเอกหญิงอายุ 30+ จะมีทัศนคติในการท างานที่แตกต่างกัน คนที่ได้
ท างานที่ตัวเองรักและถนัดจะมีความสุขมากกว่าคนที่ท างานภายใต้การกดดันของหัวหน้า  

  3.1.2. การมีเพ่ือนร่วมงานที่ดีท าให้ผู้หญิงโสด 30+ ท างานมีคุณภาพมากขึ้น 

 ในเรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอเหมยลี่ไม่มีเพ่ือนสนิทในที่ท างาน จึงไม่มีใครคอยให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือ ท าให้เธอค่อนข้างเบื่อกับการท างานและการท างานของเธอก็ท าแบบไม่ตั้งใจ งานของเธอไม่มี
คุณภาพต่างจากจ๋าในเรื่อง 30 ก าลังแจ๋ว ท างานเป็นหัวหน้าทีมงานเอเจนซี่ ทุกคนดูแลกันเหมือนพ่ีน้องและ
เชื่อมั่นในตัวจ๋า เวลาที่ต้องน าเสนองานกับลูกค้าทุกคนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี งานที่จ๋ากับ
ทีมงานน าเสนอต่อลูกค้าได้รับการเลือกจ้าง ส่วนอิงในเรื่อง 30+ โสด on sale เป็นช่างถ่ายรูปจ าเป็นจะต้องมี
ทีมงานที่คอยช่วยเหลือ คอยตรวจสอบฉากและอุปกรณ์ให้อิงเพ่ือนคุณภาพของงาน ทีมงานของอิงเป็นทีมงานที่
ท างานด้วยกันมานาน รู้ใจกันเลยท าให้การท างานเป็นเรื่องท่ีง่าย 
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 การมีเพ่ือนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนท าให้งานมีคุณภาพมากขึ้น และยังคอยช่วยเหลือซึ่ง
กัน ทัศนคติที่ผู้หญิงโสด 30+ ในภาพยนตร์มีต่อเพ่ือนร่วมงานจึงส าคัญ เพราะจะท าให้การท างานลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาภาพแทนตัวละครเอกหญิงในภาพยนตร์ไทยเรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอ 30 ก าลังแจ๋ว 
และ 30+ โสด on sale ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย สถานะ สังคมความเป็นอยู่ เพ่ือนรอบข้าง 
สังคมการท างาน ครอบครัว ลักษณะนิสัยและทัศนคติของตัวละครเอกหญิง พบว่า  

 เมื่อเทียบระดับหน้าที่การงานกับตัวละครเอกหญิงทั้ง 3 เรื่อง จะเห็นได้ว่าจ๋าและอิง ตัวละครเอกหญิง
เรื่อง 30 ก าลังแจ๋ว และ 30+ โสด on sale จะมีหน้าที่การงานที่เป็นอิสระ มีหน้ามีตาในสังคมมากกว่า เหมยลี่ 
ตัวละครเอกหญิงจากเรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอ จ๋าและอิงจึงเป็นภาพแทนของผู้หญิงเก่ง มากไปด้วย
ความสามารถ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าโดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้ชาย ซึ่งสอดคล้องกับความหมายใหม่ของสตรี อรอุมา               
เก่งชน (2545 อ้างถึงใน รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2555 น. 10) กล่าวว่า นิตยสารสตรียุคบุกเบิกยังต้องการ
ปลดปล่อยสตรีให้มีอิสระจากอ านาจของบุรุษ มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และมีศักยภาพ รวมถึงบทบาท
ทางสังคมเช่นเดียวกับบุรุษด้วย ความหมายใหม่ของสตรีไม่ได้มีเพียงแต่บทบาทในบ้านเท่านั้น แต่นิตยสารสตรี
ยุคบุกเบิกยังได้ผลักดันให้สตรีเข้ามีบทบาทและอ านาจทางสังคมด้วยการสร้างความหมายให้สตรีเป็น “บุคคล
ในพ้ืนที่สาธารณะ” ที่มีบทบาทส าคัญในทุก ๆ ด้าน ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมีค าเรียกสตรีว่า
เป็น “ครูคนแรกของศิษย์” เป็น “แขนซ้ายของชาติ” หรือเป็น “ลูกโซ่ทองค าที่ผูกติดกับการเมือง” อีกทั้งยัง
สร้างให้สตรีมีความกล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนเป็นตัวของ ตัวเองในการแสดงความคิดเห็นหรือ
การด าเนินชีวิตเพ่ือที่จะสามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาบุรุษในทุกบริบท  

 ส่วนเหมยลี่ เป็นภาพแทนของผู้หญิงวัย 30+ ที่ท างานเป็นพนักงานบริษัท อยู่ภายใต้การควบคุมของ
หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้ชายอารมณ์ร้อน เนื่องจากเหมยลี่เป็นผู้หญิงโสด การน าเสนอตนเองต่อหัวหน้างาน               
ในสถานที่ท างานของเหมยลี่  จึงมุ่งสร้างให้คู่สื่อสารชื่นชอบด้วยวิธีการชื่นชมหรือยกยออีกฝ่ายหนึ่ง 
(Ingratiation) และตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง (Self - monitoring) เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ในที่ท างานโดยผู้หญิงโสดจะหลีกเลี่ยงวิธีการน าเสนอตนเองที่จะสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับ             
อีกฝ่าย เช่น  การข่มขู่ (Intimidation) เป็นต้น ตามผลการวิจัยของวรางคณา รัตนประสิทธิ์ (2550) 

 ภาพแทนของเหมยลี่ยังคงหมายรวมไปถึงผู้หญิงที่ท างานนอกบ้าน หาเลี้ยงครอบครัวของตัวเองได้ 
เนื่องจากเหมยลี่เป็นลูกสาวคนเดียวของบ้าน การท างานนอกบ้านจึงเป็นหน้าที่ของเธอ ครอบครัวของเหมยลี่           
มีธุรกิจส่วนตัวที่สร้างโดยพ่อของเหมยลี่ แต่เมื่อผู้หญิงได้รับการศึกษามากขึ้น การท างานหาเลี้ยงครอบครัวก็
เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ผู้หญิงพึงกระท า ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาทัศนคติที่สังคมไทยมีต่อผู้หญิงของพนิดา            
หันสวาสดิ์ (2544) ที่พบว่า ศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่าสังคมคาดหวังให้ผู้หญิงต้องมีความประพฤติที่ดี เชื่อฟังพ่อแม่
และสามีมีหน้าที่ รับผิดชอบงานในบ้านและดูแลบุคคลในครอบครัวเรื่องการกินอยู่เป็นหลัก 
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 เหมยลี่ เป็นภาพแทนของผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้โดดเด่นมากความสามารถเหมือนจ๋าและอิง แต่กลับได้
ผู้ชายหน้าตาดีและหน้าที่การงานมั่นคงมาเป็นคนรัก และสื่อให้เห็นว่าการเข้าหาผู้ชายก่อนไม่ใช่เรื่องที่ผิดอีก
ต่อไป เพราะความกล้าเข้าหาผู้ชายของเหมยลี่ ท าให้ได้คนที่ต้องการมาเป็นคนรัก 

 ทัศนคติต่อสถานะโสดของตัวละครเอกหญิงทั้ง 3 เรื่องจะแตกต่างกัน เหมยลี่จะไขว่คว้าหาคนข้างกาย 
ในขณะที่จ๋ามีความสุขกับสถานภาพโสดเพราะเพ่ือนรอบข้าง แต่อิงกลับต้องการหาผู้ชายที่ดีมาแต่งงานด้วย
เพราะช่วงอายุของเธอ ตามผลการวิจัยของชลดา วาดนิ่ม (2553) เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขของสตรี
โสดในเขตกรุงเทพมหานคร สตรีโสดที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนสูง จะมีความสุขมากกว่าสตรีโสด
ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนต่ า 

 ภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องถึงแม้ว่าตัวละครเอกหญิงมีบุคลิกที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนก็เป็นผู้หญิงที่จิตใจดี 
อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่สวยและมีความสามารถ มีหน้าที่การงานดี แต่งตัวดี มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว               
ภาพแทนของผู้หญิงโสดอายุ 30+ ในภาพยนตร์ไทยที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
ท าให้มีอิสระในเรื่องต่างๆ มีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ครองเองไม่ใช่การถูกเลือกอีกต่อไปและการศึกษายังท าให้ผู้หญิง
เข้ามามีบทบาทในสังคมเทียบเท่ากับผู้ชาย  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผลการศึกษาภาพแทนผู้หญิงโสดอายุ 30+ ในภาพยนตร์สามารถน าไปเป็นฐานข้อมูลและแนวทาง
ให้กับงานวิจัยในอนาคต 

 2. นอกจากการศึกษาภาพแทนของตัวละครเอกหญิงในภาพยนตร์ไทยทั้งสามเรื่องนี้แล้ว ควรศึกษา
ภาพแทนผู้หญิงโสดอายุ 30+ ในสื่ออ่ืน ๆ  เช่นภาพแทนของผู้หญิงโสดอายุ30+  ในละครโทรทัศน์ หรือในนว
นิยาย เพ่ือให้เห็นภาพแทนของผู้หญิงที่หลากหลาย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์1 

 

                                                                             มุกดา ศรีวิรัตน์2 วันทนีย์ พัชรพิสุทธิ์สิน3  
                                                                                              และจอมขวัญ สุทธินนท์4 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเรื่องภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ จ านวน 10 บทการแสดงของ
การด าเนินเรื่อง หรือ 217 บทกลอนตามฉันทลักษณ์ ตามแนวคิดเรื่องภาพพจน์ของวิเศษ ชาญประโคน (2550,    
น. 83) และเฉลิมพักตร์ สุ่มมาตย์ (2558) 
 ผลการวิเคราะห์บทกลอนมโนราห์ฯ พบประเภทของภาพพจน์ทั้งสิ้น 7 ประเภท ตามล าดับดังนี้       
พบสัญลักษณ์มากที่สุด จ านวน 83 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.40 พบอุปมารองลงมา จ านวน 44 ครั้ง คิดเป็น  
ร้อยละ 26.20 พบอธิพจน์รองลงมา จ านวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.14 พบอุปลักษณ์รองลงมา จ านวน 11 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.54  พบนามนัยรองลงมา จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.35 พบสัทพจน์รองลงมา 
จ านวน  5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.97 และพบบุคลาธิษฐานน้อยที่สุด จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.40 ส่วน
ปฏิพากษ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งในการวิเคราะห์ไม่พบในบทกลอนมโนราห์ฯ เนื่องจากปฏิพากย์ เป็นการใช้ถ้อยค า
ที่มีความหมายตรงกันข้ามหรือขัดแย้งเพ่ือเพ่ิมความหมายให้มีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น แต่ลักษณะการใช้ภาษาของ
ชาวท้องถิ่นภาคใต้ มักสื่อความอย่างตรงไปตรงมา สั้นกระชับ ได้ใจความ เป็นการบอกกล่าวอย่างไม่มีชั้นเชิง
หรือนัยซ้อนเร้นแบบขัดแย้งกัน  
 
ค าส าคัญ: ภาพพจน์ มโนราห์ บทกลอนมโนราห์   
 
 
 
 
 
 

 

 

___________________________________ 
  1ผลงานจากรายวิชา 896-431 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม และรายวิชา 896-452 สัมมนาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา     
   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่  
2-3นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
   4อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
มโนราห์เป็นชื่อการแสดงมหรสพซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของภาคใต้

แสดงถึงความบันเทิง ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อันประกอบไปด้วย
ศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้ง การร่ายร า การแสดงดนตรีสด และการขับร้องบทกลอนมโนราห์ (สารภี มูสิกอุปถัมป์  , 
2527, น. 19-21) 

บทกลอนมโนราห์เป็นสื่อเชื่อมโยงให้ผู้ดูซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวท้องถิ่นภาคใต้เข้าใจ และซาบซึ้งในบท
กลอนมโนราห์ที่สะท้อนการใช้ภาพพจน์ต่าง ๆ ในบทกลอนมโนราห์ (จิตร ฉิมพงษ์, 2523, น. 65) ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมการใช้ภาษาที่แฝงอยู่ในบทกลอนมโนราห์แต่ละคณะ นับเป็นการใช้ภาษาที่มีความงาม ไพเราะ เป็น
ศิลปะในแง่มุมสุนทรียศาสตร์หรือวรรณศิลป์ บ่งบอกได้ถึงเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ
ภาคใต้ ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวแก่ผู้ชมการแสดงมโนราห์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภาพพจน์ยังเป็น
ตัวเสริมให้เนื้อหาสมบูรณ์ สร้างอรรถรส ให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตาม ประกอบกับท่าร าต่าง ๆ ท าให้ผู้ชม
สามารถสร้างมโนภาพได้ จากภาพพจน์ที่แฝงไว้ในบทกลอนมโนราห์ (เพ็ญศรี จันทร์ดวง, 2541, น. 45)  

ในอดีตมโนราห์ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ตอนบนและภาคใต้
ตอนกลาง คือจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง ระนอง พัทลุง และกระบี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช  พัทลุง และสงขลาได้ชื่อว่าเป็นถิ่นก าเนิดมโนราห์ในภาคใต้ โดยจังหวัดสงขลาถือเป็นจังหวัด
บ้านเกิดของผู้วิจัย มีคณะมโนราห์ที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก แต่คณะมโนราห์ที่ยังคงศิลปะการแสดงมโนราห์แบบ
โบราณมีไม่มากนั้น  หนึ่งในคณะมโนราห์ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมโบราณและมีลักษณะเด่นในด้านการร้อง
บทกลอนได้อย่างไพเราะ ซึ่งแสดงถึงปฏิภาณ ไหวพริบของผู้แสดงมโนราห์ในด้านการร้องบทกลอน และสร้าง
ความบันเทิงให้ผู้ชมการแสดงมโนราห์ รวมทั้งลักษณะของการแสดงมโนราห์ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติตามฉบับ
มโนราห์ที่มีมาแต่ดั้งเดิม คือคณะมโนราห์ เทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์  

ด้วยเหตุที่คณะมโนราห์ เทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์เป็นที่รู้จักของผู้คนในพ้ืนที่ต านานการก าเนิด
มโนราห์ อีกทั้งมีลักษณะเด่นในด้านการขับร้องบทกลอนมโนราห์ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ ท าให้เห็นภาพพจน์   
ต่าง ๆ ของวัฒนธรรมภาคใต้ที่สะท้อนผ่านภาษา รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติการแสดงมโนราห์ ที่แสดง
ถึงวัฒนธรรมส าคัญของภาคใต้ให้คงอยู่สืบต่อไป ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ และสนใจศึกษาเรื่องภาพพจน์ใน  
บทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ 
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วิธีการศึกษา  

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      รวบรวมบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันศิลป์ จ านวน 10 บทการแสดงของการ
ด าเนินเรื่อง หรือ 217 บทกลอนตามฉันทลักษณ์ 
 2. การรวบรวมข้อมูล 
       2.1 นับความถี่ของความเชื่อที่ปรากฏในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ 
      2.2 นับประเภทของความเชื่อตามวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาความเชื่อในบทกลอนมโนราห์       
คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์  

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
             วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องภาพพจน์ตามแนวคิดของวิเศษ ชาญประโคน (2550, น. 83) และเฉลิมพักตร์ 
สุ่มมาตย์ (2558) ได้แก่ สัญลักษณ์ อุปมา อธิพจน์ อุปลักษณ์ นามนัย สัทพจน์ และบุคลาธิษฐาน  
 4. การน าเสนอผล การสรุปผล และการอภิปรายผล 
             น าเสนอผล สรุปผล และอภิปรายผลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตัวอย่างและใช้รูปแบบ
ตารางสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติประกอบการอธิบาย   
 
ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์” วิเคราะห์บท
กลอนมโนราห์ฯ จ านวน 10 บทการแสดงของการด าเนินเรื่อง หรือ 217 บทกลอนตามฉันทลักษณ์ ได้แก่ 
สัญลักษณ์ อุปมา อธิพจน์ อุปลักษณ์ นามนัย สัทพจน์ และบุคลาธิษฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. สัญลักษณ์ 

   สัญลักษณ์ หมายถึง สองสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบมีคุณสมบัติร่วมกันบางประการ สิ่งที่น ามานั้นต้องเกิด
การตีความ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับกัน สัญลักษณ์ในบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้น
เองเพ่ือจุดประสงค์ของนักประพันธ์ 

  การวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์  พบสัญลักษณ์มาก
ที่สุด จ านวน 83 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.40 ดังตัวอย่างที่ 1 ต่อไปนี้  
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 ตัวอย่างที่ 1  

                          โอ่น้าเจ้าทองผมหมอ          ลากมาด้วยล้อด้วยเกวียน 

                         ให้ได้เม็ด ๆ เจ็ดเกวียน                 ให้ได้เลียง ๆ เจ็ดถุง 

                                 (ทิวา ศรีไหม, 2560, บทบูชาตายาย) 

 การวิเคราะห์ภาพพจน์ประเภทสัญลักษณ์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ ใน
ตัวอย่างที่ 1 พบค าว่า เจ้าทอง หมายถึง ควายหรือภาษาทางการว่า กระบือ เป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับงาน
เกษตรกรรมของประเทศแถบเอเชียมากที่สุด โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีพ้ืนที่อุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การท าอาชีพส่วนมากนั้นก ็คือ อาชีพชาวนาที่ได้ชื่อว่าเป็น กระดูกสันหลังของชาติ สิ่งที่ควบคู่
กับการท านา คือ ควาย เพราะชาวนานิยมเลี้ยงควายเป็นแรงงานเพ่ือไว้ไถนา บ้างก็ใช้ควายเป็นพาหนะเข้าไป
ท าไร่ท านา ควายจึงมีประโยชน์หลายประการในอดีต อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการใช้งานควายน้อยลง ควาย
ยังคงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าควายเป็นสัตว์มงคลและอยู่คู่กับคนไทยมานาน ซึ่งจะมีพิธีสู่ขวัญ
ควายเพ่ืออัญเชิญขวัญให้กลับมาอยู่กับควาย และปลอบประโลมให้ขวัญหายตกใจหรือเศร้า  อาจกล่าวได้ในอีก
แง่หนึ่งว่า เป็นการตอบแทนบุญคุณควายที่ได้ช่วยท านาเป็นการขอขมาลาโทษที่ได้ดุด่าเฆี่ยนตี (จรุชาติ, 2551) 

 บทกลอนมโนราห์บทนี้ที่ปรากฏค าว่า เจ้าทอง ซึ่งเป็นภาพพจน์ประเภทสัญลักษณ์ ค าว่าเจ้าทองเพ่ือ
สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าหมายถึง ควาย ตามจุดประสงค์ของนักประพันธ์ที่ต้องการจะสื่อ โดยมีการตั้งชื่อ
ควายให้มีความหมายในด้านบวก เป็นชื่อมงคลเชื่อว่าจะเรียกเงิน เรียกทอง ให้โชคให้ลาภแก่ผู้ เลี้ยง 
นอกจากนั้นยังส่งเสริมความเจริญในการงานอาชีพและกระตุ้นผลผลิตทางเกษตรกรรม เชื่อกันว่าถ้าเลี้ยงควาย
ไว้จะน าความสมบูรณ์พูนสุขมาให้ครอบครัวผู้เลี้ยง เป็นควายมงคลคูก่ารท ามาหากิน 

2. อุปมา  

 อุปมา หมายถึง การเปรียบเทียบที่ไม่กล่าวตรง ๆ ใช้กล่าวเป็นนัยให้เข้าใจเองและเพ่ือเปรียบเทียบของ
สิ่งหนึ่งว่ามีคุณสมบัติร่วมหรือเช่นเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง 

 การวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์พบอุปมารองลงมาจาก
ภาพพจน์ประเภทสัญลักษณ์ จ านวน 44 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.20 ดังตัวอย่างที่ 2 ต่อไปนี้ 

         ตัวอย่างที่ 2                           

                          ขอศัพท์ขอเสียงบ้างหนา         ปัญญาลูกมาเหมือนน้ าไหล 

                          ขอศัพท์ขอเสียงให้ดังก้อง             เหมือนฆ้องชวาหล่อใหม่ 

บ                                                                  (ทิวา ศรีไหม, 2560, บทสรรเสริญคุณคร)ู 
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 การวิเคราะห์ภาพพจน์ประเภทอุปมาในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ใน
ตัวอย่างที่ 2 พบค าว่า เหมือน ซึ่งผู้ประพันธ์ได้ใช้ภาพพจน์ประเภทอุปมา เปรียบเปรยการขอพรจากบรรพบุรุษ
มโนราห์ ก่อนการแสดงมโนราห์ โดยขอให้มีเสียง สติปัญญา และปฏิภาณไหวพริบในการขับบทกลอนมโนราห์
ไมใ่หต้ิดขัดเป็นไปอย่างราบรื่นเปรียบเสมือนการไหลของน้ าแบบราบเรียบ เป็นการไหลไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีระเบียบ ผิวหน้าน้ าจะเรียบ ความเร็วของกระแสน้ าสม่ าเสมอและไม่เร็วมากนัก และพบค าว่า 
เหมือน ในการเปรียบเปรยเสียงในการขับบทกลอนมโนราห์ให้มีความดังเหมือนฆ้อง เนื่องจากฆ้องเป็นเครื่อง
ดนตรีที่เสียงดังทุ้มก้องกังวานไปไกลมาก จึงมีการเปรียบให้เสียงขับบทกลอนมโนราห์ดังก้อง  มีน้ าเสียงชัดเจน 
ให้ผู้ชมได้ยินทั่ว ๆ กัน ซึ่งการขอพรเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการไหว้ครู โดยเชื่อกันว่าเป็นครูที่มีความศักดิ์สิทธิ์
และได้รับการนับถือสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ (เกรียงเดช  ข าณรงค,์ 2560) 

        บทกลอนมโนราห์บทนี้จึงปรากฏภาพพจน์ประเภทอุปมา ในการขอพรให้ผ่านการขับร้องบทกลอน
มโนราห์ ให้ราบรื่นเหมือนน้ า ให้เสียงดังเหมือนฆ้อง เพราะการขับร้องบทกลอนมโนราห์เป็นสิ่งส าคัญควบคู่กับ
การร ามโนราห์ ผู้แสดงมโนราห์จึงเลือกขอพรเพ่ือสร้างความมั่นใจ รวมทั้งสามารถเรียกพลัง และสร้างขวัญ
ก าลังใจก่อนการแสดงมโนราห์ทุกครั้งในพิธีไหว้ครู ซึ่งมีผู้ที่นับถือ “ครูหมอ” ได้มาร่วมท าพิธีบวงสรวงและสวด
มนต์ตั้งจิตอธิษฐาน ยังแสดงให้เห็นถึงการน้อมร าลึกถึงพระคุณของครู และเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จึงถือ
ได้ว่าเป็นความเชื่อในเรื่องอาชีพอย่างหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความศรัทธาและวิจารณญาณในการปฏิบัติของแต่ละ
บุคคล 

3. อธิพจน์ กา 

            อธิพจน์ หมายถึง การเปรียบเทียบที่ไม่กล่าวตรง ๆ ใช้กล่าวเป็นนัยให้เข้าใจเอง และเพ่ือเปรียบเทียบ   
ของสิ่งหนึ่งว่ามีคุณสมบัติร่วมหรือเช่นเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง 

            การวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ พบอธิพจน์รองลงมา
จากภาพพจน์ประเภทอุปมา จ านวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.14 ดังตัวอย่างที่ 3 ต่อไปนี้    

            ตัวอย่างที่ 3                

                                 ตีนถีบพนัก         มือชักเอาแสงทอง 

                            หาไหนจะได้เหมือนน้อง           ท านองพระเทวดา 

                          (ทิวา ศรีไหม, 2560, บทครูสอน) 

           การวิเคราะห์ภาพพจน์ประเภทอธิพจน์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ ใน
ตัวอย่างที่ 3 พบค าว่า ท านอง หมายถึง กลุ่มเสียงสูงต่ าที่จัดให้ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบ มีจังหวะสั้นยาว เช่น 
ท านองสวด ท านองเพลง ท านองเทศน์ และค าว่า พระเทวดา หมายถึง ชาวสวรรค์มีกายทิพย์ ตาทิพย์ หูทิพย์ 
และกินอาหารทิพย์ เป็นโอปปาติกะผู้เกิดผุดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ ซ่ึงเป็นสิ่งที่กล่าวเกินจริง ไม่มีอยู่และไม่
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สามารถพบเห็นได้จริง ความเชื่อเรื่องเทวดานั้นในสังคมไทยของเรา มีความเชื่ออย่างฝังแน่นมาตั้งแต่ครั้ง
โบราณกาลว่าท่านมีตัวตน และรู้กันดีในเบื้องต้นว่า ท่านเป็นดวงวิญญาณที่มีบุญและอยู่สูงกว่าภพของมนุษย์ 
การเกี่ยวข้องของมนุษย์กับเทวดา ในพระพุทธศาสนาได้ชี้แนวทางแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดา 
ด้วยการวางท่าทีแห่งเมตตา มีไมตรีจิต อยู่ร่วมกันฉันมิตร เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นเพ่ือนร่วม
เกิด แก่ เจ็บ ตาย และเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์ (ธ. ธรรมรักษ์, 2560) 
           บทกลอนมโนราห์บทนี้ปรากฏภาพพจน์ประเภทอธิพจน์ เนื่องจากท านองไม่สามารถเกิดจาก        
พระเทวดาได้ในความเป็นจริง เป็นเพียงเรื่องราวในจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้น และไม่มีใครเคยได้ยินท านอง
ของเทวดามาก่อน จึงไม่สามารถรู้ได้ว่าท านองเทวดาเป็นอย่างไร เพียงแต่เป็นค ากล่าวที่สร้างมาเพ่ือสรรเสริญ 
เยินยอผู้ร้องท านองมโนราห์ ว่าไพเราะดั่งท านองเสียงของเทวดา เพราะเทวดานั้นเป็นภาพความหมายของสิ่งที่
สูงส่ง ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก และมโนภาพว่าเป็นเสียงที่ไพเราะดั่งเสียงของเทวดา นับว่าเป็นการกล่าวเกิน
ความจริง ผู้เขียนมีเจตนาที่จะเน้นความรู้สึก เน้นการแสดงอารมณ์และสภาพต่าง ๆ ที่แม้ไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่
เป็นการกล่าวเกินจริงที่เหมาะสม กลมกลืน ท าให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้ง เกิดความแปลกและเรียกร้อง
ความสนใจได้ดี                        

4. อุปลักษณ์ 

           อุปลักษณ ์หมายถึง การเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งให้คล้ายหรือเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง 

 ต        การวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ พบอุปลักษณ์
รองลงมาจากภาพพจน์ประเภทอธิพจน์  จ านวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.54  ดังตัวอย่างที่ 4 ต่อไปนี้ 

   ตัวอย่างที่ 4              

                              ตั้งนายคงเป็นเจ้าดิน                 พ่อได้ตั้งนายอินทร์เป็นเจ้าป่า 

                             ได้ตั้งนางเอ่ือยให้เป็นเจ้าที่          ได้ตั้งนางเอเอาไว้เป็นเจ้านา 

บ                                                                   (ทิวา ศรีไหม, 2560, บทประกาศครูตอนที่ 3) 

  การวิเคราะห์ภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ ใน
ตัวอย่างที่ 4  พบค าว่า เป็น ที่มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 745 ) ว่า 
ค ากริยาส าหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค ากับค าเพ่ือให้เห็นว่าค าหน้าและค าหลังมีภาวะ คือ ความมี ความ
เป็น เกี่ยวข้องกันอย่างไร ซึ่งในบริบทจะกล่าวถึงนายคงเป็นเจ้าดิน หมายถึง พระแม่ธรณี หรือ พระแม่ธรณี
บีบมวยผมเป็นเทพแห่งพ้ืนแผ่นดิน ได้ถูกยกย่องเป็นเทพีผู้ค้ าจุนโลก และสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ 
(ราม วัชรประดิษฐ์, 2557) และพบความเปรียบว่า นายอินทร์เป็นเจ้าป่า หมายถึง  เทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามไม้
ต้น คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาถือว่ารุกขเทวดาอยู่จ าพวกเดียวกับพระภูมิและเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกา 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1,006) แต่ค าว่าเจ้าป่ายังสื่อความหมายถึง สิงโต ได้อีกด้วย ซึ่งการที่สิงโตได้รับ

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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การยกย่องว่าเป็นเจ้าป่า เพราะ รูปเเบบการด ารงชีวิตที่อยู่กันเป็นฝูง มีการพัฒนารูปเเบบการล่ากันเป็นทีมจึง
เป็นที่น่าเกรงขามและแข็งแกร่งที่สุดในป่า  สองสิ่งนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเจ้าป่าที่อยู่ควบคู่กับป่าไม้จาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่างกันเพียงรุกขเทวาเป็นความเชื่อ ส่วนสิงโตเป็นการสังเกตจากการวัฏจักรการใช้ชีวิตของ
สัตว์ในธรรมชาติ นอกจากนี้พบความเปรียบ นางเอ่ือยกับเจ้าที่ โดยคนไทย นับตั้งแต่อดีตมีความเชื่อว่าตามดิน 
น้ า ภูเขา ต้นไม้ และอาคารบ้านเรือนมีผีเจ้าที่เจ้าทาง ปกปักรักษาอยู่ ท าให้เกิดการพัฒนาพิธีการอัญเชิญผี
เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับในศาล เพ่ือปกป้องคุ้มครองดูแล รักษาสถานที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
ให้มีความเป็นสิริมงคล เจริญก้าวหน้า และสุดท้ายมีการใช้ความเปรียบนางเอกับเจ้านา เทวีแห่งข้าวพันธุ์
ธัญญาหาร คือ พระแม่โพสภ ตามคติความเชื่อของไทยเป็นที่เคารพ สักการะและกราบไหว้บูชามาตั้งแต่ครั้ง
โบราณของชาวไทย ลาว และละแวกลุ่มน้ าเจ้าพระยาเพราะถือได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ในด้านข้าวปลา
อาหาร โดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าว มักบูชาเพ่ือขอความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกตามฤดูกาล  (ราม                
วัชรประดิษฐ์, 2557) 

  บทกลอนมโนราห์บทนี้ปรากฏภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ์ ซ่ึงได้เปรียบชื่อมนุษย์ว่าเป็นเจ้าดิน เจ้าป่า 
เจ้าที่และเจ้านา ซึ่งทั้งหมดนี้คือต านานความเชื่อและเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ทั้งนี้ความเชื่อ
เหล่านี้เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา และการเคารพบูชาที่ยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน 

5. นามนัย 

           นามนัย คือ การใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง โดยเอาลักษณะเพียงบางส่วน มากล่าวแทนส่วนใหญ่ 

           การวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์  พบนามนัยรองลงมา
จากภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ์ จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.35 ดังตัวอย่างที่ 5 ต่อไปนี้ 

           ตัวอย่างที่ 5                                         

                                จะไหว้พระพุทธพระธรรมเจ้า          ยกไว้ใส่เกล้าใส่ผม 

                           เล่นไหนให้ดีมีคนรัก            หยุดพักให้ดีมีคนชม 

                                       (ทิวา ศรีไหม, 2560, บทสรรเสริญคุณครู) 

             การวิเคราะห์ภาพพจน์ประเภทนามนัยในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ ใน
ตัวอย่างที่ 5 พบค าว่า เกล้า ที่มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 132) ว่า หัว 
(ใช้เฉพาะในโวหารแสดงความเคารพอย่างสูง) เช่น มารดาบังเกิดเกล้า และค าว่า  ผม อันเป็นขนที่ขึ้นอยู่บน
ศีรษะ หากแต่ค าสองค านี้ ทั้ง เกล้า และ ผม เป็นนามนัย ที่แสดงถึงความเคารพบูชา และความนับถืออย่างสูง 
จนถึงขั้นที่ยกไว้เหนือหัว (ศีรษะ) ของตนเอง ในความเชื่อของพราหมณ์เด็กไทยโบราณจะไว้ผมจุกกลาง
กระหม่อม ที่เกิดจากความเชื่อว่า เด็กที่เจ็บป่วยบ่อยหรือเลี้ยงยาก หากไว้ผมจุกหรือผมเปียจะหายเจ็บไข้ได้
ป่วย กลับมาแข็งแรงเลี้ยงง่าย และสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคติของพราหมณ์ที่ว่าบรรดาเทพเจ้านั้นมักจะ    
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เกล้าผมขึ้นไว้กลางศีรษะ (ความเชื่อของพราหมณ์ที่ว่าเด็กไทยสมัยก่อนต้องไว้ผมจุก, 2559) จากบทกลอน
มโนราห์บทนี้ ผู้แต่งได้ให้ความเคารพ และเทิดทูนพระพุทธเจ้าไว้เหนือหัวของตน กล่าวคือ ผู้แต่งนั้นให้
พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดที่ตนเคารพบูชา และได้ขอพรท่านให้การแสดงมโนราห์ของตนเป็นที่นิยมชมชอบ               
ไม่ว่าจะท าการแสดงหรือไม่ก็ตาม  

             บทกลอนมโนราห์บทนี้ปรากฏภาพพจน์ประเภทนามนัย คือ การใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง โดยเอา
ลักษณะเพียงบางส่วน มากล่าวแทนส่วนใหญ่ โดยใช้ เกล้า และ ผม แทนความเคารพนับถือ เทิดทูนสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งไว้เหนือศีรษะของตนเอง นามนัย นั้นนับว่าเป็นค านามที่สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ต้องอาศัยบริบท
ของเนื้อความ และความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานประกอบการตีความด้วย บทกลอนข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งจากบท
การแสดงด าเนินเรื่องมโนราห์ในบทสรรเสริญคุณครู จึงส่งผลให้การตีความนั้นเป็นไปในทิศทางของการให้ความ
เคารพ เทิดทูน สรรเสริญ บูชา นั้นเอง  

6. สัทพจน ์

             สัทพจน์ หมายถึง การเลียนเสียงธรรมชาติหรือการล้อเสียงธรรมชาติให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด 

กกกก      การวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์  พบสัทพจน์
รองลงมาจากภาพพจน์ประเภทนามนัย จ านวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.97 ดังตัวอย่างที่ 6 ต่อไปนี้ 

            ตัวอย่างที่ 6 

                                คุณเอ๋ยคุณครู       หนักเหมือนฝั่งน้ าคงคา 

                           คิ่น ๆ จะแห้งไหลมา              ยังไม่รู้สิ้นรู้สุด 

                    (ทิวา ศรีไหม, 2560, บทสรรเสริญคุณครู) 

           การวิเคราะห์ภาพพจน์ประเภทสัทพจน์ในบทกลอนคณะมโนราห์เทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ ใน
ตัวอย่างที่ 6 พบค าว่า คิ่นๆ ซึ่งเป็นการเลียนเสียงน้ ากระทบเข้ากับวัตถุใด ๆ ตัวอย่างเช่น เสียงน้ า  (ทะเล) 
กระทบหาดทราย ดัง คลื่น ๆ แต่ผันเป็นส าเนียงใต้ ว่า คิ่น ๆ แทน ในบทกลอนมโนราห์ข้างต้น จึงมีความหมาย
ว่า บุญคุณของครูนั้นมีมากมหาศาลเหมือนแม่น้ าคงคา แม่น้ าสายส าคัญของชาวอินเดีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ า
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ชาวฮินดูอาบน้ าในแม่น้ าแห่งนี้ เพราะมีความเชื่อว่าจะท าให้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ (แม่น้ า
ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย, 2557) การน าแม่น้ าคงคามาเปรียบกับบุญคุณครูจึงเหมือนการเทิดทูนพระคุณของครู บาง
คนเปรียบครูเป็นเหมือนกับ “แสงเทียน” หรือ “เรือจ้าง” เป็นแสงเทียนที่ละลายแท่งขี้ผึ้งเพ่ือส่องสว่างให้ศิษย์
ที่ยังขลาดเขลาได้เดินในทางที่ดีงาม เป็นดังเรือจ้างที่น าพาศิษย์ไปสู่จุดหมายปลายทางข้างหน้าอย่างปลอดภัย 
ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและมุ่งมั่น  ด้วยดวงตาที่ห่วงใยและปรารถนาดี  เพื่ออบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคน
ดีของสังคมและประเทศชาติ ด้วยความทุ่มเท เสียสละและพากเพียร  พระคุณของครู จึงมีค่ามหาศาล หนัก
เหมือนแม่น้ าคงคาไหลมาดั่งกระแสน้ าไม่มีที่สิ้นสุดเกิดเป็นเสียงน้ าว่า คิ่น ๆ (คลื่น ๆ)  
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           บทกลอนมโนราห์บทนี้ปรากฏภาพพจน์ประเภทสัทพจน์ จึงเป็นการเลียนเสียงแม่น้ าคงคาที่ไหลมา
กระทบชายฝั่ง ตามความเชื่อเรื่องการล้างบาปในแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์นิยมเชื่อถือเรื่องการอาบน้ าล้างบาป 
เชื่อว่าแม่น้ าคงคาโดยเฉพาะที่ท่าเมืองพาราณสีนั้นศักดิ์สิทธิ์ สามารถล้างบาปได้ พราหมณ์จึงอาบน้ าล้างบาป
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและเย็น ถือว่าบาปที่ท าตอนกลางวันล้างด้วยการลงอาบน้ าในตอนเย็น ส่วน
บาปที่ท าตอนกลางคืนก็ล้างได้ด้วยการลงอาบน้ าในตอนเช้า ที่เชื่อกันว่ากระแสน้ าในแม่น้ าคงคาศักดิ์สิทธิ์นั้น
เพราะเชื่อว่าได้ไหลผ่านเศียรของพระศิวะลงมาท่าน้ าแห่งแม่น้ าคงคาที่เมืองพาราณสี จึงเป็นบุณยสถาน      
ของชาวอินเดียทั้งปวงในสมัยนั้น ปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่อถือกันอยู่และยังเชื่อต่อไปอีกว่า ใครก็ตามท่ีตายและได้เผาที่
ท่าน้ าเมืองพาราณสีแล้วกวาดกระดูกลงแม่น้ าคงคาก็เป็นอันเชื่อได้ว่าต้องไปสวรรค์แน่นอน (มธุรดา , 2554) 
พระคุณของครูจึงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่หลั่งไหลมาอย่างไม่รู้สิ้นสุดนั้นเอง 

7. บุคลาธิษฐาน 

 บุคลาธิษฐาน หมายถึง การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณ ไม่มีความคิด ให้เป็นเสมือนมีชีวิต      
มีจิตวิญญาณ มีความคิด มีความรู้สึกต่าง ๆ แล้วสื่อความรู้สึกออกมาให้ผู้รับสารได้รู้  ตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการ
 การวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ พบบุคลาธิษฐาน
รองลงมาจากภาพพจน์ประเภทสัทพจน์ จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.40 ดังตัวอย่างที่ 7 ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 7 

                              ชว่ยมาแล้วชะเมา     ใบไม้มันเห่าไปทั้งป่า    
                              ชว่ยมาแล้วเวลา     พวกเราโนราจะลาโรง 

                                                                  (ทิวา ศรีไหม, 2560, บทส่งครู) 

 การวิเคราะห์ภาพพจน์ประเภทบุคลาธิษฐานในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์
ในตัวอย่างที่ 7 พบค าว่า เห่า ที่มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 641) ว่า 
ค ากริยาอาการส่งเสียงสั้น ๆ ของสุนัข ซึ่งจากบริบทที่พบค าว่าเห่าในบทกลอนมโนราห์บทนี้ แสดงถึงใบไม้ที่
ก าลังเห่า ทั้งที่ใบไม้คือส่วนของพืชที่ติดกับกิ่งและก้าน รูปทรงแบน ๆ โดยมากมีสีเขียว มีหน้าที่หายใจ คายน้ า 
เก็บอาหาร และสืบพันธุ์ ใบไม้จึงไม่สามารถมีอาการเห่าแบบสุนัขได้  

 บทกลอนมโนราห์บทนี้ปรากฏภาพพจน์ประเภทบุคลาธิษฐาน ต้องการสื่อความหมายให้ใบไม้บ่งบอก
ถึงช่วงเวลาเวลาดึก เงียบสงัด มีลักษณะเด่นชัดในน้ าเสียงที่ดังลั่นป่า เนื่องจากการแสดงมโนราห์ในอดีตมัก
แสดงที่ชนบท หรือหมู่บ้านในภาคใต้ ซึ่งจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ โดยเฉพาะป่าสวนยาง เสียงใบไม้จึงเป็น
สัญญาณบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ใกล้จบการแสดงมโนราห์ จึงเปรียบเสียงกระทบของใบไม้กับเสียงเห่าของสุนัข          
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อภิปรายผล  

 มโนราห์เป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่มีประวัติ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับชุมชน 
ท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งปรากฏหลักฐานจากค าบอกเล่า ต านานบทกาศครู หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ท าให้ทราบว่า
มโนราห์ได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมตะวันออกผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น จนพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของ
ตน รวมทั้งสื่อผ่านบทกลอนมโนราห์ แสดงถึงวาทกรรมทางภาษาท้องถิ่นภาคใต้ และการใช้ภาษาไทยได้อย่าง
สละสลวย มโนราห์จึงเป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของภาคใต้ โดยมีบทบาทส าคัญในการให้ความบันเทิง และ
การประกอบพิธีกรรมทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปินและชุมชน (พิทยา บุษรารัตน์ , 2539, น. 62) โดยบทกลอน
มโนราห์เป็นศูนย์รวมของความเชื่อ ตอกย้ าวิถีชีวิตที่สื่อผ่านภาษาในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี      
ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ โดยมโนราห์ยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมขับเคลื่อนความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนาน และ
ด ารงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน (มุกดา ศรีวิรัตน์ วันทนีย์ พัชรพิสุทธิ์สิน และจอมขวัญ สุทธินนท์, 2561, น. 365)  

 การวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ พบสัญลักษณ์มาก
ที่สุด เนื่องจากภาพพจน์ประเภทสัญลักษณ์ หมายถึง การใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งมีลักษณะเด่น เป็นค าแทนที่
มีคุณสมบัติหรือลักษณะภาวะบางอย่างร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับกันในหมู่คณะ สอดคล้องกับบทความวิจัย
เรื่องกลวิธีภาษาเเละภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมบันเทิงคดีของ มกุฎ อรฤดี (ชัยวัฒน์ ไชยสุข และ
สมเกียรติ รักษ์มณี, 2559, น. 60) ซึ่งการที่ผู้วิจัยพบสัญลักษณ์มากที่สุดในบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี            
ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ เพราะผู้แต่งต้องการให้ผู้ชมได้ใช้ความคิดและจินตนาการ เพ่ือให้เข้าใจในเนื้อเรื่อง รวมทั้ง
สอดแทรกประวัติความเป็นมาของมโนราห์ ผ่านสัญลักษณ์ ให้ทั้งผู้ชม และผู้แสดงมโนราห์ระลึก นึกถึง ผู้เป็น
บรรพบุรุษมโนราห์ ผู้ให้ก าเนิดมโนราห์ ตามความเชื่อ คือ พ่อขุนศรัทธาหรือที่ผู้แสดงมโนราห์เรียกว่าครูหมอ 
ควรให้ความส าคัญ และเคารพ ซึ่งเห็นได้จากการขับร้องบทกลอนของมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์
ศิลป์ โดยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของภาคใต้สื่อผ่านบทกลอนมโนราห์ที่สะท้อนเนื้อหาความเป็นมา         
ของมโนราห์อย่างชัดเจน  
 นอกจากนี้ยังพบภาพพจน์ประเภทอุปมา อุปลักษณ์ อธิพจน์ นามนัย สัทพจน์ และบุคลาธิษฐาน
เพ่ิมเติม เนื่องจากภาพพจน์ หมายถึง ถ้อยค าที่เป็นส านวนโวหาร ท าให้นึกเห็นภาพ ถ้อยค าที่แต่งขึ้นอย่างมีชั้น
เชิงท าให้ผู้ประพันธ์สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพที่เด่นชัด และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
นึกคิดของตัวละคร หรือเรื่องราวให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังรับรู้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งปรากฏผ่านบทกลอนมโนราห์ มี
ลักษณะ ค าประพันธ์ไทย ฉันทลักษณ์ประกอบด้วยลักษณะบังคับ 3 ประการ คือ คณะ จ านวนค า สัมผัส และ
สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน (เบญจมาศ, 2551) มีการใช้ภาพพจน์ที่หลากหลายตามความนึกคิดและอารมณ์
ของผู้ที่คิดประพันธ์ ส่วนภาพพจน์ประเภทปฏิพากษ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งในการวิเคราะห์ไม่พบในบทกลอน  
มโนราห์ฯ เนื่องจากลักษณะการใช้ภาษาของชาวท้องถิ่นภาคใต้ มักสื่อความอย่างตรงไปตรงมา สั้นกระชับ                
ได้ใจความ เป็นการบอกกล่าวอย่างไม่มีชั้นเชิงหรือนัยซ้อนเร้นแบบขัดแย้งกัน 
 ภาพพจน์ทั้ง 7 ประเภทที่ปรากฏในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ และอีก
หนึ่งประเภทที่ไม่ปรากฏ แสดงให้เห็นว่ามโนราห์ คือ ระบบสัญลักษณ์ และศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของชุมชน 



353 
 

                  
 การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
 The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences                      
 第一届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าว ในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ภาพพจน์ในบท
กลอนมโนราห์ยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมควบคู่ไปกับการแสดงมโนราห์ 
 
สรุปผลการวิจัย 

          ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์
จ านวน 10 บทการแสดงของการด าเนินเรื่อง หรือ 217 บทกลอนตามฉันทลักษณ์ ผู้วิจัยใช้รูปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ประกอบตัวอย่างบทกลอนมโนราห์คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ สรุปภาพพจน์ได้เป็น                   
7 ประเภท ตามล าดับดังนี้ 
  ผลการวิเคราะห์พบสัญลักษณ์มากที่สุด จ านวน 83 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.40 เนื่องจากสัญลักษณ์ คือ 
สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมาแทนสิ่งที่ต้องการกล่าวถึงจริง ๆ สองสิ่งนั้นจะมีคุณสมบัติร่วมกันบางประการ สิ่งที่
น ามานั้นต้องเกิดการตีความ และเข้าใจกันในวงกว้าง เป็นที่ยอมรับกัน สัญลักษณ์ในบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่
ก าหนดขึ้นเองเพ่ือจุดประสงค์ของนักประพันธ์ ซึ่งมจีุดประสงค์บางประการที่จะกล่าวถึงคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ 
ผ่านลีลาการขับบทกลอนมโนราห์ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดมโนภาพและมีอารมณ์คล้อยตามการขับร้องบทกลอน
มโนราห์  
 ผลการวิเคราะห์พบอุปมา รองลงมาจากสัญลักษณ์ จ านวน 44 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.20 เนื่องจาก
บทกลอนมโนราห์มักพบการเปรียบเปรยการขอพรจากบรรพบุรุษมโนราห์ โดยขอพรก่อนการแสดงมโนราห์ 
เช่น ขอให้มีเสียง สติปัญญา และปฏิภาณไหวพริบในการขับบทกลอนมโนราห์ไม่ติดขัดเป็นไปอย่างราบรื่น                
ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่มโนราห์ต่างปฏิบัติ ยึดถือจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 ผลการวิเคราะห์พบอธิพจน์ รองลงมาจากอุปมา จ านวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.14 เนื่องจากบท
กลอนมโนราห์ได้แต่งจากหลากหลายเรื่องราว ทั้งที่เกิดจากความจริง และเกิดจากจินตนาการของผู้แต่ง  เพ่ือ
สร้างอารมณ์และความรู้สึกที่รุนแรง จริงจังมากขึ้น ท าให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังมีความรู้สึกร่วมกับผู้ประพันธ์ ภาพพจน์
ประเภทนี้ท าให้บทกลอนมโนราห์มีความตื่นเต้นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
 ผลการวิเคราะห์พบอุปลักษณ์ รองลงมาจากอธิพจน์ จ านวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.54  เนื่องจาก
เห็นได้ชัดจากการเปรียบเทียบของสองสิ่งโดยใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง ประกอบด้วยค าที่เป็นค าหลักหรือตัวตั้ง 
ในบทกลอนมโนราห์บทนี้ได้เปรียบชื่อมนุษย์ว่าเป็นเจ้าดิน เจ้าป่า เจ้าที ่และเจ้านา ซึ่งทั้งหมดนี้คือต านานความ
เชื่อและเป็นประเพณีท่ีอยู่คู่กับคนไทยมานาน  
 ผลการวิเคราะห์พบนามนัย รองลงมาจากอุปลักษณ์ จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.35 เนื่องจาก  
การใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง โดยเอาลักษณะเพียงบางส่วน มากล่าวแทนส่วนใหญ่ เช่นการใช้ค าว่า เกล้า และ 
ผม แทนความเคารพนับถือ เทิดทูนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เหนือศีรษะของตนเอง  
 ผลการวิเคราะห์พบสัทพจน์ รองลงมาจากนามนัย จ านวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.97 เนื่องจาก    
การเลียนเสียงธรรมชาติ หรือการล้อเสียงธรรมชาติให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดเพียง 1 ครั้ง ซึ่งค าที่พบในบทกลอน
มโนราห์คือค าว่า คิ่น ๆ ที่เลียนเสียงคลื่น ๆ สื่อเสียงน้ าทะเลกระทบหาดทราย 
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 ผลการวิเคราะหพ์บบุคลาธิษฐานน้อยที่สุด จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.40 เนื่องจากเป็นภาพพจน์
ที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณ ไม่มีความคิด ให้เป็นเสมือนมีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีความคิด มีความรู้สึก
ต่าง ๆ แล้วสื่อความรู้สึกออกมาให้ผู้รับสารได้รู้  ในบทกลอนมโนราห์แสดงถึงใบไม้ที่ก าลังเห่า แต่ใบไม้คือส่วน
ของพืชที่ ใบไม้จึงไม่สามารถมีอาการเห่าแบบสุนัขได้  

       นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์ ไม่พบ  
ปฏิพากย ์ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งในเกณฑ์วิเคราะห์ เนื่องจากปฏิพากย์ เป็นการใช้ถ้อยค าที่มีความหมายตรงกันข้าม 
แต่ลักษณะนิสัยการใช้ภาษาของชาวใต้ มักเป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมา สั้นกระชับได้ใจความ ศิลปะการพูด
หรือการแสดงของชาวใต้จึงไม่สื่อความหมายที่ตรงกันข้ามหรือมีนัยยะอ่ืนแฝงอยู่  ดังนั้นในบทกลอนมโนราห์ 
คณะเทวา ชาตรี ศิษย์ประพันธ์ศิลป์จึงไม่พบภาพพจน์ปฏิพากษ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

          ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ สามารถน ามาศึกษาได้ในโอกาสต่อไปดังนี้  

          1. ควรมีการศึกษาภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์หลากหลายคณะในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาเพ่ือน ามา
เปรียบเทียบ 
 2. ควรศึกษาวาทกรรมทางภาษาที่สื่อผ่านภาพพจน์ในบทกลอนมโนราห์ คณะเทวา ชาตรี                          
ศิษย์ประพันธ์ศิลป
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เร่ืองเล่าผใีนเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club  

 
       อรุณี อุตอามาตย์1 และเกศสุดา นาสีเคน2 

 

บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเนื้อหาและบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU 
Ghost Club  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2559 จ านวน 39 เรื่องเล่า โดยการน าศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง ของ อิรวดี 
ไตลังคะ และน าการศึกษาบทบาทหน้าที่ทางคติชนของ วิลเลียม อาร์ บาสคอม (William R. Bascom) และ
ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง มาประยุกต์ใช้ ผลการศึกษาพบว่า โครงเรื่องมีการเปิดเรื่อง 4 แบบ ได้แก่ แนะน าตัว
ผู้เล่า แนะน าสถานที่ เข้าเรื่องในทันที และเล่าถึงความเชื่อ การด าเนินเรื่องจะเป็นไปตามล าดับเวลาก่อนหลัง
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีการสลับไปมาของเหตุการณ์ในเรื่องเล่า ความขัดแย้งของเรื่อง พบความขัดแย้ง 2 
แบบ คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับจิตใจ และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ การปิด
เรื่อง มี 2 แบบ คือ การปิดเรื่องแบบหาทางออกให้เหตุการณ์ และการปิดเรื่องแบบให้ข้อคิด กลวิธีการเล่าเรื่อง
ที่พบจากเรื่องเล่าจะผ่านตัวผู้ เล่าเรื่อง ซึ่งในกลุ่มเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club ตัวผู้เล่าคือผู้บันทึก
เรื่องราวลงในกลุ่ม โดยผู้เล่าจะมีทั้งนิสิตและบุคคลทั่วไป ตัวละคร จ าแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ ผู้เล่า ผี และคน
ที่อยู่ในเหตุการณ์  ฉากและบรรยากาศ ได้แก่ บ้าน หอพัก อาคารเรียน ลิฟต์ ลานอัฐศิลป์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อุโมงค์ห้องน้ า และสระน้ า จุดประสงค์ในการเล่าเรื่องผีในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club 
สามารถจ าแนกออกเป็น 3 วิธี คือ แบ่งปันประสบการณ์ เพ่ือที่จะปรึกษา และเพ่ือหาเพ่ือนร่วมชะตากรรม  
เรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club มีบทบาทในการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้ที่เข้า
มาอ่าน เรื่องเล่ามีบทบาทเป็นสื่อเชื่อมปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม เรื่องเล่ามีบทบาทในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์
ให้กับสถานที่ และเรื่องเล่ามีบทบาทในการการถ่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรม ทั้งยังช่วยในการควบคุมความ
ประพฤติของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในความเรียบร้อย แสดงให้เห็นว่าข้อมูลคติชนในสื่อออนไลน์มีบทบาทต่อ
สังคมปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ : ผี, เรื่องเล่า, เรื่องเล่าที่เก่ียวกับผี 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นิสิตระดับปริญญาตร ีสาขาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทน า  
 ปัจจุบันความเชื่อเรื่องผียังมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมไทย แต่ได้ถูกดัดแปลง
และพัฒนารูปแบบมาสู่ธุรกิจความบันเทิง โดยถ่ายทอดผ่านสื่อ เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ นอกจากละครผี
ยังมีรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุที่เป็นรายการเกี่ยวกับผี  รายการโทรทัศน์ ยกตัวอย่างเช่น ซีรี่ส์ “บันทึก
กรรม” ทางช่อง 3 และรายการ “คนอวดผี” ช่องเวิร์คพ้อยท์ ทีวี และรายการวิทยุ เช่น เดอะช็อค เป็นต้น 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เป็นช่องทางการสื่อสารซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน และกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากการให้บริการพ้ืนฐานของเว็บไซต์ที่ได้มอบ
พ้ืนที่ส่วนตัวซึ่งถือเป็นจุดยืนบนโลกออนไลน์ท าให้ผู้ใช้สามารถแสดงตนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปที่อยู่ใน โลก
ออนไลน์ มีการแสดงออก หรือมีพฤติกรรมบางอย่างในทิศทางเดียวกัน และอนุญาตให้ผู้อ่ืนที่ใช้บริการอยู่ใน
เครือข่ายเดียวกันสามารถเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น หรือดูข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกับผู้ใช้
นั้น ๆ ได้ เครือข่ายทางสังคมรูปแบบนี้จึงเปรียบเสมือนการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการในลักษณะต่าง 
ๆ ทั้งที่เป็นเพ่ือนกันอยู่แล้ว เพ่ือนของเพ่ือน เพ่ือนเก่าหรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็สามารถมาท า
ความรู้จักผ่านเครือข่ายทางสังคม การสื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางโดยผู้ใช้จะมีการเปิดเผยภาพ รูปถ่าย
และข้อมูลส่วนตัวอีกทั้งความสนใจต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่าง
อิสระ เช่น การเขียนไดอารี่ออนไลน์ ดูหนัง ฟังเพลง การเล่นเกมออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสาร ความคิด ความรู้สึกของตนเพ่ือให้ผู้ใช้บริการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของตนนั้นได้เข้ามาโต้ตอบและแสดง
ความคิดเห็นกลับมา รวมไปถึงการสนทนาออนไลน์ (Chat) ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ที่ท าให้ผู้ ใช้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่แต่การรู้จักกันในกลุ่มเล็ก ๆ 
เท่านั้นแตย่ังท าให้เกิดการสื่อสารถึงกันที่ครอบคลุมไปทั่วโลก เปรียบเสมือนเป็นการย่อโลกให้เล็กลง (กรองทอง  
เกิดนาค, 2551) 
 เฟซบุ๊กเป็นสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวบรวมกลุ่มคนที่รักหรือสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือ
เป็นกลุ่มเพ่ือนให้มีพ้ืนที่ในการติดต่อพูดคุยส่งข่าว หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันผ่านเว็บไซต์ส่วนตัว
ของแต่ละคน   
 การที่สังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท าให้วิธีการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวต่าง ๆ ต้องอาศัยเฟซบุ๊กเป็นสื่อกลางมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ของคน ใน
สังคมก็ได้แปรเปลี่ยนไปจากอดีต เรื่องเล่าที่เคยถ่ายทอดกันแบบปากต่อปากในสังคมประเพณี ก็กลายมาเป็น
การเล่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มนุษย์ชอบฟังเรื่องเล่าประเภทต่าง ๆ เป็นนิสัยอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น นิทาน 
ต านาน เพลงพ้ืนบ้าน ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลคติชนประเภทใช้ถ้อยค า (verbal folklore)  ผู้คนสมัยใหม่ที่มี
วิถีชีวิตผูกติดกับเทคโนโลยีจึงน าเรื่องเล่ามาเล่าผ่านสื่อ เรื่องที่ได้รับความนิยมประเภทหนึ่งคือ เรื่องเล่าผี 
เนื่องจากเป็นความเชื่อที่เป็นอ านาจลี้ลับ วิทยาศาสตร์ไม่อาจหาข้อสรุปได้ว่ามีจริงหรือไม่ เป็นเรื่องที่คนไทย
ชอบฟังทุกยุคสมัย  
 เรื่องเล่าผีไม่ได้อยู่ในสื่อสาธารณะในวงกว้างเท่านั้น หากแต่ปรากฏในสื่อเฉพาะกลุ่มด้วย เช่นเดียวกัน
กับกลุ่ม MSU Ghost Club ที่เปิดเป็นกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊ก ที่ได้น าเอาเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับผีที่มีความเชื่อ 
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หรือประสบการณ์มาเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ท าให้มีผู้สนใจเป็นจ านวนมากได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
จากการศึกษาข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2560 มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 11,939 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งสังเกตได้จากการแนะน าตัวตัวผู้เล่าเรื่องและสถานที่ที่เล่าเรื่อง โดยสมาชิกที่
เข้ามาอ่านได้โต้ตอบด้วยการแสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น จนเกิดเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับผีเป็นจ านวน
มาก และได้มีการผลิตเรื่องเล่าออกมาอย่างต่อเนื่องที่ซึ่งเรื่องเล่าในกลุ่ม MSU Ghost Club นั้นได้สร้างความ
สนใจให้กับกลุ่มสมาชิก โดยเรื่องเล่าในกลุ่ม MSU Ghost Club นอกจากเรื่องเล่าจะมีความน่าสนใจแล้ว ใน
กลุ่ม MSU Ghost Club เรื่องเล่ายังมีบทบาทในฐานะที่เป็นข้อมูลคติชนสมัยใหม่ที่มีบทบาทต่อสังคม ได้แก่ 
เรื่องเล่าผีในกลุ่ม MSU Ghost Club ได้ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่สมาชิกในกลุ่ม และยังมีบทบาทใน
การสร้างปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเล่า
แล้ว ยังมีการพูดคุยตอบโต้กันภายใต้โพสต์หรือเรื่องเล่านั้น ๆ ท าให้สมาชิกได้ท าความรู้จักกันผ่านเรื่องเล่า 
นับเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ ๆ ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เรื่องเล่ายังมีบทบาทในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้
สถานที่ และเรื่องเล่ามีบทบาทในการการถ่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรม ทั้งยังช่วยในการควบคุมความ
ประพฤติของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในความเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                  

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงได้ใคร่ศึกษาเรื่องเล่าผีของนิสิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม                   
ในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club โดยจะวิเคราะห์ถึงเนื้อหาและบทบาทเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU 
Ghost Club 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 1. เพ่ือศึกษาเนื้อหาเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่เรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club 
 
วิธีด าเนินการศึกษา  
 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club ในปี พ.ศ 2558-2559 
จ านวนทั้งหมด 39 เรื่องเล่า   
 2. ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะทฤษฎีที่เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องเล่า และบทบาทหน้าที่ของเรื่อง
เล่า 
  2.1 ในการศึกษาเนื้อหาเรื่องเล่าผู้ศึกษาได้น าศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง ของ อิรวดี  ไตลังคะ. 
(2543) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเนื้อหาเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club 
  2.2 ในการศึกษาบทบาทหน้าที่เรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club ผู้ศึกษาได้น า
กรอบแนวคิดของวิลเลียม อาร์ บาสคอม (William R. Bascom). (1965) และศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง. 
(2537) มาปรับและประยุกต์ใช้  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมไว้ 
 4. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเนื้อหาและบทบาทหน้าที่ในเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club มีดังนี้  
1. เนื้อหาเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club 

  การศึกษาเนื้อหาเรื่องเล่าผีจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกศึกษาเนื้อหา
เรื่องเล่า ประเด็นที่สองผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อความที่แสดงความคิดเห็นใต้สถานะหรือเรื่องเล่า สรุปผลได้ดังนี้ 
          1.1 การวิเคราะห์โครงเรื่อง   
  1.1.1 การเปิดเรื่อง ในเรื่องเล่าผี กลุ่ม MSU Ghost Club มีการเปิดเรื่อง 4 แบบ ดังนี้               
เปิดเรื่องโดยการแนะน าตัวผู้เล่า คือการให้รายละเอียดตัวละครหรือผู้เล่าเพ่ือเป็นการบอกว่าผู้เล่านั้นมี
สถานภาพเป็นอย่างไร และในเรื่องเล่าผีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club 
บางเรื่องจะไม่ได้บอกสถานภาพอย่างชัดเจน แต่ในทุกเรื่องเล่าจะมีการแนะน าตัวละครหรือตัวผู้เล่าอยู่เสมอ  
ซึ่งท าให้ผู้อ่านสามารถอนุมานได้ว่าตัวละครหรือผู้เล่าเรื่องนั้นเป็นใครหรือมีสถานภาพใด เปิดเรื่องโดยการ
แนะน าสถานที่ จะเปิดเรื่องโดยการแนะน าหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เพ่ือเป็นการบอกว่าเรื่องที่จะเล่า
นั้นเกิดขึ้นที่สถานที่ใด เปิดเรื่องโดยการเข้าเรื่องในทันที เป็นการเริ่มเล่าเรื่องโดยการเข้าสู่เรื่องเล่านั้นทันที  
โดยที่ไม่มีการเกริ่นก่อนที่จะเข้าเรื่อง กล่าวคือไม่มีการแนะน าตัวผู้เล่าเองก่อนหรือแนะน าสถานที่ที่จะเล่าก่อน 
และเปิดเรื่องโดยการเล่าถึงความเชื่อ เป็นการเริ่มเรื่องโดยการเล่าถึงความเชื่อของคนไทยที่มาตั้งแต่โบราณ 
ก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องที่ผู้เล่านั้นได้ไปประสบพบเจอมา  
 

ตัวอย่าง การเปิดเรื่องโดยการเข้าเรื่องในทันทีจากเรื่องเล่าที่ 1 
 หลังจากรอเรียนเอกเลือกอาจารย์ลืมมาสอน ระหว่างรอลิฟต์ลงจากชั้น 7 ตึก 

Rn กับแฟน และผู้หญิงอีก 3 คนเวลาประมาณบ่ายสามกว่า บรรยากาศ
โพล้เพล้หนาวๆ ครึ้มๆ ซึ่งมีผู้หญิงคนแรกรออยู่ก่อนแล้วแต่ดูสภาพไม่น่าใช่
นิสิตแต่งตัวเรียบร้อยแต่ชุดดูเก่าๆ ซีดๆ ยังกับคนป่วยยืนก้มหน้าก้มตา กูเลย
ไม่ได้สนใจพอลิฟต์เปิด เลยพากันเดินเข้าไปในลิฟต์ก็เหมือนนางจะเดินเข้ามา
ด้วยแต่พอหันหลังไปไม่มีจ้าก็เลยบอกแฟนอย่าพ่ึงกดปิดประตูลิฟต์แฟนเลย
ถามว่ารอใครเลยบอกก็รอผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไง (ชี้ไปตรงที่นางยืนอยู่) 
คนในลิฟต์ก็งงเป็นไก่ตาแตกแฟนก็บอกไม่เห็นใครยืนตั้งแต่แรกมีอยู่แค่ 4 คน
รอลิฟต์อยู่เลยแบบเออ เจออีกแล้ว จะว่ามันเดินลงบันไดไปคงเป็นไปไม่ได้
เพราะมันยืนอยู่ข้างหน้า ถ้ามันเดินลงไปก็ต้องเห็น พรุ่งจะใส่บาตรให้
ประสบการณ์ครั้งที่ร้อยแปด กลางวันแสกๆ ก็เจอได้ครับ 

(Pondthip  Libkrathok , 12 มกราคม 2558) 
 จากเรื่องเล่าข้างต้นนั้นเป็นการเปิดเรื่องโดยการเข้าเรื่องทันที ซึ่งจะไม่มีการแนะน าตัวเองหรือตัวผู้เล่า
ว่าตนเป็นใคร มีสถานภาพใดก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องหรือไม่แนะน าสถานที่ที่จะเล่าก่อน แต่เปิดเรื่องมาโดยการ
เริ่มเล่าเรื่องเลยว่า “หลังจากรอเรียนเอกเลือกอาจารย์ลืมมาสอน ระหว่างรอลิฟต์ลงจากชั้น 7 ตึก Rn กับแฟน 

https://www.facebook.com/nnang.porntip?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/MSUGhostClub/permalink/752298114854995/
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และผู้หญิงอีก 3 คนเวลาประมาณบ่ายสามกว่า บรรยากาศโพล้เพล้หนาวๆ ครึ้มๆ ซึ่งมีผู้หญิงคนแรกรออยู่ก่อน
แล้วแต่ดูสภาพไม่น่าใช่นิสิตแต่งตัวเรียบร้อยแต่ชุดดูเก่าๆ ซีดๆ ยังกับคนป่วยยืนก้มหน้าก้มตา” ซึ่งผู้หญิงคนดัง
กล่าวคือเป็นบุคคลที่ผู้เล่าเรื่องเห็น แต่เพ่ือนอีก 3 คนไม่เห็น ท าให้ผู้อ่านคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นผี ชวนให้ผู้อ่าน
เรื่องรู้สึกกลัวไปด้วย เป็นการเปิดเรื่องโดยเข้าเรื่องทันทีอย่างรวดเร็ว 
  1.1.2 การด าเนินเรื่อง การด าเนินเรื่องในเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club                
จะเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องตามล าดับปฏิทินหรือการเล่าเรื่องไปตามล าดับเวลาก่อนหลังของเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน ไม่มีการสลับไปมาของเหตุการณ์ในเรื่องเล่า 
  1.1.3 ความขัดแย้งของเรื่อง ในเรื่องเล่าผี กลุ่ม MSU Ghost Club พบความขัดแย้ง 2 แบบ 
คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับจิตใจ ในเรื่องเล่าที่น าเสนอในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club Club 
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้เล่าได้เล่านั้นจะเป็นเรื่องซ่ึงจะเป็นเหตุการณ์ท่ีผู้เล่าประสบพบเจอมา น าเสนอเหตุการณ์ผ่าน
มุมมองของผู้เล่าซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเอง โดยความขัดแย้งในแง่ของจิตใจ ในที่นี้หมายถึงการที่ผู้เล่านั้นเกิดความ
ขัดแย้งในตนเองว่าเรื่องที่ตนประสบมานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือเรื่องนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันกัน
แน่ และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ในเรื่องเล่าที่น าเสนอในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost 
Club Club เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้เล่าได้เล่านั้นจะเป็นเรื่องที่ผู้เล่าพบว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ และเกิดการต่อสู้
กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เล่าประสบพบเจอมา น าเสนอเหตุการณ์ผ่าน
มุมมองของผู้เล่าซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเอง โดยความขัดแย้งในแง่ของจิตใจ ในที่นี้หมายถึงการที่ผู้เล่านั้นเกิดความ
ขัดแย้งกับสิ่งเหนือธรรมชาติ กล่าวคือเป็นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมาในรูปของสิ่งลี้ลับหรือภูตผีวิญญาณ   
  1.1.4 การปิดเรื่อง ในเรื่องเล่าผี กลุ่ม MSU Ghost Club มี 2 แบบ คือ การปิดเรื่องแบบหา
ทางออกให้เหตุการณ์ เป็นการปิดเรื่องโดยการหาทางออกให้กับเหตุการณ์ที่ผู้เล่านั้นได้ประสบพบเจอมา และ
การปิดเรื่องแบบให้ข้อคิด เป็นการปิดเรื่องโดยการทิ้งท้ายให้ข้อคิดแก่สมาชิกที่เข้ามาอ่านในเรื่องเล่านั้น ๆ  

ตัวอย่าง การปิดเรื่องแบบหาทางออกให้เหตุการณ์จากเรื่องเล่าที่ 1 
 หลังจากรอเรียนเอกเลือกอาจารย์ลืมมาสอน ระหว่างรอลิฟต์ลงจากชั้น 7 ตึก 

Rn กับแฟน และผู้หญิงอีก 3 คนเวลาประมาณบ่ายสามกว่า บรรยากาศ
โพล้เพล้หนาว ๆ ครึ้ม ๆ ซึ่งมีผู้หญิงคนแรกรออยู่ก่อนแล้วแต่ดูสภาพไม่น่าใช่
นิสิตแต่งตัวเรียบร้อยแต่ชุดดูเก่า ๆ ซีด ๆ ยังกับคนป่วยยืนก้มหน้าก้มตากูเลย
ไม่ได้สนใจพอลิฟต์เปิด เลยพากันเดินเข้าไปในลิฟต์ก็เหมือนนางจะเดินเข้ามา
ด้วยแต่พอหันหลังไปไม่มีจ้าก็เลยบอกแฟนอย่าพ่ึงกดปิดประตูลิฟต์แฟนเลย
ถามว่ารอใครเลยบอกก็รอผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไง (ชี้ไปตรงที่นางยืนอยู่) 
คนในลิฟต์ก็งงเป็นไก่ตาแตกแฟนก็บอกไม่เห็นใครยืนตั้งแต่แรกมีอยู่แค่ 4 คน
รอลิฟต์อยู่เลยแบบเออ เจออีกแล้ว จะว่ามันเดินลงบันไดไปคงเป็นไปไม่ได้
เพราะมันยืนอยู่ข้างหน้า ถ้ามันเดินลงไปก็ต้องเห็น พรุ่งจะใส่บาตรให้
ประสบการณ์ครั้งที่ร้อยแปด กลางวันแสกๆก็เจอได้ครับ 

(Pondthip  Libkrathok, 12 มกราคม 2558) 

https://www.facebook.com/nnang.porntip?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/MSUGhostClub/permalink/752298114854995/
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 จากเรื่องเล่าข้างต้นเป็นการปิดเรื่องโดยการหาทางออกให้กับเหตุการณ์ที่ผู้เล่านั้นได้ประสบพบเจอมา 
โดยสังเกตจากประโยคที่ว่า “พรุ่งจะใส่บาตรให้ประสบการณ์ครั้งที่ร้อยแปด” เนื่องจากคนที่นับถือศาสนาพุทธ
เชื่อว่าการท าบุญใส่บาตรจะช่วยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายไปแล้วจึงเป็นการปิดเรื่องโดยการหาทางออกให้กับ
เหตุการณ ์
      1.2 กลวิธีการเล่าเรื่อง จากการศึกษากลวิธีเล่าเรื่องผีในเฟซบุ๊กกลุ่ม MSU Ghost Club กลวิธี
การเล่าเรื่องที่พบจากเรื่องเล่าจะผ่านตัวผู้เล่าเรื่อง ซึ่งในกลุ่ม MSU Ghost Club ตัวผู้เล่าคือผู้บันทึกเรื่องราว
ลงในกลุ่ม โดยผู้เล่ามีทั้งนิสิตและบุคคลทั่วไป 
      1.3 ตัวละคร สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ ผู้เล่า เป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน
ตัวหนังสือที่ได้ท าการบันทึกเรื่องราวลงในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีสังเกตผู้เล่าจากเรื่อง
ที่เล่า แม้บางเรื่องผู้เล่าเรื่องนั้นจะไม่ได้บอกสถานภาพไว้อย่างชัดเจนแต่จากการอ่านเรื่องเล่าแล้วจะท าให้ผู้อ่าน
สามารถอนุมานได้ว่าผู้เล่านั้นมีสถานภาพใด เช่น นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารรคามหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้
บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผี จากเรื่องเล่าผีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU 
Ghost Club นั้น สามารถแบ่งลักษณะของผีได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ผีผู้หญิง ผีผู้ชาย และประสาทสัมผัส 
(กลิ่น , เสียง) คนที่อยู่ในเหตุการณ์จะสัมผัสได้ และคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ตัวละครที่ปรากฏนอกจากตัวผู้เล่า
แล้ว ยังมีตัวละครอีกตัวคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งเรื่องเล่าเกือบทุกเรื่องก็จะมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ร่วมด้วย 
อาจจะเปน็เพื่อนของผู้เล่าเอง หรือบุคคลที่ผู้เล่าไม่ได้รู้จักแต่บุคคลเหล่านั้นได้อยู่ในเหตุการณ์ร่วมด้วย 
      1.4 ฉาก ในเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club ฉากและบรรยากาศที่ท าให้เจอผี ได้แก่ 
บ้าน หอพัก อาคารเรียน ลิฟต์ ลานอัฐศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อุโมงค์ห้องน้ า และสระน้ า  
       1.5 จุดประสงค์ในการเล่าเรื่อง จุดประสงค์ในการเล่าเรื่องผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost 
Club สามารถจ าแนกออกเป็น 3 วิธี คือ เล่าเรื่องเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ การที่ผู้เล่าได้มาเล่าในในเฟซบุ๊ก 
กลุ่ม MSU Ghost Club นั้น เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ตนเองได้ไปประสบพบเจอมา เพ่ือให้สมาชิกใน
กลุ่มได้อ่านและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันภายในกลุ่ม เล่าเรื่องเพ่ือที่จะปรึกษา ในเรื่องเล่าจะมีการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือปรึกษา นั่นหมายถึงการที่คนมาแสดงความคิดเห็นอาจจะข้องใจ หรือไม่แน่ใจกับสิ่งที่ตน
ประสบพบเจอมาก็จึงได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือที่จะปรึกษาสมาชิกในกลุ่ม และเล่าเรื่องเพ่ือหาเพ่ือนร่วมชะตา
กรรม การหาคนร่วมชะตากรรมในที่นี้หมายถึงการถามคนที่อาจจะพบเจอเรื่องราวคล้าย ๆ กัน เพ่ือให้ตนเอง
รู้สึกอุ่นใจที่ไม่ได้เผชิญชะตากรรมนี้เพียงล าพัง  

 ประเด็นที่สองจากการศึกษาเนื้อหาคือการแสดงความคิดเห็นใต้สถานะหรือ เรื่องเล่าผีของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club นั้นเกิดจากการที่สมาชิกในกลุ่มนั้นมีความสนใจ
ในเรื่องเล่า โดยในหัวข้อนี้ผู้ศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเด็นด้วยกัน คือลักษณะของการแสดงความคิดเห็น และ
จุดประสงค์ในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้  ลักษณะของการแสดงความคิดเห็น ของสมาชิกในเฟซบุ๊ก                    
กลุ่ม MSU Ghost Club นั้นสามารถจ าแนกออกเป็น 3 วิธี ดังนี้ ปักหมุด การปักหมุด หรือใช้สัญลักษณ์ (.) นั้น
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู้อ่าน เพ่ือที่จะติดตามเรื่องเล่าของโพสต์นั้น ๆ ซึ่งเรื่องเล่าส่วนมากใน
กลุ่ม MSU Ghost Club  ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะของการปักหมุดหรือการจุด                                       
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ซึ่งส่วนมากการปักหมุดหรือการจุดนั้นจะพบในโพสต์ที่เป็นลักษณะการสอบถามเสียมากกว่า เพ่ือเป็นการ
ติดตามเรื่องเล่านั้น ๆ เรื่องเล่าเสริม เป็นการน าเรื่องท่ีตนประสบพบเจอมานั้นมาเล่า โดยการเล่านั้นผู้เล่าจะเล่า
ในช่องแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ตนประสบพบเจอมาคล้าย ๆ กัน และแท็กชื่อเพ่ือน การแท็กชื่อเพ่ือนเป็น
เชิญชวนให้เพ่ือนได้มาอ่านหรือรับรู้เรื่องเล่า ซึ่งในทุก ๆ เรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club จะมี
สมาชิกในกลุ่มมาแท็กชื่อเพ่ือนที่ตนอยากให้เพ่ือนได้อ่านหรืออาจจะเป็นการที่ผู้อ่านกับเพ่ือนคนที่โดนแท็กชื่อ
อาจจะมีประสบการณ์ร่วมกันที่คล้ายหรือเหมือนกันกับเรื่องเล่านั้น ๆ ก็เป็นได้ 

  ส่วนจุดประสงค์ในการแสดงความคิดเห็น จุดประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นสามารถจ าแนก
ออกเป็น 3 วิธี คือ แสดงความคิดเห็นเพราะความอยากรู้ อาจจะเป็นการที่ผู้อ่านนั้นชื่นชอบหรือสนใจในการ
อ่านเรื่องเล่าผีอยู่แล้ว และด้วยความอยากรู้จึงมีการมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องเล่าผีนั้นๆ โดยการแสดงความ
คิดเห็นอาจจะมาในแบบของการปักหมุดหรือแท็กชื่อเพ่ือนแสดงความคิดเห็นเพ่ือที่จะปรึกษา  แสดงความ
คิดเห็นเพ่ือให้รู้ว่าพบเจอเรื่องราวคล้าย ๆ กัน หรืออาจจะเจอเรื่องราวที่คล้าย ๆ กันจึงได้มีการแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้อาจจะมาในแบบของการเล่าเสริมหรือเป็นการบอกเรื่องเล่าที่
คล้ายกัน และแสดงความคิดเห็นเพ่ือความข าขัน ในเรื่องเล่าจะมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือความข าขัน โดยผู้
แสดงความคิดเห็นจะแสดงความคิดเห็นคล้ายกับเจ้าของเรื่องเล่านั้น ๆ แต่ไม่ใช่เป็นการเจอผีแต่จะเป็นเรื่องข า
ขันของเจ้าของความคิดเห็นนั้น  
 

2. บทบาทหน้าที่เรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club 
เรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club ท าให้เห็นบทบาททางคติชนที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ดังนี้ 

     2.1 เรื่องเล่าผีเป็นสิ่งที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เรื่องเล่าผีเป็นสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน แก่
ผู้อ่าน การอ่านเรื่องเล่าผีนอกจากจะให้ความกลัวและความตื่นเต้นแล้ว ยังท าให้ผู้อ่านสนุกสนานเพลินเพลินไป
ในเวลาเดียวกันเพราะบางเรื่อง ผู้เล่าก็เล่าด้วยความขบขันจึงท าให้เรื่องที่อ่านนั้นไม่น่ากลัว เป็นการเล่าเรื่องผีที่
แทรกไว้ด้วยอารมณ์ขัน ท าให้ผู้อ่านเกิดความเพลินเพลินตามผู้เล่านั่นเอง  ส่งผลให้ผู้เข้ามาอ่านเรื่องเล่าแสดง
ความคิดเห็นด้วยอารมณ์ขันตามผู้เล่า  
    2.2 เรื่องเล่าผีเป็นสื่อเชื่อมปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม เมื่อเกิดเรื่องเล่า เกิดการแสดงความคิดเห็น 
พูดคุยกัน จึงเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ไปในตัวของคนในกลุ่ม ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง จากเรื่องเล่าที่ 15 
 ณ หอพักแห่งหนึ่งในซอย 7 วุ่นวายครับ ไม่ขอบอกชื่อหอ แต่มีศาลาอยู่ 2 ฝั่ง 

วันนั้นเป็นวันธรรมดา เลยนอนอยู่ในห้องคนเดียว ประมาณ 6 โมง (ใกล้มืด
แล้ว) ได้ยินเสียงปิดประตู ตึ่ง! เบา ๆ ก็นึกว่าเป็นเมทเข้ามา เลยนอนต่อไม่
สนใจอะไร เผลอหลับไปซักพัก แล้วพอรู้สึกตัวอีกที ลุกขึ้นมาก็ไม่มีใครในห้อง 
ก็คิดว่าคงออกไปแล้ว เลยนั่งกดโทรศัพท์เล่นไปตามปกติ แล้วได้ยินเสียงผู้หญิง
หัวเราะ ก็นึกไปว่าเป็นเสียงแว่วเข้ามาจากห้องข้างๆอะไรแบบนี้ ก็ไม่ได้ใส่ใจ
อะไรมาก เล่นเกมโทรศัพท์ต่อไป ซักพักเริ่มรู้สึกร้อน เป็นอึดอัด ทั้งที่นั่งอยู่คน
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เดียวบนเตียง แล้วในตอนนั้นเองเสียงหัวเราะก็ดังขี้น แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงแว่ว 
มันดังเหมือนกระซิบอยู่ข้างหลังหู คิ้ก คิ้ก ผมนี่สติแตกจับโทรศัพท์วิ่งหนีออก
จากห้องอย่างไวแล้วโทรหาเพ่ือน ถามว่าได้เข้ามาในห้องซักทียัง  เพื่อนตอบว่า
ไม่ครับ เลยขวัญเสียมากไม่กล้าเข้าห้อง  

 (Bus'z  Puttipong , 8 มิถุนายน 2558) 

 จากเรื่องเล่าข้างต้นมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Panuwat  Varoj โดยแสดงความคิดเห็นว่า “ผมเหมือนกันครับ 
ตอนนั้นนอนอยู่ดี ๆ ยังพอรู้สึกตัวอยู่แต่พอนอนไปซักพักอ้าวหลับครับ ตื่นไปเรียนไม่ทันเลย แฮร่! ” เป็นการ
แสดงความคิดเห็นในลักษณะของการตลกขบขัน 
 เจ้าของเรื่องเล่าข้างต้นจึงได้แสดงความคิดเห็นตอบกลับว่า “Panuwat  Varoj ตกดึกมาน่ากลัวกว่านี้
อีกครับ วันนั้นฝนตกหนักมาก เลยปิดห้องเพราะร าคาญเสียงฝน ก็เปิดแอร์นอนเล่นโทรศัพท์ตามปกติจนเผลอ
หลับครับ พอรู้สึกตัวอีกทีเป็นหนหวยครับ มืดมากมืดไปหมดทั้ง ๆ ที่ผมเปิดไฟนอน ผมอึดอัดมากรู้สึกร้อนจน
ทนแทบไม่ไหว ทั้ง ๆ ที่นอนอยู่คนเดียวในห้อง รู้สึกตัวเป็นชา ๆตึง ๆ อย่างบอกไม่ถูก ทรมานมาก เลยพยายาม
หาโทรศัพท์มาเปิด พอคว้านมือไป ไปโดนมือครับ ผมจับโดนมือของใครบางคนอยู่ใต้ตัวผม ผมตกใจหนักมาก
อยากจะกรี้ดให้ลั่น ท าไมถึงมีคนนอนกับผม  ผมก็คิดในใจว่าคงเป็นเพ่ือนเข้ามาตอนผมหลับ เลยคว้านมือไป 
อีกทางเจอโทรศัพท์ ในนอนนั้นผมกะวนกะวายมากเพราะมืออีกข้างของผมเหมือนโดนกดไว้ ขยับไม่ได้เลย เลย
เปิดแฟลชดูอย่างตกตลึง! เห้ย! มือข้างนั้นคือมือผมเอง ผมนอนทับมือตัวเองเลือดไม่เดิน จนชาไม่รู้สึกแล้วที่ผม
ร้อนก็เพราะไฟดับ จบครับ” 
 จากการแสดงความเห็นของเจ้าของเรื่องเล่าและผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นการพูดคุยตอบโต้กัน
และเป็นการเชื่อมปฏิสัมพันธ์ของคนในกลุ่มไปในตัว 

    2.3 เรื่องเล่าผีสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับสถานที่ เมื่อสถานที่ท่ีเกิดเรื่องเล่าซ้ า ๆ จึงท าให้คนเกิด
ความเกรงกลัวหรือนับถือ ศรัทธาในสถานที่นั้น ๆ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้   
ตัวอย่าง เรื่องเล่าที่ 14  

 ลาน 8 เหลี่ยม สด ๆ ร้อน ๆ ผมเรียนดุริยางค์ ช่วงนี้เอกผมก าลังจะ
สอบ ผมมาซ้อมตามปกติทุกวัน(กลองชุด) ผมจะซ้อมอยู่นอกตึกเป็นประจ า 
วันนี้ผมเข้าไปซ้อมประมาณ 23.30 น. ผมก็ซ้อมปกติ พอเวลาประมาณ 01.47 
น. ผมก็จะกลับไปพักผ่อน ก็เลยสตาทรถกลับ แต่ด้วยนึกสนุกเลยขับไปทาง
แปดเหลี่ยม สิ่งที่เห็นคือมีผู้หญิงนั่งอยู่ตรงบันไดทางลงแปดเหลี่ยม นึกว่าเป็น
คนที่มาอ่านหนังสือแล้วมานั่งเล่น แต่พอขับไปใกล้ ๆ กลับเห็นเป็นผู้หญิงแก่ผม
ขาวทั้งหัว นั่งยอง ๆ หันหลัง ช่วงเวลาที่เห็นสั้นมากประมาน 6-7 วินาที ผมเริ่ม
ไม่ม่ันใจ จนได้ยินเสียงขวดน้ าแดงตรงนั้นกระแทกกัน เท่านั้นแหละ ผมนี้บิดรถ
จนสายคันเร่งแทบขาด ทั้ง ๆ ที่ตรงนั้นไม่มีไครอยู่เลย 

 (Kridsanapong  Mo  Lee, 21 พฤษภาคม 2558) 

https://www.facebook.com/buszall?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/MSUGhostClub/permalink/827963063955166/
https://www.facebook.com/panuwat.varoj?fref=ufi
https://www.facebook.com/mo.lee.16?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/MSUGhostClub/permalink/818635251554614/
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 จากเรื่องเล่าข้างต้นผู้เล่าได้เล่าไว้ตอนหนึ่งว่า “สิ่งที่เห็นคือมีผู้หญิงนั่งอยู่ตรงบันไดทางลงแปดเหลี่ยม 
นึกว่าเป็นคนที่มาอ่านหนังสือแล้วมานั่งเล่น แต่พอขับไปใกล้ ๆ กลับเห็นเป็นผู้หญิงแก่ผมขาวทั้งหัว นั่งยอง ๆ 
หันหลัง ช่วงเวลาที่เห็นสั้นมากประมาน 6-7 วินาที ผมเริ่มไม่มั่นใจ จนได้ยินเสียงขวดน้ าแดงตรงนั้นกระแทก
กัน เท่านั้นแหละ ผมนี้บิดรถจนสายคันเร่งแทบขาด” แสดงให้เห็นว่านิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความเชื่อ
ว่าลานแปดเหลี่ยมนั้นมีศักดิ์สิทธิ์ เพราะผู้เล่าได้เล่าว่า ได้ยินเสียงขวดน้ าแดงที่อยู่ตรงนั้นกระแทกกัน ซึ่งขวดน้ า
แดงใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ภูตผีหรือเจ้า เมื่อมีเรื่องเล่าผีเกิดขึ้นก็ท าให้ผู้อ่านรู้สึกเกรงกลัวสถานที่ เรื่องเล่านี้ท าให้
นิสิตไม่กล้าที่จะประพฤติตนในลักษณะออกนอกลู่นอกทาง เกิดความเคารพย าเกรงต่อสถาบันการศึกษา 
    2.4 เรื่องเล่าผีมีบทบาทในการถ่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรม แต่ละเรื่องเล่าจะสะท้อนให้เห็น
ความเชื่อหรือพิธีกรรมของผู้เล่าผ่านเรื่องเล่า ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่างบางตอนจากเรื่องเล่าที่ 30   
 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบสด ๆ ร้อน ๆ เลยค่ะ ในวันนี้คือวันที่ 6 กรกฎาคม 

2558 เวลา 04.39 ค่ะ สถานที่คือหอแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัย แถววัดป่า ชื่อ
ย่อ ลว ค่ะ คือขอบอกก่อนนะคะว่าเราเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วหนึ่งครั้ง 
ขอให้ลองคิดภาพตามนะคะ พอเราเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เจอคือ หลังห้องที่
มองออกไปแล้วทะลุไปเจอตรงทางเดินเลยพอดี ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าห้องเรามี
ประตูที่ตรงกันทั้งหมด 4 บาน 4 บานนี่รวมห้องตรงข้ามแต่ยังไม่รวมตึกตรง
ข้ามอีกซึ่งถ้านับก็เป็น 8 และทางเดินยาวที่มองจากระเบียงไปจนทะลุถึงในตึก
ตรงข้ามเลยละค่าคุณ ในความเชื่อของเรา เราถือว่ามันไม่ดีหรือที่เรามักจะ
เรียกกันว่าทางผีผ่านนั่นเอง ซึ่งครั้งแรกที่เราได้เจอกับตัวนั่นก็คือใกล้รุ่งของวัน
หนึ่งในขณะที่เราก าลังนอนอยู่นั้นแต่ยังหลับไม่สนิทมากนะคะ อยู่ดี ๆ เราก็
รู้สึกหายใจไม่ออก แบบร้อนมาก ๆ ทั้งที่เปิดแอร์ 20 แล้วก็มีเสียงเหมือนคน
เดินไปเดินมาอยู่หน้าเตียงนอน เราเริ่มรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกมาก ๆ แล้ว
เลยคิดถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่เหมือนรู้ตัวว่าโดนล่ะ ทันใดนั้นเหมือนเราเลยลอง
พยายามแบบแรงเฮือกสุดท้ายลุกขึ้นมานั่งแล้วด่าจ้า ด่าแบบชนิดที่คือโกรธมาก
จริง ๆ บอกเลยว่าถ้ายังมากวนกันแบบนี้อีก แม่จะแช่งขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด 
อาการที่จากหายใจไม่ออกก็ค่อย  ๆ ดีขึ้นแล้วเราก็นอนหลับไปค่ะ จาก
เหตุการณ์นั้นเราเลยกลับบ้านแบบไม่อยู่แล้วคือกลัวมาก 5555 กลับบ้านมา
เอาพระค่ะ อย่างน้อยก็จะได้อุ่นใจเรา แล้วหลังจากกลับมาจากบ้านเราก็เริ่ ม
สวดมนต์แผ่เมตตาให้เค้าก่อนนอนทุกวันจากที่ไม่เคยท าเลยค่ะ  

(Ploixiss  CoCo, 6 กรกฎาคม 2558) 

 จากเรื่องเล่าข้างต้นสะท้อนให้เห็นความเชื่อของผู้เล่า เรื่องประตูที่ตรงกันหลายบาน ผู้เล่าเชื่อว่าเป็นสิ่ง
ที่ไม่ดีเพราะเป็นทางผีผ่าน จากประโยคตอนหนึ่งในเรื่องเล่าที่ “พอเราเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เจอคือ หลังห้อง
ที่มองออกไปแล้วทะลุไปเจอตรงทางเดินเลยพอดี ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าห้องเรามีประตูที่ตรงกันทั้งหมด 4 บาน                

https://www.facebook.com/ployziiesp?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/MSUGhostClub/permalink/840821246002681/
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4 บานนี่รวมห้องตรงข้ามแต่ยังไม่รวมตึกตรงข้ามอีกซึ่งถ้านับก็เป็น 8 และทาง เดินยาวที่มองจากระเบียงไปจน
ทะลุถึงในตึกตรงข้ามเลยละค่าคุณ ในความเชื่อของเรา เราถือว่ามันไม่ดีหรือที่เรามักจะเรียกกั นว่าทางผีผ่าน
นั่นเอง”ความเชื่อที่ว่าประตูบ้านตรงกันเป็นทางผีผ่านมีมาตั้งแต่โบราณแล้ว เรื่องเล่านี้จึงเป็นการถ่ายทอดความ
เชื่อที่มีมาให้ด ารงต่อไป เมื่อผู้เล่าเจอเหตุการณ์ก็แก้ปัญหาด้วยการสวดมนต์ไว้พระซึ่งนับเป็นพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่าสวดมนต์จะท าให้จิตใจสงบ ผลบุญที่ได้จากการสวดมนต์จะท าให้
ไม่ต้องเจอเรื่องลี้ลับอีก เรื่องเล่าผีจึงมีบทบาทในการถ่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรม 
 
สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเนื้อหาและบทบาทหน้าในเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กกลุ่ม MSU Ghost Club ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
- 2559 จ านวน 39 เรื่องเล่า โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. เนื้อหาเรื่องเล่าผีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club โดยผู้
ศึกษาจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกศึกษาเนื้อหาเรื่องเล่า ประเด็นที่สองผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์ข้อความที่แสดงความคิดเห็นใต้สถานะหรือเรื่องเล่า สรุปผลได้ดังนี้ 
          1.1 การวิเคราะห์โครงเรื่อง   
  1.1.1 การเปิดเรื่อง ในเรื่องเล่าผี กลุ่ม MSU Ghost Club มีการเปิดเรื่อง 4 แบบ ดังนี้เปิด
เรื่องโดยการแนะน าตัวผู้เล่า เปิดเรื่องโดยการแนะน าสถานที่ เปิดเรื่องโดยการเข้าเรื่องในทันที และเปิดเรื่อง
โดยการเล่าถึงความเชื่อ   
  1.1.2 การด าเนินเรื่อง การด าเนินเรื่องในเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club จะ
เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องตามล าดับปฏิทินหรือการเล่าเรื่องไปตามล าดับเวลาก่อนหลังของเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน ไม่มีการสลับไปมาของเหตุการณ์ในเรื่องเล่า 
  1.1.3 ความขัดแย้งของเรื่อง ในเรื่องเล่าผี กลุ่ม MSU Ghost Club พบความขัดแย้ง 2 แบบ 
คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับจิตใจ และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ  
  1.1.4 การปิดเรื่อง ในเรื่องเล่าผี กลุ่ม MSU Ghost Club มี 2 แบบ คือ การปิดเรื่องแบบหา
ทางออกให้เหตุการณ์ และการปิดเรื่องแบบให้ข้อคิด  
      1.2 กลวิธีการเล่าเรื่อง จากการศึกษากลวิธีเล่าเรื่องผีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเฟซบุ๊ก 
กลุ่ม MSU Ghost Club กลวิธีการเล่าเรื่องที่พบจากเรื่องเล่าจะผ่านตัวผู้เล่าเรื่อง ซึ่งในกลุ่ม MSU Ghost 
Club ตัวผู้เล่าคือผู้บันทึกเรื่องราวลงในกลุ่ม โดยผู้เล่าจะมีทั้งนิสิตและบุคคลทั่วไป 
      1.3 ตัวละคร สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ ผู้เล่า ผี เพ่ือนผู้เล่า และคนที่อยู่ ใน
เหตุการณ ์
      1.4 ฉาก ในเรื่องเล่าผีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU  Ghost Club  
พบว่ามีฉากดังนี้  บ้าน  หอพัก  อาคารเรียน  ลิฟต์  ลานอัฐศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อุโมงค์ห้องน้ า  
และสระน้ า  



367 
 

   
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

       1.5 จุดประสงค์ในการเล่าเรื่อง จุดประสงค์ในการเล่าเรื่องเล่าผีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club สามารถจ าแนกออกเป็น 3 วิธี คือ เล่าเรื่องเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ เล่า
เรื่องเพ่ือที่จะปรึกษา และเล่าเรื่องเพ่ือหาเพื่อนร่วมชะตากรรม 

 ประเด็นที่สองจากการศึกษาเนื้อหาคือการแสดงความคิดเห็นใต้สถานะหรือเรื่องเล่าผีของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club นั้นเกิดจากการที่สมาชิกในกลุ่มนั้นมีความสนใจ
ในเรื่องเล่านั้น ๆ โดยในหัวข้อนี้ผู้ศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเด็นด้วยกัน คือลักษณะของการแสดงความคิดเห็น และ
จุดประสงค์ในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ ลักษณะของหารแสดงความคิดเห็น ลักษณะของการแสดงความ
คิดเห็นของสมาชิกในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club นั้นสามารถจ าแนกออกเป็น 3 วิธี คือ ปักหมุด เรื่องเล่า
เสริม และแท็กชื่อเพ่ือน ส่วนจุดประสงค์ในการแสดงความคิดเห็น จุดประสงค์ในการแสดงความคิดเห็ น
สามารถจ าแนกออกเป็น 3 วิธี คือ แสดงความคิดเห็นเพราะความอยากรู้ แสดงความคิดเห็นเพ่ือที่จะปรึกษา 
และแสดงความคิดเห็นเพื่อความข าขัน 
 2. บทบาทหน้าที่เรื่องเล่าผีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club ผล
การศึกษาพบว่ามีบทบาทหน้าที่  ดังนี้  คติชนเป็นสิ่งที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน คติชนเป็นสื่อเชื่อม
ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม  คติชนสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับสถานที่  และคติชนกับการถ่ายทอดความเชื่อและ
พิธีกรรม  
 
อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊กของกลุ่ม MSU Ghost Club สามารถอภิปรายผลโดยแยกตามความมุ่ง
หมายของการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 

 1. เนื้อหาของเรื่องเล่าผีในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club เป็นกลุ่มที่น าเอาเรื่อเล่าเกี่ยวกับผีที่มาจาก
ความเชื่อหรือประสบการณ์น ามาเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท าให้มีผู้สนใจจ านวนมาก สมาชิกส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสังเกตได้จากการแนะน าตัวผู้เล่าและสถาน ที่ที่เกิดเรื่องเล่า โดย
สมาชิกที่เข้ามาอ่านได้โต้ตอบด้วยการกดถูกใจและแสดงความคิดเห็น เมื่อมีคนสนเพ่ิมขึ้นจึงท าให้เกิดเรื่องเล่า
เกี่ยวกับผีจ านวนมากตามมาด้วยเช่นกัน และได้มีการผลิตเรื่องเล่าออกมาอย่างต่อเนื่องที่น าเสนอผ่านสมาชิก
ในกลุ่ม 
 นอกจากสมาชิกในกลุ่มที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสสารคามแล้วนั้น ยังมีสมาชิกที่เป็นนิสิตจากต่าง
สถาบัน และบุคคลทั่วไปที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกและเล่าเรื่องผีที่ตนประสบพบเจอมา ดังจะเห็นได้จากเรื่องเล่าที่ 
13 ที่ผู้เล่าได้เล่าไว้ตอนหนึ่งว่า ผมชื่อปอน เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี นั่นแสดงให้
เห็นว่านิสิตมหาวิทยาลัยอื่นหรือบุคคลทั่วไปก็มีความสนใจที่จะเล่าเรื่องผีในกลุ่ม MSU Ghost Club เช่นกัน  
 2. บทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่าผีในในเฟซบุ๊ก กลุ่ม MSU Ghost Club ผู้ศึกษาได้น ากรอบของ William 
R. Bascom. (1965) และศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง แล้วยังพบข้อแตกต่างเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ทางคติชน 
ดังนี้ คติชนเป็นสื่อเชื่อมปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมเพราะเรื่องเล่าผีน าเสนอโดยสมาชิกในกลุ่ม การสร้างและ
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การเผยแพร่เรื่องเล่าของนิสิตนับเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเชื่อมปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
MSU Ghost Club และคติชนมีบทบาทในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับสถานที่ เพราะทุกคนมีความเกรงกลัว
ต่อสถานที่ จนท าให้บางสถานที่นั้นศักดิ์สิทธิ์และดูน่ากลัวมากขึ้น เป็นการเพ่ิมความขลังให้กับสถานที่นั้น ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาเรื่องเล่าที่สื่อสังคมออนไลน์ในพ้ืนที่สื่อสารธารณะประเภทต่าง ๆ เช่น เรื่องเล่าผีใน 
www.pantip.com เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สื่อที่เปิดกว้าง จะช่วยท าให้เข้าใจลักษณะเรื่องเล่าและบทบาทหน้าที่
เรื่องเล่าที่อยู่ในฐานะคติชนสมัยใหม่เพ่ิมข้ึน  
 
เอกสารอ้างอิง  
กรองทอง  เกิดนาค. “พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ www.Hi5.com วิทยานิพนธ์   

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. 
นิตยา วรรณกิตร์. ต าราพินิจ “คติ”และ “คน” ด้วยศาสตร์ “คติชนวิทยา”. มหาสารคาม : 

ส านักพิมพ์อินทนิล, 2560. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 
ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง. บทบาทหน้าที่และความส าคัญของคติชนในสังคมไทย, 2537. 
อิราวดี ไตลังคะ. ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2543. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hi5.com/
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ศึกษาการใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – 25601 

 
บุรทัช ฟองลมุล2 ภาวินี หยิกยี3่  สาลินี สิรันทวิเนติ4 

และจอมขวัญ สุทธินนท์5 
  
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – 2560 โดยรวบรวมป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 2)              
กรมควบคุมโรค และ 3) ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนทั้งสิ้น 43 ป้าย 
 ผลการศึกษาพบการใช้ประโยคแจ้งให้ทราบมากที่สุด ทั้งสิ้น 61 ประโยค จ านวน 80 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 66.12 พบการใช้ประโยคสั่งให้ท ารองลงมา ทั้งสิ้น 32 ประโยค จ านวน 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.58 และ
พบการใช้ประโยคถามให้ตอบน้อยที่สุด ทั้งสิ้น 4 ประโยค จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.30 ซึ่งพบว่ามีการใช้
ประโยคแจ้งให้ทราบมากที่สุด เพราะเนื้อหาในป้ายประชาสัมพันธ์ต้องการเน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ และด้านกฎหมาย  

 
ค าส าคัญ: การใช้ประโยค ป้ายประชาสัมพันธ์ การดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 
 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1 ส่วนหนึ่งของรายวิชา 896 – 431 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม และ 896 – 432 สัมมนาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2-4นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
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บทน า 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เป็นปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ภัยคุกคามชีวิตและสุขภาพที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และเป็น
ตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันดับต้น ๆ ตัวอย่างเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2557 
ที่มีชายหนุ่มวัย 21 ปีเมาสุราขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างแรงขณะตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ท าให้
เจ้าหน้าที่เสียชีวิตทันที 1 นาย (News.mthai, 2561) และการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญของคนไทย 
เช่น “วันปีใหม่” และ “วันสงกรานต์” จนท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนออกมา
รณรงค์เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ โดยมี 3 องค์กรหลักที่
ออกมาเคลื่อนไหว ได้แก่ 1) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 2) กรมควบคุมโรค และ               
3) ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือลดการ
ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ที่เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสื่อสารข้อมูลโดยเลือกใช้ประโยคแจ้งให้ทราบ ประโยคถามให้ตอบ และประโยคบอกให้ท า เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับสาร อีกท้ังองค์กรเหล่านี้ยังเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาที่ก าลังจะ
เกิดข้ึนในอนาคตด้วย 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ที่ประกอบไปด้วยประโยคที่มีส่วนในการ
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
ที่มีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ที่ส่งผลกระทบในสังคมไทยในปัจจุบัน 
ลักษณะการให้ข้อมูลบนป้ายประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องใช้ประโยคที่สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย และประโยคที่
ปรากฏในป้ายแต่ละปีมีการเลือกใช้ประโยคที่เหมาะสมกับสภาพทางสังคมอย่างเช่น ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.
2559 ที่มุ่งเน้นถึงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนน โดยมีการสอดแทรกเรื่องกฎหมายและข้อบังคับโดยใช้
ประโยคว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจ าทั้งปรับ”               
เป็นการใช้มาตราทางกฎหมายเป็นข้อบังคับ ข่มขู่ เพ่ือให้ผู้รับสารได้เกรงกลัว การเกิดอุบัติเหตุในปี พ.ศ.2558 
– 2560 ปรากฏจ านวนการเกิดอุบัติเหตุที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี (จส 100, 2560) สังเกตได้จากป้าย
ประสัมพันธ์ในปี พ.ศ.2560 ที่เริ่มให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าการใช้ข้อกฎหมาย ดังประโยคที่ว่า 
“ดื่มหนักอย่างล ายอง ต้องเป็นโรคอะไรบ้าง” แสดงให้เห็นว่าคนไทยตระหนักถึงปัญหามากขึ้น เพ่ือสอดคล้อง
กับกระแสพฤติกรรมของคนไทยที่ดูแลสุขภาพมากข้ึน จากข้อมูลที่ว่าธุรกิจเพ่ือสุขภาพจัดเป็นเทรนธุรกิจอันดับ
หนึ่ง ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ออแกนิค หรือเน้นใช้วัตถุที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายหรือธุรกิจบริการ เช่น ฟิตเนส เทรนเนอร์ และสปาเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น (Pitch, 2560) 
ดังนั้นเนื้อหาในป้ายประชาสัมพันธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม               
ด้านบุคคล และดา้นสุขภาพที่จัดว่าเป็นปัญหาส าคัญที่คนในสังคมไม่ควรที่จะละเลย 

 

 



371 
 

   
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาการใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 
– 2560  

สมมุติฐาน 

 พบการใช้ประโยคบอกให้ท าในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.
2558 – 2560 มากที่สุด 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์ 3 แหล่ง ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมโรค และ
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนทั้งสิ้น 43 ป้าย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การใช้ประโยค
ในป้ายประชาสัมพันธ์ตามแนวคิดของ เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (2544, 348-354) และรวบรวมข้อมูลการใช้
ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์โดยใช้ตารางในการแจกแจงความถี่เพ่ือหาสถิติของการใช้ประโยค เพ่ือศึกษาการ
ใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เดือน มกราคม ปี พ.ศ.2558 – 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 และผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาการใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่ม
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – 2560 โดยพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตัวอย่างตารางสรุปผล 

ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตามประเภทของการใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่ องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – 2560 พบการใช้ประโยค 3 ประเภท ได้แก่ 1) ประโยคแจ้งให้ทราบ                  
2) ประโยคถามให้ตอบ และ 3) ประโยคบอกให้ท า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ประโยคแจ้งให้ทราบ  
ประโยคแจ้งให้ทราบ คือ ประโยคบอกเล่าหรือแจ้งข้อความบางประการให้ผู้รับสารทราบ อาจเป็นประโยค

ขนาดสั้นหรือยาว ๆ หรือเป็นใจความปฏิเสธก็ได้ ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ส่งสาร  
 ผลการศึกษาพบการใช้ประโยคแจ้งให้ทราบในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – 2560 มากที่สุด ทั้งสิ้น 61 ประโยค จ านวน 80 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.12                 
โดยจ าแนกประโยคแจ้งให้ทราบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การแจ้งให้ทราบแบบเล่าความ การแจ้งให้ทราบ
แบบคาดคะเน การปฏิเสธแบบเล่าความ และการปฏิเสธแบบการแย้ง ดังนี้ 
 1.1 การแจ้งให้ทราบแบบเล่าความ เป็นการแจ้งให้ทราบว่า  ใครท าอะไร หรือใคร สภาพอย่างไร                  
เกิดอะไร ที่ไหน กับใคร เมื่อไร พบทั้งสิ้น 58 ประโยค จ านวน 76 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.81  
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ตารางที่ 1 ผลรวมความถี่การใช้ประโยคแจ้งให้ทราบแบบเล่าความในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่ม
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 

ตารางรวมการใช้ประโยคแจ้งให้ทราบแบบเล่าความในป้ายประชาสัมพันธ์ 
เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – 2560 

ชนิดของของประโยค ตัวอย่างของประโยค ความถี่
ประโยคที่
พบในปี 
2558 

ความถี่
ประโยคที่
พบในปี 
2559 

ความถี่
ประโยคที่
พบในปี 
2560 

ผลรวม 

ประโยคแจ้งให้ทราบแบบ
เล่าความ 

1. ฝ่าฝืนจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ  
2. เหล้า เป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่คร่าชีวิตประชากรได้ปี
ละมหาศาล ไมว่่าจะเป็น
ผ ล ท า ง ด้ า น สุ ข ภ า พ 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น
ครอบครัว อุบัติเหตุบน
ท้ อ งถนน  ร วมถึ ง คดี
อาชญากรรมในสังคม 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 

6 
 
 
 
1 

ผลรวม 58 29 29 18 76 

ดังตัวอย่างการใช้ประโยคแจ้งให้ทราบแบบเล่าความในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ต่อไปนี้ 

ภาพที่ 1  
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ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” มีการวางโครงสร้างประโยคโดยมีค าว่า “ผู้ใด” ท าหน้าที่เป็นประธาน
ของประโยค ค าว่า “ฝ่าฝืน” ท าหน้าที่เป็นค ากริยา และ “ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” ท าหน้าที่เป็นค าขยายค ากริยาคือค าว่า ฝ่าฝืน ซึ่งประโยคข้างต้นไม่ปรากฏค า
หรือวลีที่บ่งบอกว่าเป็นประโยคถามให้ตอบหรือประโยคบอกให้ท า ดังนั้นประโยค “ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” เป็นการบอกถึงโทษที่ได้รับจากการดื่ม
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 

1.2 การแจ้งให้ทราบแบบคาดคะเน คือประโยคที่ผู้ส่งสารมีเจตนาแสดงความคาดหมายว่าสิ่งใด
เกิดข้ึน หรือเกิดขึ้น พบทั้งสิ้น 2 ประโยค จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.48 

 
ตารางที่ 2 ผลรวมความถี่การใช้ประโยคการแจ้งให้ทราบแบบคาดคะเนในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่ม

เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 

ตารางรวมการใช้ประโยคแจ้งให้ทราบแบบคาดคะเนในป้ายประชาสัมพันธ์ 
เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ปี พ.ศ.2558 – 2560 

ชนิดของของประโยค ตัวอย่างของประโยค ความถี่
ประโยคที่
พบในปี 
2558 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2559 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2560 

ผลรวม 

ประโยคแจ้งให้ทราบ
แบบคาดคะเน 

1. เ ม าแล้ ว ขั บ  อาจ
หลับไม่ตื่น 
2. หากคุณดื่ ม เหล้ า
ปริมาณเท่าเดิม แต่ไม่
เมาหรือเมาช้า . . .คุณ
ก าลังติดเหล้า  

1 
 
1 

  
 
1 

1 
 
2 
 
 
 

ผลรวม 2 2  1 3 

ดังตัวอย่างการใช้ประโยคแจ้งให้ทราบแบบคาดคะเนในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ต่อไปนี้ 
ภาพที่ 2  
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ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่า “เมาแล้วขับ อาจหลับไม่ตื่น” มีการวางโครงสร้างประโยคโดย
มีค าว่า “เมาแล้วขับ” ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค โดยละ “การ” มาจาก “การเมาแล้วขับ” ค าว่า 
“อาจ” เป็นค าวิเศษณ์ที่ท าหน้าที่คาดคะเน และค าว่า “หลับไม่ตื่น” ท าหน้าที่เป็นกริยาของประโยค ดังนั้น
ตัวอย่างดังกล่าวเป็นประโยคแจ้งให้ทราบแบบคาดคะเนที่ปรากฏค าว่า “อาจ” และไม่มีปรากฏค าหรือวลีที่บ่ง
บอกถึงประโยคบอกให้ท าหรือประโยคถามให้ตอบ 

1.3 การปฏิเสธแบบเล่าความ คือรูปประโยคที่เหมือนประโยคบอกเล่า แต่เพ่ิมค าว่า “ไม่” หรือ 
“มิได”้ หรือ “ไม่ได”้ ลงในประโยค พบทั้งสิ้น 1 ประโยค จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.83 

 
ตารางท่ี 3 ผลรวมความถ่ีการใช้ประโยคการปฏิเสธแบบเล่าความในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่ม

ประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 
 

ตารางรวมการใช้ประโยคการปฏิเสธแบบเล่าความในป้ายประชาสัมพันธ์ 
เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ปี พ.ศ.2558 – 2560 

ชนิดของของประโยค ตัวอย่างของประโยค ความถี่
ประโยคที่
พบในปี 
2558 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2559 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2560 

ผลรวม 

การปฏิ เ ส ธแบบเล่ า
ความ 

1. มิ ต ร ภ า พ 
ไม่ได้เกิดจาก
เหล้า 

  1 1 

ผลรวม 1   1 1 

 
ดังตัวอย่างการปฏิเสธแบบเล่าความในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

ต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 3 
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 ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่า “มิตรภาพไม่ได้เกิดจากเหล้า” มีการวางโครงสร้างประโยคโดยมี 
ค าว่า “มิตรภาพ” ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค ค าว่า “ไม่ได้” เป็นค าวิเศษณ์ที่ท าหน้าที่บอกการปฏิเสธ  
ค าว่า “เกิดจาก” ท าหน้าที่เป็นค ากริยา และ “เหล้า” ท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของค าว่า “เกิดจาก” ดังนั้น
ตัวอย่างดังกล่าวจึงเป็นประโยคปฏิเสธแบบเล่าความ ซึ่งมีค าบ่งบอกคือค าว่า “ไม่ได”้ 

การปฏิเสธแบบการแย้งไม่ปรากฏการใช้ในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – 2560 
2. ประโยคบอกให้ท า 

 ประโยคบอกให้ท า คือประโยคที่ผู้ส่งสารใช้เพ่ือให้ผู้รับสารกระท าตามความต้องการของผู้ส่งสาร 
อาจจะเป็นค าสั่ง อ้อนวอน เชิญชวนขอร้อง 

ผลการศึกษาพบการใช้ประโยคถามให้ตอบในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – 2560 รองลงมา ทั้งสิ้น 32 ประโยค จ านวน 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.58 โดย
จ าแนกประโยคบอกให้ท าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประโยคค าสั่งที่มีเจตนาสั่งให้ท า และประโยคค าสั่งที่มี
เจตนาขอร้องให้ท า ดังนี้ 

2.1 ประโยคค าสั่งที่มีเจตนาสั่งให้ท า คือประโยคที่ผู้ส่งสารใช้เพ่ือให้ผู้รับสารกระท าอาการบางอย่าง
ตามความต้องการของผู้ส่งสาร พบทั้งสิ้น 30 ประโยค จ านวน 35 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.93 

 
ตารางที่ 4 ผลรวมความถี่การใช้ประโยคค าสั่งที่มีเจตนาสั่งให้ท าในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่ม

ประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 
ตารางรวมการใช้ประโยคค าสั่งที่มีเจตนาสั่งให้ท าในป้ายประชาสัมพันธ์ 

เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ปี พ.ศ.2558 – 2560 
ชนิดของของประโยค ตัวอย่างของประโยค ความถี่

ประโยคที่
พบในปี 
2558 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2559 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2560 

ผลรวม 

ประโยคค าสั่งที่มีเจตนา
สั่งให้ท า 

1. ห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้บุคคล
อายุต่ ากว่า 20 ปี 
2. ห้ามบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บนทางขณะอยู่บนรถ 

2 
 
 
 

 
 
 
1 

1 3 
 
 
1 

ผลรวม 30 12 13 10 35 

 
ดังตัวอย่างการใช้ประโยคค าสั่งที่มีเจตนาสั่งให้ท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภท

แอลกอฮอล์ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4  

 

 

 

 

 

 ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่า “ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางขณะอยู่บนรถ” มีการ
วางโครงสร้างประโยคโดยมีค าว่า “ห้ามบริโภค” ท าหน้าที่เป็นค ากริยาของประโยค ค าว่า “เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค และค าว่า “บนทางขณะอยู่บนรถ” ท าหน้าที่เป็นบุพบทของ
ประโยค ดังนั้นประโยคดังกล่าวเป็นประโยคค าสั่งที่มีเจตนาสั่งให้ท าอย่างชัดเจน  เนื่องจากปรากฏค าว่า                 
“ห้ามบริโภค” ที่วางไว้หน้าประโยคเป็นการเน้นเพื่อไม่ให้ท าตามที่ก าหนดไว้ในป้ายประสัมพันธ์ 

2.2 ประโยคค าสั่งที่มีเจตนาขอร้องให้ท า คือประโยคที่ผู้ส่งสารมีเจตนาให้ผู้ฟังช่วยท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง              
พบทั้งสิ้น 2 ประโยค จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.65 

ตารางที่ 5 ผลรวมความถี่การใช้ประโยคค าสั่งที่มีเจตนาขอร้องให้ท าในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่ม
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 

 
ตารางรวมการใช้ประโยคค าสั่งที่มีเจตนาขอร้องให้ท าในป้ายประชาสัมพันธ์ 

เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ปี พ.ศ.2558 – 2560 
ชนิดของของประโยค ตัวอย่างของประโยค ความถี่

ประโยคที่
พบในปี 
2558 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2559 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2560 

ผลรวม 

ประโยคค าสั่งที่มีเจตนา
ขอร้องให้ท า 

1. ดื่มมาหนัก พักเถอะ  
2. ดื่มมาหนัก พักตับ
บ้าง  

  1 
 
1 

1 
 
1 

ผลรวม 2   2 2 

ดังตัวอย่างการใช้ประโยคค าสั่งที่มีเจตนาขอร้องให้ท าในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่า “ดื่มมาหนัก พักเถอะ” ปรากฏค าว่า “เถอะ” เป็นค าวิเศษณ์ที่อยู่
ท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงตกลง วิงวอนหรือชักจูง เช่น เอาเถอะ มาเถอะ กินเถอะ  
3. ประโยคถามให้ตอบ  

ประโยคถามให้ตอบ คือประโยคค าถามซึ่งผู้ส่งสารใช้ถามเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้รับสารมักจะมีค าแสดง
การถามว่า ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร เท่าไร อย่างไรอยู่ด้วยเสมอ หรือเป็นประโยคค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบ 

 ผลการศึกษาพบการใช้ประโยคถามให้ตอบในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – 2560 น้อยที่สุด ทั้งสิ้น 4 ประโยค จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.30 โดยจ าแนก
ประโยคบอกให้ท าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประโยคถามให้ตอบที่ต้องการค าตอบ ประโยคถามให้ตอบแบบ
ไม่ต้องการค าตอบ และประโยคค าถามเพ่ือเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนี้ 

 3.1 ประโยคถามให้ตอบที่ต้องการค าตอบ คือประโยคที่ผู้ส่งสารต้องการค าตอบเป็นเนื้อความใหม่จาก
ผู้รับสารสาร ค าแสดงค าถามลักษณะนี้  ได้แก่ ใคร อะไร ไหน ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท าไม พบทั้งสิ้น                     
3 ประโยค 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.48 
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ตารางที่ 6 ผลรวมความถี่การใช้ประโยคถามให้ตอบที่ต้องการค าตอบในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่ม
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 

 
ตารางรวมการใช้ประโยคถามให้ตอบท่ีต้องการค าตอบในป้ายประชาสัมพันธ์ 

เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ปี พ.ศ.2558 – 2560 
ชนิดของของประโยค ตัวอย่างของประโยค ความถี่

ประโยคที่
พบในปี 
2558 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2559 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2560 

ผลรวม 

ประโยคถามให้ตอบที่
ต้องการค าตอบ 

1. ดื่มหนักอย่างล ายอง
จะต้องเป็นโรค
อะไรบ้าง 
2. งดเหล้าเข้าพรรษา
ก่อนงดต้องลดยังไง 
3. 7 วันก่อนงดต้องลด
ยังไง 

1 
 
 
1 
 
1 

  1 
 
 
1 
 
1 
 

ผลรวม 3 3   3 

 

ดังตัวอย่างการใช้ประโยคถามให้ตอบที่ต้องการค าตอบในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ต่อไปนี้ 

ภาพที่ 6  
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  ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่า “ดื่มหนักอย่างล ายองจะต้องเป็นโรคอะไรบ้าง ?” ในประโยคนี้จะ
ปรากฏค าว่า “อะไรบ้าง” ที่เป็นค าที่บ่งบอกว่าเป็นประโยคถามให้ตอบที่ต้องการค าตอบว่าการดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลเสียอะไรบ้างต่อสุขภาพ  

 3.2 ประโยคถามให้ตอบแบบไม่ต้องการค าตอบ คือประโยคที่ผู้ส่งสารมีเจตนาเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวแก่
ผู้รับสาร พบทั้งสิ้น 1 ประโยค จ านวน 1 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.82 

ตารางที่ 7 ผลรวมความถี่การใช้ประโยคถามให้ตอบแบบไม่ต้องการค าตอบในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการ
ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 

 
ตารางรวมการใช้ประโยคถามให้ตอบแบบไม่ต้องการค าตอบในป้ายประชาสัมพันธ์ 

เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ปี พ.ศ.2558 – 2560 
ชนิดของของประโยค ตัวอย่างของประโยค ความถี่

ประโยคที่
พบในปี 
2558 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2559 

ความถี่
ประโยค
ที่พบใน
ปี 2560 

ผลรวม 

ประโยคถามให้ ตอบ
แบบไม่ต้องการค าตอบ 

1. ท าไมต้องพัก
ตับ 

  1 1 

ผลรวม 1   1 1 

 

ดังตัวอย่างการใช้ประโยคถามให้ตอบแบบไม่ต้องการค าตอบในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่ม
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ต่อไปนี้ 

ภาพที่ 7  
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  ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่า “ท าไมต้องพักตับ” ในประโยคนี้จะปรากฏค าว่า “ท าไม” ซึ่งเป็น
การตั้งค าถาม แต่ในบริบทของประโยคนี้เป็นการถามท่ีไม่ต้องการค าตอบจากผู้รับสาร  

 ส่วนประโยคค าถามเพ่ือเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ปรากฏการใช้ในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่ม
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2558 – 2560  

สรุปและอภิปรายผล 

 สรุป 

 การศึกษาการใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.
2558 – 2560 โดยเรียงความถี่จากมากไปน้อยดังต่อไปนี้ พบการใช้ประโยคแจ้งให้ทราบมากที่สุด ทั้งสิ้น 61 
ประโยค จ านวน 80 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.12 โดยจ าแนกประเภทของประโยคแจ้งให้ทราบเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ 1) ประโยคแจ้งให้ทราบแบบเล่าความ พบทั้งสิ้น 58 ประโยค จ านวน 76 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.81 
ได้แก่ “ฝ่าฝืนจ าคุกไม่กิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 2) ประโยคแจ้งให้ทราบ
แบบคาดคะเน พบทั้งสิ้น 2 ประโยค จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.48 ได้แก่ “หากคุณดื่มเหล้าปริมาณเท่า
เดิม แต่ไม่เมาหรือเมาช้า...คุณก าลังติดเหล้า” 3) ประโยคปฏิเสธแบบเล่าความ พบทั้งสิ้น 1 ประโยค จ านวน  
1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.83 ได้แก่ “มิตรภาพ ไม่ได้เกิดจากเหล้า” และ 4) ประโยคปฏิเสธแบบการแย้งไม่
ปรากฏการใช้ในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 

 การใช้ประโยคบอกให้ท าพบในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ. 
2558 – 2560 รองลงมา ทั้งสิ้น 32 ประโยค จ านวน 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.58 โดยจ าแนกประโยคบอกให้
ท าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประโยคค าสั่งที่มีเจตนาสั่งให้ท า พบทั้งสิ้น 30 ประโยค จ านวน 35 ครั้ง                
คิดเป็นร้อยละ 28.93 ได้แก่ “ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ ากว่า 20 ปี” และ 2) ประโยคค าสั่ง
ที่มีเจตนาขอร้องให้ท า พบทั้งสิ้น 2 ประโยค จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.65 ได้แก่ “ดื่มมาหนัก พักเถอะ” 

 การใช้ประโยคถามให้ตอบพบในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์                 
ปี พ.ศ.2558 – 2560 น้อยที่สุด ทั้งสิ้น 4 ประโยค จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.30 โดยจ าแนกประโยคถาม
ให้ตอบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ประโยคถามให้ตอบที่ต้องการค าตอบ พบทั้งสิ้น 3 ประโยค จ านวน               
3 ครั้ง 2.48 ได้แก่ “งดเหล้าเข้าพรรษาก่อนงดต้องลดยังไง” 2) ประโยคถามให้ตอบแบบไม่ต้องการค าตอบ               
พบทั้งสิ้น 1 ประโยค จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็ร้อยละ 0.82 ได้แก่ “ท าไมต้องพักตับ” และ 3) ประโยคค าถามเพ่ือ
เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ปรากฏการใช้ในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์   

 อภิปรายผล 

 การศึกษาการใช้ประโยคในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ปี  พ.ศ. 
2558 – 2560 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า พบการใช้ประโยคบอกให้ท าในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการ
ดื่มเครื่องดื่มประเภทปี พ.ศ.2558 – 2560 มากที่สุด เนื่องจากผลการศึกษาพบการใช้ประโยคการแจ้งให้ทราบ
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มากที่สุด คือประโยคที่ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ” โดยเนื้อหาที่ปรากฏในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นั้นให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลทางกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งประโยคในป้าย
ประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้รับสารตระหนักถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทั้งทางด้าน
สุขภาพและทางกฏหมาย ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การใช้ภาษาไทยในวารสารศิริราช
ประชาสัมพันธ์ (ภัทรรัฏฐ์ วิชะยะวงษ์, 2553) พบว่ามีการใช้ประโยคแจ้งให้ทราบมากที่สุด เพ่ือต้องการเน้น
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการข้อมูลทางด้านการตรวจรักษาสุขภาพ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การแพทย์ วิชาการ และการให้ข้อมูลทั่วไปแก่บุคลากร  

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาและวิเคราะห์การใช้ประโยคยังมีประเด็นที่ควรศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมทางสังคมที่ซ่อนเร้น
ในป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 
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ศึกษาการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา 
 

พรฤมล  เกตุรักษ์1 
 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา ในประเด็นของภาษา 
พยางค์ และท่ีมา โดยรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตประถมศึกษาพังงา จ านวน 150 ชื่อมา
วิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 

 ผลการศึกษาพบว่า การตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงามีจ านวนที่พบตามล าดับ คือ ด้านจ านวน
พยางค ์จ านวน 3 พยางค์ มีปรากฏ 96 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 64 จ านวน 4 พยางค ์มีปรากฏ 18 ชื่อ คิดเป็น 
ร้อยละ 12 จ านวน 5 พยางค์ มีปรากฏ 14 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 9.33 จ านวนที่มีมากกว่า 5 พยางค์ มีปรากฏ    
14 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 9.33 และจ านวน 2 พยางค์ มีปรากฏ 8 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 5.33 

 ด้านภาษา มีการใช้ภาษาไทย พบจ านวน 89 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 59.33 มีการใช้ภาษาผสม ได้แก่
ภาษาไทย + ภาษาบาลี + ภาษาสันสกฤต พบจ านวน 29 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ19.33 ภาษาไทย + ภาษามลายู 
พบจ านวน 15 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ภาษาไทย + ภาษาเขมร พบจ านวน 11 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 7.33 
ภาษาไทย + ภาษาเขมร + ภาษามลายู พบจ านวน 2 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.33 ภาษาบาลี +ภาษาสันสกฤต + 
ภาษาเขมร พบจ านวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.66 ภาษาบาลี + ภาษาสันสกฤต + ภาษามลายู พบจ านวน                
1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.66 ภาษาไทย + ภาษาบาลี + ภาษาสันสกฤต + ภาษาเขมร พบจ านวน 1 ชื่อ คิดเป็น
ร้อยละ 0.66 ภาษาไทย + ภาษาบาลี + ภาษาสันสกฤต + ภาษามลายู พบจ านวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.66 

 ด้านที่มา มีที่มาจากชื่อต าบลหรือชื่อหมู่บ้าน พบจ านวน 110 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 73.33 ที่มาจาก
สภาพแวดล้อมและสิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียน พบจ านวน 26 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 17.33 ที่มาจากชื่อตามลักษณะ   
อ่ืน ๆ พบจ านวน 10 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 6.66 และที่มาจากชื่อตามบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้าง พบจ านวน            
4 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 2.66  
 การตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงาสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของการตั้งชื่อโรงเรียนที่มุ่งให้คนทั่วไป
รู้จักโรงเรียนนั้น ๆ ด้วยการตั้งชื่อจากชื่อสถานที่ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นส าคัญ  
 
ค าส าคัญ: การตั้งชื่อ  โรงเรียน 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญษตรี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์,  
มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 



383 
 

 

 

 

 
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

บทน า  
 

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีเอกลักษณ์ทางภาษา มีภาษาเป็นของตนเอง ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ดังที่ 
สุปิยา ทาปทา และทัศน์ ทัศนียานนท์ (2550, หน้า 17) กล่าวไว้ว่า “ภาษาในสังคมไทยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเห็นได้ชัดจากการใช้ภาษาในการเรียกชื่อไม่ว่าจะเป็น
ชื่อคน ชื่อบ้านเมือง หรือชื่อของสถานที่ต่าง ๆ แต่ละชื่อจะมีที่มาของการเรียกขานตามลักษณะที่เป็นตัวแทนสิ่ง
นั้น ๆ” 

สังคมไทยมีการถ่ายทอดการเรียกชื่อสืบต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมการเรียกชื่อ ซึ่งชื่อ
เป็นสิ่งแรกที่ท าให้เกิดความสนใจในสิ่งนั้น ๆ และด้วยความเข้าใจของคนเรา ชื่อจะต้องมีลักษณะที่เป็นตัวแทน
ของสิ่ง ๆ นั้น ชื่อแต่ละชื่อจึงมีที่มาและความหมายที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคล บ้านเรือน หรือสถานที่  
ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนนั้น ของสิ่งนั้น หรือของสถานที่นั้น โดยเฉพาะชื่อสถานที่จะมี
หลักฐานที่เล่าและยืนยันถึงประวัติความเป็นมา  ดังที่ ปิ่นฤทัย คงทอง (2550, หน้า 6)  ได้กล่าวไว้ว่า                  
“การเรียกชื่อสถานที่ เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่มนุษย์ตั้งขึ้นเพ่ือเรียกสถานที่ต่างๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
วิถีทางการด าเนินชีวิตของตน ชื่อสถานที่แต่ละแห่งจะมีประวัติความเป็นมาไม่เหมือนกัน อาจมีทั้งที่มาจาก
ต านานหรือค าบอกเล่าของคนพ้ืนเมือง” 
  จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมการเรียกชื่อที่บ่งบอกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
สิ่งแวดล้อม สังเกตได้จากการเรียกชื่อหมู่บ้าน ที่มีค าว่า “เขา” น าหน้า เช่น บ้านเขาเฒ่า บ้านเขาเปาะ                 
บ้านเขาปิหลาย เป็นต้น ทั้งนี้เพราะจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเล และเกาะ    
ท าให้การตั้งชื่อสถานที่สะท้อนถึงลักษณะของสภาพแวดล้อมดังกล่าวด้วย 
 โรงเรียนเป็นสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ที่มีชื่อโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์เพ่ือใช้เรียก และใช้ท าความ
เข้าใจกัน ซึ่งโรงเรียนในจังหวัดพังงามีจ านวนทั้งหมด 178 โรงเรียน ส่วนใหญ่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา สอนระดับประถมศึกษาเป็นหลัก จ านวน 151 โรงเรียน และสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สอนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 27 โรงเรียน การตั้งชื่อโรงเรียนมีลักษณะที่น่าสนใจ 
ทั้งในด้านจ านวนพยางค์ ภาษา และท่ีมาของชื่อโรงเรียน ด้วยชื่อเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับชื่อสถานที่ ด้วยเหตุ
นี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาเรื่อง “การตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา” ทั้งนี้เพ่ือท าให้ทราบถึงที่มาของ
การตั้งชื่อ โครงสร้างพยางค์ และภาษาที่ปรากฎในการตั้งชื่อ 
 
วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาจ านวนพยางค์ของชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา 
 2. เพื่อศึกษาภาษาที่ปรากฏในการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา 
 3. เพ่ือศึกษาท่ีมาของการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา 
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วิธีการศึกษา 
 

 รวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ซึ่งมีทั้งหมด
จ านวน 151 ชื่อ โดยผู้ศึกษาจะไม่ศึกษาชื่อโรงเรียนที่ซ้ ากัน จึงคงเหลือชื่อโรงเรียนที่ศึกษาทั้งสิ้น 150 ชื่อ  

 ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์ 2 วิธีประกอบกัน คือ การศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาจาก
ภาคสนามในการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา แล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ โดยปรับกรอบการศึกษาจากการตั้งชื่อวัดในพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร   
ของ นฤมล ตุงคะโหคร (2547) โดยผู้วิจัยน ามาศึกษา 3 ประเด็น ได้แก่  
  1. จ านวนพยางค์ของชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา 

 2. ภาษาท่ีปรากฏในการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา 
  3. ที่มาของการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา 

 
ผลการศึกษา 
 

  จากการศึกษาเรื่อง “การตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา” พบว่า  
 1. จ านวนพยางค์ของช่ือโรงเรียนในจังหวัดพังงา 
   1.1 จ านวนพยางค์ที่น ามาตั้งชื่อโรงเรียน 2 พยางค์ พบจ านวน 8 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 5.33 ได้แก่ 

บ้านปริง, เกาะยาว, เกาะเคี่ยม, บ้านกลาง, กะปง, บ้านดอน, บ้านควน และบ้านเตรียม  
  1.2 จ านวนพยางค์ที่น ามาตั้งชื่อโรงเรียน 3 พยางค์ พบจ านวน 96 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 64 เช่น 

เกาะปันหยี, บ้านช้างเชื่อ, เมืองพังงา, วัดบางเสียด, บ้านทา่เขา, วัดสองแพรก, เกาะไม้ไผ่, เมืองพังงา, บ้านตาก
แดด เป็นต้น 

  1.3 จ านวนพยางค์ที่น ามาตั้งชื่อโรงเรียน 4 พยางค์ พบจ านวน 18 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 12 เช่น 
บ้านรมณีย์, บ้านเขาปิหลาย, บ้านริมทะเล, บ้านคลองดินเหนียว, บ้านอ่าวมะขาม, คุระบุรี, บ้านทุ่งต่อเรือ, 
บ้านทุง่ละออง เป็นต้น 

  1.4 จ านวนพยางค์ที่น ามาตั้งชื่อโรงเรียน 5 พยางค์ พบจ านวน 14 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 9.33 เช่น 
บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์, วัดประชุมศึกษา, วัดเหมืองประชาราม, วัดปัตติการาม , วัดสุวรณาวาส, อนุบาลพังงา, 
วัดปัจจันตคาม เป็นต้น 

  1.5 จ านวนพยางค์ที่น ามาตั้งชื่อโรงเรียนที่มีมากกว่า 5 พยางค์ พบจ านวน 14 ชื่อ คิดเป็นร้อย
ละ 9.33 เช่น วัดประชาธิการาม, วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11, วัดชนาธิการาม, วัดนากลางมิตรภาพที่ 163, 
วัดศรีรัตนาราม, พระราชทานทับละมุ เป็นต้น 
 

 2. ภาษาที่ปรากฏในการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา  
    ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อโรงเรียนพบว่ามี 2 ลักษณะ ได้แก่ ใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว และใช้

ภาษาผสม คือ มีภาษามารวมกันมากกว่า 1 ภาษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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   2.1 ภาษาไทย พบจ านวน 89 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 59.33 เช่น บ้านบางกัน, บ้านเขาเฒ่า, บ้าน
กลาง, บ้านท่าเขา, บ้านน้ าจืด, วัดสองแพรก, บ้าริมทะเล, บ้านคลองบอน, อ่าวมะขาม, บ้านท่าเรือ, บ้านปาก
ถัก เป็นต้น 
  2.2 ภาษาผสม พบว่ามี 8 ลักษณะ ได้แก่ 
  2.2.1 ภาษาไทย + ภาษาเขมร พบจ านวน 11 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 7.33 เช่น บ้านย่านสะบ้า
, บ้านโคกยาง, บ้านในวัง, บ้านช่องหลาด, บ้านโคกเจริญ, บ้านท่าสนุก, บ้านนาใน, วัดคมนียเขต เป็นต้น 
  2.2.2 ภาษาไทย + ภาษามลายู พบจ านวน 15 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 10 เช่น บ้านย่าหม,ี บ้าน
ติเตะ, เกาะปันหยี, บ้านเขาเปาะ, บ้านกะไหล, บ้านเขาปิหลาย, บ้านควน, บ้านบากัน, บ้านต าหนัง  
เป็นต้น 

   2.2.3 ภาษาไทย + ภาษาบาลี + ภาษาสันสกฤต พบจ านวน 29 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ19.33 
เช่น บ้านทุ่งเจดีย์, ปัจจันตคาม, วัดสุวรรณคูหา, วัดศรีรัตนาราม, บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์, วัดนิโครธาราม, อนุบาล
ทับปุด เป็นต้น 
   2.2.4 ภาษาไทย + ภาษาเขมร + ภาษามลายู พบจ านวน 2 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.33 ได้แก่ 
บ้านพรุใน, บ้านในหยง 
  2.2.5 ภาษาบาลี +ภาษาสันสกฤต + ภาษาเขมร พบจ านวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.66 
ได้แก่ โชคอ านวย 
  2.2.6 ภาษาบาลี + ภาษาสันสกฤต + ภาษามลายู พบจ านวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.66 
ได้แก่ อนุบาลพังงา 
  2.2.7 ภาษาไทย + ภาษาบาลี + ภาษาสันสกฤต + ภาษาเขมร พบจ านวน 1 ชื่อ คิดเป็น
ร้อยละ 0.66 ได้แก่ วัดประชุมศึกษา 
  2.2.8 ภาษาไทย + ภาษาบาลี + ภาษาสันสกฤต + ภาษามลายู พบจ านวน 1 ชื่อ คิดเป็น
ร้อยละ 0.66 ได้แก่ พระราชทานทับละมุ   
 

  3. ที่มาของการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา 

  3.1 ตั้งชื่อตามบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้าง พบจ านวน 4 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 2.66 ได้แก่
พระราชทานทับละมุ, บุญสูงอุปถัมภ์, ไทยรัฐวิทยา 54, วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 ดังตัวอย่างที่มาของชื่อ
โรงเรียน “พระราชทานทับละมุ” 

       โรงเรียน “พระราชทานทับละมุ” เป็นโรงเรียนที่ตั้งชื่อตามบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้าง 
กล่าวคือ เป็นชื่อที่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับโรงเรียนบ้านทับละมุ ไว้ในพระบรมราชูปถัมม์ 

  3.2 ตั้งชื่อตามสภาพแวดล้อมและสิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียน พบจ านวน 26 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 17.33 
เช่น วัดสองแพรก, บ้านน้ าจืด, บ้านทุ่งเจดีย์ ดังตัวอย่างที่มาของชื่อโรงเรียน “บ้านทุ่งเจดีย์” 
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   โรงเรียน “บ้านทุ่งเจดีย์” เป็นโรงเรียนที่ตั้งชื่อตามสภาพแวดล้อมและสิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียน 
กล่าวคือ เดิมสถานที่ตั้งของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์สร้างเป็นเจดีย์อยู่กลางทุ่งร้าง เป็นสถานที่ฝังคนตายที่น า
ผู้กระท าผิดมาประหาร  

  3.3 ตั้งชื่อตามชื่อต าบลหรือชื่อหมู่บ้าน พบจ านวน 110 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 73.33 เช่น  
บ้านเจ้าขรัว, บ้านบางครั่ง, บ้านเกาะนก, บ้านตากแดด ดังตัวอย่างที่มาของชื่อโรงเรียน “บ้านบางครั่ง” 

   โรงเรียน “บ้านบางครั่ง” เป็นโรงเรียนที่ตั้งชื่อตามชื่อต าบลหรือชื่อหมู่บ้าน กล่าวคือ 
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบางครั่ง ซึ่ง “บางครั่ง” มาจากต านานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าเป็นเรื่องราวของวัวตัว
หนึ่งที่ไม่สบาย และตาเฒ่าผู้เป็นเจ้าของวัวได้จูงวัวมาเรื่อย ๆ จนวัวเกิดอาการบ้าคลั่งและตายในที่สุด จึงน ามา
ต้ังเป็นชื่อหมู่บ้าน จากค าว่าคลั่ง  เพี้ยนมา เป็น ครั่ง และกลายเป็นชื่อบ้านบางครั่ง  

  3.4 ตั้งชื่อตามลักษณะอ่ืน ๆ พบจ านวน 10 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 6.66 เช่น อนุบาลพังงา, เกียรติ
ประชา, อนุบาลทับปุด บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 ดังตัวอย่างที่มาของชื่อโรงเรียน “อนุบาลพังงา” 

   โรงเรียน “อนุบาลพังงา” เป็นโรงเรียนที่ตั้งชื่อตามลักษณะอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นโรงเรียนที่
กระทรวงศึกษาธิการไดม้ีนโยบายให้เปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ให้ครบทุกจังหวัด  

 
อภปิรายผล 
 

  จากการศึกษาเรื่อง “การตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา” สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. จ านวนพยางค์ของชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา พบว่า พยางค์ที่น ามาตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัด
พังงา ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด คือ พยางค์ที่น ามาตั้งชื่อโรงเรียน 3 พยางค์ มีปรากฏ 96 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 
64.00 สอดคล้องกับแนวนิยมในการตั้งชื่อร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ของ ลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ (2541) 
ที่พบว่า การตั้งชื่อร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีโครงสร้างของค า 3 พยางค์ ได้รับความนิยมสูงสุด
เช่นเดียวกัน ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านค้า หรือชื่อโรงเรียนต่างมีแนวนิยมของการตั้งชื่อที่มี
จ านวนพยางค์ที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน เพราะชื่อที่มีจ านวน 3 พยางค์ สามารถจดจ าได้ง่าย เพราะไม่ยาว
เกินไป และไม่สั้นจนดูห้วนเกินไป  

 2. ภาษาท่ีปรากฏในการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา พบว่า ภาษาท่ีน ามาตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัด
พังงา มีการใช้ภาษาทั้งภาษาเดียวและหลายภาษาผสมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการตั้งชื่อวัดในพระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานครของ นฤมล ตุงคะโหคร (2547) พบว่า การตั้งชื่อวัดในพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานครมี
ทั้งการใช้ภาษาเดียวและหลายภาษา ภาษาที่นิยมใช้ในการตั้งชื่อวัดมากที่สุด คือ ภาษาไทย ส่วนภาษาอ่ืน ๆ             
มีจ านวนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องที่ผู้ศึกษาก าลังศึกษาอยู่ ที่พบว่า ภาษาท่ีน ามาตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา 
ที่เป็นภาษาเฉพาะไม่ใช่ภาษาผสม ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ภาษาไทย พบจ านวน 89 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 
59.33    
   3. ที่มาของการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา พบว่า ที่มาของการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา    
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ตั้งชื่อตามชื่อต าบลหรือชื่อหมู่บ้าน พบจ านวน 110 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 73.33 
ซึ่งแตกต่างจากภาษาที่ใช้ในการเรียกชื่อไม้ดอกไม้ประดับ ของกาญจนา อุปัญญ์ (2549) ที่พบว่าที่มาของชื่อที่
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ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ชื่อที่มาจากสิ่งมงคลต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการตั้งชื่อโรงเรียนและชื่อไม้ดอกและ
ไม้ประดับมีแนวคิดที่แตกต่างกัน โดยชื่อโรงเรียนจะเน้นการตั้งชื่อที่บ่งบอกถึงถิ่นที่อยู่ที่ท าให้รู้จักสถานที่ที่ตั้ง
โรงเรียนได้ง่ายขึ้น เพราะการรู้จักโรงเรียนว่าตั้งอยู่ที่ใดมักจะเทียบเคียงจากชื่อหมู่บ้านนั้น ๆ ในขณะที่ชื่อไม้
ดอกไม้ประดับเน้นการตั้งชื่อที่บ่งบอกความเป็นสิริมงคลเพราะเป็นต้นไม้ที่น าเข้าไปอยู่ในบ้านหรือบริเวณบ้าน
ซึ่งนิยมเลือกสิ่งที่เป็นมงคลไว้ใกล้ตัว ชื่อจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าจะสร้างความเป็นมงคลให้เจ้าของบ้านได้  
  4. จากข้อมูลการตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา สะท้อนถึงแนวนิยมในการตั้งชื่อที่นิยมใช้ค าไทยแท้ 
เพราะชื่อโรงเรียนเหล่านี้ตั้งขึ้นมายาวนาน ลักษณะภาษาท่ีใช้จึงเป็นภาษาที่นิยมใช้มาตั้งแต่ในอดีต นั่นคือ ส่วน
ใหญ่จะนิยมใช้ภาษาไทย ส่วนที่มาของภาษาที่พบว่าเป็นการตั้งชื่อตามชื่อต าบลหรือชื่อหมู่บ้านนั้น  อาจเป็น
เพราะเพ่ือความง่าย และสะดวกต่อการสื่อสารให้เป็นที่รับรู้หรือเข้าใจว่าโรงเรียนนั้นตั้งอยู่ที่ใด เพราะเพียงบอก
ชื่อโรงเรียนก็ทราบได้ทันทีว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในต าบลหรือหมู่บ้านใด ประกอบกับทุกต าบลหรือทุกหมู่บ้านมักจะ
มีโรงเรียนประจ าในพ้ืนที่นั้น การตั้งชื่อลักษณะนี้จึงท าให้เข้าใจและรับรู้ได้โดยง่าย รวมทั้งโอกาสที่จะตั้งชื่อซ้ า
กันก็เป็นไปได้ยาก เพราะชื่อต าบลและหมู่บ้านในจังหวัดเดียวกันแม้จะมีชื่อที่ซ้ ากันแต่ก็มีจ านวนน้อย ส่งผลให้
ชื่อโรงเรียนในจังหวัดเดียวกันมีโอกาสตั้งชื่อซ้ ากันมีจ านวนน้อยตามไปด้วย  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 การศึกษาเรื่อง “การตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา” ครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่ท าให้ทราบถึงลักษณะ
การตั้งชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงาว่ามีลักษณะอย่างไร เนื่องจากการตั้งชื่อเป็นลักษณะการใช้ภาษาที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษา อีกทั้งยังแสดงให้เห็นลักษณะของ
ภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ทีส่ื่อความเป็นไทยอีกทางหนึ่ง  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมการตั้งชื่อโรงเรียน  
 2. ควรมีการศึกษาประวัติของโรงเรียนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับโรงเรียนที่

มีการศึกษาไว้แล้ว 
 
เอกสารอ้างอิง  
 

กาญจนา  อุปัญญ์.  (2549).  การศึกษาภาษาที่ใช้ในการเรียกช่ือไม้ดอกไม้ประดับที่ปรากฏในพจนานุกรม 
และสารานุกรม.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

นฤมล  ตุงคะโหตร.  (2547).  การตั้งชื่อวัดในพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ปิ่นฤทัย  คงทอง.  (2550).  การศึกษาภูมินามในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปริญญานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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ศึกษาภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในป ีพ.ศ. 2560 
จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX1 

 
สิตมณ ีเจียรบุตร2  สิริกานต์ จุทะบาล3 

อาทิตยา หมาดหลี4  และ จอมขวัญ สุทธินนท์5 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยม
สูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
คือ เพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับ 100 เพลงโดยแอปพลิเคชั่น 
JOOX โดยรวบรวมชื่อเพลงลูกทุ่งไทยได้ทั้งสิ้น 97 เพลง และอีก 3 เพลงมีเนื้อร้องซ้ ากันจึงไม่น ามาท าการศึกษา 
ผู้วิจัยเลือกศึกษาการภาพพจน์ในเพลงไทยลูกทุ่งตามหลักเกณฑ์ของ วิภา กงกะนันท์ (2538, น. 39-54) และ
นภาลัย สุวรรณธาดา (2537, น. 294-298) เพ่ือพิจารณาการใช้ภาษาเปรียบเทียบสรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งรูปธรรม
และนามธรรมที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งไทยได้อย่างละเอียด 

ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้ภาพพจน์ทั้งสิ้น 12 ประเภทดังนี้ อติพจน์พบทั้งสิ้น 84 ข้อความ คิดเป็น
ร้อยละ 36.84  อุปลักษณ์พบทั้งสิ้น 32 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 14.04  บุคลาธิษฐานพบทั้งสิ้น 31 ข้อความ 
คิดเป็นร้อยละ 13.6 อาวัตพากย์พบทั้งสิ้น 22 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 9.65 ปฏิปุจฉาพบทั้งสิ้น 20 ข้อความ 
คิดเป็นร้อยละ 8.77  อุปมาพบทั้งสิ้น 18 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 7.89 ปฏิรูปพจน์พบทั้งสิ้น 8 ข้อความ              
คิดเป็นร้อยละ 3.5  สัทพจน์พบทั้งสิ้น 5 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 2.19 นามนัยพบทั้งสิ้น 3 ข้อความ คิดเป็น
ร้อยละ 1.32 ปฏิภาคพจน์พบทั้งสิ้น 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.32 ปฏิวาทะพบทั้งสิ้น 1 ข้อความ คิดเป็น
ร้อยละ 0.44 และอุทาหรณ์พบทั้งสิ้น 1 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 0.44  

อติพจน์เป็นภาพพจน์ที่พบมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าเจตนาของเพลงลูกทุ่งไทยส่วนใหญ่ประสงค์ให้ผู้ฟัง
รู้สึกสนุกสนาน ขบขัน มีอารมณ์ร่วมไปกับบทเพลง ส่วนภาพพจน์ที่พบน้อยที่สุดคือประเภทปฏิวาทะ และ
อุทาหรณ์ เนื่องจากมีการใช้ค าที่ซับซ้อนและต้องวิเคราะห์จากบริบท ไม่ได้มีความหมายทางตรง ท าให้ผู้ฟัง
เข้าใจยาก ผู้ประพันธ์จึงไม่นิยมน ามาแต่งเป็นบทเพลง 

ค าส าคัญ:  ภาพพจน์ เพลง เพลงลูกทุ่งไทย JOOX 

___________________________________ 
1 ผลงานจากรายวิชา 896-431 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม และ 986-432 สัมมนาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา หลักสูตร          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2-4 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทน า 

เพลงเป็นวรรณกรรมที่ต้องอาศัยการฟังเป็นหลัก ผู้ฟังต้องฟังทั้งเนื้อเพลงและจังหวะดนตรี จึงจะเข้าใจ
เนื้อหาของเพลงและสัมผัสถึงจิตใจและอารมณ์ของผู้ประพันธ์ ผู้ประพันธ์จึงต้องใช้ภาษาที่ดีและจังหวะดนตรีที่
ที่เหมาะสมมาบรรเลงประกอบกันอย่างลงตัว จึงจะท าให้ผู้ฟังประทับใจในบทเพลงที่ได้รับฟังอย่างลึกซึ้ง               
ตรงตามเจตนาที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อสารถึงผู้ฟัง (สายัณห์ ลาโพธิ์, 2551, น. 1)   

ตั้งแต่อดีตจนถึงปจจุบัน “เพลง” มีบทบาทมากในวิถีชีวิตของคนไทย เป็นสิ่งที่อยู่คูกับคนไทยมาเป็น
เวลานาน  เป็นเครื่องผอนคลายและตอบสนองอารมณความรูสึกพ้ืนฐานของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
ความรสูึกรัก  โกรธ  เสียใจ  ดีใจ  ทั้งยังเป็นเสมือนกระจกสะท้อนวัฒนธรรม ประเพณีทีเ่กิดข้ึนในแตล่ะยุคสมัย    

เพลงลูกทุ่งไทยเป็นแนวเพลงหนึ่งที่มีบทบาทและอยู่คูกับคนไทยมาเป็นเวลานาน และเนื้อเพลงลูกทุ่ง
ไทยที่ได้รับความนิยมก็ใชภาษาที่สละสลวย มีลักษณะและการสื่อความหมายของส านวนและภาพพจนเพ่ือให
เกิดจินตภาพและสื่ออารมณความรูสึกออกมาอย่างชัดเจน เพลงลูกทุงไทยจึงเป็นเพลงที่นิยมและติดหูคนไทย
จนเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญยิ่งของชาติ (สุกัญญา คงสูน, 2550, น. 1-3) 

ปจจุบันแนวเพลงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ในเพลงลูกทุ่งไทยสมัยปัจจุบันพบว่ามีการใช้ภาพพจน์
(Figures of speech) ซึ่งเป็นศิลปะแห่งกลวิธีการใช้ภาษา โดยอาศัยวิธีการเปรียบเทียบต่าง ๆ เพ่ือให้พลังของ
ถ้อยค าและความหมายนั้น ๆ กระทบใจผู้ฟังให้เกิดภาพที่แจ่มชัดและลึกซึ้งขึ้นในใจ เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์
ตามความคิดตามอารมณ์ที่ผู้ประพันธ์ต้องการ (กาญจนา วิชญปกรณ์ ,  2542, น. 102)   เพลงจ านวนมากที่ใช้
ภาพพจน์เป็นสื่อในการน าเสนอผ่านเนื้อร้องท าให้ผู้ฟังเห็นภาพโดยไม่ต้องกลาวออกมาตรง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นแง
งามของภาษาไทยอยา่งหนึ่งที่มีเสนห ชวนให้ผู้ฟังหลงใหลและท าให้เพลงนั้นเป็นที่นิยมมากขึน้   

ด้วยเหตุที่เพลงไทยลูกทุ่งในสมัยปัจจุบันมีการใช้ภาพพจน์เพ่ือการสื่ออารมณ์เพลงสู่บุคคลทั่วไปใน
สังคม เพลงลูกทุ่งไทยเป็นเพลงที่เข้าถึงชาวอีสาน และชนชั้นแรงงานส่วนใหญ่ อีกทั้งภาพพจน์ยังสามารถสร้าง
จินตนาการ ท าให้ภาษาในเพลงสละสลวยมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาภาพพจน์ที่ปรากฏใน
เพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX” ซึ่งเป็น
แอปพลิเคชั่นใหม่ที่ได้รับความนิยมในช่วงปลาย พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้
ดาวน์โหลด และใช้งานโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ท าให้เข้าถึงความต้องการของคนในสังคมไทยที่ต้องการใช้งานได้
ทุกที่ ทุกเวลา (pdamobiz, 2559) 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือศึกษาภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับโดย
แอปพลิเคชั่น JOOX 
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สมมติฐาน  

เพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX    
พบการใช้ภาพพจน์ประเภทอติพจน์ในเนื้อร้องมากท่ีสุด  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้เข้าใจลักษณะภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับ
โดยแอปพลิเคชั่น JOOX 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX  มีวิธีการด าเนินงานวิจัย 5 ประเด็น ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                   
การรวบรวมข้อมูล แนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีเสนอผลการวิจัย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้คือเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX (sanook, 2560)  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับโดย
แอปพลิเคชั่น JOOX เพ่ือวิเคราะห์ภาพพจน์ โดยรวบรวมเพลงลูกทุ่งไทยได้ทั้งสิ้น 100 เพลง ส่วนอีก 3 เพลง 
พบว่ามีเนื้อเพลงเดียวกัน โดยน ามาร้องและใส่ท านองใหม่  ซึ่งจะไม่น ามาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา ดังนั้นจะมี
ทั้งสิ้น 97 เพลงที่น ามาเป็นข้อมูลในการศึกษา  

3. แนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องภาพพจน์ของวิภา กงกะนันท์ (2538, น. 39-54) และนภาลัย สุวรรณธาดา 
(2537, น. 294-298) เพ่ือศึกษาภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยศึกษาตามวัตถุประสงค์ คือ “ศึกษาภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี    
พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX” ตามแนวคิดเรื่องภาพพจน์ของวิภา กงกะนันท์ (2538,      
น. 39-54) และนภาลัย สุวรรณธาดา (2537, น. 294-298) 

 



392 
 

 

 

 

 
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

5. วิธีเสนอผลการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560                 
จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX โดยพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตัวอย่างภาพพจน์และตารางสรุปผล 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับโดย
แอปพลิเคชั่น JOOX พบภาพพจน์ทั้งสิ้น 12 ภาพพจน์ ได้แก่ อติพจน์ อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อาวัตพากย์ 

ปฏิปุจฉา อุปมา ปฏิรูปพจน์ สัทพจน์ นามนัย ปฏิภาคพจน์ ปฏิวาทะ และอุทาหรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. อติพจน์ (Overstatment)  

อติพจน์ (Hyperbole) คือ การพูดเกินความจริง เพ่ือเน้นความรู้สึก มิใช่เพื่อหลอกลวง พบทั้งสิ้น 84 
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 36.84 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1   กอดกับคนนี้ เบิ่งโพสต์คราใด บาดหัวใจ แต่ยังติดตามห้ามใจบ่ฟัง 

(เพลง น้ าตาหยด ยังกดไลค์   ศิลปิน  ต่าย อรทัย) 

ตัวอย่างที่ 1 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง น้ าตาหยด ยังกดไลค์ กล่าวถึงฝ่ายหญิงที่ยังคิดติดตาม
ฝ่ายชายในสื่อออนไลน์ ที่แม้จะไปมีคนรักใหม่ และเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอ่ืน แต่ฝ่ายหญิงก็เ ลือกที่จะติดตาม
เรื่องราวของฝ่ายชาย แม้จะท าให้ฝ่ายหญิงเสียใจและทุกข์ใจ แต่ก็ยังเลือกที่จะติดตามต่อไป 

ข้อความ “บาดหัวใจ” เป็นการกล่าวเกินจริง โดยเนื้อเพลงกล่าวถึงว่าฝ่ายหญิงที่ยังคงติดตามคนรักใน
สื่อออนไลน์ทุกวัน แม้ว่าจะเจอภาพหรือข้อความที่ท าให้เสียใจ แต่ก็ยังคงติดตามต่อไป จึงเป็นการกล่าวเกินจริง
ว่าข้อความในสื่อออนไลน์ ท าให้หัวใจบาดเจ็บ แต่ความเป็นจริงแค่กระทบความรู้สึกแต่ไม่ได้เป็นแผลออกมา            
ให้เห็น 

เพลง น้ าตาหยด ยังกดไลค์ สะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตของคนในสังคมไทยปัจจุบันที่มีการใช้สื่อออนไลน์
ในการสื่อสาร แทนการพบเจอกันมากขึ้น ว่ามักติดตามเรื่องราวกันผ่านทางสื่อออนไลน์มากกว่าการพบปะเพ่ือ
พูดคุยกัน ท าให้บางครั้งสิ่งที่เห็นผ่านสื่อออนไลน์ท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้พบเห็นได้ ดังในเนื้อเพลงแม้จะ
เลิกรากันไปแล้วก็ยังต้องเห็นสิ่งที่ท าให้ตนทุกข์อยู่เสมอ เพราะสามารถรับรู้ได้ผ่านสื่อออนไลน์ 

2. อุปลักษณ ์(Metaphor)  

อุปลักษณ์ เป็นการใช้โวหารเปรียบเทียบของสองสิ่งที่ไม่จ าเป็นมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นสิ่งที่เท่ากัน 
หรือเหมือนกัน โดยใช้ค าว่า เป็น เท่า คือ ฯลฯ ในการเปรียบเทียบ พบทั้งสิ้น 32 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 
14.04 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 2 สิขอเป็นแค่ก้อนขี้ฟ้าที่เจียมหัวใจ    สิฮักเจ้าหน่อยหน่อย ให้เจ็บน้อยน้อย    

(เพลง ก้อนขี้ฟ้า  ศิลปิน  เต๋า ภูศิลป์) 

ตัวอย่างที่ 2 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงก้อนขี้ฟ้า กล่าวถึงชายหนุ่มที่หลงรักฝ่ายหญิงแต่ฝ่าย
หญิงมีเจ้าของอยู่แล้ว จึงเปรียบเทียบตัวเองเหมือนก้อนเมฆที่ไม่กล้าแสดงตัวตน ได้แต่มองฝ่ายหญิงอยู่ห่าง ๆ 
แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้มากนักแต่ก็ยังอยู่ในสายตาตลอดเวลา เหมือนที่ท้องฟ้ามีก้อนเมฆในทุก ๆ วัน 

ข้อความ “สิขอเป็นแค่ก้อนขี้ฟ้าที่เจียมหัวใจ” เปรียบเทียบว่า ฝ่ายชายเป็นแค่ก้อนเมฆที่คอยดูคนรัก
อยู่ห่าง ๆ แม้ไม่มีสิทธิได้ครอบครอง 

เพลง ก้อนขี้ฟ้า สะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่ยอมเสียสละให้คนที่ตนรักได้เจอคน
ที่ดีกว่า เปลี่ยนสถานะจากคนรักมาเป็นเพียงเพ่ือน เพ่ือให้คนรักได้มีชีวิตที่ก้าวหน้าและสุขสบาย เพราะ
สังคมไทยปัจจุบันเข้าใจความเป็นอยู่ที่ผู้คนไม่อยากประสบพบเจอความล าบาก  

3. บุคลาธิษฐาน (Personification)  

บุคลาธิษฐาน เป็นการใช้ภาษาในลักษณะที่ท าให้ดูเหมือนว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่ไม่ใช่คนเป็นคน โดยให้
สรรพสิ่งเหล่านั้นแสดงอากัปกิริยาต่าง ๆ ราวกับเป็นคนบ้าง หรือก าหนดบทบาทและฐานะให้สรรพสิ่งเหล่านั้น
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม จนดูประหนึ่งว่าเป็นคนบ้าง พบทั้งสิ้น 31 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 13.6 ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 3    วอนเต่างอยช่วย โบก โบก โบก โบก โบก ใจอ้ายคืนเต่างอย 

(เพลง เต่างอย   ศิลปิน จินตรา  พูนลาภ) 

ตัวอย่างที่ 3 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง เต่างอย กล่าวถึงสาวบ้านนอกที่ได้ท าสัญญากับคนรักที่
ไปท างานต่างจังหวัด ว่าจะกลับมาอยู่กับตน จึงขอให้พญาเต่างอยที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ให้ช่วยดลใจ
ให้คนรักกลับคืนบ้านเมืองตามท่ีได้สัญญาไว้กับตนก่อนไป 

ข้อความ “วอนเต่างอยช่วย โบก โบก โบก โบก โบก ใจอ้ายคืนเต่างอย” เป็นการกล่าวให้สิ่งที่ไม่มีชีวิต 
มีลักษณะเหมือนมนุษย์ เต่างอยเป็นรูปปั้น แต่สามารถแสดงอาการเหมือนคนได้ 

เพลง เต่างอย สะท้อนให้เห็นว่า ความเชื่อของคนในพ้ืนที่ที่ให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
ให้ดลบันดาลใจให้เป็นไปตามความต้องการ ชี้ให้เห็นว่า สังคมชนบทยังเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 

 



394 
 

 

 

 

 
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

4. อาวัตพากย ์(Synesthesia)  

อาวัตพากย ์เป็นการใช้ค าแทนผลของสัมผัสที่ผิดไปจากธรรมดา พบทั้งสิ้น 22 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 
9.65 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 4 

 ด้วยเข้าใจทุกอย่าง  แค่เพียงเห็นเงา ความเหงาในตา 

(เพลง ยังจ าทุกสิ่งที่เธอลืม    ศิลปิน มนต์แคน  แก่นคูณ) 

ตัวอย่างที่ 4 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง ยังจ าทุกสิ่งที่เธอลืม กล่าวถึง ฝ่ายชายที่ได้ทราบข่าวว่า
ฝ่ายหญิงมีความทุกข์หลังจากฝ่ายหญิงเลือกคบหาชายอ่ืน แม้ผ่านไปนานแค่ไหน ก็ยังคงรักและเป็นห่วงฝ่าย
หญิงเสมอ ค าสัญญาที่เคยให้กันฝ่ายชายยังคงจดจ า และพร้อมที่จะท าตามสัญญาทุกอย่าง  

ข้อความ “แค่เพียงเห็นเงา ความเหงาในตา” เป็นการใช้แทนผลของสัมผัสที่ผิดไปจากธรรมดา              
ความเหงาไม่สามารถวัดได้ เหงาเป็นความรู้สึก และไม่สามารถอยู่ในตาได้ 

เพลง ยังจ าทุกสิ่งที่เธอลืม สะท้อนให้เห็นว่า ความรักของคนบางคนคือการปรารถนาให้คนที่ตนรักมี
ความสุข และความรักของคนบางคนยังเป็นการรับ คือพร้อมที่จะรับเอาความทุกข์ใจและพร้อมที่จะดูแลคนที่
รักเสมอ เพราะในสังคมไทยปัจจุบันมีความรักที่แท้จริงอยู่น้อยมาก ท าให้บทเพลงนี้เสนอเนื้อหาที่ท าให้เห็นถึง
ผู้ชายที่มีรักเดียวใจเดียว  

5. ปฏิปุจฉา (Rhetorical Question)  

ปฏิปุจฉา เป็นศิลปะของการใช้ค าถามกล่าว คือ เป็นค าถามที่มิได้หวังค าตอบ ผู้ถามมีเจตนาจะ
เรียกร้องความสนใจมากกว่าต้องการค าตอบ แต่หากจะมีค าตอบนั้นก็มักจะเป็นค าตอบปฏิเสธ พบทั้งสิ้น 20 
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 8.77 ดังตวัอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 5 

แต่มุมอ้ายกะร้ายเหลือแสน คนเป็นแฟนเสียใจบ่ทัน นรกสวรรค์บ้อสร้างเฮามาคู่ 

(เพลง โหดเลวดี   ศิลปิน  ดอกอ้อ ทุ่งทอง) 

ตัวอย่างที่ 5 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง โหดเลวดี กล่าวถึง ฝ่ายหญิงที่ตั้งค าถามกับตัวเองว่าท า
เหตุใดตนต้องรักคนที่นิสัยไม่ดี เพราะรัก หรือ เพราะเป็นพรหมลิขิต ทั้งท่ีรู้ว่าฝ่ายชายเป็นคนไม่ดี แต่ก็ไม่หนีไป 
แต่อีกมุมฝ่ายชายก็เป็นคนดี แต่สุดท้ายไม่ว่าฝ่ายชายจะเป็นอย่างไร มีเพียงตนเท่านั้นที่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลัง 
จึงท าใจด าเนินชีวิตไปบนเส้นทางที่มีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไป 
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ข้อความ “นรกสวรรค์บ้อสร้างเฮามาคู่ ” เป็นการตัดพ้อของฝ่ายหญิงที่กล่าวว่า นรกหรือสวรรค์ที่ท า
ให้เขาต้องมาเจอผู้ชายแบบนี้ 

เพลง โหดเลวดี สะท้อนให้เห็นว่าความรักขึ้นอยู่กับคน 2 คนที่พร้อมจะชีวิตคู่ไปร่วมกัน แม้ว่าจะมี
ความทุกข์แต่ก็ยังมีความสุขที่มาหล่อเลี้ยงให้ชีวิต ก้าวไปข้างหน้าเพ่ืออนาคตที่ดี แม้คนนอกครอบครัวจะไม่
เข้าใจกับความจ าเป็นที่ต้องทนอยู่ แต่ตนเองรู้ดีที่สุดว่าจะก าหนดชีวิตให้ไปเป็นลักษณะใด บทเพลงนี้ต้องการ
จะให้สังคมไทยปัจจุบันมองว่าการที่มีรูปลักษณ์ หรือฐานะที่ไม่เสมอกันไม่ได้ความหมายว่าไม่คู่ควรกัน  

6. อุปมา (Simile)  

อุปมา เป็นการกล่าวเปรียบเปรยโดยนัยโดยใช้ค าว่า ดุจ, ดั่ง, ราว , เสมือน มีความหมายเชิง
เปรียบเทียบเช่นเดียวกับอุปลักษณ์ แต่อุปมาจะเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่ง และหลงเหลือแต่เพียงความ
คล้ายกันของสองสิ่งนั้น ในขณะที่อุปลักษณ์จะเปรียบเทียบโดยตรง พบทั้งสิ้น 18 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 7.89 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 6 

แค่คิดถึงเธอ กเ็หมือนล่วงเกินมากไป 

(เพลง คนที่ใช่ได้แค่มอง  ศิลปิน ไผ่ พงศธร) 

ตัวอย่างที่ 6 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง คนที่ใช่ได้แค่มอง กล่าวถึง ฝ่ายชายมีฐานะที่ยากจน
และด้อยกกว่าฝ่ายหญิง จึงท าได้แค่ส่งสายตาและแอบมอง แต่ฝ่ายชายก็ยอมรับว่าตนไม่คู่ควรกับฝ่ายหญิง                  
จึงคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ  

ข้อความ “แค่คิดถึงเธอ ก็เหมือนล่วงเกินมากไป” เป็นเปรียบเทียบว่า แค่ฝ่ายชายส่งความคิดถึงไป
หาฝ่ายหญิง ก็เป็นการล่วงเกินฝ่ายหญิงมากเกินไป 

สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมปัจจุบันมีค่านิยมเครื่องต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ก็สามารถเอาชนะคนที่
ด้อยกว่าได้ โดยไม่ได้ค านึงถึงความดีและนิสัยใจคอ  

7. ปฏิรูปพจน์ (Allustion)  

ปฏิรูปพจน์ เป็นการใช้ข้อความที่ดัดแปลงมาจากข้อความอันเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ได้แก่ วาทะของ
นักปราชญ์ รัฐบุรุษ กวี หรือ สุภาษิต ค าพังเพย หรือผลงานของผู้อ่ืน พบทั้งสิ้น 8 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 3.5
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 7 

ตล๊าด ตลาด ไม่วาย สักหนหน้าก็ไม่โอ นอมอก็ไม่ได้ล้น ล้น ล้น  ท าไมกระไดไม่แห้งเลย   

(เพลง สวยไม่สุด บุรุษไม่ขาด   ศิลปิน ตาลใจ อาร์สยาม) 

ตัวอย่างที่ 7 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง สาวไม่สุด บุรุษไม่ขาด กล่าวถึง หญิงสาวที่น าเสนอ
ตนเองว่า แม้ตนไม่สวยแต่ก็มีหนุ่ม ๆ มาจีบตลอด  

กระไดไม่แห้ง ดัดแปลงมาจากส านวน “หัวกระไดไม่แห้ง” ในที่นี้หมายถึง ผู้หญิงที่มีคนเข้ามาจีบและ
เข้ามาผูกสัมพันธ์โดยไม่เว้นระยะ  

เพลง สวยไม่สุด บุรุษไม่ขาด สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันสังคมไทยมีพฤติกรรมรักสนุก มากกว่ารักจริง
หวังแต่ง 

8. สัทพจน์ (onomatopoeia) 
สัทพจน์ คือ ภาพพจน์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ หรือแสดงลักษณะอาการต่าง ๆ พบทั้งสิ้น 5 ส านวน คิด

เป็นร้อยละ 2.19 ตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 8 

ฝนสิตกฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง บ่เคยเก่ียงจักเถ่ือ 

(เพลง ไหง่ง่อง   ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา) 

ตัวอย่างที่ 8 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง ไหง่ง่อง กล่าวถึง การเชิญชวนผู้หญิงและกลุ่มคนเพศที่
สามให้เห็นค่าในตัวเอง โดยไม่ฟูมฟายเมื่อผิดหวังในความรัก ให้ทุกคนออกมาสนุกหน้าเวทีเพ่ือลืมความทุกข์ 
ความเศร้า  

ข้อความ “ฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง” เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ เลียนเสียงฟ้าผ่า  

เพลง ไหง่ง่อง สะท้อนให้เห็นค่านิยมของผู้หญิงและกลุ่มคนเพศที่สามที่ไม่ต้องพ่ึงพาผู้ชาย ชวนให้เห็น
คุณค่าในตัวเอง เช่น รักงานที่ท า ด ารงตนให้อยู่ในศีลธรรม รักเพ่ือนพ้องมากข้ึน เนื่องด้วยสังคมไทยในปัจจุบัน
เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก  

9. นามนัย (Metonymy)  
นามนัย การเปรียบเทียบโดยการใช้ค าหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น หรือลักษณะ

ส าคัญ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการกล่าวถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งใด ๆ มากล่าวแทนค าที่ใช้เรียก สิ่งนั้นโดยตรง 
เป็นภาพพจน์ที่ใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ค าธรรมดาทั่วไป พบทั้งสิ้น 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.32 ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 9 

ใช้ชีวิตที่มันแตกต่าง กินนอนนั่งก็ก็อบโคเรีย จนอีพ่อเพ่ินใจละเหี่ย สุดท้ายจั่งฮู้โตตนเฮาเป็นจั่งใด๋ 

(เพลง โอละน้อ   ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่) 

ตัวอย่างที่ 9 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง โอละน้อ กล่าวถึงวิถีชีวิตคนอีสานที่มีเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็ยังคงความเป็นอีสานอยู่ในสายเลือด  

ค าว่า “โคเรีย” หมายถึง เกาหลี ในเพลงบ่งบอกว่า คนไทยชอบค่านิยมลอกเลียนแบบต่างประเทศ 
หนึ่งในนั้นคือการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี 

เพลง โอละน้อ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมของคนไทยในภาคอีสานยังคงมีเอกลักษณ์และประเพณีที่ใน
แบบแผนของตน มีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย การละเล่น รวมถึงงานบุญ 

10. ปฎิภาคพจน์ (Paradox)  

ปฎิภาคพจน์ คือ ข้อความที่มีความหมายขัดแย้งกัน ไม่ว่าผู้ใช้จะจงใจหรือไม่ก็ตาม เป็นข้อความที่
กล่าวถึงสิ่งที่แปลกแต่จริง หรือไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้ว พบทั้งสิ้น 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.32              
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 10    

แต่น้องยังรอฝันหวาน อย่างทรมานรอแต่งงานอยู่เด้อ 

(เพลง ฟ้าฮ้องบึ้ม  ศิลปิน จินตรา พูนลาภ) 

ตัวอย่างที่ 10 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง ฟ้าฮ้องบึ้ม กล่าวถึง หญิงสาวรอคนรักท่ีเคยให้สัญญา
ว่าจะกลับมาขอแต่งงาน แต่เมื่อผ่านมาหลายปีก็ยังไร้วี่แววของคนรัก จึงเปรียบเสียงฟ้าผ่าเสมือนเป็นลาง
สังหรณ์ว่า คนรักไม่กลับคืนถ่ินอีสาน แต่หญิงสาวก็ยังคงรอให้ฝ่ายชายมาขอแต่งงานอยู่ที่เดิมทุกๆ วัน 

 

“แต่น้องยังรอฝันหวาน อย่างทรมานรอแต่งงานอยู่เด้อ” ข้อความนี้ เป็นข้อความที่มีความขัดแย้งกัน 
“ฝันหวาน” เป็นค าที่สื่อความรู้สึกท่ีมีความ งดงาม แต่ ค าว่า “ทรมาน” สื่อถึงความรู้สึกที่ไม่มีความสุข  

เพลง ฟ้าฮ้องบึ้ม สะท้อนสังคมว่า คติความเชื่อของคนในชนบทยังคงเชื่อโชคลางและไสยศาสตร์ หรือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนชนบท 
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11. ปฏิวาทะ (Oxymoron)  

ปฏิวาทะ คือ การน าค าท่ีมีความหมายตรงกันข้าม หรือค้านกันมารวมกันเพ่ือให้เกิดค าซึ่งมีความหมาย
ใหม่ พบทั้งสิ้น 1 ส านวน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที ่11 

กะย้อนเจ้านั้นโหดเลวดี  เฮาจังหนีกันไปบ่พ้น  

(เพลง โหดเลวดี   ดอกอ้อ ทุ่งทอง) 

ตัวอย่างที่ 11 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง โหดเลวดี เนื้อเพลงกล่าวถึงฝ่ายหญิงที่ตัดพ้อตัวเองถึง
การทนอยู่กับคนที่ไม่ดี  อาจเพราะพรหมลิขิตหรือเพราะตนเองรักฝ่ายชายมาก แม้บางเวลาฝ่ายชายจะเป็นคน
ดี แต่บางมุมก็โหดร้าย แต่ฝ่ายหญิงก็ไม่หนีไปไหน   

ข้อความ “ โหดเลวดี” ในที่นี้หมายถึงฝ่ายหญิงที่ตัดพ้อถึงคนรักว่าบางเวลาก็ดี บางเวลาก็เลว รวมอยู่
ในคนคนเดียวกัน แต่ก็เลือกที่อยู่ทนอยู่กับคนรักต่อไป 

เพลง โหดเลวดี สะท้อนให้เห็นว่าการใช้ชีวิตคู่ย่อมมีอุปสรรค ขึ้นอยู่กับคนในครอบครัวว่าจะแก้ไขและ
ด าเนินชีวิตต่อไปอย่างไร เพราะสังคมไทยในปัจจุบันไม่มีคนที่ดีพร้อมทุกคนมีทั้งเรื่องดี และไม่ดีเหมือนกันหมด
ทุกคน ความคิดเช่นนี้เป็นการสร้างกระบวนการคิดแบบบวก คิดแบบคนสมัยใหม่จะได้มีความสุขในการ
ด ารงชีวิต 

12. อุทาหรณ์ (Analogy)  

อุทาหรณ์ เป็นวิธีการเปรียบเทียบเรื่องราว เหตุการณ์ หรือความคิดสองอย่างที่ไม่จ าเป็นต้องเปรียบกัน
ว่าคล้ายกัน โดยการยกข้อความที่เชื่อว่าง่ายแก่การเข้าใจเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการจะอธิบาย 
พบทั้งสิ้น 1 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 0.44 ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้ 

ตัวอย่างที1่2  

ต้นไม้หากว่าไม่ลืมราก มันก็เติบโตในทุก ๆ วัน แต่หากต้นไม้นั้นลืมรากเหง้า มันก็กลายเป็นเถ้าขี้ผง
เหมือนกัน 

(เพลง โอละน้อ    ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่) 
ตัวอย่างที่ 12 ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง โอละน้อ กล่าวถึงวิถีชีวิตคนอีสานที่มีเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็ยังคงความเป็นอีสานอยู่ในสายเลือด  

“หากต้นไม้นั้นลืมรากเหง้า มันก็กลายเป็นเถ้าขี้ผงเหมือนกัน” เป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบว่า ถ้าต้นไม้
ไม่มีรากเหง้าก็ต้องตายและย่อยสลายไปในที่สุด 
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เพลง โอละน้อ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมของคนไทยในภาคอีสานยังคงมีเอกลักษณ์และประเพณีที่ใน
แบบแผนของตน มีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย การละเล่น งานบุญ 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุป 

ผลการศึกษาพบว่าภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560  จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX สามารถแจกแจงความถี่ภาพพจน์ได้ ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่าภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560   

ล าดับที ่ ภาพพจน ์ ความถี่ ร้อยละ 
1. อตพิจน์ 84 36.84 
2. อุปลักษณ ์ 32 14.04 
3. บุคลาธิษฐาน 31 13.6 
4. อาวัตพากย ์ 22 9.65 
5. ปฏิปุจฉา 20 8.77 
6. อุปมา 18 7.89 
7. ปฏิรูปพจน ์ 8 3.5 
8. สัทพจน ์ 5 2.19 
9. นามนัย 3 1.32 
10. ปฏิภาคพจน ์ 3 1.32 
11. ปฏิวาทะ 1 0.44 
12. อุทาหรณ ์ 1 0.44 

รวม 100 
 

การศึกษาภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับโดย
แอปพลิเคชั่น JOOX พบว่า เพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับโดย
แอปพลิเคชั่น JOOX ใช้ภาพพจน์ทั้งสิ้น 12 ภาพพจน์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อติพจน์พบมาก
ที่สุด ทั้งสิ้น 84 ข้อความ  คิดเป็นร้อยละ 36.84  อุปลักษณ์ พบทั้งสิ้น 32 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 14.04  
บุคลาธิษฐาน พบทั้งสิ้น 31 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 13.6 อาวัตพากย์ พบทั้งสิ้น 22 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 
9.65 ปฏิปุจฉา  พบทั้งสิ้น 20 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 20  อุปมา พบทั้งสิ้น 18 ข้อความ  คิดเป็นร้อยละ 7.89 
ปฏิรูปพจน์ พบทั้งสิ้น 8 ข้อความ  คิดเป็นร้อยละ 3.5  สัทพจน์ พบทั้งสิ้น 5 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 2.19 นาม
นัย พบทั้งสิ้น 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.32 ปฏิภาคพจน์ พบทั้งสิ้น 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.32        
ปฏิวาทะ พบทั้งสิ้น 1 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 0.44 และอุทาหรณ์ พบทั้งสิ้น 1 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 0.44  
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ดังนั้นจึงอธิบายได้ว่า อติพจน์เป็นภาพพจน์ที่พบมากท่ีสุด แสดงให้เห็นเจตนาของผู้แต่งเพลงลูกทุ่งไทย
ส่วนใหญ่มีความประสงค์เพ่ือเน้นความรู้สึก ให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมไปกับบทเพลง และภาพพจน์ประเภทปฏิวาทะ 
และอุทาหรณ์พบน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าไม่นิยมน ามาสื่อผ่านบทเพลง เพราะท าให้เข้าถึงความรู้สึกของผู้ฟัง
ได้ยาก และไม่เป็นการสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการฟังเพลง เนื่องจากทั้งสองภาพพจน์นี้ใช้ค าที่
ซับซ้อน ท าให้ผู้ฟังเข้าใจยาก ดังนั้นผู้แต่งเพลงจึงไม่นิยมใช้ค าซับซ้อนมาแต่งเป็นบทเพลง 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ว่าเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2560 
จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX ใช้ภาพพจน์ประเภทอติพจน์ในเนื้อร้องมากที่สุด เพราะมีการพบ
ความถี่ของภาพพจน์ประเภท อติพจน์ มากที่สุด เนื่องจากเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งไทยมีความหมายในเชิงการ
กล่าวเกินจริงเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือเน้นความรู้สึก มีลักษณะการใช้ค าเสียดสี ประชดประชัน ร าพึงร าพันถึงคนรัก 
และการเรียกร้องความสนใจจากคนรัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนในสังคมปัจจุบันมีประสบการณ์การผิดหวังจาก
ความรัก เนื่องจากพบความถี่ของเพลงที่มีเนื้อหาของเพลงสื่อถึงด้านความรักความผิดหวังมากที่สุด  

งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการใช้ภาพพจน์เช่นเดียวกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้โวหาร
ภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่ง ศึกษาเฉพาะกรณีของราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์  
(ศกุนตลา กะราลัย, 2549) โดยใช้แนวคิดภาพพจน์ของชุมสาย สุวรรณชมภู ซึ่งพบภาพพจน์ทั้งสิ้น 12 ประเภท 
โดยพบภาพพจน์ประเภทค าถามเชิงวาทศิลป์มากที่สุด แต่ผลการวิจัยที่ได้แตกต่างกันเกิดจากสภาพสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมในการฟังเพลงลูกทุ่งไทย ท าให้ผู้ประพันธ์บทเพลงสร้างสรรค์ผลงานตามความ
ต้องการของคนในสังคมไทยตามยุคสมัย เนื่องจากปัจจุบันบทเพลงได้เลือกสรรค า  ผนวกเข้ากับการใช้
ชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทยปัจจุบันนี้เพ่ือให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงนั้น ๆ ได้ เช่นในสังคมปัจจุบัน
ให้ความส าคัญในเรื่องของความรัก ความผิดหวัง ความหลัง และการรอคอย  ซึ่งต่างจากเพลงลูกทุ่งในอดีต ที่
เปรียบเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ของสังคมไทย บอกเล่าผ่านวิถีชีวิตตลอดจนเรื่องราวปรากฏการณ์ใน
สังคมไทย ความแปรเปลี่ยนของวันเวลา โลกยุคกระแสเทคโนโลยีที่ไหลบ่ามากับการแข่งขันทางวัฒนธรรม ท า
ให้เพลงลูกทุ่งในวันนี้กับวันนั้นในอดีตมีความต่างกัน อย่างสิ้นเชิง (oknation, 2554) 

ผู้วิจัยพบว่า ภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2560  จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX มีการใช้ภาพพจน์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดจินตภาพและสื่อความหมายได
ชัดเจนกวาภาษาท่ีกลาวอยางตรงไปตรงมา  เพราะการใชภาพพจน์เปนการใชภาษาเปรียบเทียบสรรพสิ่งตาง ๆ 
ไดทั้งรูปธรรมและนามธรรม  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับส านวนในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2560 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX 
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2. ควรศึกษาการใช้ค าสแลงในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 2560 จากการจัด
อันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX 

3. ควรศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านการครองตนในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี พ.ศ. 
2560 จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX 

4. ควรศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านการรักนวลสงวนตัวในเพลงลูกทุ่งไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดปี 
พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับโดยแอปพลิเคชั่น JOOX 
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อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง 
ในละครชุด Club Friday the Series1 

 

อัญชัญ ถนอมศิริศิลป์2 จารุวรรณ ชูชื่น3  ศุภวัชร พรเศรษฐกุล4  
ณัฐรุต ติ้งหมาด5 และจอมขวัญ สุทธินนท์6 

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรม
แบบหญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday the Series ที่มีแก่นเรื่องหญิงรักหญิง จ านวน 2 ตอน ได้แก่                          
1) Club Friday the Series 3 ตอน รักเธอ รักเขา และรักของเรา และ 2) Club Friday the Series 8 ตอน                
รักแท้หรือแค่ความหวัง ผลการวิเคราะห์ พบอวัจนภาษาที่จ าแนกประเภทลักษณะอวัจนภาษาโดยใช้แนวคิด
ของเมทินี รัษฎารักษ์ และวิเศษ ชาญประโคน (2556, น. 37-39 อ้างถึงใน เจรจา บุญวรรณโน และคณะ, 
2558, น. 7) ทั้งสิ้น 6 ประเภท ได้แก่ 1) อาการภาษา พบมากที่สุดจ านวน 53 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 39.26                        
2) ปริภาษา พบรองลงมาจ านวน 39 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 28.89 3) เนตรภาษา พบรองลงมาจ านวน 22 ครั้ง                     
คิดเป็นร้อยละ 16.30 4) สัมผัสภาษา พบรองลงมาจ านวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.85 5) วัตถุภาษา                        
พบรองลงมาจ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.22 6) เทศภาษา พบน้อยที่สุดจ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.48 
จากการศึกษาไม่พบอวัจนภาษาประเภทกาลภาษา เมื่อพิจารณาจากบริบทพบว่าอวัจนภาษาที่สะท้อนความ
รุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ ความหึงหวงคนรักและความไม่พอใจ
ทั่วไป  

ค าส าคัญ: อวัจนภาษา ความรุนแรง ละครชุด หญิงรักหญิง 

 

 

 

 

___________________________________ 
1 ผลงานจากรายวิชา 896-431 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม และ 896-432 สัมมนาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2-5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
6 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 



403 
 

 

 

 

 
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

บทน า 

ภาษามีหน้าที่สื่อสารความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในสังคม การสื่อสาร ในรูปแบบอวัจนภาษา คือ                 
การสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยค า  ทั้งท่ีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน  เป็นภาษาท่ีมนุษย์ใช้สื่อสาร โดยใช้อากัปกิริยา 
ท่าทาง น้ าเสียง สายตาหรือ ใช้วัตถุ การใช้สัญญาณ และ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรือแสดงออกทางด้านอ่ืนที่
สามารถรับรู้ สามารถแปลความหมายและท าความเข้าใจต่อกันได้ ในทุกวัฒนธรรมเพศหญิงมักเป็นฝ่ายยินยอม
มากกว่าที่จะแสดงความก้าวร้าวในทุกด้าน ยกเว้นทางด้านการสื่ออารมณ์ (สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, 
2530)  เพศหญิงมีการใช้สื่ออารมณ์ในรูปแบบที่หลากหลายและมีชั้นเชิงในการแสดงออกมากกว่าเพศชาย
ดังนั้นเพศจึงเป็นตัวแปรส าคัญซ่ึงมีผลต่อการใช้ภาษาที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์รวมไปถึงความ
รุนแรง 

ความรุนแรงคือการใช้ก าลังโดยเจตนาต่อตนเอง ผู้อ่ืน หรือต่อกลุ่มหรือชุมชนอ่ืน โดยข่มขู่ เพ่ือให้เกิด
หรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดความสะเทือนใจ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การท าร้ายจิตใจ ความรุนแรง    
ถือเป็นเรื่องปกติของปุถุชนที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน ทุกวัย ทุกเพศ ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะเพศที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์อย่างกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบหญิง
รักหญิง  

ความรุนแรงสามารถพบเห็นได้ในสื่อต่าง ๆ ปัจจุบันสื่อที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางเพศถูกผลิต
เพ่ิมมากขึ้น เข้าถึงผู้ชมได้ทุกช่วงอายุวัย เพ่ือเป็นการน าเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนเหล่านี้ให้สังคมไทยได้
รับทราบ รวมไปถึงเรื่องราวของความรัก ผ่านรูปแบบเพลง ภาพยนตร์ ละคร ละครชุด เป็นต้น 

 ละครชุด หรือ ซีรีส์ (Series) เป็นรายการที่เผยแพร่ผ่านวิทยุโทรทัศน์ชนิดหนึ่ง มีรูปแบบการด าเนิน
เรื่องราวเป็นตอน ๆ ต่อเนื่องกันไป แบ่งเป็นภาค (Season) และแตกต่างกันด้วยเนื้อหา รวมถึงสถานที่ถ่ายท า 
ที่มักบันทึกเทปนอกสถานที่หรือภายในสตูดิโอก็ได้ รายการ Club Friday คือรายการวิทยุกระจายเสียง          
ที่ด าเนินรายการโดยให้ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาเพ่ือเล่าเรื่องราวความรักตามหัวข้อ ที่คณะผู้จัดรายการ
ฯ ก าหนดขึ้นใน แต่ละสัปดาห์ซึ่งมีผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ด้วยรูปแบบและความน่าสนใจของ
รายการฯ น ามาสู่การตีพิมพ์เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านรายการเป็นรูปเล่มหนังสือ บทเพลง และต่อมาจึงได้มีการสร้าง
ละครชุด Club Friday The Series ปัจจุบันมียาวนานถึง 9 Season หรือ 9 ปี เพ่ือน าเสนอเรื่องราวความรัก
หลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องราวของกลุ่มคนรักต่างเพศ รวมถึงกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด 
กลายเป็นกระแสในสังคม  

 บทความวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนถึงความรุนแรงของตัวละครหญิงรักหญิงในละครชุด 
Club Friday the Series เนื่องจากคณะผู้วิจัยเกิดความสนใจที่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมีการแสดงออกถึงความ
รุนแรงผ่านทางอวัจนภาษาเหมือนหรือแตกต่างจากกลุ่มคนทั่วไปตามที่บรรทัดฐานของสังคมได้ก าหนดไว้ 
เพราะถือว่ายังเป็นคนกลุ่มน้อย และยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงจากสังคม ซึ่งปัจจุบันเพศมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น การสื่อสารของกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง จึงมีความหมายมากเป็นพิเศษ 
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ด้วยความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ของผู้หญิงทั้งความรู้สึกรัก ชิงชัง น ามาสู่การทะเลาะเบาะแว้ง จึงเป็นสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดถึงความรุนแรงสะท้อนผ่านอวัจนภาษาอีกด้วย  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด 
Club Friday the Series 

สมมติฐาน 

 พบอวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครหญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday the Series 
ประเภทอาการภาษามากที่สุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงอวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของหญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday         
the Series 

      2. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษางานวิจัยอวัจนภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรง 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 บทความวิจัยเรื่อง “อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง             
ในละครชุด Club Friday the Series” มีแหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล แนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล และวิธีเสนอผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือละครชุด Club Friday the Series ที่มีแก่นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่มี
พฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ Club Friday the Series 3 ตอน รักเธอ รักเขา และรักของ
เรา ออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ ช่อง GMM25 ปี พ.ศ. 2556 และ Club Friday the Series 8 ตอน รักแท้
หรือแค่ความหวัง ออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ ช่อง GMM25 ปี พ.ศ. 2560 โดยรวบรวมข้อมูลอวัจนภาษาจาก
บริบทของตัวละครหญิงรักหญิงที่แสดงออกถึงความรุนแรง รวมถึงบริบทที่ก่อให้เกิดความรุนแรงจาก Club 
Friday the Series ทั้ง 2 ตอน โดยใช้กรอบแนวคิดการจ าแนกประเภทลักษณะอวัจนภาษาของเมทินี รัษฎา
รักษ์ และวิเศษ ชาญประโคน (2546, น. 37-39 อ้างถึงใน เจรจา บุญวรรณโน และคณะ , 2558, น.                  
7) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม น าเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการพรรณาวิเคราะห์ประกอบตัวอย่าง
และน าเสนอข้อมูลเชิงสถิติรูปแบบร้อยละ 

 

 



405 
 

 

 

 

 
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด 
Club Friday the Series พบอวัจนภาษา  จ านวน 6 ประเภท ได้แก่  1) อาการภาษา 2) เนตรภาษา                   
3) ปริภาษา 4) สัมผัสภาษา 5) เทศภาษา 6) วัตถุภาษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. อาการภาษา 

 การวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด 
Club Friday the Series พบอาการภาษามากที่สุด จ านวน 53 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.26 โดยพิจารณาจาก
บริบทที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงจ าแนกได้เป็น 1.1 ความหึงหวงคนรัก และ 1.2 ความไม่พอใจทั่วไป 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.1 อาการภาษาที่สะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบ                      
หญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday the Series พบจ านวน 41 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.37 ดังตัวอย่างที ่1  

ตัวอย่างที่ 1 

ภาพที่ 1 ภาพอวัจนภาษาประเภทอาการภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวง 

 

 

 

 

   

 

 (Club Friday the series 3, 2556)  

 ตัวอย่างที่ 1 ข้างต้น ดรีมตามไปอาละวาดเจที่ร้านอาหารเนื่องจากรู้ว่าเจมีคนรักใหม่ที่เป็นผู้ชาย ท า
ให้ดรีมเกิดความไม่พอใจและเกิดการทะเลาะโต้เถียงกัน ดรีมได้ท าลายข้าวของในร้านจึงเป็นอวัจนภาษา
ประเภทอาการภาษาที่สะท้อนถึงความรุนแรง 

 1.2 อาการภาษาที่สะท้อนความรุนแรงในบริบทความไม่พอใจทั่วไปของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบ
หญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday the Series พบจ านวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.89 ดังตัวอย่างที่ 2 
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ตัวอย่างที่ 2 

ภาพที่ 2 ภาพอวัจนภาษาประเภทอาการภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงในบริบทความไม่พอใจทั่วไป 

 

 

 

 

 

(Club Friday the series 8, 2560)  

ตัวอย่างที่ 2 ข้างต้น ซีพาเคทไปเยี่ยมลูกของโบโซ่ จึงท าให้เคทรู้สึกอยากมีลูกอีกครั้ง ในขณะที่ซีไม่
อยากให้มี จากภาพจะเห็นได้ว่าซีมีอาการอารมณ์เสียและแสดงอาการไม่พอใจ ในขณะที่เคทก็ไม่สนใจที่ซีพูด 
ท าให้ซีรู้สึกไม่พอใจเป็นอวัจนภาษาประเภทอาการภาษาที่สะท้อนถึงความรุนแรง 
2. ปริภาษา  
 การวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด 
Club Friday the Series พบปริภาษารองลงมา จ านวน 39 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.89 โดยพิจารณาจากบริบท
ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงจ าแนกได้เป็น  2.1 ความหึงหวงคนรัก และ 2.2 ความไม่พอใจทั่วไป           
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1 ปริภาษาที่สะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง
ในละครชุด Club Friday the Series พบจ านวน 29 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.48 ดังตัวอย่างที่ 3 

ตัวอย่างที่ 3 
ภาพที่ 3 ภาพอวัจนภาษาประเภทปริภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวง 

 

 

 

 

 

(Club Friday the series 3, 2556)  
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จากตัวอย่างที่ 3 ข้างต้น หลังจากที่ดรีมไปอาละวาดเจที่ร้านอาหาร จากรูปจะเห็นได้ว่าดรีมก าลัง
ตะคอกด่าเจถึงสิ่งที่เจท าลงไปคือการที่เจไปมีคนรักใหม่เป็นผู้ชายการใช้น้ าเสียงตะคอกด่าดังกล่าวจึงเป็น     
อวัจนภาษาประเภทปริภาษาท่ีสะท้อนถึงความรุนแรง 

 2.2 ปริภาษาที่สะท้อนความรุนแรงในบริบทความไม่พอใจทั่วไปของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบ                  
หญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday the Series พบจ านวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.41 ดังตัวอย่างที่ 4 

ตัวอย่างที่ 4 

ภาพที่ 4 ภาพอวัจนภาษาประเภทปริภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงในบริบทความไม่พอใจทั่วไป 

 

 

 

 

 

(Club Friday the series 8, 2560)  

 ตัวอย่างที่ 4 ข้างต้น จากภาพซีพูดกับโบโซ่ซึ่งเป็นลูกน้องว่า “วันหลังไม่เอาแล้วนะนางแบบคนนี้         
ไม่มีความรับผิดชอบ” ด้วยน้ าเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจโดยตั้งใจที่จะให้เคทได้ยินจึงเป็นอวัจนภาษา
ประเภทปริภาษาท่ีสะท้อนถึงความรุนแรง 

3. เนตรภาษา  

 การวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด 
Club Friday the Series พบเนตรภาษารองลงมา จ านวน 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.30 โดยพิจารณาจาก
บริบทที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงจ าแนกได้เป็น 3.1 ความหึงหวงคนรัก และ 3.2 ความไม่พอใจทั่วไป 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.1 เนตรภาษาที่สะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบ                      
หญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday the Series พบจ านวน 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.60 ดังตัวอย่างที่ 5 
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ตัวอย่างที่ 5  

ภาพที่ 5 ภาพอวัจนภาษาประเภทเนตรภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวง 

 

 

 

 

 

(Club Friday the series 3, 2556)  

ตัวอย่างที่ 5 ข้างต้น ดรีมจับผิดเป็กคนรักได้ว่าคบหาผู้หญิงคนอ่ืนซ้อนกับตนและดรีมค้นรูป              
ในโทรศัพท์ของเป็กพบว่ามีรูปชายคนรักถ่ายรูปกับผู้หญิงคนอ่ืนอย่างสนิทสนมจึงท าให้ดรีมเกิดอาการเสียใจ 
จากรูปเห็นได้ว่าแววตาของดรีมแสดงถึงความเสียใจอย่างเห็นได้ชัดจึงเป็นอวัจนภาษาประเภทเนตรภาษาที่เกิด
เนื่องมาจากความรุนแรง 

 3.2 เนตรภาษาที่สะท้อนความรุนแรงในบริบทความไม่พอใจทั่วไปของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบ          
หญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday the Series พบจ านวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.70 ดังตัวอย่างที่ 6 

ตัวอย่างที่ 6 

ภาพที่ 6 ภาพอวัจนภาษาประเภทเนตรภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงในบริบทความไม่พอใจทั่วไป 

 

 

 

 

 

(Club Friday the series 8, 2560)  

ตัวอย่างที่ 6 ข้างต้น เมื่อซีและโบโซลูกน้องของเคทคุยกันเรื่องลูกของโบโซ เคทได้ยินจึงรู้สึกอยากมีลูก 
แต่ซีไม่อยากให้เคทมี จากภาพจะเห็นได้ว่าซีไม่ชอบการที่เคทอยากมีลูกเพราะซีไม่ต้องการมีลูก ซีจึงแสดง                
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แววตาที่เบื่อหน่ายออกมาเพ่ือให้เคทสะเทือนอารมณ์ จึงเป็นอวัจนภาษาประเภทเนตรภาษาที่สะท้อนถึงความ
รุนแรง 

4. สัมผัสภาษา 
การวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด 

Club Friday the Series พบสัมผัสภาษารองลงมา จ านวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.85 โดยพิจารณาจาก
บริบทที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงพบเพียงสัมผัสภาษาที่แสดงถึงความรุนแรงจากบริบท ไม่พบสัมผัส
ภาษาที่สะท้อนความรุนแรงในบริบทความโกรธทั่วไปของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด 
Club Friday the Series ดังตัวอย่างที่ 7 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 7 

ภาพที่ 7 ภาพอวัจนภาษาประเภทสัมผัสภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวง 

 

 

 

 

 

(Club Friday the series 8, 2560)  

 ตัวอย่างข้างต้น เคทหายตัวไปโดยปล่อยให้ซีออกตามหาทั้งคืน เมื่อเคทกลับมาก็เกิดการทะเลาะกัน 
จากภาพเห็นได้ว่าซีเขย่าตัวเคทเพ่ือจะถามหาความจริงว่าหายไปไหนและทะเลาะกันอย่างรุนแรงการกระท า
ดังกล่าวจึงเป็นอวัจนภาษาประเภทสัมผัสภาษาท่ีแสดงถึงความรุนแรง 

5. วัตถุภาษา 

 การวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด 
Club Friday the Series พบวัตถุภาษารองลงมาจ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.22 โดยพิจารณาจากบริบท                         
ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงจ าแนกได้เป็น  5.1 ความหึงหวงคนรัก และ 5.2 ความไม่พอใจทั่วไป                    
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 5.1 วัตถุภาษาที่สะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง
ในละครชุด Club Friday the Series พบจ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.74 ดังตัวอย่างที่ 8 
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ตัวอย่างที่ 8 

ภาพที่ 8 ภาพอวัจนภาษาประเภทวัตถภุาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวง 

 

 

 

 

 

(Club Friday the series 8, 2560)  

ตัวอย่างที่  8 ข้างต้น ซีเป็นคนเสนอตัวที่จะเป็นคนตัดชุดแต่งงานให้กับเคท และเมื่อซีมอง                     
ชุดแต่งงานก็เกิดอาการเสียใจ จากภาพจะเห็นได้วาซีมองชุดแต่งงานแล้วก็ร้องไห้เพราะตนก าลังจะเสียคนรักไป 
ภาพดังกล่าวจึงเป็นอวัจนภาษาประเภทวัตถุภาษาท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงต่อจิตใจ 

 5.2 วัตถุภาษาที่สะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง
ในละครชุด Club Friday the Series พบจ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.48 ดังตัวอย่างที่ 9 

ตัวอย่างที่ 9 

ภาพที่ 9 ภาพอวัจนภาษาประเภทวัตถภุาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงในบริบทความไม่พอใจทั่วไป 

 

 

 

 

 

(Club Friday the series 3, 2556)  

ตัวอย่างที่ 9 ข้างต้น แม่ดรีมรู้ว่าดรีมมีความสัมพันธ์แบบคู่รักกับเจซึ่งเป็นเพศหญิงเช่นกัน แม่ดรีม            
จึงขว้างโทรศัพท์ของดรีมจนพัง เพ่ือเป็นการท าให้ดรีมไม่สามารถติดต่อกับเจได้  โทรศัพท์ที่หล่นแตกอยู่จึง
เป็นอวัจนภาษาประเภทวัตถุภาษาท่ีเกิดเนื่องมาจากความรุนแรง 
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6. เทศภาษา 

การวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด 
Club Friday the Series พบเทศภาษาน้อยที่สุด จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.48 โดยพิจารณาจากบริบท
ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงพบเพียงเทศภาษาที่แสดงถึงความรุนแรงจากบริบท ไม่พบเทศภาษา           
ที่สะท้อนความรุนแรงในบริบทความโกรธทั่วไปของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด Club 
Friday the Series ดังตัวอย่างที่ 10 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 10 

ภาพที่ 10 ภาพอวัจนภาษาประเภทเทศภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงในบริบทความหึงหวง 

 

 

 

 

 

(Club Friday the series 3, 2556)  

ตัวอย่างที่ 10 ข้างต้น ในขณะที่ทิมแฟนเก่าของเจกลับมาหาเจที่ห้องเพ่ือปรับความเข้าใจและ             
ขอโทษกับสิ่งที่ท าลงไป ดรีมก็กลับเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงท าให้ดรีมคิดไปเองว่าทั้งสองก าลังจะกลับไป             
คืนดีกันจึงท าให้ดรีมเสียใจ การที่ทิมกับเจอยู่ในห้องลับตาคนดังกล่าว จึงเป็นอวัจนภาษาประเภทเทศภาษาที่
สะท้อนถึงความรุนแรงต่อความรู้สึกของดรีม 

ส่วนกาลภาษาไม่พบในการวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบ
หญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday the Series เนื่องจากความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
เกี่ยวข้องกับเวลา 

สรุปผล 
 

ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์อวัจนภาษาที่สะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบ                    
หญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday The Series พบอวัจนภาษาทั้งสิ้น 6 ประเภท คือ อาการภาษา                 
ปริภาษา เนตรภาษา สัมผัสภาษา วัตถุภาษา และเทศภาษา  

อาการภาษาถูกพบมากที่สุดจ านวน 53 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.26 สาเหตุเพราะตัวละครที่มีพฤติกรรม
แบบหญิงรักหญิงต้องการสื่อความรู้สึ กและอารมณ์ผ่าน อวัจนภาษาที่สะท้อนความความรุนแรง                   
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เพ่ืออธิบายบอกกล่าวให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความรู้สึก อีกทั้งอาการภาษาเป็นอวัจนภาษาที่สื่อความเข้าใจได้ง่าย             
ถึงสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อไปยังผู้รับสาร สามารถใช้การแสดงออกได้หลากหลายลักษณะ  

ปริภาษาถูกพบรองลงมาจ านวน 39 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.89 สาเหตุเพราะตัวละครที่มีพฤติกรรม
แบบหญิงรักหญิงมีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากเป็นพิเศษ การสื่อสารจึงแสดงออกผ่านทางรูปแบบน้ าเสียง
โดยเฉพาะน้ าเสียงดุดัน กระแทกกระทั้นที่แสดงถึงความรุนแรง เนื่องจากความหึงหวงคนรัก และความกดดัน
จากสังคมรอบข้างต่อเพศสภาพของตน  

เนตรภาษาถูกพบรองลงมาจ านวน 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.30 สาเหตุเพราะตัวละครที่มีพฤติกรรม
แบบหญิงรักหญิงถูกจ ากัดในการแสดงออกในความเป็นเพศสภาพของตน จึงใช้การสื่อสารผ่านทางสายตาแทน
การสื่อสารในรูปแบบอื่น อีกท้ังยังง่ายต่อความเข้าใจถึงความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อสาร 

สัมผัสภาษาถูกพบรองลงมาจ านวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.85 สาเหตุเพราะตัวละครที่มีพฤติกรรม
แบบหญิงรักหญิงมีความรู้สึกหึงหวงในคนรักรุนแรงกว่าเพศหญิงที่มีพฤติกรรมแบบรักต่างเพศ มักจะรู้สึกไม่
พอใจเมื่อเห็นคนรักของตนมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนโดยเฉพาะเพศชาย เกิดความระแวงหวาดกลัวจึงเกิดการ
สื่อสารทางอารมณ์ในรูปแบบสัมผัสภาษาท่ีสะท้อนถึงความรุนแรงผ่านการตบตีท าร้ายร่างกายขึ้น  

วัตถุภาษาถูกพบรองลงมาจ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.22 สาเหตุเพราะแก่นเรื่อง Club Friday 
the series ทั้งสองตอน มุ่งน าเสนอในเรื่องของความรัก อวัจนภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงออกมาจึงมักเกิดขึ้น
ระหว่างตัวละครผ่านการเผชิญหน้ากัน มากกว่าการสะท้อนผ่านตัววัตถ ุ

เทศภาษาถูกพบน้อยที่สุดจ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.48 สาเหตุเพราะตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบ
หญิงรักหญิงที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์เป็นอย่างมาก เมื่อเห็นคนรักของตนอยู่ใกล้ชิดกับคนอ่ืนโดยเฉพาะ
เพศชาย ก็เข้าใจได้ว่าคนรักของตนก าลังมีความสนิทสนมกับคนอ่ืน จึงก่อให้เกิดความวิตกกังวล เป็นเพราะ
ความรักต่างเพศเป็นบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ ต่างจากคู่รักเพศเดียวกัน ความรู้สึกหึงหวงจึงเกิดขึ้น และ
เป็นอวัจนภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและจิตใจ 

สรุปได้ว่าอวัจนภาษาประเภทอาการภาษาถูกพบมากที่สุด รองลงมาคือปริภาษา เนตรภาษา                
สัมผัสภาษา วัตถุภาษาตามล าดับ และพบน้อยที่สุดคือเทศภาษา ประเภทของอวัจนภาษาที่สะท้อนถึงความ
รุนแรงแตกต่างกันโดยมีปัจจัยของพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงเป็นส่วนเกี่ยวข้อง และจากอวัจนภาษาทั้งหมด     
7 ประเภท ไม่พบว่าอวัจนภาษาประเภทกาลภาษา อาจกล่าวได้ว่าในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง
มองว่าความรุนแรงสามารถเกิดข้ึนได้โดยไม่จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับเวลา 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการวิจัยที่พบตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้คือพบอวัจนภาษาประเภทอาการภาษาสะท้อนความรุนแรง
ของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเรื่อง “จิตวิทยาสตรี” (สุพัฒนา เดชาติ
วงศ์ ณ อยุธยา, 2530) ที่ว่า ทุกวัฒนธรรมเพศหญิงมักเป็นฝ่ายผ่อนปรนมากกว่าก้าวร้าว เช่น ผัดผ่อน หน่วง
เหนี่ยว เฉยเมย โดยเพศชายก้าวร้าวมากกว่าเพศหญิงทุกด้าน ยกเว้นการสื่ออารมณ์อาจเป็นเพราะเพศหญิง
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เป็นเพศที่มีความอ่อนไหวได้ง่ายทางอารมณ์ การสื่อสารผ่านอวัจนภาษาจึงแสดงออกมาอย่างเด่นชัด จึงเกิด
เป็นอาการภาษาท่ีแสดงถึงความรู้สึก หลากหลายอาการ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง  

 เมื่อพิจารณาสถานการณ์ตามโครงเรื่องของ  Club Friday the Series ทั้งสองตอน คือ 1) Club 
Friday the Series 3 ตอน รักเธอ รักเขา และรักของเรา และ 2) Club Friday the Series 8 ตอน รักแท้หรือ
แค่ความหวัง พบว่าโครงเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ดังนั้นบริบทที่ก่อให้เกิดความรุนแรงจึงเป็นเรื่องของ
ความหึงหวงคนรักมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหึงหวงที่คนรักของตน ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้อ่ืนหรือผู้อ่ืนมายุ่งเกี่ยวกับคนรัก
ของตน ซึ่งการหึงหวงคนรักของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงนั้นเป็นการหึงหวงที่แตกต่างจากปุถุชน
ทั่วไป เมื่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเมื่อมีความรักมักต้องการให้คนรักเป็นของตนผู้เดียว ดังนั้น ความรักระหว่าง 

ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงจึงถือได้ว่าเป็นความรักส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ จากความหึง
หวงและหวาดกลัวที่จะสูญเสียคนรักไป  

 ความรุนแรงจากอวัจนภาษาทีเ่กิดขึ้นนอกจากเกิดจากความหึงหวงแล้ว ยังเกิดจากความไม่พอใจทั่วไป 
เนื่องจากตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงมีความรู้สึกนึกคิด เมื่อมีความรู้สึกไม่พอใจก็จะเกิดการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ผ่านรูปแบบอวัจนภาษาเหมือนบุคคลรักต่างเพศตามบรรทัดฐานที่สังคมก าหนด               
ไว้ทั่วไป ไม่ได้แตกต่างหรือผิดแปลกไปจากคนปกติ  

 บทความวิจัยนี้ วิเคราะห์จากรูปแบบอวัจนภาษาผ่านบริบทประกอบ พบว่ากลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบ
หญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday The Series มีปัญหาความรุนแรงจากเพศวิถี ทั้งเกิดจากความไม่มั่นใจ
ในความรัก แรงกดดันจากสังคมส่งผลให้ความเป็นหญิงรักหญิงเกิดเป็นปมในใจ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง                
“นวนิยายรักร่วมเพศ : ปัญหาและคุณค่าของมนุษย์” (วรรณะ หนูหมื่น, 2551, น. 46-53) ที่กล่าวถึงกลุ่มคนที่
มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงว่ามักมีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ จากหลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ความหวาดหวั่น
ว่าจะสูญเสียคนรัก หมายถึง สภาวะความไม่มั่นคงของจิตใจรวมถึงการหวงแหนความรักและการเกรงกลัวที่จะ
เสียความรักมักจะเป็นปัญหาความไม่มั่นคงทางจิตใจของตัวละครเหล่านี้ ตามแนวจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์      
การกระท ารุนแรงหรือค าพูดที่ส่อเสียดรวมถึงการตอบโต้ ที่มุ่งหวังจะเอาชนะต่างก็เป็นวิธีการและเป็นกลไกการ
ป้องกันความรัก สาเหตุต่อมา คือ การปกปิดและการหลอกลวง กล่าวคือ หนทางที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับ
สังคม คือ ปฏิกิริยาในทางลบต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีต่างไปจากบรรทัดฐานของคนส่วนใหญ่ ตัวเอกจึงหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งกับสังคมโดยการปิดบังความเบี่ยงเบนทางเพศของตัวเอง และสาเหตุสุดท้าย คือ ความปรารถนา
ในชีวิตและความล้มเหลวซึ่งเป็นปัญหาในด้านความขัดแย้งกับสังคมที่ตัวละครต้องเผชิญ คือแม้ว่าการได้ใช้ชีวิต
ร่วมกับคนรักจะเป็นความปรารถนาสูงสุดในชีวิตแต่ก็ต้องรักษาสถานภาพไว้ เพ่ือไม่ให้เป็นที่จับตามอง                   
ของคนในสังคม 

 กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในละครชุด Club Friday The Series ถูกจ ากัดสิทธิในการ
แสดงอารมณ์ความรู้สึกความคิดและตัวตนความเป็นเพศสภาพของตนต่อสังคมอย่างเปิดเผย จ าต้องแสดงออก
การเป็นความรุนแรงผ่านรูปแบบอวัจนภาษาในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับบทความวิจัย เรื่ อง                         
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“ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มหญิงรักหญิง: การเลือกปฏิบัติทางเพศ” (สุมนทิพย์ บุญเกิด และกัลยา ไผ่เกาะ, 
2560, น. 15-16) ที่กล่าวว่าหญิงรักหญิงจึงมักจะถูกมองว่า เป็นความผิดปกติ (Abnormal) ความแปลกแยก 
(Different) สิ่งที่แปลกประหลาด (weird) ความเจ็บป่วย (sick) หรือ ความน่ารังเกียจ (disgusting) ถึงแม้ว่าใน
ปี พ.ศ. 2535 องค์การอนามัยโลกเองจะถอน การรักเพศเดียวกันออกจากบัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศ 
(ICD10)  ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องความผิดปกติทางเพศ ว่าอัตลักษณ์ทางเพศ หรือความโน้มเอียงทางเพศ 
(gender identity or sexual preference) โดยคนที่รักเพศเดียวกันยอมรับสถานะของตนเอง มีความสุขกับ
สภาพที่เป็นอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติทางเพศ แต่คนที่รักเพศเดียวกันก็ยังถูกมองว่าเป็นความผิดปกติจาก
คนส่วนใหญ่จึงถูกตีตราและให้ความหมายในเชิงลบ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาอวัจนภาษาท่ีควรมีการศึกษาอวัจนภาษาท่ีสะท้อนความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรม    
   แบบชายรักชายที่ปรากฏในละครชุด Club Friday the Series อ่ืน ๆ เพ่ือจะได้รู้การใช้ภาษาและสภาพ         
   สังคม ตลอดจนสาเหตุที่ท าให้เกิดความรุนแรง  
2. ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างการใช้อวัจนภาษาท่ีสะท้อนให้เกิดความรุนแรงของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบ   
    หญิงรักหญิงกับตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างที่สะท้อนผ่านภาษา      
    และความรุนแรงของคนในสังคมแต่ละกลุ่ม 
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ภาพลักษณ์ของผีที่ปรากฏในการ์ตูนชุด School Tales 

 
ฐิตากร ช่วยจวน1   ประภัสสรา โลหะสุวรรณ2   ปัทมาภรณ์ ชูมณี3    

มณีนุช จิตต์มั่น4 และบุษกร โกมลตรี5 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของผีที่ปรากฏผ่านการ์ตูนชุด School Tales มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ภาพลักษณ์ของผีที่ปรากฏในการ์ตูนชุด School Tales ในเว็บไซต์ Ookbee โดยเก็บข้อมูลจากการ์ตูนที่เขียน
จบแล้วจ านวน 34 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่าผีในการ์ตูนชุด School Tales มีภาพลักษณ์ ดังนี้ ด้านการแต่งกาย  
เป็นผีในชุดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนมากที่สุด   ผีในชุดเครื่องแบบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนรองลงมา และผีในชุด
เจ้าที่น้อยท่ีสุด ด้านรูปร่างลักษณะ ปรากฏผีที่มีรูปร่างหน้าตาน่าสยดสยองตลอดทั้งเรื่องมากที่สุด  ผีที่มีรูปร่าง
หน้าตาปกติตอนต้นเรื่องก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นน่าสยดสยองตอนท้ายเรื่องรองลงมา และผีที่มีรูปร่างหน้าตาปกติ
ตลอดทั้งเรื่องน้อยที่สุด  ส่วนด้านพฤติกรรมพบผีที่มีพฤติกรรมมุ่งเอาชีวิตมากที่สุด ผีที่หลอกให้ตกใจกลัว
รองลงมาและผีที่ช่วยเหลือน้อยที่สุด ภาพลักษณ์ของผีดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนทั้งการกลั่นแกล้งรังแกจนถึงแก่ความตาย และการใช้วิธีหนีปัญหาด้วยความตายซึ่งพบในสังคมปัจจุบัน 

ค าส าคัญ : ภาพลักษณ์, ผี, การ์ตูน, School Tales 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
5 อาจารย์ ดร, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 การ์ตูนเป็นงานศิลปะที่รับรู้ได้ทางการมองเห็น มักใช้ประกอบในงานต่างๆ ทั้งการ์ตูนประกอบหนังสือ  
ภาพยนตร์ แผ่นป้ายโฆษณา ฯลฯ การ์ตูนนั้นเสมือนโลกแห่งความฝันซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าใจและน าความรู้สึก
ของตนเองเข้าไปพัวพันอยู่ขณะที่อ่านการ์ตูน นอกจากนี้การ์ตูนยังสามารถสร้างความรู้สึกให้ผู้อ่านได้คิดต่อไป
เป็นการเล่าเรื่องที่พัฒนาขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยี นับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างยิ่ง 

 การ์ตูนไทยนั้นเริ่มจากการเข้ามาของวิทยาการเขียนภาพแบบตะวันตกซึ่งขรัวอินโข่งจิตกรในสมัย
รัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้น ามาใช้เป็นคนแรกในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังลักษณะ
เหมือนจริง หลายคนจึงถือกันว่าท่านเป็นนักเขียนการ์ตูนคนแรก ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ภาพล้อหรือการ์ตูนในเมืองไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นและมีการพัฒนาการ
เรื่อยมาจนปัจจุบัน (สมระวี นพศิริ. 2558)  

ส าหรับการ์ตูนไทยในปัจจุบันนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มเยาวชนไทย มีการพัฒนาน าไปสร้างเป็น
ภาพยนตร์ “school tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..” ที่มีความพิเศษตรงที่มีภาพเคลื่อนไหวมาประกอบเรื่องเล่าผีใน
โรงเรียนท าให้เรื่องเล่าผีดูน่าสนใจ ชวนติดตามซึ่งเนื้อเรื่องที่น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์นั้น ได้น ามาจากการ์ตูนผี
ในโปรแกรมประยุกต ์Ookbee เรื่องราวที่เกี่ยวกับผีที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เช่น ผีนักเรียน ผีครู หรือผีภารโรง 
เป็นต้น กล่าวได้ว่า Ookbee เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมากเพราะสามารถเข้าไป
อ่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงฝีมือ 

ภาพลักษณ์ของผีที่สื่อผ่านการ์ตูนโดยการแสดงออกในรูปของการแต่งกาย รูปร่างลักษณะ กิริยา
ท่าทางที่เหมือนหรือแตกต่างกันออกไปของผีนั้น ส าหรับการ์ตูนผีในโปรแกรมประยุกต์ Ookbee ก็เป็นการ์ตูน
อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นไทย โดยเฉพาะการ์ตูนชุด School Tales ที่เคยน าไป
สร้างเป็นภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญผสมผสานน าเอาการสร้างภาพเคลื่อนไหวลายเส้นจากฝีมือคนไทยมา
น าเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยเนื้อหาในการ์ตูนชุด School Tales น าเสนอเรื่องราว พฤติกรรมของผี และ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหลากหลายเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผีในโรงเรียน  ดังตัวอย่าง ผี
จากเรื่อง ห้องสมุดแห่งความรัก เป็นผีที่แต่งชุดนักเรียนมีรูปร่างเหมือนคนทั่วไปหน้าตาเปื้อนคราบเลือด 
ปรากฏในห้องสมุด และมีการแสดงออกให้เห็นถึงการมุ่งหวังเอาชีวิต ทั้งนี้ผีที่พบในการ์ตูนเรื่องนี้เป็นผีนักเรียน
ที่ตายในขณะท าแท้งจึงแสดงตัวตนความเป็นผีโดยฆ่าแฟนหนุ่มเพ่ือแก้แค้น 

ภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญดังที่ พัชราวลี จินนิกร (2559) กล่าวไว้ว่า สังคมปัจจุบันภาพลักษณ์มี
อิทธิพลต่อบุคคลโดยภาพที่เกิดขึ้นในใจ (Mental Picture) ของคนเราอาจเป็นภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีก็ได้ 
เช่น ภาพที่มีต่อบุคคล (Person) องคก์ร (Organization) ฯลฯ และภาพดังกล่าวนี้ อาจจะเป็นภาพหรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งสร้างให้เกิดข้ึนแก่จิตใจเราหรืออาจเป็นภาพที่เรานึกสร้างเองก็ได้ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณ์ของผีในการ์ตูนชุด School 
Tales ว่ามีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างไร จึงน าไปสู่วัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ของผีที่ปรากฏในการ์ตูนชุด School Tales ด้านการแต่งกาย ด้านรูปร่าง
ลักษณะ และด้านพฤติกรรม 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาของการ์ตูนไทยที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผี
ที่อยู่ในโรงเรียน โดยคัดเลือกการ์ตูนผีบนโปรแกรมประยุกต์ Ookbee เฉพาะเรื่องชุด School tales ที่จบไป
แล้วจ านวน 34 เรื่อง ได้แก่ สวย เรื่องเล่าจากโรงเรียน ทางกลับบ้าน Lunch School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..
เพ่ือน School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..A Walk in School  Forgotten  Lift ห้องสมุดแห่งความรัก ครูใหม่ 
ความลับ นิทานอีสป ซ่อนแอบ แฮ่ สัญญาต่ออายุ ลูกหมอผี ตราบที่แสงยังส่องถึง แรงสาปแช่ง ห้องสมุด
ผีหลอก โบ&กิ้ม เพ่ือนซี้มาหลอน ไม่เชื่อ เพ่ือน แค่อยากให้เธอรู้ ร่มแดง เจ้าที่ ทางลัด Help The soul 
Trombone Curse Glasses Shock Party P.S.H. Toilet? Homework Player No.1 The school at night 
และ Ghost anatomy Artist โดยใช้วิธีศึกษาจากการรวบรวมต าราวิชาการ วิทยานิพนธ์ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบแนวคิดในการศึกษาและก าหนดแนวทางในการตั้งค าถาม ศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยใช้แนวคิด
เรื่องภาพลักษณ์ของเสรี วงษ์มณฑา (2540) และแนวคิดนิทานเรื่องผี Ghost Stories ของประคอง นิมมานเห
มินทร์ (2545) มาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ โดยมีกรอบเนื้อหาวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของผี               
ด้านการแต่งกาย ด้านรูปร่างลักษณะ และด้านพฤติกรรมเพ่ือให้ผลการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
น าเสนอผลวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาภาพลักษณ์ของผีที่ปรากฏในการ์ตูนชุด School Tales ทัง้ 34 เรื่อง ปรากฏภาพลักษณ์
ผีในด้านการแต่งกาย ด้านรูปร่างลักษณะ และด้านพฤติกรรม ดังนี้ 

1. ภาพลักษณ์ด้านการแต่งกาย การแต่งกายจัดเป็นภาษาทางวัตถุประเภทหนึ่ง เป็นเปลือกนอกของ
บุคคลที่ถูกตีความและวัดคุณค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นเครื่องประกอบที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่
ของบุคคลนั้น ๆ จึงสามารถแยกบทบาทและหน้าที่ของผีในการ์ตูนชุด School Tales ที่แต่งกายในชุด
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้
1.1 ผีในชุดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนมากที่สุดได้แก่ชุดนักเรียน ชุดกีฬาโรงเรียนและชุดนางร าของ

โรงเรียน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมโรงเรียนที่เป็นปัญหาใหญ่ ปัญหาการรังแกและกลั่น
แกล้งภายในโรงเรียน อันเนื่องมาจากความแตกต่าง ไม่เข้าพวก ความอิจฉาริษยา  หรือ
แม้กระทั่งเรื่องชู้สาว เช่นในเรื่องแรงสาปแช่ง ที่นักเรียนหญิงตัดสินใจฆ่านักเรียนหญิงอีกคน
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เพราะความอิจฉาริษยา และเรื่องชู้สาว หากมองอีกแง่มุมหนึ่งคือนักเรียนหญิงที่กระท า
ความผิดดังกล่าวนี้ เกิดจากความน้อยเนื้อต่ าใจ ตีตนว่าด้อยค่ากว่าอีกฝ่าย 

 

ภาพที่ 1 แรงสาปแช่ง 
ที่มา : (บูรณา จันทร์ผง, 2559) 

1.2 ผี ในชุ ด เ ครื่ อ งแบบที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ โ ร ง เ รี ยนรอ งล งมา ได้ แ ก่ ชุ ด ครู  ชุ ดภ าร โ ร ง   
ชุดแม่ครัว และชุดพยาบาล กล่าวคือในสังคมโรงเรียน ไม่ เพียงแค่นักเรียนเท่านั้นที่มีปัญหา 
แม้แต่บุคลากรในโรงเรียนก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงระบบโรงเรียนในสังคมที่
ล้มเหลวทางด้านการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เช่นในเรื่องหัวครู
วัยวรรณที่ครูวัยวรรณถูกฆ่าโดยบุคลากรในโรงเรียนเพราะมีปากเสียงกันซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การจัดการด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์และความคิดของบุคลากรที่ล้มเหลวไม่ต่างจากเด็ก
นักเรียนเลย 

 

ภาพที่ 2 หัวครูวัยวรรณ 
ที่มา : (Kanitsart, 2560) 

1.3 ผีในชุดเจ้าที่  ตามความเชื่อของคนไทย เชื่อกันว่าทุกสถานที่มีเจ้าที่สถิตอยู่  เป็นดวงวิญญาณ
ของผีบ้านผีเรือนที่คอยปกปักรักษาผู้ที่อาศัยอยู่ใต้ชายคานั้นๆ ให้ด าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น
และปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงซึ่งผีเจ้าที่ที่ปรากฏในการ์ตูนชุด School Tales ในเรื่อง
เจ้าที่นั้น เป็นดวงวิญญาณที่คอยปกปักรักษา และคุ้มครองนักเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนให้
ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย 
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ภาพที่ 3 เจ้าที่ 
ที่มา : (Yolk RainDear Hon, 2559) 

2. ภาพลักษณ์ด้านรูปร่างลักษณะ คือสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรูปทรง ส่วนสูง     
สีผิว สีหน้า และสภาพของผี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของผี ในตอนแรกผีอาจจะเป็น
คนปกติมาก่อน จนมีเหตุท าให้เกิดความตาย ไม่ว่าจะเป็นการรังแกกันจนเกิดเป็นความตาย เมื่อตายไป
ส่งผลให้จิตใจหลังความตายเกิดความคับแค้น หน้าตาของผีจากปกติแล้วกลายมาเป็นเละเทะนั้น สื่อให้
เห็นถึงความมืดของใบหน้าที่มาพร้อมกับเงาด า ความน่ากลัว สิ่งเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนความชั่วร้าย 
เป็นความรู้สึกที่ซุกซ่อนก่อนจะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา ไม่ว่าจะเป็นความเหงา ความเดียวดาย 
ความเศร้า ความโกรธแค้น และความปรารถนาส่วนลึกในใจที่ต้องการเอาชีวิตนั่นเอง   
2.1 ผีที่มีรูปร่างหน้าตาน่าสยดสยองตลอดทั้งเรื่อง ผีเป็นสิ่งที่น่ากลัว มีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน              

เงามืด ความนึกคิดที่ซ่อนอยู่ไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้  ผีบางตัวก็สามารถเห็นได้ชัด               
การที่ผีมีรูปร่างหน้าตาสยดสยองทั้งเรื่องนั้น ก็เป็นการสื่อและแสดงให้เห็นถึงตัวตนภายในที่
ซ่อนเร้นถึง จิตวิญญาณที่โหดร้าย ไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงซึ่งความไร้เมตตา สามัญส านึก               
ความนึกคิด 

2.2 ผีที่ มี รูปร่ างหน้าตาปกติตอนต้นเรื่ องก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นน่ าสยดสยองตอนท้าย  
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดและการแสดงตัวตนของคนเรา ซึ่งคนเรานั้นในตอนแรก       
ของชีวิตก็เปรียบเสมือนผ้าขาว แต่พอนานๆไปเจอสิ่งต่างๆมากระตุ้น ก็ส่งผลให้ผ้าที่เคยขาว
นั่นเปลี่ยนไป ซึ่งเปรียบเสมือนจิตใจของเรา ที่เคยงดงาม อ่อนโยนและบริสุทธิ์นั้นเปลี่ยนเป็น
ความมืดและสกปรก กลับด้านกันได้ เหมือนกับผีในชุด school tales ซึ่งก่อนจะตายเป็นผี
นั้น ก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อน และก่อนจะถูกกระท าให้เกิดความตายนั้นก็เคยผ่านความ
เจ็บปวดมาก่อน จนท าให้จิตใจที่ขาวบริสุทธิ์นั่นกลับกลายเป็นความมืดและเต็มไปด้วย
ความแค้น 
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2.3 ผีที่มีรูปร่างหน้าตาปกติตลอดทั้งเรื่อง สะท้อนให้เห็นว่าภายในจิตใจหรือพ้ืนฐานใต้ส านึกไม่ว่า
จะตอนเป็นคนหรือผีนั้น ก็เป็นคนดีไม่เคยคิดร้ายใคร พอตายไปก็ยังคงซึ่งภายใต้พ้ืนฐาน
จิตส านึกคิดที่ดีอยู่อย่างนั้น ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

3. ภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรม คือการกระท า หรือกิริยาอาการที่แสดงออกทางร่างกาย ความคิด หรือ
ความรู้สึกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
3.1 ผีที่แสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชีวิต  สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของสังคมโรงเรียนใน

ปัจจุบัน การที่มุ่งหวังเอาชีวิต ก็สื่อให้เห็นถึงด้านมืดของนักเรียนในปัจจุบันที่เเก่งแย่งชิงดีกัน
โดยไม่สนใจบุคคลอ่ืน พร้อมที่จะท าทุกอย่างเพ่ือให้ได้ดังที่ตนต้องการถึงแม้จะต้องแลกด้วย
การท าลายชีวิตคนอ่ืนก็ตาม โดยไม่ได้สนใจผิด ชอบ ชั่ว ดี เช่นการ์ตูนเรื่อง “สวย” นักเรียน
หญิงที่ถูกเพ่ือนล้อเรื่องรูปร่างหน้าตาเป็นประจ าจึงต้องการท าให้ตัวเองสวยขึ้น สื่อให้เห็นถึง
สังคมโรงเรียนปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องสวยดูดีจึงจะได้รับค าชมหรือได้รับความสนใจจากเพ่ือนโดย
หันไปท าศัลยกรรมกล้าที่จะเสี่ยงโดยไม่กลัวถึงผลกระทบที่ตามมาเพ่ือความสวยงามจาก
ภายนอกน ามาสู่การอิจฉาริษยาจนสามารถท าทุกอย่างเพ่ือให้เห็นคนอ่ืนด้อยกว่าตนเองให้ไ ด้
และภัยจากการศัลยกรรมนั้นก็มีคนจ านวนไม่น้อยที่ประสบปัญหานี้ที่ตั้งใจท าให้สวยแต่ความ
ผิดพลาดท าให้ออกมาไม่สวยดังที่ต้องการจึงต้องมีครั้งต่อๆไปเพ่ือให้สวยสมใจ ศัลยกรรมจึงไม่
มีจุดจบและหลายคนยังเลือกที่มองข้ามข้อเสียหรือผลกระทบของการศัลยกรรมนั้นโดยไม่
ค านึงถึงชีวิตของตนเอง 

 

ภาพที่ 4 สวย 
ที่มา : (วันเดวิล, 2561) 

3.2 ผีที่แสดงพฤติกรรมหลอกให้ตกใจ สื่อให้เห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของสังคมโรงเรียนใน
ปัจจุบันนั้นมักมีการแกล้งกันในหมู่นักเรียนเกิดขึ้นและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงซึ่งย่อมส่งผล
กระทบต่อจิตใจต่อเด็กนักเรียนทั้ง 2 ฝ่ายและอาจน าไปสู่พฤติกรรมความรุนแรงในอนาคตได้ 
เช่น เรื่องเล่าจากโรงเรียน , School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า a  walk in school สื่อให้เห็นว่า
ทุกโรงเรียนมักมีเรื่องเล่าสยองขวัญอยู่มากมาย จากการเล่าต่อกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เล่ากัน
ปากต่อปาก ท าให้นักเรียนบางคนหวาดกลัวเพราะเชื่อกันไปแบบง่ายๆและอาจถูกแกล้งได้
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ง่ายจนไม่อยากไปบริเวณนั้นของโรงเรียนไปจนถึงไม่อยากไปโรงเรียน จะท าให้มีปัญหาการ
เข้าสังคมตามมา นอกจากการแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกกันแล้วนั้นยังมีการหลอกเรื่องอ่ืน ๆ                 
ที่น าไปใช้แกล้งเพ่ือนอีกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกลั่นแกล้งน าไปสู่การท าร้ายกันได้ ขณะที่
นักเรียนที่กลั่นแกล้งคนอ่ืนนั้นเมื่อท าบ่อยครั้งจนกลายเป็นความเคยชินจะมีปัญหาบุคลิกภาพ
แบบใช้ความก้าวร้าว ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน นอกจากนี้ก็ยังมีคนที่ไม่หวาดกลัวกับเรื่องเล่าสยอง
ขวัญภายในโรงเรียนที่อยากลองของ นักเรียนเองก็เป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น ครูไม่
สามารถมาดูแลได้ทั่วถึง จึงต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจนบางครั้งไม่สามารถคัดกรองเลือก
แหล่งข้อมูลข่าวสารให้ได้สิ่งที่ถูกต้องน าไปสู่การท าพฤติกรรมที่ไม่ดี ท าไปโดยไม่รู้สึกผิดหรือ
รู้สึกกลัวแม้แต่อย่างใดไม่ค านึงถึงผลที่จะตามมา 

 

ภาพที่ 5 เรื่องเล่าจากโรงเรียน 
ทีม่า : (wiroch.p, 2559) 

3.3 ผีที่แสดงพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ สื่อให้เห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของสังคมโรงเรียนใน
ปัจจุบันนั้น ทุกโรงเรียนต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามัคคี  ส่งเสริมให้มีทักษะในการ
ท างานร่วมกัน มีทักษะในการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี เช่นการใช้กิจกรรมเข้าช่วย กีฬา ดนตรี 
ศิลปะ กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนจะได้รับอิทธิพลจากคนที่อยู่ใกล้ชิดอย่างเช่น พ่อแม่ ครู และ
เพ่ือน ดังนั้นครูและเพ่ือนเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนภายในโรงเรียนมากที่สุด มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครูเองก็ไม่ได้ช่วยแค่ลูกศิษย์ของตนแต่ต้องช่วยนักเรียนคนอ่ืนๆ                 
ด้วยเมื่อมีโอกาสเพราะทุกคนต้องอยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียนเดียวกัน มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน อธิบายให้เพ่ือนเข้าใจกัน ยอมรับและอยาก
ช่วยเหลือกัน เช่นการ์ตูนเรื่อง “เจ้าที่” นักเรียนคนหนึ่งมีปัญหาเรื่องการเรียน เลือกที่จะ
ศึกษาต่อในทางนี้แต่ครอบครัวไม่เข้าใจไม่สนับสนุน สื่อให้เห็นว่า ครอบครัวนั้นมีอิทธิพลมาก
ในสังคม ควรที่จะรับฟังปัญหาของเขาเด็กเสมอ ไม่ต าหนิหรือสั่งสอนเร็วจนเกินไป ครอบครัว
ควรใช้ท่าทีเป็นกลาง และชี้แนะแนวทางให้เด็กมากกว่าการแสดงความคาดหวังที่มากเกินไป
อันจะส่งผลต่อการเรียนของเด็กได้  สิ่งที่สะท้อนจากภาพลักษณ์ของผีที่แสดงพฤติกรรมให้
ความช่วยเหลือคือ สังคมภายในโรงเรียนมีทั้งการช่วยเหลือกันและท าร้ายกัน นอกจากนี้
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ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียน อาจเป็นแรงเสริมหรือเป็น อุปสรรคต่อการเรียนด้วย
เช่นกัน   

 

ภาพที่ 6 เจ้าที่ 
ที่มา : (Yolk RainDear Hon, 2559)  

สรุปและอภิปราย 

 จากผลการวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ของผีที่ปรากฏในการ์ตูนชุด School Tales สามารถจ าแนกการ์ตูนชุด 
School Tales ตามภาพลักษณ์ด้านการแต่งกาย ภาพลักษณ์ด้านรูปร่างลักษณะ และภาพลักษณ์ด้าน
พฤติกรรม ได้ดังนี้ 

1. ภาพลักษณ์ด้านการแต่งกาย 

การแต่งกายของผีที่ปรากฏมากที่สุด พบว่าเป็นผีที่สวมชุดนักเรียน จ านวน 24 เรื่อง ได้แก่ ไม่เชื่อ, 
โบ้&กิ้ม, ห้องสมุดผีหลอก, P.S.H., แค่อยากให้เธอรู้, ห้องสมุดแห่งความรัก, เรื่องเล่าจากโรงเรียน, Forgotten, 
ครูใหม่, สวย, School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า...เพ่ือน, แรงสาปแช่ง, Trombone, ความลับ, แฮ่!!!, ซ่อนแอบ, 
Ghost Anatomy, homework, toilet , No1 , Player, เรื่องผีมีอยู่ว่า..A Walk in School  , The soul  

ผีชุดเครื่องแบบจ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ Curse, ลูกหมอผี, สีดา, นิทานอีศพ, ตราบที่แสง ยังส่องถึง,              
หัวครูวัยวรรณ , Arttist และ Luch นอกจากนี้เป็นผีในชุดเจ้าที่ 2 เรื่อง ได้แก่ เจ้าที่ และทางกลับบ้าน  
กล่าวคือการแต่งกายของผีที่พบมากที่สุดในการ์ตูนผีชุด School Tales คือ ผีในชุดนักเรียน เป็นการแสดงให้
เห็นถึงการตายในโรงเรียนและชุดนักเรียนที่สวมใส่ก่อนตายนั้นล้วนแต่เป็นชุดนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สื่อให้
เห็นภาพลักษณ์ด้านการแต่งกายของโรงเรียนรัฐบาล นอกจากนี้ทีพ่บรองลงมาตามล าดับก็คือ การแต่งกายด้วย
ชุดข้าราชการ ซึ่งเป็นการรวมและสื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ด้านการแต่งกายของราชการด้วยเช่นกัน  

2. ภาพลักษณ์ด้านรูปร่างลักษณะ  

รูปร่างลักษณะที่พบมากที่สุดคือ หน้าเละตลอดทั้งเรื่อง จ านวน 16 เรื่อง ได้แก่เรื่อง โบ้&กิ้ม, Toilet?, 
ทางกลับบ้าน, Lift, ห้องสมุดแห่งความรัก, Forgotten, ครูใหม,่ เรื่องเล่าจากโรงเรียน, The Soul, แฮ่!!, Artist, 
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Trombone, ตราบที่แสงยังส่องถึง, สีดา, School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า...เพ่ือน และหัวครูวัยวรรณ รองลงมาคือ 
หน้าปกติกลายเป็นเละ จ านวน 14 เรื่อง  ได้แก่ ไม่เชื่อ, Homework, ห้องสมุดผีหลอก, No.1, แค่อยากให้เธอ
รู้, Player, สวย, เรื่องผีมีอยู่ว่า..A Walk in School , Lunch, ซ่อนแอบ, นิทานอีศพ, Curse, แรงสาปแช่ง 
และลูกหมอผี ส่วนรูปร่างลักษณะปกติทั้งเรื่อง ที่พบน้อยที่สุด จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ P.S.H, Ghost Anatomy, 
เจ้าที ่และความลับ  

สีหน้ าและสภาพของผี  สะท้อนให้ เห็นถึ งจิ ต ใจ  ความรู้ สึ กนึกคิดของผี  ในตอนแรกผีที่ 
เป็นคนปกติมาก่อน จนมีเหตุท าให้ เกิดความตาย ไม่ว่าจะเป็นการรังแกกันจนเกิดเป็นความตาย  
เมื่ อตายไปส่ งผลให้จิต ใจหลั งความตายเกิดความคับแค้น หน้าตาของผีจากปกติแล้ วกลายมา  
เป็นเละเทะนั้น สื่อให้เห็นถึงความมืดของใบหน้าที่มาพร้อมกั บเงาด า ความน่ากลัว สิ่งเหล่านี้ เป็น 
ตัวสะท้อนความชั่ วร้ าย เป็นความรู้สึกที่ซุกซ่อนก่อนจะเผยตัวตนที่แท้จริ งออกมา ไม่ว่ าจะเป็น  
ความเหงา ความเดียวดาย ความเศร้า ความโกรธแค้น และความปรารถนาส่วนลึกในใจที่ต้องการเอาชีวิต
นั่นเอง   

3. ภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรม  

พฤติกรรมที่พบมากที่สุดของผีคือมุ่งหวังเอาชีวิต จ านวน 13 เรื่อง ได้แก่ P.S.H, No.1, Player, 
ห้องสมุดแห่งความรัก, สวย, Lunch, Ghost Anatomy, Artist, นิทานอีศพ, ลูกหมอผี, Curse, ความลับ, เรื่อง
ผีมีอยู่ว่า…เพ่ือน รองลงมาคือ ท าให้ตกใจกลัว จ านวน 12 เรื่อง ได้แก่ ไม่เชื่อ, โบ้&กิ้ม, Toilet?, ทางกลับบ้าน, 
Lift, เรื่องเล่าจากโรงเรียน , Forgotten, ครูใหม่, School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า.. A Walk in School  , 
แฮ่!!, แรงสาปแช่ง, ตราบที่แสงยังส่องถึง  พฤติกรรมรองลงมาคือผีที่ขอความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือ 
จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ ห้องสมุดผีหลอก, The Soul, เจ้าที,่ สีดา, Thombonel, หัวครูวัยวรรณ ส่วนพฤติกรรม
ที่พบน้อยที่สุดคือไม่ปรากฏการหลอก จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ Homework, แค่อยากให้เธอรู้, ซ่อนแอบ  

ผีที่ปรากฏในการ์ตูนชุด School Tales นั้นส่วนใหญ่เป็นผีนักเรียนที่ตายในโรงเรียน สื่อให้เห็นปัจจัย
การฆ่าตัวตาย การรังแกกันของนักเรียน และการท าร้ายร่างกายจนกระทั่งถึงแก่ความตาย โดยชุดนักเรียนที่
ขาดหลุดลุ่ย เปื้อนเลือดนั้น ยังแสดงให้เห็นถึงสังคมภายในโรงเรียนที่บิดเบี้ยว และการศึกษาไทยที่ไร้
ประสิทธิภาพ ซึ่งผีร้ายในตัวละครไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือข้อบกพร่องของสังคมนั่นเอง ส่วนฉากความสยดสยอง 
ก็หมายถึงความอัปลักษณ์ในสังคมที่เรารู้ว่ามีอยู่จริงแต่แสร้งไม่เห็น และปล่อยผ่านไป 

กล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ของผีที่ปรากฏผ่านการ์ตูนชุด School tales มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฉัตรีญาณ์ ทวีทุน (2555, 80) ที่กล่าวถึงอัตลักษณ์ตัวละครผีในภาพยนตร์ไทยที่ว่าตัวละครผีที่เป็นตัวละครที่
ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องห้าแพร่ง เรื่องตายโหง เรื่องลัดดาแลนด์ พบว่าทั้งสามเรื่องมีอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึง
กันและแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปคือ การแต่งกายไม่สวมใส่เสื้อผ้า ใส่เสื้อผ้าเก่าที่ มีคราบเลือดติดอยู่                      
การแสดงออกทางท่าทางกริยาแสดงถึงความเจ็บปวดและโกรธแค้น รูปร่างลักษณะทางร่างกายมีร่างกายที่สูง
แตกต่างจากมนุษย์ทั่วๆไป นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของผีในโรงเรียนยังสะท้อนเห็นถึงความรุนแรงที่เกิดใน
โรงเรียนซึ่งเป็นปัญหาที่พบในสังคมปัจจุบัน ดังที่ จุไรรัตน์ พงษ์ดัด (2553 ,114) กล่าวถึงความรุนแรงที่พบใน
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โรงเรียนว่า ส่วนของนักเรียนชายการถูกรังแกนั้นจะเป็นการรังแกทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่ มีก ารรังแกทาง
จิตใจและวาจาอ่ืน ๆ อีกเพียงเล็กน้อย แต่ส าหรับนักเรียนหญิงพบว่าถูกด่าด้วยถ้อยค าหยาบคายมากที่สุด                
ยังพบว่ามีการรังแกทางวาจาอ่ืนอีกด้วย เช่น การถูกเพ่ือนล้อเลียน รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ รวมไปถึงการ
รังแกทางจิตใจ คือ ถูกซุบซิบนินทาลับหลัง และถูกเพ่ือนบังคับให้ท าในสิ่งที่ไม่อยากท า ดังนั้นภาพลักษณ์ของผี
นอกจากสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดอรรถรสในการอ่านแล้วยังสะท้อนปัญหาที่พบเจอในสถานการศึกษาซึ่ง
สามารถน ามาเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับการศึกษาวิจัย เรื่องภาพลักษณ์ของผีที่ปรากฏในการ์ตูนชุด School Tales จะเห็นได้ว่า
ปัจจุบันมีความนิยมเขียนการ์ตูนที่เกี่ยวกับผีในโรงเรียนหลายเรื่อง ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่าภาพลักษณ์ของผีที่อยู่
ภายในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับปัญหาที่พบในโรงเรียนซึ่งเป็นการสะท้อนสภาพปัญหาที่บางครั้งนักเรียนหรือ
ผู้ไม่มีอ านาจไม่สามารถบอกโดยตรงได้  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
หรือการศึกษา ที่จะน ามาประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เพ่ือสามารถน าเป็น
แนวทางแก้ไขในอนาคต 

ส าหรับนักวิจัยในอนาคต ควรน าผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือที่จะ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าเรื่องภาพลักษณ์ของผีในแนวทางอ่ืนๆ ต่อไป เช่นการศึกษาสัญญะของผี
ในการ์ตูนไทย หรือ การศึกษาภาพลักษณ์ของผีในการ์ตูนแอนนิเมชั่นไทย 
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“ทวดโคกนกคุ่ม” บทบาทที่มีต่อวถิีชีวิตของชาวชุมชนคลองแห 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

พรสวรรค์ เฉลิมยานนท ์1  ลักษิกา นุ้ยกุล2 
      วิรัลพัชร ศรีจันทร์3  และบุษกร โกมลตรี4 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของทวดโคกนกคุ่มที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชน      
คลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการลงพ้ืนที่ภาคสนามด้วย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เจ้าอาวาสวัดคลองแหและผู้ถ่ายทอดต านานทวดโคกนกคุ่ม
และผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงวัดคลองแห ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ทวดโคกนกคุ่มนี้มีที่มาจากต านานการเดินทางไปร่วมพิธีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของชาวกลันตันที่แห่ฆ้องและทรัพย์สมบัติเพ่ือมาถวายเป็นพุทธบูชา แต่ได้ทราบข่าวว่าพิธีบรรจุ   
พระบรมสารีริกธาตุเสร็จสิ้นแล้ว จึงสมมติพ้ืนที่เกาะกลางน้ าบริเวณวัดคลองแหเป็นเจดีย์ และฝังทรัพย์สมบัติ
เอาไว้ โดยมีผู้สละชีวิตตัวเองเพ่ือให้ดวงวิญญาณได้เฝ้าทรัพย์สมบัติ ส่วนฆ้องก็กลิ้งลงในคลอง ชาวบ้านจึงเรียก
คลองนั้นว่าคลองฆ้องแห่ ต่อมาได้เพ้ียนเสียงมาเป็นคลองแห ส่วนพ้ืนที่ที่ฝังทรัพย์สมบัติได้กลายเป็นเนินดิน
คล้ายหลังของนกคุ่ม จึงเรียกพ้ืนที่นั้นว่าโคกหลังนกคุ่มซึ่งปรากฏอภินิหารให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ท าให้เชื่อว่ามีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ว่าทวดโคกนกคุ่ม จากต านานของทวดโคก
นกคุ่มสะท้อนให้เห็นว่าทวดโคกนกคุ่มมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนคลองแหในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บทบาท
ด้านการเป็นที่พ่ึงทางใจและศูนย์รวมจิตใจ บทบาทด้านความเป็นพ้ืนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์  บทบาทด้านการศึกษา 
บทบาทด้านศิลปะและวัฒนธรรม บทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบทบาทด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ค าส าคัญ: ทวด ทวดโคกนกคุ่ม บทบาท ต าบลคลองแห จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
   4 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

สังคมไทยแต่เดิมมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่มีอ านาจเหนือมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
เช่น ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ฝนตก พายุ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และมนุษย์ในอดีตยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีจึงไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ จึงเชื่อว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติมีผู้อยู่
เบื้องหลังดลบันดาลให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้น โดยเชื่อว่าเป็นเพราะตนปฏิบัติไม่ดีฟ้าดินเลยลงโทษ จึงวิงวอนขอ
ความช่วยเหลือและขอขมาต่อธรรมชาติ หากตนได้กระท าล่วงเกิน ทางตรงกันข้ามก็เชื่ออีกว่าหากตนปฏิบัติดี 
ประพฤติชอบท าในสิ่งที่ถูกต้องก็จะไม่โดนลงโทษจากฟ้าดินและจะเกิดผลดี เป็นสิริมงคลต่อตนเอง 

รากเหง้าทางความเชื่อในระยะแรกเริ่มเดิมทีมนุษย์ล้วนเชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณแฝงเร้นสถิตอยู่ใน
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในต้นไม้ ก้อนหิน แม่น้ า สัตว์หรือแม้แต่ป่าเขาก็ล้วนมีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ด้วยกัน
ทั้งสิ้น ซึ่งกรอบแนวคิดและความเชื่อดังกล่าวมีลักษณะสอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปของวิญญาณตามที่  สมจิตร์ 
อินทมโน (2554, น. 26) ให้ความหมายของค าว่า “วิญญาณนิยม” (animism) หรือ “คติถือผีสางเทวดา”                 
อันหมายถึง ความเชื่อที่ว่ารูปวัตถุบางสิ่งบางอย่างมีชีวิต ต่อมาดวงวิญญาณเหล่านี้ได้รับการยกระดับหรือยก
สถานะให้สูงขึ้นเป็นผีฟ้า หรือเทวดา กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการบูชาสืบเนื่องมาจนจวบ
ปัจจุบัน ความเชื่อเหล่านี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่อย่างมากมายตามแต่ละภูมิภาค  

ชาวไทยถิ่นใต้มีวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ เช่น              
ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว และเชื่อกันว่าดวงวิญญาณเหล่านี้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กระท าคุณประโยชน์ต่อ
ชาติบ้านเมือง และมีบุญคุณต่อคนในชุมชนหรือในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อบรรพบุรุษเหล่านั้นตายไป ดวง
วิญญาณก็ยังคงสถิตอยู่ ณ ที่แห่งนั้นคอยปกปักษ์รักษาลูกหลานและคนในพ้ืนที่ และจะเรียกดวงวิญญาณหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นว่า “ทวด” ดังที่เอมอร บุญช่วย (2544, น. 76-77) กล่าวไว้ว่า ทวด หมายถึง ดวงวิญญาณ
อันมีเดชานุภาพสูง ต้องมีการบูชาเอาใจจึงจะให้คุณ และจะให้โทษหากมีการล่วงละเมิด 

ทวดโคกนกคุ่มถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวชุมชนคลองแห ซึ่งมีต านานเล่าขานกันมาว่าในอดีตมีกลุ่มคน
ผู้มีจิตศรัทธาได้เดินทางแห่ทรัพย์สมบัติเพ่ือรวบรวมไปบรรจุที่พระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และได้มาหยุดพักค้างคืนที่บริเวณวัดคลองแหในปัจจุบัน ขณะที่เตรียมจะเดินทางต่อนั้นก็ได้มาทราบภายหลังว่า
การสร้างพระบรมสารีริกธาตุได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้ตกลงกันว่า จะสมมติพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นประหนึ่งเจดีย์และ
ท าการฝังทรัพย์สมบัติไว้เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา และมีผู้สละชีวิตตนเองเพ่ือเฝ้าทรัพย์สมบัติ ซึ่งต่อมาพ้ืนดิน  
ตรงนั้นได้กลายเป็นเนินดินมีลักษณะคล้ายหลังของนกคุ่ม ชาวบ้านจึงเรียกพ้ืนที่ตรงนั้นว่าโคกหลังนกคุ่ม และ
เชื่อว่าพ้ืนที่บริเวณโคกนกคุ่มนั้นเป็นพ้ืนที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์   

จากต านานความศักดิ์สิทธิ์ของทวดโคกนกคุ่มที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความ
เชื่อความศรัทธา และท าให้เห็นว่าทวดโคกนกคุ่มมีบทบาทที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ทวดโคก
นกคุ่มจึงเปรียบเสมือนเป็นที่พ่ึงทางใจของชาวบ้าน เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนในชุมชนได้กราบไหว้
เคารพสักการะ จากความเชื่อความศรัทธาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความนอบน้อมของลูกหลานที่มีต่อ   
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บรรพบุรุษ ทั้งนี้ทวดโคกนกคุ่มมีสถานที่สิงสถิตอยู่ที่วัดคลองแห ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ซึ่งไม่เพียงแต่ชาวชุมชนคลองแหที่มาสักการะเท่านั้น แต่ยังมีผู้คนจากหลายพ้ืนที่ที่ได้เดินทางมาสักการะทวด
โคกนกคุ่ม ด้วยเหตุนี้เองท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของทวดโคกนกคุ่มที่มีต่อวิถีชีวิตของชาว
ชุมชนคลองแห ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาบทบาทของทวดโคกนกคุ่มที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนคลองแห ต าบลคลองแห อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาบทบาทของทวดโคกนกคุ่มที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชน   
คลองแห ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีศึกษาจาการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลแบบทุติยภูมิ เอกสาร วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
วารสารอิเล็กทอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
การศึกษา ล าดับต่อมามีการหาข้อมูลแบบปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรองที่มีจิตศรัทธาต่อทวดโคก
นกคุ่ม โดยคณะผู้วิจัยจะตั้งประเด็นค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาและก าหนดประเด็น
ค าถามแบบกว้าง ๆ เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็น หรือเสนอประเด็นต่างๆ ได้  

จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อมูลภาคสนามที่ได้จาก
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก เพ่ือน ามาพิจารณาประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิ และ
ขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์พร้อมภาพประกอบ 

ผลการศึกษา 
จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ของคณะผู้วิจัยพบว่าต านานของทวดโคกนกคุ่ม ต าบลคลองแห อ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกิดขึ้นในช่วงที่มีการจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ได้มีชาวกลันตันที่นับถือพุทธ
ศาสนาแห่ฆ้องและทรัพย์สมบัติมาจากกลันตันเพ่ือไปร่วมถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อล่องเรือมาถึงพ้ืนที่บริเวณวัด
คลองแห ก็ได้ทราบข่าวว่าพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จสิ้นแล้ว ชาวกลันตันจึงตกลงกันว่าจะสมมุติพ้ืนที่
บริเวณเกาะกลางแม่น้ าเป็นเจดีย์และฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้ เล่ากันว่าถึงกับมีผู้เสียสละชีวิตตัวเองเพ่ือให้ดวง
วิญญาณได้เฝ้าทรัพย์สมบัติ ต่อมาพ้ืนที่ที่ฝังทรัพย์สมบัตินั้นได้กลายเป็นเนินดินคล้ายหลังของนกคุ่ม ชาวบ้าน
จึงเรียกพ้ืนที่บริเวณนี้ว่าโคกหลังนกคุ่ม ซึ่งโคกหลังนกคุ่มได้ปรากฏอภินิหารให้ชาวบ้านเห็นอยู่บ่อยครั้ง เช่น 
เจองูตัวใหญ่ ฝูงมด ฝูงโควิ่งไล่ ชาวบ้านจึงเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักษ์รักษาพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวอยู่ และ
เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ว่าทวดโคกนกคุ่ม 
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ชาวไทยถิ่นใต้มีความเชื่อเกี่ยวกับทวดว่าเป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่า
เป็นดวงวิญญาณที่มีอ านาจสูง ซึ่งในต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีทวดโคกนกคุ่มซึ่งถือเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธา เรียกได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของต าบลคลองแหและอยู่คู่ชุมชน
คลองแหมาเป็นเวลาช้านาน และจากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดคลองแห ผู้ที่ถ่ายทอดต านานทวดโคกนกคุ่ม 
ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านหรือครูภูมิปัญญาที่มีความรู้เรื่องทวดโคกนกคุ่ม ผู้ดูแลสถานที่ศาลทวดโคกนกคุ่ม และ
ชาวบ้านในต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าทวดโคกนกคุ่มมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาว
ชุมชนคลองแหดังต่อไปนี้  

1. บทบาทด้านการเป็นที่พึ่งทางใจและศูนย์รวมจิตใจ 

เมื่อชาวบ้านต้องเผชิญปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ชาวบ้านจะมาขอพรกับทวดโคกนกคุ่มเพ่ือให้เกิด
ความสบายใจ ให้ทวดโคกนกคุ่มเป็นที่พ่ึงทางจิตใจในการด ารงชีวิต และให้ทวดโคกนกคุ่มดูแลความทุกข์สุขของ
ชาวคลองแห ซึ่งความเชื่อดังกล่าวเกิดจากการเคารพนับถือต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

พระครูปลัดสมพร ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดคลองแห (สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) กล่าวว่า 
“คนที่มีความทุกข์ใจก็สามารถไปบนบานศาลกล่าวได้เพ่ือความสุขทางใจ เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปขอทวดได้    
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็มีอยู่ทุกสถานที่ มันเป็นจุดรวมใจ ให้คนได้รู้จักหวงแหนทรัพยากรในพ้ืนที่ อย่างทวดโคกนกคุ่ม
ก็มีพ้ืนที่ที่เชื่อว่ามีการฝังทรัพย์สมบัติ ก็เพ่ือให้ชาวต าบลคลองแหให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ตรงนี้ เพราะเป็นพ้ืนที่
ที่เป็นประวัติความเป็นมาของคลองแห และมันสะท้อนถึงชาวต าบลคลองแหที่อยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคี
โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหล่อรวมจิตใจของคนให้มาร่วมกิจกรรมกัน…” 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ชาวบ้านชุมชนคลองแหมาสักการะศาลทวดโคกนกคุ่ม 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 

2. บทบาทความเป็นพ้ืนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพ้ืนที่ให้ความเคารพนับถือ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพ้ืนที่ และเป็นของสูง
เบื้องบน ห้ามลบหลู่หรือเข้าไปท าอะไรไม่ดี อาจให้ส่งผลร้ายต่อตนเองได้ ชาวบ้านเชื่อกันว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
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บริเวณทวดโคกนกคุ่มเกิดอภินิหารอยู่หลายครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าไปลบหลู่หรือประพฤติสิ่งที่ไม่ดีในพ้ืนที่
บริเวณนั้น หากใครที่ประพฤติไม่ดี ไม่เหมาะสมก็อาจจะได้รับการลงโทษ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

อุดม เพ็ชรธนู ผู้ดูแลวัดคลองแห (สัมภาษณ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) กล่าวว่า “…ตรงบริเวณศาล
ทวดโคกนกคุ่มห้ามปัสสาวะ ห้ามถมน้ าลาย ห้ามเข้าไปท าลายสิ่งแวดล้อมในนั้น และในอดีตเคยมีอิสลามมาหา
ปลาในพ้ืนที่ตรงนี้โดยไม่ขออนุญาต มาเจอหมู ตัวเป็นงูหัวเป็นหมู พอเรียกคนมาดู งูพวกนี้ก็หายไป ในที่นี้มี
หลายคนไม่กล้าเข้ามา ตรงนี้มันมีของลี้ลับมาก ยิ่งถ้าเป็นที่ตั้งของศาลทวดจะยิ่งมีความรุนแรงมากกว่าตรงนี้อีก 
มันเป็นสิ่งลี้ลับที่ไม่มีใครบอกได้ในหลาย ๆ เรื่อง…” 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ศาลทวดโคกนกคุ่ม ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 

3. บทบาทด้านการศึกษา 

บทบาทด้านการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าทวดโคกนกคุ่มมีความสอดคล้องกันกับด้านการศึกษา        
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนที่มาทัศนะศึกษาที่ วัดคลองแห 
โดยใช้ต านานทวดโคกนกคุ่มในการเป็นสื่อนักเรียนมีความรู้เพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาไทย และด้าน
พระพุทธศาสนา หลักธรรมค าสอนต่าง ๆ และด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

ประเสริฐ รักษ์วงศ์ ครูภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม (สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) 
กล่าวว่า “…มีการจัดกิจกรรมตามหาขุมทรัพย์โคกนกคุ่ม ให้นักเรียนเดินตามหานกคุ่มทั้งเจ็ดตัว โดยแต่ละจุด
จะมีกลอนค าใบ้เกี่ยวกับสถานที่ตามหาขุมทรัพย์ ซึ่งแต่ละที่ก็จะเป็นสถานที่ที่ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของคลองแห เช่น สวนผัก เด็กก็จะรู้จักพืชผักพ้ืนบ้านวิธีการปลูก บ้านเรือนไทย ก็จะมี
เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของคนคลองแห พิพิธภัณฑ์ ที่จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของคลองแห…” 
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ภาพที่ 3 บ้านภูมิปัญญาไทย 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

 

 

  

 

 
 

ภาพที่ 4 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห (พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ต าบลคลองแห) 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 กลอนค าใบ้เกี่ยวกับสถานที่ตามหาขุมทรัพย์ 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

4. บทบาทด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

ความเชื่อเรื่องทวดโคกนกคุ่มยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทด้านศิลปะ และอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยที่
ยังคงด ารงอยู่ควบคู่กับความเชื่อของชาวคลองแห มีการจัดแสดงละครเวทีย้อนต านานคลองแหประจ าปี      
เพ่ือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับต านานของทวดโคกคุ่ม ผ่านบทเพลงบอก เพลงเรือ และบทกลอนของชาวใต้ซึ่งเป็น
การสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไม่ให้สูญหาย 
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ประเสริฐ รักษ์วงศ์ ครูภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม (สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) 
กล่าวว่า “…ด้านวัฒนธรรมก็มีการละเล่นร้องเพลงเรือ เพราะแต่ก่อนจะใช้ล าน้ าเป็นพ้ืนที่สัญจรทางเรือ            
มีเพลงบอกที่เป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ จากเวทีคนเฒ่าเล่าเรื่อง ต านานคลองแห มีการจัดท าละครเวที
เรื่องต านานคลองแห วัตถุประสงค์คือต้องการให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนว่ามีอะไรบ้างเพราะคนรุ่น
หลังจะไม่รู้ ซึ่งเป็นละครเวทีที่ใช้ศิลปะพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของจังหวัด เช่น น าเพลงบอก 
เพลงเรือมาท าเป็นบทละคร…” 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6-7 ละครเวทีย้อนต านานคลองแห อภินิหารโคกหลังนกคุ่ม 
ที่มา: ศูนยว์ัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห, 2559 

5. บทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

บทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  พบว่าทวดโคกนกคุ่มเป็นส่วนหนึ่ งในการช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มมาจากความเชื่อ ที่เกิดจากการเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งเป็นความเชื่อที่ถูกสืบทอดต่อ ๆ 
กันมา ไมใ่ห้ตัดไม้ท าลายป่าในบริเวณท่ีเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการด ารงชีวิตของชุมชน  

จิบ พัฒโน ชาวบ้านในชุมชนคลองแห (สัมภาษณ์วันที่ 24 มกราคม 2561) กล่าวว่า “…โคกนกคุ่มเขา
บอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นป่ารก เข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์ถ้าไปท าอันตรายก็จะมีอะไรสักอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้น วันก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไป แล้วเข้าไปสะดุดเข็มขาว เขาก็สะดุดระหว่างหัวแม่ตีน พอเขาสะดุด
แล้วก็เอาไปปลูกที่บ้าน คืนนั้นไม่มีอะไร แต่คืนที่สองร้องให้มาส่งที่บ้าน ที่บ้านโคกนกคุ่ม เขาบอกว่าให้พาเขา
กลับบ้าน ให้พาเขากลับบ้าน เป็นเสียงผู้ชายนะ แล้วตอนนี้ก็พาไปไว้ที่โคกนกคุ่มแล้ว …” 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 8-9 ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณศาลทวดโคกนกคุ่ม 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 
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6. บทบาทด้านคุณธรรม จริยธรรม  

บทบาทด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่าทวดโคกนกคุ่มมีบทบาทในการสอนคุณธรรม  จริยธรรมของ   
ชาวคลองแห ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการรักษา สาธารณสมบัติอีกวิธีหนึ่ง และยังเป็นการน าความเชื่อเรื่อง  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ให้รู้จักหวงแหนทรัพยากรและให้รู้จักหมั่นท าแต่ความดี
ละเว้นความชั่วอีกด้วย  

เอ่ียม อินทนู ชาวบ้านในชุมชนคลองแห (สัมภาษณ์วันที่ 20 มกราคม 2561) กล่าวว่า “…คนที่ไม่สบาย
ใจไปตรงนั้นจะสมหวังแต่พ้ืนฐานต้องเป็นคนดี คนที่เข้าไปถ้าท าไม่ดีก็ไม่ได้ ก็จะเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโทษ…” 

วิไล สาสุธรรม ชาวบ้านในชุมชนคลองแห (สัมภาษณ์วันที่ 24 มกราคม 2561) กล่าวว่า “ขอเรื่องอะไร
ก็ได้ที่อยากให้สมปรารถนา แต่เราก็ต้องคิดดีท าดี” 

ความเชื่อเรื่องทวดโคกนกคุ่มนี้พบว่ามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน ในการส านึกร่วมว่ามีบรรพบุรุษ
เดียวกัน เกิดเป็นพวกพ้องน้องพ่ี ช่วยสร้างให้มีจิตส านึกรักบ้านเกิด มีความหวงแหนชุมชนส่งผลให้มีความรัก 
ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวของคนในชุมชนคลองแห อีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในด้านต่าง ๆ อาทิ การเป็น
ที่พ่ึงทางใจและศูนย์รวมจิตใจของชาวคลองแห และความเชื่อนี้ยังมีบทบาทที่สามารถควบคุมความประพฤติ
ของคนในสังคม ด้วยการสอนคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีแบบแผน
ในการมีการสืบทอดด้านศิลปะ วัฒนธรรม และด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผ่านเรื่องเล่าต านานทวด
โคกนกคุ่ม  

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาบทบาทของทวดโคกนกคุ่มที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนคลองแห พบว่าชาวชุมชนคลองแห   
มีความเชื่อเรื่องทวดโคกนกคุ่มที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งทวดโคกนกคุ่มเปรียบได้ดั่งบรรพบุรุษและ   
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าถิ่น สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้ใดก็ได้ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมชนคลองแห     
ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานที่ประพฤติปฏิบัติดี ความคิดความเชื่อเรื่องทวดโคกนกคุ่มที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่
รุ่นนี้ ท าให้คนในชุมชนเชื่อว่าทุกคนมีบรรพบุรุษเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีและความเป็น     
น้ าหนึ่งใจเดียวของคนในชุมชนคลองแห ทั้งยังช่วยสร้างให้มีจิตส านึกรักบ้านเกิด มีความหวงแหนทรัพยากร  
ของชุมชน นอกจากนี้ทวดโคกนกคุ่มยังมีส่วนช่วยในการสั่งสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ที่ใช้ในการควบคุม
ความประพฤติของคนในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

จากผลการศึกษาเรื่อง “ทวดโคกนกคุ่ม” บทบาทที่มีต่อชาวชุมชนคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญญา แสงลับ (2546) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับ
เจ้าพ่อพระยาศรีโทนของชุมชนต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ว่ามีการน าความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อ
เจ้าพ่อพระยาศรีโทนมาใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน เพ่ือปลูกฝังความรู้และจิตส านึกทั้งทางด้าน
การจัดระเบียบสังคม ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ด้านความรู้สึกมั่นคงในการด ารงชีวิต ด้าน
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านการปลูกจิตส านึกร่วมกันทางประวัติศาสตร์ ของคนในชุมชนต าบลหนองบัว 
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

บทบาทของทวดโคกนกคุ่มยังมีลักษณะเดียวกันกับทวดในพ้ืนที่ อ่ืน ได้แก่ งานวิจัยของ นิวัฒน์      
หน่างเกษม (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ความเชื่อเรื่องผีปู่ตาภาคอีสาน : กรณีศึกษา บ้านครบุรีใต้ ต าบลครบุรีใต้ 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถึงบทบาทของผีปู่ตาภาคอีสานว่า มีผลต่อชาวบ้านทั้งในเรื่องการ
ด าเนินชีวิต เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในเรื่องการประกอบอาชีพ เรื่องการศึกษาของลูกหลาน ท าให้เกิดความ
สามัคคีของคนในหมู่บ้าน ทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ชี้ให้เห็นโทษของการท าผิด และปลูกฝัง
ในเรื่องความกตัญญู ทั้งนี้การปลูกฝังค าสอนและหลักปฏิบัติตนของชาวบ้านก็เป็นผลมาจากความเชื่อเรื่องผีปู่
ตา กล่าวได้ว่า เป็นการน าความเชื่อเรื่องผีปู่ตามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของชาวบ้านให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

นอกจากนี้ยังพบว่าผลการศึกษาเรื่อง “ทวดโคกนกคุ่ม” บทบาทที่มีต่อชาวชุมชนคลองแห อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความแตกต่างไปจากผลการศึกษาของ แสงดาว วัฒนาพร (2545) ที่ศึกษาเรื่อง ความ
เชื่อเรื่องผีในชุมชนชนบทภาคเหนือ : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแฝก ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเขียง
ใหม่ โดยสรุปได้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละตนในชุมชนชนบทภาคเหนือมีบทบาทที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน เช่น ผี
ปู่ย่าจะช่วยควบคุมความประพฤติของลูกหลานให้อยู่ในระเบียบของสังคมไทย ผีขุ่นน้ าจะท าให้เกษตรกรมี
ความรักในพ้ืนที่ท ามาหากิน ผีเสื้อวัดและผีป่าจะมีส่วนให้ชาวบ้านอุปนิสัยดีขึ้น ไม่ขโมยของวัด ไม่ตัดไม้ท าลาย
ป่า แต่สิ่งหนึ่งที่ผลการศึกษาเรื่อง ความเชื่อเรื่องผีในชุมชนชนบทภาคเหนือ : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแฝก ต าบล
หนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเขียงใหม่ และผลการศึกษาเรื่อง “ทวดโคกนกคุ่ม” บทบาทที่มีต่อชาวชุมชน
คลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเหมือนกันคือการน าความเชื่อมาใช้ในการควบคุมความประพฤติของ
คนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

การศึกษาบทบาทของทวดโคกนกคุ่มที่มีต่อชาวชุมชนคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา        
ยังพบว่า ความเชื่อ ความศรัทธาของชาวชุมชนคลองแหที่มีต่อทวดโคกนกคุ่ม ส่งผลให้เกิดความสุขความสบาย
ใจ ประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา เกิดความรัก ความสามัคคีในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น รวมถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากต านานและความเชื่อของทวดโคกนกคุ่ม ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีหน้าที่นิยมของ ศิราพร  ณ ถลาง (2552, น.360) ที่กล่าวว่าวัฒนธรรมส่วนต่างๆ ในสังคมมี
หน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ด้านความมั่นคงของสังคม และความมั่นคง
ทางด้านจิตใจวัฒนธรรมในส่วนที่เป็นคติชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าประเภทต่าง ๆ เพลง การแสดง ความเชื่อ 
ล้วนมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทางด้านจิตใจและช่วยสร้างความเข็มแข็ งและความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมให้แต่ละสังคม จะเห็นได้ว่า ละครเวทีย้อนต านานคลองแห มีสาระส าคัญในการบอกเล่าต านานผ่าน
ความบันเทิง เพ่ือต้องการสืบทอดและบอกเล่าเรื่องราวของต าบลคลองแห ต านาน ความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ทวดโคกนกคุ่ม จึงท าให้ชาวชุมชนคลองแหมีรากฐานและด ารงชีวิตอยู่บนความม่ันคงโดยมีทวดโคกนกคุ่มเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ และส่งเสริมความเป็นชุมชนคลองแหให้มีความสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. นอกจากจะมีทวดโคกนกคุ่มแล้ว ในวัดคลองแหยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ 
บูชาอีกมากมาย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรจะศึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ ภายในบริเวณวัดคลองแห ต าบล
คลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2. ผลการศึกษา “ทวดโคกนกคุ่ม” บทบาทของทวดโคกนกคุ่มที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนคลองแห 
ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถน าไปประกอบการเรียนการสอนในการให้ความรู้กับ
นักเรียนให้รู้จักประวัติความเป็นมาของชุมชนคลองแห เพ่ือก่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
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กรรมวิธีการข้ึนหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก 
 

ฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร1 และบรรเทิง สิทธิแพทย์2  
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาประวัติของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก 2) เพ่ือศึกษากรรมวิธี
การข้ึนหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิจัยในช่วงปี 
2560 ทั้งนี้ใช้การวิจัยแบบสังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วมใช้เครื่องมือ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งทางการในการวิจัย และ
ใช้การเขียนพรรณนาในการน าเสนอวิจัย  

ผลการศึกษาพบว่านายจ ารัส เกลี้ยงมาก มีความชอบเสียงของกลองยาวและโพนตั้งแต่เด็ก จึงได้ไป
เล่นกลองยาวและโพนกับเพ่ือน ต่อมาได้ศึกษาวิธีท ากลองยาวด้วยตนเองโดยการลองผิดลองถูก จนเมื่ออายุ   
ได้ 14 ปี จึงได้ศึกษาการท ากลองกับลุงจวน ซึ่งไม่ทราบว่าลุงจวนนั้นศึกษามาจากที่ใด จากนั้นนายจ ารัส   
เกลี้ยงมาก ได้ท ากลองขายเรื่อยมา อาศัยการลองผิดลองถูกและพัฒนาโดยการสังเกตจากการใช้งาน            
ในชีวิตประจ าวัน โดยไม่ได้ศึกษาการขึ้นหน้ากลองยาวเพ่ิมเติมจากใคร ดังนั้นวิธีขึ้นหน้ากลองของนายจ ารัส 
เกลี้ยงมากจึงเป็นแบบแผนเฉพาะตัว ที่เกิดจากการใช้ความรู้และภูมิปัญญาแบบชาวบ้านอย่างแท้จริง 

 
ค าส าคัญ: หน้ากลองยาว กรรมวิธี จ ารัส เกลี้ยงมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาดนตรีไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 อาจารย์ประจ า, สาขาวิชาดนตรีไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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บทน า 
กลองเป็นเครื่องดนตรีไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานไม่มีประวัติบันทึกไว้ว่า กลองนั้น

ก าเนิดขึ้นมาเมื่อไร ที่ไหน แต่พบว่าในวัฒนธรรมของไทยแต่โบราณ มักจะมีกลองเป็นส่วนประกอบในการ    
รื่นเริง พิธีกรรมต่าง ๆ มาโดยตลอด กลองนั้นมีลักษณะเป็นกระบอกไม้ใหญ่ ด้านหน้าและด้านหลังขึงด้วย   
หนังวัว การตีจะใช้มือหรือใช้ไม้ตีลงไปบนส่วนหน้ากลองที่ขึงด้วยหนัง เสียงของกลองจะทุ้มลึกแต่ดังกังวาน 
กลองในวัฒนธรรมดนตรีไทยนิยมเรียกร่วม ๆ กันว่า เครื่องหนัง เครื่องหนังนั้นเป็นวิชาที่ได้รับการยกย่องมาก
ไม่แพ้  การบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน ๆ เพราะคนที่บรรเลงเครื่องหนังจัดได้ว่าเป็นผู้ควบคุมจังหวะของ
วงดนตรีทั้งวง จังหวะกลองนั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายประเภท รวมเรียกว่า หน้าทับ มีชื่อต่าง  ๆ กัน เช่น 
หน้าทับปรบไก่ หน้าทับลาว หน้าทับทยอย หน้าทับสองไม้ ฯลฯ ซึ่งจะต้องใช้เวลาเรียนกันนานมาก บางจังหวะ
จัดเป็นของสูงส าหรับพิธีการซึ่งต้องมีพิธีมอบหมายจากครูจึงจะน าไปใช้ในการบรรเลงได้ กลองหรือเครื่องหนัง
แต่ละแบบจะถูกจัดได้ว่า ใช้ส าหรับเพลงหรือวงดนตรีประเภทใดโดยเฉพาะ มีหลักเกณฑ์ตายตัวตามที่ โบราณ
จารย์ท่านก าหนดไว้ (พูนพิศ อมาตยกุล.2527: 44) 

กลองที่ใช้ในวงดนตรีไทยมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) กลองแขก เป็นกลองรูปทรงกระบอกใหญ่ท า
จากไม้แก่นเนื้อแข็ง ด้านหน้าขึงแผ่นหนังวัวหรือหนังแพะเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 17-20 เซนติเมตร 
เวลาตีใช้ฝ่ามือตีสองข้างสลับกัน มักใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ 2) กลองชนะ รูปร่างเหมือนกลองแขก แต่ขนาด
เล็กว่ามาก มักใช้บรรเลงในการท าสงครามหรือพระราชพิธีต่าง ๆ ในสมัยโบราณ 3) กลองทัด เป็นกลองที่ท า
จากไม้ทรงกระบอกขนาดสั้น ตรงกลางป่องเล็กน้อย ขึงด้วยหนังวัวหรือหนังแพะทั้งสองหน้า เวลาตีใช้ไม้ตี มักตี
พร้อมกัน 2 ตัวกลองทัดมีบทบาทในการบรรเลงของวงปี่พาทย์ 4) กลองชาตรี มีรูปร่างลักษณะและการตี
เช่นเดียวกับกลองทัด แต่ขนาดเล็กกว่ากลองทัดประมาณครึ่งหนึ่ง ขึ้นหนังสองหน้า ใช้บรรเลงร่วมในวงปี่พาทย์
ในการแสดงละครชาตรีที่เรียกว่า "ปีพาทย์ชาตรี" ใช้เล่นคู่กับโทนชาตรี 5) กลองตะโพน มีรูปร่างคล้ายกลองทัด 
ใช้ตะโพนสองลูก เสียงสูงต่ าต่างกัน ถอดเท้าออก แล้วน ามาตั้งเอาหน้าเท่งขึ้นตีแบบกลองทัด ใช้ไม้นวมที่ใช้ตี
ระนาดเป็นไม้ตี 6) กลองมลายู มีรูปร่างลักษณะเหมือนกลองแขก แต่จะมีขนาดเล็กกว่า ด้านหน้าขึงด้วยหนัง   
ให้ตึง ยึดไว้ด้วยหมุดท าจากวัสดุแข็งแรงประเภทงาช้าง ใช้ฝามือตีสลับกันที่สองข้าง ใช้ในการบรร เลงร่วมกับ  
วงปี่พาทย์นางหงส์ 7) กลองสองหน้า เป็นกลองที่มีลักษณะคล้ายกับเปิงมาง แต่ที่ต่างกันคือกลองสองหน้า    
จะใหญ่ กลองสองหน้า ตีด้วยมือขวา ใช้ใบเดียวตีก ากับจังหวะในวงปีพาทย์ที่บรรเลงในการขับเสภา 8) กลอง
ต๊อก เป็นกลองจีนที่มีรูปร่างคล้ายกลองทัด แต่เล็กและป้อมกว่า ขึงหน้าขึ้น 2 หน้า เวลาตีจะตีหน้าเดียว โดยใช้
ไม้สองข้างสลับกันตี เรียกอีกอย่างว่ากลองตุ๊ก 

กลองยาวได้แบบอย่างมาจากพม่า บางท่านกล่าวว่าได้แบบอย่างมาเม่ือราวสมัยกรุงธนบุรี หรือต้น กรุง
รัตนโกสินทร์สมัยที่ไทยกับพม่าก าลังท าสงครามกันพวกทหารพม่าก็เล่น “กลองยาว” กันสนุกสนาน  พวกชาว
ไทยได้เห็นก็จ าแบบอย่างมาเล่นบ้าง แต่บางท่านก็เล่าว่า กลองยาวของพม่าแบบนี้  มีชาวพม่าพวกหนึ่งน ามา
เผยแพร่ในประเทศไทย เมื่อครั้งรัชกาลที่ 4 กรุงรัตนโกสินทร์ และต่อมาชาวไทยเรานิยมน ามาเล่นในงานที่มี
กระบวนแห่เช่น บวชนาค และทอดกฐินเป็นต้น นิยมเล่นเป็นที่รื่นเริงสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์  เล่นกัน
แพร่หลายในแทบทุกหัวบ้านหัวเมืองวงหนึ่ง ๆ จะใช้กลองหลายลูกก็ได้เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงร่วมก็คือ ฉิ่ง 
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ฉาบเล็ก กรับ และโหม่ง เรียกการเล่นชนิดนี้ว่า “เถิดเทิง” หรือ “เทิงบ้องกลองยาว” ที่เรียกดังนี้ก็เข้าใจว่า
เรียกตามเสียงกลองทีต่ีและตามรูปลักษณะของกลอง (สมบัติ จ าปาเงิน.2532:9) 

ลักษณะของกลองยาวนั้น เป็นกลองหน้าเดียวมีรูปร่างทรงยาว ด้านล่างกลึงเป็นรูปคล้ายปากแตร 
ส่วนบนป่องเล็กน้อยปิดด้วยหนังวัว ขึงด้วยเชือกให้ตึง กลองยาวมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ                 
ผู้เล่น ตกแต่งด้วยผ้าสีสวยงาม มีสายสะพายคล้องบ่าเพ่ือสะดวกในการเดินตีผู้เล่นกลองยาวจะใช้มือตีทั้งสอง
มือ บางครั้งตีแบบโลดโผนเพ่ือความสนุกสนาน ใช้ก าปั้น ศอก เข่า ศีรษะ หรือต่อตัวในการตีกลอง ซึ่งต้องใ ช้
ทักษะและความช านาญในการตี (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. 2529:62)  

การขึ้นหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมากนั้น ขึ้นหน้าด้วยหนังวัว ใช้หนังเลียดหรือเชือกด้ายดิบ
เป็นสายโย่งเร่งเสียง โดยร้อยผ่านไส้ละมานที่เจาะรอบขอบหนัง ดึงผ่านมายังลวดกลมที่คอคอดของหุ่นกลอง 
จากที่ได้ศึกษาข้อมูล ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องประวัติและกรรมวิธีการขึ้นหน้ากลองยาวของนาย
จ ารัส เกลี้ยงมาก เพ่ือให้ทราบถึงประวัติและกรรมวิธีการขึ้นหน้ากลองยาวที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
การศึกษาในเรื่องดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องสัมภาษณ์นายจ ารัส เกลี้ยงมาก   ผู้ซึ่งเป็นช่างขึ้นหน้ากลอง กรรมวิธี
การขึ้นหน้ากลองยาวนั้นจะต้องมีความประณีตและความใสใจในรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละช่างก็จะมีความ
แตกต่างกัน นายจ ารัส เกลี้ยงมาก เป็นช่างที่มีความช านาญและความเชี่ยวชาญในการขึ้นหน้ากลอง มีลักษณะ
การข้ึนหน้ากลองในแบบเฉพาะของตนเอง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประวัติของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก 
2. เพื่อศึกษากรรมวิธีการข้ึนหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นายจ ารัส เกลี้ยงมาก โดยการใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เนื่องจากกรรมวิธีการขึ้นหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมากนั้น ที่ใช้กรรมวิธีการขึ้นหน้ากลองยาวในแบบ
เฉพาะของตนเอง 

2. การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสาร โดยศึกษาเอกสารและต าราต่าง ๆ ประกอบด้วยหนังสือ           
ที่เกี่ยวข้องกับกลองยาว หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีไทย หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อ ได้แก่ งานวิจัยเรื่องกรรมวิธีการผลิตตะโพนไทย กรณีศึกษาช่างสนั่น บัวคลี่ การท ากลองแขก 
กรณีศึกษา นายสมนึก สุขเวชชะกิจ กรรมวิธีการท าผืนระนาดทุ้ม ของนายแสวง ปิ่นช้าง ศึกษากรรมวิธีการ
ผลิตผืนระนาดเอก ของช่างมานพ อยู่สวัสดิ์ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
3.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนท าการสัมภาษณ์ โดยการ

ก าหนดหัวข้อ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้ คือเพ่ือศึกษาประวัติ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
และข้ันตอนในการขึ้นหน้ากลองยาว 
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3.2 แบบสังเกต ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล เบื้องต้น เกี่ยวกับกลองยาวล่วงหน้าก่อนท าการสังเกต 
โดยศึกษา จากวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและข้ันตอนในการขึ้นหน้ากลองยาว  

4. รวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยติดต่อนายจ ารัส เกลี้ยงมาก แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการท า
การวิจัยและขออนุญาตให้นายจ ารัส เกลี้ยงมาก เป็นกลุ่มตัวอย่างในการท าการวิจัยครั้งนี้ ขอนัดวันเวลาในการ
สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล และท าการสัมภาษณ์กับนายจ ารัส เกลี้ยงมาก 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาประวัติและกรรมวิธีการขึ้นหน้ากลองยาวของนายจ ารัส        
เกลี้ยงมาก น าเสนอข้อมูลโดยใช้การพรรณาวิเคราะห์ ในประเด็นต่าง ๆ คือ ประวัตินายจ ารัส เกลี้ยงมาก 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประวัติการขึ้นหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก วัสดุอุปกรณ์และ
กรรมวิธีการข้ึนหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก 
 
ผลการศึกษา 
 1. ประวัติของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก พบว่า นายจ ารัส เกลี้ยงมากมีชื่อเล่นว่าผอม เกิดเมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2512 ที่อยู่ 132 หมู่ 5 ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของนายเจริญ และ
นางจัด เกลี้ยงมาก มีพ่ีน้องทั้งหมด 6 คน นายจ ารัสเป็นบุตรคนที่ 3 จบการศึกษาจากโรงเรียนควนขนุน        
ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 บิดาและมารดาประกอบอาชีพท านา เนื่องจากนายจ ารัส เกลี้ยงมาก ในวัยเด็ก 
ได้ตีโพน ได้ตีกลองยาวเล่นกับเพ่ือนๆและชอบในเสียงของกลองจึงได้ศึกษาการท ากลอง แต่ในตอนนั้นไม่ได้
ศึกษาการท ากลองจากใคร นายจ ารัสจึงใช้วิธีการสังเกตจากคนที่ท ากลองและได้น ามาหัดท า ต่อมาก็ได้ไปศึกษา
จากลุงจวนได้ถ่ายทอดกรรมวิธีการท ากลองมากมาย (ภาพท่ี 1) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 นายจ ารัส เกลี้ยงมาก 

ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร 
 

 2. กรรมวิธีการขึ้นหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก พบว่านายจ ารัส เกลี้ยงมากมีกรรมวิธีการ
ขึ้นหน้ากลอง ดังนี้ 
  1) การวัดขนาดหน้ากลอง ตัดหนังและขูดหนัง โดยการวัดจะต้องวัดให้เหลือจากหน้ากลอง 3 
นิ้ว เพ่ือใส่ลวดและร้อยเชือก กลองยาวแต่ละใบมีขนาดไม่เท่ากัน จากนั้นจึงตัดหนังจะต้องตัดให้ได้ขนาด             
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ตามที่วัด จากนั้นน าไปแช่น้ าประมาณ 1 วัน จนนิ่ม เมื่อแช่น้ าจนนิ่มแล้วจากนั้นน ามาขูดหนัง การขูดหนัง
จะต้องขูดหนังด้านในของหนัง ให้หนังบาง (ภาพท่ี 2-3) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     ภาพที ่2  การวัดขนาดหนัง     ภาพที ่3 การตัดหนัง 
               ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร                   ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร 
 
  2) การตัดลวด โดยตัดลวดให้เส้นผ่าศูนย์กลางเหลือประมาณ 0.5-1 นิ้ว เมื่อตัดเส้นแล้วก็น า
ลวดมาท าเป็นตะขอทั้งสองด้าน แล้วใช้คีมหนีบตะขอให้แน่นจากนั้นก็ใช้ค้อนทุบตรงที่เป็นตะขอทั้งสองด้าน    
อีกท่ี เพ่ือไม่ให้ตะขอหลุดออกจากกัน น าไปสวมตัวกลองให้ได้สัดส่วนที่พอดี (ภาพท่ี 4-5)  
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ภาพที ่4 การท าตะขอลวด                 ภาพที ่5 การน าลวดไปสวมตัวกลอง 
            ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร                       ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร 
 
  3) การเจาะหนัง โดยต้องน าลวดที่ตัดเป็นวงกลมมาวางไว้บนหนังจากนั้นขีดเส้นด้วยปากกา
เคมี แล้วเจาะรูตามเส้นที่ขีดโดยใช้ค้อนและหมุดเจาะหนัง จะต้องเจาะรู 2 แถวให้มีระยะห่างพอดี (ภาพท่ี 6-7) 
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                    ภาพที ่6 การขีดเส้นที่หนัง               ภาพที ่7 การเจาะรูหนัง 
              ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร                     ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร 

  4) การร้อยไสละมาน โดยการร้อยไสละมานจะต้องใช้หน้าที่มีขน โดยใส่ลวดระหว่างรูที่เจาะ 
ซ่ึงจะต้องสอดจากรูด้านในขึ้นมา ต่อด้วยสอดรูตรงกันข้ามลงไป มัดให้แน่น รูถัดไปให้สอดขึ้นจะต้องสอดรูที่อยู่
ด้านนอกก่อน แล้วสอดรูที่อยู่ตรงกันข้ามลง เว้นหนึ่งรู สอดรูด้านในขึ้นมาแล้วตามด้วยสอดรูตรงกันข้ามลงไป 
สอดรูที่อยู่ถัดไปให้สอดขึ้นจะต้องสอดรูที่อยู่ด้านนอกก่อน แล้วสอดรูที่อยู่ตรงกันข้ามลง เว้นหนึ่งรู ท าแบบนี้จน
ครบสามรอบแล้วมัดให้แน่น (ภาพที่ 8-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที ่8 การร้อยไส้ละมาน            ภาพที ่9 การร้อยไส้ละมาน ชั้นที่ 2 
           ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร                   ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร 
  5) การข้ึนหน้ากลอง เมื่อร้อยไสละมานเสร็จแล้ว น าไปวางไว้บนปากกลอง ใช้ไขควงปากแบน
งัดเชือกลงมาให้หนังหุ้มปากกลอง จากนั้นใช้ค้อนกับตะปูตอกลงไปที่ขอบหนังกลองเพ่ือยึดไม่ให้หนังหลุด   
ออกจากกลองเวลาร้อยเชือก หลังจากนั้นสอดเชือกจากเอวกลองขึ้นมา มัดให้แน่น แล้วใช้ไขขวงปากแบน     
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งัดเชือกร้อยหนังที่อยู่ด้านในออกมา เพ่ือจะได้สอดเชือกง่าย  การสอดเชือกก็จะต้องสอดเชือกจากด้านใน   
(ภาพท่ี 10-11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

          ภาพที ่10 การน าหนังไปวางบนกลอง         ภาพที ่11 การตอกตะปูยึดหนัง 
           ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร                       ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร 
 
  6) การดึงหน้ากลอง โดยเมื่อร้อยเชือกเสร็จแล้วก็ดึงตะปูออก จากนั้นก็ดึงหน้าให้ตึง จากนั้น
จึงดึงหน้ากลองให้ตึงด้วยไม้ดึงหน้ากลอง ที่นายจ ารัสได้ประดิษฐ์ขึ้นมา หลังจากนั้นจึงตัดหนังที่เหลือออก แล้ว
จึงน าไปตากแดดให้แห้ง ต่อจากนั้นดึงอีกรอบจนได้เสียงที่ต้องการ (ภาพท่ี 12-13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที ่12 การร้อยเชือกดึงหน้ากลอง        ภาพที ่13 การร้อยเชือกดึงหน้ากลอง (ต่อ) 
                ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร               ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร 
 
  7) การขูดหนังและตกแต่ง โดยขูดหนังที่เป็นขนออกเฉพาะด้านบนออกเหลือข้างๆ ไว้ เพราะ
จะมีความทนทานกว่าและยืดระยะการใช้งานได้นาน ขนของวัวจะไม่ดูดซับน้ าและตรงขอบจะมีความหนา  
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จากนั้นจึงตกแต่งหน้ากลองด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ต่อด้วยการตกแต่งกลองด้วยผ้าสะพายและผ้าให้
สวยงาม (ภาพท่ี 14-15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ภาพที ่14 การขูดหนัง        ภาพที ่15 การหุ้มผ้ารอบกลอง 
              ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร                   ที่มา : นายฐิติพงศ์ ชลธารวิทยางกูร 
 
  8) ทดสอบเสียงกลอง จากการทดสอบเสียงกลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก ท าให้ทราบว่า 
เสียงกลองของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก มีเสียงมีเสียงสูงจากหน้ากลองที่ไม่ได้ถ่วงเสียง ส่วนที่ถ่วงเสียงนั้นมีเสียงดัง
กังวาน เสียงทุ้ม ดังชัดเจน หากเสียงกลองดังไม่ดีก็แก้ไขจากการถ่วงเสียงให้ดีขึ้น 
 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษากรรมวิธีการขึ้นหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก ตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้
นั้น พบผลสรุป ดังนี้  

นายจ ารัส เกลี้ยงมาก ในตอนเด็กนั้นไม่ได้เรียนเกี่ยวกับดนตรีแต่มีความชอบเสียงของกลองยาวและ
โพนจึงได้ไปเล่นกลองยาวและโพนกับเพ่ือน ๆ ต่อมาก็ได้ศึกษาที่จะท ากลองยาว แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ศึกษาจาก
ใครใช้วิธีการสังเกตจากคนที่ท ากลอง แล้วน ามาหัดท า ลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง พออายุได้ 14 ปี ก็ได้ไป
ศึกษาการท ากลองกับลุงจวน ได้ศึกษากรรมวิธีการท ากลองมากมายจากลุงจวน แต่นายจ ารสก็ไม่ทราบว่า      
ลุงจวนนั้นศึกษามาจากที่ใด นายจ ารัส เกลี้ยงมาก ก็ได้ท ากลองขายเรื่อย ๆ ลองผิดลองถูกและพัฒนาการท า
กลองโดยการสังเกตจากการใช้งานในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภรัตน์ สังนาค (2557) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตตะโพนไทย กรณีศึกษา ช่างสนั่น บัวคลี่ จากการวิจัยพบว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกรรมวิธี
การผลิตตะโพนไทย มีการน าอุปกรณ์และเครื่องมือมาประยุกต์ดัดแปลงใช้เอง 

ส่วนกรรมวิธีการขึ้นหน้ากลองยาวของนายจ ารัส เกลี้ยงมาก จากการศึกษาพบว่า มีกรรมวิธีการขึ้น
หน้ากลองยาวที่เฉพาะเป็นของตนเองซึ่งอาจจะแตกต่างกับที่อ่ืน เนื่องจากไม่ได้เรียนการขึ้นหน้ากลองยาว
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โดยตรง ล้วนแต่เกิดจากการสังเกตและลองผิดลองถูก และได้พัฒนากรรมวิธีการข้ึนหน้ากลองยาวจนส าเร็จเป็น
กรรมวิธีการขึ้นหน้ากลองยาวที่มีรูปแบบเฉพาะเป็นของตนเอง วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ขึ้นหน้ากลองยาวนั้นมี
การน ามาประยุกต์ดัดแปลงขึ้นเอง เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและง่ายขึ้น แต่ยังคงความประณีตและคุณภาพไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับชนนี มุลนี (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ศึกษากรรมวิธีการผลิตผืนระนาดเอกของช่างมานพ     
อยู่สวัสดิ์ จากการวิจัยพบว่า ในขั้นตอนการผลิตผืนระนาดเอก มีการน าเอาทางมะพร้าวมาใช้ในการวัด             
ความยาวแทนไม้บรรทัดท าให้ลูกระนาดมีความยาวตามท่ีต้องการ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาการท ากลองยาวของครูท่านอ่ืนๆเพื่อเปรียบเทียบ 
 2. ควรศึกษาและวิเคราะห์ วิธีการท ากลองชนิดต่าง ๆ ของนายจ ารัส เกลี้ยงมากด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง   
พูนพิศ อมาตยกุล. (2527). ดนตรีวิจักษ์. พิมพลักษณ์. กรุงเทพมหานคร. 

สมบัติ จ าปาเงิน. (2532). อธิบายเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล. กรุงเทพมหานคร. 

ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. (2529). สังคีตนิยม .สงขลา. วิทยาลัยครูสงขลา. 

บรรจง คุณสมบัติ. (2537). การท ากลองแขกกรณีศึกษานายสมนึก สุขเวชชะกิจ.  

ภาควิชาศิลปะนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

พสธร จันทร์สะอาด. (2555). กรรมวิธีการท าผืนระนาดทุ้ม. ภาควิชาศิลปะนิเทศ  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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การด ารงอยู่ของดิเกร์ฮูลูท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
กรณีศึกษาต าบลป่าชิง ต าบลจะนะ จังหวัดสงขลา1 

 
วาสิตา เลิศภักดีวงศ์2 คอลิด บาสอ3                                                                   

ธนัชพร โครธาสุวรรณ4์ และบุษกร โกมลตรี5 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่ของดิ เกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลใน
ภาคสนาม  ผลการศึกษาพบว่า ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ชุมชนนิยมเสพความบันเทิงจากสื่อ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ แต่ดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยังด ารงอยู่ได้ด้วยปัจจัยต่อไปนี้ 
กล่าวคือการด ารงอยู่โดยการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้แก่ รูปแบบการแสดง การแต่งกาย 
ดนตรีประกอบ การร้องดิเกร์ฮูลู และเนื้อหาการถ่ายทอด  การด ารงอยู่โดยมีการถ่ายทอดและสืบทอดต่อไป 
ได้แก่ การถ่ายทอดให้คนในชุมชน การถ่ายทอดให้โรงเรียน การถ่ายทอดนอกพ้ืนที่ชุมชน การสร้างเครือข่าย 
การถ่ายทอดผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการด ารงอยู่โดยการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับดิเกร์ฮูลู ได้แก่ 
การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ การได้รับการยกย่อง และการมีบทบาทในชุมชนและนอกชุมชน 

ค าส าคัญ: การด ารงอยู่ ดิเกร์ฮูลู  ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา (896-432) สัมมนาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนา และวิชา (896-431)การวิจยัเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
2-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

5อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
 

 สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ที่เห็นได้ชัดคือความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การสื่อสารท าให้ทุกอย่างในโลกเชื่อมต่อกันและแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารถึงกันได้ง่ายรวมถึงการรับ
ศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศ เมื่อประกอบกับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองจึงส่งผล
กระทบต่อศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทย 

 ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเป็นศิลปะการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือสร้างความสนุกสนานรื่นเริงของชาวบ้านใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ โดยชาวบ้านจะสร้างสรรค์การละเล่นขึ้นมาให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ทั้งท่ีเป็น
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม และประกอบกับสภาพสังคมในอดีตมีส่วน
เอ้ืออ านวยต่อการเกิดและการสืบทอดศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ด้วยสภาพทางสังคมยังไม่มีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมากนักและรูปแบบของความบันเทิงไม่มีความหลากหลายอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ 
ลักษณะที่ส าคัญของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ได้แก่  มีความเป็นมรดกร่วมของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น                    
มีลักษณะการสืบทอด ๆ กันมาไม่ปรากฏผู้เป็นต้นคิด เป็นการแสดงออกที่สัมพันธ์กับสภาพของท้องถิ่น                    
มีลักษณะเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ตามวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน มีการสืบทอดด้วยวิธีปฏิบัติเลียนแบบ
และบอกเล่า และมีความเป็นธรรมชาติของการประสมประสานและการปรับเปลี่ยน  (พรศักดิ์ พรหมแก้ว , 
2540 : 70-73) 

ดิเกร์ฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่ส าคัญของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ตอนล่างที่มีการแสดงแบบ   
เรียบง่าย สะท้อนวิถีชีวิต ทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง บทบาทของดิเกร์ฮูลูนอกจากเป็น
ศิลปะการแสดงแล้ว ยังสามารถให้แง่คิด ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้คนในสังคม อย่างไรก็ตามแม้ดิเกร์ฮูลูจะ
เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่ส าคัญ และมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น แต่ปัจจุบันกลับต้อง
ลดบทบาทและมีความส าคัญลดลงเช่นเดียวกับศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของจังหวัดชายแดนใต้ประเภทอ่ืน ๆ 
เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบการสื่อสารที่เข้ามา โดยเฉพะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถ่ายทอดดิเกร์ฮูลูมี
อายุมากขึ้น หรือเสียชีวิตลงจนไม่สามารถถ่ายทอดดิเกร์ ฮูลู ให้ลูกหลานต่อได้ จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้
ศิลปะการแสดงดิเกร์ฮูลูลดลง  

อย่างไรก็ตาม ในพ้ืนที่อ าเภอจะนะ ต าบลป่าชิง ยังคงมีการแสดงดิเกร์ฮูลูอยู่อย่างต่อเนื่องเพ่ือสืบทอด 
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของภาคใต้ตอนล่าง แม้ความเจริญก้าวหน้าที่เข้ามาในท้องถิ่นจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตอย่างมากมายส่งผลการแสดงดิเกร์ฮูลูห่างหายไป แต่คนในท้องถิ่นก็ยังสามารถฟ้ืนฟู
ศิลปะการแสดงแขนงนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ต่อไปได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด ารงอยู่ของ        
ดิเกร์ฮูลู ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา
และการสืบทอดให้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านดิเกร์ฮูลูยังคงด ารงอยู่ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่ของดิเกร์ฮูลูในต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

วิธีการศึกษา  
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่ของดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลใช้วิธีศึกษาจากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม   

ผลการศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถน าไปสรุปผลรวมได้โดยวิธีการวิจัย ซ่ึง
ประกอบไปด้วยการเลือกพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่พ้ืนที่ ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ยังคงมี
การถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านดิเกร์ฮูลูอยู่ โดยผู้ให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลได้แก่    

1. นายศักดิ์ศิลป์ หมะขะเหร็ม หัวหน้าคณะดิเกร์ฮูลูและสิละ ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
2.  นายรอมะหลี  เหาะย ิสมาชิกคณะดิเกร์ฮูลูและสิละ ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

และวิทยากรผู้ฝึกสอนดิเกร์ฮูลูโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
3. นางประดับ ทองเจือเพชร คุณครูผู้ควบคุมคณะดิเกร์ฮูลูโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง ต าบลป่าชิง 

อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดิเกร์ฮูลู  มีความสามารถในการแสดง     ดิ

เกร์ฮูลู  และมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการด ารงอยู่ของดิเกร์ฮูลูในพ้ืนที่ ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา                 
ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการบันทึกข้อมูลด้วยการอัดเสียง ถ่ายวิดีโอ และจดบันทึก ซึ่งผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยก าหนดประเด็นใช้อย่างกว้าง ๆ เพ่ือปรับประเด็นได้ง่าย 
โดยวางประเด็นค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา จากนั้นจึงน าตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งหากยังไม่สมบูรณ์ในส่วนใดผู้วิจัยจะได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม และน ามาพิจารณาประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ เอกสารวิชาการต่าง ๆ 

การวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูล ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องการด ารงอยู่ของภาณุรัชต์ บุญส่ง(2560 ) และ 
แนวคิดการด ารงอยู่ของญาดา จุลเสวก (2560) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ครั้งนี้ และน าเสนอโดย
ใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ เพ่ือให้ผลการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ผลการศึกษา  

จากการศึกษาการด ารงอยู่ของดิเกร์ฮูลูท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม กรณีศึกษา ต าบลป่าชิง 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบผลการศึกษาดังนี้  

ดิเกร์ฮูลูเป็นการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ตอนล่าง มีลักษณะเป็นการแสดงขึ้นบทเป็นเพลงประกอบดนตรี
และจังหวะตบมือ ดิเกร์ฮูลูคณะหนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 10 คน เป็นชายล้วน มีต้นเสียง 1-3 คน ที่เหลือจะเป็น
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ลูกคู่ ลูกคู่ขึ้นไปนั่งล้อมวงร้องรับและตบมือโยกตัวให้เข้ากับจังหวะดนตรี ส่วนผู้ร้องหรือผู้โต้กลอนจะลุกขึ้นยื่น
ข้าง ๆ วงลูกคู่ ถ้ากรณีมีการประชันกัน แต่ละคณะจะขึ้นนั่งบนเวทีด้วยกัน แต่ล้อมวงแยกกันพอสมควร                    
การแสดงที่ผลัดกันร้องทีละรอบทั้งรุกและรับเป็นที่ครึกครื้นสบอารมณ์ของผู้ชม   ส าหรับการแสดงดิเกร์ฮูลูของ
ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เริ่มต้นจากการก่อตั้งเป็นคณะสีละก่อนโดยมีการฟ้ืนฟูศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านสีละจนมีชื่อเสียงแล้วได้มีแนวคิดในการน าศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอย่างดิเกร์ฮูลูมาแสดงร่วมกับการ
แสดงสีละ เพราะใช้เครื่องดนตรีชนิดเดียวกัน จนท าให้เกิดเป็นการแสดงร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน เรียกกันใน
นามคณะดิเกร์ฮูลูและสีละ ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

หัวหน้าคณะดิเกร์ฮูลูและสีละ ฮัจญีดอเล๊าะ หมะขะเหร็ม และอาจารณ์กอณี ได้เรียนรู้สืบทอดศิลปะ 
ดิเกร์ฮูลูและสีละจากฮัจญีสุโก หมะขะเหร็ม ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงดิเกร์ฮูลูและสีละ และ
ถ่ายทอดส่งต่อไปยังนายเส็น เหลาะหมาน และนายศักดิ์ศิลป์ หมะขะเหร็ม ทั้งในพื้นที่เดียวกันรวมถึงนอกพ้ืนที่ 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ถึง ปีพ.ศ 2547 รวมเป็นเวลา 13 ปี  หากเทียบกับการศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้แขนง
อ่ืน  ดิเกร์ฮูลูค่อนข้างมีข้อจ ากัดทั้งในเรื่องการฝึกซ้อม ที่ต้องใช้เวลาหลายวัน รวมถึงนักแสดงและนักดนตรี                
ที่ต้องอาศัยสมาชิกจ านวนมาก ท าให้ปัจจุบันต้องพบปัญหาอุปสรรคมากมายที่ต้องเผชิญกล่าวคือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ต าบลป่าชิงเมื่อก่อนเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่าย คนในชุมชนมีอาชีพเป็ นเกษตรกร   
กรีดยางพารา ชุมชนจะเป็นจุดศูนย์กลางในการรวมตัวของชาวบ้าน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หลังว่างจากการท างาน               
ท าให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มเกิดเป็นคณะดิเกร์ฮูลูและสีละขึ้น ผ่านการถ่ายทอดของผู้ใหญ่ในชุมชน แต่ปัจจุบัน
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้ชีวิตของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม การรวมตัวของ
คนในชุมชนเริ่มน้อยลง เด็ก ๆ ในพ้ืนที่ก็เริ่มแยกย้ายไปศึกษานอกพ้ืนที่มากขึ้น ท าให้การถ่ายทอดดิเกร์ฮูลูและ
สีละ เริ่มเป็นไปได้ยากและน้อยลงจนเกือบจะสูญหายไป  (ศักดิ์ศิลป์  หมะขะเหร็ม , สัมภาษณ์วันที่                             
10 พฤศจิกายน 2560) 

อย่างไรก็ตามศิลปินพ้ืนบ้านด้านดิเกร์ฮูลูก็ไม่ท้อถอย ได้มีการร่วมเครือข่ายกับทางคุณครูในโรงเรียน
บ้านควนหัวช้างเพ่ือร่วมกันพัฒนาดิเกร์ฮูลูจนสามารถด ารงอยู่ในท้องถิ่นและเผยแพร่ศิลปะการแสดงไปยังนอก
ท้องถิ่นได้  ปัจจัยที่สามารถท าให้ดิเกร์ฮูลูสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยสามารถ
แบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1.การด ารงอยู่โดยการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

การที่ดิเกร์ฮูลูจะด ารงอยู่นั้นต้องอาศัยการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน                   
ซึ่งจะต้องมีการประยุกต์รูปแบบและการแสดงให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ ดังที่นายศักดิ์ศิลป์ หมะขะเหร็ม และ
นายรอมะหลี เหาะยิ ได้มีการปรับเปลี่ยนดิเกร์ฮูลู ในประเด็นต่อไปนี้ 
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1.1 รูปแบบการแสดง 

ศักดิ์ศิลป์ หมะขะเหร็ม คือหนึ่งในนักแสดงศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านดิเกร์ฮูลู ได้เล่าว่า ในปี พ.ศ.2534 
ดิเกร์ฮูลูในชุมชนป่าชิง เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มจากการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านอย่างสีละขึ้นก่อน หลังจากนั้นจึงมี
ความเห็นที่จัดตั้งวงดิเกร์ฮูลูขึ้นประกอบด้วย เนื่องจากใช้เครื่องดนตรีชนิดเดียวกัน จึงหาอุปกรณ์ หาเครื่อง
ดนตรีมาจนครบก็เริ่มท าคณะเล็กๆ ซ้อมกัน ซ้อมการร้องเพลง การเล่นดนตรี โดยเริ่มจากการซ้อมเล่นกันใน
หมู่บ้านก่อนในเวลาว่างๆ หลังจากกรีดยางพารา ซ้อมกันเป็นเวลานานกว่าจะออกงานได้ ในช่วงนั้นเวลาบ้าน
ไหนภายในชุมชนมีงานเขาก็จะมาบอกงานจะให้ไปแสดง  

ในปี พ.ศ. 2547 รูปแบบการแสดงดิเกร์ฮูลูเน้นความเรียบง่าย โดยจะมีการเล่นเพลงเปิดการแสดงเป็น
การโหมโรง ตามด้วยการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาษามลายูเพียงเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะมีร้องการโต้ตอบว่ากล่าว
ด้วยโวหารเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นจุดขายของการแสดงดิเกร์ฮูลูให้สมัยนั้น แต่ในสมัยนั้นชาวบ้านบางคนไม่
เข้าใจภาษามลายู ท าให้เข้าไม่ถึงการแสดง ดิเกร์ฮูลูจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ 

ส่วนปัจจุบันรูปแบบการแสดงของดิเกร์ฮูลูก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่มีความสมัยใหม่มาก
ขึ้น จากรูปแบบการแสดงที่ไม่เป็นเรื่องราว ปัจจุบันก็มีการร้อยเรียงเป็นเรื่องราวตั้งแต่เริ่มจนจบการแสดง ให้มี
ความน่าสนใจมากขึ้น เริ่มต้นการเล่นจะต้องมีการบรรเลงโหมโรงก่อน แล้วต่อด้วยการแบ่งทีมโต้วาทีหรือ
โต้เถียงกัน คุยกันบ้าง เถียงกันบ้าง เล่นยังไงก็ได้ให้คนดูหัวเราะ ต่อจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของนักร้องออกมาขับ
ร้องเพลง ซึ่งเพลงที่ขับร้องนั้นมีการปรับภาษาให้ผู้ชมมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น โดยใช้ภาษามลายู
ผสมผสานร่วมกับภาษาไทย  สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมโดยร้องเพลงปนกับการเล่นมุกตลก หลังจากร้อง
เพลงแล้วก็จะมีการโต้เถียงกันด้วยวาทะกันต่อ สลับไปมากับการร้องเพลงแบบมีลูกคู่ประสานเสียงพร้อมกับ
การร่ายร าออกท่าทางประกอบท าให้การแสดงมีความสวยงาม โดยใช้เวลาที่กระชับมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการ
แสดงดิเกร์ฮูลูที่อาศัยรูปแบบการขับร้องที่ผสมผสานกับท่าทางประกอบนับว่าจุดขายหนึ่งที่ท าให้ดิเกร์ฮูลู                  
มีความน่าสนใจ (ศักดิ์ศิลป์ หมะขะเหร็ม, สัมภาษณ์วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) 

1.2 การแต่งกาย 

คณะการแสดงดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาต่างจากคณะอ่ืนตรงที่เป็นไม่ได้แสดง       
ดิเกร์ฮูลูเพืยงการแสดงเดียว หากร่วมกับการละเล่นพ้ืนบ้าน สีละ ด้วย ดังนั้นการแต่งกายในสมัยแรกเริ่มจึง    
เรียบง่าย เพียงสวมเสื้อยืดสีพื้น กางเกงขายาว ผ้าพันเอว และผ้าโพกศีรษะ  

แต่ปัจจุบันการแต่งกายของคณะการแสดงดิเกร์ฮูลูมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคง
เอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นมุสลิมอยู่ โดยเครื่องแต่งกายมีการเลือกสวมใส่ ให้เหมาะสมกับงานที่จ้างไป
แสดง กล่าวคือหากเป็นงานแสดงต้อนรับผู้มีชื่อเสียง งานประจ าจังหวัด และงานประกวดโดยทั่วไป  ผู้แสดง               
ดิเกร์ฮูลูได้มีการเปลี่ยนแปลงชุดแต่งกายเพ่ือท าให้การแสดงน่าสนใจ และเพ่ิมความสวยงาม โดยใช้ผ้าที่มีสีและ
ลวดลายสวยงามสั่งตัดเป็นชุดให้เหมือนกันทั้งคณะ ส่วนเสื้อผ้าของนักร้องจะเน้นความสวยงามของสีสันและ
เนื้อผ้าที่มันแววสะท้อนแสงสวยงามเม่ือไฟส่องโดยที่ยังคงลักษณะการแต่งกายแบบมุสลิม 
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      รูปตัวอย่างเครื่องแต่งกาย 

          สมัยอดีต                             สมัยปัจจุบัน 

 

               ภาพที่ 1 การแต่งกายสมัยอดีต       ภาพที่ 2 กายแต่งกายสมัยปัจจุบัน 
   ที่มา: บันทึกภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

1.3 ดนตรีประกอบ 

ในระยะแรกที่มีการตั้งคณะดิเกร์ฮูลูขึ้นในชุมชน ผู้แสดงจะใช้เพียงเครื่องดนตรีเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ประกอบการแสดง เช่น กลองทน ฆ้อง ปี่ซูนา เท่านั้น ต่อมาเม่ือสังคมเปลี่ยนไปสู่ยุคที่ทันสมัยมากขึ้น ก็ได้มีการ
น าเครื่องดนตรีมาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานให้กับผู้ชมมากยิ่งขึ้น คือได้มีการเพ่ิม ร ามะนาตัวใหญ่ ฉิ่ง กลอง 
กรับ แทมบูริน แซ็ก ต่างจากในสมัยก่อนจะใช้เพียงเสียงปรบมือประกอบการให้จังหวะเท่านั้น เมื่อเพ่ิมเครื่อง
ดนตรีแล้วก็สามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมได้เพ่ิมมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การน าเทคโนโลยีและเครื่องดนตรีมาผสมในการแสดงนั้น ส่วนมากก็จะแล้วแต่โอกาส 
และงานที่ได้รับ หากเจ้าภาพต้องการให้งานสนุกสนานครึกครื้นมากขึ้น คณะผู้แสดงก็จะน าเครื่องดนตรีมา
ผสมผสานรวมถึงระบบเสียงและแสงสีต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้ใช้กับทุกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพเป็น
ส าคัญ(รอมะหลี เหาะยิ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) 

1.4 การร้องดิเกร์ฮูลูและเนื้อหาการถ่ายทอด 

ในอดีต เนื้อหาของบทเพลงดิเกร์ฮูลูจะขับร้องเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นบทสวดที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
อิสลาม ได้แก่ การสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า โดยส่วนใหญ่จะพบเพียงแต่ในเทศกาลส าคัญ ๆ ทางศาสนาเท่านั้น 
เช่น งานแต่งงาน งานพิธีขลิบอวัยวะเพศ (มาโซะยาวี)  แต่หลังจากสภาพสังคมเปลี่ยนไป พบว่าบทสวดที่ร้อ ง
กันเมื่อก่อน แม้ผู้ชมจะบอกว่าฟังสนุก แต่คนทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ต้องการสื่อ ดังนั้นผู้ขับร้อง
จึงได้คิดเอาท านองมาดัดแปลงพร้อมกับการคิดเนื้อร้องขึ้นมาใหม่ ในตอนแรกปรับภาษาให้เป็นภาษามลายูถิ่น 
โดยทดลองร้องกันเองก่อน ต่อมามีผู้เห็นว่าฟังสนุก ไพเราะและคนทั่วไปฟังเข้าใจ จึงมีการน ามาขับร้องในที่
สาธารณะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบทเพลงมากขึ้น  
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ด้านภาษาในบทเพลงดิเกร์ฮูลูไดม้ีการน าภาษาไทยมาสอดแทรกกับภาษามลายูท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสื่อ ส่วนด้านเนื้อหาของบทเพลงดิเกร์ฮูลู   ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาขึ้นใหม่       
มีการแทรกเรื่องการศึกษา ความสามัคคี สมานฉันท์ การต่อต้านยาเสพติด เหตุการณ์บ้านเมือง ความรัก การ
อนุรักษ์ต่าง ๆ  และเรื่องตลกสลับกันไป เพลงส่วนใหญ่จะมีคุณธรรมจริยธรรมคอยสอดแทรก รวมถึงชี้ให้เห็น
สภาพของสังคมปัจจุบันในหลาย ๆ ด้าน โดยจะแต่งออกมาเป็นเนื้อเพลงให้ชาวบ้านได้รับรู้ มีข่าวสารอะไรก็
แทรกเข้าไปในดิเกร์ฮูลู นอกจากนั้นถ้าเจ้าภาพมีเนื้อหาอะไรที่จะให้กล่าวในงาน อย่างเช่น งานของหน่วยงาน
รัฐต้องการให้พูดเรื่องอะไร ผู้ขับร้องก็จะเอาเนื้อหาไปแต่งเป็นเนื้อเพลงและกล่าวสด (รอมะหลี เหาะยิ, 
สัมภาษณ์วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) 

นอกจากแต่งเพลงที่สอดแทรกเนื้อหาที่ต้องการสื่อออกมาแล้ว นางประดับ ทองเจือเพชร(สัมภาษณ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)  คุณครูโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง ผู้ควบคุมคณะดิเกร์ฮูลูนักเรียนโรงเรียนควนหัวช้าง
ยังเล่าให้ฟังว่า นอกจากการแต่งเพลงที่มีเนื้อของงานต่าง ๆ แล้ว ปัจจุบันก็นิยมน าเพลงที่มีความนิยมในสังคม
มาดัดแปลงเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ โดยการปรับเนื้อร้องให้เป็นภาษามลายูบ้าง น าท านองมาแต่งเนื้อร้องใหม่
บ้าง เพ่ือให้ผู้ชมคุ้นหูไปกับสิ่งที่แสดงออกไป  เช่น เพลงที่ทุกคณะนิยมน ามาร้องมากที่สุดก็คือเพลง “ปักษ์ใต้
บ้านเรา” ของวงแฮมเมอร์โดยมีการดัดแปลงเนื้อร้องที่ผสมผสานระหว่างภาษามลายูและภาษาไทยดังตัวอย่าง 

 

เพลง ปักษ์ใต้บ้านเรา 
“…โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา แม่น้ า ภูเขา ทะเลกว้างไกล 

อย่าไปไหน กลับใต้บ้านเรา อย่าไปไหน กลับใต้บ้านเรา 
โอ้ต้นยาง ยังยืนคงทน เหมือนดั่งคน ปักษ์ใต้ไม่ท้อชีวา 

โอ้แม่น้ า ตาปี ยังไหล หลากมา เหมือนน้ าตา ชาวใต้ ที่ไหลร่วงริน 
โอ่โอ ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ โอ่โอ ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ 

ชูงา กุงหนุง ลาโอสุมาตอ กีกานอ กาเลละรูเมาะฮ์กีตอ โดะดานอ กาเลละรูเมาะฮ์กีตอ ...” 
(จากอัลบั้มคิดถึงปักษ์ใต้ : แฮมเมอร์) 

 

 

2.การด ารงอยู่โดยมีการถ่ายทอดและสืบทอดต่อไป 

การด ารงอยู่โดยมีการถ่ายทอดและสืบทอดต่อไป สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

2.1 การถ่ายทอดให้คนในชุมชน 

ดิเกร์ฮูลูของ ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน แต่จะมา
รวมตัวกันเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในเวลาว่างจากการท างาน เพ่ือการรื่นเริง หรืองานบุญงานกุศลต่าง ๆ เป็นการ
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ร้องเล่นร่วมกับการแสดงสีละ โดยผู้ที่สนใจก็อาศัยการพยายามจดจ าและลอกเลียนการเล่นจากคนที่เก่ง ๆ               
เมื่อมีโอกาสได้แสดงหรือดูบ่อย ๆ ก็มีความช านาญสามารถเล่นได้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สืบทอดที่เป็นไป
เองตามธรรมชาติเพราะมีการเรียนรู้ในวิถีของชาวบ้านอยู่แล้ว แต่ภายหลังดิเกร์ฮูลูได้พัฒนากลายเป็นอาชีพ           
ก็เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือรับงานแสดงต่าง ๆ ท าให้ผู้เล่นต้องฝึกหัด รูปแบบการสืบทอดจึงเปลี่ยนไปกลายเป็นการ
เรียนรู้ที่ต้องฝึกหัด เป็นระบบมากขึ้น  

นายศักดิ์ศิลป์ หมะขะเหร็ม กล่าวว่ารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ของดิเกร์ฮูลู ที่มีร่วมกับสีละของ 
ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นั้นเป็นเน้นการถ่ายทอดจากกลุ่มผู้มีความรู้ภายในวงโดยตรง อาศัย
การชักชวนเด็ก ๆ ที่วิ่งเล่นภายในหมู่บ้านมาฝึกฝน โดยเด็กคนไหนมีแววก็จะไปขอจากพ่อแม่ของเด็ก หรือเด็ก
ที่สนใจพ่อแม่ก็จะน ามาฝากกับตน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กภายในหมู่บ้านอาศัยเวลาก่อนเรียนคัมภีร์อัลกุรอานใน
การสอน  ปัจจุบันนี้ การถ่ายทอดให้คนในชุมชนนั้นยากข้ึน จากการที่เยาวชนในชุมชนนั้นออกไปศึกษาต่อนอก
พ้ืนที่ ท าให้การรวมตัวดังเช่นเมื่อก่อนเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเยาวชนช่วงชั้นประถมศึกษาที่ยัง
สามารถรับการถ่ายทอดดิเกร์ฮูลูได้ (ศักดิ์ศิลป์ หมะขะเหร็ม, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) 

2.2 การถ่ายทอดให้โรงเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนควนหัวช้าง ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของอ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ได้น าดิเกร์ฮูลูไปใช้ในรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ ผ่านโครงการ “ฟ้ืนฟูศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้าน” เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหายไป โดยออกแสดง
เผยแพร่ และประกวดตามสถานที่ต่าง ๆ โดยทางโรงเรียนมีการจ้างผู้ที่มีความรู้เข้าไปเป็นวิทยาการในการสอน 
ท าให้เด็ก ๆ  มีโอกาสได้เรียนรู้ดิเกร์ฮูลูมากขึ้น (รอมะหลี เหาะยิ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) 

อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดให้กับโรงเรียนยังพบปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการถ่ายทอด อันเนื่องมาจาก
แนวคิดของผู้บริหารในการสนับสนุนศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนก็จะเกิดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดให้กับโรงเรียนที่ต่อเนื่อง แต่หากทางผู้บริหารไม่สนับสนุนกิจกรรมก็อาจจะไม่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
ทางโรงเรียนก็จ าเป็นที่จะต้องหาหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมด้วย(ประดับ ทองเจือเพชร, สัมภาษณ์วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561) 

2.3 การถ่ายทอดนอกพ้ืนที่ชุมชน 

นอกจากการถ่ายทอดภายในชุมชน และโรงเรียนในชุมชนแล้วนั้น คณะดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา ก็ได้มีการออกไปถ่ายการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านดิเกร์ฮูลู นอกพ้ืนที่ชุมชนอีกด้วย โดยอาศัยการ
ติดต่อจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เช่น เทศบาลต าบลป่าชิง ส านักงานเขตการศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชน
อ่ืน ๆ ที่ติดต่อมาเพ่ือเชิญทางคณะดิเกร์ฮูลู ไปเป็นวิทยากรสาธิตการแสดง และให้ความรู้ในเรื่องการแสดง      
ดิเกร์ฮูลูแก่หน่วยงานหรือชุมชนของตน เช่น การสาธิต ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2552  
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2.4 การสร้างเครือข่าย 

คณะดิเกร์ฮูลูต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้สร้างเครือข่ายกับคณะอ่ืน ๆ เครื่ อข่ายจาก
หน่วยงานภาครัฐ  ผ่านจากการออกงานแสดงที่แสดงร่วมกัน ซึ่งทางคณะดิเกร์ฮูลูแต่ละคณะ และหน่วยงาน
ภาครัฐนั้นมีความพยายามที่ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอย่างดิเกร์ฮูลู จึงท าให้เกิดเป็นกลุ่มครูภูมิ
ปัญญาที่ออกให้ความรู้แก่ประชาชนที่ได้รับความสนใจ ผ่านความร่วมมือของแต่ละคณะ ซึ่งคอยเป็น
กระบอกเสียงในการแนะน าให้แก่กันและกันด้วย เช่น ความร่วมกับดิเกร์ฮูลูคณะมะ ยะหา  การสร้างเครือข่าย
ของดิเกร์ฮูลูจะเป็นการหยิบยืมนักแสดงเป็นส่วนใหญ่ ในบางครั้งก็มักจะเป็นการรวมวงเพ่ือแสดงร่วมกัน และ
คอยกระจายงานหรือประสานการติดต่อการแสดงให้แก่กัน การสร้างเครือข่ายเป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด
ความเข้มแข็งของกลุ่มศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอย่างดิเกร์ฮูลู ที่คอยช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้ดิเกร์ฮูลูยังคงด ารง
อยู่ไดใ้นสังคมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

2.5 การถ่ายทอดผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ด้วยความเจริญที่เข้ามาในชุมชนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ท าให้ทางคณะ     
ดิเกร์ฮูลูต่างต้องมีการพัฒนาการถ่ายทอดทอดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยในปัจจุบันก็ได้มีการ
เรียนรู้จากแผ่นวีซีดีและสื่อออนไลน์กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ส าหรับคณะดิเกร์ฮูลูต าบลป่าชิงนั้นเป็นคณะ
เล็กๆ และอยู่ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงสื่อออนไลน์ค่อนข้างล าบาก ท าให้ช่วงแรกมีการเก็บรวบรวมผลงานการแสดงของ
ตนและจากดิเกร์ฮูลูคณะอ่ืนๆ จากแผ่นวีซีดี โดยสามารถบันทึกได้อย่างละเอียดเช่นกัน ทั้งเนื้อร้อง ท านอง 
จังหวะ ท่าทาง ซึ่งการบันทึกเป็นแผ่นวีซีดีท าให้การถ่ายทอดและเรียนรู้เป็นได้อย่างสะดวกมากข้ึน ทางดิเกร์ฮูลู
ต าบลป่าชิง  อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้พยายามปรับเปลี่ยนสื่อหรือช่องทางการถ่ายทอดและเรียนรู้ให้มี
ความทันสมัยมากที่สุด โดยจะใช้สื่อออนไลน์จะเป็นสื่อส าคัญที่จะสร้างความสะดวกสบายในการเข้าถึง ทั้งนี้
คณะดิเกร์ฮูลูมองว่าสื่อที่เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่นิยมน ามาใช้กันในปัจจุบันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่า และท าให้ดิเกร์ฮูลูนั้นยังคงด ารงอยู่ได้ต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม  

3.การด ารงอยู่โดยการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับดิเกร์ฮูลู 

การที่ดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยังคงด ารงอยู่ ได้นั้น ก็เนื่องจากการมองเห็นถึง
คุณค่าแลประโยชน์ของดิเกร์ฮูลู ทั้งการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าให้กับดิเกร์ฮูลู ซึงปรากฏชัดเจนที่สุด ดังนี้ 

3.1 การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 

การส่งเสริมและสนับสนุนดิเกร์ฮูลู ของต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ปรากฏมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1.1ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดตั้งโครงการสื่อพ้ืนบ้านสื่อสารสุข 
พิจารณาให้งบประมาณโดยชุมชนต้องใช้ศิลปะพ้ืนบ้านเป็นสื่อเสริมสร้างสุขภาวะของคนในชุมชน โดยอาจจะ
เป็นศิลปะพ้ืนบ้านที่สูญหายไปแล้ว หรือยังคงอยู่แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากคนในหมู่บ้านแล้วรื้อฟ้ืนขึ้นมาให้
มีบทบาทต่อชุมชนอีกครั้ง 

3.1.2 การส่งเสริมสนับสนุนจากจังหวัดสงขลา เนื่องจากดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ออกแสดงจนได้รับชื่อเสียงมากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท าให้ได้เสนองบประมาณสนับสนุนในการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีและชุดส าหรับนักแสดง หลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงเริ่มได้รับเชิญจาก
หน่วยงานและองค์กรในจังหวัดสงขลาได้ไปแสดงในงานของจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

3.1.3 การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่ส่งเสริมให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านดิเกร์ฮูลูและสีละ โดยได้รับเชิญให้ไปสาธิตให้นักศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาใกล้หมู่บ้าน มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย                  
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น 

3.2 การได้รับการยกย่อง 

คณะดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้รับการยอมรับและยกย่องจากคนในชุมชน
และภายนอกชุมชนมากขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากผลงานที่ได้สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นความภาคภูมิใจแก่คณะ โดยผลงาน
ที่ส าคัญท าให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในคณะ และคนในชุมชน ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2553 การแสดงต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย นายถาวร เสนเนียม 
 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2553 การแสดงตอนรับ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลนิ  
 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2553 การแสดงตอนรับคณะรัฐมนตรีหญิงนริศรา ชวาลตันพิพัทธ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ภาพที่3 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549การแสดงพิธีเปิดงานฮารีรายอ 

โดยนายสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
ที่มา : บันทึกภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
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3.3 การมีบทบาทในชุมชนและนอกชุมชน 

ดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีบทบาทส าคัญทั้งในชุมชนและนอกชุมชน โดยจาก
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด ดังนี้ 

3.3.1 การมีบทบาทในการสร้างรายได้และเพ่ิมมูลค่า 

จากการลงพ้ืนที่ต าบลป่าชิง ท าให้ทราบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร ซึ่งมีรายได้หลักมาจากการกรีดยางพารา ส่วนการแสดงดิเกร์ฮูลูนั้นเป็นเพียงอาชีพเสริมส าหรับคนใน
ชุมชนเท่านั้น ซึ่งผลตอบแทนจากการแสดงดิเกร์ฮูลู ส าหรับผู้ที่แสดงเป็นอาชีพสามารถสร้างรายได้หลักหรือ
รายได้เสริมของครอบครัวได้  อาจจะไม่ได้มากนักแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจได้เป็นอย่างมาก 
และเป็นแรงจูงใจส าคัญส าหรับการท าให้ดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยังคงด ารงอยู่ได้ 

3.3.2 การมีบทบาทด้านการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ดิเกร์ฮูลูยังคงด ารงอยู่และผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านต าบลป่าชิงอย่างแนบแน่น และมีส่วนช่วยให้
ชุมชนพัฒนาไปสู่ความเข็มแข็งผ่านการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ผ่านการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพ่ือ
สร้างความบันเทิงและเป็นอาชีพของคนในชุมชน เป็นการสร้างงานกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนซึ่งถือเป็น
หัวใจส าคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของคนในชุมชนอีกด้วย 

3.3.3 การมีบทบาทด้านความเชื่อและพิธีกรรม 

บริบทของดิเกร์ฮูลูและสีละ ของ ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่เก่ียวข้องกับความเชื่อและ
พิธีกรรม มีลักษณะคล้ายกับความเชื่อและพิธีกรรมของครูหมอโนรา หรือโนราลงครู โดยมีการเชื่อมเข้ากับ
พิธีกรรมที่เรียกว่า “ตือรี” คือ การใช้ดนตรีเพ่ือการประกอบพิธีการรักษาอาการเจ็บป่วย แล้วมีมหรสพแก้บน
ถวาย ด้วยการแสดงดิเกร์ฮูลูและสีละ โดยคนส่วนใหญ่บนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือบนไม่ให้ลูกหลานถูก
เกณฑ์ทหาร     ความเชื่อ และพิธีกรรมนี้ สะท้อนให้เห็นถึง ความเคารพ นับถือในบรรพบุรุษ  ปู่ย่า ตายาย ที่
เสียชีวิตไปแล้ว ส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีอีกทั้งยังท าให้เกิดการรวมญาติ เพ่ือพิธีกรรม ท าให้ความสัมพันธ์ใน
ระบบเครือญาติมีความแน่นแฟ้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยปัจจุบันความความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้ยังคง
ด ารงอยู่ในชุมชน จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถส่งเสริมให้ชุมชนยังมีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ที่
เคยปฏิบัติกันในท้องถิ่นนั้น ๆ รวมถึงดิเกร์ฮูลู 

สรุปและอภิปรายผล 

ดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นับว่าเป็นศิลปะทางการแสดงพ้ืนบ้านที่มีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนป่าชิงเป็นอย่างมาก  แต่เมื่อสังคมไทยก้าวสู่การพัฒนา และน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง 
ดิเกร์ฮูลูจึงต้องท าหน้าที่ยอมรับและเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กับสังคมท่ีมีความแตกต่างไปจากเดิม  
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ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม ไม่ว่าการพัฒนาของเทคโนโลยี วัฒนธรรมภายนอกพ้ืนที่อัน
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน คณะดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือการด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันให้ได้ กล่าวคือการด ารงอยู่โดยการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้แก่ รูปแบบการแสดง การแต่งกาย ดนตรีประกอบ การร้องดิเกร์ฮูลู  และเนื้อหาการ
ถ่ายทอด  การด ารงอยู่โดยมีการถ่ายทอดและสืบทอดต่อไป ได้แก่ การถ่ายทอดให้คนในชุมชน การถ่ายทอดให้
โรงเรียน การถ่ายทอดนอกพ้ืนที่ชุมชน การสร้างเครือข่าย การถ่ายทอดผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการ
ด ารงอยู่โดยการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับดิเกร์ฮูลู ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ                   
การได้รับการยกย่อง และการมีบทบาทในชุมชนและนอกชุมชน    ประเด็นที่น่าสนใจคือดิเกร์ฮูลูต าบลป่าชิง
ยังคงด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างแนบแน่นด้วยการเชื่อมโยงกับความเชื่อและพิธีกรรม“ตือรี” ที่มีมาช้านาน ท าให้
เห็นว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่ความเชื่อและพิธีกรรมยังคงอยู่  การท าให้ดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จึงท าให้ดิเกร์ฮูลูมี
บทบาทมากกว่าการแสดง ดิเกร์ฮูลูต าบลป่าชิงจึงยังด ารงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน 

จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่าการด ารงอยู่ของดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา มีความสอดคล้องกับบทความวิจัยเรื่อง “การด ารงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในยุคประเทศไทย 4.0”                  
โดยภาณุรัชต์ บุญส่ง (2560) ว่าด้วยนาฏศิลป์ไทยกับการด ารงอยู่ในประเทศไทย 4.0 นั้น ต้องเชื่อมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเรียนรู้ และการการท างานอันเป็นการสร้างรายได้ และเพ่ิมคุณค่าด้วยวัฒนธรรม 
และสอดคล้องกับบทความวิจัยเรื่อง “การด ารงอยู่นาฏศิลป์ไทยในศตวรรษที่ 2” โดย (ญาดา จุลเสวก, 2560) 
ว่าด้วยมุมมองเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและค านึงประโยชน์
สูงสุดของการด ารงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในแต่ละบริบทนั้น ๆ เพื่อให้นาฏศิลป์ไทยด ารงอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัย  

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาจากดิเกร์ฮูลูเพียงพ้ืนที่เดียวเท่านั้น ควรมีการศึกษาจากพ้ืนที่อ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือความหลากหลายของข้อมูล 

2. การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าแม้ดิเกร์ฮูลูจะสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยการท าให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า 
แต่ดิเกร์ฮูลูยังไม่สามารถสร้างเป็นมูลค่าได้อย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการวิจัยที่คิดค้นกลวิธีการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าของดิเกร์ฮูลูโดยไม่สูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ของดิเกร์ฮูลูต่อไป 

บรรณานุกรม 

จรรย์สมร ผลบุญ. (ม.ป.ป.) วัฒนธรรมการแสดง คนไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดแดนใต้.   
 ค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2560, จาก:http://www.tmperformance.org/Detail.php?Id=6 
ญาดา จุลเสวก. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การด ารงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในศตวรรษที่ 21.  
           วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 21 (1), 48-61. 
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พรศักดิ ์พรหมแก้ว. (2540). การละเล่นพื้นบ้าน : บทประมวลเพื่อเสนอภาพรวม.  
            ใน พรศักดิ ์พรหมบุญแก้ว   (บรรณาธิการ). รวมบทความวิชาการวัฒนธรรมศึกษา  
            ทีทรรศน์  วัฒนธรรม. (หน้า 69-54). กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  
            จ ากัด (มหาชน). 
ภาณุรัชต์ บุญส่ง. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การด ารงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในยุคประเทศไทย4.0. 
             วารสารวิชาการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 5 (1), 107-116. 
ศักดิ์ศิลป์ หมะขะเหร็ม. (2553). ศิลปะการแสดงลีละ. สภาวัฒนธรรมต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. 

บุคลานุกรม 

ประดับ ทองเจือเพชร (2561, 10 กุมภาพันธ์). คุณครูประจ าโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง ต าบลคลองเปียะ  
            อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. 
รอมะหลี เหาะย.ิ (2560, 10 พฤศจิกายน). สมาชิกคณะดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. 
ศักดิ์ศิลป์ หมะขะเหร็ม. (2560, 10 พฤศจิกายน). หัวหน้าคณะดิเกร์ฮูลู ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ   
            จังหวัดสงขลา. 
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า  จังหวัดสงขลา 

Eco–Tourism : Pracha rath Bang Klam Floating Market  Songkhla Province 

  

ณัฐพร  จันทร1 สิริรัตน์  หมานละโต๊ะ2 และห้าวหาญ  ทวีเส้ง3 

 
บทคัดย่อ  

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัด
สงขลา และเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดน้ าประชารัฐ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า เพ่ือน ามาวิเคราะห์สร้างเป็นองค์ความรู้ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 1 คน ได้แก่ 
นายณัฐ ประสานสงฆ์ และผู้ให้ข้อมูลรอง 1 คน ได้แก่ นายบุญโปรด จิตนวล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์โดยข้อมูลน ามาเรียบเรียงและวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไปสู่
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้การเขียนอธิบายในรูปแบบเชิงพรรณา ผลการศึกษาพบว่า การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิ เวศ ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า มีการจั ดการ 4 ด้าน คือ 1) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) ด้านการจัดการ การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน 
3) ด้านกิจกรรม ที่จัดขึ้นในตลาดน้ า อาทิ ล่องเรือชมธรรมชาติคลองบางกล่ า การชมแข่งขันเรือยาว                          
4) ด้านการมีส่วนร่วม นอกจากนั้นตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าได้ด าเนินตามนโยบายตลาดประชารัฐ คือ การมี
ส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มุ่งพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด เห็นได้
ว่าการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน จะต้องตะหนักถึงบริบทและขีดความสามารถของชุมชน         
การเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า เพ่ือสร้างแนวทางในการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้พัฒนาควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ: ตลาดน้ าประชารัฐ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-2 นักศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

1 อาจารย์ ดร.,คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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Eco–Tourism : Pracha rath Bang Klam Floating Market  Songkhla 

Province 

 

Nattaporn Jantorn1 Sirirat Manlatoh2 and Howhan Thaveeseng³ 

 

Abstract 

 This study aims to study the development of Pracha Rath Bang Klam Floating Market 

Amphoe Bang Klam ,Songkhla Province ,and to propose guideline about Ecotourism 

development in Pracha Rath Bang Klam Floating Market. By Using to study qualitative method. 

Use of information from academic papers ,Research , and in-depth interviews with those 

involved in the management of Pracha Rath Bang Klam Floating Market. To be analyzed to 

create a knowledge. So The study indicated that Ecotourism Management Case Study : Pracha 

Rath Bang Klam Floating Market have managed 4 sides  is 1) Tourist Attractions : There is 

plenty of local identity. such as Floating Market , Natural resources and Culture.                                           

2) Management : To develop and promote tourism and economy to the community. 3) Activities 

: Activities organized in the floating market ,such as cruising to see Nature of Klong Bang Klam 

and see about Long boat race. 4) Participation In addition, Pracha Rath Bang Klam Floating 

Market have process to according policy Pracha Rath Market is about engaging Government, 

Private sector, and community in driving the economy towards sustainable development.                    

Can be seen that ,The development of the community to be strengthened and sustainable.                         

It must grasp the context and capacity of the community. Suggestions for eco-tourism 

development. Pracha Rath Bang Klam to propose a conservation approach about the culture 

,lifestyle and economic development of the community to develop in a sustainable way. 

Keywords: Pracha Rath Floating Market, Ecotourism Tourism Development 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

1-2 Undergraduate students of Community Studies Major, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University                                 

Hatyai Campus. 

³ Lecturer Doctor, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University Hatyai Campus. 
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บทน า   

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทและส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งยังเป็นแหล่ง
สร้างรายได้ให้กับประชาชน เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น (แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2555-2559) จากกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก 
(Earth Summit) ที่นครริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Jeneiro) มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน มุ่งเน้นให้พัฒนาความสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริม  การมี
ส่วนร่วมของประชาชน แนวทางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงทัศนะในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ โดยภาพรวมตระหนักถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติ ชุมชน วิถีความเป็นอยู่ ตลอดจนมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและพ้ืนฐานทรัพยากรของพ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นสิ่ง
ส าคัญ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554)  

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต โดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism)   ถือเป็นแนวทางส าคัญ
ในการน าไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรการท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวในยุค
โลกไร้พรมแดนจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดูแลสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้แนวคิดหลัก คือ เป็นการท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 
ทั้งนี้ยังมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนาและเพ็ญศิริ ศรีค าภา, 2557) เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อ
การรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีเพ่ิมมากขึ้น หากชุมชน
มีความเข้าใจในแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างแท้จริง มีความพร้อม หรือมีกระบวนการขั้นตอนในการ
ด าเนินการจัดน าเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเป็นไปตามแนวคิดทฤษฏีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ตลาดประชารัฐ เป็นแนวคิดเชิงนโยบายของภาครัฐ (นโยบายกระทรวงมหาดไทย, 2559) โดยรัฐบาล
ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย 
ด้วยการใช้แนวคิดประชารัฐมาแก้ไขปัญหา ซึ่งอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม พัฒนา
คุณภาพคนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนารากฐานจากชุมชน ซึ่งจัดให้มีตลาดประชารัฐ 
ที่เป็นโครงการพัฒนาตลาดใหม่และขยายพ้ืนที่ตลาดเดิมในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี 9 ประเภท คือ ตลาดประชารัฐ 
,Green Market ,ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ,ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ,ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 
,ตลาดประชารัฐของดีจั งหวัด ,ตลาดประชารัฐ  Modern Trade ,ตลาดประชารัฐของดีวิ ถี ชุ มชน                                 
ธ.ก.ส. ,ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้เป็ นการ 
บูรณาการตลาดประชารัฐเพ่ือสร้างรายได้ ให้ชุมชนให้ประชาชนมีความสุขเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด                
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าในอนาคตจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาความพร้อมและ
หารูปแบบมาตรฐานที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยใช้พ้ืนที่ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าเป็นต้นแบบด้วยการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์  ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมมากมายในบริเวณชุมชนบางกล่ าที่มีเอกลักษณ์ คือ คลองบางกล่ า วิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับสายน้ า 
โดยบูรณาการรวมกับตลาดประชารัฐจนเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า  (ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, 2560)  ซึ่งหน่วยงานรัฐมีนโยบายน าทุนทางชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
เป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า 
สะพานแขวนท่าหลวง โฮมสเตย์ริมน้ าของชาวบ้าน และการชมวิถีชีวิตลุ่มน้ าบางกล่ า รวมไปถึงการเผยแพร่
วัฒนธรรม     

 เห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมด้าน
การตลาดและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มุ่งหวังให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ 
และเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งนี้ยังให้ความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านบริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยเฉพาะการสร้างตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ซึ่งให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนตามนโยบาย
ประชารัฐของการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่
ที่ดี อย่างไรก็ตามจากการสร้างตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าซึ่งยังไม่เกิดผลที่ให้ความมั่นคงและความยั่งยืนกับ
ชุมชนมากนัก เนื่องจากชุมชนยังมีการจัดการที่ต้องรอการตัดสินใจของภาครัฐท าให้ตลาดน้ าต้องมีการพัฒนา
ตั้งแต่กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการของชุมชนไปสู่ผลที่ยั่งยืน จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ท าให้
ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าเพ่ือเป็นแนวทางที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์สู่การจัดการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าในอนาคต 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา   

 1.เพ่ือศึกษาการจัดการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
2.เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลในชุมชนบางกล่ า แบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ ส่วนแรก ข้อมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การศึกษาต ารา บทความวิชาการ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา เอกสารจากหน่วยงานราชการและเอกสารจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ส่วนที่สอง ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีสัมภาษณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยด าเนินการ
ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 2 ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก  (Indepth Interviews) และคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญ ด้วยเกณฑ์ที่ครอบคลุมในทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม ตลอดจนความรู้สึกที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบางกล่ า 
ประกอบด้วย  ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 4 คน และสมาชิกในการดูแลตลาดน้ า 



465 
 

 

 

 

 
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ านวน 5 คน ชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
5 คน   2) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับ
คนในชุมชนเป็นเวลานาน จนท าให้ผู้วิจัยได้รับการยอมรับและกลมกลืนกับคนในชุมชน เพ่ือท าความรู้จักและ
สามารถเข้าร่วมสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จากวิธีการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยน ามาเรียบเรียงและวิเคราะห์
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการเขียนอธิบายในรูปแบบเชิงพรรณา พร้อมทั้ง
น าเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า จังหวัดสงขลา 

 
ผลการศึกษา  
 การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 
ชุมชนบางกล่ า (ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า) เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งทางธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากมีประวัติการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน ประกอบกับชุมชนบางกล่ ามีความโดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ คือคลองบางกล่ าเป็นแหล่งท ามาหากินของชุมชนบางกล่ าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ
ประกอบกับสถานที่ส าคัญในชุมชนบางกล่ า โบราณสถาน คือ  วัดบางทีง วัดเก่าแก่ที่สุดอายุกว่า 200 ปี วัดชล
ธาราวาส วัดบางหยี อีกทั้งคนในชุมชนบางกล่ าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าประมง การท าการเกษตร                
ปลูกยางพารา ท าสวนผลไม้บริเวณบ้านที่ติดกับล าคลองบางกล่ าเพ่ือสะดวกแก่การใช้น้ าทางการเกษตร 
นอกจากนั้นยังประกอบกิจการส่วนตัว เช่น เครื่องปั้นดินเผา ร้านอาหาร โฮมสเตย์ ส่วนทางด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชนบางกล่ า ดั้งเดิมที่มีคนไทยเชื้อสายจีนฮ้กเกี้ยนจากการเข้ามาค้าขายของคนจีนในสมัยก่อน  
คือ เทศกาลตรุษจีน (ไหว้บรรพชน) และเช้งเม้ง (ไหว้หลุมศพ) จึงมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา ส่วน
ผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะท าบุญวันว่างเดือน 5 การท าบุญเดือนสิบ (ชิงเปรต) ประเพณีชักพระ ซึ่งเป็น
ประเพณีของไทยในภาคใต้ เนื่องจากพ้ืนที่ของชุมชนบางกล่ ามีทั้งคนไทยดั้งเดิมและคนจีนที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่
อดีตอยู่ร่วมกันต่างพ่ึงพาอาศัยกัน   
 ชุมชนบางกล่ ามีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ าประชารัฐเป็นโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศตามนโยบายตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย และการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นโยบายตลาดประชารัฐเข้มแข็งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชน ให้เศรษฐกิจชุมชนมีความแข็งแรงต่อมาเมื่อโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดสงขลา                 
มีการด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ส าหรับท าโครงการตลาดแห่งการท่องเที่ยวโดยหนึ่งในตลาดประชารัฐ คือ พ้ืนที่
ชุมชนบางกล่ าที่มีความเหมาะสมและคงความอุดมสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อม มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนเอง 
ทั้งด้านอาหารพ้ืนบ้าน ประมงท้องถิ่น สวนพืชผักปลอดสารพิษ  และมีล าคลองบางกล่ าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ของท้องถิ่น จึงเกิดแนวคิดการสร้างตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าขึ้น และแบ่งสินค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ 
สินค้าโอทอป และสินค้าพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนบ้าน ขนมพ้ืนบ้านท้องถิ่น ผัก ผลไม้ และเครื่องดื่ม อาทิ ขนมหัว
ครกหราน้ าผึ้ง ใช้วัตถุดิบในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าเพ่ือเพ่ิมเป็นมูลค่า ขนมจาก , ขนมทองม้วน, ข้าวต้มมัด, 
ขนมพิม  , ขนมหม้อข้าวหม้อแกง จากวัตถุดิบในชุมชน และ อาหารท้องถิ่น เช่น ข้าวย า ปลาเผาจากคลองบาง
กล่ า ผัดไทกุ้งสด รวมถึงปลาตากแห้งที่ชาวบ้านจับปลามาตากแห้ง นอกจากนั้นผลไม้พ้ืนบ้าน เช่น ลูกหยี ละมุด 
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ภายในตลาดยังมีอาหาร เช่น ก๋วยจั๊บ ก๋วยเตี๋ยว ส้มต า และอีกหลากหลายชนิดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาเพลิดเพลินกับธรรมชาติและได้ลิ้มลองอาหารพ้ืนบ้านได้เต็มที่ โดยบรรยากาศภายในตลาดไม่ได้เป็น
เพียงแหล่งซื้อขายสินค้าอาหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน และความสัมพันธ์ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกันก็กลายเป็นแหล่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนด้วย   

ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ ามีการแสดงพ้ืนบ้านให้นักท่องเที่ยวได้รับชม ในเวลาตอนเย็นเป็นกิจกรรม
ยามค่ าคืนหมุนเวียนกันไป อาทิ การแสดงมโนราห์ของศูนย์การเรียนรู้บางกล่ า หนังตะลุงของลุงดวล และการ
เล่นดนตรีโฟล์คซองของวง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ชาวบ้านล้วนแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการจัดงานและการส่ง
ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติคลองบางกล่ า สะท้อนวัฒนธรรมของคน
ริมฝั่งคลองบางกล่ าที่อยู่กับสายน้ ามาทั้งชีวิต นักท่องเที่ยวจะได้ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนบางกล่ าที่ประกอบ
อาชีพประมง มีการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการจับปลาในรูปแบบเกี่ยวกับการท าบาม  การจับกุ้งด้วยมือ หรือการดัก
ไซตู้ สิ่งเหล่านี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนบางกล่ า ที่มีประเพณีเกี่ยวข้องกับสายน้ า 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม การแข่งขันเรือยาว ซึ่งการแข่งขันปีละ 1 ครั้งช่วงต้นพฤศจิกายน เพราะเป็นช่วงน้ า
หลากเหมาะส าหรับแข่งขันเรือยาว นับเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมายาวนานแต่เป็นที่น่าเสียดายประเพณี
ชักพระทางน้ าหายสาบสูญไปแล้ว ซึ่งทางองค์กรบริหารส่วนต าบลบางกล่ ามีแผนที่จะรื้อฟ้ืนประเพณีชักพระ
ทางน้ าให้กลับมาขึ้นมาอีกครั้ง  นอกจากนี้วิถีการล่องเรือถือเป็นการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งของคนในชุมชน 
เป็นวิถีชีวิตจริงของคนบางกล่ าเพ่ือน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ และคอยท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการ
ให้ข้อมูลความรู้และประวัติความเป็นมาของสถานที่ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงประวัติ ความเป็นมา 
ประวัติศาสตร์ของแต่ละสถานที่ ความรู้ทางภูมิศาสตร์และสามารถดูลมฟ้าอากาศได้  นอกจากนี้ยังมีการฝึกให้
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในตลาดน้ าประชารัฐบาง
กล่ า โดยจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการในทุกครั้งที่มีการเปิดตลาดประมาณ 3-5 เที่ยว โดยน านักท่องเที่ยวไป
ตามสถานที่ท่ีได้ก าหนดไว้และมีกฎระเบียบให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพเพ่ือความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

 การจัดการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า  

 โดยการจัดการตลาดน้ าประชารัฐ เริ่มจากจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน โดยให้คนในชุมชนเป็นคนจัดการ
และควบคุมดูแล เนื่องจากคนในพื้นท่ีจะรู้ถึงความต้องการและความเหมาะสมของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ช านาญการเรื่องการพัฒนาชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับตลาดน้ าประชารัฐ 
ตลอดจนคอยให้ค าแนะน าให้ตลาดประสบความส าเร็จ ดังนั้นพัฒนาการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ ามีการ
บริหารจัดการที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี้ี 
 1. ด้านพื้นที่ ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าสร้างข้ึนบริเวณริมคลองบางหยีและติดกับวัดบางหยี ภายใน
ตลาดมีอาคารส าหรับแม่ค้าจ านวน 3 อาคาร และมีซุ้มไม้ไผ่ จ านวน 20 หลัง ใช้เป็นร้านค้าพ้ืนบ้าน สินค้า
ท้องถิ่น ผักและผลไม้ จากสวนเกษตรปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (Handicraft) ของท้องถิ่น ของที่
ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีพ้ืนที่ขายของที่หลากหลาย และมีพ้ืนที่ส าหรับนั่งรับประทานอาหาร 2 แห่ง คือ
บริเวณในตัวอาคารจะมีโต๊ะไม้ไผ่ส าหรับนั่งรับประทานอาหาร ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
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โดยการปูเสื่อริมคลอง นอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายรูปที่เป็นเอกลักษณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว คือป้ายตลาดน้ าประชารัฐ
ที่ติดกับคลองบางกล่ า ประกอบกับบรรยากาศทางธรรมชาติของชุมชนบางกล่ าอีกด้วย 
 2. ด้านการจัดการ ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 และมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน  
เนื่องจากบริเวณท่ีตั้งของตลาดน้ าอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 4 ซึ่งมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการจัดตั้งตลาดน้ า
ประชารัฐบางกล่ า ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าก็จะท างานควบคู่ไปกับภาครัฐ ส่วน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็จะมีปลัดอ าเภอ เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจัดการต่างๆ จึงเป็น
ที่มาของตลาดประชารัฐเพราะมีหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและประชาชนเข้ามามีส่วนดูแลควบคุ มให้ตลาด
ประชารัฐเป็นตลาดที่ช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งการจัดการแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายคัดเลือกแม่ค้าและสินค้า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และชมรมเรือ โดยแต่ละฝ่ายก็จะ
มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3. ด้านกิจกรรม  ที่ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ล่องเรือชมทิวทัศน์ของคลองบางกล่ าโดยกลุ่มชมรมเรือ ระหว่างทางแวะชมกับสถานที่ทาง
วัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้ สวนเกษตร สวนผลไม้ รวมถึงโฮมสเตย์ของชาวบ้าน และมีเส้นทางท่องเที่ ยวเชิง
นิเวศ 2 เส้นทาง ประกอบด้วย 

 เส้นทางที่ 1 เส้นทางไปปากคลองบางกล่ าออกสู่ทะเลสาบสงขลา มีแหล่งท่องเที่ยวให้แวะชม ดังนี้   
วัดบางทีง วัดบางหยี ภายในวัดทั้งสองมีโบราณสถาน ของเก่าแก่ กุฏิเจ้าอาวาสเก่าสถาปัตยกรรมบันไดวน
หลวงพ่อหนู ที่วัดบางหยี มีความเก่าแก่มากกว่า 60 ปี  จากนั้นจะน านักท่องเที่ยวไปรับประทานอาหารเที่ยง 
ซึ่งจะมีร้านอาหารน้ามาศ ร้านอาหารนายช่าง บ้านทางไท ครัวนายแสงธรรมดาและแวะพักโฮมสเตย์ชายเลบาง
เหรียง  โปรแกรมสุดท้ายของเส้นทาง คือ ทะเลสาบสงขลา ชมวิถีชีวิตชาวประมง สาธิตการยกยอ การทอดแห 
และการดักไซ มีที่พักโฮมสเตย์บ้านทางไทให้บริการ 
 เส้นทางที่ 2 เส้นทางด้านในคลองบางกล่ า แวะวัดบางทีง วัดบางกล่ า ไหว้พระครูพิพัฒชลธาราวาส 
หรือพ่อท่านต้ม -เอียด หลังจากนั้นก็น านักท่องเที่ยวไปสวนละมุดป้าเป็ด สวนละมุด ( 100 ปี ) ชมผลไม้
พ้ืนบ้านของชุมชนบางกล่ า จากนั้นก็เดินทางไปขึ้นฝั่งที่บางกล่ าดินเผา ของลุงชาญชัย เป็นดินเผาสามน้ าของ
คลองบางกล่ า สาธิตการท าเครื่องปั้นดินเผาและมีเครื่องปั้นดินเผาชิ้นเล็กจนถึงชิ้นใหญ่ สามารถน ากลับไปเป็น
ของที่ระลึกจากบางกล่ าได้ จากนั้นน านักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับสะพานโบราณส าหรับสัญจรไปมาของคนทั้งสอง
ฝั่งคลอง นั้นคือ สะพานแขวนท่าหลวง 100 ปี สุดท้ายเดินทางไปพิพิธภัณฑ์วัดท่าช้าง ไปดูของสะสมโบราณ 
โฮมสเตย์ที่สามารถพักได้ คือ ชิคเค้น โฮมสเตย์ หลานตาสอนโฮมสเตย์ บุญส่งโฮมสเตย์   

 4. ด้านการมีส่วนร่วม ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ ามีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมมือกัน
พัฒนาตลาดน้ าประชารัฐ โดยภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสร้างตลาดน้ าประชารัฐและส่งเสริมทางด้าน
การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า มีตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้าขาย
สินค้าภายในตลาดน้ าประชารัฐหรือมาท ากิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะการล่องเรือชมธรรมชาติ
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ของคลองบางกล่ าและเที่ยวชมสถานที่ส าคัญเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิ ตแบบ
ชาวบ้านในสมัยก่อน จากการใช้คลองบางกล่ าเป็นเส้นทางในการคมนาคม โดยที่ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมขับ
เรือและเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และเล่าข้อมูลหรือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ภายใน
ชุมชนบางกล่ า แสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ท าอาชีพการประมงจากภูมิปัญญาและฝีมือของชาวบ้านที่ใช้
เครื่องมือในการประกอบอาชีพประมง ตลอดจนเห็นถึงโบราณสถาน หรือ ศาสนสถานเก่าแก่ที่เป็นวัฒนธรรม
และมีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน ตลอดจนแสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูบูรณะให้คงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่า กิจกรรมการล่องเรือชมธรรมชาติของตลาดน้ าประชารัฐบาง
กล่ า โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรม มีการฝึกพูดภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เข้ามาเที่ยวภายในตลาดน้ าประชารัฐ   นับเป็นสิ่งส าคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามามีส่วนร่วม  
ในทางออกกฎระเบียบในการท่องเที่ยว คือต้องสวมใส่เสื้อชูชีพเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ เพ่ือให้การพัฒนาตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า มีการบริหารจัดการที่ดี น าไปสู่ความยั่งยืน 

รายละเอียดดังภาพที่ 1 
   ภาพที่ 1 : การบริหารจัดการและพัฒนาตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า 
 
 แนวทางพัฒนาตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า 
 ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการอย่าง
เหมาะสมแล้ว จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้อง
หาแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้ตลาดน้ าประชารัฐมีความเข้มแข็งและความยั่งยืนเพราะเป็นสถานที่ที่สร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชน ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า 
ออกเป็น 5 แนวทาง ดังนี้ 
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1. แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือใช้ในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยพัฒนาพ้ืนที่
รองรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มแม่ค้าในชุมชนที่เพ่ิมขึ้น มีโครงการสร้างอาคารจากเฟส 1 สู่ เฟส 2 ตลอดจน
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ห้องน้ า ที่จอดรถ พ้ืนที่รับประทานอาหาร ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น รวมถึงการ
รักษาความสะอาด เพ่ิมถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการและปรับภูมิทัศน์โดยตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าให้มี
ความสวยงาม นอกจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จะต้องค านึงถึงการบริการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ช่วยท าให้นักท่องเที่ยวรู้จักและประทับใจในการท่องเที่ยว ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าในปัจจุบันยังเป็นภาพ
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความต้องการของคนในสังคมปัจจุบันที่มีความผูกพันกับการคมนาคมทางบกแต่ยัง
โหยหาวิถีชีวิตริมน้ าแบบสมัยก่อน จึงควรจะพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวแบบตลาดน้ าในปัจจุบันให้เป็นการ
น าเสนอมิติทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมฝั่งคลองมากกว่าการเน้นด้านการขายเพียงอย่างเดียว การส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวของตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ผู้ประกอบการและผู้บริการเรือน าเที่ยวควรมี เอกลักษณ์ของ
ชุมชนเอง เน้นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชุมชน เช่น การแต่งกายในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว                   
ภาษาการสื่อสารในลักษณะท้องถิ่น หรือภาษาถิ่นใต้ของมัคคุเทศก์รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

2. แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าควรมีการพัฒนาในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรและธรรมชาติให้คงอยู่และค านึงถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การสงวนรักษา ฟื้นฟู 
ควบคุมดูแลทรัพยากรในระบบนิเวศให้คงสภาพไว้ เพ่ือสามารถน ามาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวได้นานที่สุด 
ซ่ึงจ าเป็นต้องจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย คือ ป้องกัน และลดสาเหตุ ที่อาจท าให้เกิดปัญหามลพิษแก่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การสร้างกฎระเบียบชุมชนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด ได้แก่ 
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว คนในท้องถิ่น จะต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ รักษาสภาพ ไม่ท าลาย หรือสร้าง
ความเสียหายแก่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือการสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนโดยการจัดกิจกรรมให้คนใน
ชุมชนบางกล่ าได้เข้าร่วม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ถึงความส าคัญของสายน้ าและร่วมมือกัน
สอดส่องผู้บุกรุกท าลายธรรมชาติ  

3. แนวทางพัฒนาการด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผนพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชนย่อมเข้าใจชุมชนและวัฒนธรรมของตนได้ดีกว่าคนนอก 
โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ซึ่งจะมีภาครัฐสนับสนุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณ ตลอดจนภาคเอกชนและนักวิชาการจะเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการฝึกอบรม
ดูงานด้านการท่องเที่ยวเพ่ือน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับชุมชน  และการให้ชุมชนในพ้ืนที่ช่วยกันดูแลรักษา
สถานที่เป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าเพราะเปรียบเสมือนหัวใจส าคัญของคนใน
ชุมชน โดยสร้างคุณค่าและความส าคัญในการใช้ประโยชน์ของจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุกมิติ และ
ร่วมกันพัฒนาตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าตามอัตลักษณ์ที่แท้จริงของชุมชนบางกล่ า ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการโดยมีทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ เอกชนและสถานบันการศึกษา ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่
การตลาดการท่องเที่ยวของชุมชน  
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4. แนวทางพัฒนาด้านสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด ในปัจจุบันตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าได้มี
โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยการจัดท าแผ่นพับ และสื่อออนไลน์
การสร้างเว็บไซต์ขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ตลาดน้ า มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางและการบริการของแหล่งท่องเที่ยวให้ทราบ ส่วนการตลาด ได้มีการวางแผน
พัฒนาตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยมีการจัดนิทรรศการ และออกนิทรรศการต่างๆ 
เพ่ือแนะน าตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ซึ่งได้รับความร่วมมือกับการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังมีการ
ติดต่อกับบริษัททัวร์ โดยทางตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าควรจะมีโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจาก
บริษัททัวร์ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ งที่จะท าให้ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังนั้น                        
การประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถจัดให้มีบริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและประสานงานกับบริษัททัวร์ 

5. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายตลาดประชารัฐ การจัดการเครือข่ายตลาดประชารัฐที่มีอยู่ทั่วประเทศ
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือกันของผู้น าในการด าเนินงานของตลาดประชารัฐทุกที่ มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความส าเร็จและปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานของตลาดประชารัฐ พร้อมทั้งช่วยกัน เสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนาเครือข่ายตลาดประชารัฐให้มีความเข้มแข็ง ยกระดับตลาดประชารัฐให้มี
มาตรฐานเพ่ือก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า มีพ้ืนที่ส าหรับสร้างรายได้ให้แก่คน
ในชุมชนตามวัตถุประสงค์ของนโยบายประชารัฐ โดยสร้างพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าให้คนในชุมชนบางกล่ า                
มีรายได้จากการค้าขายและการบริการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนบาง
กล่ า ซึ่งโดยรวมอาจหมายถึง การสร้างเศรษฐกิจของชุมชนขึ้นมาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน้ า 
ทั้งการบริการเรือน าเที่ยว การเปิดร้านอาหารพ้ืนบ้าน การเปิดโฮมสเตย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างดีให้กับชุมชน ส่งผลให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อเศรษฐกิจระดับครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีตามไปด้วย นั้นคือ การมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดน้ าร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
จนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนซึ่งก่อให้เกิดเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด รายละเอียดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 : แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า 

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการในการสนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ในเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสนทนากับชาวบ้านในเรื่องการจัดการของตลาด จากการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชนบางกล่ า กรณีศึกษา “ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า” ทั้งหมดที่ได้ศึกษามานั้นมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน เศรษฐกิจระดับ
ชุมชน และเศรษฐกิจระดับสังคม สามารถน ามาสรุปโดยแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าสู่เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

การพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากฐานเป็นเป้าหมายส าคัญตามจุดประสงค์ของนโยบายประชารัฐ ซึ่งตลาด
น้ าประชารัฐบางกล่ า เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน ของคนในชุมชน คือ การจ าหน่ายผลผลิตจาก
ครัวเรือนของตนเองมาจ าหน่ายในตลาด ท าให้มีอาชีพเสริมและรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ยังท าให้คนในชุมชนมี
พ้ืนที่ที่ใช้ในการค้าขายอย่างถาวรไม่ต้องหาบเร่น าผลผลิตไปขายที่อ่ืน สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างตลาดน้ า
ประชารัฐบางกล่ าเป็นพ้ืนที่ส าหรับแลกเปลี่ยนเงินตราให้คนในชุมชนได้มีรายได้เพ่ือเลี้ยงครอบครัวและยังเป็น
การกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งยังช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เป็นการต่อยอดผลผลิตของตนเอง 
นอกจากนี้ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเผยแพร่วิถีชีวิตให้แก่คนนอกพ้ืนที่
และนักท่องเที่ยวได้รู้จัก ท าให้มีเงินไหลเวียนในชุมชนจากการสร้างตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ดังนั้น การสร้าง
ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ยังเป็นการลดภาวะของการเกิดหนี้สินในครัวเรือน เนื่องจากชาวบ้านมีรายได้เพ่ิม
ขึ้นมาโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจกระแสหลัก เพียงแค่น าสินค้าหรือผลผลิตของตนเองมาจ าหน่ายใน
ตลาดประชารัฐบางกล่ าก็จะช่วยลดภาวะหนี้สินในแต่ละครัวเรือนและยังช่วยให้เศรษฐกิจดีีขึ้นที่มีการ
เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุปัจจัยภายนอกแตกต่างกับ อนุวัฒน์ สงสม (2552) ที่ศึกษาเศรษฐกิจของ
ภาคครัวเรือนจังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้ พบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่

แนวทางท่ี 1 การพฒันาดา้นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แนวทางท่ี 4  การพฒันาดา้น ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์และการตลาด 

แนวทางท่ี 2 การพฒันาดา้นการอนุรักษ ์
ตลาดน ้ าประชารัฐบางกล ่า  

แนวทางท่ี 5 การพฒันาเครือข่าย            

ตลาดประชารัฐ แนวทางท่ี 3  พฒันาการดา้นการมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชน 
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ท าให้ทิศทางความสัมพันธ์ของการผลิตลดลง ส่งผลให้รายได้ลดลงด้วยเช่นกัน และการเพ่ิมข้ึนของหนี้สิน ดังนั้น
เมื่อรายได้ในระดับครัวเรือนของชุมชนบางกล่ า จากการสร้างตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า   ส่งผลให้เกิดความ
มั่นคงในครัวเรือน ท าให้ชีวิตของคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไม่มีการลักทรัพย์เกิดขึ้น อีกทั้งยังลด
การเกิดอาชญากรรมทางทรัพย์สิน ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้      

                                 
ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าสู่เศรษฐกิจระดับชุมชน 
เมื่อมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบางกล่ าขึ้นมา โดยเกิดจากการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนที่เป็น

รูปธรรม สิ่งที่ตามมา คือ มีโครงการนโยบายประชารัฐเลือกพ้ืนที่ของชุมชนบางกล่ าให้กลายเป็นตลาดน้ า
ประชารัฐบางกล่ า เมื่อค าว่าประชารัฐ เป็นการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามาการ
จัดการในเรื่องต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุษบา สิทธิการ และเชิดชาติ หิรัญโญ (2550) เรื่องการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ระบุว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นควรตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการให้ชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เสมอภาค เท่าเทียมกันทุกภาคส่วน ดังนั้นการพัฒนาตลาดน้ า
ประชารัฐบางกล่ าจึงอยู่ภายใต้ขีดความสามารถของชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ควรมีการก ากับควบคุม ดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวและคุณภาพของ
ตลาดพร้อมกับส่งเสริมการบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ หรือวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านโดยผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว  และการตระหนักถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีการบูรณาการวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนแก่ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากการที่
ชาวบ้านน าสินค้ามาจ าหน่ายในตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจชุมชนและกลุ่ม
อาชีพ เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกับการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว สอดคล้องกับตุนท์ ชมชื่น และจักรพันธ์ ชัยทัศน์ (2559) ที่ศึกษา
การผลิตด้วยทุนชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ พบว่า รูปแบบการผลิตด้วยทุน
ชุมชนของชุมชนโปร่งผา มีรูปแบบการผลิตด้วยทุนชุมชนที่ส าคัญ คือ การเกษตร การแปรรูปสินค้า เกษตรงาน
หัตถกรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนเชียงตุงมีรูปแบบการผลิตด้วยทุนวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม พุทธศาสนา ภูมิปัญญาด้านการท าเกษตร การท ามีด เป็นการท าเครื่องปั้นดินเผา ส่วนชุมชน
เมืองสิงห์ มีรูปแบบการผลิตด้วยทุนวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน โดยตลาดน้ า
ประชารัฐน าทุนทางธรรมชาติมาบูรณาการกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ประกอบกับนโยบายของรัฐจึงเกิดเป็น
ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ทั้งนี้ประชาชนทั้ง 3 ชุมชนต่างเห็นด้วยกับการผลิตสินค้าด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
โดยการใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเอง  
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ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าสู่เศรษฐกิจระดับสังคม 
เมื่อชุมชนบางกล่ ามีรายได้ที่เพียงพอต่อการบริโภคอุปโภคแล้วส่งผลกต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ที่ดีขึ้นเนื่องจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสังคมแล้วยังต้องพัฒนาและค านึงถึงขดความสามารถของ
ทรัพยากรชุมชนอีกด้วยสอดคล้องกับผลการศึกษาของส านักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและส านักสื่อสารการ
พัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2559) ที่ระบุว่า การพัฒนาในประเทศที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเชื่อว่าหากเศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นจากระดับรายได้ของประชาการทั้ง
ระดับครัวเรือนและระดับชุมชนท าให้รายได้ของประเทศเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลต่อมาตรฐานการด ารงชีวิตของ
ประชาชนสูงแต่ความเจริญทางเศรษฐกิจ หากไม่ค านึงถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการใช้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์
พร้อมการจัดการ และคุ้มครองระบบนิเวศให้ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นหากตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า
มีการจัดการเพ่ือสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจของชุมชน และน ามาสู่เศรษฐกิจในสังคมบนพ้ืนฐานความยั่งยืนของ
ทรัพยากรในชุมชน  

กล่าวสรุปได้ว่า การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา  “ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า” ได้มีพ้ืนที่
ส าหรับสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนตามวัตถุประสงค์ของนโยบายประชารัฐ โดยสร้างพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยน
สินค้าให้คนในชุมชนบางกล่ า มีรายได้จากการค้าขาย และการบริการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการท่องเที่ยว       
เชิงนิเวศที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนบางกล่ า ซึ่งโดยรวมอาจจะหมายถึง ธุรกิจชุมชนที่มีการสร้างเศรษฐกิจของ
ชุมชนขึ้นมาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและตลาดน้ า ทั้ง การบริการเรือน าเที่ยว การเปิดร้านอาหาร
พ้ืนบ้าน การเปิดโฮมสเตย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีให้กับชุมชน ส่งผลให้เกิดความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เศรษฐกิจระดับครัวเรือนดี ก็จะท าให้คุณภาพชีวิตดีส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น และยังส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ าร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน ก่อให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

1. จากการวิจัยพบว่า ตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า จังหวัดสงขลา มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ควรมีการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดน้ าแก่
คนในชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวของตน 

2. จากการวิจัยพบว่า การจัดการตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า ควรศึกษามาตรการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของตลาดน้ าประชารัฐบางกล่ า โดยสร้างกลไกการท างานร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว นักวิชาการเพ่ือพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ตลาดน้ าประชารัฐ                
เพ่ือน ามาพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนมากท่ีสุด 

 2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการจัดการของชุมชนในทุกๆ ด้านทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ       
สิ่งแวดล้อม เพ่ือผู้วิจัยสามารถเข้าถึงโครงสร้างการพัฒนาชุมชนอย่างครบถ้วน  
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การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค ์: สมเด็จเจ้าเกาะยอ 
สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง  

 
ชนนิกานต์ เจริญขวัญ1 ปาริชาติ ทีอุทิศ2                                                                            

ศุภรัตน์ พรมสวัสดิ์3  และบุษกร โกมลตรี4 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่ งผล ให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จ                    
ทั้ ง 4 องค์  : สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง 
โดยใช้วิธีเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มี                
ส่วนร่วม จากนั้นน ามาจัดประมวลผลข้อมูล รายงานผลการวิจัยโดยพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ คือ ปัจจัยด้านความเชื่อ            
ด้านพิธีกรรม และด้านวัตถุมงคล ส่งผลให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ดังนี้ ปัจจัยด้านความเชื่อ 
พบว่าความเชื่อที่คล้ายคลึงกันคือความเชื่อสมเด็จเจ้าเกาะยอ  สมเด็จเจ้าพะโคะ  และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่  
ได้แก่การบนบานให้แคล้วคลาดปลอดภัย ส่วนความเชื่อที่แตกต่างกัน คือ ความเชื่อสมเด็จเจ้าเก าะยอและ
ความเชื่อสมเด็จเจ้าพะโคะได้แก่ การแห่ผ้าขึ้นเขากุฏบูชาสมเด็จเจ้าเกาะยอ และความเชื่อเรื่องอภินิหารเหยียบ
น้ าทะเลจืดของสมเด็จเจ้าพะโคะ แต่ไม่ปรากฏความเชื่อที่มีต่อสมเด็จเจ้าจอมทอง ปัจจัยด้านพิธีกรรม พบว่า 
พิธีกรรมที่คล้ายคลึงกัน คือพิธีกรรมที่มีต่อสมเด็จเจ้าเกาะยอและสมเด็จเจ้าพระโคะได้แก่ พิธีกรรมทอดผ้าป่า  
และพิธีกรรมที่มีต่อสมเด็จเจ้าพะโคะและสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ได้แก่ พิธีกรรมสรงน้ า  ส่วนพิธีกรรมที่แตกต่างกัน
คือพิธีกรรมสมเด็จเจ้าเกาะยอและสมเด็จเจ้าจอมทอง ได้แก่  พิธีสมโภชผ้าและพิธีห่มผ้า  สมเด็จเจ้าเกาะยอ  
พิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์เขากุฏ และพิธีบวงสรวงบูรพาจารย์สมเด็จเจ้าจอมทอง ปัจจัยด้านวัตถุมงคล พบว่า วัตถุ
มงคลที่คล้ายคลึงกันคือวัตถุมงคล สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ได้แก่ เหรียญ 
ศาสนวัตถ ุและพระเครื่อง ส่วนวัตถุมงคลที่แตกต่างกัน คือวัตถุมงคลสมเด็จเจ้าเกาะยอมีผ้าห่มองค์เจดีย์ผืนเก่า 
แต่ไม่ปรากฏวัตถุมงคลสมเด็จเจ้าจอมทอง    
 
ค าส าคัญ: การเปรียบเทียบ ปัจจัย การด ารงอยู่ สมเด็จทั้ง 4 องค ์  
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา ดร, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
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บทน า 
 

ปัจจุบันสังคมไทยมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น อีกทั้งภาครัฐสนับสนุนให้
ประชาชนมีการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงท าให้เป็นสังคมสมัยใหม่ที่ยึดถือความเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อในสิ่งที่
สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าความเชื่อในเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้
ทางวิทยาศาสตร์ยังคงอยู่ โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภาคใต้ เช่น ภูตผี เทวดา เจ้าป่า เจ้าเขา  

ภาคใต้มีความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับอ านาจเหนือมนุษย์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ เช่น 
ความเชื่อเรื่องทวด ความเชื่อเรื่องวิญญาณศักดิ์สิทธิ์  และความเชื่อเรื่องการไหว้ต้นไม้ ความเชื่อจึงเป็นการ
ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ความเชื่อเป็นธรรมชาติและถือว่าเป็น
วัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง ธวัช ปุณโณทก (2536, น. 351)  

ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีความเชื่อเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ 
สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดเขากุฏ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ทุก ๆ ปี ชาวเกาะยอจะจัดท าบุญประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏเพ่ือห่มองค์พระเจดีย์ และห่มพระพุทธรูป 
ประเพณีนี้ชาวบ้านจะน าผ้าทอเกาะยอสีเหลืองที่ร่วมกันทอขึ้นมาแห่ไป  รอบ ๆ เกาะยอแล้วน าไปห่มเจดีย์ที่
ประดิษฐานสมเด็จทั้ง 4 องค ์เพ่ือแสดงการเคารพบูชาและสักการะสมเด็จทั้ง 4 องค ์ 

อย่างไรก็ตาม สมเด็จทั้ง 4 องค์ ยังคงประดิษฐานอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้ สมเด็จเจ้าเกาะยอ
ประทับอยู่ท่ีวัดเขากุฏ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สมเด็จเจ้าพะโคะประทับอยู่ท่ีวัดพะโคะ อ าเภอ
ชุมพล จังหวัดสงขลา สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ประทับอยู่ท่ีวัดสูงทุ่งบัว ต าบลกระแสสินธุ์  อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด
สงขลา และสมเด็จเจ้าจอมทองประทับอยู่ที่วัดเขาอ้อ ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
ชาวบ้านในแต่ละพ้ืนที่จึงมีความเชื่อและความศรัทธาต่อสมเด็จแต่ละองค์มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ส่งผลให้เกิด
เป็นต านานเรื่องเล่าสืบต่อมา นอกจากนี้สมเด็จทั้ง 4 องค์ยังได้รับการกล่าวถึงในด้านความศักดิ์สิทธิ์จนท าให้เกิด
การด ารงอยู่ จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค ์: 
สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง  เพ่ือเก็บบันทึกต านาน    
เรื่องเล่า ท าความเข้าใจคุณค่าและความส าคัญของสมเด็จทั้ง 4 องค์ที่ส่งผลต่อการมีชื่อเสียงให้คนไปเคารพ
สักการะ และด ารงอยู่สืบมา 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง  4 องค์ ระหว่างสมเด็จเจ้าเกาะยอ 
สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง 

วิธีการศึกษา  
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง  4 องค์ ระหว่างสมเด็จเจ้า

เกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมจอง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ต้องการน าเสนอประวัติของสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง 
ที่ก่อให้เกิดปัจจัยในด้านความเชื่อ ด้านพิธีกรรม และด้านวัตถุมงคลของสมเด็จทั้ง 4 องค ์
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ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการวิจัย คือ วัดเขากุฏของสมเด็จเจ้าเกาะยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา วัดพะโคะของสมเด็จเจ้าพะโคะ ต าบลชุมพล อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วัดสูงทุ่งบัวของ             
สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา วัดเขาอ้อของสมเด็จเจ้าจอมทอง 
ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื่องจากวัดเขากุฏปรากฏประวัติเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าเกาะยอ
เป็นส่วนใหญ่ และพบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทองไม่
มากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมเด็จเจ้าทั้ง 3 องค์ในพื้นที ่วัดเขากุฏที่ประดิษฐาน
สมเด็จเจ้าเกาะยอ วัดพะโคะที่ประดิษฐานสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดสูงทุ่งบัวที่ประดิษฐานสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และ
วัดเขาอ้อที่ประดิษฐานสมเด็จเจ้าจอมทอง 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้แนวคิดการด ารงอยู่ของโรเบอร์ท เบลลาห์ (อ้างถึงใน ฉลาดชาย รมิตานนท์ 2527 
น. 83) แนวคิดความเชื่อของ วิเชียร เกษปทุม (ม.ป.ป. น. 24-35) แนวคิดพิธีกรรมของชัยวุฒิ พิยะกุล (2540, 
น. 13) แนวคิดวัตถุมงคลของ จ ารัส เพชรทับ (อ้างถึงใน ชัยมงคล อุดมทรัพย์ 2539 น. 14) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของชวัลกร ภู่เจนจบ, ธัญญารัตน์ ทุ่มชู, นพรัตน์ วรศักตยานันต์, และวิภาพร รัตโนชัยกุล 
(2559, น.30 -35) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ให้มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีภาคสนาม  โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลในชุมชน ได้แก่ เจ้าอาวาส พระสงฆ์ภายในวัด 
ผู้ทรงความรู้ ชาวบ้านในพ้ืนที่ทั้ง 4 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 15 คน และน าข้อมูลมารวบรวมและวิเคราะห์จนกว่า
ข้อมูลของสมเด็จทั้ง 4 องค์จะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และสังเกตผู้ให้
ข้อมูล ที่เป็นผู้ให้ความรู้ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิครั้งนี้ผู้วิจัยจะบันทึกข้อมูลด้วยการอัดเสียง  การใช้กล้อง
ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และจดบันทึก อีกท้ังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการสนทนาแสดงความคิดเห็น 

ผลที่ได้จากการศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ ระหว่าง
สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง ใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) ในการน าเสนอข้อมูล 

ผลการศึกษา  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ : สมเด็จเจ้าเกาะยอ 
สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง พบว่า ต านานเรื่องเล่าของสมเด็จทั้ง 4 องค์    
มีดังนี ้
  สมเด็จเจ้าเกาะยอเป็นพระสมณศักดิ์  ท่านเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตรงกับรัชสมัยสมเด็จ                    
พระเอกาทศรถ รัชกาลที ่9 ครองราชย์สมบัติระหว่าง พ.ศ. 2148 - 2163 สมเด็จเจ้าเกาะยอได้เดินทางจากกรุง
ศรีอยุธยามาที่วัดเขากุฏเพ่ือมาดูแลหัวเมืองปักษ์ใต้โดยเดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา และได้เดินทางมา
จนถึงเกาะยอ โดยปฏิบัติภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเอกา
ทศรถ จนได้รับการพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นสมเด็จพระราชมุนีเขากุฏ (พระบุญมานพ ประมุขโต,            
ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) 
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 สมเด็จเจ้าพะโคะท่านเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่าปู เป็นบุตรชายของนายหู และนางจัน สมเด็จ
เจ้าพะโคะเป็นที่รู้จักและผู้คนให้ความเคารพเป็นอย่างมากก็มาจากครั้งที่สมเด็จเจ้าพะโคะได้เดินทางไปกรุงศรี
อยุธยาโดยการนั่งเรือส าเภา แต่เมื่อไปถึงกลางทะเลปรากฏว่าเรือแล่นต่อไปไม่ได้  เจ้าของเรือคิดว่าท่านเป็น
กาลกิณี ท่านจึงแสดงอภินิหารเหยียบน้ าทะเลให้กลายเป็นน้ าจืดเพ่ือให้ผู้คนที่อยู่บนเรือได้ดื่มประทังชีวิต    
(พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน, ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2560) 

สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ที่ ต าบลบางล าพู  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สมัยนั้นมี
การระบาดของโรคห่า ท าให้มีคนเจ็บป่วยจ านวนมาก ท่านจึงอพยพชาวบ้านบริเวณวัดลงเรือ หลังจากนั้น
สมเด็จเจ้าเดินทางอ้อมแหลมมลายูเรียบเข้าชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ให้คนจอดเรือและได้ขึ้นมาส ารวจ จึงเห็น
ว่าเป็นเนินสูงที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีผลหมากรากไม้ จึงอพยพขึ้นฝั่งและได้ตั้งส านักบนวัดสูงเกาะใหญ่     
(นายสุวรรณ พุฒคง,  ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561) 

สมเด็จเจ้าจอมทองเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดไม่มีใครทราบได้        
รายชื่อสมเด็จเจ้าจอมทองปรากฏอยู่ในธรรมเนียบเจ้าอาวาส วัดเขาอ้อ องค์ที่ 2 รองจากพระอาจารย์ทอง    
ซึ่งขณะนั้นยังเป็นส านักวัดเขาอ้ออยู่ ในประวัติไม่ได้เขียนว่าสมเด็จเจ้าเป็นคนที่ไหน ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์
อักษร คาดว่าสมเด็จเจ้าจอมทองเดินธุดงค์มาเป็นพระกรรมฐาน ส่วนเรื่องอภินิหารของท่านที่ประจักษ์ให้
ชาวบ้านเลื่อมใส คือ ครั้งที่สมเด็จเจ้าจอมทองให้พระน าแตงโมไปถวายสมเด็จเจ้าพะโคะ เมื่อถึงเวลาฉันกับไม่มี
ใครผ่าออก สมเด็จเจ้าพะโคะทราบเข้าก็หัวเราะชอบใจแล้วท่านก็น าเอาแตงโมมาผ่าด้วยมือของท่านถวายให้
พระองค์อ่ืน ๆ ฉัน (นายทวี พืชมงคล,  ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2561) 

จากเรื่องเล่าของสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง   
ในพ้ืนที่ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ วัดเขากุฏ ต าบลเกาะยอ  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา วัดพะโคะ ต าบลชุมพล                
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วัดสูงทุ่งบัว ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา และวัดเขาอ้อ 
ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เห็นได้ว่าชาวบ้านในแต่ละพ้ืนที่มีความเคารพบูชาต่อสมเด็จ
เจ้าที่ประดิษฐานอยู่ในพ้ืนที่ของตน ก่อให้เกิดเป็นปัจจัย ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านความเชื่อ ปัจจัย               
ด้านพิธีกรรม และปัจจัยด้านวัตถุมงคล ที่ผู้วิจัยพบความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ดังนี้ 

ปัจจัยด้านความเชื่อที่ผลต่อการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ 
ความเชื่อที่มีต่อสมเด็จเจ้าเกาะยอ มีดังนี้ 
1. ความเชื่อเกี่ยวกับบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์หรือบ่องอ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่มีความแปลก

กว่าบ่อน้ าอ่ืน ๆ คือ มีน้ าตลอดทั้งปี ไม่แห้งแล้ง ในขณะที่บ่อน้ าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ่องอกลับแห้งแล้ง    
มีน้ าน้อย ในอดีตชาวบ้านจึงน้ าจากบ่องอมาใช้ประโยชน์เ พ่ือการบริโภค  และรักษาโรคภัยต่าง  ๆ               
(นายประจวบ ทีปจิรังกูล, ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)   

2. ความเชื่อเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ ชาวบ้านเล่าว่าในเวลากลางคืนก่อนถึงวันท าบุญในวันขึ้น 15 ค่ า  เดือน 
6 ชาวบ้านบางคนเห็นดวงไฟขนาดลูกมะพร้าว จ านวน 2 ดวง ลอยผ่านไปและหายไปบริเวณเขากุฏ ชาวบ้าน
เชื่อกันว่าเป็นดวงไฟของสมเด็จเจ้าเกาะยอหนึ่งดวง ที่มาเยี่ยมลูกหลานชาวเกาะยอ ส่วนดวงไฟอีกหนึ่งดวง
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ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จเจ้าเกาะยอ (นายประจวบ ทีปจิรังกูล, ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2561)     

3. ความเชื่อเกี่ยวกับการบนบาน มีการบนบานให้แคล้วคลาดปลอดภัย การบนบานให้หายจากโรคภัย
ไข้เจ็บ การบนบานขอให้ส าเร็จดังหวัง และการจัดการแสดงมหรสพเพ่ือแก้บน 

4. ความเชื่อการแห่ผ้าขึ้นเขากุฏ การแห่ผ้าขึ้นเขากุฏเกิดจากความเชื่อที่ว่าสมเด็จเจ้าเกาะยอเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจ าชาวเกาะยอ เปรียบเสมือนตัวแทนองคพ์ระพุทธเจ้า จึงท าให้มีการแห่ผ้าขึ้นเขากุฏ 

5. ความเชื่อขององค์พระเจดีย์ ชาวบ้านเชื่อกันว่า องค์พระเจดีย์เขากุฏเป็นสถานที่สมเด็จเจ้าเกาะยอ
มรณภาพและบรรจุอัฐิสมเด็จเจ้าเกาะยอไว้ใต้ฐานองค์พระเจดีย์เขากุฏ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเกาะยอ 

ความเชื่อท่ีมีต่อสมเด็จเจ้าพะโคะ มีดังนี้  
1. อภินิหารเหยียบน้ าทะเลจืด สืบเนื่องมาจากเรื่องเล่าในตอนที่สมเด็จเจ้าพะโคะได้เดินทางไปศึกษา

ต่อที่กรุงศรีอยุธยาโดยเรือส าเภา และได้เกิดพายุท าให้เรือไม่สามารถแล่นต่อไปได้ เป็นเหตุให้เสบียงอาหาร
รวมทั้งน้ าจืดที่มีอยู่ในส าเภาขาดแคลนลง สมเด็จเจ้าพะโคะจึงแสดงอภินิหารโดยการห้อยขาข้างซ้ายลงสู่ทะเล 
น้ าทะเลจึงกลายเป็นน้ าจืดให้ลูกเรือได้ดื่ม (ต านานวัดพะโคะและหลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด ม.ป.ป.           
น.11-12) 

2. น้ ามนต์สมเด็จเจ้าพะโคะ ครั้งตอนที่สมเด็จเจ้าพะโคะยังมีชีวิตกรุงศรีอยุธยาได้เกิดโรคห่าระบาด
อย่างร้ายแรงประชาชนล้มตายเป็นจ านวนมาก ท่านจึงท าพิธีปลุกเสกน้ าพระพุทธมนต์ เมื่อท าน้ ามนต์เสร็จ              
จึงให้กรมการน าไปประพรมแก่ประชาชนจนทั่วกรุงศรีอยุธยาไม่ช้าไข้ห่าก็เบาบางและหายไปในที่สุด  

3. เซียมซีท านายดวงวัดพะโคะ วัดพะโคะมีการเสี่ยงทายค าท านาย ทั้งเสี่ยงเซียมซี เสี่ยงไม้ปวย     
และยกช้างเสี่ยงทาย เป็นการอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สังเกตได้จากผู้คนที่มาวัดพะโคะจะเข้ามาขอพร
จากการเสี่ยงเซียมซี เสี่ยงไม้ปวย และยกช้างเสี่ยงทาย หากเป็นไปตามที่ขอแล้วจะแก้บนด้วยสิ่งที่ต นบน                      
ไว้ในตอนที่ขอ 

“…ใครบนไว้ว่าอย่างไรแก้บนอย่างนั้น จะบนไว้ว่าจะถวายไข่ไก่ ขนมโค หรือช้างจ าลองก็แล้วแต่ ไม่ได้
มีการจ ากัดว่าต้องเป็นนั้นเป็นนี้…” (นพภา มากปันผล สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561) 

4. รอยฝ่าพระพุทธบาท ชาวบ้านเชื่อว่ารอยฝ่าพระพุทธบาทที่อยู่ในวัดพะโคะ เป็นรอยฝ่าพระพุทธ
บาทของสมเด็จเจ้าพะโคะที่ได้เหยียบไว้บนแท่นหิน (ต านานวัดพะโคะและหลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด น.23) 

ภาพที ่1 รอยพระพุทธบาท 
ที่มา: http://pakohtemple.blogspot.com/2015/10/blog-post_62.html 

http://pakohtemple.blogspot.com/2015/10/blog-post_62.html
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ความเชื่อที่มีต่อสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ มีดังนี ้
1. ความเชื่อเกี่ยวกับการบนบานให้กิจการรุ่งเรืองและการบนบานให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากการ  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลนางดวน แก้วด า, ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เล่าว่า ชาวบ้านมีความเชื่อใน
การบนบานว่าสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ก่อนที่จะออกเดินทาง
ชาวบ้านจะระลึกถึงสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยจากพาหนะไม่ว่าจะไปที่แห่งใดก็ไม่เกิด
อันตรายทั้งปวง 

ความเชื่อที่มีต่อสมเด็จเจ้าจอมทอง มีดังนี ้
จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นายจรูญ ชูมณี, ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2561 เล่าว่าประวัติของ

สมเด็จเจ้าจอมทองเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบ เนื่องจากเรื่องเล่าเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน  ท าให้ความเชื่อของ
ชาวบ้านที่มีต่อสมเด็จเจ้าจอมทองไม่ปรากฏ 

จากผลการศึกษาด้านความเชื่อ พบว่า ชาวบ้านมีความเชื่อต่อ สมเด็จเจ้าเกาะยอ และสมเด็จเจ้า
พะโคะ แตกต่างกันดังนี้  สมเด็จเจ้าพะโคะ ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับอภินิหารเหยียบน้ าทะเลจืด ซึ่งมีเรื่อง
เล่าสืบต่อมาอย่างช้านาน ท าให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อและเลื่อมใสศรัทธาต่อสมเด็จเจ้าพะโคะจึงมีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด” ส่วนสมเด็จเจ้าเกาะยอ ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับการแห่ผ้า
ขึ้นเขากุฏ ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมที่ชาวบ้านได้สืบสานมาอย่างยาวนาน จึงเรียกพิธีกรรมนี้ว่า      
“แห่ผ้าขึ้นองค์พระเจดีย์เขากุฏ”  

 นอกจากนี้ยังพบความเชื่อที่คล้ายคลึงกันดังนี้ สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ และสมเด็จเจ้า
เกาะใหญ่ พบความเชื่อเกี่ยวกับการบนบานให้แคล้วคลาดปลอดภัย กล่าวคือ ชาวบ้านจะมีการบนบานต่อรูป
เสมือนของสมเด็จแต่ละองค์ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตราย และบนบานให้
ประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงาน   

อย่างไรก็ตามกลับไม่ปรากฏความเชื่อของสมเด็จเจ้าจอมทอง เนื่องจากไม่มีเรื่องเล่าที่เป็นลายลักษณ์
อักษร นอกจากนี้ยังไม่มีการเล่าสืบต่อกันมาเป็นต านานอย่างชัดเจน  ชาวบ้านในพื้นที่จึงไม่รู้ประวัติของสมเด็จ
เจ้าจอมทอง 

ปัจจัยด้านพิธีกรรมท่ีผลต่อการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ 
พิธีกรรมที่เก่ียวกับสมเด็จเจ้าเกาะยอ มีดังนี ้
1. พิธีสมโภชผ้า พิธีสมโภชผ้าเป็นพิธีกรรมทีส่ืบเนื่องมาจากความเชื่อเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าเกาะยอ ดังนั้น

เมื่อถึงวันวิสาขบูชาขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ชาวบ้านจะนัดหมายกันขึ้นไปบูชาหรือสมโภชเจดีย์บนยอดเขากุฎ        
มีการห่มผ้าเจดีย์ และองค์พระพุทธรูปแทนสมเด็จเจ้าเกาะยอ จนกลายเป็นประเพณีประจ าปีที่ชาวเกาะยอถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนปัจจุบัน 

2. พิธีห่มผ้าสมเด็จเจ้าเกาะยอ การห่มผ้าสมเด็จเจ้าเกาะยอ จัดขึ้นวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ถือเป็น
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฎ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการห่มผ้าองค์เจดีย์เขากุฎ เป็นการบูชาองค์สมเด็จเจ้ าเกาะยอ 
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เมื่อขบวนแห่ผ้าเคลื่อนมาถึงบริเวณลานประทักษิณเจดีย์เขากุฎก็จะ เริ่มแห่ผ้าเวียนประทักษิณ 3 รอบ        
เพ่ือความเป็นสิริมงคล  

3. พิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์เขากุฏ พิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์เขากุฏเป็นพิธีกรรมที่น าผ้าห่มสมเด็จเจ้าเกาะ
ยอท่ีชาวบ้านเตรียมกันมาเพ่ือน ามาห่อองค์เจดีย์เขากุฏ (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, 2556)  

 

ภาพที ่2 พิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์เขากุฏ 
ที่มา: http://provinceculture.go.th/songkhla/new/index.php?/article/5/view/62/ 

4. การทอดผ้าป่า การทอดผ้าป่าเริ่มท าหลังจากเสร็จพิธีการห่มผ้าองค์พระเจดีย์เขากุฏ และพิธีห่มผ้า
สมเด็จเจ้าเกาะยอ เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและน าปัจจัยจากการท าบุญของญาติโยมไปบูรณะ
เจดีย์ต่อไป 

พิธีกรรมที่เก่ียวกับสมเด็จเจ้าพะโคะ มีดังนี้ 

1. พิธีทอดผ้าป่าประจ าปี จัดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ า
ทะเลจืด สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีพิธีห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตน มหาธาตุเพราะถือว่า
เป็นโบราณสถานส าคัญในวัดพะโคะ 

2. พิธีกรรมสรงน้ าสมเด็จเจ้าพะโคะ การสรงน้ ารูปเสมือนสมเด็จเจ้าพะโคะประจ าปี เป็นการท าบุญ
อดีตบูรพาจารย์มีการบวงสรวงอันเชิญรูปเสมือนสมเด็จเจ้าพะโคะ และให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวได้มาสรง
น้ าขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

พิธีกรรมที่เก่ียวกับสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ มีดังนี ้

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นายสุวรรณ พุฒคง , ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เล่าว่า                 
ไม่มีการจัดขึ้นพิธีกรรมสมโภชสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ แต่มีการจัดพิธีกรรมสรงน้ าพระตามประเพณีสงกรานต์ของ
ทุก ๆ ปี เพ่ือเป็นสิริมงคลต่อชีวิต และบ้านเมือง 

 พิธีกรรมที่เก่ียวกับสมเด็จเจ้าจอมทอง มีดังนี้ 

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นายทวี พืชมงคล, ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2561 เล่าว่า  พิธีกรรม
ของสมเด็จเจ้าจอมทองไม่มีข้อมูลปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะเกิดขึ้นเป็นเวลานาน และไม่ได้มีการเล่า
สืบต่อกันอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ข้อมูลขาดหายไป แต่ที่วัดเขาอ้อมีพิธีกรรมบวงสรวงบูรพาจารย์ เพ่ือระลึกถึง
เจ้าอาวาสตั้งแต่องค์แรกจนถึงเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดเขาอ้อ  
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ผลการศึกษาปัจจัยด้านพิธีกรรมที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์พบว่า ชาวบ้านในพ้ืนที่วัด
เขากุฏได้จัดพิธีกรรมทอดผ้าป่าต่อสมเด็จเจ้าเกาะยอ คล้ายคลึงกับพิธีกรรมทอดผ้าป่าต่อสมเด็จเจ้าพะโคะของ
ชาวบ้านในพ้ืนที่วัดพะโคะ คือ วัดทั้งสองแห่งจัดพิธีกรรมทอดผ้าขึ้นเพ่ือให้ชาวบ้านได้แสดงความกตัญญูต่อ
สมเด็จเจ้าทั้งสอง สืบสานประเพณีท้องถิ่น และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา แต่วัดพะโคะจะมีพิธีห่มผ้าพระ
สุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุร่วมอยู่ในพิธีทอดผ้าป่า เนื่องจากชาวบ้านในพ้ืนที่วัดพะโคะเชื่อว่าเป็นเจดีย์
ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมสรงน้ าพระของสมเด็จเจ้าพะโคะและสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ 
โดยพิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี โดยชาวบ้านจะมาสรงน้ าเพ่ือขอพรเป็นสิริมงคลต่อชีวิต
และบ้านเมือง 

นอกจากนี้ยังพบพิธีกรรมที่แตกต่างกันดังนี้ สมเด็จเจ้าเกาะยอ พบพิธีสมโภชผ้า พิธีห่มผ้าสมเด็จเจ้า
เกาะยอ และพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์เขากุฏ ชาวบ้านในพ้ืนที่วัดเขากุฏมีความเชื่อว่าสมเด็จเจ้าเกาะยอเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจ าต าบลเกาะยอ ดังนั้นจึงเกิดเป็นพิธีกรรมเหล่านี้เพ่ือให้ชาวบ้านแสดงความเคารพนับถือและ
ศรัทธาเพ่ือระลึกถึงสมเด็จเจ้าเกาะยอ ส่วนสมเด็จเจ้าจอมทองจะมีพิธีบวงสรวงบูรพาจารย์ที่จัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือระลึกถึงเจ้าอาวาสตั้งแต่องค์แรกจนถึงเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดเขาอ้อ ต าบลมะกอกเหนือ 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ปัจจัยด้านวัตถุมงคลที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ 

วัตถุมงคลของสมเด็จเจ้าเกาะยอ มีดังนี ้

1. ผ้าห่มองค์พระเจดีย์ผืนเก่า ชาวบ้านเกาะยอทุกคนเชื่อกันว่าเป็นผ้าที่มีความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง 
ครอบครัว  

 

ภาพที่ 3 ผ้าห่มองค์พระเจดีย์ผืนเก่า 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

2. วัตถุมงคล มีรูปเสมือนจากเนื้อผงผสมว่าน เหรียญ และพระเครื่อง ชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีคุณ
อภินิหารทางด้านคงกระพันมหาอุด แคล้วคลาดปลอดภัย และเมตตามหานิยม  
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ภาพที่ 4 เหรียญสมเด็จเจ้าเกาะยอ รุ่น 1 
ที่มา: http://uauction2.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=211&qid=104986 

วัตถุมงคลของสมเด็จเจ้าพะโคะ มีดังนี ้ 
1. พระเครื่องรูปเสมือนสมเด็จเจ้าพะโคะ 
2. อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพะโคะ 
3. ลูกแก้วคู่บารมีของสมเด็จเจ้าพะโคะ 
4. ปูชนียวัตถุอ่ืน ๆ เช่น ถ้วย โอ่ง เป็นต้น มีมากมายเก็บรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด มีไว้เพ่ือ

การศึกษาต่อไป 

 

ภาพที่  5 ภาพพระหลวงปู่ทวด รุ่นกรรมการ 
ที่มา: http://uauction3.uamulet.com 

วัตถุมงคลของสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ มีดังนี ้

สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่มีการปลุกเสกวัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่องเพียงอย่างเดียว โดยจัดสร้างที่วัดสูงทุ่งบัว 
ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ.2506 

 

ภาพที่ 6 วัตถุมงคลสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 
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วัตถุมงคลของสมเด็จเจ้าจอมทอง มีดังนี ้

จากการสัมภาษณ์นายจรูญ ชูมณี, ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2561  เล่าว่าสมเด็จเจ้าจอมทองไม่
มีการจัดสร้างวัตถุมงคล อีกท้ังยังไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับวัตถุมงคล  เพราะในสมัยนั้นสมเด็จเจ้าจอมทองยัง
ไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

 ผลการศึกษาด้านวัตถุมงคลของสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จ
เจ้าจอมทอง พบว่า วัตถุมงคลของสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ มีความ
คล้ายคลึงกัน คือ ชาวบ้านมีความเชื่อต่อเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมเด็จทั้งสามองค์ ความเชื่อดังกล่าวจึงสะท้อน
ออกมาเป็นการสร้างวัตถุมงคล ดังนี้ สมเด็จเจ้าเกาะยอมีเหรียญสมเด็จเจ้าเกาะยอรุ่น 1 ผ้าห่มองค์เจดีย์ผืนเก่า 
และรูปสมเด็จเจ้าเกาะยอ ต่อมาสมเด็จเจ้าพะโคะ มีพระเครื่องรูปเสมือนสมเด็จเจ้าพะโคะ รูปยืน รูปนั่งทั้งองค์ 
และเหรียญ และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ที่ปรากฏวัตถุมงคล คือ พระเครื่องแม้จะมีเพียงรุ่นเดียว แต่ชาวบ้านก็ให้
ความเคารพบูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังค าสัมภาษณ์ของ นายนพภา มากปันผล สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ได้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้ายต่าง ๆ และปกปักรักษาคุ้มครองให้
ปลอดภัยจากยานพาหนะ ส่วนวัตถุมงคลที่แตกต่างกัน คือ สมเด็จเจ้าเกาะยอมีผ้าห่มองค์เจดีย์ผืนเก่าเป็นผ้าที่
ชาวบ้านเกาะยอเชื่อกันว่าหากน าติดตัว หรือน าไปผูกท่ีใดก็ได้ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งอันตราย 

อย่างไรก็ตามสมเด็จเจ้าจอมทองไม่ปรากฏวัตถุมงคล เนื่องจากชาวบ้านไม่รู้เรื่องเล่าของสมเด็จเจ้า
จอมทองอย่างละเอียด ท าให้ความเชื่อของชาวบ้านที่มีต่อสมเด็จเจ้าจอมทองขาดหายไป ส่งผลให้ชาวบ้านใน
พ้ืนที่วัดเขาอ้อไม่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลที่เก่ียวข้องกับสมเด็จเจ้าจอมทอง 

จากปัจจัยด้านความเชื่อ ด้านพิธีกรรม และด้านวัตถุมงคลที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ส่งผลให้
มีการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งผลให้สมเด็จแต่ละองค์มีชื่อเสียงที่ไม่เท่ากัน   
โดยสมเด็จที่มีชื่อเสียงมาก คือ สมเด็จเจ้าพะโคะ ส่วนสมเด็จเจ้าจอมทองมีชื่อเสียงน้อย  

สรุปและอภิปรายผล 

การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค ์: สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้า
พะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง เห็นได้ว่าเรื่องเล่าของสมเด็จเจ้าแต่ละองค์ ท าให้เห็นถึง
ความคล้ายคลึงและแตกต่างของปัจจัยด้านความเชื่อ ปัจจัยด้านพิธีกรรม และปัจจัยด้านวัตถุมงคล สรุปได้ดังนี้  

ปัจจัยด้านความเชื่อ สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ พบความเชื่อที่
คล้ายคลึงกัน คือ ความเชื่อเกี่ยวกับการบนบานให้แคล้วคลาดปลอดภัย ส่วนสมเด็จเจ้าเกาะยอและสมเด็จเจ้า
พะโคะพบความเชื่อแตกต่างกัน คือ สมเด็จเจ้าพะโคะ ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับอภินิหารเหยียบน้ าทะเลจืด 
ส่วนสมเด็จเจ้าเกาะยอ ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับการแห่ผ้าขึ้นเขากุฏแต่กลับไม่พบความเชื่อของสมเด็จเจ้า
จอมทอง เนื่องจากไม่มีเรื่องเล่าที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
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ปัจจัยด้านพิธีกรรม ชาวบ้านในพื้นที่วัดเขากุฏได้จัดพิธีกรรมทอดผ้าป่าต่อสมเด็จเจ้าเกาะยอ คล้ายคลึง
กับพิธีกรรมทอดผ้าป่าต่อสมเด็จเจ้าพะโคะของชาวบ้านในพ้ืนที่วัดพะโคะ และพิธีกรรมสรงน้ าพระของสมเด็จ
เจ้าพะโคะและสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ นอกจากนี้ยังพบพิธีกรรมที่แตกต่างกัน คือ สมเด็จเจ้าเกาะยอ พบพิธี
สมโภชผ้า พิธีห่มผ้าสมเด็จเจ้าเกาะยอ และพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์เขากุฏ ส่วนสมเด็จเจ้าจอมทองจะมีพิธี
บวงสรวงบูรพาจารย์ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือระลึกถึงเจ้าอาวาสตั้งแต่องค์แรกจนถึงเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
ของวัดเขาอ้อ ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ปัจจัยที่ด้านวัตถุมงคล วัตถุมงคลของสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่        
มีความคล้ายคลึงกัน คือ สมเด็จเจ้าเกาะยอมีเหรียญสมเด็จเจ้าเกาะยอรุ่น 1 ผ้าห่มองค์เจดีย์ผืนเก่า และรูป
เสมือนสมเด็จเจ้าเกาะยอ  ต่อมาสมเด็จเจ้าพะโคะ มีพระเครื่องรูปเสมือนสมเด็จเจ้าพะโคะ รูปยืน รูปนั่งทั้งองค์ 
และเหรียญ และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่มีพระเครื่อง ส่วนวัตถุมงคลที่แตกต่างกัน คือ สมเด็จเจ้าเกาะยอมีผ้าห่ม
องค์เจดีย์ผืนเก่าเป็นผ้าที่ว่าหากน าติดตัวหรือน าไปผูกที่ใดก็ได้ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งอันตราย         
แต่ไม่พบวัตถุมงคลของสมเด็จเจ้าจอมทอง เนื่องจากไม่มีเรื่องเล่าที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

ปัจจัยด้านความเชื่อ ด้านพิธีกรรม และด้านวัตถุมงคลที่ท าให้เห็นความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน 
ส่งผลให้มีการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ มาจนถึงปัจจุบัน และส่งผลให้สมเด็จแต่ละองค์มีชื่อเสียงที่             
ไม่เท่ากัน 
 การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ ระหว่างสมเด็จเจ้า
เกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทองสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

การด ารงอยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์มีความสัมพันธ์กับความเชื่อ พิธีกรรม และวัตถุมงคล กล่าวคือ     
ความเชื่อ พิธีกรรม และวัตถุมงคลเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สมเด็จทั้ ง 4 องค์ยังคงด ารงอยู่ขณะเดียวกันการด ารง
อยู่ของสมเด็จทั้ง 4 องค์ก็ส่งผลให้เกิดความเชื่อ พิธีกรรม และวัตถุมงคลที่สืบต่อกันไป เห็นได้ว่าชาวบ้านมี
ความเชื่อต่อต านานเรื่องเล่าว่าสมเด็จเจ้าแต่ละองค์เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ มีพลังเหนือธรรมชาติ จึงเกิดเป็นเรื่องเล่า
ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าของสมเด็จทั้ง 4 องค์ยังคงด าเนินอยู่อย่างมั่นคง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความเชื่อของ วิเชียร  เกษประทุม (ม.ป.ป. น. 24)  ว่า ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับ
นับถือหรือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนว่าเป็นความจริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ตาม  การยอมรับ
นับถือจะมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ หรืออาจจะไม่มีหลักฐานที่น ามาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้น
ก็ได ้
 เห็นได้ว่าชาวบ้านมีความเชื่อต่อเรื่องเล่า จึงท าให้มีการจัดสร้างพิธีกรรมขึ้น เช่น พิธีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏ 
พิธีทอดผ้าป่า พิธีบวงสรวงบูรพาจารย์ เป็นต้น ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมพิธีกรรมจะรวมใจเป็นหนึ่ง ขณะร่วมพิธีจะ
ส ารวมกาย วาจา และใจ เมื่อเสร็จจากพิธีกรรมชาวบ้านจะรู้สึกจิตใจผ่องใส อีกท้ังยังมีการบนบานหรือขอพรให้
ส าเร็จในสิ่งที่ตนหวัง สอดคล้องกับแนวคิดพิธีกรรม ของชัยวุฒิ พิยะกุล (2540, น. 13) ว่า “พิธีกรรมหมายถึง
พิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติตามความเชื่อให้เป็นรูปธรรมที่จะน าไปสู่เป้าหมายในสิ่งที่ต้องการ”  
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ต่อมายังมีการจัดสร้างวัตถุมงคลเพ่ือบูชาและระลึกถึงต่อสมเด็จเจ้าทั้ง 4 องค์ อีกทั้งยังมีน าวัตถุมงคล
ไ ว้ ติ ด ตั ว เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น จ า ก สิ่ ง ชั่ ว ร้ า ย  ส อด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด วั ต ถุ ม ง ค ล ข อ ง  จ า รั ส  เ พ ช ร ทั บ                                      
(อ้างถึงใน ชัยมงคล อุดมทรัพย์ 2539 น. 14) ว่า เครื่องรางของขลังเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ 
แต่จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน อาจเกิดจากสัตว์ พืช หรือแร่ธาตุ เชื่อกันว่าของขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ให้ทั้ง
ด้านโชคลาภเมตตามหานิยม หรือแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่าง ๆ   

นอกจากนีเ้รื่องเล่าของสมเด็จทั้ง 4 องค์ท่ีส่งผลให้เกิดปัจจัยทั้ง 3 ด้านยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
การด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของชวัลกร ภู่เจนจบ, ธัญญารัตน์ 
ทุ่มชู, นพรัตน์ วรศักตยานันต์, และวิภาพร รัตโนชัยกุล (2559, น.30 - 35) ที่ศึกษาการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอ
หงส์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า ชาวบ้านมีความเชื่อต่อเจ้าพ่อคอหงส์ จึงก่อให้เกิดเป็น
พิธีกรรมขึ้น คือพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อคอหงส์และพิธีบนบานต่อเจ้าพ่อคอหงส์ และยังมีศาลเจ้าพ่อคอหงส์              
และศาสนวัตถุให้ชาวบ้านได้เคารพบูชา    
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การผลิตซอด้วงกรณีศึกษา : ช่างนพดล ไทรวิมาน  
 

สุภาวดี แสงสุริยา1 และรัชวิช มุสิการุณ2  
 

บทคัดย่อ 
  

 งานวิจัยเรื่องการผลิตซอด้วงกรณีศึกษา ช่างนพดล ไทรวิมาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติของ  
ช่างนพดล ไทรวิมาน ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และวิธีการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมาน  

ผลการวิจัยพบว่าช่างนพดล ไทรวิมาน เป็นช่างที่ศึกษาวิธีการผลิตซอด้วงจากช่างวาทิต ไทรวิมาน บิดา 
ช่างศุภาพล ไทรวิมาน พ่ีชาย เริ่มท างานเป็นช่างผลิตเครื่องดนตรีไทยประเภทซอ โดยได้แรงบันดาลใจจาก
พ่ีชายและบิดา ช่างนพดล ไทรวิมานเป็นช่างทีม่ีความละเอียดในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตซอด้วง 
กระบวนการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมาน  มีขั้นตอนการผลิตโดยเริ่มจากการคัดเลือกไม้                        
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การท าคันทวน การท ากระบอกซอ การท าลูกบิด การท าคันชัก การเหลาหย่อง              
การประกอบซอ การทดสอบเสียง ช่างนพดล ไทรวิมาน มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ คือ การกลึงลูกแก้วที่มี
ลักษณะคล้ายเปลือกหอยสังข์ การกลึงของลูกบิดซอด้วงที่มีรูปลักษณ์เด่นชัด และสวยงาม การตกแต่งหัวโขน
ซอด้วงที่มีความประณีตบรรจง การขึ้นหน้าซอที่อาศัยความรู้ความเข้าใจของช่าง เทคนิคที่ใช้ได้รับการสืบทอด
งานช่างมาจากบิดา ใช้ความช านาญในการแก้ไขปัญหาชิ้นงานต่าง ๆ ทั้งในระหว่างการผลิตและหลังการ     
ผลิตซอ ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ซอของช่างนภดล ไทรวิมาน เป็นที่ยอมรับของศิลปินซออย่างแพร่หลาย 

 
ค าส าคัญ: ซอด้วง กระบวนการผลิต ช่างนพดล ไทรวิมาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาดนตรีไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 อาจารย์ประจ า, สาขาวิชาดนตรีไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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บทน า 
 ดนตรีไทย เป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่า  
วัฒนธรรมไทยสาขาอ่ืน เปรียบเสมือนเพชรน้ าหนึ่งอันล้ าค่า โดยได้รับการสั่งสมบ่มเพาะจากบรรพชนไทย     
สืบทอด ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล จึงนับเป็นมรดกของชาติไทยที่น่าภาคภูมิ ใจอย่างแท้จริง 
ดนตรีไทยนั้นได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ เช่น อินเดีย จีน อินโดนีเซีย ฯลฯ ผ่านการเผยแพร่
ศาสนาและการค้าสมัยโบราณ คนไทยได้รับวัฒนธรรมเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต
แบบไทยและคงรักษารูปแบบทางวัฒนธรรมนั้นสืบมาจนกลายเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย (วรรลภา  พรหม
ทอง : 2550)  

วัฒนธรรมทางดนตรีของไทยได้จัดรูปแบบเครื่องดนตรีตามลักษณะการบรรเลงแบบอินเดียเป็น         
4 ประเภท คือ เครื่องดีด เครื่องตี เครื่องสี เครื่องเป่า ซึ่งแต่ละประเภทจะมีบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะการบรรเลงและการผสมวงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งได้ตามลักษณะ
การผสมเครื่องดนตรี ดนตรีไทยแบ่งเป็นวงได้ 3 ประเภท คือ วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ และวงมโหรี ทั้งนี้ใน     
วงเครื่องสายประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใช้สีและดีดเป็นหลัก ในขณะที่วงปี่พาทย์เป็นการ
ผสมเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เครื่องกระทบ และเครื่องเป่าเป็นหลัก   ในส่วนของวงมโหรีนั้นเป็นการน า
เครื่องดนตรีในวงเครื่องสายและวงปี่พาทย์เข้ามารวมบรรเลงด้วยกัน โดยตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังเกินไปและ
ลดขนาดเครื่องปี่พาทย์ออกบางชิ้นลง เพ่ือความกลมกลืนกันระหว่างเสียงของเครื่องตีกับเสียงของเครื่องสาย  
ในการบรรเลง (ภัทราวุฒิ จุถนอม : 2556) 
 จากการผสมวงดนตรีไทยทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลง ทั้งในวงเครื่องสาย
และวงมโหรี ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภท เครื่องสี คือ ซอด้วง ซออู้ 
และซอสามสาย จากลักษณะเสียงของซอทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว ซอด้วง ถือเป็นซอที่มีเสียงดังกังวานกว่าซอ     
ชนิดอ่ืน จึงได้รับบทบาทหน้าที่เป็นผู้น าวงทั้งในวงเครื่องสายและวงมโหรี แนวทางการบรรเลงซอด้วงมีทั้งสี
ท านองเก็บและท านองอ่อนหวานเสียงยาว ๆ ตามลักษณะของท านองเพลงนั้น ๆ ซอด้วงจะเป็นผู้น าวงที่ดี       
ได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ผู้เล่นที่มีทักษะในการบรรเลงที่ดี และเครื่องดนตรีที่ดี  
 ซอด้วง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ก าเนิดเสียงได้ด้วยการใช้คันชัก ที่ท าจากขนหางม้า สีลง
บนสาย โดยมีจ านวนสายซอด้วง 2 เส้น คันชักวางอยู่ภายในระหว่างสายทั้งสอง ซอด้วง มีเสียงสูง ขึ้นหน้าซอ
ด้วยหนังงูบาง ท าให้เกิดเสียงแหลม กะโหลกของซอด้วงแต่เดิมท าจากกระบอกไม้ไผ่  ในปัจจุบันใช้ไม้เนื้อแข็ง 
หรืองาช้าง กลึงขึ้นรูปทรงกระบอกแทนไม้ไผ่เพ่ือความสวยงามและทนทาน เสียงซอด้วงจะต้องมีคุณภาพ
สามารถบรรเลงเข้ากับวงได้ดี ขึ้นอยู่กับความประณีตในการผลิตของช่างผู้ช านาญ (ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ : 
2542) 
 การผลิตซอด้วงถือเป็นงานช่างที่มีส่วนส าคัญต่อคุณภาพของซอแต่ละคัน ต้องอาศัยช่างที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้าน เนื่องจากเป็นงานที่ใช้ทั้งความรู้ ความช านาญและความเข้าใจ เกี่ยวกับงานช่างแขนงต่าง ๆ 
ได้แก่ งานกลึง งานขึ้นรูปไม้และงานขัดเคลือบพ้ืนผิว โดยในส่วนงานกลึง คือ การสร้างชิ้นงานจากวัสดุ
ธรรมชาติ ด้วยวิธีการกลึงเป็นรูปทรงต่าง ๆ โดยมากจะเป็น ลักษณะทรงกลม ทรงกระบอก และรูปทรงกรวย 
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ในขณะที่งานขึ้นรูปไม้เป็นการสร้างสรรค์รูปลักษณ์ที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดของชิ้นงาน ให้ปรากฏขึ้นด้วย
วิธีการตัดและเจาะ โดยมากจะเป็นงานขนาดเล็กโดยใช้ สิ่ว ใบมีด สว่าน เป็นต้น (วรรลภา พรหมทอง : 2550) 
 ช่างผู้ผลิตซอด้วง ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่  
นายจ ารัส สุริแสง (ช่างนพ) นายธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล (ช่างต้อย) นายเชาว์ ชาวนาเป้า (ช่างเชาว์)  นายวินิจ               
พุกสวัสดิ์ (ช่างเล็ก) และนายวาทิต ไทรวิมาน (ช่างจ้อน) (อานันท์ นาคคง : 2558)  
 ซึ่งทุกท่านได้รับการฝึกฝนวิชาช่างมาจากงานเครื่องดนตรีชั้นครู ทั้งจากห้างร้านที่ท าหน้าที่ผลิตและ
ขายเครื่องดนตรี ตลอดจนจากศิลปินผู้มีฝีมือในการบรรเลงซอ การส ารวจข้อมูลช่างผู้ผลิตซอด้วงพบว่า        
ในปัจจุบันมีจ านวนช่างผู้ช านาญการผลิตซอด้วงน้อยลง เนื่องจากช่างที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีอายุ
มากท าให้การผลิตงานได้ลดลง อีกท้ังยังไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตซอด้วง ที่มีคุณภาพให้แก่ช่างรุ่น
ใหม่ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการท าให้ความรู้จากช่างที่มีกรรมวิธีการผลิต เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกัน
ออกไปตามอัตลักษณ์เฉพาะตน และเป็นที่ยอมรับของนักดนตรีไทย เริ่มขาดแคลน เป็นที่น่ากังวลว่าการผลิตซอ
ด้วงที่มีคุณภาพจะสูญหายไปหากไม่มีการศึกษารวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลทางวิชาการ  
 ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้วิจัยและนักวิชาการบางท่านได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการผลิตซอ
ด้วงบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่น การศึกษาของวรรลภา พรหมทอง ซึ่งได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง กรรมวิธีการสร้างซอด้วง
ของช่างธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล ไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2550 และงานของวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย ในวิทยานิพนธ์
เรื่องการศึกษากรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูวินิจ  พุกสวัสดิ์ ไว้ในปีพุทธศักราช 2554 เป็นต้น แต่จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยเหล่านั้น ผู้วิจัยพบว่าประเด็นที่เคยศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นกรรมวิธีการผลิต             
ที่คล้ายคลึงกัน โดยมีการศึกษาในเชิงลึกไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่านี้จะเป็นแนวทางใน         
การศึกษาวิจัยการผลิตซอด้วง ที่มีคุณภาพได้ต่อไป 

 นอกจากสถานการณ์ขาดแคลนช่างและช่างผู้สืบทอดความรู้ในการผลิตซอด้วงที่มีคุณภาพดังกล่าว
มาแล้ว ยังพบปัจจัยความต้องการของตลาดเครื่องดนตรีไทย ที่ก าลังเติบโตขึ้นจากการที่เด็กและเยาวชนไทยใน
ปัจจุบันนี้ได้ผ่านวิกฤติกระแสนิยมด้านวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน ได้หันกลับมาสนใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเรียนดนตรีไทยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้าน     
ดนตรีไทยให้คงอยู่ โดยการให้เด็กและเยาวชนไทยบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้คนละ  1 ชิ้น ภายใน 5 ปี 
(www.matichon.co.th) ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทยที่สนใจเรียนดนตรีไทยมีเป็นจ านวนมาก  ท าให้      
เครื่องดนตรีไทยไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน หรือเครื่องดนตรีไทยที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพ 
และนอกจากนี้เครื่องดนตรีไทย ที่มีคุณภาพยังมีราคาแพงตามคุณภาพของแต่ละชิ้นงาน ผู้วิจัยตระหนักถึง
ความส าคัญในการศึกษาการผลิตเครื่องดนตรีไทย จะท าอย่างไรให้การผลิตเครื่องดนตรีไทยออกมาได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ โดยอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนไทย ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงกระบวนการผลิตซอด้วง     
ซึ่งเป็นเครื่องคนตรีที่ใช้เวลาในการผลิตน้อยกว่าเครื่องดนตรีไทยชนิดอ่ืน ประกอบกับต้นทุนในการผลิตไม่สูง
มาก การศึกษากระบวนการผลิตซอด้วงจึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
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 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่ามีช่างอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่มีผู้ศึกษาข้อมูลในเชิงลึก  และ
ศึกษาในด้านการท าวิจัย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของช่างผลิตซอด้วงรุ่นใหม่ที่สืบสารภูมิปัญญาของช่าง
ผู้เชี่ยวชาญการผลิตซอด้วงในอดีตอย่าง ช่างนพดล ไทรวิมาน ซึ่งเป็นบุตรของช่างจ้อน ไทรวิมาน ผู้ที่ได้รับ   
การถ่ายทอดวิชาช่างผลิตเครื่องดนตรีไทยจากร้านดุริยบรรณ เป็นร้านที่ผลิตเครื่องดนตรีไทยมาอย่างต่อเนื่อง
นานกว่า 100 ปี อีกทั้งช่างนพดล ไทรวิมาน เป็นช่างรุ่นใหม่ที่อายุยังน้อยแต่มีใจรักในด้านงานช่างมาก เพราะ  
มีการคลุกคลีกับงานช่างมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งในปัจจุบันผลงานการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมาน ได้เป็น      
ที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ท าให้การผลิตซอด้วงของช่างนพดล      
ไทรวิมาน เป็นที่ต้องการในตลาดดนตรีไทยเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักศึกษา  หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย จึงมีความสนใจศึกษาวิธีการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมาน 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ช่างผู้ผลิตซอด้วงและผู้สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิต     
เครื่องดนตรีไทยต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติของช่างนพดล ไทรวิมาน  
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ช่างผลิตซอด้วง และผู้ช่วยช่างผลิตซอด้วง จ านวน 7 คน มีรายชื่อ
และหน้าที่ในการผลิต ดังนี้ 

  1.1 นายนพดล ไทรวิมาน  หัวหน้าช่างท าซอ  มีหน้าที่ดูและตรวจงานทุกขั้นตอน 
  1.2 นางสาวชุติมา สอนผิว ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง  มีหน้าที่ผู้ช่วยตรวจงานทุกข้ันตอน 
  1.3 นายสมิง มีคุณ ช่างท าซอ   มีหน้าทีเ่ป็นช่างกลึงงานซอทุกส่วน 
  1.4 นางสาวล าไย วริวงศ ์ ผู้ช่วยช่าง   มีหน้าที่ ขัดซอและท าสี 
  1.5 นางอาภา ไวสูงเนิน ผู้ช่วยช่าง   มีหน้าที่ ขัดซอและท าสี 
  1.6 นายชูชาติ ไวสูงเนิน ผู้ช่วยช่าง   มีหน้าที่ ขัดซอและท าสี 
  1.7 นางกานดา ไวสูงเนิน ผู้ช่วยช่าง   มีหน้าที่ควั่นสายซอ 
 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ช่างนพดล ไทรวิมาน โดยการใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากช่างนภดล ไทรวิมาน เป็นช่างผลิตเครื่องดนตรีไทยประเภท
เครื่องสาย จ าพวกซอทุกชนิดและมีความปราณีต อีกทั้งยังมีกรรมวิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
ตลอดจนเป็นผู้ควบคุและฝึกสอนกระบวนการผลิตซอด้วงให้แก่ช่างคนอ่ืน ๆ ภายในโรงงานนี้อีกด้วย 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
   3.1 แบบสัมภาษณ์ สร้างประเด็นแนวค าถามเชิงลึก แบบเป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการ  
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   3.2 การศึกษาวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการผลิตซอด้วง โดยสังเกตวัสดุ อุปกรณ์        ใน
กระบวนการผลิตซอด้วง และสังเกตกระบวนการผลิตซอด้วง 
 4. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็นเอกสารทั่วไป เอกสารเกี่ยวกับดนตรีไทย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผู้วิจัยศึกษา  ลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลยังบ้านช่างนพดล ไทรวิมาน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตซอด้วง และวั สดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการผลิตซอด้วง 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษากระบวนการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมานใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา ดังนี้ โดยศึกษาในประเด็นประวัติของช่างนพดล ไทรวิมาน ประวัติการผลิตซอด้วงของ
ช่างนพดล ไทรวิมาน กระบวนการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมาน เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์  
กระบวนการผลิตซอด้วง 
 6. สรุปผล หลังจากท่ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ แล้วจากนั้น
จึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และจัดท ารายงานผลการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ ประวัติและกระบวนการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมาน ตามความ
มุ่งหมายที่ก าหนดไว้นั้น พบผลการศึกษาดังนี้  
 1. ช่างนพดล ไทรวิมาน เกิดวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2531 อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ                       
เป็นบุตรของนายวาทิต ไทรวิมาน และนางกานดา ไวสูงเนิน มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 2 คน ช่างนพดล         
ไทรวิมาน เป็นบุตรคนที่ 2 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 3/40 หมู่ที่ 12 ปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลบาง พลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชา
ศิลป์ค านวณและศิลป์ภาษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ    
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
กรุงเทพมหานคร ประวัติการเป็นช่างของช่างนพดล ไทรวิมาน เริ่มศึกษางานช่างตั้งแต่ พ.ศ.2557 จนถึง
ปัจจุบัน โดยได้รับการถ่ายทอดงานช่างจากบิดาคือนายวาทิต ไทรวิมาน อดีตช่างร้านดุริยบรรณ ซึ่งเป็นร้านที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังในการผลิตเครื่องดนตรีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้ความรู้งานช่างเพ่ิมเติมจากพ่ีชายคือ 
นายศุภาพล ไทรวิมาน ช่างที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการผลิตจะเข้ ปัจจุบันช่างนพดล ไทรวิมาน เป็นช่างผลิตซอด้วง
อย่างเต็มตัว แรงบันดาลใจในการเป็นช่างมี นายวาทิต ไทรวิมาน ผู้เป็นบิดา และนายศุภาพ ไทรวิมาน พ่ีชาย 
เป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ และเป็นแบบอย่างในการผลิตเพ่ือการขาย จึงเกิดความรัก ในงาน
ช่างและเกิดแรงบันดาลใจในการสืบสานการผลิตเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องสายทุกชนิด (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 ช่างนภดล ไทรวิมาน 
ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุรยิา 

 
 2. การผลิตซอด้วง มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตดังต่อไปนี้ 
  (1) สายพานตั้งโต๊ะ ใช้ส าหรับเลื่อยไม้ ส่วนที่เว้า โค้ง เช่น โขนซอ  
  (2) กบไสไม้ไฟฟ้า ใช้ส าหรับลบเหลี่ยมไม้ 
  (3) ตะไบหยาบ-ละเอียด ใช้ส าหรับตกแต่งไม้ หลังจากการกลึงและขัด  
  (4) ตะไบกลม-ใหญ่ ใช้ส าหรับตกแต่งไม้ ส่วนที่เป็นรู เช่น รูใส่ลูกบิด 
  (5) เครื่องขึ้นหนัง หรือ แม่แรง ใช้ส าหรับขึงหนังงู 
  (6) เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานแบบตั้งโต๊ะ ใช้ส าหรับขัดส่วนเว้าของไม้ 
  (7) เครื่องขัดกระดาษทรายสี่เหลี่ยม ใช้ส าหรับขัดงานที่มีหน้ากว้าง  
  (8) เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ใช้ส าหรับตัด ขัด หรือตกแต่งไม้ ให้เป็นสัดส่วน 
  (9) แท่นกลึง ใช้ส าหรับกลึงไม้ทุกชิ้นของการท าซอ 

 (10) มีดกลึงหน้าตรง เป็นส่วนของเครื่องมือกลึง ใช้ส าหรับปรับระดับไม้ให้เสมอกัน 
 (11) มีดกลึงหน้าโค้ง เป็นส่วนของเครื่องมือกลึง ใช้ส าหรับขึ้นรูปลวดลายต่าง ๆ 
 (12) มีดกลึงปากจิ้งจก เป็นส่วนของเครื่องมือกลึง ใช้ส าหรับท าลวดลายต่าง ๆ 
  (13) เวอร์เนีย ใช้ส าหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง แต่ชิ้นงานของซอ 
 (14)  สว่านแท่นเจาะ ใช้ส าหรับเจาะรูใส่ลูกบิด และสายลูกบิด 
 (15) ปากกาจับ ใช้ส าหรับยึดชิ้นงานต่าง ๆ 
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 (16) ดอกสว่าน ใช้ส าหรับเจาะชิ้นงานในแต่ละส่วน รูลูกบิด 
 (17) เครื่องพ่นสี ใช้ส าหรับพ่นสี และแล็กเกอร์ ในชิ้นงานซอทุกส่วน 
 (18) เลื่อย ใช้ส าหรับชักร่องบริเวณโขนซอ 
 (19) แปรงทองเหลือง ใช้ส าหรับแปรงตะไบ 
 (20) มีดคัตเตอร์ ใช้ส าหรับตัดหนังงูที่เป็นส่วนเกินออก 
 (21) กรรไกร ใช้ส าหรับตัดหางม้าและเส้นไหมที่พันหางม้า 
 (22) เกรียงโป้ว ใช้ส าหรับปิดหรืออุดรอยต่าง ๆ ของเนื้อไม ้
 (23) วงเวียน ใช้ส าหรับวัดเส้นรอบวงของกระบอกซอ และวัดหนังง ู
 (24) วงเวียนเขาโค้ง ใช้ส าหรับวัดแบบส่วนที่กลึง เช่น ลูกบิด  
 (25) กระดาษทรายขัดไม้ ใช้ส าหรับขัดงานจากการกลึง และเจียร์ไม้ 
 (26) กระดาษทรายน้ า ใช้ส าหรับขัดงานเก็บรายละเอียด  
 (27) ไม้ฉาก ใช้ส าหรับวัดแบบ และความยาวของชิ้นงาน  
 (28) ไม้แบบวัดลูกแก้ว ใช้ส าหรับเป็นแบบในการวัดลูกแก้ว ในแต่ละส่วน 
 (29) ไม้บรรทัด ใช้ส าหรับวัดความยาวของชิ้นงานต่าง ๆ 
 (30) ตะปู ใช้ส าหรับกลัดหนังงูเพ่ือขึงหนัง 
 (31) เชือกไนลอน ใช้ส าหรับยึดติดกับตะปู เพ่ือขึงหนังงู 
 (32) หวีเสนียด ใช้ส าหรับหวีหางม้า 
 (33) กาวร้อนหรือกาวตราช้าง ใช้ส าหรับยึดติดไม้ ในส่วนที่แตกร้าว 
 (34) กาวอีพ๊อกซ่ี พัตตี้ ใช้ส าหรับยึดติด บริเวณหนังงูกับกระบอกซอ 
 (35) สีย้อมไม้ ใช้ส าหรับย้อมไม้ให้เกิดสี ทุกส่วนของชิ้นงานซอ 
 (36) สียูริเทน ใช้ส าหรับเคลือบไม้ ทุกส่วนของชิ้นงานซอ 
 (37) เกลซิ่ง พัตตี้ ใช้ส าหรับโป้วและพ้ีเก็บรอยไม้ 
 (38) เทปกาวย่น ใช้ส าหรับปิดที่บริเวณหนังงู เพ่ือไม่ให้เลอะสี 
 (39) สายซอ เป็นสายไหมแท้ท่ีท าการควั่น เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของซอ 
 (40) เส้นไหม ใช้ส าหรับพันหางม้าให้เป็นบ่วง เพ่ือประกอบคันชักซอ 
 (41) หนังงู ใช้ส าหรับขึ้นหน้าซอท่ีกระบอกซอ 
 (42) หางม้าหรือเส้นไนลอน ใช้ส าหรับขึงกับคันชัก 
 (43) หย่องซอ เป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีท าให้ซอเกิดเสียง 
 (44) ยางสน ใช้ส าหรับถูบริเวณหางม้า เพ่ือให้เกิดเสียง 

 

 3. ขั้นตอนกระบวนการผลิตซอด้วง มีดังนี้ 
 3.1 การท าคันทวนซอด้วง นิยมใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้มะเกลือ ไม้แก้ว หรือ งาช้าง 

คันทวนมี 1 ส่วน น ามาประกอบเข้ากับลูกบิดและกระบอก มีความยาวประมาณ 72 เซนติเมตร โดยด้านบนจะ
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เรียกว่าโขน มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม ส่วนด้านล่างลงมาเรียกว่า คันทวน และมีส่วนในการประกอบติดกับตัว
กระบอกซอ วิธีการท าคันทวนซอด้วง เริ่มจากการน าไม้มาตัดให้มีความยาว 25.5 นิ้ว ท าการวัดด้วยแบบคัน
ทวน แล้วเข้า แท่นกลึง โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 หุน ส่วนที่อยู่ล่างโขนกลึงให้ลึกเข้าไป 1 นิ้วครึ่ง เพ่ือกลึง       
8 เหลี่ยม หรือบัว ปรับแต่งโขนให้ตรงตามแบบ แล้วลบเหลี่ยม ขัดไม้  เจียร์เส้นหน้าโขน แล้วน าคันทวน        
มาก าหนดจุดเพ่ือเจาะรูใส่ลูกบิด หลังจากนั้นก็ท าการขัดไม้ การพ้ีไม้ ขัดไม้อีกครั้ง แล้วท าการโปว้ไม้ จากนั้น
ขัดจบ ท าเหมือนกัน 3 ครั้ง แล้วก็น าไม้ไปพ่นสี ลงแล็กเกอร์ เป็นอันเสร็จวิธีท าคันทวนซอด้วง 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ตัดแต่งไม้บริเวณโขนซอให้เป็นรูปร่างสมบูรณ์แบบ        ภาพที่ 3 ตกแต่งบัว ทั้ง 8 เหลี่ยม 
                 ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา                         ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
      ภาพที่ 4 เจาะรูเพ่ือใส่ลูกบิดด้วยสว่านแท่นเจาะ                ภาพที่ 5 คันซอที่เสร็จสมบูรณ์ 
               ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา                         ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา 
 
  3.2 การท ากระบอกซอด้วงนิยมใช้ไม้เดียวกับไม้ที่ท า คันทวน คันชัก และลูกบิด มีลักษณะ
เป็นทรงกระบอก มีความยาวประมาณ 13 เซนติเมตร หน้ากระบอกซอกว้างประมาณ 2 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง
กว้างประมาณ 5 นิ้ว ขึงด้วยหนังงูเหลือม วิธีการท ากระบอกซอด้วง ต้องเริ่มจากการตัดไม้ให้มีขนาดกว้าง           
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3.5 นิ้ว ยาวขนาด 5 นิ้ว 2 หุน ใช้วงเวียนก าหนดจุดเพ่ือท าเป็นวงกลม ให้มีจุดศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว น าไม้
เข้าแท่นกลึง กลึงตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยกลึงให้หน้ากระบอกซอลึกเข้าไป 5 หุน กว้าง 3 นิ้ว และใช้มีดกลึง
กรีดเป็นร่องประมาณ 7-9 ร่อง เมื่อกลึงเป็นรูปกระบอกแล้วก็น าไม้ไปเจาะรูด้วยสว่านแท่นเจาะเพ่ือใส่คันทวน 
ให้มีระยะห่างจากกระบอกประมาณ 4 เซนติเมตร แล้วท าการขัดด้วยกระดาษทราย ส าหรับการขึงหนัง  ขั้น
แรก น าหนังงูเหลือมมาตัดเป็นวงกลม ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว น าตะปูมากลัดให้เป็น 8 มุม  แล้ว
น าหนังงูไปแช่น้ า 1-2 วัน หลังจากนั้นก็น ากระบอกซอมาทากาวอีพ๊อกซี่ แล้วน าหนังงูที่กลัดตะปูมาครอบทับ
กระบอก โดยมีเชือกไนลอนเป็นตัวยึดกับแม่แรง ทิ้งให้แห้ง 1 สัปดาห์ เมื่อหนังแห้งแล้วตัดหนังส่วนเกินออกขัด
ด้วยกระดาษทราย น าไม้ไปท าการขัดไม้ ฉีดสี โปรยสี และพ่นสี เป็นอันเสร็จวิธีกาท ากระบอกซอด้วง   
   
 

 
 

  
 
 
 
 
 
                                ภาพที่ 6 กลึงไม้ทรงกระบอกให้เป็นรู แล้วตกแต่ง  
                                             ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 คว้านตรงกลางหน้ากระบอกซอเพ่ือขึ้นหนัง     ภาพที่ 8 น าหนังงูขึงบนหน้ากระบอกซอดึงให้หนังตึง 
   ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา                              ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสรุิยา                             
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                                  ภาพที่ 9 กระบอกซอที่เสร็จสมบูรณ์ 
                                             ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา 
 
  3.3 การท าลูกบิดซอด้วง นิยมใช้ไม้เนื้อแข็งมีวิธีการท าเช่นเดียวกับคันชักซอ ลูกบิดมีความ
ยาวไม่เท่ากัน อันหนึ่งยาว 20 เซนติเมตร ส่วนอีกอันยาว 19 เซนติเมตร วิธีการท าลูกบิดซอด้วง ต้องเริ่มจาก
การตัดไม้จากสี่เหลี่ยม เป็นสามเหลี่ยม อันหนึ่งให้มีความยาวประมาณ 22 เซนติเมตร ส่วนอีกอันยาวประมาณ 
20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร เหมือนกันทั้ง 2 อัน แล้วใช้แบบไม้แต่ละส่วนวัดกับเขาโค้ง เช่น 
ส่วนที่เป็นลูกแก้ว ส่วนที่เป็นฉัตร ส่วนที่เป็นปกเสื้อ เป็นต้น กลึงตามแบบแล้วน าไปทดลองใส่ประกอบกับ    
คันทวน จากนั้นก็น ามาขัดด้วยกระดาษทราย ท าการพ้ีไม้ ขัดด้วยกระดาษทรายอีกรอบ ติดสก็อตเทปบริเวณ
ก้านลูกบิดที่เสียบกับคันทวนเพ่ือป้องกันการพ้นสีไม้ให้ติด น าที่ก้านลูกบิดไปเจาะรู 1 รู เพ่ือใสสายซอทั้ง 2 อัน 
แล้วท าการโปรยสีไม้ ลงแล็กเกอร์ แล้วขัดไม้ ท าวนไป 3 รอบ  พอรอบที่ 4 พ่นสีย้อมไม้ ลงแล็กเกอร์ เป็นอัน
เสร็จขั้นตอนการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ภาพที่ 10 วัดแต่ละส่วนด้วยเขาโค้งเพ่ือท าการกลึง                   ภาพที่ 11 ประกอบลูกบิดกับคันซอ 
              ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา                               ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา 
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    ภาพที่ 12 น าลูกบิดไปเจาะรู เพ่ือใส่สายซอ      ภาพที่ 13 ลูกบิดที่เสร็จสมบูรณ์ 
   ทีม่า : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา                          ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา 

 
 3.4 การท าคันชักซอด้วง ต้องท ามาจากไม้เนื้อแข็งที่มีความเหนียว น ามากลึงให้ได้รูปโค้ง     

มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม ยาวประมาณ 68-72 เซนติเมตร ขึงด้วยหางม้าประมาณ 150-300 เส้น ตรงปลาย
หางม้าที่เหลืออาจถักเปียไว้เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น ใช้ยางสนถูที่เส้นหางม้าเพ่ือให้เกิด
ความฝืดมากพอ จนสามารถนาไปสีกับสายซอให้เกิดเป็นเสียงขึ้นได้ วิธีการท าคันชักซอด้วง ต้องเริ่มจากการ   
ตัดไม้กว้าง 6 หุน ยาว 72 เซนติเมตร แล้วน าเข้าแท่นกลึง กลึงให้เป็นสัดส่วนให้เรียงเล็กลงมาเรื่อย ๆ แล้ว  
ป่องตรงกลาง กลึงส่วนที่เป็นลูกแก้วบริเวณหัวคันชัก ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 หุน และกลึงส่วนที่เป็น
ปลายคันชักให้ได้สัดส่วน จากนั้นตกแต่งด้วยกระดาษทราย น าเข้าแท่นเจาะ เจาะรูบริเวณลูกตุ้มเพ่ือใส่หางม้า
และเจาะรูบริเวณโคน คันชักเพ่ือใส่หมุด โดยรูทั้ง 2 ห่างกันประมาณ 63 เซนติเมตร บริเวณที่เจาะรูเพ่ือใส่   
หางม้าให้ใช้เลื่อย ๆ ให้เป็นปากตัววีเพ่ือให้หางม้าแผ่ได้เท่ากัน  แล้วน าคันชักไปขัดกระดาษทราย ท าการพ้ีไม้     
ขัดไม้อีกครั้ง ท าการพ่นสีไม้ แล้วลงแล็กเกอร์ ขั้นตอนการเตรียมหางม้า ก็น าหางม้ามาประมาณ 300 เส้น    
ฉีกหางม้าออกเป็น 2 ส่วนปริมาณเท่า ๆ กัน แล้วน ามาทับซ้อน กะระยะการพันเพ่ือท าห่วงคล้องหมุด  น าด้าย
มาพันแล้วหยอดกาวกาวร้อนเล็กน้อย น าหางม้ามาวัดกับคันชัก ให้มีความยาวออกมาจากคันชัก 1 ศอก 
เพ่ือที่จะผูกปมได้ แล้วตัดออก ใช้หวีเสนียดหวีที่หางม้า แล้วรวบปลายหางม้ามาผูก 1 เส้นเพ่ือง่ายต่อการใส่  
ในคันชัก จากนั้นใส่หางม้าในคันชัก น าหมุดมาใส่ตรงที่ท าเป็นห่วงเพ่ือยึดหางม้าอีกข้างหนึ่ง เป็นอันเสร็จวิธีการ
ท าคันชักซอด้วง   
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       ภาพที่ 14 กลึงส่วนที่เป็นลูกแก้วท้ายคันชัก     ภาพที่ 15 ใช้ตะไบเลื่อยบริเวณลูกตุ้มเพ่ือใส่หางม้า
     ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา                           ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา 
 

   
    

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 16 น าหางม้ามาวัดกับคันชัก ตัดส่วนเกินออก                    ภาพที่ 17 คันชักที่สมบูรณ์ 
    ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา                           ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา 
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                            ภาพที่ 18 หย่องซอด้วงทีส่ าเร็จแล้ว 
                                ที่มา : นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา 
 
 3.5 การเหลาหย่อง จะผ่าตามความยาวของไม้ไผ่และมีสัดส่วนความยาว 1/8 นิ้ว ใช้กระดาษ

ทรายปรับแต่งรายละเอียด เช่นถ้าต้องการให้เสียงเล็กลงต้องท าให้สั้นและบาง แต่ความสูงของหย่องจะต้องตั้ง
ให้สัมพันธ์กับรัดอก   

 3.6 ขั้นตอนการประกอบซอด้วง ขั้นแรกก็น าคันทวนมาเสียบกับกระบอกซอ แล้วตกแต่ง
บริเวณฐานบัว โดยการใช้ดินสอขีดแล้วใช้มีดแต่งตัด เพ่ือจะได้เสียบเข้ากับกระบอกซอได้สนิท แล้วน ามา
ประกอบกับกระบอกซอ ใส่สายทุ้มและสายเอก แล้วท าการพันรัดอก 4 รอบ โดยการพันเป็นวงรอบ ทั้งนี้     ใน
การพันรัดอกต้องทดลองสีก่อน แล้วขยับให้ได้ความกว้างตามความต้องการ จากนั้นน าคันชักและหย่องมาใส่ ถู
ยางสนที่หางม้า จะได้ซอด้วงที่สมบูรณ์ 

 3.7 ขั้นตอนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย โดยช่างนพดล ไทรวิมาน ตรวจวัดขนาดตามกระสวน
ต้นแบบที่ก าหนดไว้ ความเรียบร้อยของงานพ้ืนผิวขัดเงา ความสวยงามเส้นหางม้าและความตึงของการขึงหนัง
หน้าซอ และตรวจสอบเสียงซอด้วยการบรรเลง หากเสียงทึบก็จะปรับแต่งหน้าซอให้บางลงด้วยกระดาษทราบ
เบอร์ละเอียด หรือเจาะหน้าขึ้นหนังใหม่แล้วจึงตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง จนกว่าจะได้คุณภาพเสียงที่ดีตามต้องการ 
 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษากระบวนการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมานมีประเด็นให้อภิปรายดังนี้ 

 1. ประวัติของช่างนพดล ไทรวิมาน จากการศึกษาพบว่าช่างนพดล ไทรวิมาน มีความมุ่งมั่น อันเกิด
การฝึกฝนบ่มเพาะงานช่างมาตั้งแต่เยาว์วัย จึงเกิดความรักและความผูกพันเกี่ยวกับงานช่าง ท าให้ช่างนภดล   
ได้มีการพัฒนาตนเองจนปัจจุบันสามารถมีกิจการเป็นของตนเอง มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย
อย่างแพร่หลาย ทั้งในวงการดนตรีไทย เครือข่ายสถานการศึกษา เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับนางสาวอัญมณี    
อุตมะมูล (2557) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตซอสามสาย กรณีศึกษาครูจ้อน หรือช่างวาทิต                 
ไทรวิมาน จากการศึกษาพบว่าช่างวาทิต ไทรวิมาน เป็นผู้ที่มีใจรักในการเล่นดนตรีไทยและการผลิตเครื่อง
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ดนตรีไทย โดยพยายามฝึกฝนเรียนรู้จนสามารรถเป็นนักดนตรีไทยที่บรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้อย่างดี  เพ่ือท า
ให้สามารถเข้าใจงานผลิตเครื่องดนตรีไทยให้มีคุณภาพตามความต้องการของนักดนตรีไทยได้อย่างแท้จริง     
เคยเป็นช่างผลิตเครื่องดนตรีไทยในร้านดุริยบรรณ ซึ่งเป็นร้านที่บุคคลในวงการดนตรีไทย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันได้ให้การยอมรับว่า เป็นร้านผลิตเครื่องดนตรีไทยที่มีคุณภาพ ทั้งเสียงและรูปทรง มีความประณีต
งดงาม ช่างวาทิต ไทรวิมาน จึงได้วิชาความรู้เกี่ยวกับงานช่างมามากมาย สร้างผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม 
ตามแบบแผนของร้านดุริยบรรณ ผู้คนในวงการดนตรีไทยจึงยอมรับและมั่นใจชื่อเสียงของครูจ้อน ไทรวิมาน 
และยังได้น าคุณธรรม จริยธรรมในอาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทยนี้ปลูกฝังให้แก่ลูกหลาน ลูกศิษย์เสมอมา    
จนสามารถสร้างโรงงานผลิตเครื่องดนตรีไทยชื่อ “ร้านดุริยางค์ไทย” อบรม ผลิตช่างท าเครื่องดนตรีไทยออก   
สู่สังคมจ านวนมาก  
 2. กระบวนการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมาน จากการวิจัยพบว่ากระบวนการผลิตซอด้วงของ
ช่างนพดล ไทรวิมาน มีกระบวนการผลิตซอด้วงที่เฉพาะเป็นของตนเองซึ่งอาจจะแตกต่างกับช่างผลิตซอด้วง
ทั่วไป เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดจากผู้เป็นบิดา คือ ช่างจ้อน ไทรวิมาน อดีตช่างร้านดุริยบรรณ ชิ้นงานจึงมี
ความละเอียด ต้องใช้เวลาพอสมควรเพ่ือเก็บรายละเอียดให้งานทุกชิ้นที่ออกมามีความประณีตและสวยงาม   
ซึ่งสอดคล้องกับนางสาววรรลภา พรหมทอง (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่าง   
ธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล จากการวิจัยพบว่าช่างธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล ก็เคยเป็นช่างผลิตเครื่องดนตรีในร้านดุริยบรรณ
เหมือนกัน การผลิตซอด้วงในแต่ละชิ้น จึงมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมเหมือนกัน แบบแผนในการผลิตก็คล้ายคลึงกันกับ
ช่างจ้อน ไทรวิมาน มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตซอด้วง โดยยึดอุปกรณ์ประเภทงานไม้  งานช่างเบื้องต้น 
เป็นหลักในการผลิตซอด้วง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการผลิตซอด้วงของช่างนพดล ไทรวิมาน พบว่ายังขาดแคลน       
องค์ความรู้ด้านอุโฆษวิทยา และสวนศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเที่ยงตรงมาประยุกต์ 
ใช้กับงานศิลปะ โดยเฉพาะการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับงานหัตถศิลป์ จึงควรมีการน า  
ทฤษฏีเสียงและคุณภาพเสียงมาใช้ในการผลิตเครื่องดนตรีให้มากกว่านี้ เพ่ือจะท าให้ได้เครื่องดนตรีที่พัฒนา
ศักยภาพเสียงและความสวยงามทางกายภาพไปพร้อมกัน 
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การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) อ าเภอบางกล่ า                
จังหวัดสงขลา เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 

นัยต์ประพร จันแท่น1  เอกนที เอกาพันธ์2 
สวรส คงฤทธิ์3  และห้าวหาญ ทวีเส้ง4 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 19 คน และใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็น
เครื่องมือในการวิจัย ส าหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม ร่วมกับการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
แนวทางในการปฏิบัติการตามหลัก P-D-C-A แล้วน ามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเพ่ือเขียนรายงานเชิง
พรรณนา ผลการศึกษาพบว่า การจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง เริ่มต้นจากการวางแผน
ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้คนในชุมชนตระหนักถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิตดั้งเดิม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีการสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลอง อู่ตะเภาตอนล่าง มีกระบวนสร้างที่
แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ปกติ เพราะกระบวนการของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นการบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยรักษาและด ารงไว้ซึ่งการด าเนินวิถีชีวิตอย่างเป็นปกติ การ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา
ตอนล่าง (วัดคูเต่า) ได้  

ค าส าคัญ: พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
1-3  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
4 อาจารย์ ดร, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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The Development of Living Museum Basin-Canals southern Utaphao 

(Wat Khu Tao) Bang Klam, Songkhla for Support Cultural Tourism 

 

Naipraporn Jantan1  Akenatee A-kapun2 

Sawarot Khongrit3  and Howhan Thaveeseng4 

 

Abstract: 

This research aimed to study living museum and suggest the way to develop living 

museum in encouragement Cultural tourism in Basin-Canals southern Utaphao (Wat Khu Tao). 

This is qualitative research used group indepth interview, there were 19 related people. The 

research instrument for fieldwork data collection was participant observation and included 

studying documents textbooks and related researchs. The way of operating followed P-D-C-A 

principle for content data analysis to write descriptive report. The result showed that Basin-

Canals southern Utaphao (Wat Khu Tao) Living museum management started from planning 

to establish learning center. By the main objective was to make local people realize in living, 

original way of life, tradition and folk wisdom. Basin-Canals southern Utaphao (Wat Khu Tao) 

Living museum building procedure was different from general museum because living museum 

procedure described the story, way of life, and community involvement cultural by preserved 

and existed the way of life as usual. Living museum development is a way to support Basin-

Canals southern Utaphao (Wat Khu Tao) Cultural Tourism. 

Keywords: living museum, Basin-Canals southern Utaphao, Cultural Tourism 
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1-3  Undergraduate students of Community Studies Major, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University Hatyai 

Campus. 
4 Lecturer Doctor, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University Hatyai Campus. 
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บทน า 

   ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโลก และเป็นที่ยอมรับเกือบ
ทุกประเทศ การท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตเป็นอันดับต้นๆในระบบเศรษฐกิจในแต่ละประเทศอย่างรวดเร็ว                 
การท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญอยู่ในอันดับ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้จ่ายแล้วท าให้เกิดการหมุนเวียนเป็นสถานการณ์ที่
เป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย ซึ่งในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมารายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในล าดับแรกเมื่ อเปรียบเทียบกับ
รายได้สินค้าออกอ่ืน ๆ เป็นที่ตระหนักดีว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นพลังขับเลื่อนทางเศรษฐกิจที่
แสดงบทบาทเด่นชัดตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ความส าเร็จโดยรวมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งน าไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องอย่างมากมาย เป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชน และประเทศชาติ น าไปสู่ความส าเร็จในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552, น.100)  

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์
อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคมประเพณี นักท่องเที่ยวจะเน้นที่
การศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่ดัง 
กล่าวจะมีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่อง
กับวัฒนธรรม องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคมโดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึง สภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี              
ซึ่งนอกเหนือจากสถานที่แล้ว เทศกาลและงานฉลอง รวมไปถึง สินค้าพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ต่าง ๆ (กาญจนา แสงลิ้ม
สุวรรณ, 2558, น.140) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเปรียบเสมือนบุคคลที่
น าเสนอความงดงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยว ซึ่งโดยความคาดหวังของการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมายถึง การที่ชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีบทบาทในการบริหารจัดการ 
และอนุรักษ์ด ารงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความงามทางวัฒนธรรม โดยสร้างการมีจิตส านึกร่ วมกันของคนในชุมชน 
รวมถึงการก าหนดสิทธิหน้าที่แนวทางในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนไปด้วยกัน  

 พิพิธภัณฑ์มีชีวิตมีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ทั่วไปเพราะพิพิธภัณฑ์ทั่วไปคนส่วนใหญ่อาจจะคิดถึง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีศิลปวัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้หรือศิลปวัตถุต่าง ๆ ของคนในสังคมที่ได้
ท าการศึกษาค้นคว้าเกิดองค์ความรู้จากงานศิลปะเหล่านั้น แล้วมาจัดแสดงอยู่ในตู้โชว์ อีกทั้งจัดแสดงภาพถ่าย 
เป็นรูปปั้น หรือลักษณะการจัดแสดงรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวไปเข้าไปชม แต่พิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตนั้นคือแนวคิดการเป็นแหล่งรวมความรู้ใหม่ที่ไม่จ ากัดเฉพาะวัตถุหรือเรื่องราวที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ที่มี
บรรยากาศและกายภาพแวดล้อมแบบประวัติศาสตร์หรือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
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พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาความเป็นลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่างเอาไว้         
โดยใช้บรรยากาศ วิถีชีวิตและสถานที่ใช้งานจริง เป็นสื่อในการน าเสนอการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่างให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้คนในชุมชนและคนนอกได้เรียนรู้ควบคู่ไป
กับการปรับตัวให้เหมาะสมในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา พิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา
ตอนล่าง (วัดคูเต่า) เป็นลักษณะของการจ าลองหมู่บ้านในอดีต โดยการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณจากชาวบ้านมา
จัดแสดง ส่งเสริมให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต มีกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ “Learning by Doing by Eating” 
เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองและนักท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศ
ธรรมชาติท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการบรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง             
ที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน โดยมุ่ง
ไปสู่การเกิดพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง  

 การวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) 
ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน มีความเป็นมาอย่างไร อีกท้ังชุมชนยังขาดการจัดเก็บศิลปวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนท าให้
เกิดการละเลยความส าคัญและลืมคุณค่า จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและสร้างความมีชีวิตชีวากลับคืนสู่ชุมชน               
พร้อมกับช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า)  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ าคลองอู่
ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) 
 
วิธีการศึกษา  
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการ
สังเกต การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกแบบ
กลุ่ม (Group In-depth Interview) อย่างมีระบบ รวมถึงการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานวิจัย ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญประกอบด้วย ผู้น าโครงการ ชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
รวม 19 คน พระภิกษุสงฆ์วัดคูเต่า และชาวบ้าน บ้านหัวนอนวัด รวม 10 คน โดยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-Participant Observation) อีกท้ังใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ในการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน ครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ เพ่ือสังเกตบริบทโดยรวมของชุมชน 
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา จากนั้นน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความหาข้อสรุป และน าเสนอข้อมูล เพ่ืออธิบายการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแบบพรรณนา
ความ (Discriptive)  
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ผลการศึกษา 

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) เป็นลักษณะของการจ าลองหมู่บ้านในอดีตขึ้น 
โดยการรวบรวมน าเอาวัตถุโบราณจากชาวบ้านมาจัดแสดง เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน บุคคลภายนอกเข้ามาชมและร่วมท า
กิจกรรมทางวัฒนธรรม สามารถสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นท้องถิ่นของชุมชน พิพิธภัณฑ์ใช้กระบวนการใน
การเรียนรู้แบบ “Learning by Doing by Eating” กระบวนการนี้คือกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา อาทิ การท าขนมทองม้วน             
วิถีการท าประมง ให้ผู้เข้ามาชมสามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางวัฒนธรรมยังมีการพูด
บรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชุมชน ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ของชุมชน 
กุฏิหลังเก่าที่ได้รับการบูรณะใหม่ที่ก าลังถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพ่ือใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
และเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน ที่ส าคัญวัดคูเต่าไม่ได้เป็นเพียงแค่วัดทั่ว ๆ ไปที่ผู้มาเยือนต้องการเพียงแค่จะมาชมศาลา
โบราณที่ได้รับรางวัลจาก UNESCO หรือมาเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนาในวันส าคัญเท่านั้น แต่วัดคูเต่ายังเป็น
สถานที่ในการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้แก่คนในชุมชนละแวกนั้นและคนนอกชุมชน พิพิธภัณฑ์มีชีวิตยังเป็น
เหมือนเครื่องเตือนใจให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ดั้งเดิมของชุมชน อีกทั้งผู้อาวุโส คนเฒ่าคนแก่ยังสามารถร าลึกถึงความ
ทรงจ าในอดีตกับภาพความสนุกสนาน ย้อนวันวานให้ค านึงถึงวันเวลาดี ๆ ที่เคยเกิดข้ึน ส าหรับบุคคลภายนอก
ที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือมาศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน ต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายจั ดการและ
รับผิดชอบ เนื่องจากจะต้องจัดการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่มาชม และจะได้สัมผัสถึง วิถีชีวิต ประเพณี              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การท าขนมทองม้วน ขนมคอเต่า การประกอบอาชีพ การท าประมง  

 พิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
มีการจัดการภายใต้กระบวนการจัดการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง และการแก้ไขปรับปรุงเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีวงล้อคุณภาพ PDCA ซึ่ง (พิชญ์
ณัฏฐา งามมีศรี, 2552 น.38-39) มีความเชื่อว่า คุณภาพงานสามารถปรับปรุงได้ จนเกิดเป็นที่มาของแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพขั้นพ้ืนฐาน สู่การก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถสรุปและ
อภิปรายผลการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) และเสนอแนว
ทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) ในอนาคตดังนี้ 

 ขั้นตอนของการวางแผนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) เริ่มจากการที่
เจ้าอาวาสวัดคูเต่ามีความประสงค์ที่จะจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เรื่องราวในอดีตของคนลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง 
ซึ่งท าเป็นพิพิธภัณฑ์ จึงมีการปรึกษากับกรรมการวัด มีมติเห็นร่วมให้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น และ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รู้ถึงจุดประสงค์ของการจัดตั้ง รูปแบบการจัดตั้ง เนื้อหาสาระ พ้ืนที่ใช้สอย จากนั้น
มีการขอความร่วมมือจากชาวบ้านโดยการเปิดรับบริจาควัตถุโบราณ ทั้งนี้ชาวบ้านบางส่วนก็ยังไม่เข้าใจ
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วัตถุประสงค์และความหมายของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่แท้จริง จึงต้องมีการจัดประชุมเพ่ืออธิบายถึงจุดประสงค์
และความหมายของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแก่ชาวบ้าน เพราะท้ังหมดไม่ใช่เพียงต้องการผลที่เป็นสถานที่ ตัวอาคารจัด
แสดงเพียงอย่างเดียว แต่ชุมชนควรได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาว่ามีขั้นตอนอย่างไร พร้อมกับให้ชาวบ้านจะ
เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ และเพ่ือให้สามารถร่วมมือกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
วัดคูเต่าภายในชุมชนต่อไป 

 กระบวนการลงมือปฏิบัติ โดยเริ่มจากการก าหนดพ้ืนที่ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียง 
ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ จัดหางบประมาณสนับสนุน โดยรายได้โดยหลักทั้งหมดมาจากชาวบ้านที่ร่วมกัน
บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนและสมทบทุน เพ่ือสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า)              
ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความหวงแหนชุมชนตัวเองและส านึกถึงรากเง้าของตนเอง ถือเป็นความส าเร็จที่
สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความพยายามในการสร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น โดยอาศัยความเข้าใจและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั้นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) จึงเป็นเหมือนสื่อ
ที่ปลุกระดมคนในชุมชนวัดคูเต่าให้รู้สึกหวนแหนในภูมิล าเนาของตัวเอง และเกิดจิตส านึกรัก สิ่งเหล่านี้จะเป็น
เกราะป้องกันของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ (บุริม โอทกานนท์, 2553, น.2) ที่พบว่า ภูมิคุ้นกันของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นั่นคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่ง (สุภารัตน์ นิ่มนวล 2555, น. 18-20) สนับสนุนข้อมูลว่าการสืบสารและการ
ด ารงอยู่ของวัฒนธรรมในสังคม จะต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญและคุณค่าจนก่อให้เกิดจิตส านึกรัก
และหวงแหน ดังที่ (ทศพล ศิริบูรณ์, ทิพปภา แซ่หลี, และอรจิรา สงวนชาติ 2557, น. 101-112) ซึ่งศึกษาการ
แกะสลักรูปตัวหนังตะลุงบนแผ่นไม้ของบ้านหนังสง พบว่า การแกะสลักรูปหนังตะลุงบนแผ่นไม้จากการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาผ่านกระบวนการถ่ายทอดวิชาความรู้ ก่อให้เกิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือการ
สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความมุ่งมั่นที่จะธ ารงรักษาให้คงอยู่สืบไป เช่นเดียวกับ (กฤษฎา ตั สมา 2556,              
น. 51-63) ซึ่งอธิบายถึงการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่การรวบรวม
โบราณวัตถุสู่การจัดแสดงเนื้อหาเพ่ือต้อนรับผู้เข้าชม พร้อมด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจอันเกิดขึ้นจากสองมือของ
ชาวบ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 

 ภายในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) มีการจัดแสดงน าเสนอเรื่องความ
เป็นมาของชุมชน วิถีชีวิตดั้งเดิม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาชุมชน ผ่านทางตัวอักษร ภาพถ่าย 
และสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ของบรรพบุรุษ สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะเล่าและอธิบายถึงความเป็นมาของประวัติ
ของชุมชนได้ ดังที่ (กริษฐา ทวีรัตน์ , ตรีชฎา นิลสุวรรณ์, และสุขกาญจน์ จริยะเลอพงษ์ 2558 , น. 42-53)                
ซึ่งศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมถลางบ้านแขนน : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต พบว่า
นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งนี้แล้ว ยังมีการน าเสนอ
สาระส าคัญผ่านการพูดบรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม              
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านแขนน ถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดความน่าสนใจ 
เช่นเดียวกับ (ศรีศักร วัลลิโภดม , วลัยลักษณ์ ทรงศิริ และอภิญญ์เพ็ญ สาระยา 2551 , น.10) เสนอว่า 
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พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น มิใช่เป็นเพียงรูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว หากต้อง
สัมพันธ์กับเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ทางสังคม รวมถึงวิถีชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตาม
ชุมชนต่าง ๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน ให้เหตุผลไว้คล้ายกัน คือ เพ่ือก่อให้เกิดความตระหนักถึงรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมและสร้างจิตส านึกหวงแหน รักษาทรัพยากรวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติต่อไป เช่นเดียวกับ 
(นิตยา งามยิ่งยง และละเอียด ศิลาน้อย 2560, น. 150) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ชุมชนมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการประชุมประชาสมาคมเพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนา ประเมินผลจากการด าเนินกิจกรรมทุกครั้ง ภาครัฐมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ด้วยการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สร้างจิตส านึกสาธารณะกับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว มีการวาง
แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการประชุมร่วมกันของภาครัฐและชุมชน ร่วมรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ของทุกภาคส่วน ให้ตระหนักรักษาคุณภาพของคลองด าเนินสะดวก รักษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย
การบริการอย่างยุติธรรม และมีการจัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวร่วมกัน การพัฒนาเพ่ือต่อยอด
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนอยู่ เป็นสิ่งที่ชุมชนชวนกับ
ขบคิดให้สามารถน ามาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) ในอนาคต ดังนี้ 

 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) โดยผู้น า                
กลุ่มแกนน าและสมาชิกในชุมชนร่วมกันคัดเลือกเพ่ือค้นหาบุคคลที่เหมาะสม จัดท าแผนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างมีเป้าหมาย 

 2. การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา
ตอนล่าง (วัดคูเต่า) เพ่ือการพัฒนา อาทิ กลุ่มแกนน าชาวบ้าน วัดคูเต่า สถาบันทางศาสนาอันเป็นศูนย์รวมใจ
ของชาวบ้านรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลคูเต่าและเทศบาลบางกล่ าการให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือเทศบาลเข้ามามีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนแผนการพัฒนา  

 3. บูรณาการเข้ากับแผนของจังหวัด ต าบลหรือหมู่บ้าน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพราะการท าแผนพัฒนาจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เกิดการพัฒนาไปในแนวทาง
เดียวกัน   

 4. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ า
คลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ               
ที่เหมาะสม เพ่ือรับทราบถึงความต้องการที่แท้จริง  

 5. การประชาสัมพันธ์ขอรับการช่วยเหลือหรือหาแนวร่วมเพ่ือพัฒนา ประสานงานระหว่างองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ชุมชน และวัด  

 6. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) 
โดยใช้วิธีการประเมินผลในหลากหลายรูปแบบมาปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์ 
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 ชุมชนมีความคาดหวังอีกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) จะสามารถพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้ แต่ก็ยังตระหนักว่าเมื่อเวลาล่วงเลยแล้ว
สักระยะหนึ่ง จะเกิดการละเลยไม่สนใจ ท าให้เกิดความเสื่อมสภาพของทรัพยากร เพราะเป็นธรรมดาที่ว่าหาก
กิจกรรมใดไม่ส่งผลต่อการยกระดับชีวิตให้แก่ตนเองก็มักจะถูกละเลยไม่มีการจัดการและพัฒนา ซึ่งหาก
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) สามารถยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมได้               
ก็มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้าน โดยรายได้อาจเกิดจากการขายของที่ระลึก หรือสินค้าที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ ท าให้เกิดกระบวนการจัดการการพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวในชุมชน และเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน จึงเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นโดย
อาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนในการด าเนินกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ ชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมในทก
ขั้นตอนของการด าเนินงาน ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตยังส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้การด าเนินงานอยู่ภายใต้ความร่วมมือ
จากคนในชุมชนซึ่งถือเป็นแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน  

 สิ่งที่ส าคัญคือ การใช้ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้และบูรณาการร่วมกันระหว่างการเรียน วิถีชีวิตและ
การท างานให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์ โดยเป้าหมายเริ่มต้นจากชาวบ้านผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน นักศึกษาใน
ชุมชน จากนั้นจึงค่อยขยายขอบข่ายไปยังภายนอกหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือสร้างให้เกิดเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนอ่ืนๆรายละเอียดดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 : แนวทางการพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) 

 

 

 

ผู้น า

ชมุชน 

วดัคเูตา่ ปราชญ์

ชาวบ้าน 

เทศบาลคูเต่าและเทศบาลแม่ทอม 

 

ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

บูรณาการร่วมกันระหว่างวิถีชีวิต การเรียนรู้
และการท างานโดยประสานความร่วมมือ 

 

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา
ตอนล่าง (วัดคูเต่า) 

 

เป้าหมาย 

- เด็กและเยาวชน    
 - นกัเรียนนกัศกึษา 

 - ผู้สงูอาย ุ  
 - บคุคลภายนอกที่

สนใจ 

แนวทางการบริหารจดัการ 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
2. สง่เสริมให้ทกุภาคสว่นเข้า
มามีสว่นร่วม 
3. บรูณาการแผนกบัสว่นอื่น 

4. การประชมุคณะท างาน 
5. ประชาสมัพนัธ์ 
6. ระบบติดตาม รายงานผล 

 

สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
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สรุปและอภิปรายผล  

 จากการศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) และแนวทางการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) ต าบล
แม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน แต่เดิมมีสถานภาพ
เป็นชุมชนชนบท ชาวบ้านมีวิถีชีวิตเรียบง่ายบนพ้ืนฐานสังคมเกษตรกรรมที่เน้นการพ่ึงพาตนเอง ภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ อันมีกรอบของพระพุทธศาสนาท าหน้าที่ก าหนดพฤติกรรมสมาชิกให้ด าเนินอยู่ใน
วิถีแห่งความถูกต้องดีงาม จนกระทั่งเมื่อกระแสของการพัฒนาที่มุ่งสร้างความเจริญให้กับวัตถุมากกว่าจิตใจถูก
พัดพาเข้าใจชุมชนจนลดบทบาทแห่งความเป็นตัวตนดั้งเดิม ชุมชนเจริญรอยตามวิถีชีวิตแบบตะวันตก 
เปลี่ยนแปลงไปเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท ความสัมพันธ์ที่เคยสนิทสนมกันคงมีอยู่เพียงแค่กลุ่มผู้อาวุโส ขณะที่
ลูกหลานให้ความส าคัญกับตนเองมากกว่าพวกพ้อง เป็นสาเหตุให้ทุกวันนี้ความเป็นเครือญาติยิ่งถอยห่างออก
จากกันเรื่อยๆ รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนถูกลดบทบาทความส าคัญลง
กลายเป็นเพียงหน้าที่ หากชุมชนยังคงยึดมั่น ถ่ายทอด ส่งต่อสมบัติที่บรรพบุรุษสืบต่อกันมาให้รุ่นลุกหลานได้
รู้จักหวงแหน ธ ารงรักษาอยู่เสมอ จึงเกิดโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) 
เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชน วิถีชีวิตและการอนุรักษ์สืบสานไว้แก่คนรุ่นหลังได้
ศึกษาท าความเข้าใจรวมถึงเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้อีกหนึ่งช่องทางทั้งในเรื่องขอ งภูมิปัญญา 
ประเพณี และความเชื่อท้องถิ่น ให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอันจะก่อให้เกิดความรู้สึก
ร่วมกันเป็นเจ้าของ 

 อาจกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเปรียบเสมือนตัวแทนของการเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชนสู่ภายนอก                   
ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้อยู่ได้เพราะชาวบ้าน ที่คอยร่วมแรงร่วมใจ
กันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันทรัพยากรบุคคลโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุแทบทั้งสิ้น หมายความ
ว่าการที่ชุมชนวัฒนธรรมแห่งนี้จะไร้ซึ่งคนสานต่อ ชุมชนแห่งนี้ไม่ได้อยู่มาจนทุกวันนี้เพราะเงิน แต่อยู่ได้เพราะ
มี “คน” คนในชุมชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่พร้อมจะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แนวใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอีกด้วย พิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคู
เต่า) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจ ทั้งยังได้ความรู้และยังได้สัมผัสวิถีชีวิ ตของชุนชน 
ได้ลองปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่มีในชุมชน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน 
ความสามารถและศักยภาพของชุมชน เกิดความเข้มแข็ง สร้างงานสร้างรายได้ เป็นพ้ืนที่ให้คนรุ่นหลังรู้สึกรัก
และหวงแหนเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รักษาสิ่งนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ภูมิใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมก็ยังคง
ไม่เลือนหาย 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

 1. ควรดึงกลุ่มแกนน าเข้ามามีส่วนร่วมที่จะสามารถพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา
ตอนล่าง (วัดคูเต่า) โดยกลุ่มแกนน าสามารถท าให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) 
ขับเคลื่อนต่อไปและด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

 2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริม
และยกระดับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) โดยการสนับสนุนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งนี้เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาตอนล่าง (วัดคูเต่า) และ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว  

 
เอกสารอ้างอิง  

กริษฐา ทวีรัตน์, ตรีชฎา นิลสุวรรณ์ และสุขกาญจน์ จริยะเลอพงษ์ (2558). หมู่บ้านวัฒนธรรมถลางบ้าน 
แขนน : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ (2558). การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 
กฤษฎา ตัสมา (2556). การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา : มหาวิทยาลัย 
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ฉันทัช วรรณถนอม (2552). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : สามลดา 
ทศพล ศิริบูรณ,์ ทิพปภา แซ่หลี และอรจิรา สงวนชาติ (2557). การแกะสลักรูปตัวหนังตะลุงบนแผ่นไม้ 

ของบ้านหนังสง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
นิตยา งามยิ่งยง และละเอียด ศิลาน้อย (2560). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชน 

บริเวณริมฝั่งคลองด าเนินสะดวกในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี. วารสารวิทยาลัยดุสิต 
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มหาวิทยาลัยมหิดล 
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พิชญ์ณัฏฐา งามมีศรี (2552). การประเมินโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางด้านอาหารในโรงเรียน  
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข :มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพมหานคร 

ศรีศักร วัลลิโภดม, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ และอภิญญ์เพ็ญ สาระยา (2551). เขาพระวิหาร : ระเบิดเวลาจากยุค
 อาณานิคม : ส านักพิมพ์มติชน.มิถุนายน 2551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



515 
 

 

 

 

 
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การวิเคราะห์เดี่ยวขิมสาย เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น กรณีศึกษา อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ 
 

ณิชกมล แก้วทอนช้าง1 และสุณิสา ศิริรักษ์2 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิจัยในปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประวัติเพลงและวิเคราะห์ทางเดี่ยวขิมสายเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย เป็นข้อมูลหลักที่น ามาวิเคราะห์
โดยใช้ทฤษฎีดนตรีไทย  
 ผลจากการวิเคราะห์เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น พบว่า เพลงเดี่ยวขิมสายเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น เป็นเพลงเดี่ยวที่
อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ได้ประพันธ์ขึ้น เพ่ือใช้แสดงเดี่ยวของนักศึกษา เพลงนกขม้ิน 3 ชั้น เป็นเพลงจังหวะ
หน้าทับปรบไก่ มี 3 ท่อน ในแต่ละท่อนประกอบด้วยเที่ยวหวานและเที่ยวเก็บ ท่อน 1 มี 3 จังหวะหน้าทับ      
6 ประโยค ท่อน 2 และท่อน 3 มีท่อนละ 2 หน้าทับ 4 ประโยค กลุ่มเสียงของเพลงอยู่ในกลุ่มเสียงโดและ   
กลุ่มเสียงซอล เสียงลูกตกส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน เทคนิคในการบรรเลง ได้แก่ การตีสะบัด การตีขยี้      
การตีกดมือ การตีไขว้มือ และการกรอแบบเอื้อนเสียง ท าให้ท านองเพลงมีความสนุกสนาน และไพเราะมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ: เดี่ยวขิมสาย นกขมิ้น 3 ชั้น บรรเทิง สิทธิแพทย์ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาดนตรีไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 อาจารย์ประจ า, สาขาวิชาดนตรีไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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บทน า  

 ดนตรีไทยเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตและมีการพัฒนาควบคู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาโดย
ตลอด ซึ่งในสังคมไทยนั้นดนตรีไทยถือได้ว่ามีบทบาทมากในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคนไทย เช่น พิธีกรรมทางศาสนาทั้งงานมงคลและอวมงคล พระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ การบรรเลง
เพ่ือการขับกล่อม ใช้ประกอบการแสดงและการละเล่นต่างๆ ด้วยความมีบทบาทในหลายด้านนี้เองจึงท าให้
ดนตรีไทยมีการสืบทอดและพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับความนิยมในยุคสมัยนั้นๆ มาโดยตลอด จึงท าให้ดนตรีไทย
เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น รูปแบบของวงดนตรี เครื่องดนตรี เพลงที่ใช้ในการบรรเลง วิธีการ
บรรเลง เป็นต้น ซึ่งถ้าหากจ าแนกบทบาทหน้าที่ที่ดนตรีไทยมีส่วนร่วมในสังคมนั้น สามารถแยกได้หลาย
บทบาทดังเช่นครูมนตรี ตราโมท (2545: 12) ได้กล่าวไว้ว่าความส าคัญของดนตรีที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทย สามารถแบ่งได้เป็น 3 หน้าที่ คือ ประกอบพิธีกรรม ประกอบการแสดง และเพ่ือการฟังและการขับ
กล่อม การถ่ายทอดวิชาดนตรีไทยระหว่างครูกับศิษย์ ที่มีการถ่ายทอดลักษณะที่เป็นแบบแผนของการต่อเพลง
โดยผู้สอนได้คิดประดิษฐ์บทเพลงเพ่ือบรรเลงในพิธีกรรมต่างๆรวมทั้งยังได้จัดหมวดหมู่ของบทเพลงประเภท 
ดังนี้ เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเกร็ด เพลงออกภาษา เพลงหางเครื่อง เพลงตับ เพลงเถา เพลงเรื่อง 
เพลงชุด เพลงละคร เพลงทางพ้ืน เพลงทางกรอ เพลงลูกล้อลูกขัด เพลงใหญ่ เพลงลา เพลงสร้อย เพลงลูกหมด  
 เพลงไทยสามารถแบ่งได้หลายประเภทดังที่พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554: 121) ได้กล่าวถึงประเภทของ
เพลงไว้ว่าเพลงไทยเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายประเภทตามลักษณะของวงดนตรีและโอกาส     
ที่ใช้แตกต่างกัน เช่น เพลงประกอบพิธีกรรม เพลงประกอบการแสดง เพลงตับเรื่องและตับเพลง เพลงส าเนียง
ภาษา เพลงเถา เพลงเดี่ยว และเพลงลา เพลงเหล่านี้ล้วนมีพัฒนาการอย่างเป็นขั้นตอน และ ในการศึกษา  
เพลงไทยในเบื้องต้นนั้น จ าเป็นในอันดับต้องทราบลักษณะของระดับเสียงและท านองเพลงไทยให้เข้าใจ
เสียก่อน โดยเฉพาะหลักการอ่านโน้ตไทยเบื้องต้นที่แม้ว่าดนตรีไทยจะไม่มุ่งเน้นเรื่องการเรียนการสอนแบบ
ระบบโน้ต แต่ในปัจจุบันระดับโน้ตกลายเป็นเรื่องส าคัญ การบรรเลงเดี่ยวมีความมุ่งหมายที่ส าคัญอยู่ 3 อย่าง
คือ 1) อวดทางของผู้แต่ง 2) อวดความแม่นย าของผู้บรรเลง 3) อวดฝีมือของผู้บรรเลง วิธีการด าเนินท านอง
ของเพลงเดี่ยวหรือที่เรียกว่าทางนั้น ผู้แต่งจะต้องประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษ โดยแทรกแซงกลเม็ด เทคนิค 
ความโลดโผน และเพ่ิมความวิจิตรพิสดารเข้าไปจบแทบว่าจะเป็นคนละเพลงเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามผู้แต่ง
จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าท านองที่แต่งขึ้นใหม่นั้นจะต้องเหมาะสมกับเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ ด้วย เพราะ      
เครื่องดนตรีแต่ละชนิด เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย ขิม เป็นต้น 
ก็จะมีวิธีการปฏิบัติต่างกัน  
 การบรรเลงเดี่ยวหมายถึงการบรรเลง ผู้เดียว มีเพียงเครื่องประกอบจังหวะ คือฉิ่งและกลองเป็น   
เครื่องประกอบจังหวะช่วยก ากับจังหวะให้ด าเนินไปสม่ าเสมอเท่านั้น นอกจากนั้นเครื่องประกอบจังหวะทั้งสอง
นี้ยังท าหน้าที่ตรวจสอบจังหวะอีก หากผู้บรรเลงเดี่ยวบรรเลงท านองขาดหรือเ กินหรือผิดจังหวะเมื่อใด     
เครื่องประกอบจังหวะสองอย่างนี้จะยิ่งช่วยแสดงให้ความผิดเด่นชัดขึ้นอีก เพราะฉะนั้นผู้บรรเลงเดี่ยวจึงต้องมี
ความจ าที่แม่นย า แต่จะมีเพียงความแม่นย าอย่างเดียวไม่พอ เพราะดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าผู้ที่ประดิษฐ์เพลง
ให้เป็นทางเดี่ยวจะต้องพิถีพิถันในส่วนของท านอง แทรกแซงวิธีปฏิบัติอย่างพลิกแพลงโลดโผนเข้าไปในเพลง 
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ดังนั้นผู้ที่บรรเลงเดี่ยวจะต้องปฏิบัติให้ถูกถ้วนและชัดเจนตามความมุ่งหมายของผู้แต่ง ต้องเป็นผู้มีความช านาญ
สามารถที่จะบรรเลงพลิกแพลงโลดโผนและว่องไวได้ทุกวิธีไม่มีผิดพลาดหรือขัดข้อง ไม่ใช่สักแต่ว่าบรรเลง     
คนเดียวแล้วก็จะเป็นเพลงเดี่ยวไปทั้งหมด  

ในปัจจุบันขิมเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ด้วยเสียงที่ตายตัวและกังวานท าให้
เป็นเรื่องยากที่จะน าไปบรรเลงร่วมกับวงดนตรีหลาย ๆ ประเภทได้ แต่ถึงอย่างนั้นขิมก็ยังสามารถน ามาบรรเลง
กับวงเครื่องสายได้เป็นอย่างดีจึงท าให้การน าขิมมาผสมกับวงเครื่องสายจึงกลายเป็นที่รู้จักและที่นิยมตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ดังที่พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554:83) ได้กล่าวไว้ว่าขิมเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงเดี่ยว ๆ ไม่ได้
น าเอามาผสมกับวงดนตรีไทย ต่อมาราวรัชกาลที่ 5 มีการน าเอามาบรรเลงผสมกับวงเครื่องสาย เช่น            
วงเครื่องสายปี่ชวา พบหลักฐานจากแผ่นเสียงโบราณ เพลงพม่าห้าท่อน 3 ชั้น บรรเลงด้วยวงเครื่องสายปี่ชวา
จางวางทั่ว เป็นแผ่นที่บันทึกในราวปลายรัชกาลที่ 5 ซึ่งใช้ขิมบรรเลงแทนจะเข้อาจจะใช้เพราะต้องการให้เสียง
ดังกว่า และเทคโนโลยีการบันทึกเสียงสมัยนั้นไม่ทันสมัยจ าเป็นต้องหาเครื่องดนตรีที่เสียงดังเพ่ือบันทึกเสียงได้ดี 
หรือ ในสมัยนั้นมีการน าเอาขิมมาบรรเลงในวงเครื่องสายปี่ชวา เรียกว่า วงเครื่องสายผสมขิม โดยปรับปรุง
วิธีการบรรเลงให้สอดคล้องกันไป จึงตัดจะเข้ออกไปเพราะระดับเสียงของเครื่องดนตรีทั้งสองอยู่ในความถ่ีที่ใกล้
กันมาก ขิมเป็นเครื่องดนตรีที่ฝึกหัดง่ายมีเสียงไพเราะกังวานจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  
 เพลงนกขมิ้น เดิมเป็นเพลงสองชั้นมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ครูเพ็งได้น ามามาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะ
สามชั้นส าหรับบรรเลงร้องส่ง โดยได้แต่งท านองว่าดอกไว้ในท่อน 3 เพ่ือเปิดโอกาสให้อวดความสามารถในการ
ขับร้องและบรรเลงเดี่ยวของเครื่องดนตรี เพลงนกขมิ้นอัตราจังหวะสามชั้นนี้เป็นเพลงที่นิยมรวมชุดเป็นเพลง
สุดท้ายในตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น เพลงนี้เป็นเพลงที่มีหลายอารมณ์ หลายรสชาติ มีความไพเราะสื่อให้เห็นถึง
ความเป็นอยู่ของนก ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศในธรรมชาติที่มีความร่มรื่น สงบ แฝงความตื่นเต้นแฝงอยู่ใน
ธรรมชาตินั้นด้วย เหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพลงเดี่ยวนกขมิ้น โดยได้เลือกศึกษาจากอาจารย์บรรเทิง         
สิทธิแพทย์ เนื่องจากอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ได้ศึกษาการตีขิมกับอาจารย์รุจีวรรณ อาจกมล ซึ่งเป็นลูกศิษย์
ของครูทานตะวัน นวรัตน์ ครูขิมที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่ง โดยได้ตั้งหัวข้อในการท าวิจัย คือ การวิเคราะห์    
เดี่ยวขิมสาย เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น กรณีศึกษา อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์  ผู้วิจัยคาดว่าผลการศึกษาในครั้งนี้  
จะเกิดประโยชน์แก่วงการดนตรีไทย เกี่ยวกับลักษณะทางเดี่ยวขิมและกลวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวขิมได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาประวัติและที่มาของเพลงเดี่ยวขิมสาย เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น กรณีศึกษาอาจารย์บรรเทิง  
สิทธิแพทย์ 
  2. เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะการด าเนินท านอง เทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงเพลงเดี่ยวขิมสาย เพลงนกขมิ้น 
3 ชั้น กรณีศึกษาอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ 
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วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิเคราะห์เดี่ยวขิมสายเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยในระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาข้อมูลเอกสารจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยและงานวิชาการต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล
ภาคสนามโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกตัวอย่างเพลงที่ ศึกษาจากอาจารย์บรรเทิง         
สิทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้วิจัยต่อเพลงจากอาจารย์บรรเทิง    
สิทธิแพทย์ แบบตัวต่อตัวจนจบเพลง น าเพลงที่ต่อมาบันทึกโน้ตเพลง ตรวจสอบความถูกต้องของเพลงที่บันทึก
กับบุคคลข้อมูล วิเคราะห์เพลงโดยใช้ทฤษฎีดนตรีไทยเป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการวิเคราะห์
ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ จากนั้นจึงสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษา 

 1. ประวัติความเป็นมาของเพลงเดี่ยวขิมสาย เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น เพลงนกขมิ้นจัดเป็นเพลงอัตรา
จังหวะ 2 ชั้น  ประเภทหน้าทับปรบไก่ เพลงนกขมิ้นท านองเก่านี้มี 2 ท านอง คือเพลงนกขมิ้นตัวผู้มี 3 ท่อน 
ท่อนที่ 1 มี 3 จังหวะ ท่อนที่ 2 และท่อนที่ 3 มีท่อนละ 2 จังหวะ และเพลงนกขมิ้นตัวเมียมี 4 ท่อน เพลง    
นกขมิ้นตัวเมียมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เพลงแม่หม้ายคร่ าครวญ เพลงนกขมิ้นตัวเมีย นิยมใช้บรรเลงเพลง      
หน้าพาทย์ประกอบการเล่นหนังใหญ่ ครูเพ็ง ได้น าเพลงนกขมิ้นสองชั้นท านองเก่าสมัยอยุธยานี้มาแต่งขยาย
เป็นอัตราจังหวะสามชั้นส าหรับบรรเลงร้องส่งเป็นสามท่อน เฉพาะในท่อนที่ 3 ครูเพ็งได้แต่ง “ว่าดอก”       
เพ่ือเปิดโอกาสให้อวดความสามารถในการขับร้องและบรรเลงเดี่ยวของเครื่องดนตรี 
 เพลงเดี่ยวขิมสายเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ที่น ามาศึกษานี้เป็นทางเดี่ยวที่อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์    
(ภาพที่ 1) อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้น าเพลง
นกขมิ้น 3 ชั้น มาประพันธ์เป็นทางเดี่ยวส าหรับขิม เพ่ือน าเสนอเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ 
ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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2. ผลการวิเคราะห์ทางเดี่ยวขิมสาย เพลงนกขม้ิน ๓ ชั้น กรณีศึกษาอาจารย์บรรเทิง  สิทธิแพทย์ 
โครงสร้างหน้าทับของเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น จะใช้หน้าทับปรบไก่ 3 ชั้น บรรเลงด้วย โทน-ร ามะนา   

อัตราจังหวะ 3 ชั้น ท่อนที่ 1 จะมี 3 จังหวะหน้าทับ ท่อนที่ 2 จะมีจังหวะ 2 หน้าทับ ท่อนที่ 3 จะมีจังหวะ      
2 หน้าทับและจังหวะฉิ่งจะตีอัตราจังหวะ 3 ชั้น ในเที่ยวหวานจะเปลี่ยนเป็นอัตราจังหวะ 2 ชั้นในเที่ยวเก็บหรือ
จะตีจังหวะสามชั้นทั้งหมดก็ได้ แนวในการบรรเลงมีลักษณะช้าปานกลางในตอนต้น เร่งแนวเร็วขึ้นในเปลี่ยน
ของทุกท่อน แล้วจึงถอนลงจบในบรรทัดสุดท้ายของเพลง 
 สังคีตลักษณ์ของเพลงเดี่ยวขิมสาย เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ พบว่าเป็น
เพลง 3 ท่อน ท่อน 1  มีความยาว 3 หน้าทับ บรรเลงกลับต้นแล้วจะได้ 6 หน้าทับ 12ประโยค 24 วรรค    
วรรคใหญ่ คือ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L ท่อน 2 มีความยาว 2 หน้าบรรเลงกลับต้นแล้วจะได้ 4 หน้าทับ          8 
ประโยค 16 วรรค วรรคใหญ่ คือ A,B,C,D,E,F,G,H ท่อน 3  มีความยาว 3 หน้าทับ บรรเลงกลับต้นแล้วจะได้ 6 
หน้าทับ 12 ประโยค 24 วรรค วรรคใหญ่ คือ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,C,D เสียงลูกตกส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับ
ท านองหลัก มีเพียงเสียงลูกตกของท านองเดี่ยวท่อน 1 บรรทัดที่ 3 ห้องที่ 4 และบรรทัดที่ 5 ห้องที่ 8    ท่อน 
3 บรรทัดที่ 6 ห้องท่ี 8 และบรรทัดที่ 8 ห้องท่ี 4 เท่านั้นที่มีเสียงลูกตกไม่ตรงกับท านองหลัก แต่ก็ไม่ท าให้ความ
เป็นเอกลักษณ์ของเพลงผิดเพ้ียนไป 
 รูปแบบของท านองเพลงที่พบจากการวิเคราะห์ พบว่าในเพลงนกขม้ิน 3 ชั้น มีลักษณะของการบรรเลง
ประกอบด้วยการด าเนินท านองแบบการรัวเอ้ือนเสียง การตีขยี้ การตีสะบัด การตีไขว้มือ และจะมีการตีกดมือ 
ในท่อนที่ 2 ดังโน้ตต่อไปนี้ 

 
โน้ตเดี่ยวขิมสาย เพลงนกขม้ิน 3 ชั้น ทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ 

 
3 ชั้น ท่อนที่ 1 (ทางหวาน)  
A 

a - - - - - ด  - ด  - - - - ด ร  ม ร ด ร ม ซ ม  b - ร ด ร ด  - ด  - ม  - ร ด  - - ด  - ด  

- ทลซ - ซล - - - ซล - - - - - - - - - ล - ซลซ - - - - ล ซล - - 
- - - - ร - - - - - - - - - - - ม - - - - - - - ม - - - - - - - ด 

B 
c - ม -ซ  - ร  - ด  - - ร ร  ด ร  - ม  d - ด  - ร  - ม  - ซ  - - - - - ม  - ร  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ซ - ทลซ - - - - 
- ม - ซ - ร - ด - - - ร - ร - ม - ด - ร - มม - - - - - - ม - ร 

C 
e ด ด ด ม ร ด  - - - - - - ร  - - - ด ร  f - - - - - - - - - - - - ม ร ร  - 

- - - - ทลซ - ทลซ - ซ ลท - - ซ - - - ฟซฟมฟลซฟ - ฟ-ลซฟ - - - - 
- - - - - - - ร - - - - - - - - - ดรม - - - - ด - - - - - - ร ฺ
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D 
g - - - - - - - - - - - - ม ร ด  ร ม  h ม ร ด ม  - ร ด  - -ม  - - - - - - - - 
ทลซ ลท ด ทล ทด  ร ด ท ด ร  - - - - - - ล - - ลซ - ทลซ - ท ลซ - ซ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ม - - ม -  - - มรด 

E 
i ซ ม ร  - ร  - - - ล  - - ร  - - - - - ม  j - - - - - - - - ร  - - - ม ร  - - 
- - - ท - - ซล - ซลท - ท ลซลซ ซ - - - ทลซ - - ทลซ - - ทล 
- - - - - ม - - - - - - - - - - ม - - มรท ฺ - - - ม - - - - - - - - 

F 
k - - - - - - - - - - - - - - - - l ล ซ ล ม  ซ ร ม  - ม ร ม  - ร  - - - 
- - - - - - ลซ ล - ลซ ทลร ท - - - - - - - ท - - - ท - ลทซ 
รทฺมร ซม - - - ม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
3 ชั้น ท่อน 1 (ทางเก็บ) 
G 
m - - - - - - - ด  - - - - - - - ม  n - - - - - - - ร  - - - - - - - ด  

ซลซ - ซลซ - ซลซ - ซลซ - ซลซ - ซลซ - ซลซ - ซลซ - 
- - - ด - - - - - - - ม - - - - - - - ร - - - - - - - ด - - - - 

H 
g - - - - - - - - - - - - ม ร ด  ร ม  o ฟํม ร  ม ฟ ํ ซ ฟํม  ฟํซ  ล ซ ฟํ ซ ล  ซ ฟํม ร  
ทลซ ลท ด ทล ทด  ร ด ท ด ร  - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I 
e ด ด ด ม ร ด  - - - - - - ร  - - - ด ร  p ซ ด ร ม  ฟํซ ฟํล  ซ ฟํ ซ ฟํม  ฟํ ม ร  ม ร ด  ร  

- - - - ทลซ - ทลซ - ซ ลท - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - ร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

J 
q - - - - - - - - ด  - ด ด  ซ ด ร ม  r ร ด  - - ด  - - - - - - - - - - - 
ซ - - - ซ - - - - - - - - - - - - - ลซ - ลซ - ลซ - - ลซ - - - 
- ดรม - มรด - ด - ด - - - - - - - - - - - ม - - มร - มรด 
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K 
s ซ ม ซ  - ม ร ม  - ร  - ร  - - - - - t - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ท - - - ล - ท - - ซลซ - ซลท - ซล - - ซ - ลซ ลซทล 
- - - - - - - - - - - ม - - - ม - - - ม - - รม - ม - - - - - - 

L 
u - - - - - - - - - - - - - - - ร  v - ล ซ ม  - ร ม ร  - - - - - ม  -ซ  
- - - - - - ลซ ทลซล ทร  - ท - - - - - - - ท - - ลซ - - - ซ 
รทฺมร ซม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ม รม - - 

 
3 ชั้น ท่อนที่ 2 (เที่ยวหวาน) 
A 

a - - - - - ด  - ด  - - - ด  - - - ด  b - - ด ร  ม ร ด  - - - - - ด ร ร  - 
- - - - - - - - - - - ท - - - - ซลท - - - - - ท ทลซลท - - - - 
- - - - ด - ด - - - - - - - - ด - - - - - - - - - - - - - - - ร 

B 
c -ซ  - ม  - ร  - ด  - - - ร  ม ร ด ร ม ซ ม  d - - - - ม  - - ม  ซ ล ซ ม  - ร  - ด  
- ซ - - - - - - - - - - - - - - - - ลลล - ล - - - - - - - - - - 
- - - ม - ร - ด - - - - - - - - ม - - - - - - ม - - - -ม - ร - ด 

C 
e - - - - ด ร ม ร  - - - ร  - - - - ม  f - - - ท - ร  - ม  - ล  - ม  - ซ  - ล  
- - ซลท - - - ล ทล - ซ ทลซ - - ล - - - - - - - ล - - - ซ - ล 
- - - - - - - - - - - - - - - ม - ลฺ - ทฺ - ร - ม - - - ม - - - - 

D 
g ม ร  - ร  - ร  - ร  - - - - - ร  - ร  h - ซ  - ม  - ร  - ร  - - - - - ม  - ซ  
- - - ท - ล - ซ - - ทล ซล - ท - ซ - - - - - ท - - ลซ - - - - ซ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ม - ร - - - - - ม รม - - 

 
3 ชั้น ท่อน 2 (ทางเก็บ) 
E 

i - - - - - - - - - - - - - - - - b - - ด ร  ม ร ด  - - - - - ด ร ร  - 
ซลทด  ด ทล ทด  ด ทล ร ด  ทลทด  ซลท - - - - - ท ทลซ ลท - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ร 
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  F 
j ซ  - ม  - ร  - ด  - - - - -  - - - ม  k ม ร ด  - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - ท - ล - ซ - - - - - ทด  ทลซ - ทลซ ฟซ ฟ - - - 
- - - - - - - - - - - - - - ม - - - - - - - - ม - - - - - มรด 

 G 
l - - - - - - - - - - - - - - ม  - m - - - - - - - - - - - - - - - - 
ท - ร  - ซ - ล - - - ซ - - - - - ซ - - - - - - - ทลซ - - - ซล 
- - - - - - - - ม - - - ร - - ม - มรท ฺ ลฺทฺรม - - - ม รม - - 

H 
n - - - - - - - - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - - - - - - ร  
ทลซล ร ทลซ ลทซล ทร ลท - ลซซ - ร - ร - - ลซ - ซ - ซ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ม - - - ทฺ - - - ม - ร - - 

 
3 ชั้น ท่อน 3 (ทางหวาน) 
A 

a - - - - ด ร ม ร  - - - ร  - - - - - b - - - - - - - - - - - - ม - -ร 
- ซลท - - - ล ลทล - ซ ทลซซ - - - - ท - -ซ - ลซ - - - ซล 
- - - - - - - - - - - - - - -ม - มรท ฺ - ทฺรม - - - ม - ม - - 

B 
c - - - ร ร ร ร ร  - ด ด ด ด  - ททททล d - - - - ม  - -ร  - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ลซ - - - ซล - - ซล ทลซซ 
- - - ร - - - ด - - - ทฺ - - - ล ฺ - - - ม - ม - - - ม - - - - ม 

C 
e - - - - - - - - - - - - - - - - b - - - - - - - - - - - - ม - - ร 
ซลซซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - - - - ท - -ซ - ลซ - - - ซล 
- - - ม - ร - ทฺ - ลฺ - ทฺ - ร - ม - มรท ฺ - ทฺรม - - - ม - ม - - 

D 
f - - มร - - ร  - ร  - - - - ซ  - - - g - - - - - - - - - - - - - - - ร  

- - - ท - ล - ซ - - ทลซ - ซลท - ลซซ - ซ - - - ลซ - - ซ - ซ 
- - - - - - - - ฟมร - - - - - - - - -ม - ร - ท - - - ม - ร -  - 

ร 
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3 ชั้น ท่อน 3 (ว่าดอก) 
E 

h - - - - ร ม ร ร  - - - ร  - ร  - - i - ร  - - - - - - - - ร ร  - - - ร 
- - ซลท - - -ล - - - ซ - ลซซ ซลทท - ซ - ซ ลทล-ซ - - - ล 
- - - - - - - - - - - - ม - -ม - - -ทฺ - ร - ม - - - - - - - - 

F 
j - - - ร  - - - ด  - ม ร ด  - - - - k - - - - - - - ร  - - - - - ร  - ร  
- - - - - - - - - - - - - ท - ล - - - - ลซ - ซ - - - - - ล - ล 
- - - ร - - - ด - - - - - - - - - - - - - - ม - - - - - - - - - 

G 
l - - - - - - - ร  - - - - - - - - m - - - - - - - - - - - - - ร  - ร  
- - - - - - - - - - - - - ลซซ - - - - - - - - - - ทล - - - ซ 
- - - - - - - - - - - - - - - ม - - - - - - - - - - - - - - - - 

H 
n - - - - - - - ร - - - - - ร - ร o - - - - - - - ร - มร - ร - ร 
- - - - ลซมท - - - - - ล - ล - - - - - - - ล - - - ท - ล - ซ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 ชั้น ท่อนที่ 3 (ทางเก็บ) 
I 

p ซ ม ร  - ม ร  - - ม ร  - - - - - - q - - ร ร  - - - ม ม  - - - ซ  - - - ล  - 
- - - ท - - ทล - - ทลซ ทลซ - ซ - - - ซ - - - ลซ - ซ ทล - ล 
- - - - - - - - - - - - - - - ม - ร - ร - ม - ม -  - - - - - - - 

J 
r - - - - ด ม  ม ร ด  - ด ม ร ด  - - ล  - s - - - - - - - - ร ม ร ด  - - - - 
ทลซ ลท - - - - ซ - - - ทล - ล ลซ - - ซลทด  - - - - ทลซ - 
- - -  - - - - - - - - - - - - - - - มรม - - - - - - - - - - - ม 

C 
e - - - - - - - - - - - - - - - - b - - - - - - - - - - - - ม  - -ร  
ซลซซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - - - - ท - -ซ - ลซ - - - ซล 
- - -ม - ร - ทฺ - ลฺ - ทฺ - ร - ม - มรท ฺ - ทฺรม - - - ม - ม - - 
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D 
f -  ม ร ร  - ร - ร - - - - ซ  - - - g - ล ซ ม  - ร ม ร  - - - - - ม  - ซ  
- - - ท - ล - ซ - - ทลซ - ซลท - - - - - - - ท - ลซ - ร - - ซ 
- - - - - - - - ฟมร - - - - - - - - - ม - ร - - - - - ม - มม - 

 
อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเดี่ยวขิมสายเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์นั้นมีประเด็น
อภิปรายดังนี้                                                                                                                            
 1. ประวัติของเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ทางขิมสาย ซึ่งเป็นทางที่อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ เพลงเดี่ยว     
ขิมสายเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ที่น ามาศึกษานี้เป็นทางเดี่ยวที่อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้น าเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น มาประพันธ์เป็นทาง
เดี่ยวส าหรับขิม เพ่ือน าเสนอเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สืบทอดเป็นคนแรก คือ นางสาวณิชกมล แก้วทอนช้าง 
ลักษณะการถ่ายทอดบทเพลงเดี่ยวดังกล่าวเป็นลักษณะของการถ่ายทอดในสายส านักหรือในสถาบันการศึกษา    
ที่ผู้ประพันธ์เพลงมีความสัมพันธ์อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของภูริภัสสร์ มังกร. (2550) ที่พบว่ามีการ       
สืบทอดเพลงเดี่ยวในหมู่ศิษย์สายส านักและศิษย์ในสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน  

2. ผลการวิเคราะห์ทางเดี่ยวขิมสาย เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น กรณีศึกษาอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์
โครงสร้างหน้าทับของเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น จะใช้หน้าทับปรบไก่ 3 ชั้น บรรเลงด้วย โทน-ร ามะนา อัตราจังหวะ    
3 ชั้น ท่อนที่ 1 จะมี 3 จังหวะหน้าทับ ท่อนที่ 2 จะมีจังหวะ 2 หน้าทับ ท่อนที่ 2 จะมีจังหวะ 2 หน้าทับและ
จังหวะฉิ่งจะตีอัตราจังหวะ 3 ชั้น ในเที่ยวหวานจะเปลี่ยนเป็นอัตราจังหวะ 2 ชั้นในเที่ยวเก็บหรือจะตีจังหวะ      
3ชั้น ทั้งหมดก็ได้ แนวในการบรรเลงมีลักษณะช้าปานกลางในตอนต้น เร่งแนวเร็วขึ้นในเปลี่ยนของทุกท่อน    
แล้วจึงถอนลงจบในบรรทัดสุดท้ายของเพลง ส่วนเทคนิคการบรรเลง มีลักษณะของการบรรเลงประกอบด้วย
การด าเนินท านองแบบการรัวเอ้ือนเสียง การตขียี ้การตีสะบัด การตีไขว้มือ และจะมีการตีกดมือ ซึ่งเป็นเทคนิค      
ที่โอกาสให้ผู้บรรเลงสามารถอวดฝีมือและใช้ศักยภาพในการบรรเลงได้มากนั้น สอดคล้องกับลักษณะของการ
สร้างเพลงเดี่ยวที่มนตรี ตราโมท (2545) และไพศาล อินทวงศ์ (2548) กล่าวไว้ว่าเพลงเดี่ยวเป็นการบรรเลงที่
มุ่งแสดงฝีมือของผู้บรรเลง ผู้ประพันธ์ต้องประดิษฐ์ทางเพลงให้มีลักษณะที่ประกอบด้วยเทคนิคการบรรเลง
ระดับสูงที่เป็นการแสดงฝีมือของผู้บรรเลง ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์ได้สอดแทรก
เทคนิคการบรรเลงของฆ้องวงเล็กไว้อย่างเหมาะสมส าหรับการบรรเลงเพลงเดี่ยว อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะใน
การประพันธ์เพลงทางเดี่ยวของอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ที่ปรากฏชัดเจนประการหนึ่ง 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.ควรศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ทางขิมสาย ของครูท่านอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษา
แนวทางกาประพันธ์เพลงเดี่ยวส าหรับฆ้องวงเล็ก อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ได้ต่อไป  
 2. ควรศึกษาถึงสายการถ่ายทอดเพลงเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ของครูต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และการสืบค้นทางเพลง ว่ามีการสืบทอดมาอย่างไร 
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การวิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้น : กรณีศึกษาทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ 
 

วรพล ธานีรัตน์1 และไชยวุธ โกศล2 
 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาประวัติเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้น  ทางอาจารย์

บรรเทิง สิทธิแพทย์ 2) เพ่ือวิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้น ทางอาจารย์บรรเทิง  สิทธิแพทย์ 
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิจัยในช่วงปี 2560 โดยศึกษาข้อมูลหลักจากอาจารย์บรรเทิง 
สิทธิแพทย์ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต าราวิชาการต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีดนตรีไทยเป็นหลัก 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เพลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้น เป็นเพลงที่อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ 
ประพันธ์ขึ้นเป็นทางเดี่ยวจากเพลงแปดบทของเดิม เพ่ือให้เป็นเพลงเดี่ยวในรายวิชาการแสดงผลงานทาง  
ดนตรีไทยของนักศึกษาเอกดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) เพลงแปดบท 3 ชั้น เป็นเพลงประเภท
หน้าทับปรบไก่ อัตราจังหวะ 3 ชั้น มี 2 ท่อน ท่อนละ 4 จังหวะ บรรเลงกลับต้นทั้ง 2 ท่อน การแบ่งวรรคตอน
ของเพลงเพลงพบว่า มีความยาวท่อนละ 4 หน้าทับ 8 ประโยค 16 วรรค ในการขึ้นเพลงได้ตัดท านองเท่าออก
ท าให้เที่ยวแรกของท่อน 1 มีท านองเพียง 7 ประโยค 14 วรรค  ท านองเพลงในแต่ละท่อนมีความแตกต่างกัน 
กลุ่มเสียงหลักของเพลงเป็นกลุ่มเสียงเสียง โดและฟา  เทคนิคการบรรเลงประกอบด้วยการตีสะบัด การตี
สะเดาะ การตีดูด มีการเร่งแนวในการบรรเลงให้เร็วขึ้นจนเพลง  

ค าส าคัญ: ระนาดทุ้ม  เพลงเดี่ยว เพลงแปดบท 3 ชัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาดนตรีไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาดนตรีไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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บทน า 

ดนตรีไทยเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตและมีการพัฒนาควบคู่กับวิถีชีวิตของคนไทย         
มาโดยตลอด ซึ่งในสังคมไทยนั้นดนตรีไทยถือได้ว่ามีบทบาทมากในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรม  
ต่าง ๆ ของคนไทย เช่น พิธีกรรมทางศาสนาทั้งงานมงคลและอวมงคล พระราชพิธีของพระมหากษัตริย์      การ
บรรเลงเพ่ือการขับกล่อม ใช้ประกอบการแสดงและการละเล่นต่าง ๆ ด้วยความมีบทบาทในหลายด้านนี้เองจึง
ท าให้ดนตรีไทยมีการสืบทอดและพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับความนิยมในยุคสมัยนั้น ๆ มาโดยตลอด      ดนตรี
ไทยมีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น รูปแบบของวงดนตรี เครื่องดนตรี เพลงที่ใช้ในการบรรเลง วิธีการ
บรรเลง เป็นต้น ดนตรีไทยมีหลายบทบาทหน้าที่ ดังนั้นเพลงที่ใช้ในการบรรเลงจึงต้องมีความแตกต่างกันตาม
บทบาทหน้าที่ด้วย ท าให้เพลงไทยมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บรรเลงและผู้ฟัง 
จึงท าใหเ้พลงไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทได้แก่ เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงตับ     เพลงเถา 
เพลงโหมโรง เพลงเกร็ด และเพลงเดี่ยว (มนตรี ตราโมท. 2545: 38; พูนพิศ อมาตยกุล . 2529:              50-
51)  

การบรรเลงของดนตรีไทยมี 2 ลักษณะ คือ การบรรเลงหมู่และการบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงหมู่คือการ
บรรเลงร่วมกันหลายคนเป็นวงดนตรี ส่วนการบรรเลงเดี่ยวเป็นการบรรเลงคนเดียว โดยใช้เครื่อง         ดนตรี
ประเภทท าท านอง บรรเลงโดยใช้เทคนิคของแต่ละเครื่องดนตรีนั้น ๆ ออกมาเพ่ือแสดงความสามารถของผู้
บรรเลง ผู้บรรเลงต้องมีความกล้าหาญ ต้องมีระเบียบจับเครื่องดนตรีและต้องบรรเลงให้ถูกแบบแผนของการ
บรรเลงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีแต่ละชนิด อาจมีการขับร้องประกอบหรือไม่ก็ได้ เพลงเดี่ยวอาจจะเป็นเพลง  
ท่อนเดียว หลายท่อน หรือเพลงเถาก็ได้  การเดี่ยวมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ อวดทาง อวดฝีมือและอวด
ความแม่นย า การอวดทางคือการด าเนินท านองโดยวิธีพิเศษ การอวดฝีมือคืออวดความสามารถในการบรรเลง
เครื่องดนตรีที่เดี่ยวว่าสามารถบรรเลงด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้ครบถ้วน อวดความแม่นย าคืออวดความถูกต้องของ
บทเพลงซึ่งเป็นผลจากนักดนตรีที่จะบรรเลงเดี่ยวนั้นต้องมีความขยัน ต้องฝึกฝน ท่องเพลงอยู่สม่ าเสมอ        
จนสามารถบรรเลงได้ถูกต้องไม่ขาดตกบกพร่อง (ไพศาล อินทวงศ์, 2546:45) เครื่องดนตรีที่นิยมมาบรรเลง
เพลงเดี่ยวนั้นมีหลายชนิด เช่น ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ซออู้ ซอด้วง และระนาดทุ้มก็เป็นเครื่อง
ดนตรีชนิดหนึ่งที่นิยมน ามาใช้บรรเลงเดี่ยว ซึ่งการเดี่ยวระนาดทุ้มนั้นเป็นการด าเนินท านองพิเศษท่ีแตกต่างกับ
การบรรเลงธรรมดา ทางเดี่ยวของระนาดทุ้มจึงมีทั้งท านองที่ไพเราะอ่อนหวาน โลดโผน รุกเร้า สนุกสนานและ
มีชั้นเชิงที่น่าสนใจ บรมครูหลายท่านได้ใช้ภูมิปัญญาทางด้านดนตรีไทยประดิษฐ์ท านองทางเดี่ยวส าหรับระนาด
ทุ้มไว้มากมายหลายท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงทางระนาดทุ้ม เช่น ขุนบรรจงทุ้มเลิศ 
(ปลั่ง ประสานศัพท์) ครูเตือน พาทยกุล ครูบุญยัง เกตุคง เป็นต้น 

งานวิจัยเรื่องนี้เกิดจากผู้วิจัยมีความสนใจท าวิจัยในเชิงวิเคราะห์เพลงเดี่ยวระนาดทุ้ม  จึงได้ค้นคว้า    
หาข้อมูลจากหนังสือและสอบถามจากอาจารย์ในสาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เห็นว่า   
เพลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้น ซึ่งอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ได้ประพันธ์ขึ้นเป็นเพลงที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นเพลงที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยและเป็นเพลงเดี่ยวที่เพ่ิงประพันธ์ขึ้นใหม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ
วิจัยเรื่องการวิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้น : กรณีศึกษาทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์                    



528 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

นี้เพ่ือศึกษา ประวัติเพลงและวิเคราะห์ลักษณะทางดนตรีของบทเพลง เพ่ือเป็นการขยายองค์ความรู้ทาง     
ดนตรีไทยให้กว้างขวางข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาประวัติเพลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้น ทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้น ทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเพลงเดี่ ยว เพลงเดี่ ยวแปดบท 3 ชั้นทางระนาดทุ้ม  เป็นงานวิจัย เชิ งคุณภาพ                                
ใช้กระบวนการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยทางดนตรี ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในระหว่างเดือนมีนาคม - เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ด าเนินการวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิดในเรื่องที่สนใจและศึกษารายละเอียด      
ส่วนส าคัญเกี่ยวกับบทเพลง รวบรวมข้อมูลบทเพลงโดยการศึกษาภาคสนามจากบุคคลข้อมูลหลัก คือ อาจารย์
บรรเทิง สิทธิแพทย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยการสัมภาษณ์ ประเด็นทีส่ัมภาษณ์ประกอบด้วยประวัติเพลงเดี่ยวระนาดทุ้มแปดบท 3 ชั้น ทางของ
อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ โดยสัมภาษณ์ว่าเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้นนั้นอาจารย์ได้ประพันธ์ทาง
เพลงนี้โดยได้น าลูกมือมาจากอาจารย์ท่าใดบ้างหรือในเพลงเดี่ยวใดบ้าง ผู้วิจัยต่อเพลงที่ใช้ในการวิจัยและ
บันทึกเสียงการบรรเลงเพลงเพลงเดี่ยวแปดบท 3 ชั้นทางระนาดทุ้ม ทางอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์          
ด้วยเครื่องบันทึกวีดีโอ บันทึกภาพถ่ายและเสียงเพ่ือน าข้อมูลที่ได้น ามาฝึกปฏิบัติการบรรเลง และน าไปใช้ใน
การศึกษาและการวิเคราะห์ 

น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ มารวบรวมข้อมูลเพ่ือ      
จัดเตรียมพร้อมที่จะวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพลงโดยใช้ทฤษฎีดนตรีไทยเป็นหลักในการวิเคราะห์       
เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและเทคนิคการเดี่ยวระนาดทุ้มในหัวข้อการวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้แก่ การแบ่งวรรคตอน
ของเพลง บันไดเสียง สังคีตลักษณ์ และลูกตก จากนั้นจึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และจัดท ารายงาน
ผลการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการวิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชั้น : กรณีศึกษาทางอาจารย์บรรเทิง    
สิทธิแพทย์ ตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้นั้น พบผลสรุป ดังนี้  

1. ผลการศึกษาประวัติของเพลงเดี่ยวแปดบท พบว่าเพลงเดี่ยวแปดบทนั้นเป็นเพลงเดี่ยวประเภทเพลง
เดี่ยวเบ็ดเตล็ด ที่ได้มีคนน ามาแต่งเป็นทางเดี่ยวมากขึ้น เนื่องจากเป็นเพลงเดี่ยวที่ไม่ยากจนเกินไป เหมาะแก่
การน ามาใช้เรียนเพลงเดี่ยวขั้นต้น ซึ่งผู้สอนต้องเลือกทางเดี่ยวให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนเป็น
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หลักเพ่ือจะได้ประโยชน์ต่อผู้เรียนในการน าเป็นพ้ืนฐานในการเรียนเพลงเดี่ยวอ่ืน ๆ ต่อไป อาจารย์บรรเทิง 
สิทธิแพทย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ได้น าเพลงแปดบทของเดิมมาประพันธ์ขึ้นเป็นทางเดี่ยวเพ่ือใช้เป็นเพลงเดี่ยวส าหรับนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เรียนในรายวิชาการแสดงผลงานทางดนตรีไทย 

 
 

 
ภาพที่ 1 อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ 

ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 2. ผลการศึกษาวิเคราะห์เพลง พบว่าเพลงเดี่ยวแปดบท 3 ชั้น ใช้อัตราจังหวะฉิ่งและหน้าทับปรบไก่   
3 ชั้นก ากับ แนวในการบรรเลงเริ่มจากช้าแล้วเร่งเร็วขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือให้มีความกระชับมากข้ึนโดยเฉพาะในท่อน 
2 เที่ยวกลับ ถอนแนวลงจบในบรรทัดสุดท้ายของเพลง โครงสร้างของเพลงมี 2 ท่อน บรรเลงท่อนละ 2 เที่ยว 
ท่อนที่ 1 เที่ยวแรก มีความยาว 7 ประโยค 4 จังหวะหน้าทับ ส่วนใน เที่ยวกลับมีความยาว 8 ประโยค              
4 จังหวะหน้าทับ เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้ตัดลูกเท่าออกในเที่ยวแรก และได้น าลูกเท่ามาบรรเลงในประโยคที่            
1 ของ ท่อน 1 เที่ยวกลับ  
  การแบ่งวรรคตอนของเพลง พบว่า ท่อน 1 มีความยาว 4 หน้าทับ 7 ประโยค 14 วรรค ประโยค
เพลงประกอบด้วย  A, B, C, D, E, F, G ส่วนในเที่ยวกลับมีความยาว 4 หน้าทับ 8 ประโยค 16 วรรค ประโยค
เพลงประกอบด้วย A, B, C, D, E, F, G, H ไม่มีประโยคเพลงที่มีลักษณะท านองเพลงซ้ ากัน ส่วนในท่อน 2            
มีความยาว 4 หน้าทับ 8 ประโยค 16 วรรค ประโยคเพลงทั้งเที่ยวแรกและเที่ยวกลับประกอบด้วยประโยค A, 
B, C, D, E, F, G, H ประโยคเพลงไม่มีการซ้ าของท านองเพลง  
 ผลการวิเคราะห์เสียงลูกตกของเพลงพบว่าว่า เสียงลูกตกหลักวรรคหน้ากับเสียงลูกเดี่ยววรรคหน้า
มีความสัมพันธ์ตรงกัน ไม่หมดทุกวรรคเนื่องจากในท่อนที่ 1 มี 7 ประโยค และในท่อนที่ 1 เที่ยวกลับ                   
มี 8 ประโยค จากการวิเคราะห์พบว่าลูกตกในประโยคที่ 1-7 ของท่อนที่ 1 เที่ยวแรกมีความสัมพันธ์ของลูกตก
ตรงกับประโยคที่ 2-8 ของท่อนที่ 1 เที่ยวกลับ แสดงให้เห็นว่ามีการตัดท านองประโยคที่ 1 ซึ่งเป็นลูกเท่าออก
ในเที่ยวแรกจึงท าให้ท านองเพลงมีเพียง 7 ประโยค ส่วนในท่อน 2 ความสัมพันธ์ของลูกตกไม่ตรงกันในประโยค
ที่ 1 ของท่อน 2 เที่ยวแรกกับท่อน 2 เที่ยวหลัง เนื่องจากมีการเปลี่ยนเสียงของลูกเท่าในประโยคที่ 1 กล่าวคือ 
ในประโยคที่ 1 ของท่อน 2 เที่ยวแรกบรรเลงท านองโดยลูกเท่าเสียง ลา และในประโยคที่ 1 ของท่อน 2 เที่ยว
หลังบรรเลงท านองโดยลูกเท่าเสียง ฟา จึงท าให้ลูกตกของทั้ง 2 เที่ยวไม่ตรงกันในประโยคดังกล่าว  ส่วนเสียง
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ลูกตกของประโยค 2-8 พบว่ามีเสียงลูกตกที่ตรงกันทั้งเที่ยวต้นและเที่ยวกลับ ในด้านกลุ่มเสียงของบทเพลง
พบว่า เพลงเดี่ยวแปดบท 3 ชั้น ที่ศึกษา มีกลุ่มเสียงหลัก คือ กลุ่มเสียง ด ร ม ฟ ซ ล ท และกลุ่มเสียง ฟ ซ ล 
ท ด ร ม 
 ผลการวิเคราะห์เทคนิคการบรรเลง พบว่าในท่อน 1 มีลักษณะของการบรรเลงในเที่ยวแรก          
มีลักษณะของการบรรเลง คือ สะบัด สะเดาะ และตีดูด เที่ยวกลับ มีลักษณะของการบรรเลง คือ สะบัด 
สะเดาะ ตีดูดแต่จะมีลักษณะการตีที่ยากกว่าเที่ยวแรก  ส่วนในท่อน 2 เที่ยวแรกมีลักษณะของการบรรเลง คือ 
ตีย้อย ตีโขยก ตีลักจังหวะ และตีโขก ในเที่ยวกลับมีลักษณะของการบรรเลง คือ ตีย้อย ตีโขยก ตีลักจังหวะ 
และตีโขก แต่จะมีลักษณะการด าเนินท านองที่มีความยากกว่าเที่ยวแรก และมีการเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นแล้วถอน
ลงจบในประโยคสุดท้ายของเพลง 
 

โน้ตเพลงเดี่ยวระนาดทุ้ม เพลงแปดบท 3 ชัน้ 
ทอ่น 1   

  

 

- - ซฺซ ฺ- - - - ลล - - - ดด - ด - - - - - ซ - - ซ ล - - - ด  - - ด  ร  

- - - ซ ฺ - ล ฺ- - - ด - - - - - ลฺ - ม - - ร ม - ม - ล - - ซ ล - ล 

 

- - ซฺซ ฺ- ล ซ - - - - รร - ฟ ร - - - - รร - ฟ ร - - ด ล ฺ- - - ฟ - - 

- - - ซ ฺ - - ฟ ร - - - ร - - ด ล ฺ - - - ร - - ด ล ฺ - - ซฺ ฟฺ - ฟฺ - - 

 

รร - ฟ ร - - ฟ ซ - ล - - - ซ - - - - ดด - - ฟ - - - - ฟฟ - - ล - - 

- ร - - ด ร - - ฟ - - ซ - - ฟ ร - - - ด - - ร ร - - - ฟ - - ซ ซ 

 

- - ด  - ซ ล ท ด  - - - - ร ม ฟ ซ - - ลล - - ล - - - ซ - - - ฟ - - 

- - - ฟ - - - - - - ด - - - - - - - - ล - - ร ซ - - ด ฟ - - ล ฺร 

 

- ม  ม  ม  - ร  – ด  ร  ม  ร  ด  - ล – ซ - - - มม - - - ซซ - - - ลล - - ด  ด  

- ล ซ ม - ร – ด - ม ร ด - - ซฺ - - มฺ - - - ซฺ - - - ล ฺ- - - ด - - 

วรรค A 

วรรค B 

 

วรรค C 

วรรค D 

 

วรรค E 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8
_
_ 

9 10 X X X X X X X X 
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- - รร - ฟ ร - - - ล - ล - - ด ร - - รร - - ร - - - ด - - - ท - - 

- - - ร - - ด ล ฺ - ม - - ซฺ ล ฺ- - - - - ร - - ซฺ ด - - ฟฺ ท - - มฺ ลฺ 

 

ฟ - ด ฟ - ฟ - - ด ล ฺ- - - ฟ - - - - - ร - ม - ฟ - - - ร ม ฟ ซ ล 

- ล ฺ- - ด - ด ล - - ซฺ ฟ ฺ - ฟฺ – ฟ - ด - - - - - - - ด - - - - - - 

 
ทอ่น 1 เที่ยวกลบั 

       

 

- - ด ร - ฟ - - - ร - - - ท - - - ล ฺ- - - ด - - - ร - - - ม - - 

ซฺ ล ฺ- - ด - - ร - - ด ท - - ล ฺซฺ - - ซฺ มฺ - - ล ฺซฺ - - ด ลฺ - - ร ด 

 

- - ซฺซ ฺ- - ด - - - - รร - ม ร - - - - - ซ - - ซ ล - - ด ร - ม - - 

- - - ซ ฺ - - - ล ฺ - - - ร - - ด ล ฺ - ม - - ร ม - - ซฺ ล ฺ- - ด - - ร 

 

- - ซฺซ ฺ- ล ซ - - ฟ ร - - - ล - - - ล - - ฟ ร - - ด ล ฺ- - - ฟ - - 

- - - ซ ฺ - - ฟ ร - - ด ล ฺ - ล ฺ- - - - ล ฺด - - ด ล ฺ - - ซฺ ฟฺ - ฟฺ - - 

 

ร ด - - - ล - - ล ฺซฺ - - - ร - - - - - ด - - ด ร - - ฟ ซ - ล - - 

- - ล ฺซฺ ฟ - - ซ ฺ - - ฟฺ รฺ - รฺ – รฺ - ล ฺ- - ซฺ ล ฺ- - ด ร - - ฟ - - ซ 

 

  - - ซ ล ท ด  - - ซ ล ท ด  - ล - - - ด  - - - ด  - - ล ซ - - - ร  - - 

  - ฟ - - - - - ฟ - - - - ฟ - - ซ - ล - ด - - ฟ ซ - - ฟ ร - ร - ร 

 

 

ด  ล - - - ฟ  - - ล ซ - - - ร - - ซ ฟ - - - ด  - - ฟ ร - - - ล ฺ- - 

- - ซ ฟ - ฟฺ - - - - ฟ ร - ล ฺ- - - - ร ด - ด - - - - ด ล ฺ - มฺ - - 

วรรค F 

วรรค G 

 

11 12 

13 14 
X          X  X X      X  X  X  X 

วรรค A 

วรรค B 

 

วรรค C 

วรรค D 

 

วรรค E 

 

วรรค F 

วรรค G 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8
_
_ 

9 10 

11 12 

13 14 

 X X      X  X           X X X X 
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- - รร - ฟ ร - - - ล - - - ด  - - - ร  - - ล ซ - - ฟ ร - - - ล - - 

- - - ร - - ด ล ฺ - - ล ฺด - - ด ร - - ฟ ซ - - ฟ ร - - ด ลฺ - ล ฺ- - 

 

- ล - - ฟ ร - - ด ล ฺ- - - ฟ - - มร - ร - ม - - - ซ - - - ล - - - 

- - ล ฺด - - ด ล ฺ - - ซฺ ฟ ฺ - ฟฺ - - - ด - ม - รฺ มฺ ฟ ฺ - มฺ ฟฺ ซ ฺ - ฟฺ ซฺ ล ฺ

 
ทอ่น 2 

       

 

- - ซฺซ ฺ- - ด - - ร - - ฟ - - - ร - - ฟฟ - - ฟ - - รร - ร - - ด - - 

- - - ซ ฺ - - - ล ฺ - - ด - - ร – ล ฺ - - - ฟ - - - ร - ร - - ด - - ลฺ 

 

ด  - - ล - ซ - - ล - - ซ - ฟ - - ซ - - ฟ - ร - - ฟ - - ร - ด - - 

- - ล - ซ - - ฟ - - ซ - ฟ - - ร - - ฟ - ร - - ด - - ร - ด - - ล  ฺ  

 

ล - - ซ - ฟ - - ฟ  - - ร  - ด  - - ร  - - ด  - ล - - ล - - ซ - ฟ - - 

- - ซ - ฟ - - ร - - ร  - ด  - - ล - - ด  - ล - - ซ - - ซ - ฟ - - ร 

 

- ร  - - - ด  - - - ร  - - - ด  - - - ล - - - ซ - - - ล - - - ด  - - 

- - ร ด - - ด ร - - ร ด - - ด ลฺ - - ล ฺซฺ - - ซฺ ล - - ล ฺด - - ด ร 

 

- ร  - - - ด  - - - ร  - - - ร  - - - ร  - - - ด  - - - ร  - - - ร  - - 

- - ร ด - - ด ร - - ร ฟ - - ฟ ร - - ร ด - - ด ร - - ร ฟ - - ฟ ซ 

 

ด  ล - -  ฟ  - ฟ  - ล ซ - - - ร  - - ซ ฟ - -  ด  - ด  - ฟ ร - - - ล ฺ- - 

- - ซ ฟ - ฟฺ - ฟ - - ฟ ร - ร - - - - ร ด - ด - ด - - ด ล ฺ - ล ฺ- - 

วรรค H 15 16
  

วรรค A 

วรรค B 

 

วรรค C 

วรรค D 

 

วรรค E 

 

วรรค F 

วรรค G 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8
_
_ 

9 10 

11 12 

13 14 



533 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

- - ลล - - ร  - - - - ฟฟ - - ล - - - - รร - - ซ - - - - ดด - - ฟ - - 

- - - ล - - ด  ด  - - - ฟ - - ซ ซ - - - ร - - ฟ ฟ - - - ด - - ร ร 

 
 

- - ลล - ด  ล - - ฟ ร - - - ล - - ซ ฟ - - ฟ ร - - ด  ล - - - ฟ - - 

- - - ล - - ซฺ ฟ ฺ - - ด ล ฺ - ล ฺ- - - - ล ฺด - - ด ล ฺ - - ซฺ ฟฺ - ฟฺ - - 

 
ทอ่น 2 เที่ยวกลบั 

       

 

- - ซซ - - ด  - - ร  - - ฟ  - - - ร  - - ฟ ฟ  - - ฟ  - - ร ร  - ร  - - ด  - - 

- - - ซ - - - ล ฺ - - ด  - - ร  – ล ฺ - - - ฟ  - - - ร  - ร  - - ด  - - ลฺ 

 

- - - ฟ  - - - ฟ  - - - ร  - - - ร  - - - ด  - - - ด  - - - ล - - - ล 

- - ฟ - ร ฟ - ฟ - - ร - ด ร – ร - - ด - ล ด - ด - - ล - ซ ล - ล 

 

- - - ฟ  - - - ร  ร  - - ด  - - ล - - - - ซ - - - ล - - ด  - - - ร  - 

- - ฟ - ด ร - ร - ล ฺด - ซฺ ล ฺ- - - - ซฺ - ซฺ ล - ลฺ ล ฺด - ด ด ร - - 

 

ล ซ - - - ร - ฟ - - - ด  - ร - - - ร - - - ล - ฟ - - -  ด  - ซ - - 

- - ฟ ร - ร - - ร ด - ด - - ด ลฺ - - ด ลฺ - ล ฺ- - ร ด - ด - - ฟ ร 

 

 

 

 

ฟ ร - - ฟ ซ - - ฟ ร - - - ฟ - - - - ด ฟ - - ฟ ล - - ล ด  - - - - 

- - รฺ ฟฺ - - รฺ ฟฺ - - รฺ ฟฺ - ฟฺ - - ฟฺ ล ฺ- - ล ฺด - - ด ฟ - - ล ฟ - - 
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ฟ ร - - - ล ฺ- ฟ - - - ด  - ซ - - - ซ - - - ร  - ล - - -  ฟ - ด  - - 

- - ด ลฺ - ล ฺ- - ร ด - ด - - ฟ ร - - ฟ ร - ร - - ซ ฟ - ฟ - - ล ซ 

 

- - ลล - - ร  - - - ร  - ล - - - - - - รร - - ซ - - - ซ - ฟ - ร - - 

- - - ล - - - ด  - - ฟ - - ซ - - - - - ร - - - ฟ - - ด - - - - - 

 
 

- - ลล - ด  ล - - ลซ - - - - ล – ล - ร  ร  ร  - ด  - ล - ซ - - - - - ฟ 

- - - ล - - ซฺ ฟ ฺ   - ฟ ม ร ด ล ฺ– ล ฺ - ซ ฟ ร - ด - ล ฺ - - ฟ ร - ด - ฟ 

 
อภปิรายผล  

  
 จากการศกึษาเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแปดบท 3 ชัน้ ทางอาจารย์บรรเทิง สทิธิแพทย์นัน้มีประเด็นให้อภิปรายดงันี ้

1. ในด้านประวัติเพลงพบว่าอาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์ ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์เพลงเดี่ยวนี้ขึ้น โดยท า
ให้เป็นทางที่ผู้บรรเลงสามารถแสดงศักยภาพได้ เพราะองค์ประกอบของเทคนิคในการบรรเลงสามารถบ่งบอก
ได้ถึงความเป็นทางเดี่ยว ซึ่งผู้บรรเลงต้องมีความพร้อมในด้านของพ้ืนฐานจังหวะ มีความแม่นย าในการจดจ า
เพลงและเทคนิคในการบรรเลง ดังนั้นการที่จะได้อรรถรสผู้บรรเลงควรมีคุณสมบัติดังกล่าวเพ่ือที่จะได้บรรเลง
เดี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชัชวาล แสงทอง (2552) ที่ท าวิทยานิพนธ์เพลงเดี่ยว
ระนาดทุ้มเพลงกราวใน 3 ชั้น ทางครูพุ่ม บาปุยวาทย์ ที่พบทางเดี่ยวนี้สืบทอดมาจากครูสุชาติ คล้ายจินดา  
โดยครูสืบศักดิ์ ดุริยประณีต เพลงเดี่ยวประดิษฐ์ขึ้นจากหน้าพาทย์ขั้นสูง และเป็นเพลงที่นักดนตรีนิยมน ามา
บรรเลงเพ่ืออวดฝีมือ เนื่องจากเป็นเพลงที่พิเศษกว่าเพลงอ่ืนทั้งในด้านยาวและความยากในการบรรเลง 
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเพลงเดี่ยวแม้จะประดิษฐ์ขึ้นจากเพลงประเภทใดก็ตาม ผู้ประพันธ์ย่อมต้อง
ประพันธ์ให้มีการใช้เทคนิคการบรรเลงต่าง ๆ ที่ครบถ้วนของเครื่องดนตรีนั้น เพ่ือให้เป็นเพลงที่เหมาะในการ
บรรเลงอวดฝีมือของผู้บรรเลง ซึ่งสอดคล้องกับไพศาล อินทวงศ์ (2546:45) ที่กล่าวว่าการเดี่ยวมีวัตถุประสงค์   
3 ประการ คือ อวดทาง อวดฝีมือและอวดความแม่นย าของผู้บรรเลง 

2.  ผลการวิเคราะห์เพลงที่พบว่าเพลงเดี่ยวแปดบท 3 ชั้น ใช้อัตราจังหวะฉิ่งและหน้าทับปรบไก่ 3 ชั้น
ก ากับ แนวในการบรรเลงเริ่มจากช้าแล้วเร่งเร็วขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือให้มีความกระชับมากขึ้นโดยเฉพาะในท่อน 2 
เที่ยวกลับ ถอนแนวลงจบในบรรทัดสุดท้ายของเพลง โครงสร้างของเพลงมี 2 ท่อน บรรเลงท่อนละ 2 เที่ยว 
ท่อนที่ 1 เที่ยวแรก มีความยาว 7 ประโยค 4 จังหวะหน้าทับ ส่วนใน เที่ยวกลับมีความยาว 8 ประโยค                   
4 จังหวะหน้าทับ เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้ตัดลูกเท่าออกในเที่ยวแรก และได้น าลูกเท่ามาบรรเลงในประโยคที่ 1 
ของท่อน 1 เที่ยวกลับ ลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีดนตรีไทยของมนตรี ตราโมท (2540) ที่กล่าวว่าใน
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การประพันธ์เพลงนั้นผู้แต่งต้องรักษาลูกตกของบทเพลงไว้ เพ่ือให้คงความเป็นเอกลักษณ์และคงความเป็นบท
เพลงนั้น ๆ ไว้ให้ถูกต้อง 

ในด้านเทคนิคการบรรเลงที่พบว่าเพลงเดี่ยวแปดบท 3 ชั้น ในท่อน 1 มีลักษณะของการบรรเลงใน
เที่ยวแรก มีลักษณะของการบรรเลง คือ สะบัด สะเดาะ และตีดูด เที่ยวกลับ มีลักษณะของการบรรเลง คือ 
สะบัด สะเดาะ ตีดูดแต่จะมีลักษณะการตีที่ยากกว่าเที่ยวแรก ส่วนในท่อน 2 เที่ยวแรกมีลักษณะของการ
บรรเลง คือ ตีย้อย ตีโขยก ตีลักจังหวะ และตีโขก ในเที่ยวกลับมีลักษณะของการบรรเลง คือ ตีย้อย ตีโขยก    
ตีลักจังหวะ และตีโขก แต่จะมีลักษณะการด าเนินท านองที่มีความยากกว่าเที่ยวแรก และมีการเร่งจังหวะให้เร็ว
ขึ้นแล้วถอนลงจบในประโยคสุดท้ายของเพลง ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัศนีย์ เปลี่ยนศรี 
(2548)  ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง วิเคราะห์เปรียบเทียบเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงพญาโศก สามชั้น : กรณีศึกษาศิษย์
สายพระยาประสานดุริยศัพท์  (แปลก ประสานศัพท์) จากการวิจัยพบว่า ลักษณะทางเดี่ยวระนาดทุ้ม        
เพลงพญาโศก สามชั้น ทั้ง 3 ทาง มีลักษณะส านวนกลอนที่ยังคงเป็นแบบโบราณ ส่วนใหญ่ด าเนินท านองโดย
ยึดท านองหลัก ในเที่ยวแรก เที่ยวหลังจึงมีการด าเนินท านองโดยใช้กลวิธีพิเศษต่าง ๆ มากขึ้นตามล าดับ         
เน้นน้ าหนักมือ และความชัดเจนของเสียงเป็นส าคัญ ส านวนกลอนมีทั้งสุภาพเรียบร้อย โลดโผน จังหวะรุกเร้า 
สนุกสนาน ผสมผสานการใช้กลวิธีพิเศษต่าง ๆ ที่สามารถด าเนินท านองได้อย่างมีระเบียบ และกลมกลืนกัน
อย่างพอดี สะท้อนถึงการบรรลุความเป็นศิลปะข้ันวิจิตรอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาสายการถ่ายทอดบทเพลงของครูระนาดทุ้มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2. ควรศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเทียบเพลงเดี่ยวแปดบท ทางระนาดทุ้ม ทางครูระนาดทุ้มท่านอ่ืน ๆ 
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ปุณิกา จิตจริงใจ1 และสุณิสา ศิริรักษ์2 
 

 
บทคัดย่อ 
 
 บทความฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ีอ ศึกษา 1) ประวัติของเพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น 2) วิเคราะห์ทาง  
ซออู้เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น ทางอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการ
วิจัยในช่วงปี 2560 โดยศึกษาข้อมูลหลักจากอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต ารา
วิชาการต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีดนตรีไทยเป็นหลัก 

ผลจากการวิเคราะห์เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น ทางซออู้ กรณีศึกษา อาจารย์รัชวิช มุสิการุณ พบว่า 
1) เพลงโหมโรงไอยเรศเป็นเพลงโหมโรงที่นายช้อย สุนทรวาทิน แต่งขยายจากท านองเพลงไอยเรศชูงา 2 ชั้น 
ท านองเดิม ซึ่งอยู่ในเรื่องเพลงฉิ่งโบราณ วัตถุประสงค์ที่แต่งครั้งแรกเพ่ือใช้บรรเลงเป็นเพลงโหมโรงเสภา 
ส าหรับวงปี่พาทย์ของพระยาจิรายุมนตรี (เนียม) ในสมัยรัชกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว       
2)เพลงนี้เป็นเพลงอัตราจังหวะ 3 ชั้น ก ากับจังหวะด้วยหน้าทับปรบไก่ ลักษณะของเพลงจัดเป็นเพลง 4 ท่อน 
20 จังหวะ แบ่งเป็นท่อน ท่อน 1 มี 3 จังหวะ ท่อน 2 มี 4 จังหวะ ท่อน 3 มี 7 จังหวะ และท่อน 4 มี 6 จังหวะ 
ท่วงท านองเพลงจัดว่าเป็นเพลงที่มีการจัดระเบียบ มีชั้นท านองแยบยล มีท านองหลักที่อิสระที่เอ้ือต่อการ   
แปรทาง เมื่อแปรทางแล้วทางที่ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ มีกลอนที่เป็นของซออู้อย่างชัดเจน เพลงนี้ ได้รับความ
นิยม และน าไปบรรเลงด้วยวงดนตรีต่าง ๆ 
 
ค าส าคัญ: เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น ซออู้ รัชวิช มุสิการุณ 
 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาดนตรีไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 อาจารย์ประจ า, สาขาวิชาดนตรีไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

บทน า 
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วัฒนธรรมดนตรีได้พัฒนาจนก้าวขึ้นสู่ความเป็นอารยะแห่งวัฒนธรรม เมื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบ   
จะเห็นความแตกต่างและความเหมือนกันในรายละเอียดต่าง ๆ ของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม ส่วนที่แสดงความ
เป็นวัฒนธรรม แห่งชาติตนเอง นั่นคือความแตกต่างที่เป็นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร ความไม่เหมือนคือ
ลักษณะเฉพาะที่แสดงปรากฏอยู่ในแต่ละวัฒนธรรม (ไพฑูรย์ เฉยเจริญ, 2552) 

ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติไทย มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสามารถน าดนตรีไทยมาใช้ใน
เชิงสุนทรียศาสตร์ต่อสังคม เช่น ดนตรีเกี่ยวกับพิธีกรรม ดนตรีประกอบการแสดง ดนตรีเพ่ือส่งสัญญาณ และ
ดนตรีเพ่ือการขับกล่อม เป็นต้น แต่ละสังคมได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลงานไว้อย่างต่อเนื่องจนเป็นมรดกของชาติ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (สุรพล  สุวรรณ, 2549) 

รูปแบบการบรรเลงดนตรีไทยนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญรูปแบบหนึ่ง ที่จะขาดไม่ได้ด้วยเป็นส่วนที่ส าคัญ
สามารถสัมผัสภูมิปัญญาเชิงสุนทรียศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมดนตรีไทย หากพิจารณารูปแบบ
การบรรเลงสามารถจ าแนกลักษณะที่ส าคัญได้ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ ลักษณะของวงที่ใช้บรรเลง ลักษณะของ
บทเพลงที่ใช้บรรเลง และการปรับวง ทั้ง 3 ลักษณะนี้ต่างมีกระบวนการในการก่อให้เกิดวิวัฒนาการการบรรเลง
ที่แตกต่างกัน และยังสามารถจ าแนกไปสู่ความเป็นรูปแบบย่อยของการบรรเลงได้อีก เช่น การบรรเลงประกอบ
พิธีกรรม การบรรเลงประกอบการแสดง การบรรเลงเพ่ือความบันเทิง วัฒนธรรมดนตรีไทยให้ความส าคัญกั บ
รูปแบบการบรรเลงมากเพราะสมารถถ่ายทอดบทเพลงในรูปลักษณะต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟังในเชิงสุนทรียศาสตร์ได้
เป็นอย่างดี ด้วยความส าคัญดังกล่าว การศึกษาเกี่ยวกับเนื้อท านองในรูปแบบการบรรเลงตลอดจนบริบททาง
วัฒนธรรมของบทเพลง ย่อมยังมีประโยชน์แก่วงการดนตรีไทยไม่มากก็น้อย (สุรพล  สุวรรณ, 2549) 

เพลงโหมโรง คือ เพลงที่ใช้บรรเลงเป็นอัน ดับแรกก่อนที่จะมีการแสดงมหรสพต่าง ๆ หรือก่อนที่จะมี
การร้องส่งเพลงอ่ืน ๆ ต่อไป เพ่ือเป็นเครื่องหมายว่า การแสดงมหรสพหรือการร้องส่งก าลังจะเริ่มแล้ว 
นอกจากนี้ยังเป็นเพลงส าหรับวงดนตรีที่บรรเลงประโคมในงานพิธีมงคลต่าง ๆ บรรเลงเป็นอันดับแรก                
เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่งาน และเพ่ือเป็นการประกาศว่างานพิธีได้เริ่มขึ้น (ทรงวิทย์ แก้วศรี, 2533) 

เพลงโหมโรงมี 2 ชนิด คือ เพลงโหมโรงที่เป็นเพลงชุด ที่โบราณจารย์ได้น าเพลงหน้าพาทย์หลาย ๆ 
เพลงมาเรียบเรียงไว้และบรรเลงต่อเนื่องกัน แต่ละเพลงมีความหมายในทางศักดิ์สิทธิ์ และเพ่ือการอัญเชิญ
เทพยดาต่าง ๆ เพลงโหมโรงชนิดนี้ เป็นเพลงโหมโรง “ส าหรับวงปี่พาทย์เท่านั้น” ใช้บรรเลงในงานพิธีมงคล 
ต่าง ๆ และบรรเลงก่อนการแสดงมหรสพต่าง ๆ เช่น โขน ละคร หนังใหญ่ และลิเก โหมโรงชนิดนี้ ได้แก่      
โหมโรงเช้า โหมโรงกลางวัน และโหมโรงเย็น อีกประเภทคือเพลงโหมโรงที่เป็นเพลง ๆ เดี่ยว หรืออาจจะเป็น     
2 เพลงต่อเนื่องกัน เป็นต้น เรียกว่าโหมโรงเสภา หรือโหมโรงวา เหตุที่เรียกว่า โหมโรงเสภา ก็เนื่องมาจาก    
ในสมัยก่อน เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงก่อนที่จะมีการเล่นเสภา หรือการร้องส่ง ซึ่งแต่เดิมทีเดียวการโหมโรง         
ก่อนการเล่นเสภาก็เป็นเพลงชุด ต่อมาเห็นว่านานเกินไป จึงตัดเหลือแต่เพลงวา ซึ่งวาเป็นเพลงบรรเลงต่อจาก
ชุดโหมโรงก่อนจะเริ่มเล่นเสภา หรือการแสดงมหรสพต่าง ๆ ทุกครั้ง จึงได้กลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมา และ
เหตุที่เรียกว่าโหมโรงวา ก็คือเป็นเพลงโหมโรงที่ประดิษฐ์ขึ้นตามแบบของเพลงวา และน าท านองท่อนจบของ
เพลงวามาใช้นั่นคือ เพลงโหมโรงชนิดนี้จะจบเช่นเดียวกับเพลงวาทุกครั้ง เพลงโหมโรงเสภา หรือโหมโรงวาเป็น
เพลงโหมโรง “ส าหรับวงดนตรีไทยทุกประเภท” ทั้งวงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ และวงมโหรี ได้มีผู้แต่งเพลงโหม
โรงเสภา หรือโหมโรงวาไว้เป็นจ านวนมาก แต่ในบรรดาเพลงโหมโรงชนิดนี้ ด้วยกันแล้ว เพลงโหมโรงไอยเรศ
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ได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมที่สุด ทั้งท่วงท่าท านอง และวิธีด าเนินลีลาของเพลงไม่มีเพลงโหมโรงใด ๆ สู้ได้เลย 
จึงเป็นที่นิยมน ามาบรรเลงกันแพร่หลายมากจนกลายเป็นเพลง “หญ้าปากคอก” ของนักดนตรีไทย และเป็น
เพลงจืดของผู้นิยมฟังเพลงไทย แต่เมื่อบรรเลงครั้งใดแล้ว ก็มีความไพเราะ ชวนฟังทุกครั้งไป (ทรงวิทย์ แก้วศรี, 
2533) 

เพลงโหมโรงไอยเรศ นิยมบรรเลงโดยวงเครื่องสาย ซึ่งเป็นเพลงโหมโรงประเภท โหมโรงเสภา หรือ           
โหมโรงวาที่กล่าวมาข้างต้นให้ สังเกตฟังตอนท้ายเพลง ว่ามีท านองเหมือนกับ “ช่วงท้าย” ของเพลงวา หรือไม่
ในภาษานักดนตรีไทย   ช่วงท้ายของเพลงโหมโรงประเภทนี้ เรียกว่า “ลงวา” หรือ “ท้ายเพลงวา”เพ่ือเป็นอันรู้
ว่าเพลงโหมโรงเพลงนั้น ๆ ได้จบลงแล้ว (ทรงวิทย์ แก้วศรี, 2533) 

ซออู้ เป็นซอสองสาย ตัวกะโหลกท าด้วยกะลามะพร้าว โดยตัดปาดกะลาออกเสียด้านหนึ่ง และใช้หนัง
ลูกวัวขึงขึ้นหน้าซอ กว้างประมาณ 13-14 ซม. เจาะกะโหลกให้ทะลุตรงกลาง เพ่ือใส่คันทวนที่ท าด้วยไม้จริง 
ผ่านกะโหลกลงไป ออกทะลุรูตอนล่างใกล้กะโหลก คันทวนซออู้นี้ ยาวประมาณ 79  ซม. ใช้สายซอสองสาย   
ผูกปลายทวนใต้กะโหลก แล้วพาดผ่านหน้าซอ ขึ้นไปผูกไว้กับ ลูกบิดสองอัน ลูกบิดซออู้นี้ยาวประมาณ 17-18 
ซม. โดยเจาะรูคันทวนด้านบน แล้วสอดลูกบิดให้ทะลุผ่านคันทวนออกมา และใช้เชือกผูกรั้งกับทวน  ตรงกลาง
เป็นรัดอก เพ่ือให้สายซอตึง และส าหรับเป็นที่กดสายใต้รัดอกเวลาสี ส่วนคันสีของซออู้นั้นท าด้วยไม้จริงยาว
ประมาณ 70 ซม. ใช้ขนหางม้าประมาณ 160-200 เส้น ตรงหน้าซอใช้ผ้าหรือกระดาษม้วนกลม ๆ ในยุคสมัย
ปัจจุบันนิยมท าด้วยไม้เหลา เพ่ือท าหน้าที่เป็นหมอนหนุนสายให้พ้นหน้าซอ ด้านหลังของกะโหลกซอ แกะสลัก
เป็นรูปลวดลายสวยงาม และเป็นช่องทางให้เสียงออกด้านนี้ด้วย ซออู้มีรูปร่างคล้าย ๆ กับซอของจีน                                 
ที่เรียกว่า ฮู-ฮู้ (Hu-hu) ในปัจจุบันเรียกว่า เอ้อฮู เหตุที่เรียกว่าซออู้ก็เพราะ เรียกตามเสียงที่ได้ยินนั่นเอง             
ซอด้วงและซออู้   ได้เข้ามามีบทบาทในวงดนตรีเครื่องสายตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 4 นี่เอง โดยได้ดัดแปลงมาจาก 
วงกลองแขกเครื่องใหญ่ ซึ่งมีเครื่องดนตรีที่ท าล าน าประกอบด้วย ซอด้วง ซออู้  จะเข้ และปี่อ้อ ต่อมาได้เอา
กลองแขก ปี่อ้อ ออกและเอา ทับกับร ามะนา และขลุ่ยเข้ามาแทน เรียกวงดนตรีชนิดนี้ว่า วงมโหรีเครื่องสาย    
มีคนเล่นทั้งหมด 6 คนรวมทั้งฉิ่งด้วย (อัษฎาวุธ สาคริก, 2544) 

อาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางซออู้มีหลายท่านแต่ละท่านก็จะมีทางเพลงที่แตกต่างกันซึ่งผู้วิจัยได้สนใจทาง
ซออู้ของอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ ผู้วิจัยจึงเลือกเพลงโหมโรงไอยเรศ ทางซออู้ของอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ              
มาวิเคราะห์เพราะเห็นถึงความส าคัญของบทเพลง ซึ่งเป็นเพลงที่นิยมเล่นกันโดยวงเครื่องสาย ทางท่ีผู้วิจัยเลือก
มีทางที่ไพเราะมีกลอนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์อย่างชัดเจน มีท านองน่าสนใจเป็นอย่างมากกว่าทางอ่ืน ๆ 
ปัจจุบันอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถือได้ว่าเป็นครูเครื่องสายไทย ที่มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่ง 
และรักษาเอกลักษณ์ของการสีซอสามสาย ซอด้วง และซออู้ ซึ่งเป็นซอของไทยไว้ได้อย่างชัดเจน 

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประวัติของเพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
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2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ทางซออู้เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น ทางอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ 
 
ระเบียบวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ท าการเก็บข้อมูลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้คือ เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น ซออู้ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้คือ 

อาจารย์รัชวิช มุสิการุณ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ                             
มีความสามารถทางด้านซออู้ และมีเทคนิคในการบรรเลง และเทคนิคในการสอน ซึ่งสามารถเข้าใจง่าย 

2. การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 
2.1 เอกสารและหนังสือต่าง ๆ 
2.2 หนังสือเกี่ยวกับประวัติเพลงโหมโรงไอยเรศ 
2.3 หนังสือเกี่ยวกับการบรรเลงซออู้ 

3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ส ารวจเพลงที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น ทางซออู้ 
3.2 ติดต่ออาจารย์รัชวิช มุสิการุณ เพ่ือขอท าการวิเคราะห์เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น ซออู้ 

ทางอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ 
3.3 ท าการเก็บข้อมูล 
3.4 วิเคราะห์ข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาเพลงเพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น ซออู้ ทางอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ มีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลจากการเก็บข้อมูลน าเพลงมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
1.1 คีตลักษณ์ 
1.2 เทคนิคการบรรเลง 

5. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 
ผลการศึกษา 

 1. ซออู้เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทสาย มีบทบาทในวงดนตรีไทยท าหน้าที่ด าเนินท านอง คลุกเคล้า
ยั่วยวน หยอกล้อให้ครึกครื้น สนุกสนาน ลักษณะของซออู้ มีกะโหลกซอท าด้วยกะลามะพร้าว หุ้มหนังขึงหน้า
ด้วยหนังแพะ หรือหนังลูกวัวมีช่องเสียงฉลุ สลักด้วยลวดลายต่าง ๆ มีสองสาย ระดับเสียงของซออู้เหมาะต่อ
การด าเนินท านองแนวต่ า ช่วงเสียงปกติเริ่มจากสายทุ้ม เสียง โด ไปจนถึงสายเอกเสียง เร สูง ซออู้ประสมอยู่ใน
วงเครื่องสายไทย วงเครื่องสายประสม วงเครื่องสายปี่ชวา วงมโหรี วงปี่พาทย์ ไม้นวม และวงปี่พาทย์ดึกด า
บรรพ์ เพลงโหมโรงไอยเรศเป็นเพลงโหมโรงที่นายช้อย สุนทรวาทิน แต่งขยายจากท านองเพลงไอยเรศชูงา          
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2 ชั้น ท านองเดิม ซึ่งอยู่ในเรื่องเพลงฉิ่งโบราณ วัตถุประสงค์ที่แต่งครั้งแรกเพ่ือใช้บรรเลงเป็นเพลงโหมโรงเสภา 
ส าหรับวงปี่พาทย์ของพระยาจิรายุมนตรี (เนียม) ในสมัยรัชกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดเพลงมาจากอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 อาจารย์รัชวิช มุสิการุณ 
ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 2. เพลงโหมโรงไอยเรศ เป็นเพลงอัตราจังหวะ สามชั้น ก ากับด้วยหน้าทับปรบไก่ มี 4 ท่อน 20 จังหวะ 
จ าแนกเป็น ท่อน 1 จ านวน 3 จังหวะ ท่อน 2 จ านวน 4 จังหวะ ท่อน 3 จ านวน 7 จังหวะ ท่อน 4 จ านวน 6 
จังหวะ แนวด าเนินท านองเพลงโหมโรงไอยเรศ มีระดับเสียงลูกตก ซึ่งเป็นระดับเสียงควบคุม มี 5 ระดับเสียง
คือ เสียง ดรม ซล เมื่อพิจารณาจากจังหวะของฉิ่งพบว่ามีระดับเสียง ที ในท่อนที่ 3 จังหวะที่ 7 
 

โน้ตทางซออู้เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น ทางอาจารย์รัชวิช มุสิการุณ 
ท่อน 1        

วรรค A        

- - - ม - ซ ซ ซ ล ซ ด  ซ ด  ล ซ ม ด ร ม ด ร ม ฟ ซ ล ซ ม ซ ด ล ซ ม 

วรรค B        

 - - - ด  - - - ร  - - - ม  - - - ซ  - ร  ด  ล  - ซ - ฟ ด ร ม ฟ ซ ฟ ม ร 

วรรค C        

ซ ล ซ ร ด  ล ซ ร ซ ร ด  ล ซ ล ซ ร ด ม ซ ม ซ ล ร  ท ร  ม ซ ม ซ ท ล ซ 

วรรค D        

ร ซ ล ท ด  ซ ล ท ด  ท ม ร ม ท ร  ล ท ร  ท ล ท ม ซ ม ซ ล ท ม ซ ม ล ซ 

 
วรรค E        

ซ ด ร ซ ร ม ด ด ซ ด ร ด ร ด ม ร ด ร ม ด ร ม ซ ร ม ซ ล ม ซ ม ล ซ 
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วรรค F        

ร  ซ ล ท ด  ซ ด  ร  ซ ล ท ร  ซ ด  ท ล ท ล ซ ม ซ ล ร ม ซ ล ท ล ร  ท ล ซ 

 
เที่ยวกลับ       

วรรค a        

ล ซ ร ม ซ ล ท ท ซ ล ท ร  ท ร  ท ม ม ม ม ร ม ร ม ซ ม ร ม ซ ม ร ม ม 

วรรค b        

ด ร ม ด ร ซ ม ร ม ล ซ ม ซ ด  ล ซ ล ซ ฟ ม ฟ ซ ร ม ฟ ด ฟ ล ซ ฟ ม ร 

วรรค c        

ซ ล ซ ร ด  ล ซ ร ซ ร ด  ล ซ ล ซ ร ด ม ซ ม ซ ล ร  ท ร  ม ซ ม ซ ท ล ซ 

วรรค d 

ร ซ ล ท ด  ซ ล ท ด  ท ม ร ม ท ร  ล ท ร  ท ล ท ม ซ ม ซ ล ท ม ซ ม ล ซ 

วรรค e        
ซ ด ร ซ ร ม ด ด ซ ด ร ด ร ด ม ร ด ร ม ด ร ม ซ ร ม ซ ล ม ซ ม ล ซ 

วรรค f        
ร  ซ ล ท ด  ซ ด  ร  ซ ล ท ร  ซ ด  ท ล ท ล ซ ม ซ ล ร ม ซ ล ท ล ร  ท ล ซ 

        
ท่อน 2        
วรรค A        
ซ ร ซ ด  ท ล ท ด  ท ล ร  ด  ท ล ซ ด  ร ม ซ ล ด  ล ร  ด  ซ ด  ร  ด  ซ ด  ร  ม  

วรรค B        
ด ม ซฺ ม ด ม ซ ด  ม ด  ร  ด  ม ด  ซ ม ซ ด  ซ ม ล ซ ด  ล ด  ม ล ซ ล ร ซ ม 

วรรค C        
ซ ซ ซ ด  ซ ด  ซ ม ด ม ซ ด  ม ด  ซ ม ด ร ม ด ร ซ ม ล ด  ร  ด  ด  ด  ม ซ ม 

วรรค D        
ด ม ซฺ ม ด  ม ซ ล ซ ล ด  ซ ล ซ ด  ล ด  ซ ล ม ซ ด ม ร ม ล ร  ด  ร  ซ ด  ล 

 
วรรค E        
ด  ล ด  ล ด  ร  ซ ล ด  ล ซ ม ด  ล ร  ด  ม ซ ด ซ ม ร ด ล ด  ม ซ ล ร  ด  ล ซ 



543 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วรรค F        
ด ร ม ด ร ซ ม ล ด  ม ซ ม ซ ด  ม ซ  ล ซ ม ซ ม ร ด ล ด  ล ร  ด ร  ล ด  ซ 

วรรค G        
ซ ม ล ซ ด  ล ร  ด ร  ด  ร  ล ด  ซ ล ม ร  ด  ร  ล ด  ซ ล ม ล ซ ท ล ด  ท ร  ด  

วรรค H        
ซ ด ร ม ฟ ซ ร ม ฟ ด ฟ ล ซ ฟ ด ฟ ม ร ซ ร ม ร ด ล ด  ม ซ ล ด  ล ร  ด  

       กลบัต้น 

ท่อน 3        
วรรค A        
ท ซ ล ท ด  ล ท ด  ท ด  ร  ด  ท ล ซ ม ซ ด ซ ม ล ซ ด  ล ด  ม ล ซ ล ร ซ ม 

        
วรรค B        

ด ร ม ด ร ซ ม ล ด  ซ ล ม ล ซ ด  ล ล ด  ร  ด  ล ด  ซ ด  ล ด  ซ ล ซ ด  ม ซ 

วรรค C        

 - - - - ด  ซ ร  ด  ด  ซ ร  ด  ร  ซ ด  ล  - - - - ด ม ซ ล ซ ม ด  ล ม ล ซ ม 

วรรค D        

 - - ร ร ม ด ร ม ซ ร ม ด ร ม ซ ม  - ด ร ม  - ร ม ซ  - ม ซ ม ซ ม ซ ด  

วรรค E        

 - - - - ด ม ร ด  - - ร ด ม ร ด ล  - - - - ด ม ด  ล ด ม ด  ล ด ม ซ ม 

วรรค F        

ร ด ม ร ม ด ร  ล ด  ซ ล ซ ด  ล ซ ม ด  ซ ล ด  ม ซ ด  ล ซ ด ร ซ ด ม ร ด 

วรรค G        

 - ม ซ ซ  - ด  ซ ซ  - ม ซ ซ  - ด  ล ล  - ด  ม ม  - ด  ล ล  - ด  ร  ร   - ซ ม ม 

วรรค H        

 - ซ ด ด  - ร ล ล  - ด  ซ ซ  - ด  ม ม  - ด  ซ ซ  - ด  ม ม  - ด ร ร  - ด  ด ด 

 
 
วรรค I        

น า ด ม ซ ม ร  ด  ด  ด  น า ซ ด  ร  ด  ซ ด  ร  ม  
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วรรค J        

ด ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ม ด  ม ซ ด  ม ด  ซ ม ด  ซ ด ซ ด ซ ม ด 

วรรค K        

 - - - - ซ ล ท ด   - - - - ซ ม ร ด  - - - - ม ร ด ล  - - - - ร ม ซ ล 

วรรค L        

 - - - - ร ม ซ ล  - - - - ม ร ด ล  - - - - ร ม ซ ล  - - - - ด  ซ ล ด  

วรรค M 
       

ร  ล ร  ท ร  ล ร  ท ร  ล ร  ท ร  ล ร  ท ซ ล ท ม ซ ล ร ม ซ ม ท ล ซ ล ล ล 

วรรค N        

ร ม ซ ล ท ม ซ ล ร ม ซ ล ซ ด  ล ร  ม ซ ด ซ ม ร ด ล ซ ม ด  ล ซ ล ม ซ 

       กลบัต้น 

ท่อน 4        
วรรค A        

 - - - - ม ม ซ ม  - - - - ม ม ซ ม  - - ซ ล  ท ด  ท ด   - - ท ด  ร ม ร ม 

วรรค B        

ร ร ร ร  - ม - ม ซ ซ ซ ซ  - ล - ล ร  ร  ร  ร   - ด  - ด  ล ล ล ล  - ซ - ซ 

 
วรรค C        

น า  ฟ ฟ ซ ฟ ม ร ด ซ น า ด ด ซ ด ร ม ฟ ซ 

วรรค D        

 - - ด ด ด ด - ล  - - ซ ซ ซ ซ - ม  - - ร ร ร ร - ม  - - ซ ซ ซ ซ - ล 

วรรค E        

 - - ม ด ร ม - ม  - - ซ ล ด  ร  - ร   - - ด  ซ ล ด  - ด   - - ร ม ซ ล - ล 

 
วรรค F        

ร ร ร ม ร ร ร ม ร ร ร ซ ม ม ม ล ท ซ ล ท ด  ล ท ด  ร  ท ร  ด  ท ล ซ ม 

 
วรรค G        

 - - ร ซ ม ซ - ซ  - - ร ม ซ ล - ล  - - ร  ด  ล ซ - ซ  - - ด  ล ซ ม - ม 
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วรรค H        

ด ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ด  ม ซ ม ด 

วรรค I        

 - - - - ด ร ม ด  - - - - ม ร ด ล  - - - -  ร  ด  ล ซ  - - - - ด  ล ซ ม 

วรรค J        

 - - ซ ร ม ซ - ซ  - - ร ม ซ ล - ล  - - ม ซ ล ด  - ด   - - ซ ล ด  ร  - ร  

วรรค K        

ซ ซ ล ซ ร ร ม ร ซ ซ ล ซ ร ร ม ร ม ซ ล ม ซ ด  ล ร  ม ซ ด ร ม ร ด ล 

วรรค L        

ซ ซ ซ ล ซ ม ร ด ซ ซ ซ ล ซ ด ร ม ซ ซ ม ม ม ซ ม ม ม ซ ม ซ ม ซ ม ด 

       กลบัต้น 

ลงวา        

 - ล ซ ม  - ร - ซ  - - - ม  - - - ร  - - - ด  - - - ท  - - - ล  - - - ซ 

 
 อภิปรายผล 

จากการศึกษาการวิเคราะห์เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้นทางซออู้ กรณีศึกษา อาจารย์รัชวิช มุสิการุณนั้น
มีประเด็นให้ อภิปรายดังนี้ 

1. การที่ซออู้ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทสาย ที่มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินท านองคลุกเคล้า  
ยั่วเย้า หลอกล่อให้ครึกครื้น สนุกสนาน ที่เป็นเช่นนี้เพราะซออู้มีลักษณะเด่น คือ ระดับเสียงซออู้เหมาะต่อการ
ด าเนินท านองแนวต่ า ช่วงเสียงปกติเริ่มจาก สายทุ้มเสียง โด ไปจนถึงสายเอกเสียง เร สูง 

 

 

 

 

 
 
การที่เสียงของซออู้ต่ า เนื่องจากจากรูปทรงของเครื่องดนตรี คือ กะโหลกซอ หนังหน้าซอ หมอนซอ 

สายซอมีความสัมพันธ์กัน คือ ความกลวงของกะโหลกซอที่เก็บกักคลื่นความสั่นสะเทือน ของเส้นสายซอที่มี

ด ร ม 

ภาพท่ี 2 ช่วงเสยีงซออู้เร่ิมจาก สายทุ้มเสยีง โด ไปจนถึงสายเอกเสยีง เร สงู 

ฟ ร  ด  ท ล ซ 
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ขนาดใหญ่ นักดนตรีสีสายซอผ่านหมอนซอ และหน้าซอ โดยมียางสนเป็นตัวกลางที่คันชัก -สีฝืดผ่านระหว่าง   
คันชักที่หางม้ากับสายซอ  

การประสมวงของซออู้ นิยมน ามาประสมในวงเครื่องสายหรือวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีประเภทสายอยู่ 
คือวงเครื่องสายไทย วงเครื่องสายประสม วงเครื่องสายปี่ชวา วงมโหรี หากเป็นวงดนตรีที่เน้นเครื่องดนตรี
ประเภทตี เครื่องดนตรีเหล่านั้นย่อมจะมีการปรับระบบเสียงให้เอ้ือกับเสียงของซออู้ด้วย คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม 
โดนปรับเปลี่ยนจากปี่ใน ปี่นอก มาเป็นขลุ่ยเพียงออ เปลี่ยนไม้ตีระนาดเอก จากไม้แข็งเป็นไม้นวมแทน  ส่วนวง
ปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ก็เปลี่ยนแปลงหลายประการ   ซึ่งโดยหลักการของการประสมวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ทรงปรับให้มีความนุ่มนวล  ทั้งวงคือ ใช้ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยอู้ แทนปี่ใน                 
ปี่นอก เพ่ิมซออู้ ใช้ไม้นวมตีระนาดเอก ตัดระนาดเอกเหล็ก ฆ้องวงเล็ก ฉาบเล็ก และกลองทัด เป็นต้น 

แนวด าเนินท านองที่มีลักษณะยั่วเย้าหลอกล่อ พบจากส านวนลีลาต่าง ๆ  ซึ่งแนวของส านวนลีลาที่ใช้
ในแนวด าเนินของซออู้มักจะมีลักษณะดักเสียงให้สลับทางกับท านองหลัก หรือท านองของเครื่องด าเนินท านอง
ประเภทอ่ืน การด าเนินในท านองลักษณะนี้ นับเป็นการเพ่ิมสีสันให้กับบทเพลงและเป็นลักษณะเด่นของซออู้
โดยเฉพาะ สอดคล้องกับวิจัยของ ทัพสิน วงศ์พิศาล เรื่องแนวการด าเนินท านอง และการแปลทาง 

เพลงโหมโรงไอยเรศ เป็นเพลงโหมโรง ที่นายช้อย สุนทรวาทิน แต่งขยายจากท านองเพลงไอยเรศชูงา 
2 ชั้น ท านองเดิม ซึ่งอยู่ในเรื่องเพลงฉิ่งโบราณ วัตถุประสงค์ที่แต่งครั้งแรกเพ่ือใช้บรรเลงเป็นเพลงโหมโรงเสภา 
ส าหรับวงปี่พาทย์ของพระยาจิรายุมนตรี (เนียม) แต่เพราะความไพเราะและมีส านวนที่มี การจัดระเบียบของ
ท านองดี โดยการเริ่มต้นในท่อนที่ 1 จ านวน 3 จังหวะ  ด าเนินท านองเรียบ ๆ เพิ่มความซับซ้อนในท่อนที่ 2 ซ่ึง
มี 4 จังหวะ เพ่ิมลูกล้อลูกขัดในท่อนที่ 3 ซึ่งมี 7 จังหวะ จัดเป็นท่อนที่ส าคัญที่สุดที่รวมท านองหลายรูปแบบ คือ
ความราบเรียบ ลูกฆ้องอิสระที่เปิดทางให้มีการตกแต่งแนวท านอง คลุกเคล้าการล้อ-รับ และขัดท านองล้วง-รับ 
และเพ่ิมรายละเอียดการล้อ-รับ ลูกขัดล้วง-รับ ในท่อนที่ 4 อีก 6 จังหวะก่อนที่จะจบลง 
 การที่เพลงโหมโรงไอยเรศมีความไพเราะ มีลูกฆ้องอิสระที่เอ้ือต่อการแปลทางท าให้เพลงนี้เป็นที่นิยม
น าไปบรรเลงเป็นเพลงโหมโรงส าหรับวงดนตรีประเภทอ่ืน ๆ และใช้บรรเลงตามวงดนตรีต่าง ๆ ทั่วประเทศ   
ในขณะเดียวกันเพลงนี้ก็มีพัฒนาไปเป็นเพลงที่มีท านองร้อง มีการแต่งขยาย แต่งตัดรวมบรรเลงเป็นเพลงเถาอีก
หลายทาง สอดคล้องกับ วุฒิชัย พวงล าไย ในเรื่องของเทคนิคการแปลทาง เทคนิคการบรรเลงต่าง ๆ  

การที่แนวด าเนินท านองเพลงโหมโรงไอยเรศ มีระดับเสียงลูกตก ในระดับเสียงควบคุม มี 5 ระดับเสียง 
คือ ดรม ซล เมื่อพิจารณาจากจังหวะควบคุมของฉิ่งที่เสียงฉับ พบว่ามีเสียง ที เพ่ิมอีก 1 เสียง ในท่อนที่ 3 
จังหวะที่ 7 นั้นเป็นเพราะเพลงส าเนียงไทยโดยทั่วไปมี 5-6 เสียง เสียงในระดับเสียงควบคุม หมายความว่าเพลง
ไทยเมื่อพิจารณาจากระดับเสียงลูกตก ณ ต าแหน่งสิ้นสุดหน้าทับและต าแหน่งกลางหน้าทับ ณ ต าแหน่งเสียง
ลูกตกก็พบว่ามีระดับเสียงปรากฏไม่ต่างกัน สอดคล้องกับวิจัยของ นภดล คล าทั่ง ในเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่ม
เสียง 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
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1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยแนวด าเนินท านองเพลงโหมโรงไอยเรศทางซออู้ ท าให้ทราบลักษณะของซออู้ ช่วงเสียง 
ต าแหน่งเสียง การน าซออู้ไปประสมในวงดนตรีไทยลักษณะเพลงโหมโรง ความเป็นมาของเพลงโหมโรงไอยเรศ 
โครงสร้างของเพลงโหมโรงไอยเรศ และแนวด าเนินท านองเพลงโหมโรงไอยเรศทางซออู้ ผลจากการศึกษา
ดังกล่าวช่วยให้เกิดคุณค่าในการศึกษาวิทยาการของดนตรีไทยใน 4 เนื้อหา คือ 

1.1 เนื้อหาด้านเครื่องดนตรีไทยคือ ซออู้ 
1.2 เนื้อหาด้านลักษณะของเพลงไทยคือ เพลงโหมโรง 
1.3 เนื้อหาด้านประวัติคือ ประวัติเพลงโหมโรงไอยเรศ 
1.4 เนื้อหาด้านท านองคือ ความหลากหลายในการบรรเลงซออู้ให้มีส านวนไปตามรูปแบบ

และหน้าที่การบรรเลงเฉพาะของเครื่องดนตรีในวงดนตรี 
 เนื้อหาทั้ง 4 ส่วนนี้ควรน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาดนตรีไทยของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งต้อง
ศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรและอยู่ในระบบการเรียนการสอน ใช้เป็นเนื้อหาการศึกษาของผู้สนใจวิชาการ                  
ดนตรีไทย 

2. ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรวิจัยต่อไป 
2.1 ควรวิเคราะห์แนวการด าเนินท านองของทางซออู้เพลงอื่น ๆ เพ่ือศึกษาข้อมูลวิธีการสร้าง 

ส านวนเพลงและการแปลทางจากแนวท านองหลัก 
2.2 ควรวิเคราะห์แนวการด าเนินท านองเพลงจากเครื่องดนตรีประเภทด าเนินท านองต่าง ๆ  

ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ท านองหลักในการแปลท านองระหว่างซอด้วงและซออู้ 
 
เอกสารอ้างอิง 

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. (2534). การวิเคราะห์วิธีการประพันธ์เพลงไทยในลักษณะการแต่งขยายและแต่งตัด
ท านองเพลงจากเพลงอัตราสองชั้น. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. เอกสารโรเนียว.. (2537). แนวด าเนินท านองเพลงโหมโรงไอยเรศทางซออู้. ดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ 25. วันที่ 22 มกราคม 2537 หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ: 
ธรรมศาสตร์เครื่องดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย. 

มนตริ ตราโมท และวิเชียร กุลตันฑ์. (2523). ฟังและเข้าใจเพลงไทย. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน  
 พระราชทานเพลิงศพขุนทรงสุภาพ (แพทย์ทรง บุญยะรัตเวช) ณ เมรุวัด มกุฏกษัตริยาราม วันเสาร์ที่ 
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สงัด ภูเขาทอง. (2532). ดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว. 
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 ผลวิจัย ทุนวิจัยเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.เอกสารโรเนียว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างทุนวัฒนธรรมของช่างตัดผม (ชาย) 
กรณีศึกษา  ร้านตัดผมชาย อ าเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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    กันตพงศ์ สวนยา1 นลินนิภา ขุนฤทธิ2์ เมธชนันท์ เนียมบุญ3 

         และยุทธกาน ดิสกลุ4 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง : การสร้างทุนวัฒนธรรมของช่างตัดผม (ชาย) กรณีศึกษา ร้านตัดผมชาย อ าเภอเมือง
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง คือ เป็นช่างตัดผมชายที่ผ่าน
เวทีประกวดการแข่งขัน และได้รับรางวัล จ านวน 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสร้างทุนวัฒนธรรมของ
ช่างตัดผมชาย และใช้การ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีมีส่วนร่วม จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์โดยจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป 

ผลการศึกษาพบว่า การสร้างทุนวัฒนธรรมของช่างตัดผมชาย ประกอบไปด้วย 1) ทุนวัฒนธรรมที่แฝง
ฝังอยู่ในกาย คือ ช่างตัดผมชายทั้ง 3 คนมีการแสดงออกถึงตัวตนที่คล้ายกันคือ การแต่งกายร่วมสมัย (แฟชั่น            
วินเทจ) การแสวงหาความรู้โดยเฉพาะเรื่องทรงผมที่ส่งเสริมบุคลิกภาพให้แก่ผู้บริโภคหรือลูกค้า มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีความเอาใจใส่ในรายละเอียดของลูกค้า 2) ทุนทางวัตถุ คือ ช่างตัดผมทั้ง 3 คนต่างเข้าร่วมใน
การประกวดแข่งขันการตัดผมทั้งระดับประเทศ และระดับนานชาติ ซึ่งแต่ละช่างตัดผมต่างได้รับรางวัลการัน
ตีความสามารถ โดยในแต่ละรางวัลหรือแต่ละประเภทของรางวัลต่างสะท้อนความสามารถเฉพาะด้านที่
แตกต่างกันออกไป 3) ทุนวัฒนธรรมที่อาศัยการสถาปนา โดยช่างตัดผมทั้ง 3 คนต่างผ่านการฝึกฝนตามแบบ
แผนของการเรียนรู้ในระบบของสถาบันส่งเสริมอาชีพ ทั้งในรูปแบบเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ อันน าไปสู่การก่อ
รูปทางทุนวัฒนธรรมในตัวของช่างตัดผม  

ค าส าคัญ: ช่างตัดผม ทุนวัฒนธรรม ร้านตัดผมชาย  

 

 

 

 

___________________________________ 
1-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5 อาจารย,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

บทน า 
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ช่างตัดผม หรือช่างท าผม คือบุคคลที่ท าอาชีพหลักในการตัด ตกแต่ง เตรียม และโกนทรงผมของผู้ชาย 
ผู้หญิง ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก  กัลบก หรือ ช่างตัดผม เป็นอาชีพส าคัญที่บางคนมองข้าม อาจด้วยบ้านเราพบร้าน
เสริมสวยหรือร้านตัดผมแทบทุกมุมถนนจนกลายเป็นสิ่งสามัญในสายตาแต่หากวิเคราะห์กันให้ดีจะพบว่าอาชีพ
นี้มีมิติความลึกแฝงอยู่มากมาย   คนส่วนใหญ่ในสมัยนี้อาจจะคาดไม่ถึงว่าอาชีพช่างท าผม หรือช่างเสริมสวย
เป็นอาชีพที่มีมานาน เก่าแก่ขนาดย้อนไปได้ถึงหลายพันปี ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ เพราะคนเราให้
ความส าคัญกับการดูแลบุคลิกมาตั้งแต่อดีต นอกจากนั้นในหลายความเชื่อ หลายสังคมผมเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ดูแลให้ดี เพราะมีความเชื่อว่าวิญญาณอาจจะผ่านเข้าทางผม ซึ่งอยู่บนหัวคนเราได้ ทั้งวิญญาณดีและร้าย                
ในอดีตผู้มีหน้าที่ตกแต่งทรงผมจึงเป็นบุคคลส าคัญ เพราะช่วยป้องกันวิญญาณชั่วร้ายได้ (กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ , 
2557) 

ความเป็นช่างตัดผมถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งในประเทศไทย ช่างตัดผมได้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างๆ ได้รับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จนความเป็นช่างตัดผม มีรูปแบบอัตลักษณ์                
ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ การสั่งสมประสบการณ์เพ่ือประกอบ
อาชีพช่างตัดผม รวมถึงการประกวด การแข่งขัน เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง จนในปัจจุบัน ช่างท าผมชื่อดัง
หลายคนสามารถท ารายได้มากกว่านักธุรกิจระดับผู้บริหาร ช่างตัดผมหลายคนมีความส าคัญถึงขนาดที่ต้องจอง
วันเวลา  เพ่ือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการคนรุ่นใหม่จ านวนไม่น้อยที่ใฝ่ฝันอยากเป็นช่างท าผม และก้าวขึ้นไปอยู่
ในระดับแถวหน้าของวงการแฟชั่นโลก (กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, 2557) 

ในความเป็นช่างตัดผมนั้น มีความสอดคล้องกับการสร้างทุนทางวัฒนธรรม ในเรื่องของในพ้ืนที่อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาชีพช่างตัดผมเป็นอาชีพที่มีมาอย่างนาน มีผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ทั้งรายเก่าและราย
ใหม่ ท าให้ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ มีช่างตัดผมถือก าเนิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น โต้งวินเทจ ช่างยันต์สตั๊นแมน 
เก้าอ้ีหมุนได้ แฮริสบาร์เบอร์ เป็นต้น โดยช่างตัดผมในแต่ละร้านต่างมีความรู้ ความสามารถ วิธีการในการ
ฝึกฝนตนเอง และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของอาชีพช่างตัดผมที่
เป็นอาชีพสงวน มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของอาชีพดังกล่าวตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างทุนทางวัฒนธรรมของช่างตัดผม ทั้งนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้กรอบทฤษฎีทุนวัฒนธรรม
ของ ปิแอร์ บูร์ดิ เยอ ประกอบด้วย ทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ ในตัวตน ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ ในรูปของวัตถุ                        
ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน เพ่ือศึกษากระบวนการหล่อหลอมทางสังคมที่สามารถสร้างคุณสมบัติ
ติดตัวให้แก่ตัวบุคคลได้ เช่น การสั่งสมความรู้ประสบการณ์ รสนิยม และอ่ืนๆ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมถึงที่ผู้ที่สนใจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาต่อไป 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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เพ่ือศึกษาการสร้างทุนวัฒนธรรมของช่างตัดผมชาย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การออกแบบวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิ ทยาแบบอัตชีวประวัติและเรื่องเล่า 
(Autobiography) จากประสบการณ์ตรงของผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการสัมภาษณ์แบบอัตชีวประวัติ ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation)              
โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ขอบเขตการวิจัย 

  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตการวิจัยมุ่งเน้นศึกษาเพ่ือเข้าใจและทราบถึงทุนวัฒนธรรมที่
ประกอบสร้างความเป็นช่างตัดผม โดยผ่านองค์ประกอบดังนี้ ทุนวัฒนธรรมที่แฝงฝังอยู่ในกาย (Embodied 
Form) ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ ในรูปของวัตถุ (Objectified Form) และทุนวัฒนธรรมที่อาศัยการสถาปนา 
(Institutionalization) 
           2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักคือช่างตัดผมชายจ านวน 3 คน ณ สถานบริการ
ตัดผมชายใน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
          3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เดือนมกราคม-
มีนาคม 2561 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยในครั้งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    1. ประเภทบุคคล 
        เครื่องมือที่ส าคัญในการวิจัย คือ ตัวผู้วิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วน ดังนั้น ผู้วิจัย
ต้องมีความไวต่อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) โดยผู้วิจัยได้เตรียมตัวในส่วนของความรู้ด้วยการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ช่างตัดผมชายเฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้เตรียมแนวค าถามในการวิจัยที่สร้าง
จากกรอบแนวคิดและทฤษฏีโดยใช้ค าถามปลายเปิด 
  2. ประเภทอุปกรณ ์
      ผู้วิจัยได้เตรียมเครื่องบันทึกเสียง ได้แก่ ไอโฟน ( IPhone) สมุดจด ปากกาส าหรับการท าวิจัย
ภาคสนาม 
 
 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ผู้วิจัยได้วางแผนเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการศึกษาเอกสาร ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการเก็บข้อมูลด้วยแนวค าถามการสัมภาษณ์ (Interview Guide) ตามแนวทางแบบอัตชีวประวัติ
และเรื่องเล่าเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม โดยการสืบประวัติและประสบการณ์ของบุคคลในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งผ่านการเล่าเรื่อง 
 2. การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-note) ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยการสังเกต     
โดยเลือกใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้บันทึกเสียงระหว่างการสนทนา โดย ให้
ความส าคัญกับน้ าเสียงและค าพูดประกอบการสังเกตท่าทางและมีการจดบันทึกในประเด็นส าคัญระหว่างการ
สัมภาษณ์ที่จ าเป็นต่อการสร้างทฤษฎีโดยพยายามจัดการข้อมูลในรูปแนวคิดและโครงสร้างต่าง ๆ 
 3. การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) เป็นการเตรียมตัวทั้งก่อนและระหว่างการเก็บรวมรวม
ข้อมูลรวมถึงภายหลังที่เก็บข้อมูลแล้ว เป็นการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิ จัยจาก หลายแหล่ง
(Theoretical Triangulation) 
 
 จริยธรรมในการวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยตระหนักถึงความอ่อนไหวและจริยธรรม จึงให้
ความส าคัญต่อขั้นตอนและกระบวนการวิจัย โดยได้แจ้งและอนุญาตต่อผู้ให้ข้อมูลหลักให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งได้มีการนัดหมายวันเวลาก่อนสัมภาษณ์ ดังนั้นในการท าวิจัย ผู้วิจัยจะ
สัมภาษณ์แบบผ่อนคลาย ไม่กดดัน เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ข้อมูลอย่างอิสระ และหากผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกให้
ข้อมูลในบางค าถาม ผู้วิจัยก็จะข้ามข้อค าถามนั้นไปผู้วิจัยเคร่งครัดต่อหลักการ 5 ประการ ตามแนวทางของ คือ 
1) เคารพความเป็นส่วนตัว 2) รักษาความลับ 3) ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 4) การอธิบายโครงการวิจัยต่อ
ผู้ให้ข้อมูล และ  5) ผลประโยชน์ การแลกเปลี่ยน (เจษฎา นกน้อย,  2554) 

 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดกระท ากับข้อมูลในการวิจัย เริ่มต้นด้วยการถอดการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์จากไอโฟน 
ออกมาในรูปข้อความโดยบันทึกลงในไฟล์คอมพิวเตอร์แบบค าต่อค า (Verbatim) ผู้วิจัยอ่านข้อมูลทั้งหมดและ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การจัดการข้อมูล โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1) การเปิดรหัส (Open 
Coding) เป็นการน าข้อมูลมาแยกเป็นหมวดและหมวดย่อย 2) การหาแก่นของรหัส (Axial Coding) เป็นการ
ก าหนดปรากฏการณ์หลักจากหมวดใดหมวดหนึ่ ง พร้อมกับการพิจารณาความสัมพันธ์ 3) การเลือกรหัส 
(Selective Coding) เป็นการจัดหมวดหมู่ต่างๆ และน าหมวดหมู่ที่ได้มาสร้างการอธิบายปรากฏการณ์ 
 
 
 
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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 การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพ่ือยืนยันว่า
ข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี คือ การสัมภาษณ์ การสังเกตการจดบันทึก       
การบันทึกเสียง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบยืนยันกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561)  
 
ผลการวิจัย 

  ทุนวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม จนกลายเป็น
คุณสมบัติติดตัวที่เอ้ือให้บุคคลสามารถน า ไปเพ่ิมพูนมูลค่าของตนได้ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
ทุนวัฒนธรรมที่แฝงฝังอยู่ในกาย (Embodied Form) ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปของวัตถุ (Objectified Form) 
และทุนวัฒนธรรมที่อาศัยการสถาปนา (Institutionalization) (สุนีย์ ประสงค์บณัฑิต, 2553)  

 1. ด้านทุนวัฒนธรรมส่วนที่แฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นคุณค่าที่ผสมผสานอยู่กับมูลค่า
ตามลักษณะทุนวัฒนธรรมใหม่ที่เข้าสู่ชุมชนตามยุคสมัยที่ผ่านมา เช่น ทุนวัฒนธรรมการอยู่ อาศัย ต้องการสื่อ
พลังอ านาจความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องของคุณค่าและมูลค่าให้ปรากฏต่อสังคม แตกต่างจากอดีตที่
ต้องการสื่อพลังอ านาจ ความภูมิใจในอัตลักษณ์ ความอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เน้นเรื่องคุณค่า
เป็นส าคัญ  แต่ปัจจุบันผู้ที่มีทุนวัฒนธรรมเดิมส่วนที่แฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนใหญ่กลายเป็นผู้มีความกล้าหาญไม่
เพียงพอที่จะแสดงทุนวัฒนธรรมเหล่านั้นให้ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อสังคม ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ดัง
สะท้อนได้จาก  

  1.1 นายฮะรีษ  แสงมะหะหมัด อายุ 26 ปี จบมาจากโรงเรียนด้านอิสลามจบมัธยมศึกษาปีที่ 6             
ถ้าเทียบเท่าก็จะเป็น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นคนจังหวัดอยุธยา             
มีพ่ีน้องทั้งหมด 5 คน เป็นคนที่ 4 ชาย 2 หญิง 2 และมีนิสัยชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา พร้อมทั้ง
พัฒนาจากประสบการณ์ที่ตนเองมีและเรียนรู้จากสถาบันสอนหรือรวมไปถึงการค้นคว้าจากคลิปวิดีโอของ
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการตัดผม ขณะเดียวกันการศึกษาจากการทดลองด้วยตัวเอง จนสามารถแข่งขันในแต่ละ
ประเภทที่เกี่ยวกับผมอย่าง เช่น วินเทจ แกะลาย โมเดิร์น สกินเฮด จนท าให้เกิดการได้สร้างรายได้ เป็นคนคิด
บวกตลอด โดนคนโกรธก็ยิ้มได้ อดทน ไม่ย่อท้อเป็นคนมีเป้าหมาย เป็นคนชอบให้ก าลังใจ เป็นคนชอบการ
แต่งตัวแนว ๆ แฟชั่น เป็นคนที่มีความชอบส่วนตัว มีสไตล์เป็นของตัวเอง เกี่ยวเนื่องไปถึงทรงผมที่สามารถ
รังสรรค์ทรงผมได้ เมื่อตอนเด็กๆ ทุกคนจะไปทรงนักเรียนแต่ผมตัดทรงเห็ด และมีจุดเด่นที่ต่อท้ายค าพูดทุกครั้ง
คือค าว่า ขอรับ และท่ีได้ตัดผมคือได้จับที่ตัดผมที่โรงเรียนศาสนาเลยตัดให้เพ่ือน ซื้อที่ตัดเองเพราะเป็นโรงเรียน
ประจ า โดยโรงเรียนนี้ไม่ค่อยเคร่งเรื่องทรงผมมากแต่แค่ต้องตัดให้สั้นเพราะต้องใส่หมวกต่อมา เมื่อต้องไป
เกณฑ์ทหารก็เลยได้ท าได้เต็มที่ ถึงแม้ว่าการตัดผมทหารตลอดแต่อาจจะได้ไม่กี่ทรง และได้ต่อยอด สั่งสม
ประสบการณ์ที่ได้รับจากหลากหลายแห่ง เช่น  สถาบันสอน คือ วิทยาลัยหลวงประธาน และร้านที่รับเข้า
ท างาน คือ ร้านเด็กแนว บาร์เบอร์ และผู้ที่มีประสบผลส าเร็จมาก่อนหน้านี้เป็นคนฝึกฝนในการตัดผมให้ เป็น
ต้น การรู้จักทดลองถูกผิดเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาและแก้ไขให้ดีขึ้น  จนมีประสบการณ์และออกมาเปิดร้านเอง 
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แต่ถึงแม้ว่า นายฮะรีษ  แสงมะหะหมัด ไม่ประสบความส าเร็จทางด้านการศึกษา แต่เขากลับประสบ
ความส าเร็จทางด้านอาชีพการงาน และท าให้มีชื่อเสียงในทางด้านการตัดผม  

 1.2 นายอรรถชัย มีศิลป์ เรียนไม่จบมหาวิทยาลัย อายุ 27 ปี เมื่อก่อนเคยเป็นกราฟฟิคดีไซน์เนอร์             
ได้มีโอกาสท างานทางนี้ระยะเวลาท างาน 1 ปี แต่ก็ออกมาจากงานเพราะงานไม่ตอบโจทย์ตัวเอง อุปนิสัยเป็น
คนนิ่งๆ ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบศิลปะ พอออกจากงานประจ าก็ยังคิดไม่ถูกว่าจะท าอะไร มีแค่รับงานไปเป็นคน
ควบคุมงานชั่วคราวหรืองานกิจกรรมต่างๆบางช่วง เป็นงานเล็ก ๆ ที่นี้มีความคิดว่าต้องหาอาชีพที่มั่นคงกว่านี้มี
เงินอยู่ก้อนหนึ่งความคิดแรกจะขายหมูปิ้ง เมื่อลองคิดทบทวนดูแล้วจึงพบว่าไม่น่าจะประสบความส าเร็จ ก็เลย
เอาเงินก้อนที่เหลือไปซื้อแบตเตอเรี่ยน ซึ่งเมื่อก่อนน้าเคยเป็นช่างตัดขนสัตว์และพอได้จับแบตเตอเรี่ยนมาบ้าง
มาลองตัดผมเพ่ือน และได้ไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพคลองเตย แต่เรียนไม่จบ ประกอบกับไปเจอคลิปของเมือง
นอกที่เปิดมิติการตัดผม ได้มีการติดตามและศึกษาแนวทรงผม หลังจากนั้นหาร้านในกลุ่มเฟสบุ๊คก็ได้เจอร้าน
เปิดใหม่ในหาดใหญ่ชื่อร้าน have a good day และมีการทดสอบงานและได้ท างานที่นั้นได้สักพัก และได้
ออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเอง 

  1.3 .นางสาวณิชพรรณ  พันธุ์ทวีทรัพย์   เรียนจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                     
คณะวิทยาการจัดการ สาขาสารสนเทศ อายุ 27 ปี อุปนิสัย ขี้เล่น ยิ้มง่าย สโลว์ไลฟ์ เป็นคนที่ชอบค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่ตลอดเวลา พัฒนาจากประสบการณ์ที่ตนเองมีและเรียนรู้จากสถาบันสอนหรือรวมไปถึงการค้นคว้า
จากคลิปของต่างประเทศ ที่เก่ียวกับการตัดผม และศึกษาจากการทดลองด้วยตัวเอง และการเข้าร่วมแข่งขันใน
ในแต่ละประเภทที่เกี่ยวกับผมอย่างเช่น วินเทจ แกะลาย โมเดิร์น สกินเฮด  ไปสมัครงานที่อ่ืนไม่มีคนรับ สักที
เลยมาเรียนสายอาชีพแทน และมีความสนใจในทางด้านการตัดผมและได้ไปเรียนรู้ที่ สถาบันสอน คือ วิทยาลัย
หลวงประธาน โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ และร้านที่รับเข้าท างาน คือ ร้านเด็กแนว บาร์เบอร์ และผู้ที่มีประสบ
ผลส าเร็จมาก่อนหน้านี้เป็นคนฝึกฝนในการตัดผมให้  
  จะเห็นได้ว่า นายฮะรีษ  แสงมะหะหมัด นายอรรถชัย มีศิลป์ และนางสาวณิชพรรณ                
พันธุ์ทวีทรัพย์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในทุนที่มีอยู่ ในตัวตน เช่น ในด้านการชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่
ตลอดเวลา ชอบให้มีการพัฒนาที่จะท าให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น อดทนต่อสิ่งต่างๆ รอบด้าน มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีความเอาใจใส่ในรายละเอียด ชอบหาสิ่งใหม่มาทดสอบให้ตัวเองพิสูจน์ความสามารถ  

 2. ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปของวัตถุ คือ ทุนที่ถูกท าให้อยู่ ในรูปของวัตถุหรือที่ เป็นรูปธรรม 
(objectified state) ทุนวัฒนธรรมชนิดนี้มีคุณสมบัติมากมาย แต่นิยามได้ เพียงแค่เป็นคุณสมบัติที่มี
ความสัมพันธ์กับทุนวัฒนธรรมในแบบที่ประกอบกัน ทุนชนิดนี้ถูกท าให้เป็นวัตถุในรูปของสื่อหรือสิ่งของ เช่น 
รูปภาพ งานเขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุสาวรีย์ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ การแสดงออกและสืบทอดได้ผ่าน
วัตถุ เช่น การสะสมภาพวาด การสะสมทุนวัฒนธรรมชนิดนี้สามารถถูกส่งผ่านได้เหมือนกับทุนเศรษฐกิจ แต่สิ่ง
ที่จะสามารถส่งผ่านและมองเห็นได้ คือ ความเป็นเจ้าของในตัวของภาพนั้น ซึ่งคือ ความเป็นเจ้าของในวิถีการ
บริโภคภาพเขียน ฉะนั้นสินค้าในเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุและสัญลักษณ์ คนที่เป็นเจ้าของ
เครื่องมือการผลิตหรือเป็นเจ้าของทุน จึงต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการสะสมรวบรวมทุนส าหรับการเป็น
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เจ้าของทุน ไม่ได้หมายความว่าการครอบครองหรือมีทุนวัฒนธรรมชนิดนี้อยู่สูง จะมีทุนวัฒนธรรมในระดับสูง 
เพราะในความเป็นจริงการครอบครองบ่งบอกถึงสถานภาพที่คลุมเครืออย่างมาก คือ หากเป็นผู้ขายผลผลิตหรือ
บริการ พวกเขาก็จะถูกจัดแยกประเภทเป็นกลุ่มที่ถูกครอบง า (dominated) แต่ถ้าหากเขาเป็นเจ้าของ
เครื่องมือการผลิต และผลก าไรที่เขาได้มาจากทุนวัฒนธรรมแบบนี้ พวกเขาก็จะถูกจัด แยกประเภทไปเป็นกลุ่ม
ที่ครอบง า (dominate) เพราะถือว่าพวกเขา คือ กลุ่มที่มีทุนวัฒนธรรมของชนชั้นครอบง าอยู่ในตัวที่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ ฉะนั้น เมื่อทุนวัฒนธรรมรวมเข้าไปอยู่ในเครื่องมือการผลิตเพ่ิมมากขึ้น พลังและความ
เข้มแข็งในการสะสมของผู้ที่เป็นเจ้าของทุนวัฒนธรรมนี้ก็จะเพ่ิมข้ึนด้วย ทุนวัฒนธรรมชนิดนี้ด ารงอยู่ทั้งในแบบ
วัตถุและสัญลักษณ์ ประสิทธิภาพของทุนจะถูกท าให้เกิดความเหมาะสมโดยตัวแสดงการน าไปใช้ และการน าไป
ปฏิบัติ สามารถสะท้อนไดด้ังนี้ 

  2.1 นายฮะรีษ แสงมะหะหมัด จะมีทุนทางวัตถุในรูปแบบของรางวัล เกิดการน าองค์ความรู้ที่
สั่งสมในตนเอง ไปพัฒนาสร้างรางวัลให้กับตนเองจากรางวัลที่มากมาย ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เช่น เข้าร่วมการ
ประกวดและรับรางวัลได้แก่ 1.)Thailand barbarian connect 2016 รางวัลการประกวดตัดผม รางวัล
ชนะเลิศ (งานรวมตัวของบาร์เบอร์ทั่วทั้งประเทศไทย) 2.) Chiangmai barber festival รางวัลชนะเลิศ 
ประเภท สกินเฮด สกินเฮด (เป็นทรงผมสั้นชายที่มีความยาวของเส้นผมสั้นเกรียนติดหนังหัว เริ่มท ากันครั้งแรก
ในช่วงยุคปลาย 60’s ในประเทศอังกฤษ โดยได้รับอิทธิพลมาจากพวกรู้ดบอยส์ในเวสต์อินดีส์ และพวกม็อด   
ต่อมาสกินเฮดเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งท ากันในหมู่อาชีพทหาร โดยแพร่หลายมายังยุโรป และอเมริกา  
ซึ่งในปัจจุบันสกินเฮดก็ยังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของกลุ่มประเทศในเอเชีย)  3.) เทศกาล การแข่งขันตัดผมที่
ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ Chiangmai barber festival 2016 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท High fade 
skinhead (การไล่ขาวนวลกลืน) การเตรียมตัวในการแข่งขันในแต่ละครั้งจะมีการเตรียมตัว 1 เดือน และมีการ
ฝึกฝนในหัวข้อที่โจทย์ก าหนดมาให้ 

  2.2.นายอรรถชัย มีศิลป์ จะมีทุนทางวัตถุในรูปแบบของรางวัล เกิดการน าองค์ความรู้ที่สั่งสม
ในตนเอง ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เช่น เข้าร่วมการประกวด Tattoo art festival hatyai 2015  

  2.3.นางสาวณิชพรรณ พันธุ์ทวีทรัพย์ จะมีทุนทางวัตถุในรูปแบบของรางวัล เกิดจากการน า
องค์ความรู้ที่สั่งสมในตนเอง ไปพัฒนาสร้างรางวัลให้กับตนเองจากรางวัลที่มากมาย ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เช่น       
การเข้ารว่มการประกวดและรับรางวัลได้แก่ 1.) Top ten ประเภทตัดผมชาย – แกะลาย (ลายศิลปะลงบนเส้น
ผม) 2.) Hair tattoo design beauty Asian beauty awards 2017 
  จะเห็นได้ว่า นายฮะรีษ  แสงมะหะหมัด และ นางสาวณิชพรรณ  พันธุ์ทวีทรัพย์ จะมีทุนทาง
วัตถุในรูปแบบของรางวัล เกิดการน าองค์ความรู้ที่สั่งสมในตนเอง ไปพัฒนาสร้างรางวัลให้กับตนเองจากรางวัล
ที่มากมาย ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เช่น นายฮะรีษ  แสงมะหะหมัด ได้ประกวดและรับรางวัล ได้แก่                          
1.) Thailand barbarian connect 2016 รางวัลการประกวดตัดผม รางวัลชนะเลิศ 2.) Chiangmai barber 
festival รางวัลชนะเลิศ ประเภท สกินเฮด เทศกาล การแข่งขันตัดผมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ 3.) Chiangmai 
barber festival 2016 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท High fade skinhead และ นางสาวณิชพรรณ                
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พันธุ์ทวีทรัพย์ ได้ประกวดและรับรางวัล ได้แก่ 1.) Top ten ประเภทตัดผมชาย 2.) แกะลาย Hair tattoo 
design beauty Asian beauty awards 2017 ซึ่งมีความแตกต่างจาก นายอรรถชัย มีศิลป์ ที่ได้เข้าร่วมงาน
ของ Tattoo art festival hatyai 2015 เพียงอย่างเดียว และได้น าความรู้ที่สั่งสมมาและประสบการณ์ที่ได้ฝึก
จากการท างานที่ร้าน Have a good day เพ่ือเป็นต้นทุนในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

 3. ด้านทุนวัฒนธรรมที่อาศัยการสถาปนา ทุนที่ถูกท าให้อยู่ในรูปสถาบัน (institutionalization 
state) คือ ทุนที่อยู่ในรูปของการท าให้เป็นวัตถุหรือรูปธรรม ที่ถูกจัดแยกออกมาจากปัจเจกบุคคลทุนชนิดนี้
อ้างอิงถึงคุณสมบัติเริ่มต้นของทุนวัฒนธรรม และจะถูกเข้าใจว่า คือ การรับประกัน โดยแสดงออกในรูปของ
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และการสอบทุนวัฒนธรรมชนิดนี้สามารถเปลี่ยนรูปภายใต้เงื่อนไขเฉพาะได้ 
คือ อาจเปลี่ยนรูปเป็นทุนเศรษฐกิจ หรืออาจถูกเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นสถาบันในรูปของคุณสมบัติทาง
การศึกษา ขณะเดียวกันก็สร้างความแตกต่างระหว่างความรู้ที่เป็นทางการที่ได้รับการรับรองความสามารถกับ
ทุนวัฒนธรรมแบบธรรมดา เพราะทุนวัฒนธรรมที่ถูกท าให้กลายเป็น ดังสะท้อนได้จาก 

  3.1 นายฮะรีษ แสงมะหะหมัด มีทุนทางสถาบันคือ ครอบครัว พ่อแม่ และ เครือญาติ สถาบัน
ที่สอนคือ วิทยาลัยหลวงประธานสอนการตัดผมชายแต่เรียนไม่จบและการเรียน และร้านเด็กแนว บาร์เบอร์ก็
ได้ให้โอกาสท างานที่นั้นเลยและเป็นคุณครูอีกท่านหนึ่งที่สอนในเรื่องการตัดผมและได้ฝึกฝน เพ่ือสั่งสม
ประสบการณ์ประมาณ 1 ปี  

  3.2. นายอรรถชัย มีศิลป์ มีทุนทางสถาบันคือ เครือญาติคือน้าเปิดร้านตัดขนสุนัขเลยได้
ทดลองกับสิ่งนี้ และสถาบันที่สอนคือ ศูนย์ฝึกอาชีพคลองเตยสอนการจับแบตเตอเรี่ยนสอนการตัดผมแต่เรียน
ไม่จบ และร้าน Have a good day ได้ให้โอกาสและมีการทดสอบงานและได้ท างานที่นั้น เข้ารวมงาน  Tattoo 
art festival hatyai 2015 

  3.3. นางสาวณิชพรรณ พันธุ์ทวีทรัพย์  มีทุนทางสถาบันที่คล้ายคลึงกันคือ ครอบครัว พ่อแม่ 
และ เครือญาติ สถาบันสอนคือวิทยาลัยหลวงประธานสอนการตัดผมชายสอนการจับกรรไกรและไปตัดจริงตาม
โรงเรียนเพ่ือฝึกฝนในการพัฒนาตนเอง เรียน 2 ชั่วโมงต่อวัน และมีความถนัดในด้านแกะลายผมอีกด้วยและ
ร้านเด็กแนว บาร์เบอร์ก็ได้ให้โอกาสท างานที่นั้นเลยและเป็นคุณครูอีกท่านหนึ่งที่สอนในเรื่องการตัดผมและได้
ฝึกฝน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ประมาณ 1 ปี   

 จะเห็นได้ว่า นายฮะรีษ  แสงมะหะหมัด นายอรรถชัย มีศิลป์ และ นางสาวณิชพรรณ  พันธุ์ทวีทรัพย์                 
มีทุนทางสถาบันที่คล้ายคลึงกันคือ ครอบครัว พ่อแม่ และ เครือญาติ สถาบันที่สอนและร้านตัดผม ที่ให้ความรู้
ในเรื่องการตัดผมและการใช้อุปกรณ์ในการตัดผม อีกทั้งได้ประกวดการตัดผมแต่ละประเภท อีกทั้งยังมีการ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ จนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อีกขั้นหนึ่งและเป็นตัวอย่างหรือ
ต้นแบบให้กับบุคคลทั่วไปโดยการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะท าให้เป็นที่รู้จัก  เป็นการสืบต่อให้คนรุ่นหลังได้น าองค์
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับตัวเอง  ถึงแม้ว่า นายอรรถชัย มีศิลป์ ได้แค่เข้าร่วมงาน  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การสร้างทุนวัฒนธรรม 

 นายฮะรีษ  แสงมะหะหมัด นายอรรถชัย มีศิลป์ และ นางสาวณิชพรรณ  พันธุ์ทวีทรัพย์ ทั้งสามคนมี
ความแตกต่างและความเหมือนทางด้านทุนทางวัฒนธรรมที่ ในด้านต่างๆ เช่น ทุนวัฒนธรรมส่วนที่แฝงฝังอยู่ใน
กาย     ทุนทางวัตถุ ทุนทางสถาบัน เพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่างทางด้านข้อจ ากัดต่างกันถึงแม้ว่าจะมี
การเรียนที่สถาบันเดียวกัน ท างานที่เดียวกัน หรือแม้กระทั่งแข่งขันที่เดียวกันย่อมมีผลที่แตกต่างกันออกไป
อย่างเห็นได้ชัดโดยจะมาในรูปธรรม อย่างเช่น รางวัลต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานผลประสบความส าเร็จของแต่ละ
บุคคล  และในปัจจุบันเริ่มมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นและการเรียนรู้ที่อยากจะเป็นช่างตัดผมก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาสถาบันที่สอน แต่แค่ดูวิดิโอและท าตาม โดยการฝึกฝนและพัฒนาด้วยตนเองก็จะท าให้
ตนเองมีอาชีพและเกิดการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามบุคคลส่วนใหญ่ย่อมที่จะยอมรับกับความ
เชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลในการที่จะเข้าไปใช้บริการมากกว่า สอดคล้องกับ เรณู เหมือนจันทร์เชย (2558)             
ที่ได้ศึกษาเรื่อง ทุนวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าในจังหวัดนครปฐม พบว่า ปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งที่ท า ให้ชุมชนต้องน า เอาวัฒนธรรมใหม่เข้ามาใช้ใน
ไร่นาและในวิถีชีวิต เป็นเหตุให้ทุนวัฒนธรรมใหม่ได้เข้ามาแทนที่ทุนวัฒนธรรมเดิม อีกด้านหนึ่งปรากฏการณ์
ธรรมชาติลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นภายนอกชุมชน/ท้องถิ่น ยังกลายเป็นกระแสค่านิยมเชื่อมโยงผลักดันทุน
วัฒนธรรมเดิมของชุมชน ทั้งส่วนที่แฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนที่อยู่ในรูปของวัตถุ และส่วนที่อยู่ในรูปของการ
สถาปนา เปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็วขึ้น เปิดโอกาสให้ทุนใหม่ค่อยๆ เข้ามาเป็นรากฐานใหม่ของชุมชน                  
แล้วสะสมผ่านยุคสมัยต่างๆ มาจนกระทั่งสมัยคนปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายลักษณะทุนวัฒนธรรม
เดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ได้แล้ว เช่น ถามถึงทุนวัฒนธรรมส่วนที่เกี่ยวกับการท ามาหากินของชุมชนแต่เดิมว่ามี
ลักษณะเป็นอย่างไร คนปัจจุบันมีค าตอบที่แตกต่างจากอดีต ทั้งนี้เพราะลักษณะทุนเดิม เช่น ความพอเพียง 
ความพออยู่พอกิน การพ่ึงพาอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูล การพ่ึงตนเอง สิ่งเหล่านี้ได้ละลายหายไปกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านมาจ านวนมากแล้ว ในชุมชนปัจจุบันมีแต่การจ้างงาน การแข่งขัน การช่วยงานแต่ขอ
เงินค่าแรงด้วย เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง การสร้างทุนวัฒนธรรมของช่างตัดผม (ชาย) กรณีศึกษาร้านตัดผมชาย อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยมีข้อเนอแนะดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ 

  1.1 สามารถน าผลจาก คนต้นแบบ การสร้างทุนวัฒนธรรมของช่างตัดผม (ชาย) กรณีศึกษา              
ร้านตัดผมชาย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการน าการสร้างทุนวัฒนธรรมของช่าง
ตัดผม (ชาย) ไปปรับใช้หรือผู้ที่มีความสนใจต่อไป  
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  1.2 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่ใหญ่เพ่ือให้ได้เห็นศักยภาพของแต่ละ
บุคคลจากการรวมตัวกันของสมาคมที่มีความสามารถเพ่ือที่จะได้ให้ช่างตัดผมแต่ละบุคคลแสดงความสามารถ
ของตนเองให้ได้บุคคลทั่วไปรับรู้ 

 2. ข้อเสนอแนะแนวทางในวิจัยครั้งต่อไป 

  ควรมีการศึกษาและการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้แต่ละคนได้แสดงถึงความสามารถของ
ตนเองและน าประสบการณ์ของตนเองที่สั่งสมมาน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือที่จะให้เกิดการเปรียบเทียบและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลว่าแต่ละบุคคลมีแนวทางในการตัดผมอย่างไร 
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การสืบทอดและการปรับตัวของโนรารุ่นเยาว ์ 
กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
วุฒิชัย หมื่นไวย1์ เต็มฟ้า แสงสุริยา2  

และยุทธกาน ดิสกุล3 
 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของการสืบทอดโนราผ่านคนรุ่นเยาว์จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันและเพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการปรับตัวของการแสดงโนราผ่านคนรุ่นเยาว์  
กรณีศึกษาศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้จัดการของศูนย์ฝึกโนราของวัด
คลองแห กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรองที่เป็นชาวบ้านในชุมชนคลองแห ทั้งนี้ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลมาจ าแนกตามหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา ถอดรหัส ตีความ 
และหาข้อสรุป 
 ผลการวิจัยพบว่า การสืบทอดโนราของศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห แบ่งได้ 3 ยุค ดังนี้ 1) ยุคพิธีกรรม
ความศักดิ์สิทธิ์ ส าหรับการแสดงโนราจะเน้นสืบทอดตามความสัมพันธ์ทางเครือญาติ โดยมีความเชื่อทาง
พิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การจัดท าโนราโรงครู  2) ยุคก่อร่างสร้างตัว เมื่อก่อก าเนิดของศูนย์ฝึกโนรา                
โดยเน้นการสืบทอดตามวิถีการสร้าง “คนต้นแบบ”เพ่ือให้คนรุ่นเยาว์สามารถเรียนรู้ท่าร าจากครูฝึกโดยตรง 
และ 3) ยุคอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโนรา มีผู้แสดงส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเยาว์ หากแต่ได้เน้นเป็นการสืบทอดแบบ
รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ขณะเดียวกันมีปัจจัยภายในอันประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนาและความเชื่อ                     
ด้านเครือข่าย  และด้านการท่องเที่ยว และปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ต่างส่งผลให้เกิดการ
ปรับตัวของโนราไม่ว่าจะเป็นกระบวนการถ่ายทอดที่มีเน้นระเบียบแบบแผนมากขึ้น ขณะเดียวกันมีการ
ปรับเปลี่ยนเชิงบทบาทพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์ค่อยกลายเป็นเพ่ือความบันเทิงมากข้ึน  
 
ค าส าคัญ: กระบวนการสืบทอด  โนรา ศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห 
 
 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3 อาจารย,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โนรารุ่นเยาว ์หมายถึง การแสดงโนราโดยมีผู้แสดงเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4-5 ขวบไปจนถึงเด็กที่มีอาย1ุ8ปี ซ่ึงมีการสืบทอดการแสดงโนรา ที่เป็นการ
เรียนรู้ท่าร าการแสดงแบบพี่สู่น้อง 
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บทน า  

 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโนราไม่เป็นที่นิยมมากนักเมื่อเทียบกับสังคมในสมัยก่อน เนื่ องจากมุมมองทาง
ความคิดที่แตกต่างกันของคนในแต่ละวัยแต่ละยุคสมัย โดยค าว่า “โนรา โนห์รา โนราห์ มโนรา มโนห์รา หรือ
มโนราห์” เป็นที่รู้จักกันในนามศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งของท้องถิ่นภาคใต้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ตนเองที่มีมายาวนาน ความเข้าใจหรือการให้ความหมายเกี่ยวกับ “โนรา” ส่วนใหญ่มองว่าเป็นศิลปะการแสดง
ท้องถิ่น เป็นการร่ายร าตามแบบฉบับของชาวปักษ์ใต้ เป็นนาฏศิลป์ และเป็นการละเล่นพ้ืนเมือง (ขุนอุปถัมภ์ 
นรากร อ้างถึงในประพนธ์ เรืองณรงค์, 2519, น. 58)  

 จากการทบทวนงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นวัฒนธรรมโนรา พบว่ามีด้วยกัน 3 ประเด็น ดังนี้                   
1) การอนุรักษ์ สืบสาน และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมศิลปะโนรา พบว่า ในงานศึกษาของบุปผาชาติ อุปถัมภ์ (2552) 
และงานศึกษาของวัลภา เกื้อสกุล เสนอว่า ควรจัดท าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาของท้องถิ่น
ภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพการแสดงโนราเพ่ือให้เกิดรายได้ในครัวเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
จะต้องให้ความร่วมมือจัดสรรงบประมาณ จัดฝึกอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ  2) ศึกษาลักษณะ 
ประวัติ และพัฒนาการของศิลปะการแสดงโนรา พบว่าในงานศึกษาของรัฐกานต์ ณ พัทลุง (2554) ได้น าเสนอ
พัฒนาการของโนราภายใต้นโยบายทางวัฒนธรรมของรัฐไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2585-2530 ในช่วงเวลาดังกล่าว 
รัฐไทยได้พยายามพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ โดยน านโยบายสร้างชาติ 
ส่งผลให้การเล่นโนราต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐสะท้อนได้จาก ผู้เล่นโนราทุกคนจะต้องมีประกาศนียบัตร
หรือใบเทียบเท่าศิลปินที่ออกโดยกรมศิลปากร ขณะเดียวกันก็ส่งผลในด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี และ
เนื้อหาบทแสดงที่เป็นสากล จนกระทั้งเมื่อเข้าสู่นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2523 กฎระเบียบดังกล่าวได้
ผ่อนคลาย ในขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวสนับสนุนให้ท้องถิ่นเห็นความส าคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง  3) ศึกษาการแสดงโนรากับการพัฒนาชุมชน พบว่าในงานศึกษาของ จีรวรรณ ศรีหนูสุด (2554)     
ได้น าเสนองานพัฒนาชุมชนที่น าศิลปะการแสดงโนรามาใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นที่มีศิลปะการแสดงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานความสามารถของคนในชุมชน ซึ่งเห็นถึงความหลากหลายของการน ามาใช้ ทั้งการฟ้ืนฟู การสืบทอด 
การอนุรักษ์ และการประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน  

 เมื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวพบว่างานของผู้ศึกษามีความสอดคล้องกับประเด็นการอนุรักษ์ สืบสาน 
และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมศิลปะโนรา เนื่องจากผู้ศึกษาได้ลงส ารวจพ้ืนที่บริเวณวัดคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา พบว่า ชุมชนคลองแหได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกโนราไว้ที่วัดคลองแห ศูนย์แห่งนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นจากการที่
เจ้าอาวาสวัดคลองแหได้สนใจในเรื่องของโนราซึ่ งเป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ จึงอยากที่จะอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงโนราไว้ รวมถึงอยากให้เด็กบริเวณวัดคลองแหได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยได้ จัดตั้งศูนย์ฝึกโนรา
วัดคลองแหขึ้นมาซ่ึงมีการจัดการแสดงขึ้นทุกสัปดาห์ สร้างรายได้ให้แก่เด็ก และยังท าให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง รวมถึงเป็นการร่วมกันอนุรักษ์โนราโดยคนรุ่นเยาว์เพ่ือสืบทอดต่อไปอีกด้วย จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาในประเด็นของการศึกษาลักษณะของการสืบทอดโนราผ่านคนรุ่นเยาว์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และศึกษา
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ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการปรับตัวของการแสดงโนรารวมถึงการสืบทอดโนราผ่านคนรุ่นเยาว์  
เพราะต้องการศึกษาถึงการที่ชุมชนมีการอนุรักษ์โนราผ่านคนรุ่นเยาว์มาได้จนถึงปัจจุบันนั้นมีลักษณะการสืบ
ทอดเป็นมาอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการปรับตัวของการแสดงโนราในปัจจุบัน ทั้งนี้ท าให้สามารถแบ่ง
กระบวนการสืบทอดออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์ ยุคก่อร่างสร้างตัว และยุคการอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงโนรา เพ่ือท าให้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละยุค รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลให้โนราของวัดคลองแห
ยังคงสามารถด ารงอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งสร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้หันมาด ารงรักษาศิลปะการแสดง
โนราไว้เพ่ือมใิห้สูญหายไปตามกาลเวลา  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของการสืบทอดโนราผ่านคนรุ่นเยาว์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการปรับตัวของการแสดงโนราผ่านคนรุ่นเยาว์ 
 
วิธีการศึกษา   

การศึกษาวิจัยเรื่อง การสืบทอดและการปรับตัวของโนรารุ่นเยาว์ กรณีศึกษาศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห 
ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ ก าหนดให้ผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับโนรา
ในชุมชนคลองแห โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ จ านวน 3 คน  เจ้าอาวาสวัดคลองแห 1 คน ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดคลองแห 1 คน ผู้จัดการศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห 1 คน และเยาวชน 5 คน  รวมถึงชาวบ้านใน
พ้ืนที่  จ านวน 5 คน รวมทั้งหมด 13 คน ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จัดอยู่ในแนว
กรณีศึกษา (Case Study) มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) และท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพ่ือศึกษาการสืบทอดและการปรับตัวของโนรารุ่นเยาว์ ในการเก็บข้อมูลภาคสนามใช้
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก.ร่วมกับข้อมูลจากเอกสารตามความมุ่งหมายการวิจัย 
โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาจัดหมวดหมู่และสรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ผู้วิจัยท าการศึกษาผ่านเครื่องมือการ
วิจัยและตรวจสอบข้อมูล  

 
ผลการศึกษา  
 ชุมชนคลองแหเป็นชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมการแสดงโนรา ซึ่งการแสดงโนราของในชุมชนคลองแหนั้น
จะเป็นการแสดงที่เกิดจากคนในชุมชนเอง และถือได้ว่าเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพราะโนรา
เป็นศิลปวัฒนธรรมของชุมชนมาตั้งแต่สมัยอดีตและยังคงอยู่ในปัจจุบัน โดยคนในชุมชนช่วยกันสืบทอดการ
แสดงมาจนถึงปัจจุบันเพราะเห็นว่า เป็นการแสดงของภาคใต้ที่ส าคัญควรที่จะอนุรักษ์ไว้ โดยมีวัดคลองแหเป็น
ศูนย์กลางในการสืบทอดโนรา  
 จากการที่ได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในประเด็นเรื่องราวของการสืบทอดและการปรับตัวของโนรารุ่นเยาว์วัด
คลองแหที่มีมาตั้งแต่อดีตและยังคงอยู่ในปัจจุบัน โดยจากการลงพ้ืนที่น ามารวบรวมวิเคราะห์ในประเด็นที่ศึกษา
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เกี่ยวกับลักษณะของการสืบทอดของโนรารุ่นเยาว์จากอดีตจนถึงปัจจุบันและปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผล
ต่อการปรับตัวของโนรารุ่นเยาว์วัดคลองแห โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ยุค ดังนี้ 

ยุคพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์ 

 ชุมชนคลองแห ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่มีการสืบทอดโนรามาตั้งแต่
สมัยอดีตซึ่งโนราถือเป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ที่มีมาอย่างยาวนาน โดยคนในชุมชนมีการจัดแสดงกันเอง
ภายในชุมชนเพ่ือความสนุกเพลิดเพลิน ในสมัยก่อนอาชีพโนราถือได้ว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะโนรา
เป็นศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะของคนภาคใต้ ท าให้ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีการ
ประกอบอาชีพโนราเป็นหลักเพราะในสมัยนั้นโนราที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก 

“ การสืบทอดโนราของชุมชนคลองแหนั้นมีมาอย่างยาวนานซึ่งคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนิยม
แสดงกันและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งโนราเป็นศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของภาคใต้
อยู่แล้ว” 

(พระครูปลัดสมพร ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดคลองแห, สัมภาษณ์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560) 
 

 อีกท้ังโนราของชุมชนคลองแหในสมัยก่อนนั้นมีการจ้างไปจัดแสดงตามงานและประเพณีพิธีกรรมต่างๆ 
หรือบางครั้งก็ได้มีการไปจัดแสดงให้ฟรีหากเป็นงานของคนกันเองภายในชุมชนซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ
ความมีน้ าใจรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในชุมชน ซึ่งโนรานั้นมีความเชื่อทางด้านศาสนาที่มีความ
เกี่ยวข้องกับครูโนราอีก ขณะเดียวกันการสืบทอดในสมัยก่อนนี้จะเป็นการสืบทอดจากคนแก่สู่คนแก่ด้วยกัน 

“การสืบทอดโนราของชุมชนคลองแหมีมาตั้งแต่อดีตและเป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้
ซึ่งคนในชุมชนคลองแหมีการแสดงโนราตั้งแต่สมัยปู่ยาตายาย เป็นการแสดงเพ่ือความ
สนุกสนาน และบางครั้งมีการไปจัดแสดงให้ฟรีตามงานประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เช่น              
งานไหว้ครู งานศพ งานแก้บนส่วนใหญ่คนในสมัยก่อนจะนิยมน าไปประกอบเป็นอาชีพ 
โดยมีการจ้างไปจัดแสดงตามงานต่างๆ เช่น หน่วยงานรัฐจ้างไปแสดงพิธีเปิดงานพ้ืนบ้าน               
พิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  ในสมัยก่อนนั้นการแสดงโนราเป็นการแสดงเพ่ือสืบ
ทอดศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์อ่อนช้อยงดงามผู้แสดงส่วนใหญ่เป็นคนใน
ชุมชนและเป็นผู้สูงอายุ ร่วมกันสืบทอดและจัดแสดงในงานต่างๆภายในชุมชน โดยใน
สมัยก่อนจะมีความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับครูหมอตายายโนราเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหลัก” 

(พระใบฎีกา สมศักดิ์ ฐิตคุโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองแห, สัมภาษณ์วันที่ 30 มกราคม 2561) 
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“เมื่อก่อนการสืบทอดจะเป็นแบบคนแก่สู่คนแก่ด้วยกัน ต่อมาได้มีการสืบทอดจากคนแก่สู่
ผู้ใหญ่ และพ่ีสู่น้องอย่างในปัจจุบัน” 

(นายค ารณ เรืองแก้ว ผู้ดูแลศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห, สัมภาษณ์วันที่ 17 กันยายน 2560) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายุคพิธีกรรมการแสดงโนราดังกล่าวมีการสืบทอดโดยคนแก่สู่คนแก่ภายในชุมชน 
เพราะโนราของชุมชนคลองแหมีอยู่แล้ว ซึ่งมีการเล่นสืบทอดมาเรื่อยๆ และการปรับตัวในยุคนี้คือเรื่องความเชื่อ
ของโนราที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาอย่างการไหว้ครูเป็นหลัก สืบทอดโนราโดยการมาละเล่นกันจน
กลายเป็นการท าตามกันมาเรื่อย ๆ เพ่ือความสนุกสนานกันภายในครอบครัวและรวมไปถึงภายในชุมชน                 
เป็นการสืบทอดแบบครูพักลักจ า เช่น มีการละเล่นโนราในชุมชนก็จะมีคนบ้านใกล้เรือนเคียงมาชมและร่วมร า
โนราด้วยกัน  

ยุคก่อร่างสร้างตัว 

 เมื่อปี พ.ศ.2541 ท่าเจ้าอาวาสได้มีคิดริเริ่มก่อตั้งศูนย์ อันเนื่องจากท่านได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมโนราที่ชุมชนเองมีอยู่แล้ว จึงมีความต้องการที่จะให้มีการอนุรักษ์โดยการสืบทอดให้เด็กรุ่นเยาว์
เป็นผู้สืบทอด จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เมื่อปี พ.ศ.2555 จึงได้มีกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาที่วัดคลองแหเพ่ือ
สนับสนุนศูนย์แห่งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญของโนราที่ชุมชนคลองแหได้สืบทอดไว้ จึงได้มี การจัดตั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเพ่ือต้องการรวบรวมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไว้ เช่น โนรา หนังตะลุง เพลงบอก 
การละเล่นพ้ืนบ้าน เป็นต้น แต่ชุมชนคลองแหเน้นโนรามากที่สุด เนื่องจากโนราเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว
ในชุมชนและเป็นของภาคใต้มาอย่างยาวนาน โนราจึงถือเป็นจุดเด่นของชุมชนคลองแห ซึ่งการแสดงโนรา                
ในสมัยที่มีการก่อตั้งศูนย์นั้นไม่เป็นที่นิยมในการน าไปประกอบเป็นอาชีพมากนัก หากแต่ยังคงมีการน าไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริมอยู่บ้างอย่างที่พบเห็นในปัจจุบัน เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม                     
ดังสะท้อนได้จาก 

“การสืบทอดโนราของชุมชนคลองแหในยุคก่อตั้ง เริ่มจากการที่เจ้าอาวาสเห็นว่า คนใน
ชุมชนขาดศีลธรรมและมีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับการแสดงโนรา จึงได้เชิญผู้มีความรู้
และความสามารถเรื่องโนรามาสอนให้กับคนในชุมชนที่มีความสนใจ โดยให้คนในชุมชน
เข้ามาฝึกซ้อมโนราบริเวณศาลาวัดคลองแห ท าให้เริ่มมีเยาวชนภายในชุมชนเข้ามาฝึกซ้อม
เพ่ิมข้ึน โดยในการสอนโนราก็จะเริ่มจากผู้สูงอายุเข้ามาสอนท่าร าต่าง ๆ ให้กับเด็กภายใน
ชุมชน และได้มีกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชในวัดคลองแห” 

 (พระครูปลัดสมพร ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดคลองแห, สัมภาษณ์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560) 
 
 

“ในช่วงนี้ไม่นิยมยึดการแสดงโนราเพ่ือประกอบอาชีพมากนัก แต่จะนิยมประกอบเป็น
อาชีพเสริมเป็นส่วนใหญ่”  
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(พระใบฎีกา สมศักดิ์ ฐิตคุโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองแห, สัมภาษณ์วันที่ 30 มกราคม 2561) 

  เมื่อมีการก่อตั้งศูนย์ขึ้นท าให้การแสดงโนรากลายเป็นที่สนใจของเด็กรุ่นเยาว์เพ่ิมมากขึ้น จากที่
เมื่อก่อนเด็กในชุมชนจะอยู่บ้านไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่เมื่อมีศูนย์ฝึกโนราภายในชุมชนท าให้เด็กใน
ชุมชนได้มาเห็นด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความรู้สึกอยากเข้ามาฝึกซ้อมโนรา อยากที่จะเข้ามาเรียนรู้เพ่ือความ
สนุกสนาน และหารายได้เสริมจากเวลาว่างในวันหยุด โดยมีลักษณะของการสืบทอดผ่านการเรียนการฝึกจาก
รุ่นพ่ีของศูนย์ฝึกโนราให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์โนราและท าให้เกิดการสืบ
ทอดในเด็กรุ่นเยาว์เกิดขึ้น ซึ่งการสืบทอดเปลี่ยนจากคนแก่สู่คนแก่ มาเป็นผู้ใหญ่สู่เด็กรุ่นเยาว์ ดังสะท้อนได้
จาก  

 “ชุมชนคลองแหนั้นมีศิลปวัฒนธรรมโนราอยู่แล้วภายในชุมชน ท าให้มีกระทรวงส่งเสริมวัฒนธรรมเข้า
มาท าให้ศูนย์วัฒนธรรมของวัดคลองแหเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีเด็กเยาวชนให้ความสนใจและเข้ามาฝึกโนรา 
ช่วงแรกๆจะมีครูจิตอาสาเข้ามาสอนท่าร าโนราให้กับศูนย์” 

 (นายประเสริฐ รักษ์วงศ์ ผู้ดูแลลานศิลปวัฒนธรรมของวัดคลองแห, สัมภาษณ์วันที่ 17 กันยายน 2560) 
 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายุคศูนย์ฝึกโนราดังกล่าวมีการสืบทอดโดยผู้ใหญ่สู่เด็ก เพราะเมื่อมีการก่อตั้งศูนย์ฝึก
โนราขึ้นในชุมชนท าให้มีการเชิญผู้ใหญ่ผ่านครูโนรามาสอนแก่เด็ก ท าให้ยุคนี้มีการฝึกซ้อมโนรา จนมีเด็กในศูนย์
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับตัวในยุคนี้คือการที่มีการสร้างเครือข่ายกับศูนย์โนราอ่ืน และท าให้มี
กระทรวงวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอด 
 
ยุคอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโนรา 

 ภายหลังจากที่มีศูนย์ฝึกโนราเกิดขึ้นในชุมชนคลองแหท าให้ปัจจุบันมีเยาวชนได้เข้าให้ความสนใจเป็น
จ านวนมาก อีกทั้งยังมีการเข้ามาฝึกซ้อมเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพ่ือเรียนรู้หาประสบการณ์ รวมถึง
การเข้ามาเพ่ือหารายได้เสริมจากเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยในปัจจุบันนี้การสืบทอดโนราของชุมชนคลองแห
นั้นเปลี่ยนจากผู้ใหญ่สู่เด็ก มาเป็นแบบพ่ีสู่น้อง คือการที่เด็กรุ่นพ่ีที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับโนราฝึกสอน
ให้กับเด็กรุ่นน้องในศูนย์ฝึกต่อไปเรื่อยๆนั่นเอง จึงถือได้ว่าศูนย์ฝึกแห่งนี้มีความส าคัญในการอนุรักษ์และการสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมโนราของชุมชนคลองแหไว้โดยผ่านคนรุ่นเยาว์ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนเด็กรุ่นเยาว์ใน
ศูนย์ฝึกประมาณ 60-70 คน โดยจะเป็นเด็กรุ่นเยาว์ในระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงอายุไม่เกิน 18 ปี 

 

 

“หลังจากที่มีการก่อตั้งศูนย์ฝึกโนราของวัดคลองแห การสืบทอดโนราในยุคปัจจุบันนั้นก็
จะมีเยาวชนเข้ามาฝึกซ้อมโนราเพ่ิมมากขึ้น เพราะมีการน าเยาวชนไปจัดแสดงที่ตลาดน้ า
คลองแห จึงท าให้เยาวชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือภายนอกชุมชนเข้ามาฝึกซ้อมโนราเพ่ิมข้ึนและ
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จากเดิมที่มีการสอนจากผู้ใหญ่สู่เด็ก ก็กลายเป็นการสอนจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง และมีการรับ
งานจากภายนอกเพ่ิมมากขึ้น โดยเยาวชนจะท าเป็นแค่อาชีพเสริมและไม่ได้มีการจัดแสดง
เป็นอาชีพแบบเมื่อก่อน”  

(นายเลิศชาย ไชยชะนะ ผู้จัดการศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห, สัมภาษณ์วันที่ 17 กันยายน 2560) 

โดยศนูย์ฝึกโนรามีขั้นตอนในการสืบทอดดังนี้  

 1. การประชาสัมพันธ์ มีการจัดประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการออกงานไปจัดแสดงยังสถานที่ต่างๆ 
เริ่มจากการแสดงเล็กๆไปจนถึงการแสดงระดับการแข่งขันในงานใหญ่ๆ ประกอบกับมีการช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาเห็นการแสดงด้วยตนเอง เป็นการ
ประชาสัมพันธ์โดยการได้มาเห็นเองและมาสัมผัสด้วยตนเอง ท าให้เกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ต่อไป  

 2. การเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้โดยเกิดจากความสนใจด้วยตนเอง จากการได้มาเห็นได้มาสัมผัสด้วย
ตนเองจึงก่อให้เกิดความอยากท่ีจะเรียนรู้ สามารถแบ่งผู้ที่มีความสนใจได้สองประเภท คือ 1)  ผู้ที่ต้องการเรียน
ให้เป็นความรู้ และ 2)  ผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆ  

 3. การฝึกซ้อม เริ่มแรกจะมีการจ้างคุณครูที่มีความรู้ความช านาญเรื่องการร าโนราเข้ามาสอนให้ความรู้ 
ต่อมาเม่ือเด็กในศูนย์ฝึกมีความรู้ความช านาญจึงได้มีการถ่ายทอดส่อต่อแบบรุ่นต่อรุ่น แบบพ่ีสอนน้อง โดยจะมี
การสอนท่าร าต่างๆ คือ การร าโนราแม่บท จะต้องหัดร าเพลงครู มีท่าร าทั้งหมด ๑๒ ท่า ซึ่งเป็นท่าแบบฉบับ
ของโนรามาจนถึงปัจจุบัน โดยจะมีท่าร าทั้งหมด 121 ท่า   

 โดยจะสอนท่าร าทั้งหมดให้กับเด็กที่มาฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกทุกวันในเวลา 20.00 น. และจะมีการทบทวน
ท่าร าจนกว่าเด็กจะร าได้ เป็นการน าเวลาว่างของเด็กมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการพามาฝึกทุกๆวั  นหลังเลิก
เรียน เป็นการสร้างความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ คือ การร าโนรา ให้แก่เด็ก เมื่อเด็กได้ลองมาฝึก ได้
ลองมาเรียนรู้ ท าให้เกิดความอยากที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ทักษะการร ามีการพัฒนาขึ้นจน
สามารถน าไปร าจัดแสดงตามงานต่างๆได้ เมื่อมีการรับงานเด็กจะได้เงินเป็นค่าตอบแทน จึงเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจแก่ตัวเด็กเอถือเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดวัฒนธรรมโนราผ่านคนรุ่นเยาว์ อีกท้ังการที่เด็ก
ชอบและรักท่ีจะร าโนราท าให้โนรายังคงมีอยู่ให้เห็นจนถึงปัจจุบันและยังคงมีการสืบต่อจนถึงอนาคต 

 

___________________________________ 
1ท่าร า 12 ท่า คือ ท่าแม่ลาย (กนก), ทา่ราหูจับจันทร์, ท่ากินนร (ร า), ท่าจับระบ า, ท่าลงฉาก, ท่าฉากนอ้ย, ทา่ผาลา, ท่าบัวตูม, ทา่บัวบาน, ท่าบัว
คลี่, ท่าบัวแย้ม, ท่าแมงมุมชักใย 

 

 4. การคัดเลือกเด็ก เป็นการคัดเลือกเด็กไปจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆโดยมีการรับงานผ่านผู้จัดการ
ของศูนย์ฝึก ซึ่งจ าเป็นจะต้องคัดเลือกเด็กที่มีความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละงาน เช่น มีการจ้างเด็กไป
จัดแสดงที่โรงแรมจ านวน 5 คน ทางผู้จัดการจะต้องมีการคัดเลือกเด็กที่มีความช านาญในท่าร าโนรา รวมถึงมี
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ความพร้อมในเรื่องของวันและเวลาในการไปจัดแสดง ซึ่งตรงส่วนนี้ผู้จัดการศูนย์ฝึกจะเป็นผู้ดูแลจัดการทุก
อย่างเปรียบเสมือนเป็นผู้ปกครองของเด็กในศูนย์ฝึกโนราแห่งนี้  โดยการแบ่งเด็กไปจัดแสดงแต่ละงานจะไม่
เท่ากันโดยจะพิจารณาจากพัฒนาการของเด็กเป็นส าคัญ เป็นการท าให้เด็กมีความรู้สึกอยากที่จะพัฒนาตนเอง
ให้มีความช านาญมากข้ึน รวมถึงท าให้เด็กมีความรู้สึกอยากท่ีจะแสดงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย 

 5. การจัดแสดง เป็นการน าเด็กในศูนย์ฝึกไปจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆเพ่ือให้คนทั่วไปได้เห็นและได้
สัมผัสโนรา เป็นการดึงดูดความสนใจผ่านการจัดแสดง โดยมีการจัดแสดงที่บริเวณตลาดน้ าคลองแหทุกวันศุกร์ 
เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 17.00 น. และมีการรับงานไปจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม งานเทศกาล
ต่างๆ รวมถึงสถานที่อ่ืนๆที่มีการจ้างให้ไปจัดแสดง อีกท้ังยังมีการน าเด็กจากศูนย์ฝึกไปแข่งขึ้นตามงานประกวด
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม และเพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังเด็กรุ่นเยาว์ให้มีความรักและอยากที่จะอนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดโนรา รวมถึงเป็นการท าให้เด็กมี
ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นและอยากที่จะท าสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

  จากทั้งสามยุคที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละยุคสมัย                  
โดยความเหมือนที่เห็นได้ชัดจากทั้งสามยุค คือมีการสืบทอดแบบรุ่นต่อรุ่น โดยในเรื่องของการสืบทอดนั้นจะ
แตกต่างกันเพียงแค่ช่วงอายุ คือจากเมื่อก่อนจะสืบทอดจากคนแก่สู่คนแก่ ต่อมาจากคนแก่สู่ผู้ใหญ่ และใน
ปัจจุบันเป็นแบบจากพ่ีสู่น้อง ซึ่งเป็นการสืบต่อกันมาเรื่อยๆ ซึ่งการแสดงโนรานั้นใช้ส าหรับประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา และประเพณีต่างๆในท้องถิ่น ส่วนความแตกต่างที่เห็นได้จากทั้งสามยุค คือจากเมื่อก่อนแสดงโนรา
เพ่ือความสนุกสนาน ต่อมากลายเป็นการแสดงโนราเพ่ือประกอบเป็นอาชีพหลัก และปัจจุบันกลับกลายมาเป็น
การแสดงโนราเพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมเนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาท าให้
ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนประกอบอาชีพโนราเป็นอาชีพหลักมากนัก อีกท้ังเมื่อก่อนการแสดงโนราจะเป็นคนในชุมชน 
ต่อมากลายมาเป็นเด็กในชุมชน และปัจจุบันมีทั้งเด็กในชุมชนและนอกชุมชนเข้ามาแสดงโนรา  

“เด็กในศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห ทุกคนส่วนใหญ่จะมาฝึกซ้อมโนราในวันศุกร์ เสาร์ และ
อาทิตย์ เวลา 17.00 น. ซึ่งมารวมกันที่ศาลาของวัดคลองแห โดยจะมีการสอนท่าร าจากพ่ี
สู่น้อง เป็นการสืบทอดให้น้องที่เพ่ิงเข้ามาให้รุ่นต่อไปเรื่อยๆ” 

 (นายประเสริฐ รักษ์วงศ์ ผู้ดูแลลานศิลปวัฒนธรรมของวัดคลองแห และ, สัมภาษณ์วันที่ 15 ธันวาคม 2560) 

“เด็กมีความสนใจอยากที่จะมาเรียนรู้ด้วยตนเองจึงได้สนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะคิดว่า
ศูนย์แห่งนี้เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมโนราซึ่งเป็น
ของภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต” 

 (นางดวงพร สุวรรณหอม ผู้ปกครองและชาวบ้านพ้ืนที่, สัมภาษณ์วันที่ 17 กันยายน 2560)  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายุคอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโนราดังกล่าวมีการสืบทอดแบบพ่ีสู่น้อง เพราะเมื่อมีการ
ก่อตั้งศูนย์ฝึกโนราขึ้นในชุมชนท าให้เกิดการอนุรักษ์โนราของชุมชนคลองแหโดยผ่านเด็กรุ่นเยาว์เป็นหลัก และ
การปรับตัวคือเรื่องการแสดงโนราบริเวณตลาดน้ าท าให้นักท่องเที่ยวได้เห็นและเกิดความสนใจท าให้โนราเป็นที่
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รู้จักมากขึ้น ลักษณะของการสืบทอดจึงเป็นลักษณะแบบการส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งผ่านการเรียนรู้
ด้วยความสมัครใจ โดยผู้มีความรู้ในเรื่องการแสดงโนราส่งต่อความรู้ ท่าร าต่างๆ ของโนรา ให้แก่คนที่สนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นส่งต่อให้กับเด็กรุ่นเยาว์เพราะต้องการให้เด็กรุ่นเยาว์สืบทอดและอนุรักษ์โนราของ
ชุมชนตนเองไว้ให้คงอยู่ได้นานที่สุด  
 จะเห็นได้ว่าจากทั้งสามยุคจะมีความแตกต่างที่ท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสืบทอด
โนรา โดยในยุคพิธีกรรมการแสดงโนราจะเห็นว่าเป็นการแสดงจากคนแก่สู่คนแก่โดยจะมีพิธีกรรมทางศาสนา
เข้ามาเกี่ยวข้องในการแสดง ยุคศูนย์ฝึกโนรา เมื่อมีกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้ามาจัดตั้งศูนย์เฉลิมราชท าให้การ
แสดงโนราภายในชุมชนมีความเป็นระเบียบมากขึ้น มีสถานที่ฝึกซ้อมที่แน่นอน และในยุคอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงโนรา ซึ่งในยุคนี้ท าให้เห็นว่าศูนย์ฝึกโนรามีความส าคัญในการอนุรักษ์และการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมโนราของชุมชนเพราะได้มีเยาวชนจ านวนมากที่เข้ามาฝึกซ้อมโนรา 

 ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการปรับตัวของโนรารุ่นเยาว์ 

 การปรับตัวของโนรามีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันโดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของโนรา
มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การปรับตัวของโนรารุ่นเยาว์มีการเปลี่ยนไปจากอดีต โดยท าให้
การปรับตัวของโนรารุ่นเยาว์มีการเปลี่ยนไป ดังนี้ 

 ปัจจัยภายใน สามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ จากเมื่อก่อนจะเห็นได้ว่าคนในชุมชนจะแสดงโนราโดยประกอบเป็นอาชีพหลัก แต่ใน
เยาวชนรุ่นหลังจะแสดงโนราเพียงแค่อาชีพเสริม เพราะเศรษฐกิจในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ประชาชน              
มีรายได้น้อยกว่าปกติ และมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้ผู้คนหันไปประกอบอาชีพอ่ืนมากกว่าการร าโนรา  

 ด้านศาสนาและความเชื่อ จะเห็นได้ว่าการแสดงโนราจะมีความเชื่อที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นในด้านของ
ครูหมอโนรา ที่ผู้แสดงโนรานั้นจะให้ความเคารพนับถือเพราะเชื่อกันว่าจะท าให้แสดงไปอย่างราบรื่น และจะมี
พิธีกรรมการไหว้ครูของโนราในทุกๆปี และทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นแสดง ท าให้ชาวบ้านในชุมชนมีความเชื่อที่ว่า
ก่อนขึ้นแสดงทุกครั้งก็จะมีการไหว้ครูหมอโนราก่อนเพ่ือให้การแสดงในครั้งนั้นผ่านไปอย่างราบรื่นและเยาวชน
ในปัจจุบันก็ยังนับถือครูหมอโนราเพื่อเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ 

 ด้านเครือข่าย โดยศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแหนั้นได้มีเครือข่ายกับวัดท่าแค จังหวัดพัทลุง ที่ร่วมช่วยกัน
สืบทอดการร าโนราเอาไว้ เพราะวัดท่าแคจะเป็นต้นก าเนิดของการแสดงโนราในภาคใต้ จึงท าให้ศูนย์ฝึกโนรา
ของวัดคลองแหได้มีเครือข่ายร่วมกันในการสืบทอดการแสดงโนรา 

ด้านการท่องเที่ยว โดยในชุมชนคลองแหจะมีตลาดน้ าคลองแหที่เมื่อก่อนนั้นไม่ได้ท าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว แต่เมื่อได้ท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนั้นท าให้มีผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมมากมายจึงท าให้
เยาวชนได้มีเวทีที่จะแสดงโนราในตลาดน้ าคลองแหในทุกวันศุกร์-อาทิตย์ 

“ในสมัยก่อนคนจะยึดโนราเป็นอาชีพหลักกัน แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้ว 
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มีแต่ท าเป็นแค่อาชีพเสริมเท่านั้น โนรามีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา 
เพราะมีการประกอบพิธีกรรม อย่างการไหว้ครูของโนราในทุกๆปี” 

(พระครูปลัดสมพร ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดคลองแห, สัมภาษณ์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560) 
 

“ศูนย์ฝึกของวัดคลองแหนั้นมีเครือข่ายกับวัดท่าแคที่พัทลุง เพราะวัดท่าแคเป็นต้นก าเนิด 
ของการแสดงโนราของภาคใต้ และมีเครือข่ายกับศูนย์ฝึกใกล้เคียงที่มีการจัดแสดงโนราด้วย 
โดยโนราของวัดคลองแหจะมีการจัดแสดงบริเวณตลาดน้ าคลองแหซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ท าให้โนรากลายเป็นที่รู้จัก คนให้ความรู้สนใจมากข้ึน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ” 
(นายเลิศชาย ไชยชะนะ ผู้จัดการศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห, สัมภาษณ์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560) 

 
ปัจจัยภายนอก  

เมื่อมีการน าเยาวชนมาฝึกซ้อมการแสดงโนราในวัดคลองแหท าให้มีหน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสืบทอดการแสดงโนรา โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์เฉลิมราชวัด
คลองแห เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกซ้อมการแสดงโนราจึงท าให้มีเยาวชนจากภายนอกที่สนใจได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมการ
แสดงโนราในวัดคลองแห 

“มีหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาและให้การสนับสนุน 
กับการสืบทอดโนราของวัดคลองแห ท าให้ศูนย์ฝึกโนราเป็นที่รู้จักมากข้ึน” 

 (นายเลิศชาย ไชยชะนะ ผู้จัดการศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห, สัมภาษณ์วันที่ 17 กันยายน 2560) 
 

ด้านเทคโนโลยี ในสังคมปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเมื่อมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในชุมชนท าให้
เยาวชนบางส่วนจากที่ร าโนรากัน เปลี่ยนไปเล่นเกมหรือสื่อโซเชียลอินเตอร์เน็ตแทน ท าให้ผู้ปกครองของ
เยาวชนเหล่านี้ต่างก็น าลูกหลานมาฝึกซ้อมการร าโนราในวัดคลองแหเพ่ือที่จะให้เยาวชนเหล่านั้นลดการเล่นเกม
ลงและยังช่วยสืบทอดการน าโนราให้อยู่ต่อไปอีกด้วย 
 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อกระบวนการสืบทอดโนราของวัดคลอง
แห ท าให้ศูนย์ฝึกโนราของวัดคลองแหมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมโนรามาจนถึงปัจจุบันและจะเน้นที่            
คนรุ่นเยาว์เป็นผู้สืบทอดเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันคนรุ่นเยาว์ให้ความส าคัญกับศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเอง ถือเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและน าไปสู่การรักษา ด ารงไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต 
 

สรุปและอธิปรายผล 

 ผลการวิจัย กระบวนการสืบทอดและการปรับตัวของโนรารุ่นเยาว์ กรณีศึกษาศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห 
ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นที่ค้นพบ ดังนี้ 
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 1. การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม 

 ศูนย์ฝึกโนราของวัดคลองแห ได้มีการสืบสานถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมโนราแบบรุ่นสู่รุ่น โดยเริ่มจากมี
ครูที่มีความรู้มาสอนและเปลี่ยนมาเป็นแบบพ่ีสอน เมื่อเด็กในศูนย์คนใดคนหนึ่งมีความรู้ความช านาญแล้ว ได้มี
การสอนให้กับรุ่นน้องในศูนย์ต่อไป ท าแบบนี้มานานหลายสิบปีจนท าให้โนรายังคงอยู่ในปัจจุบัน เป็นศูนย์ที่ให้
ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร (2552) 
โนรา : การอนุรักษ์การพัฒนาและการสืบสานศิลปะการแสดงภาคใต้ พบว่า การอนุรักษ์การพัฒนาและการสืบ
สานโนรา ควรจัดท าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาของท้องถิ่นภาคใต้ จัดท าเป็นฐานข้อมูลใน
เว็บไซต์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และจัดท าหนังสือ วีดีทัศน์ ซีดีเผยแพร่ให้ผู้สนใจ การส่งเสริมอาชีพการแสดง
โนราเพื่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่น เช่นเดียวกับงานศึกษาของ 
วัลภา เกื้อสกุล (2554) พบว่า องค์กรบริหารท้องถิ่นมีบทบาทอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ส่งเสริมการร าโนรา                   
โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กโดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดความรู้ต่างๆ โดยให้
ผู้รู้ เรื่องโนราเป็นผู้ฝึกสอนเพ่ือที่โนราจะได้อยู่คู่กับชาวใต้ต่อไป จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความ
สอดคล้องที่ชุมชนคลองแหมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมโนราของชุมชนโดยผ่านคนรุ่นเยาว์ มีการจัดตั้งศูนย์ฝึก
โนราของชุมชนคลองแหขึ้น เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับชุมชน มีเว็บไซต์ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
คลองแหที่มีข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห มีรูปภาพกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับโนราของชุมชนคลองแห มีการประชาสัมพันธ์และรับงานเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เด็กในศูนย์ฝึก ตลอดจนท าให้
ชุมชนคลองแหเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 2. การพัฒนาชุมชน 

 ศูนย์ฝึกโนราของวัดคลองแห เป็นศูนย์ที่มีการจัดแสดงโนราบริเวณตลาดน้ าคลองแห ทุกวันศุกร์ เสาร์ 
และอาทิตย์ ท าให้มีคนให้ความสนใจและรู้จักศูนย์ฝึกโนราของวัดของแหมากขึ้น เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่าน
การแสดงให้คนมาเห็นและเกิดความสนใจด้วยตนเอง เป็นการสร้างเ อกลักษณ์ให้กับชุมชนโดยน า
ศิลปวัฒนธรรมโนรามาเป็นสิ่งดึงดูดคนให้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดวัฒนธรรมโนราให้ยังคงด ารงอยู่สืบ
ต่อไป เป็นการพัฒนาในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้มีการจัดการที่ดีขึ้น คือมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกโนรา
ของวัดคลองแหที่มีเจ้าอาวาสและผู้จัดการของศูนย์เป็นผู้ดูแลศูนย์ฝึกแห่งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ จีรวรรณ ศรีหนูสุด (2552) ศิลปะการแสดงโนรา: ทุนทางสังคมในการฟ้ืนฟูพลังชุมชน บ้านเกาะประดู๋  
หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พบว่า การพัฒนาของชุมชนที่เกี่ยวข้องศิลปะการแสดง
โนราสามารจ าแนกได้เป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่ศิลปะการแสดงโนราในชุมชนมีความเป็นพลวัติ                   
โดยจากการเข้ามาและมีอยู่ของความเชื่อและความศรัทธาต่อโนราในชุมชน ต่อมาเกิดการเคลื่อนไหวของ
ศิลปะการแสดงโนราในลักษณะพิธีกรรมน ามาสู่การฝึกและการแสดงโนราในชุมชน เกิดคนโนราและการจับ
กลุ่มท ากิจกรรมโนราที่เข้มข้น สร้างให้เกิดความผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูล และท าให้เกิดความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกันในกลุ่มคนเหล่านี้ จนต่อมาเมื่อบริบทของชุมชนเปลี่ยนไปประกอบกับความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ       
เป็นผลให้การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนราในพ้ืนที่ดังกล่าวหยุดชะงักลง ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่ผู้น าและ
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แกนน าโนราได้ร่วมฟ้ืนฟูศิลปะการแสดงโนราให้เกิดการเคลื่อนไหวอีกครั้ง และใช้พลังของโนราในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ช่วงที่ 3 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดั บท้องถิ่น ท าให้
ศิลปะการแสดงโนราในฐานะที่เป็นทุนทางสังคมได้ถูกน ามาเพ่ือใช้คลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง และใช้เป็น
เครือ่งมือในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน และช่วงที่ 4 เป็นช่วงที่ศิลปะการแสดงโนราถูกหยิบยกมาเพ่ือคลี่คลาย
ปัญหาทางการเมืองในระดับท้องถิ่นอีกครั้ง แต่เนื่องด้วยความไม่พร้อมของแกนน าศิลปะการแสดงโนราจึงถูก
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพในเชิงการออกก าลังกาย ข้อค้นพบที่ส าคัญของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การ
ค้นพบองค์ประกอบส าคัญของทุนทางสังคม ได้แก่ ครูโนรา ผู้น าชุมชน และคนที่มีความรู้ด้านโนราที่กลายเป็น
ผู้น าทางวัฒนธรรมชุมชน สามารถน าเอาศิลปะการแสดงโนรามาใช้ในการฟ้ืนฟูพลังและใช้สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ชุมชนคลองแหมีการพัฒนาชุมชน
ทีม่ีความเกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงโนรา ศิลปะการแสดงโนราในชุมชนมีความส าคัญเนื่องจากโนราของชุมชน
คลองแหนั้นเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมมานานแล้ว คนในชุมชนร่วมกันสืบทอดต่อๆกันมาหลายชั่วอายุ 
ก่อให้เกิดเป็นการจัดตั้งศูนย์ฝึกโนราขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีโนราที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนเอง รวมถึงชุมชนสามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนได้ด้วยตนเอง 

 3. การปรับตัวของสื่อพ้ืนบ้านโนรา  

 ศูนย์ฝึกโนราของวัดคลองแห มีการปรับตัวของสื่อพ้ืนบ้านโนรา ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
โดยเฉพาะในเรื่องด้านศาสนาและความเชื่อ คือการแสดงที่มีการร าและการท าบทที่ยึดแบบเดิมตามสมัยโบราณ
ที่มีมาตั้งแต่อดีตโดยจะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เล็กน้อยแต่ยังยึดตามแบบแผนโบราณเอาไว้ มีการปรับเปลี่ยนการ
แสดงเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันโดยเน้นที่คนรุ่นเยาว์เป็นหลัก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่าร าที่เป็นการ
แสดงโนราให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เชื่อมโยงกับปัจจุบันท าให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ นิธิมา ชูเมือง (2544) การแสดงโนราในปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ โนราโรงครูและโนราแสดง                
ในปัจจุบันโนราแสดงเป็นโนราที่มีการปรับตัว โดยปรับเป็นโนราโบราณโนราสมัยใหม่ และโนราประยุกต์                
เหตุปัจจัยที่ท าให้โนราแสดงมีการปรับตัว ได้แก่ การเข้ามาของสื่อสมัยใหม่ ความนิยมของคนดู และรายได้ของ
โนรา การปรับตัวของสื่อพ้ืนบ้านโนราในปัจจุบันเป็นวัฒนธรรมแบบที่เกิดขึ้นใหม่ จากการผสมผสานวัฒนธรรม
ของการแสดงโนราที่ตกค้างจากอดีตและวัฒนธรรมหลัก ได้แก่ การแสดงละครแบบสมัยใหม่ และการแสดง
ดนตรีลูกทุ่ง ในส่วนการปรับรูปแบบของการแสดงเป็นการตัดทิ้ง และลดทอน วัฒนธรรมของการแสดงโนรา 
รวมทั้งแทนที่ และต่อเติมด้วยวัฒนธรรมหลัก ในส่วนการปรับเนื้อหาพบว่า มีการปรับเนื้อหาในด้ านบท                
โดยการตัดทิ้งเนื้อหาเดิม น าเนื้อหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันมาแทนที่ เนื้อหาของการแสดงเรื่อง เป็นการ
น าเสนอด้วยเนื้อหาแบบละครสมัยใหม่ และการน าเนื้อหาการแสดงเรื่องแบบโบราณกลับมาใช้  นอกจากนั้นยัง 

พบว่า สื่อพ้ืนบ้านโนราในปัจจุบันมีบทบาทในการให้การศึกษา แจ้งข่าวสาร ให้ความบันเทิง และวิพากษ์วิจารณ์
สังคม ผลของการปรับตัวของโนราแสดงแต่ละลักษณะในปัจจุบันมีความแตกต่าง 4 ประการ ในเรื่อง 
กลุ่มเป้าหมาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนดูต่างกันความลึกซึ้งในการสั่งสอน และคุณค่าทางนาฏลักษณ์ในแบบโนรา 
ผู้วิจัยพบว่า แม้โนราโบราณ โนราสมัยใหม่ และโนราประยุกต์มีการปรับตัวในด้านรูปแบบและเนื้อหา                  
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แต่อย่างไรก็ตามโนราเหล่านี้ก็ยังคงองค์ประกอบหลักของการแสดงโนราได้แก่ การร้อง การร า และการท าบท 
อันเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงโนราเอาไว้ เพ่ือมุ่งสื่อสารจากโนราไปยังคนดู โนราในปัจจุบันยังคงปรับตัวและ
อยู่รอดได้ในสังคมไทยเนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับครูหมอโนรา และความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมโนราโรงครูซึ่ง
เป็นกลไกส าคัญในการสืบทอดการแสดงโนราสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไป 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาลักษณะการสืบทอดของโนราจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และปัจจัยภายในและภายนอกที่
ส่งผลต่อการปรับตัวของโนรา พบว่าในการวิจัย ผู้วิจัยควรศึกษาในเรื่องของการอนุรักษ์โนราของชุมชนคลองแห
ผ่านคนในแต่ละยุคสมัยเพ่ือให้สามารถที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึงควรศึกษาข้อมูลทั้งหมด
จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากเอกสารให้เข้าใจมากขึ้น เพ่ือเป็นการน าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ไปใช้ใน
การศึกษาประเด็นอ่ืนๆที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการพัฒนา  

 1.1 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของ
การสืบทอดของโนรา โดยการให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกโดยการจ้างไปจัดแสดงตามงานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ     
เพ่ือเป็นการส่งเสริมโนราของชุมชนคลองแหให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 

 1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ควรน าแนวทางการอนุรักษ์ การสืบทอดและการ
ปรับตัวโนราเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น โดยการที่โรงเรียนมีการสอนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมโนราของ
ชุมชนเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และมีความรู้สึกอยากที่จะอนุรักษ์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาการสืบทอดและการปรับตัวของศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆของชุมชน เพ่ือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนต่อไป 

 2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของคนในชุมชนผ่านศิลปวัฒนธรรมโนรา รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม
อ่ืนๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง ความทรงจ า: ข้างหลังภาพ (ศิลปะข้างถนน) ย่านเมืองเก่าสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาชุดของความทรงจ าที่ถูกน าเสนอผ่านภาพศิลปะข้างถนน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักแบบเจาะจง คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ของย่านเมืองเก่าสงขลาอย่างชัดเจนจ านวน 
10 คน นักวิชาการ 2 คน และนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพ้ืนที่ จ านวน 6 คน รวม 18 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป 
 ผลการศึกษาพบว่า ชุดความทรงจ าที่ถูกน าเสนอผ่านภาพศิลปะข้างถนน จากการน าเรื่องเล่าของ
ชาวบ้านในย่านเมืองเก่าสงขลา อันเป็นความทรงจ าปัจเจกที่ได้ถูกคัดเลือกโดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่มภาคีคนรัก
เมืองเก่าสงขลาและจิตรกร) จนกระท้ังน าไปสู่การสร้างความทรงจ าร่วมที่ถูกถ่ายทอดหรือถูกน าเสนอในรูปแบบ
ของศิลปะข้างถนนในย่านเมืองเก่าสงขลา โดยภาพดังกล่าวสามารถแบ่งออก 2 มิติ ดังนี้ 1) มิติวัฒนธรรม                
เป็นความทรงจ าที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาในอดีต ดังเห็นได้จากภาพร้านน้ าชาฟุเจา               
ภาพนางงิ้ว ภาพสามล้อ 2) มิติเศรษฐกิจ เป็นความทรงจ าที่สะท้อนการประกอบอาชีพหลักของชุมชน เช่น 
ภาพประมงพ้ืนบ้าน ภาพร้านก๋วยเตี๋ยวน าโชค จะเห็นได้ว่าการประกอบสร้างความทรงจ ามิได้กระท าเพียงแค่
รื้อฟ้ืนหรือการผลิตซ้ าเพ่ือการร าลึกความเป็นอดีตเพียงเท่านั้น หากแต่ผู้กระท าการได้ลดความหลากหลายของ
ชุดความทรงจ าปัจเจกให้กลายเป็นชุดของความทรงจ าร่วมจนกระทั่งน าไปสู่การประกอบสร้างภาพแทนโหยหา
อดีตของย่านเมืองเก่าสงขลาเพื่อตอบสนองความความต้องการของกาลสมัยในปัจจุบัน  
 
ค าส าคัญ: ศิลปะข้างถนน, ความทรงจ า, ย่านเมืองเก่าสงขลา 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

บทน า  
เมื่อกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มักจะมีจินตภาพ 

ความเป็นเมืองเก่าแก่หรือเมืองโบราณท้ังในเชิงวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม อันสอดคล้องกับภาพลักษณ์เมือง
สงขลาที่ถูกแช่แข็งโดยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมของสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมและการผลิตซ้ าชุด
ความหมายดังเห็นได้จากรายการท่องเที่ยวที่พยายามสรรสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในเชิงการรื้อฟ้ืนและ
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ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นได้น าเสนอภาพลักษณ์ย่านเมืองเก่าสงขลา ว่ามีถนนสายส าคัญ                 
3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงามซึ่งเป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรม
ที่งดงามเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลาผ่านมุมมองทางสถาปัตยกรรม เมื่อ 200 ปีก่อน 
ตัวเมืองสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ เรียกว่า “เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน” จนกระทั่งได้มีการขยายมา
ทางฝั่งทิศตะวันออกบริเวณบ่อยาง เรียกกันว่า “เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง” โดยเริ่มแรกมีถนน 2 สาย คือ                
ถนนนครนอกเป็นถนนสายนอกติดกับทะเลสาบสงขลา และถนนนครใน เป็นเส้นในเมือง ต่อมามีการตัดสายที่
สาม เรียกว่า “ถนนเก้าห้อง” ปัจจุบันถนนทั้ง 3 สายยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้มีห้องแถวไม้แบบจีน 
ตึกคลาสสิกสไตล์ชิโนยูโรเปียนและยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณที่ชาวจีนฮกเกี้ยนอาศัยอยู่ในอดีตปะปน
กันทั้งสองฟากฝั่งถนน โดยอาคารเหล่านี้สะท้อนภาพการเป็นเมืองส าคัญด้านการเมืองและทางเศรษฐกิจมา
ตั้งแต่ครั้งสมัยธนบุรี อีกทั้งการเป็นเมืองท่าติดทะเลท าให้รับวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติผสมผสานกัน
เป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวแบบเมืองสงขลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือสิ่งปลูกสร้าง แม้ปัจจุบันการค้า
สมัยใหม่จะย้ายไปรวมฐานที่อ าเภอหาดใหญ่ แต่ทว่าตึกเก่าที่คงสภาพอยู่กันอย่างหนาแน่นเหล่านี้ก็เป็น
เครื่องบ่งชี้ความรุ่งเรืองในอดีตและวัฒนธรรมผสมผสานอย่างยาวนาน (ประภาพรรณ แก้วสิยา ,2557 น.               
65-67) 
  จะเห็นได้ว่าความเป็นเมืองเก่าสงขลามักจะฉายภาพลักษณะวัตถุทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
อาคารบ้านเรือน อาคารตึกแถวแบบจีนโบราณรวมทั้งรูปแบบชิโนยูโรเปียน อันแสดงถึงความร่ ารวยทางคุณค่า
วัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ส าหรับผู้คนในย่านเมืองเก่า หากแต่ความแปลกปลอมทาง
วัฒนธรรมที่ถูกกระท าโดยภาครัฐ โดยเมื่อปีพ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐที่มีการก าหนดการจัดท าโครงการพัฒนา
ขีดความสามารถในการอนุรักษ์และพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลา ขณะเดียวกันได้รับตอบรับอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. 
2554 โดยท าการยกร่างแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ถือเป็นการเปิดตัวฟ้ืนฟูการอนุรักษ์
ย่านเมืองเก่า ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภายใต้
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 โดยเน้นขยายพ้ืนที่การท่องเที่ยว และขยายตลาดระดับ
ภูมิภาค นอกจากนั้นแผนดังกล่าวยังเน้นกระแสการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้ น (สุนิสา มุนิเมธี, 
2555,น.44 )  

 เมื่อทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในประเด็นพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าสงขลาพบว่า มี 3 ประเด็นดังนี้   
1) กระบวนการกลายเป็นสินค้า โดยสุนิสา มุนิเมธี (2555) ได้น าเสนอการกลายเป็นสินค้าของถนนนางงามหรือ
พ้ืนที่ย่านเมืองเก่าถูกประกอบสร้างจากการน าวัฒนธรรม ประเพณี ที่เคยมีอยู่ในท้องถิ่นถูกรื้อฟ้ืนและ               
ผลิตซ้ าอัตลักษณ์ขึ้นมาเพ่ือรับใช้การท่องเที่ยว การน าสามล้อชมเมืองที่ก าลังจะหายไปมาอนุรักษ์ รวมทั้ง               
การน ารถรางมาประกอบสร้างเพ่ือให้การท่องเที่ยวบริเวณถนนนางงามถูกเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น 2) มรดกร่วมกัน
ของย่านเมืองเก่าโดยพัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวิน (2559) ได้น าเสนอเมืองเก่าสงขลาในฐานะมรดกร่วม 
(Common Heritage) ความเป็นมรดกร่วมกัน โดยเป็นการขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดหรือการพัฒนาเชิงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ควรมีมิติที่เหนือกว่าคุณค่าทางเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องได้ แต่เป็นวิถีที่แสดงให้เห็นว่าคนในท้องถิ่น หรือต่างถิ่นก็ตาม ได้ท าความเข้าใจ มีความประทับใจ 
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และด าเนินวิถีชีวิตที่ดีงามบนรากฐานวัฒนธรรมเดิม 3) การพัฒนาเอกลักษณ์การท่องเที่ยว โดยประภาพรรณ 
แก้วสิยา (2557) ได้น าเสนอ การพัฒนาเอกลักษณ์เพ่ือการท่องเที่ยวของถนนนางงามจังหวัดสงขลา นอกจาก
จะให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์ด้านลักษณะทางกายภาพของถนนนางงามแล้ว ยังได้น าเสนอแนวทางการ
พัฒนาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐานและการเข้าถึง แหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านที่พักแรม โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์  

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ประเด็น ผู้วิจัยเห็นว่างานวิจัยส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจกับวัตถุทาง
วัฒนธรรมที่ถูกใช้หรือถูกกระท าเพ่ือการศึกษาอันถูกตีความหรือท าความเข้าใจในมุมมองของผู้วิจัยเสียเป็นส่วน
ใหญ่ ขณะเดียวกันหากเมื่อพิจารณาวัตถุทางวัฒนธรรมมักจะถูกสร้างหรือตีความได้หลากหลายและลื่นไหลไป
ตามพลวัตทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการผลิตซ้ า การต่อรอง และการสร้างความหมาย อันสะท้อนได้จาก การสร้าง
ภาพจ าลองแสดงวิถีชีวิตคนรุ่นปู่ย่าตายายการหาบเร่ เด็กที่ก าลังเล่นปั่นจักรยานกันอย่างสนุกสนานผ่านการ
น าเสนอในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในย่านเมืองเก่าสงขลา เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีมีเสน่ห์ เรียบง่าย ใช้ชีวิตอย่าง
เนิบช้า ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในประเด็นความทรงจ าของผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านเมืองเก่า ทั้งในเชิงความทรงจ า
ปัจเจกและความทรงจ าร่วมที่มีความผสมผสานปะปนอยู่ในพ้ืนที่แห่งความทรงจ าที่มิได้จ ากัดตัวเองไว้เพียงอดีต 
หากแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจุบันรวมถึงบทบาทต่อการก าหนดแนวโน้มของอนาคตของสังคมอีกด้วย 
ดังสังเกตได้จากข่าวที่ปรากฏในเว็บไซต์ “ลุงคุ้น อายุ 94 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในชาย 3 คนในรูปภาพ Street Art              
ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ลุงคุ้นเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความผูกพันกับเมืองสงขลา ใครหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตา
คุณลุง เนื่องจากปกติคุณลุงคุ้นประกอบอาชีพ ขับรถสามล้อถีบ คอยให้บริการผู้คนภายในเมืองสงขลา” 
(Hatyai Focus, 2560) เมื่อพิจารณาเนื้อหาของข่าวพบว่า บุคคลที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพ จากเดิมเป็นเพียงชุด
ของความทรงจ าปัจเจกบุคคล เมื่อถูกน าเสนอหรือผลิตซ้ าโดยผ่านสื่ออันน าไปสู่ปรับเปลี่ยน เป็นชุดของความ
ทรงจ าร่วม  

จากงานวิจัยและข่าวที่เกี่ยวข้องย่านเมืองเก่าสงขลาจึงน าไปสู่การตั้งค าถามว่า ภาพที่ปรากฏในย่าน
เมืองเก่าสงขลาหรือศิลปะข้างถนนมีชุดของความทรงจ าที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ กับผู้คนในพ้ืนที่อย่างไรบ้าง 
จิตรกรหรือศิลปินมีกระบวนการหรือวิธีการคัดเลือกหรือแม้กระทั้งการลดทอนชุดของความทรงจ าเพ่ือน ามา
ถ่ายทอดให้กลายเป็นภาพวาดอย่างไร ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวได้แสดงการรับรู้และเข้าใจภาพวาดอย่างไร
บ้าง จึงสนใจศึกษาชุดของความทรงจ าที่ถูกน าเสนอผ่านภาพศิลปะข้างถนนของย่านเมืองเก่าสงขลา                
เพ่ือประโยชน์แก่คนในชุมชนและผู้สนใจที่จะน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยว และ
ศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาชุดของความทรงจ าทีถู่กน าเสนอผ่านภาพศิลปะข้างถนนของย่านเมืองเก่าสงขลา 
 
วิธีการศึกษา  

ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ของย่านเมืองเก่าสงขลาอย่าง
ชัดเจน จ านวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นเจ้าของกิจการ
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ในย่านเมืองเก่าสงขลา นักวิชาการ 2 คน และนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพ้ืนที่ จ านวน 6 คน (นักท่องเที่ยว    
3 คน และ ชาวบ้าน 3 คน) รวม 18 คน  

ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จัดอยู่ ในแนวกรณีศึกษา (Case Study)                  
มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ือ
ศึกษาความทรงจ า : ข้างหลังภาพ (ศิลปะข้างถนน) ย่านเมืองเก่าสงขลา ในการเก็บข้อมูลภาคสนามใช้การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการถ่ายภาพแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากเอกสาร
ตามความมุ่งหมายการวิจัย โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาจัดหมวดหมู่และสรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ผู้วิจัย
ท าการศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) 
วิเคราะห์ ถอดรหัสตีความ แล้วน าข้อมูลมาหาข้อสรุป และน าเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 

 
ผลการศึกษา  

 ยุครื้อฟื้นเมืองเก่าสงขลาสู่การสร้างสรรค์ศิลปะข้างถนน 

  การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เกิดขึ้นจากภาคประชาชนมีการรวมตัวในการร่วมกันฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์โบราณสถานเก่าแก่ของบริเวณถนนย่านเมืองเก่าสงขลา โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ.2556 ส่งผลให้มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภายใน
เขตเทศบาลนครสงขลามากข้ึน อาทิ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) ที่มีการเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าถึงความเป็นมาของ
เมืองสงขลาและเป็นสถานที่ตั้งของภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ซึ่งสมาคมดังกล่าวถือเป็นองค์กรส าคัญที่ริเริ่ม
โครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งทางภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมมี
แผนพัฒนาบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทย ท าให้
การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เมื่อภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดได้ให้ความส าคัญและเล็งเห็นถึง
ความสามารถของทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งทางด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งเหล่านี้
ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2559 
ทางจังหวัดสงขลาได้มีการจัดแคมเปญการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนให้จัดกิจกรรม ต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งถือเป็น
ปีแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้แนวคิด “สงขลามหาสนุก สุขทั้งปีที่สงขลา” โดยนายทรงพล                 
สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขณะนั้นได้มีการน าเสนอแคมเปญดังกล่าวให้กับนั กท่องเที่ยวได้
รับทราบ ส่งผลให้กิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นตลอดทั้งปีนั้นถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี                      
เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและสัมผัสกับสิ่งที่น่าสนใจได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย สืบเนื่องจาก
โครงการดังกล่าวท าให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณถนนย่านเมืองเก่าสงขลา ในช่วงพ.ศ. 
2558 ภาคประชาชนร่วมมือกับภาคีคนรักเมืองสงขลาได้มีการจัดท าศิลปะข้างถนน (Street Art) ร้านน้ าชาฟุ
เจาบริเวณถนนนางงามตัดกับถนนรามัญ ท าให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ยอดนิยมอีกหนึ่งแห่งที่นักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาถ่ายภาพเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ทางภาครัฐเล็งเห็นถึงอนาคตของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัด
จึงได้มีการจัดท างานศิลปะข้างถนนเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 18 ภาพ ภายในบริเวณถนนย่านเมืองเก่าสงขลา                  
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ซ่ึงแต่ภาพจะแสดงถึงวิถีชวีิตและเร่ืองราวของผู้คนในอดีต รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของเมืองสงขลา
อีกด้วย 

ทางกลุ่ มภาคีคนรัก เมืองสงขลาได้ จั ดท าสงขลาสตรีทอาร์ต  (Songkhla Street Art) หรือ 
ศิลปะข้างถนน จุดเด่นของศิลปะข้างถนนของคือ การบอกเล่าเรื่องราวอดีตของเมืองสงขลาผ่านการน าเสนอใน
รูปแบบงานศิลปะ ซึ่งรูปแรกคือ ร้านน้ าชาฟุเจา โดยภาพดังกล่าวปรากฏบริเวณฝาผนังของอาคารเก่าในชุมชน 
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูป จนกระทั้งกลายเป็นกระแสการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า
สงขลา ทางกลุ่มภาคีจึงได้มีการจัดท าสงขลาสตรีทอาร์ตเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนทั้งหมด 18 ภาพ จากการขยับขยาย
ภาพน าไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้คัดเลือกภาพ
จ านวน 5 ภาพ โดยก าหนดเกณฑ์ของภาพที่สามารถสะท้อนความเป็นวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่า
สงขลา สามารถแบ่งได้ดังนี้  
 
มิติวัฒนธรรม 
 

 
รูปที่ 1 ร้านน้ าชาฟุเจา 

 ร้านน้ าชาฟุเจา เป็นรูปแรกท่ีจัดท าขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ย่านเมืองเก่าสงขลาสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวจีนและคนปั่นสามล้อในสมัยก่อน ที่จะนิยมนั่งร้านกาแฟในเวลาตอน
เช้า เป็นการพบปะสังสรรค์กันในชีวิตประจ าวันของคนย่านนี้ ซึ่งการดื่มชาและกาแฟได้กลายเป็นวัฒนธรรม
พิเศษชนิดหนึ่ง ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันท้องถิ่นต่าง ๆ ในย่านเมืองเก่ามีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่
จ านวนมาก จึงท าให้พบเห็นการกินน้ าชากาแฟในช่วงเช้าได้อย่างชินตาเกิดเป็นชุมชนร้านกาแฟ มีการพูดคุย
ข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 

คุณนวลอ าไพ เชิญสวัสดิ์ เจ้าของร้านไทยศิลป์ ซึ่งเป็นร้านถ่ายรูปแห่งแรกของถนนนางงาม เล่าว่า “ 
ร้านน้ าชานี้นั้นสามล้อจะมานั่งมาก ป้าไม่ได้นั่งแต่ไปซื้อปาท่องโก๋ ที่เขาวาดนั้นเป็นพวกอาแปะคนจีน แท้จริงจะ
เป็นคนถีบสามล้อที่นั่งมาก ถีบสามล้อมาเหนื่อย ๆ ก็มานั่งกินน้ าชา คนจีนมีแต่ก็น้อย ”  

คุณจักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์ ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเก้าห้องสงขลา และอดีตนักพากย์
เสียงภาพยนตร์เล่าว่า “ เป็นที่นั่งกินน้ าชากาแฟของคนจีนเมื่อสมัยก่อน นั่งคุยกันหรืออ่านหนังสือพิมพ์              
ถามสารทุกข์สุกดิบของกันและกัน คนจีนสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยมีใครใส่เสื้อกันหรอก  จึงท าให้เขาวาดแปะใส่เสื้อ
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กล้าม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนขายกาแฟในยามเช้า ท าให้รู้ว่าที่เค้าวาดสตรีทอาร์ตนั้น ตรงนั้นเป็นร้านขายกาแฟ
ของอาแปะ ร้านฟุเจา มีอายุร้อย ๆ ปี ” 

คุณกิตติธัช โพธิวิจิตร ช่างภาพประจ านิตยสารสารคดี ผู้บันทึกเรื่องราวที่น ามาถ่ายทอดเป็นแผ่นพับ
สตรีทอาร์ตย่านเมืองเก่าสงขลาเล่าว่า “ ภาพวาดบนอาคารเก่าที่เคยเป็นร้านกาแฟชื่อฟุเจา เป็นภาพของชาย           
3 คนที่มีอิริยาบถต่าง ๆ เคยเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงและคนในภาพก็มีตัวตนจริง ๆ โดยซ้ายมือสุดที่เป็น
ผู้ชายวัยชราชื่อ ลุงคุ้น (ชาญ ศิริครินทร์) อาชีพขี่สามล้อ อายุ 94 ปี อาศัยอยู่บนถนนนางงาม มักมานั่งทาน
กาแฟ รอรับลูกค้าไปท าธุระต่าง ๆ คนกลาง เป็นชายวัยกลางคนชื่อ ครูก้อย (วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ)               
เป็นนักวิชาการผู้รอบรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลาและคนขวาสุดคือ อาแปะ ผู้มีฐานะ บ้านอยู่บนถนนหนองจิก               
ขายของช าในอดีต ทั้ง 3 คนต่างอาชีพต่างฐานะ แต่ก็มานั่งคุยกันในร้านกาแฟเดียวกัน บ่งบอกถึงความสัมพันธ์
ของคนสงขลาในอดีตได้เป็นอย่างดี ภาพนี้เป็นภาพแรกของจังหวัดสงขลา เมื่อได้เสียงตอบรับที่ดีได้รับความ
นิยมจากท่องเที่ยวมากมายจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภาพสตรีทอาร์ตในจุดต่าง ๆ ”  

คุณครูสืบสกุล ศรีสุข ผู้อ านวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เล่าว่า “ ร้านน้ าชาฟุเจา เกิดจาก
ความร่วมมือของภาคีคนรักเมืองสงขลาและอาจารย์ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีแผนร่วมกันพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
โดยมีการด าเนินการวาดภาพสตรีทอาร์ตที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งภาพนี้ได้น า
ความทรงจ าของชาวบ้านที่เคยใช้บริการร้านกาแฟมาเป็นแบบร่างภาพและได้ท าการวาดขึ้นที่อาคารโบราณ
บริเวณถนนนางงาม ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งจริงของร้านน้ าชาฟุเจา เมื่อมีการด าเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จ 
พบว่าเป็นที่พอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว แม้จะมีกระแสไม่เห็นด้วยจากประชาชนบางส่วนที่มองว่าเป็น
การท าลายตัวอาคารมากกว่าสร้างความสวย แต่ถึงอย่างไรเสียงต่อต้านเหล่านั้นในเวลาต่อมาก็มีการสนับสนุน
มากขึ้น นอกจากนั้นภาพนี้ยังท าให้นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาจังหวัดสงขลาต้องมาถ่ายรูปกับภาพสตรีทอาร์ต
ถึงขั้นมีการต่อแถวรอถ่ายรูปในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวที่จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ”  

จะเห็นได้ว่าคุณนวลอ าไพ คุณจักรกฤษณ์ คุณกิตติธัช และคุณสืบสกุล ต่างถ่ายทอดจากค าบอกเล่าที่
คล้ายคลึงกันนั้นคือร้านน้ าชาเป็นสถานที่พบปะสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน ซึ่งแต่ละคนมิใช่เพียงแค่จิบชา
หรือดื่มกาแฟเพียงเท่านั้น หากแต่มีการไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ จนกลายเป็นภาพร าลึกความทรงจ าของผู้คนใน
อดีตหรือภาพสะท้อนของพ้ืนที่ชีวิตของย่านเมืองเก่าสงขลา 
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รูปที่ 2 นางงิ้ว 

นางงิ้ว เป็นภาพหญิงสาวทรงเครื่องแต่งกายอุปรากรจีน (งิ้ว) วาดอยู่บริเวณก าแพงของศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองสงขลา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่คนสงขลาชื่นชอบเป็นอย่างมาก เพราะช่วยสร้างความจรรโลงใจและ
ความบันเทิงให้กับคนสงขลา ปัจจุบันการแสดงดังกล่าวสามารถหาชมได้ภายในงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สงขลาเพียงเท่านั้น และจัดแสดง ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา สถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนสงขลา 
ส าหรับการแสดงงิ้วนั้นได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศจีนที่เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนสงขลา
เป็นอย่างมาก อีกท้ังยังถือเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน 

คุณนวลอ าไพ เชิญสวัสดิ์ เล่าว่า “ จะมีโรงงิ้วตั้งอยู่ในศาลหลักเมือง ใครใครมาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าฯ 
หรือใครที่ย้ายมาใหม่เขาจะต้องมาไหว้ศาลหลักเมือง เพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสงขลา ในทุกปีพอถึง
ช่วงงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ชาวบ้านในย่านเมืองเก่าจะออกมาดูงิ้วเป็นจ านวนมาก รวมถึงมี
ถนนคนเดินนางงามยามค่ าคืนให้ท่องเที่ยว ” 

คุณจักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์ เล่าว่า “ คนสมัยก่อนนิยมไปดูงิ้วกันมาก มีโรงงิ้วที่ถนนนางงาม บริเวณศาล
เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ในสมัยก่อนนักแสดงงิ้วมาจากจีนที่เข้ามาแสดง เดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วแต่ก็ยังมีอยู่บ้างตอน
งานส าคัญของบ้านเมือง ตอนเด็ก ๆ ก๋งชอบพาไปดูงิ้วตรงศาลเจ้า คนดูเยอะมาก สมัยก่อนงิ้วนั้นยังมีคนร้องงิ้ว
แบบรู้จริง ๆ ออกเสียงภาษาจีน แต่เดี่ยวนี้มันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ ก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยม ”   

คุณกิตติธัช โพธิวิจิตร เล่าว่า “ หน้างิ้วหน้าตาจิ้มลิ้มก าลังตกใจ เพราะเธอก าลังบังเอิญนั่งบนปลาย
เก้า อ้ีจนท าให้ เขา อีก เกิดกระดก ศิลปินวาดภาพเผื่ อที่นั่ ง ไว้ ให้นั กท่องเที่ ยวได้ท าถ้ านั่ งถ่ ายรูป 
ข้าง ๆ เธอ ใต้บรรยากาศของต้นมะเฟืองที่เป็นดอกเป็นผลยื่นออกมา ให้หมู่พ่ีเสื้อนานาได้เหมาะสมเกสรด้วย 
บริเวณรูปของนางเอกง้ิว ในช่วงเทศกาล หลังก าแพงของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสามารถยืนชมวิวได้ถนัดตาจึงเป็น
ที่มาของรูปนางเอกงิ้วในบริเวณนี้ ” 

คุณครูสืบสกุล ศรีสุข เล่าว่า “ งิ้ว เป็นการแสดงที่สะท้อนวัฒนธรรมที่ความสัมพันธ์กับคนสงขลามา
ตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะในอดีตชาวจีนฮกเกี้ยนได้อพยพมาทางเรือส าเภาขนาดใหญ่เข้ามาอาศัยในเมืองสงขลา
ในช่วงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้น าวัฒนธรรมการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) และวัฒนธรรมอ่ืน  ๆ เข้ามา
เผยแพร่ให้แก่ชาวเมืองสงขลา ส าหรับการแสดงงิ้วจะมีขึ้นในช่วงงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาทุกคืน
ตลอดการจัดงาน เพ่ือให้ชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวได้รับชม เพราะงานดังกล่าวจัดเพียงปีละ 1 ครั้ง                  
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ปัจจุบันหาชมได้ยากมากหากไม่มีการจัดงานสมโภชฯขึ้น โดยภาพงิ้วศิลปินท าการไว้บริเวณก าแพงของ
ศาลหลักเมืองสงขลาท าให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ที่ต้องมีการวาดภาพงิ้วนี้ขึ้น 
ซึ่งเป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยวแม้ไม่ได้อยู่ในช่วงการจัดงานก็สามารถมาถ่ายรูปได้ ” 

จะเห็นได้ว่าทั้งคุณนวลอ าไพ คุณจักรกฤษณ์ คุณกิตติธัช และคุณสืบสกุล เมื่อได้มองภาพ “งิ้ว”                  
ต่างเล่าในความรู้สึกว่า งิ้ว เป็นการแสดงของชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากหรือเข้ามาอาศัยในเมืองสงขลา              
การแสดงงิ้วจะแสดงในช่วงวันส าคัญ เช่น งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา หากแต่ปัจจุบันเป็นการแสดง
แบบไม่สมจริง ทั้งในเรื่องการออกเสียงภาษาจีน หรือท่าทางการแสดง จนท าให้ไม่เป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่น 

 

 
รูปที่ 3 สามล้อเมืองสงขลา 

สามล้อเมืองสงขลา เป็นยานพาหนะที่มีเอกลักษณ์และเป็นอาชีพดั้งเดิมของเมืองสงขลา และสามล้อ
ยังเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับสามล้ออ่ืน ๆ ในประเทศไทยเพราะมีพ้ืนที่นั่งกว้างกว่าที่อ่ืน ๆ               
โดยประชาชนในสมัยก่อนมักใช้เป็นพาหนะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ และใช้ขนสิ่ งของได้ในจ านวนมาก              
อีกทั้งยังเป็นวิถีชีวิตที่คุ้นตาของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสงขลาอีกด้วย จากภาพนั้นเป็นชายสูงวัย
ขณะก าลังขับรถสามล้อบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งปัจจุบันไม่มีให้บริการแล้วเนื่องด้วยความทันสมัยที่เข้ามา
ภายในเมืองทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับชาวบ้านมากยิ่งขึ้น กอปรกับชาวบ้าน
ไม่ให้ความนิยมในการใช้สามล้อเป็นพาหนะหลัก ส่งผลให้สามล้อเมืองสงขลาถูกลดทอนความส าคัญลงและยุติ
การให้บริการในที่สุด 

คุณนวลอ าไพ เชิญสวัสดิ์  เล่าว่า “ อาชีพถีบสามล้อรับจ้างในเมืองสงขลานั้นที่มีอยู่ตอนนี้ 
มีอยู่ราว ๆ 20 กว่าคัน โดยคนที่ถีบอยู่ส่วนใหญ่ก็อายุก็มากแล้ว แต่ก็ยังคงท าอาชีพนี้อยู่ เพราะความรักและ
ผูกพันกับอาชีพนี้ล้วน ๆ ” 

คุณจักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์ เล่าว่า “ เมื่อสมัยก่อนสามล้อถีบเนี่ย ก็จะมีคนปั่นมากเพราะเมื่อก่อนยังไม่มี
รถมอไซต์ที คนก็เลยต้องนั่งสามล้อ แต่มาในตอนนี้ คนเก่าแก่ที่เคยปั่นก็ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้ว              
ก็มีเหลืออยู่ไม่มากแล้ว ที่ยังปั่นอยู่ก็ปั่นเพราะว่าใจรักการปั่นสามล้อและไม่รู้ว่าจะไปท าอาชีพอะไรเพราะอายุ
เยอะแล้ว ” 

คุณกิตติธัช โพธิวิจิตร เล่าว่า “ สามล้อถีบ เป็นพาหนะสัญลักษณ์ของเมืองสงขลามาตั้งแต่โบราณ             
ซึ่งจะแตกต่างกับสามล้อทั่วไปที่นั่งด้านหลังของคนขี่ แต่ของที่นี่จะเป็นแบบนั่งด้านข้างคนขี่แทน  ที่นั่งจะกว้าง
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สบายกว่าแบบทั่วไปมาก และสามารถบรรทุกของได้เยอะมาก ในภาพสตรีทอาร์ตนั้น แสดงรายละเอียดของคน
ถีบรถ มีผ้าขนหนูเช็ดเหงื่อ มีผ้าขี้ริ้วไว้เช็ดเบาะ เช็ดรถ ผู้ถีบใส่กางเกงจีนขาสั้น ใส่หมวก ก าลังมองหาลูกค้า 
ถนนนางงามอยู่ในย่านใจกลางเมือง และใกล้กับตลาดถึง 2 แห่งคือ ตลาดทรัพย์สินฯ และตลาดรถไฟ ซึ่งยังคงมี
สามล้อที่พ่วงข้าง หรือ ล่อหลี เก่า ๆ กับคนถีบแก่ ๆ ถีบรับส่งผู้โดยสารให้เห็นอยู่แบบบางตา แต่เป็น               
ที่น่าเสียดายว่าสามล้อถีบหรือล่อหลี ก าลังจะสูญหายไปจากสงขลาตามค าว่า “ล่อหลี” ที่ใช้เรียกสามล้อในยุค
ก่อน ๆ ” 

 คุณครูสืบสกุล ศรีสุข เล่าว่า “ สามล้อเป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์คู่เมืองสงขลา ชาวเมืองสงขลาได้ใช้
บริการพาหนะชนิดนี้ เพ่ือปฏิบัติภารกิจประจ าวัน ไปโรงเรียน ไปท างาน และไปตลาด โดยเมืองสงขลาในอดีต
นั้น ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีรถสามล้อมากติดเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยจะให้บริการอยู่บริเวณตลาด
สดทรัพย์สินพลาซ่า และตลาดสดรถไฟ ซึ่งอาชีพนี้ต้องอาศัยความรักและผูกพันธ์ล้วน ๆ เพราะไม่อย่างนั้นคง
จะไปถอยมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาขับดีกว่า ไม่เหนื่อย ได้ตังค์เยอะด้วย แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีใครสืบทอดอาชีพนี้
แล้ว แต่ทางภาคีมีแผนที่จะน ามาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือใช้ในการเดินทางภายในย่านเมืองเก่าและเกิ ด
ความรู้สึกย้อนกลับไปในสมัยก่อน ” 

จะเห็นได้ว่าทั้งคุณนวลอ าไพ คุณจักรกฤษณ์ คุณกิตติธัช และคุณครูสืบสกุลต่างกล่าวในท านอง
เดียวกันว่า การคมนาคมของชาวบ้านในย่านเมืองเก่าสงขลา ในอดีตที่ใช้นิยมรถสามล้อ เป็นพาหนะในการ
เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะไปสถานที่ราชการ ไปตลาด เป็นต้น ปัจจุบันอาชีพปั่นสามล้อนั้นเริ่มลด
น้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากยานพาหนะไม่ว่าจะรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เอ้ืออ านวยหรือรวดเร็วในการเดินทาง
กว่าการใช้รถสามล้อ ปัจจุบันทางหน่วยงานภาครัฐมีความพยายามอนุรักษ์เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญหายของ
วิถีดังกล่าว 

ดังนั้น มิติวัฒนธรรมพบว่า ชุดความทรงจ าปัจเจกดังเห็นได้จากการเล่าเรื่องราวที่สามารถสะท้อน ให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในย่านเมืองเก่าสงขลาในท านองเดียวกันคือ การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เช่น 1) กรณี
ร้านฟุเจาที่มิใช่เพียงแค่การจิบชาหรือดื่มกาแฟในยามเช้าตรู่ หากแต่เป็น “พ้ืนที่ชีวิต”ที่ปรากฎให้เห็นจนคุ้นชิน
ผ่านทางสายตาของผู้เล่าเรื่อง 2) กรณีนางงิ้ว เป็นพ้ืนที่การแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนที่
เข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานในย่านเมืองเก่า โดยการแสดงงิ้วได้ถูกน าไปอ้างอิงกับงานส าคัญในท้องถิ่นนั้นคืองาน
สมโภชเจ้าพ่อศาลหลักเมือง 3) กรณีสามล้อ เป็นพ้ืนที่รสนิยมของการเดินทางที่สะท้อนให้ถึง การเดินทางของ
ผู้คนที่อาศัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มักนิยมใช้รถสามล้อ 

 
 มิติเศรษฐกิจ 
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รูปที่ 4 ร้านก๋วยเตี๋ยวน าโชค 

ร้านก๋วยเตี๋ยวน าโชค หรือ ร้านก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงโชค เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งแรกของเมืองสงขลา ที่มีอายุ
เป็นร้อยปีและได้ขายสืบต่อมายังรุ่นลูก แต่ปัจจุบันได้เลิกขายไปแล้ว รูปนี้จึงสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนสงขลาใน
สมัยก่อน ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจะเปิดขายแบบรถเข็นเร่ขายตามบ้านต่าง ๆ โดยจะผัดก๋วยเตี๋ยวครั้งละจ านวนมาก ๆ 
ตามจ านวนคนสั่ง เวลาตักแบ่งใส่จานก็จะแบ่งปริมาณเส้นกับหมูหรือลูกชิ้นปลา ไม่เท่ากัน จึงเป็นที่มาของชื่อ
ร้านก๋วยเตี๋ยวน าโชคหรือก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงโชค 

คุณจักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์  เล่าว่า “ คือร้านที่ พ่อเขาขายอยู่  แต่ก่อนเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดซี อ๊ิว 
เจ้าแรกของเมืองสงขลา ซึ่งมีอายุเป็นร้อยปี ลุงรู้จักกับพ่อเขา แต่ตอนนี้เลิกขายไปแล้ว เพ่ิงเลิกไปได้ 4 เดือน 
เพราะไม่อยากขายแล้วผัดจนเหนื่อยเลยเลิก แล้วไม่มีใครสานต่อด้วย ” 

คุณกิตติธัช โพธิวิจิตร เล่าว่า “ เป็นภาพของร้านก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงดวง ที่วาดบนผนังของบ้านรูปแบบจีน
พาณิชย์ หรือจีนผสมตะวันตก ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับร้านหมี่ผัดเสี่ยงโชค รายละเอียดของภาพมีความร่วมสมัย
ทั้งการผัดมีแบบโบราณที่ใช้เตาถ่านบนรถเข็นไม้ ตู้ใส่เครื่องเคราโครงไม้รูปแบบเดิม  มีกลุ่มคนก าลังนั่ง
รับประทานอยู่บนโต๊ะและเก้าอ้ีไม้กลม และถัดออกไปมีวัยรุ่นก าลังยกกล้องโทรศัพท์มือถือก าลังเซลฟ่ีเพ่ือเก็บ
บรรยากาศ ภาพนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริง และคนในภาพก็มีตัวตนจริง ๆ คือ คุณสมนึก ศิลปศาสตร์             
เป็นทายาทสืบทอดกิจการที่นับรวมในปัจจุบันไม่ต่ ากว่า 100 ปี มีผัดโบราณใช้เส้นบี่ฮุ้น ผัดแบบเปียก ผัดโส้ย
คล่อง มีขายช่วงเย็นถึงค่ า เครื่องเคราที่ใช้ผัดมีเต้าหู้ ลูกชิ้นปลา และหมูสามชั้น ผัดปรุงรสกันในกระทะใหญ่ 
ครั้งละจ านวนมาก ๆ ตามจ านวนคนสั่ง เวลาตักแบ่งใส่จานใครคล่องหรือเฮง (โชคดี) ก็จะได้ส่วนแบ่ง หมู เต้าหู้ 
ลูกชิ้นปลาในปริมาณมาก ใครโส้ยหรือซวย (โชคร้าย) ก็ได้หมู เต้าหู้ เพียงไม่ก่ีชิ้นหรือไม่ได้เลย ” 

คุณครูสืบสกุล ศรีสุข เล่าว่า “ ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ได้แรงบันดาลใจจากการอพยพของชาวจีนที่เข้า
มาอาศัยในเมืองสงขลา โดยน าความรู้ที่ติดตัวมาท าการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ซึ่งในยุคเริ่มต้นนั้นจะเปิดขาย
แบบรถเข็นเร่ขายตามบ้านต่าง ๆ โดยสถานที่ที่วาดภาพนั้นในอดีตเป็นจุดที่เจ้าของร้านจะเปิดขายในช่วงเย็น
ของทุกวัน และภายในภาพจะเห็นว่ามีรูปของลูกชายเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าวนั่งอยู่ด้วย แต่ในมุมมองของ
ครูมองว่ามันดูไม่เข้ากับเหตุการณ์ในอดีต เพราะเหมือนไม่สื่อให้เห็นถึงเรื่องราวในอดีตอย่างแท้จริง ” 

ทั้งคุณจักรกฤษณ์ คุณกิตติธัช และคุณครูสืบสกุล เมื่อได้เห็นภาพต่างได้เล่าในท านองเดียวกันว่า               
เป็นภาพที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวจีนในอดีต ในด้านการประกอบอาชีพนั้นคือ การเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว และ
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เป็นภาพที่วาดจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวผัดแบบโบราณ ผัดกับเตาถ่าน และผัดในกระทะทองเหลือง คล้ายกับ
ก๋วยเตี๋ยวถังแตก เป็นร้านในต านานคู่บ้านคู่เมืองบ่อยางที่เรียกกันภาษาคนบ่อยางว่า  "ก๋วยเตี๋ยวผัดไอ้คุ้น" 
เพราะคนผัดคนขายชื่อ "คุ้น" ปัจจุบันเลิกขายแล้วเพราะไม่มีใครมาสานต่อการท าธุรกิจนี้ 
 

 
รูปที่ 5 วิถีประมงพ้ืนบ้าน 

 วิถีประมงพื้นบ้าน เป็นรูปที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีของชาวสงขลา เพราะย่านเมืองเก่าเป็นพ้ืนที่ติดกับ
ทะเลสาบสงขลาและเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทย ท าให้คนแถวนี้ท าประมงกันเป็นส่วนใหญ่ ในสมัยก่อน              
จึงสามารถพบเห็นเรือประมงได้ทั่วไปแต่ในปัจจุบันนั้นหาดูได้ยากแล้วเพราะชาวบ้านประกอบอาชีพนี้ลดลง
และหันไปประกอบอาชีพค้าขายเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากว่าปลาในทะเลมีจ านวนลดน้อยลง ขณะเดียวกันรุ่นลูก
และรุ่นหลานไม่ได้สืบทอดอาชีพจากบรรพบุรุษจึงท าให้ชาวบ้านบางส่วนเลิกประกอบอาชีพประมง 

คุณนวลอ าไพ เชิญสวัสดิ์ เล่าว่า “ มันเป็นวิถีชีวิตของคนสงขลา คือ จะประกอบอาชีพชาวประมงกัน
เยอะ เพราะอยู่ติดทะเล และสงขลายังได้ชื่อว่าเป็นเมืองสองทะเลอีกด้วย การออกเรือหาปลาจึงเป็นเหมือนวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนสงขลา ” 

คุณจักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์ เล่าว่า “ ย่านเมืองเก่าเป็นพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลาและเชื่อมต่อกับทะเลอ่าว
ไทย ท าให้คนแถวนี้ท าประมง ลงเล หาปลากัน ท ากันจนเป็นอาชีพ จนถึงปัจจุบันแต่ก็มีไม่มากแล้ว เพราะ
ชาวบ้านปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพค้าขายมากขึ้น ” 

คุณกิตติธัช โพธิวิจิตร เล่าว่า “ ภาพเรือประมงที่ก าลังจอดท่าอยู่ และมีไต้ก๋งก าลังน าปลาในเข่งลงเรือ
มาที่ท่า บรรยากาศเรือประมงหาปลาเข้าเทียบท่า สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสมัยก่อน และจากบริเวณที่วาด
ภาพนี้สามารถมองเห็นท่าเรือฝั่งทะเลสาบสงขลาอยู่ตรงหน้า ห่างเพียง 100 เมตรเท่านั้น ลูกเล่นของศิลปิน         
ที่วาด โปรดสังเกตห้องเรือของไต้ก๋ง ที่ใช้หน้าต่างของบ้านมาเป็นประตู เป็นเทคนิคที่น่าสนใจของศิลปินที่ใช้
พ้ืนที่และสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ” 

คุณครูสืบสกุล ศรีสุข เล่าว่า “เป็นภาพที่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวประมงในอดีตที่ประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบ้าน และสัญจรโดยการใช้เรือตังเกเป็นหลัก โดยในอดีตบริเวณที่วาดภาพนั้นเป็นที่อยู่อาศัยและ
ท่าเรือประมงที่กลุ่มชาวประมงมักนิยมน าสัตว์น้ าที่จับได้มาท าการค้าขายและส่งไปขายต่อในตลาดสดของ
อ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอใกล้เคียง แต่ปัจจุบันการท าอาชีพดังกล่าวได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องด้วยการ
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ท าประมงในปัจจุบันเป็นการท าเพ่ือการค้าและใช้เรือขนาดใหญ่ในการออกหาสัตว์น้ า ส่งผลให้มีการใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมากในการออกหาสัตว์น้ าแต่ละครั้ง รวมถึงสถานที่จอดเรือประมงและตลาดปลาได้ย้าย
ไปยังบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครสงขลา (ประมงใหม่)” 

 เมื่อพิจารณาค าบอกล่าของผู้ให้ข้อมูลพบว่า ภาพวาดวิถีการท าประมงยังได้สะท้อนถึงอาชีพของ
ชาวบ้านในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีการท าประมง โดยใช้เรือตังเก และยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติของทะเลสงขลาทั้งสองฝั่งอีกด้วย การท าประมงจึงเปรียบเสมือนเป็นวิถีชีวิตคู่คนสงขลาที่มี
มาอย่างยาวนาน 

 ดังนั้น มิติเศรษฐกิจพบว่า ชุดความทรงจ าปัจเจกดังเห็นได้จากการเล่าเรื่องราวที่สามารถสะท้อน ให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในย่านเมืองเก่าสงขลาในท านองเดียวกันคือ 1) กรณีร้านก๋วยเตี๋ยวน าโชค โดยผู้เล่า
พยามสะท้อนภาพลักษณ์ของร้านดังกล่าวว่า มีความสัมพันธ์กับผู้คนในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเจ้าของร้าน รวมทั้ง
เครื่องไม้เครื่องมือในการท าก๋วยเตี๋ยว เช่น กระทะทองแดง สิ่งเหล่านี้กลายเป็นภาพคุ้นชินและคุ้นตาของ
ชาวบ้านในย่านเมืองเก่า 2) ประมงพ้ืนบ้าน เป็นการเล่าเรื่องที่สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของชาวประมงในพ้ืนที่
ทางฝั่งนครนอก ไม่ว่าจะเป็นการวิธีออกเรือหรือกระทั้งการใช้เครื่องมือพ้ืนบ้านในการหาปลา ส าหรับการ
สะท้อนความทรงจ าผ่านการน าเสนอในรูปแบบภาพวาดศิลปะข้างถนนนั้นเพ่ือให้บุคคลภายนอกรับทราบและ
เข้าใจเกี่ยวกับมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในชุมชน อีกทั้งยังน าเอาความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่าสงขลาและความรู้ในตัวบุคคลมาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือเป็น
การรักษาและสืบทอดวิถีการด ารงชีวิต ท าให้มีการจ าลองความทรงจ าในอดีตให้กลายเป็นตลาดชุมชนเชิง
วัฒนธรรม  

การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพวาดศิลปะข้างถนน (Street Art)   

 ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีพร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความสนใจและความ
พึงพอใจในภาพวาดศิลปะข้างถนนที่มีการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ความเป็นมาของย่านเมืองเก่าสงขลา     
วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีในชุมชนพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะรูปภาพศิลปะร้านน้ าชาฟุเจา
ที่ได้รับความสนใจและนิยมไปถ่ายรูปเป็นจ านวนมาก รวมถึงมีกลุ่มนักศึกษาที่มาศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
ด้วยการวาดภาพสถาปัตยกรรมและภาพศิลปะในย่านเมืองเก่าสงขลา ทั้งภาพเก่าและภาพใหม่ที่ได้รับการ
บูรณะซ่อมแซม นอกจากนั้นภาพอ่ืน ๆ ที่กระจายอยู่ในบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลาก็ได้รับความสนใจ
เช่นเดียวกัน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาพก็จะมีการสอบถามข้อมูลจาก
ชาวบ้านในชุมชน หรือภาคีคนรักเมืองสงขลาที่มีเจ้าหน้าที่ในการอธิบายข้อมูลของภาพศิลปะได้เช่นกัน  

เมื่อนักวิจัยได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มองว่าภาพสตรีทอาร์ตมีความ
สวยงาม สามารถท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในย่านเมืองเก่าสงขลาอย่างแท้จริง ซึ่งภาพ
สตรีทอาร์ตมีจ านวนมากกว่า 18 ภาพ และกระจายอยู่ทั่วบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลาท าให้นักท่องเที่ยวต้อง
อาศัยแผนที่ในการเดินชมในแต่ละภาพ เพ่ือที่จะสามารถชมภาพได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งไม่เสียเวลาในการ
ค้นหาภาพ ส าหรับภาพสตรีทอาร์ตโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงมิติวัฒนธรรมและมิติเศรษฐกิจที่มี
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ความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของคนในย่านเมืองเก่าสงขลา รวมถึงบางภาพได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงภาพลักษณ์ใน
อดีตที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น สามล้อถีบเมืองสงขลา ร้านก๋วยเตี๋ยวน าโชค เป็นต้น 
 
สรุปและอธิปรายผล  

1. ความทรงจ าที่สะท้อนผ่านวัตถุทางวัฒนธรรม  
ชุดของความทรงจ าปัจเจกสามารถบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในย่านเมืองเก่าสงขลา สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 มิติ คือ มิติวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นได้จาก 1) กรณีร้านน้ าชาฟุเจาที่มิใช่เพียงแค่การจิบชาหรือดื่ม
กาแฟในยามเช้าตรู่  หากแต่เป็น “พ้ืนที่ชีวิต”ที่ปรากฏให้เห็นจนคุ้นชินผ่านทางสายตาของผู้ เล่าเรื่อง              
2) กรณีนางงิ้ว เป็นพ้ืนที่การแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานในย่าน
เมืองเก่า โดยการแสดงงิ้วได้ถูกน าไปอ้างอิงกับงานส าคัญในท้องถิ่นนั้นคืองานสมโภชเจ้าพ่อศาลหลักเมือง           
3) กรณีสามล้อ เป็นพื้นที่รสนิยมของการเดินทางที่สะท้อนให้ถึง การเดินทางของผู้คนที่อาศัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่
มักนิยมใช้รถสามล้อ และมิติเศรษฐกิจ 1) กรณีร้านก๋วยเตี๋ยวน าโชค โดยผู้เล่าพยามสะท้อนภาพลักษณ์ของร้าน
ดังกล่าวว่า มีความสัมพันธ์กับผู้คนในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเจ้าของร้าน รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการท า
ก๋วยเตี๋ยว เช่น กระทะทองแดง สิ่งเหล่านี้กลายเป็นภาพคุ้นชินและคุ้นตาของชาวบ้านในย่านเมืองเก่า                  
2) ประมงพ้ืนบ้าน เป็นการเล่าเรื่องที่สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของชาวประมงในพ้ืนที่ทางฝั่งนครนอก ไม่ ว่าจะ
เป็นการวิธีออกเรือหรือกระทั้งการใช้เครื่องมือพ้ืนบ้านในการหาปลา สอดคล้องกับงานศึกษาของ วรินนา            
ทากุดเรือ (2557) เสนอว่าการสร้างชุดความทรงจ านั้นเป็นการสร้างจากความทรงจ าปัจจุบัน พยายามสร้าง
ความทรงจ าในอดีต พิพิธภัณฑ์สงครามโลกทั้ง 4 แห่ง มีส่วนในกระบวนการจ าและการลืม โดยการสร้างชุด
ความทรงจ าขึ้นมาในลักษณะเฉพาะของการเล่าเรื่องความทรงจ า ให้เชื่อมโยงกับความเข้าใจและความต้องการ
ของผู้จัดพิพิธภัณฑ์สงครามเอง ดังจะเห็นได้จากโทนเสียงของเรื่องความทรงจ าของผู้จัดท้องถิ่นมีการน าเสนอ
เรื่องราวของทั้งผู้แพ้และผู้ชนะในลักษณะของคนกลาง ที่แม้จะไม่ได้ยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็พร้อมที่จะปล่อยวาง 
ซึ่งจะต้องจากการเล่าเรื่องความทรงจ าโดยผู้จัดชาวต่างชาติ ที่มีจุดเน้นการน าเสนอในเรื่องความสูญเสียและ
ความโหดร้ายทารุณของผู้ก่อสงคราม มีน้ าเสียงของความเจ็บปวดแทรกอยู่ในหลาย ๆ พ้ืนที่ ของนิทรรศการ     
อีกทั้งน้ าเสียงของความต้องการค าอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และความพ่ายแพ้ของฝ่ายตรงกันข้ามก็ดูเหมือนจะยัง
ไม่ใช่ค าตอบที่น่าพอใจ นอกจากนั้นงานศึกษานี้ต้องการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และความ
ทรงจ า และมิได้ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของความทรงจ าแต่ละชุด เพราะการศึกษาความทรงจ า สามารถท า
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในสังคมของเจ้าของความทรงจ านั้น ๆ ซึ่งบทบาทของความทรงจ าจึงเป็นมากกว่า
เรื่องราวในอดีต เพราะมันได้แสดงถึงสถานะของการเป็นเครื่องมือในการควบคุมหรือก าหนดทิศทางให้กับสังคม 

 2. การสร้างภาพแทน “โหยหาอดีต” ของพ้ืนที่ทางสังคม   

การรื้อฟ้ืนชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาถือเป็นการพลิกฟ้ืนและคืนชีวิตชีวาให้กับเมืองสงขลาด้วยการ
มองเห็นว่า ในอนาคตสามารถใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการน ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ 
ท าส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะศิลปะข้างถนนซึ่งได้ริเริมโดยกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาได้เลือกความ
ทรงจ าของผู้คนในพ้ืนที่น ามาถ่ายทอดให้กลายเป็นภาพวาด เช่น ภาพวาดร้านฟุเจาเป็นการจ าลองบรรยากาศ
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ร้านน้ าชาชื่อ “ฟุเจา”ที่ ในองค์ประกอบของภาพจะมีชาย 3 คน ซึ่งเป็นผู้สูงวัยก าลังนั่งกินน้ าชา และพูดคุยกัน
อย่างมีความสุข และนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ รวมทั้งมีนาฬิกาไม้แบบเก่า และของประกอบที่วางขายในร้านก็เป็น
สินค้าดั้งเดิมในอดีต เพ่ือบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมืองสงขลา ภาพดังกล่าวกลับกลายเป็นการ
สร้าง “ภาพแทน” ในย่านเมืองเก่าสงขลาที่พยายามยึดโยงหรืออ้างอิงกับความสัมพันธ์กับบุคคล (ลุงคุ้น) และ
พ้ืนที่ ณ ปัจจุบัน ขณะเดียวกันการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเมื่อได้เห็นภาพวาดดังกล่าวกลับพบว่าได้สร้าง
ความรู้สึกโหยหาอดีต สอดคล้องกับรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องการโหยหาอดีต: ความเป็น
อดีต ในสั งคมสมัย ใหม่พบว่ า  การรื้ อ ฟ้ืน ในอดีต เป็นตั วอย่ า งที่ ดี ของการโหยหาอดีตของสั งคม 
การโหยหาอดีตได้น าผู้คนไปสู่การสร้างภาพจินตนาการถึงสังคมในอดีต น าไปสู่การสร้างภาพสัญญะ 
ภาพลักษณ์ และภาพจ าลองของอดีต  และดังที่ สกาวรัตน์ บุญวรรณโน (2559) ได้ศึกษา ย่านเมืองเก่าตะกั่ว
ป่า: พ้ืนที่โหยหาอดีตสู่การกลายเป็นสินค้าในกระแสการท่องเที่ยว พบว่า การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนที่
ย่านเมืองเก่ามีการรื้อฟ้ืนผ่านการจ าลอง ฉายซ้ าในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม
ในช่วงเทศกาลส าคัญ และการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้คนรับรู้ผ่านศิลปะข้างถนน โดยการท าให้
เป็นเรื่องเล่า การน าเสนอภาพแทนให้พ้ืนที่ย่านเมืองเก่าโดยใช้ทุนจากอดีตที่เลือนหายไปแล้วถูกเรียกกลับมา
อีกครั้งด้วยการถูกนิยามความหมายใหม่ และผลิตซ้ าความหมายเดิม  

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการลงพ้ืนที่ศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่า ภาพศิลปะข้างถนน (Street Art) มีการสร้างสรรค์จากศิลปิน
ท้องถิ่น โดยน าชุดความทรงจ าจากการสัมภาษณ์ผู้คนที่อยู่อาศัยในย่านเมืองเก่าสงขลามาท าการคัดเลือกและ
ลดทอนชุดความทรงจ าเพ่ือให้ได้ภาพที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งชุดความทรง
จ านี้มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ผู้วิจัยมองเห็นว่า ยังมีชุดความทรงจ าอีกจ านวนมากท่ีควรค่าแก่การจัดท าเป็นภาพศิลปะข้างถนน ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนินการ เพ่ือให้ชุดความทรงจ าเหล่านั้นได้รับการน าเสนอและไม่เกิด
การสูญหายไปพร้อมกับบุคคล (ผู้สูงวัย) ที่มีชุดความทรงจ า ดังนั้น ภาครัฐควรจะเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ
ในการศึกษาชุดความทรงจ า เพ่ือสร้างสรรค์เป็นภาพศิลปะข้างถนนที่มีการค านึงถึงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
โบราณอย่างรู้คุณค่าและไม่เป็นการท าลายความสวยงามของสถาปัตยกรรมอีกด้วย 
เอกสารอ้างอิง  

กิตติศักดิ์ ชินแสง, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, และแก้วตา จันทรานุสรณ์. (2556). การสร้างความทรงจ า
 เกี่ยวกับท่านไกสอน พมวิหาน ในงานวรรณกรรมช่วง ค.ศ. 1975-2010. วารสารสังคมลุ่มโขง,                    
           (9)1, น. 83-105.   
จุฬารัตน์ ด ารงวิถี. (2559). ถังแดง: การซ่อมประวัติศาสตร์และความทรงจ าหลอนในสังคมไทย. 
 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ประภาพรรณ แก้วสิยา. (2557). การพัฒนาเอกลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวของถนนนางงามจังหวัด
 สงขลา. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการออกก าลังกายและการควบคุมอาหารกับพฤติกรรมการลดน้ าหนัก            
ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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         ประโยชน์ ลิ้มรสเจริญ1 กฤษฏิ์ คุ้มพะเนียด2 กุลธิดา สกุลวงศ์วิริยะ3                               
     เจตพล มโนธรา4 พิชชา แสงศรีจันทร์5 มะลิสา ค าแหง ุ6   

                                                  ยุทธนา จันทร์ประทีบ7 รวิยานี ค าแพง8 และเกษตรชัย และหีม9 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกก าลังกายและการควบคุมอาหารกับ
พฤติกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 220 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพ่ือหาความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงมารตฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีพฤติกรรมการลด
น้ าหนักอยู่ในระดับมาก ความรู้ความเข้าใจในการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับ
พฤติกรรมการลดน้ าหนักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในขณะที่ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย 
ทัศนคติการควบคุมอาหาร พฤติกรรมการควบคุมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงกับ
พฤติกกรรมการลดน้ าหนักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และพฤติกรรมการออกก าลังกาย ความรู้
ความเข้าใจการควบคุมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางกับพฤติกกรรมการลดน้ าหนักอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ค าส าคัญ:  พฤติกรรมการลดน้ าหนัก การออก าลังกาย การควบคุมอาหาร 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
9 รองศาสตราจารย์ ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันนี้พบว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยได้ให้ความส าคัญในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องน้ าหนักตัว เกิดจากปัญหาภาวะโภชนาการที่เกิน มาจากการใช้ชีวิตในประจ าวัน 
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ซึ่งก่อให้เกิดโรคตามมา เช่น โรคอ้วน เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  หัวใจ  และหลอดเลือดโดยเฉพาะโรคอ้วน  
นั้นเป็นสาเหตุของปัญหามากมาย  และบางครั้งอาจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ โดยจากการศึกษาพบว่า โรคอ้วน
ในวัยรุ่นมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ผลส ารวจล่าสุด พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วน ติดอันดับ 5 ของเอเชีย
แปซิฟิก โดยมีภาวะน้ าหนักเกินมากถึง 17 ล้านคนทั่วประเทศ และยังมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นอีกประมาณ              
4 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ เด็กไทยที่อ้วนกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อเจาะเลือดหาไขมันในร่างกายแล้วพบว่าร้อยละ 70    
มีปัญหาไขมันสูงเกินมาตรฐาน ท าให้รัฐบาลต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากกว่าปีละ  1 แสนล้านบาท 
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) จึงท าให้คนหันมาให้ความส าคัญกับการลดน้ าหนัก โดยเฉพาะใน
สังคมวัยรุ่นที่อยู่ในยุคเทคโนโลยี ที่เข้าถึงง่ายต่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ท าให้มีการบริโภคสื่อที่มากข้ึน โดย
พบว่า สื่อที่บริโภคนั้นได้แฝงมากับสื่อโฆษณาต่างๆ ได้แก่ การสร้างคุณค่าของคนในสื่อเน้นไปที่รูปร่างหน้าตา 
ภายนอก การน า เสนอคุณค่าบุคคลที่ความงามภายนอก  มากกว่าความงามภายในจิตใจ ความอ้วน                    
จึงกลายเป็น ความหมายทางสังคมที่นิยามขึ้นในกรอบความคิดและ มุมมองของคนในสังคมว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึง
ปรารถนา ท าให้วัยรุ่นและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการลดน ้าหนัก เพ่ือหวังผลถึงรูปร่างผอมบาง และการ
ยอมรับของ คนในสังคม (อัจฉรา โสเจยยะ และ สัมพันธ์ สอนเกิด , 2548) ทั้งนี้วัยรุ่นและเยาวชนแต่ละคนมี
พฤติกรรมการลดน ้าหนักที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยของแต่ละคน พฤติกรรมลดน ้าหนักท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบที่รุนแรงต่อวัยรุ่นและเยาวชนคือ การลดน ้าหนักโดยการใช้ยา (นฤมล ฝีปากเพราะ , 2553) การอด
อาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงการดื่มกาแฟลดน ้าหนัก  โดยวิธีการเหล่านี้จะท าให้ระบบการ
ท างานต่างๆ ในร่างกายแปรปรวน การเจริญเติบโตชะงักงัน ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลง และอาจรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้ (ก าพล ศรีวัฒนกุล , 2545 ) นอกจากพฤติกรรมข้างต้นแล้ว วัยรุ่นบางกลุ่มหันมาให้ความส าคัญกับ
การลดน้ าหนักโดยการออกก าลังกาย ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยท าให้น้ าหนักลดลงได้มากข้ึน เพราะร่างกาย
จะเผาผลาญไขมันทีสะสมให้เกิดเป็นพลังงาน ช่วยลด เนื้อเยื่อไขมัน และเพ่ิมความแข็งแรงส าหรับกล้ามเนื้ อ 
โดยเฉพาะการออกก าลังกาย โดยการวิ่ง การเต้นเอโรบิค การกระโดดเชือก จะเป็นการออกก าลังกาย              
ที่ใช้ออกซิเจน การออกก าลังกายที่ดีมีประสิทธิภาพจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมและเตรียมความพร้อมของ
ร่างกายแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ยาก หากเราเข้าใจหลักการที่ถูกต้องและมีความตั้งใจปฏิบัติต่อเนื่องอย่างส่ า
เสมอเพียงอาทิตย์ละประมาณ 3 ครั้งๆ ละ 20-60 นาท ี (คุณัตว์ พิธพรชัยกุล , 2559)  

ทั้งนี้การดูแลสุขภาพร่างกายในเรื่องของการลดน้ าหนักมีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อีกด้วย ซึ่งพบเห็นได้มากในปัจจุบันว่า นักศึกษาใช้เวลาหลังจากการเลิกเรียนในช่วงเย็น ไปออกก าลังกาย
บริเวณ สนามล่าง และ รอบอ่างเก็บน้ าภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการออกก าลังภายในร่ม ตามบริเวณ
หอพัก ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากการออกก าลังกายแล้ว นักศึกษาบางส่วนมีพฤติกรรมลดน้ าหนัก
โดยการบริโภคยาลดความอ้วน บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และ ควบคุมการบริโภคอาหาร 

จากพฤติกรรมการลดน้ าหนักที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด เป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย
ของร่างกายผู้กระท านั้นๆ ซึ่งการได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกก าลังกายและการควบคุมอาหารกับ
พฤติกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่จะเป็นประโยชน์ใน
การ พัฒนาพฤติกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลดน้ าหนัก 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกก าลังกาย และการควบคุมอาหารกับพฤติกรรมการลด

น้ าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  

วิธีการศึกษา 

ประชากร 

 ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15,608 คน (กองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่, 2561) 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ปีการศึกษา  2561 
จ านวน 220 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่กล่าวว่าควรก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย 20 เท่าของตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระ 6 ตัว และ ตัวแปรตาม 1 ด้าน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 2 ข้อ  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลด้านพฤติกรรมและทัศนคติ  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการลดน้ าหนัก  

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  

มีข้ันตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้  

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดโครงสร้างของแบสอบถามและส านวนของข้อค าถาม ให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของวิจัย 
3. สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัดของคุณลักษณะแต่ละด้าน โดยผู้วิจัยได้

ดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านต่างๆ  
4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จ านวน 45 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
พฤติกรรมการลดน้ าหนักในแต่ละด้าน ดังนี้ เคยมีพฤติกรรมการลดน้ าหนัก มีค่าเท่ากับ 0.46 วิธีที่
ใช้ในการลดน้ าหนัก มีค่าเท่ากับ 0.54 สาเหตุของการใช้วิธีการลดน้ าหนักท่ีเลือก มีค่าเท่ากับ 0.46 
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ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 0.54 สาเหตุของการลดน้ าหนัก มีค่าเท่ากับ 0.46 
ปัจจัยที่ท าให้น้ าหนักเพ่ิมขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.45 ทัศนคติต่อการลดน้ าหนัก มีค่าเท่ากับ 0.72 และ 
พฤติกรรมการลดน้ าหนัก แบ่งเป็น พฤติกรรมการออกก าลังกาย มีค่าเท่ากับ 0.88 และ พฤติกรรม
การบริโภคมีค่าเท่ากับ 0.70  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

คณะผู้วิจัยร่วมเก็บข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50-3.49                
(ปานกลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด) และใช้เกณฑ์การแปล ความหมายค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คือ ≤ 0.49 (ระดับต่ า) 0.50 ถึง 0.79 (ระดับปานกลาง) และ ≥ 0.80 (ระดับสูง) (เกษตรชัย และหีม, 
2554) 

ผลการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                  
มีพฤติกรรมการลดน้ าหนักในการควบคุมลดน้ าหนักอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการออกก าลังกายอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ทัศนคติต่อการออกก าลังกายอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 พฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.90 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมอาหารอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ทัศนคติต่อการ
ควบคุมอาหารอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 พฤติกรรมการควบคุมอาหารอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.90 (ดังตาราง 1) 

 

 

 

ตารางท่ี  1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการลดน้ าหนัก 

ตัวแปร Mean Std.  Dev. ระดับคุณลักษณะ 
พฤติกรรมการลดน้ าหนัก 3.75 0.70 มาก 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 3.61 0.64 มาก 
ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย 4.10 0.70 มาก 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย 2.90 0.94 ปานกลาง 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร 3.35 0.65 ปานกลาง 
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ทัศนคติต่อการควบคุมอาหาร 3.90 0.60 มาก 
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร 2.90 0.72 ปานกลาง 

รวม 24.51 4.95  

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างการออกก าลังกายทั้ง 3 ตัวแปรกับพฤติกรรมการลดน้ าหนัก  ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ปรากฎผลดังนี้  ความรู้ความเข้าใจในการออกก าลังกายมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกกรรมการลดน้ าหนัก  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ  0.897  ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก  (ดังภาพ 1)  ทัศนคติต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกกรรมการลดน้ าหนัก  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ  0.765  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง              
(ดังภาพ 2)  พฤติกรรมการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ  0.562  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  (ดังภาพ 3) 

     

r = 0.897   p-value = 0.000                               r = 0.765      p-value= 0.000 
ภาพที่ 1  ความรู้ความเข้าใจการออกก าลังกายกับ             ภาพที่ 2  ทัศนคติต่อการออกก าลังกายกับ
พฤติกรรมการลดน้ าหนัก                                               พฤติกรรมการลดน้ าหนัก 

 

 

 

 

 

        

1 2 3 4 5

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

4
.0

4
.5

5
.0

X2

Y
_

A

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

4
.0

4
.5

5
.0

X3

Y
_

A



593 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

    r = 0.562    p-value = 0.000 

  ภาพที่ 3  พฤติกรรมการออกก าลังกายกับพฤติกรรมการลดน้ าหนัก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมอาหารทั้ง 3 ตัวแปรกับพฤติกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปรากฎผลดังนี้ ความรู้ความเข้าใจการควบคุมอาหารมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.657  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ดังภาพ 4) ทัศนคติการควบคุมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการลดน้ าหนัก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001               
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.680 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (ดังภาพ 5) พฤติกรรมการ
ควบคุมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระกับที่ .001 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.675            
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (ดังภาพ 6) 

 

 

 

 

 

         r = 0.657      p-value = 0.000                         r = 0.680      p-value = 0.000 

 

 

 

 

 

 

                 r = 0.675       p-value = 0.000 

     ภาพที่ 6 พฤติกรรมการควบคุมอาหาร 
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ภาพที ่4 ความรู้ความเข้าใจการควบคุมอาหาร                          ภาพที่ 5 ทัศนคติการควบคุมอาหาร 
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สรุปและอภิปรายผล 

           1. ความรู้ความเข้าใจในการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับ
พฤติกกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการออกก าลังกายที่ถูกต้องมีผลต่อพฤติกกรรมการลดความอ้วนที่ถูกต้อง ส่วน
นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในการออกก าลังกายที่ผิดวิธีก็มีผลต่อพฤติกรรมการลดความอ้วนด้วย  
พฤติกรรมการลดน้ าหนักจะส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษา หากนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
ออกก าลังกายที่ถูกต้อง เลือกวิธีการออกก าลังกายลดน้ าหนัก ให้เหมาะกับร่างกาย อายุ และความต้องการด้วย 
นอกจากจะช่วยให้น้ าหนักลดลง เสริมสร้างความแข็งแรงของ หัวใจและปอดแล้ว ยังช่วยยกระดับระบบเผา
ผลาญในร่างกาย (Basal Metabolic Rate, BMR)ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย (ธตรฐ วงศ์สามศร, 2560) 

          2. ทัศนคติต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงกับพฤติกกรรมการลดน้ าหนัก 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  แสดงให้เห็นว่าการที่นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อ
การออกก าลังกายมีผลต่อพฤติกรรมการลดน้ าหนักที่ดีด้วย  หากนักศึกษามีทัศนคติด้านลบต่อการออกก าลัง
กายส่งผลให้การลดน้ าหนักไม่มีประสิทธิภาพ หากใช้วิธีที่ผิดในการลดน้ าหนักอาจจะมีผลเสียตามมา สอดคล้อง
กับค ากล่าวของPisit Tardging (2559) “สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการออกก าลังกายเพ่ือลดน้ าหนักคือ ทัศนคติของ
คนออกก าลังกาย เรื่องของทัศนคติ มันใช้ได้กับทุกสถานการณ์จริง ๆ เพราะถ้าเราขาดทัศนคติแล้ว เวลาเราท า
อะไร เราจะรู้สึกขัดใจ แล้วล้มเลิก ไม่สู้ต่อ ไม่ท าต่อ ผลคือ ล้มเหลว แล้วทัศนคติของคนออกก าลังกายเราเพ่ิง
ค้นพบ ซึ่งผมคิดว่า นักออกก าลังกายหลาย ๆ คน หรือคนที่มีหุ่นดีหลาย ๆคน เขามีทัศนติตรงนี้แล้ว”                
(Pisit Tardging, 2559) 

3. พฤติกรรมการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการลด
น้ าหนัก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพฤติกรรม
การออกก าลังกายปานกลาง ส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมการลดน้ าหนักโดยวิธีการออกก าลังกายยังไม่ดี  
อุปสรรคที่ส าคัญคือเวลาจ ากัด  ความเหนื่อยล้าต่อการเรียน และหันไปบริโภคยาลดน้ าหนักเนื่องจากมีความ
รวดเร็วกว่า อย่างไรก็ตามการลดน้ าหนักจะส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการที่นักศึกษามีความขยันต่อการออกก าลังกาย 
ความขยันหมั่นเพียร และท ากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของการออกก าลังกาย  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ       
ภาสกร  วัธนธาดา (2555) กล่าวว่า “ การออกก าลังกายเป็นเรื่องที่ง่าย แต่การออกก าลังกายให้สม่ าเสมอเป็น
เรื่องที่ยาก เพราะมีข้อมูลยืนยันว่า ผู้ที่เริ่มออกก าลังกายจะหยุดออกก าลังกายมากที่สุดในช่วง 2 เดือนแรก  
เมื่อครบ 6 เดือนจะพบว่า มีผู้หยุดออกก าลังกายประมาณ 50% ปัจจัยรอบตัวที่มีผลต่อการคงอยู่ของการออก
ก าลังกาย คือ ทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกายของคู่ครอง พบว่าในผู้ออกก าลังกายที่คู่ครองมีทัศนคติที่ดีกับ
การออกก าลังกาย จะมีการคงอยู่ของการออกก าลังกายหลัง 6 เดือนราว 80% ตรงข้ามกับในผู้ออกก าลังกายที่
คู่ครองมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการออกก าลังกาย จะมีการคงอยู่ของการออกก าลังกายหลัง 6 เดือนราว 40%”        
(ภาสกร วัธนธาดา,  2555) 
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4. ความรู้ความเข้าใจการควบคุมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับปานกลางกับพฤติกรรม
การลดน้ าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการควบคุมอาหารได้ไม่ดีมาก  ซึ่งปัจจัยที่ท าให้น้ าหนักเพ่ิมก็คือการรับประทานอาหารที่ผิดวิธี  
ดังนั้นการลดน้ าหนักที่ถูกต้อง และควบคุมไม่ให้กลับมาอ้วนใหม่ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
ควบคุมอาหารด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งตามหลักของการบริโภคอาหารที่ถูกต้องนั้น  ต้องบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่
ทุกวัน  เนื่องจากร่างกายต้องการสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารได้แก่ โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ 
วิตามิน และน้ า ถ้ากินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ หรือกินอาหารซ้ าซากเพียงบางชนิดทุกวัน อาจจะท าให้ได้รับ
สารอาหารไม่เพียงพอหรือมากเกินไป ดังนั้นวันหนึ่งๆ จึงจ าเป็นต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณแต่ละ
หมู่ให้หลากหลาย จึงจะได้สารอาหารครบถ้วน และเพียงพอส าหรับความต้องการของร่างกาย อันจะน าไปสู่
ภาวะโภชนาการที่ดีตามมา (นฤมล จันทร์สุรินทร์, 2558)  และมีความตั้งใจจริงและการเปลี่ยนพฤติกรรมผิดๆ
อย่างจริงจัง จึงจะประสบความส าเร็จ   

5. ทัศนคติต่อการควบคุมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงกับพฤติกรรมการลดน้ าหนัก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการ
ควบคุมอาหารส่งผลให้มีพฤติกรรมการลดน้ าหนักมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การที่นักศึกษาการสร้างแรงจูงใจ 
และเชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถควบคุมการกินและการออกก าลังกาย เป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประสบ
ความส าเร็จในการลดน้ าหนัก  การที่นักศึกษามีทัศนคติที่ต่อการบริโภคนั้น  เนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่           
มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ดีด้วย สอดคล้องกับ Zimbardo (2531) ที่กล่าวว่า  ส่วนที่เป็นความเชื่อ
ของบุคคล ที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดว่าสิ่งใดดี มักจะมี 
ทัศนคติ ที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนว่า สิ่งใดไม่ดี ก็จะมี ทัศนคติ ที่ไม่ดีต่อสิ่ งนั้น (Zimbardo, 1970 
อ้างถึงในพรทิพย์ บุญนิพัทธ์, 2531)  

            6.  พฤติกรรมการควบคุมอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงกับพฤติกรรมการลดน้ าหนัก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพฤติกรรมในการลด
น้ าหนักที่ดี  อยู่ในระดับปานกลาง โดยการวางแผนการบริโภคอาหารได้ดีจะสามารถท าให้การบริโภคอาหาร
ของนักศึกษามีระเบียบวินัยมากขึ้น นักศึกษาสามารถจัดตารางเวลาบริโภคอาหารได้ดี และนักศึกษาเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสัดส่วนที่พอดีต่อความต้องการของร่างกาย การเลือกกินอาหารที่มีแคลอรี่
ต่ าและมีส่วนผสมของ โปรตีนที่มีคุณภาพดี มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งมีวิตามินและเกลือแร่ที่พอเหมาะ 
จ าเป็นต้องทราบความรู้เบื้องต้นว่าอาหารชนิดใดกินได้มาก ชนิดใดกินได้น้อย ชนิดใดให้ประโยชน์ ชนิดใดให้
โทษอย่างไร จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้น้ าหนักลดได้ดีและปลอดภัย  (สุรัตน์ โคมินทร์, 2561) 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลการศึกษาในครั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างการออกก าลังกายและการควบคุมอาหาร
กับพฤติกรรมการลดน้ าหนัก แบ่งออกเป็น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกก าลังกาย นักศึกษามีความรู้และ
เข้าใจในเรื่องการออกก าลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งจะท าให้มีร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจาก
โรคอ้วน ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลดน้ าหนัก ส่งผลให้นักศึกษามี
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ก าลังใจในการปฏิบัติ ท าให้การลดน้ าหนักประสบความส าเร็จ พฤติกรรมการออกก าลังกาย นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี ทราบถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายแต่ในทางปฏิบัติยังปฏิบัติไม่มากนัก  
ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมอาหารนักศึกษายังมีความรู้ความเข้าใจได้ไม่ดีมาก ท าให้บริโภคอาหารที่ผิดวิธี 
เป็นสาเหตุที่จะท าให้มีน้ าหนักที่เกิน ทัศนคติต่อการควบคุมอาหาร มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมอาหาร                
มีแรงจูงใจ ในการเลือกบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ ส่งผลให้มีพฤติกรรมการควบคุมอาหารปฏิบัติเป็น
ประจ า พฤติกรรมการควบคุมอาหาร มีพฤติกรรมที่ดี อยู่ในระดับปานกลาง มีการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดไขมัน ซึ่งท าให้มีน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

การที่นักศึกษาออกก าลังกายและการควบคุมอาหาร โดยมีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี  และปฏิบัติ
อย่างเป็นประจ า ส่งผลให้มีพฤติกรรมการลดน้ าหนักที่ถูกต้อง เหมาะสม ท าให้ไม่มีไขมันส่วนเกิน มีร่างกายที่
แข็งแรงปราศจากโรคภัย 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ปฏิบัติ 

1.  จากผลการวิจัยที่พบว่าพฤติกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการลดน้ าหนักโดยใช้วิธีการออกก าลังกาย ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดโครงการที่ เน้น
การออกก าลังกาย เช่น จัดโครงการวิ่งเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

  2.  จากผลการวิจัยที่พบว่าแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดน้ าหนักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วนใหญ่มาจากการขาดความมั่นใจในตัวเองจึงท าให้เกิดแรงจูงใจในการลด
น้ าหนักเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับตัวเองมากขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดโครงการมอบประสบการณ์
จากผู้ที่ประสบความส าเร็จในการลดน้ าหนัก มาบอกเล่าเรื่องราวที่มีเนื้อหากล่าวถึงวิธีของการลดน้ าหนักให้
นักศึกษาได้เอาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต  

3.  จากผลการวิจัยที่พบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้น้ าหนักเพ่ิมขึ้น ล้วนมาจากภาวะโภชนาการเกินกว่าที่
ร่างกายต้องการ และนักศึกษาบางส่วนมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลดน้ าหนัก เช่น การลด
น้ าหนักท าได้โดยการอดอาหาร ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดโครงการเกี่ยวกับการลดน้ าหนักที่ถูกวิธี 
เช่น การควบคุมอาหาร รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

4.  จากผลการวิจัยที่พบว่าเจตคติต่อการลดน้ าหนักมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการลด
น้ าหนัก ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดโครงการในการลงทุนที่จะพัฒนาการลดน้ าหนัก โดยการจัดหาและ
บริการอุปกรณ์กีฬาอย่างหลากหลาย และเพียงพอต่อนักศึกษาทั่วทั้งมหาลัย ผู้ ปกครองควรปลูกฝังความคิด
ด้านดีในการลดน้ าหนักให้กับนักศึกษา ในเรื่องของประโยชน์และผลดีจากการลดน้ าหนัก นักศึกษาควรมี
ทัศนคติที่ดีต่อการลดน้ าหนักว่าการลดน้ าหนักนั้นมีประโยชน์ ท าให้เราเป็นคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
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5.  พบว่าการกินยาลดน้ าหนัก ส่งผลกระทบต่อร่างกายในทางลบ ท าให้มีภาวะผลข้างเคียงในการใช้ยา 
เช่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่อยากอาหาร หัวใจเต้นแรง คอแห้ง เป็นต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควร
จัดโครงการ หรือรณรงค์เก่ียวกับผลเสียของการใช้ยาลดน้ าหนักว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                   
ไม่สามารถกล่าวถึงกลุ่มนักศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 5 วิทยาเขตได้ จึงควรขยายผลการศึกษาโดยการน า
กรอบความคิดนี้ ไปใช้ศึกษากับกลุ่มประชากรทุกคณะ ทุกวิทยาเขต เพ่ือได้ผลการศึกษาที่เห็นภาพ
กว้างและชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.  ควรมีการศึกษาเชิงลึกในกลุ่มนักศึกษาแต่ละคณะหรือแต่ละสาขาวิชา เพราะแต่ละกลุ่มคณะหรือ
สาขาวิชานั้น ก็จะมีพฤติกรรมการลดน้ าหนักที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะท าให้เห็นสาเหตุ ปัจจัยการลด
น้ าหนักในหลาย ๆ ด้าน อันจะน าไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาการแก้ปัญหาพฤติกรรมการลดน้ าหนัก มีการรณรงค์การออกก าลัง เพ่ือให้นักศึกษา     
สามารถลดน้ าหนักได้ 

4. ควรมีการศึกษาแนวทางในด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการลดน้ าหนัก
เพ่ือให้เห็นต้นตอของปัญหาการลดน้ าหนักที่แท้จริงและอาจศึกษาปัจจัยที่มีอทธิพลต่อการลดน้ าหนัก                      
ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายและศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ การรับรู้ และทัศนคติต่อการออกก าลังกายพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 210 คน และวิเคราะห์
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ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพ่ือหาคา่ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลของการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.54)  โดยความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r= 0.63) ในขณะที่การรับรู้ประโยชน์ของ
การออกก าลังกาย การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกและ        
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกาย และทัศนคติต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกและ
ความสัมพันธ์ในระดับต่ า กับพฤติกรรมการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r=0.38) 

ค าส าคัญ: ความรู้  การรับรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1-8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
9 รองศาสตราจารย ์ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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บทน า  
 

ร่างกายมนุษย์มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพ่ือความเจริญเติบโต และรักษาสภาพการท างานที่ดีเอาไว้ 
การที่ไม่ค่อยได้ออกก าลังกาย ไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของสมรรถภาพทางกายหรือสุขภาพทาง
ใจ แต่ยังเป็นสาเหตุของความผิดปกติของร่างกาย และโรคร้ายหลายชนิดที่ป้องกัน ได้ ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหา
ทางการแพทย์ที่พบมากในปัจจุบัน ในทางการแพทย์ การออกก าลังกายอาจเปรียบได้กับยาสารพัดประโยชน์ 
เพราะใช้เป็นยาบ ารุงเป็นยาป้องกันและเป็นยาบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย แต่การที่ได้ชื่อว่ายาแล้วไม่
ว่าจะวิเศษเพียงไรก็จะต้องใช้ด้วยขนาดหรือปริมาณที่เหมาะสมกับคนแต่ละคน ในคนที่ใช้โดยไม่ค านึงถึงขนาด
หรือปริมาณที่เหมาะสม นอกจากอาจไม่ได้ผลแล้วยังอาจเกิดโทษจากยาได้ด้วย การออกก าลังกายให้เกิด
ประโยชน์แก่สุขภาพ คือ การจัดชนิดของความหนัก ความนาน และความบ่อยของการออกก าลังกายให้
เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย สภาพแวดล้อม และจุดประสงค์ของแต่ละคน การออกก าลังกายเป็น
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประการหนึ่งที่ส าคัญโดยมีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  เพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้อวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ท างานอย่างเต็มที่  เช่น ระบบกล้ามเนื้อและข้อ
ต่อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลทุกเพศ  ทุกวัย         
ทั้งบุคคลที่มีภาวะสุขภาพดีและบุคคลที่ เจ็บป่วยและอีกท้ังยังสามารถป้องกันโรคหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรค
ต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ และหลอดเลือด  
 ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการออกก าลังกายโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสร้าง                       
เสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนไทยทุกกลุ่มอายุมีการออกก าลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545) ได้ก าหนดแผนพัฒนา สุขภาพแห่งชาติ  มุ่งเน้นสร้างเสริม
สุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพ  ก าหนดเป้าหมายให้ประชาชน  มีการออกก าลังกาย และนโยบายต่อเนื่องถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550) ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนโดยให้คน
ไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ โดยมีการก าหนดแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  เพ่ือมุ่ง
เสริมสร้าง สุขภาพคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง  สนับสนุนให้คนไทย ลด ละ เลิก พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงทาง
สุขภาพ  ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเล่นกีฬา  และใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ (กรมอนามัย, 2549) 
 การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพของร่างกายเป็น ประจ าสม่ าเสมอ จะเป็นยาอายุวัฒนะ
อย่างหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายหลายสิ่งหลายประการ ดังต่อไปนี้ ทางด้านร่างกาย  อวัยวะในระบบต่าง 
ๆ ของร่างกายสามารถท างานประสานกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อดทน               
มีบุคลิกภาพที่ดี  ทางด้านจิตใจ การออกก าลังกายสม่ าเสมอนอกจากจะท าให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์แล้ว 
จิตใจร่าเริง แจ่มใส เบิกบาน ก็จะควบคู่กันมาเนื่องจากร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ถ้าได้ออกก าลังกาย
ร่วมกันหลาย ๆ คน เช่น การเล่นกีฬาเป็นทีม ท าให้เกิดความเอ้ือเฟ้ือมีเหตุผล อดกลั้น สุขุม รอบคอบและ
ยุติธรรม ทางด้านอารมณ์  มีอารมณ์เยือกเย็น ไม่หุนหันพลันแล่น ความเครียดจากการ ประกอบอาชีพน้อยลง 
เมื่อได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ทางด้านสติปัญญา การออกก าลังกายสม่ าเสมอท าให้ความคิดอ่านปลอดโปร่ง     
มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ การค้นหาวิธีเอาชนะคู่ต่อสู้ในวิถีของเกมส์การแข่งขัน ซึ่งบางครั้ง สามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ทางด้านสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืนได้ดีเพราะ
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การเล่นกีฬา หรือการออกก าลังกายร่วมกันเป็นหมู่มาก ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรม                    
มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้น ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (กาญจนศรี 
สิงห์ภู่, 2555)   
 สถานการณ์การเจ็บป่วยของคนไทย พบว่าป่วยด้วยโรคเรื้อรังท่ีเกิดจากพฤติกรรมการออกก าลังกายไม่
เหมาะสมเป็นจ านวนมาก แนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี สาเหตุส าคัญมาจาก 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ กินอาหารไม่เหมาะสม 
และขาดการออกก าลังกาย ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยจาก 5 โรคที่ส าคัญ คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาด
เลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (กรมอนามัย, 2549) 
 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่น้อยลง ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสุขภาพ 
และเกิดความไม่แข็งแรงของร่างกาย รวมทั้งก่อให้เกิดโรคเรื้อต่าง ๆ ตามมา ดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย โดยกิจกรรมการออกก าลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วย
เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดีได้ การออกก าลังกายอย่างเป็นประจ าสม่ าเสมอ ย่อมส่งผลที่ดีต่อร่างกาย                     
จากความส าคัญของการออกก าลังกายดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรหนึ่งที่ เห็นความส าคัญของการออกก าลัง
กาย จึงอยากจะส่งเสริมให้นักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และเกิดความสนใจในการออกก าลังกายมากขึ้น จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  การรับรู้ 
ทัศนคติต่อการออกก าลั งกาย  และพฤติกรรมการออกก าลั งกายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
น าไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป และตรงตามความต้องการของนักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ และทัศนคติต่อการออกก าลังกายพฤติกรรมการ
ออกก าลังกายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
กรอบแนวคิด  

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม   
    

 
 
 
 
 

 
วิธีการศึกษา  

1. ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย  

2. การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
3. การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกาย  
4. การรับรู้ภาวะสุขภาพ 
5. การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม  
6. ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย 
 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย
กาย 
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 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                 
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 1,111 คน (กองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่, 2561)    

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     

วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 210 คน และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการวิเคราะห์สถิติพหุตัวแปร                  
ซึ่งก าหนดว่าควรใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของตัวแปร  (นงลักษณ์ วิรัชชัย,2542) 

 โดยในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร (10x20 = 200 คน) ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งนี้ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 200 คน และไม่ควรเกิน 210 คน ตามที่ก าหนดความคลาด
เคลื่อนที่ .05 และได้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ การพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
นักศึกษา ตอนที่ 2 พฤติกรรมการออกก าลังกาย ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย  การรับรู้ประโยชน์
ของการออกก าลังกาย การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกาย การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการรับรู้แรง
ส นั บ ส นุ น ท า ง สั ง ค ม   แ ล ะทั ศ น ค ติ ต่ อ ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะศิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยม ีข ั้นตอนในการสราง และพ ัฒนาเคร ื่องม ือท ี่ใชในการว ิจ ัย ด ังน ี้ 

1. ศกึษาและรวบรวมขอม ูลจากหน ังส ือ เอกสาร และงานว ิจ ัยท ี่เก ี่ยวของ 
2. นำข้อมูลที่ได้มากำหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม และสำนวนของข้อ  

 ค  าถาม ใหตรงตามว ัตถ ุประสงคของงานว ิจ ัย  
3. สร้างข้อคำถามให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัดของคุณลักษณะแต่ละด ้าน โดยผู้วิจัย           

ได้ด ัดแปลง และปร ับปร ุงมาจากแบบสอบถาม เกี ่ยวก ับค  ุณลักษณะด้านต่าง ๆ จาก             
(โสภิตสุดา มงคลเกษม,2539) 

4. น าแบบสอบถามฉบ ับรางเสนอผู้เช ี่ยวชาญจ  านวน 3 ทาน เพ ื่อพ ิจารณาความตรงเชิงเน ื้อหา แล้ว
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่ต้องการวัดและคัดเลือกเฉพาะข้อ
ค าถามท่ีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ค่าท่ีได้อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน  210 คน เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยวิธีการวัดความสอดคล้องภายใน ได้ค่าความเชื่อมั่นของพฤติกรรมการออกก าลังกายมี
ค่าเท่ากับ 0.74 

 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย โดยใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย คือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50- 3.49 (ปานกลาง) 3.50-
4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากท่ีสุด) (เกษตรชัย และหีม, 2554) 

ส าหรับระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสามารถก าหนดออกเป็น 5 ระดับ คือ  ค่า r ≥ .81 หมายถึง 
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก  .61 ถึง .80 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง .41 ถึง .60  หมายถึง  
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง .21 ถึง .40 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า  ≤ .20 หมายถึง                
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก (เกษตรชัย และหีม, 2554) 
 
ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่ามีข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

1. เพศ พบว่าเป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.08 เพศชาย ร้อยละ 46.92   
2. ระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในชั้นปีการศึกษาปีที่  3 ร้อยละ 26.54 รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 2   

ร้อยละ 25.12  และชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 24.17 ,ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 24.17 ตามล าดับ 
3. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีพฤติกรรมการออกก าลัง

กายอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54   
4. การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย และการรับรู้การสนับสนุน

ทางสังคมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65, 3.57 และ 3.55 ตามล าดับ   
5. การรับรู้ภาวะสุขภาพ ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย และการรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกายอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.48 , 3.39 และ 3.30 ตามล าดับ (ดังตารางที่1)  
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

n=210 
ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 

ตัวแปรตาม    
พฤติกรรมการออกก าลังกาย 3.54 0.90 มาก 

ตัวแปรอิสระ    
ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 3.57 0.83 มาก 
การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 3.65 0.86 มาก 
การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกาย 3.30 0.95 ปานกลาง 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ 3.48 0.86 ปานกลาง 
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม 3.55 0.85 มาก 
ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย 3.39 0.95 ปานกลาง 
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2. ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงกับพฤติกรรมการออก
ก าลังกายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 (ดังภาพที่ 1) 

 

 
r= 0.63 p-value= .000  95% Confident Interval= 0.57, 0.71 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 

3. การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ดังภาพที่ 2) 

 

 
r= 0.50 p-value= .000  95% Confident Interval= 0.40 , 0.60 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกายกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 
4. การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ากับพฤติกรรมการ

ออกก าลังกายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 (ดังภาพที่ 3) 



606 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

r= 0.38 p-value= .000   95% Confident Interval= 0.25 , 0.49 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกายกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 

5. การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการออกก าลัง
กายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 (ดังภาพที่ 4) 

 
r= 0.50 p-value= .000   95% Confident Interval= 0.40 , 0.60 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 
6. การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการ

ออกก าลังกายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 (ดังภาพที่ 5) 
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r= 0.50 p-value= .000   95% Confident Interval= 0.40 , 0.60 

ภาพที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 
7. ทัศนคติต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ากับพฤติกรรมการออกก าลัง

กายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .001 (ดังภาพที่ 6) 

 
r= 0.38 p-value= .000  95% Confident Interval= 0.26 , 0.49 

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการออกก าลังกายกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีประเด็นส าคัญส าหรับการอภิปรายผล 6 ประเด็นคือ  

1.ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  แสดงว่า นักศึกษาที่มีความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกายเชื่อว่าการออกก าลังกายส่งผลดีต่อสุขภาพ และยังท าให้พฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของนักศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ดี โดย คาร์เตอร์วีกู๊ด (CarterV.Good.1973) กล่าวว่า ความรู้เป็นข้อเท็จจริง 
(facts) ความจริง (truth) เป็นข้อมูลที่มนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่างๆ การที่บุคคลยอมรับ
หรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีเหตุผล บุคคลควรจะต้องรู้เรื่อง เกี่ยวกับสิ่งนั้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ               
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นั่นก็คือ บุคคลจะต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆที่สนับสนุนและให้ค าตอบข้อสงสัยที่บุคคลมอยู่ชี้แจงให้
บุคคลเกิดความเข้าใจและ ทัศนคติที่ดี ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งเกิดความตระหนัก ความเชื่อ และค่านิยม
ต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ กุลธิดา เหมาเพชร และคณะ (2555,14) กล่าวว่าปัจจัยด้านความรู้การเข้าใจ 
และความรู้สึกนึกคิดที่เฉพาะเจาะจงต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavioral – Specific Cognitions and Affect
) ตัวแปรกลุ่มนี้ได้พิจารณาว่ามีความส าคัญในการจูงใจมากท่ีสุดต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและเป็นประเด็นที่
ส าคัญส าหรับนักศึกษาที่จะน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกายของตนเอง สอดคล้องกับ สมนึก แก้ว
วิไล (2552,63-64) กล่าวว่า ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย หมายถึง ความรู้ และความเข้าใจของ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับการออกก าลังกาย              ซึ่ง
ประกอบด้วย หลักการออกก าลังกายที่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบัติ และประโยชน์ที่ได้รับจากการออกก าลังกายทั้งนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีรัตน์ ฉิมเพ็ชร์ (2546) เรื่องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเองพบว่า            การ
วิเคราะห์ตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการ ออกก าลังกายที่สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการออก
ก าลังกายได ้คือความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
องคป์ระกอบแต่ละด้านของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ แสดงว่าความรู้เป็นปัจจัยน าที่ส าคัญในการที่จะส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรม ความรู้จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดการแสดง
พฤติกรรม ดังที่ สุกัญญา พานิชเจริญนาม (2545) กล่าวว่า “... การออกก าลัง กายอย่างถูกต้องและพอเหมาะ
เป็นทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันแม้มีคนเข้าร่วมการออก
ก าลังกายมากขึ้น แต่ก็มีจ านวนไม่น้อยที่เลิกออกก าลังกาย หลังจากที่เข้าร่วมได้ไม่นาน ดังนั้น ความรู้ความ
เข้าใจหลักการ ตลอดจนวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้องจึงมีความจ าเป็นในการที่จะท าให้คนที่เข้าร่วมมากขึ้น 
และคงการร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายให้นานจนเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิต...” จะเห็นได้ว่าการมีความรู้
เป็นองค์ประกอบนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา 
และความรู้จะช่วยให้สามารถเข้าใจหลักการปฎิบัติที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ที่สามารถน ามาใช้ปฎิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 

2. การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
โดยมีความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลาง แสดงว่า นักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์จากการออกก าลังกายและ
สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกก าลังกายของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ สอดคล้องกับสมนึก แก้ววิไล(2552) การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกาย                  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา เนื่องจากการที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรม
ใดๆ มักค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น การคาดการถึงประโยชน์ของการกระท าเป็น
สิ่งจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น (Pender. 1996 อ้างถึงใน ทิวาวัน ค าบรรลือ, 2546) สอดคล้องกับการศึกษา
ของกรับ และคาร์เตอร์ (Grubbs & Carter. 2002, อ้างถึงใน ทิวาวัน ค าบรรลือ, 2546) ที่พบว่า การรับรู้
ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับนิสัยการออกก าลังกายของนักศึกษา สอดคล้องกับบราวน์ (Brown, 2005 อ้างถึง
ใน พัชรีพรรณ ตรีศักดิ์ศรี, 2548) ที่พบว่า การรับประโยชน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ พัชรีพรรณ ตรีศักดิ์ศรี (2548) ที่พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการ
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ส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ
สามารถเป็นแรงจูงใจ แรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายได้ เนื่องจากโดยตัวบุคคล
ส่วนใหญ่แล้วเมื่อกระท าสิ่งใดจะต้องค านึงถึงผลเสีย และประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือน ามาช่วยในการตัดสินใจใน
การกระท า 

3. การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลัง โดยมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการรับรู้อุปสรรคเป็นสิ่งขัดขวางต่อการปฏิบัติพฤติกรรมซึ่ง
อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นสิ่งที่คาดคะเนก็ได้ ซึ่งจะมีผลต่อความตั้งใจ ในการที่จะปฏิบัติพฤติกรรม 
ดังนั้น การรับรู้อุปสรรคเปรียบเสมือนสิ่งกีดขวางไม่ให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมน้อย และมีการรับรู้อุปสรรค พฤติกรรมก็อาจเกิดขึ้นยากแต่ถ้าบุคคลมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติพฤติกรรม และการรับรู้ อุปสรรคพฤติกรรมน้อยก็จะส่งผลให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติพฤติ กรรม 
(Pender. 1996) สอดคล้องกับการรับรู้อุปสรรคต่อการกระท า (Perceived Barriers to Action) อุปสรรคที่ 
คาดว่าจะมีในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ อุปสรรคอาจเกิดจากความคิดหรือเกิดขึ้นจริง เช่น คิดถึงความไม่
พร้อม ความไม่สะดวก ราคาแพง ความยากล าบาก การเสียเวลา อุปสรรคถูกมองว่าเป็นเครื่องกั้น เครื่องกีด
ขวางค่าใช้จ่ายส่วนตัวของการกระท านั้นๆ เมื่อความพร้อมมีน้อยอุปสรรคมีมาก พฤติกรรมนั้นมักไม่เกิด เมื่อ
ความพร้อมที่จะกระท ามีมากกว่าอุปสรรคโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นก็จะมีมากข้ึน สอดคล้องกับการศึกษา
ของกรับและคาร์เตอร์ (Grubbs & Carter, 2002 อ้างถึงใน ทิวาวรรณ ค าบันลือ, 2546) ที่พบว่าการรับรู้
อุปสรรคมีความสัมพันธ์กับนิสัยการออกก าลังกายของนักศึกษา สอดคล้องกับทิวาวรรณ ค าบันลือ (2546)              
ที่พบว่า นักศึกษาที่มีการรับรู้อุปสรรคต่างกันมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน  จะเห็นได้ว่าการรับรู้
อุปสรรคมีผลต่อการออกก าลังกายอย่างมาก อาจส่งผลให้พฤติกรรมการออกก าลังกายเป็นไปในทางลบ ไม่เกิด
แรงจูงใจในการออกก าลังกาย ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพของนักศึกษาไม่แข็งแรง และไม่ได้รับการเสริมสร้างสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ  

4. การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกายกับพฤติกรรมการออก
ก าลังกายของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โดยมีความสัมพันธ์อยู่
ระดับปานกลาง แสดงว่า เมื่อนักศึกษารับรู้ว่า ตนเองมีสุขภาพดีก็มีแนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพมากกว่าบุคคลที่รับรู้ว่าตนเองสุขภาพไม่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของทิวาวรรณ ค าบันลือ (2546)                
ที่พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพต่างกัน พฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา กนกลดา 
อัมยงค์ (2548) ที่พบว่าการรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพการรับรู้
ภาวะสุขภาพของตนเองนั้นจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยปกติแล้วเมื่อทราบว่ามีสุขภาพ
ที่ดีนั้นจะท าให้นักศึกษารู้สึกมีความพร้อม และต้องการจะออกก าลังกาย ซึ่งส่งผลถึงพฤติกรรมการออกก าลัง-
กาย  

5. การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ระดับ               
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ปานกลาง แสดงว่า อิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา คือ 
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมจะเป็นตัวสนับสนุนให้บุคคล
คงไว้ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับ (Pender, 1996 อ้างถึงใน พัชรีพรรณ ตรีศักดิ์ศรี, 2548) 
สอดคล้องกับการศึกษาของเคอร์นียา และคณะ (Courneya & others, 2000 อ้างถึงใน ทิวาวัน ค าบรรลือ, 
2546) ที่พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจะสามารถท านายความตั้งใจในการออกก าลังกายของบุคคลได้ 
สอดคล้อง กับทิวาวัน  ค าบรรลือ (2546) ที่พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างกัน มีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน สอดคล้องกับชื่น ศิริรักษ์ (2547) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา สอดคล้องกับ กนกลดา อัมยงค์ (2548) ที่พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสอดคล้องกับไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ 
(2549) พบว่าการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
นักศึกษา จะเห็นได้ว่าการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อตัวของนักศึกษา เอง และ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา เพราะแรงสนับสนุนจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงการยอมรับในการ
กระท านั้น ดังนั้นเมื่อมีการรับรู้แรงสนับสนุนทั้งจากสังคม หรือคนรอบข้าง จะส่งผลถึงพฤติกรรมการออกก าลัง
กายของนักศึกษา 

6. ทัศนคติต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ระดับต่ า แสดงว่า    
เมื่อนักศึกษามีทัศนคติในด้านบวกเกี่ยวกับการออกก าลังกายจะท าให้พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา
เป็นไปในทิศทางที่ดี และท าให้เกิดการมีสุขภาพที่ดีโดยปราศจากโรคภัย แต่หากนักศึกษามีทัศนคติในด้านลบ
จะส่งผลให้พฤติกรรมการออกก าลังกายเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดี และอาจส่งผลให้มีสุขภาพย่ าแย่เนื่องจากการมี
ทัศนคติด้านลบจะท าให้นักศึกษาไม่มีแรงจูงใจในการออกก าลังกาย ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุ ขภาพ เพราะ
ทัศนคติ คือ ความรู้สึก และความคิดเห็น ซึ่งมีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยา ความชอบ หรือไม่ชอบ 
พอใจ หรือไม่ พอใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่งต่าง  ๆ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2533) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
จุดประสงค์ในการออกก าลังกายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสุขภาพ เ พ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือเพ่ือความ
สนุกสนาน จึงส่งผลให้ มีทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย และการออก ก าลังกายสามารถ เพ่ิมสรรถภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาได้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา เจตคติต่อการกีฬาและพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ของประสงค์ ทองเฌอ (2546) พบว่า นักศึกษามีเจตคติต่อการกีฬาอยู่ใน
ระดับดี ทัศนะคติเป็นความรู้สึก ความคิด หรือความคิดเห็นที่เกิดจากตัวบุคคลเอง ดังนั้นพฤติกรรมการออก
ก าลังกายจะเป็นไปในทางลบหรือบวกนั้น จะขึ้นอยู่กับมุมมองทัศนะคติของนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจในการ
ออกก าลังกาย  

 
ข้อเสนอแนะ   

1.  จากการวิจัยที่พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ออกก าลังกายของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ดังนั้นคณะและ
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มหาวิทยาลัยควรมีการให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการออกก าลังกาย เพ่ือให้นักศึกษามองเห็นถึงความส าคัญ 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกก าลังกาย และปฏิบัติตามหลักของการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้องและควร
จัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการออกก าลังกายเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

2. จากการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ควร
สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาโดยน าประโยชน์ของการออกก าลังกายมาเผยแพร่ให้นักศึกษาได้รับทราบ และ
เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการออกกก าลังกายและควรน าผลเสียจากการไม่ออกก าลังกายให้นักศึกษาได้รับทราบ 
เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นที่จะออกก าลังกาย และเห็นถึงประโยชน์จากการออกก าลังกาย 

3. จากการวิจัยที่พบว่า การรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ควรมี
การให้ค าแนะน าการแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษา เพ่ือนักศึกษาสามารถมองข้ามอุปสรรคในการออกก าลังกายได้ 
และควรรณรงค์ให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อเจออุปสรรคในการออกก าลังกาย เช่น เมื่อมี
ฝนตกจนไม่สามารถออกไปวิ่งได้ที่สนาม นักศึกษาสามารถเลือกที่จะออกก าลังกายภายในบ้าน หรือในร่มได้ 
โดยเลือกท ากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง 

4. จากการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ดังนั้นนักศึกษาควรสังเกต
ความเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างของร่างกาย สุขภาพในช่วงก่อนออกก าลังกาย และหลังออกก าลังกายว่ามี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร และควรมีการสังเกตสภาพร่างกายของตัวเองเป็นประจ า  เพ่ือสังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงร่างกาย สุขภาพทั่วไปของตนเองว่าเป็นไปในทิศทางใด และควรมีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
เพ่ือให้ทราบถึงสภาวะสุขภาพ และปัญหาสุขภาพ เพ่ือท าการดูแล รักษาสุขภาพ ร่างกาย อย่างถูกวิธี ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักศึกษาสามารถเลือกที่จะท ากิจกรรมการออกก าลังกายได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 

5. จากการวิจัยที่พบว่า การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออก
ก าลังกายของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ดังนั้นบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายที่สามารถท าร่วมกันได้กับครอบครัว เพราะ
กิจกรรมที่สามารถท าร่วมกันได้นั้นจะท าให้เกิดความสนุกสนาน และยังเป็นการสานความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัวให้มีความสนิทสนมเพ่ิมขึ้นด้วย อีกทั้งครอบครัวยังถือเป็นก าลังใจส าคัญที่สามารถสนับสนุนการออก
ก าลังกายได้เป็นอย่างดี  นักศึกษาควรชักชวนเพื่อน หรือบุคคลรอบข้างออกก าลังกาย เพ่ือให้การออกก าลังกาย
เป็นไปอย่างสนุกสนาน และถือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และครอบครัวควรให้ความส าคัญกับการออก
ก าลังกายของคนภายในครอบครัว มีการสนับสนุน ส่งเสริมต่อกัน เช่น การหาความรู้เพิ่มเติมที่เก่ียวกับการออก
ก าลังกายให้สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบ และเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย 
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6. จากการวิจัยที่พบว่า ทัศนคติต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออก
ก าลังกายของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ดังนั้น คณะ                
ศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยควรปลูกฝังการออกก าลังกายตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือให้มีทัศนะคติที่ดีต่อการออกก าลัง
กาย ควรจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้นักศึกษามีทัศนะคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย เช่น การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน
เพ่ือการกุศล และควรจัดท าสื่อเรียนรู้ที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกก าลังกาย  เ พ่ือให้นักศึกษาสามารถ
เข้าใจถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้ และเห็นถึงประโยชน์ ความส าคัญของการออกก าลังกายที่จะส่งผลถึงพฤติกรรม
การออกก าลังกายของนักศึกษาได้ 

ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ส น ใ จ ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2. ควรมีการควบคุมการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างอย่างรอบคอบเพ่ือป้องกันการส่งซ้ าหลาย ๆ รอบ 

และเพ่ือให้ได้ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
 
เอกสารอ้างอิง   
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ฐิติภรณ์ สิริวิลัยกุล1  ธนิยา สิรินธราภรณ2์  ปภาวรินท์ ศิริรัตน3์ 

ประโยชน์ ชาติวัฒนธรรม4   ภูวดล วงษ์โสภณากุล5  ศาศวัต ลอยวิสุทธ ุ ์6  

เหมหงส์ ธรรมมนตรี7   อภิชญา แก้วอัมพร8   และเกษตรชัย และหีม9 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการนอนดึกและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดื่ม 
ปัจจัยความบันเทิง ปัจจัยสุขภาพ และปัจจัยภารกิจกับพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร 2,903 คน และสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่มจ านวน 236 คน (ผู้ชาย 105 คน และผู้หญิง 131 คน) ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือ
วิจัย และใช้โปรแกรม EcStat วิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ 

ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ านวน 
ร้อยละ 61.44 ถูกจ าแนกอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการนอนดึก โดยการเล่นอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการนอนดึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการนอนกลางวันมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการนอนดึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งนักศึกษาที่นอนดึกได้แก่ นักศึกษาที่เล่น
อินเทอร์เน็ต (66.3%) และนักศึกษาท่ีนอนกลางวัน (67.8%) 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการนอนดึก ปัจจัยการดื่ม ปัจจัยความบันเทิง ปัจจัยสุขภาพ ปัจจัยภารกิจ นักศึกษา 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

1-8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
9 รองศาสตราจารย์ ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

บทน า 

การนอนหลับเป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน มนุษย์ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตใน 
การนอนหลับ (นาฏนภา อารยะศิลปธร พัชนี สมก าลัง จรัสศรี สีลาวุธ จันทร์จิรา ภูบุญเอิบ และจิราภรณ์               
มุลเมืองแสน, 2560) คุณภาพการนอนหลับมีความส าคัญและเป็นตัวบ่งชี้ถึง ภาวะสุขภาพ ความผาสุก และวิถี
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การด าเนินชีวิตที่มี สุขภาพดีของบุคคล หากบุคคลใดมีปัญหาด้านการนอน กล่าวคือ บุคคลนั้นอาจมี อาการ
เพลีย เหนื่อยง่าย อ่อนล้า และง่วงนอนในตอน กลางวันเพ่ิมขึ้น (ชลธิชา แย้มมา และพีรพนธ์ลือบุญ ธวัชชัย, 
2556) โดยเฉพาะวัยรุ่น เพราะเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาจากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ หากนอนหลับไม่
เพียงพอจะท าให้รู้สึกไม่สดชื่นและเหนื่อยล้า ไม่กระตือรือร้นในการเรียนในตอนเช้า และมีพฤติกรรมหลับใน
เวลาเรียนได้ นอกจากนั้นการนอนดึกจนกลายเป็นพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ
ร่างกายได ้

การนอนหลับยังเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยาพ้ืนฐานที่ซับซ้อนและสอดประสานกับจังหวะชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิตโดยมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของอวัยวะไปในทางผ่อนคลาย คือ ระดับความรู้สึกตัวลดลง 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากหรือไม่มีเลยแสดงพฤติกรรมสงบนิ่งและหลับตา  
การนอนหลับเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ถูกปลุกให้ตื่นได้โดยการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่เหมาะสม 
การนอนหลับช่วยส่งเสริมกระบวนการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกท าลาย
หรือได้รับความเสียหายสร้างและสะสมพลังงานเพ่ือน ามาใช้ในการท างานของระบบต่างๆ  ในการด ารงชีวิต      
ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และความจ า รวมทั้งช่วยให้บุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ที่คุกคามความผาสุกหรือ
ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะเจ็บป่วยได้อย่างราบรื่นการที่บุคคลมีแบบแผนการนอนหลับเป็นปกติและคงไว้ซึ่ง
ปริมาณการนอนหลับประมาณ 1 ใน 3 ของระยะเวลาที่ตื่นหรือปริมาณการนอนหลับที่มีผลให้บุคคลนั้น
สามารถท ากิจกรรมในขณะตื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นาฏนภา อารยะศิลปธร พัชนี สมก าลัง จรัสศรี สีลาวุธ 
จันทร์จิรา ภูบุญเอิบ และจิราภรณ์ มุลเมืองแสน, 2560) แสดงถึงการนอนหลับที่เพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย นอกจากนี้คุณภาพการนอนหลับยังเป็นตัวบ่งชี้ภาวะสุขภาพและความผาสุกของเด็กและวัยรุ่นที่ส าคัญ  

นอนดึกเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพของเด็กเล็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ที่อาจท าให้เหนื่อยล้าหรือง่วงระหว่าง
วัน คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการนอนดึกนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ และไม่ทราบถึงภัยอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งที่จริง
แล้ว การนอนดึกเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องอาจท าให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วนหรือโรคเบาหวาน บางคนนอน
ดึกเพราะเป็นผลข้างเคียงจากโรคหรืออาการบางอย่าง ในขณะที่บางคนนอนดึกเพราะท ากิจกรรมจนเลยเวลา 
ทั้งนี้ ทุกสาเหตุล้วนแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนให้เหมาะสม ก่อนที่จะเสีย
สุขภาพมากไปกว่าเดิม (นิลวรรณ นิมมานวรวงศ์ , กิติยา สันติพาณิชย์วงศ์, นงนภัส เก้าเอ้ียนและณัฏฐ์พัชร์              
ฐิติปุญญา, 2559) 

สาเหตุของการนอนดึก การนอนดึกอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  เช่น นาฬิกาชีวิตแตกต่างไปจาก
ปกต ิโดยนาฬิกาชีวิต หมายถึง รอบการท างานของร่างกายใน 24 ชั่วโมง ที่ร่างกายเข้าใจอัตโนมัติว่าเวลาใดคือ       

เวลาตื่น เวลาใดคือเวลานอน โดยอาศัยความมืดและความสว่าง ดังนั้น ผู้ที่มีนาฬิกาชีวิตแตกต่างไปจากปกติ
อาจมีแนวโน้มที่จะนอนดึกได้ การนอนดึกอาจเกิดจากอีกสาเหตุที่เก่ียวกับเมลาโทนิน (Melatonin) เมลาโทนิน
เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายควบคุมการนอนหรือตื่นได้ การนอนดึกจึงอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตเมลาโทนินผิดปกติ มีปัญหาหรือได้รับผลกระทบมาจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น สภาพแวดล้อมตอนนอน                   
ไม่เหมาะสม ร่างกายอาจเข้าใจว่ายังไม่ถึงเวลานอน ถ้ามีแสงสว่างมากเกินไปหรือมีการส่งเสียงที่ดังเกินไป              



616 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การเปลี่ยนแปลงตารางเวลานอน มักเกิดกับผู้ที่ต้องท างานกะกลางคืนหรือต้องสลับกะอยู่ตลอดเวลา  ร่างกาย
จึงต้องเปลี่ยนเวลานอนอยู่บ่อยครั้ง อาจท าให้ง่วงหรือเหนื่อยล้าในช่วงที่ท างานได้ เพราะร่างกายปรับเวลา             
ไม่ทัน ผลกระทบจากยาและแอลกอฮอล์ ยาบางชนิดอาจท าให้รู้สึกง่วงหรืออาจส่งผลให้มีปัญหากับการนอน 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอน อาจมีผลให้ไม่รู้สึกง่วง จนนอนดึก แต่หากดื่มในช่วงเวลาอ่ืน ๆ อาจไม่
ส่งผลกระทบ นอนดึกอาจมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพบางอย่างได้  เช่น  โรคสมองเสื่อม 
ภาวะซึมเศร้ารุนแรง การฟ้ืนตัวจากอาการโคม่า การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือภาวะอ่ืนๆ  

สาเหตุการนอนดึกของวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ประสบปัญหาการนอนดึกค่อนข้างสูง เพราะมักท า
กิจกรรมจนดึก เช่น เล่นวิดีโอเกม หรือรอดูรายการทีวีที่ฉายในช่วงกลางคืน พฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้
ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลง เพราะการผลิตเมลาโทนินอาจชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การหาสาเหตุของการ
นอนดึกนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะอาจมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมในแต่
ละวัน กฎระเบียบอ่ืนๆ ในบ้าน ตารางเวลาของผู้ปกครองที่จะต้องกลับบ้านดึกและรีบออกแต่เช้าจึงท าให้ไม่มี
เวลาควบคุมดูแลเวลานอนของบุตรหลาน เป็นต้น (นิลวรรณ นิมมานวรวงศ์, กิติยา สันติพาณิชย์วงศ์, นงนภัส 
เก้าเอ้ียนและณัฏฐ์พัชร์ ฐิติปุญญา, 2559) 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนอนดึกเป็นประจ าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งสุขภาพจิต
และสุขภาพร่างกาย หากไม่รีบแก้ไข อาจต้องประสบปัญหาหรือเป็นโรคต่างๆ รวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิต              
การนอนดึกส่งผลถึงอารมณ์หลังจากตื่นนอน เช่น  ความคิดในเชิงลบ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า โรคย้ าคิด
ย้ าท า เป็นต้น โรคอ้วน หากเปรียบเทียบระหว่างชายและหญิง ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่า เพราะผู้หญิงมี
แนวโน้มที่จะมีไขมันหน้าท้องและมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) และยังมี
งานวิจัยระบุว่า การนอนดึกอาจมีส่วนท าให้เกิดโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นได้ เพราะพบความสัมพันธ์ของค่าดัชนี
มวลกายสูงขึ้น แต่ยังไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างชัดเจน ในส่วนของโรคหัวใจ มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าผู้ที่นอนหลัง
เที่ยงคืน อาจะเกิดภาวะเส้นเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ได้มากกว่าผู้ที่นอนก่อนเที่ยงคืน แต่ไม่สามารถ
ระบุได้แน่ชัดว่าการนอนดึกส่งผลให้เป็นโรคหัวใจโดยตรง เพราะผู้ที่เป็นโรคหัวใจจากการนอนดึกนั้น มักมี
ปัจจัยเสียงอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น สูบบุหรี่ ดื่มหนักหรือกินมากเกินไป เป็นต้น (นิลวรรณ นิมมานวรวงศ์,                  
กิติยา สันติพาณิชย์วงศ,์ นงนภัส เก้าเอ้ียนและณัฏฐ์พัชร์ ฐิติปุญญา, 2559) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า เด็กวัยรุ่นได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการนอนดึกเป็น
จ านวนมาก และเม่ือปฏิบัติเป็นประจ าจนกลายเป็นพฤติกรรม จะส่งผลให้ปัญหาต่อไปในอนาคต ทั้งปัญหาด้าน
สุขภาพ ปัญหาทางด้านการเรียน ปัญหาการเข้าสังคม เป็นต้น 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เนื่องจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ              
มีจ านวนมากและมีความหลากหลายของสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งยังมีการจัดกิจกรรมในคณะบ่อยครั้งซึ่ งมีส่วน
เกี่ยวข้องในการนอนของนักศึกษาแต่ละคน เพ่ือน าผลศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการนอนดึกในเด็กไทย 
และเพ่ือน าผลวิจัยที่ได้รับมาเป็นข้อสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมการนอนดึก 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยก าหนดปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ เพศ ระดับชั้นปีการศึกษา สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา ลักษณะที่อยู่อาศัย 
ช่วงเวลาที่เข้านอนเป็นประจ า และโรคประจ าตัว 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดื่ม ปัจจัยความบันเทิง ปัจจัยสุขภาพ และปัจจัยภารกิจ
กับพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วิธีการศึกษา  

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,903 คน 

 
 กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 236 คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปรควร
ก าหนดตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระ 10 ตัว และมีตัวแปรตาม 1 ตัว 
รวมเป็น 12 ข้อ 12 × 11 = 136 ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ควรใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 136 คน ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ การพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่  2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนดึกในกลุ่มนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการนอนดึก ซึ่งมี ความตรงเชิงเนื้อหาอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.74 (เกษตรชัย และหีม, 2554) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                    
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ไคสแควร์ 

ผลการศึกษา 

1. นักศึกษาคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 62.29)  ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง (ร้อยละ 52.54)  มีประสบการณ์ความเครียด         
(ร้อยละ 71.19)  มีพฤติกรรมการออกก าลังกาย (ร้อยละ 72.46)  มีการเล่นอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 86.86)                   
มีการท าการบ้านดึก (ร้อยละ 75)  มีการดูซีรี่ย์ (ร้อยละ 58.05)  มีการเล่นเกม (ร้อยละ 63.56)  มีการนอน
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กลางวัน (ร้อยละ  64.41) และมีการท างานพาร์ทไทม์ (ร้อยละ 27.97) ตามล าดับ นอกจากนี้นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถูกจ าแนกอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการนอนดึกจ านวน 145 คน 
(ร้อยละ 61.44) 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดื่มกับพฤติกรรมการนอนดึก 

ปัจจัยการดื่ม พฤติกรรมการนอนดึก Chi-square p value 
ไม่ดึก ดึก 

การดื่มแอลกอฮอล์ 
ไม่ดื่ม 

 
ด่ืม 

 
46.1% 

41 
34. 0% 

50 

 
53.9% 

48 
66.0% 

97 

27.564 0.065 

การดื่มชา กาแฟ คาเฟอีน 
ไม่มี 

 
มี 

 
42.0% 

47 
35.5% 

44 

 
58.0% 

65 
64.5% 

80 

1.043 0.307 

  

2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการดื่มชา กาแฟ คาเฟอีนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการนอน
ดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ดังตารางที ่1 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความบันเทิงกับพฤติกรรมการนอนดึก 

 
 

 
พฤติกรรมการนอนดึก 
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ปัจจัยความบันเทิง  
ไม่ดึก 

 
ดึก 

Chi-square p value 

การเล่นเกม 
ไมเ่ล่น 

 
เล่น 

 

 
39.5% 

34 
38.0% 

57 

 
60.5% 

52 
62.0% 

93 

0.054 0.815 

เล่นอินเทอร์เน็ต 
ไม่เล่น 

 
เล่น 

 
70.1% 

22 
33.7% 

69 

 
29.0% 

9 
66.3% 
136 

15.882*** 0.000 

ดูซีรี่ย์ 
ไม่เล่น 

 
เล่น 

 
41.1% 

41 
36.5% 

50 
 
 

 
58.6% 

58 
65.3% 

87 

0.586 0.443 

***P < .001 

3. การเล่นเกมและการดูซีรี่ย์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ส่วนการเล่นอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
นอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001  โดยนักศึกษาที่เล่นอินเทอร์เน็ตมีการนอนดึกสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ต  (66.3% 
Vs. 29.0%) ดังตารางที ่2 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพกับพฤติกรรมการนอนดึก 

 พฤติกรรมการนอนดึก   
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ปัจจัยสุขภาพ ไม่ดึก ดึก Chi-square p value 

ออกก าลังกาย 

ไมอ่อก 

 

ออก 

 

40% 

26 

38% 

65 

 

60 % 

39 

62% 

106 

0.078 0.779 

นอนกลางวัน 

ไมน่อน 

 

นอน 

 

50.0% 

42 

32.2% 

49 

 

50.0% 

42 

67.8% 

103 

7.205** 0.007 

ความเครียด 

ไมเ่ครียด 

 

เครียด 

 

42.6% 

29 

36.9% 

62 

 

57.4% 

39 

63.1% 

106 

0.673 0.411 

**p < .01 

4. การออกก าลัง และความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะ
วิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ ส่วนการนอนกลางวันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การนอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่นอนกลางวันมีการนอนดึกสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้นอนกลางวัน  (67.8% Vs. 
50.0%)  ดังตารางที ่3 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจกับพฤติกรรมการนอนดึก 

 พฤติกรรมการนอนดึก   
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ปัจจัยภารกิจ ไม่ดึก ดึก Chi-square p value 

ท างานพาสไทม์ 

ไมท่ า 

 

ท า 

 

35.9% 

615 

45.5 

30% 

 

64.1% 

109 

54.5% 

36 

       1.838 0.175 

ท าการบ้านดึก 

ไมท่ า 

 

ท า 

 

45.8% 

27 

36.2% 

64 

 

54.2% 

32 

63.8% 

113 

1.723 0.189 

 

5. การท างานพาสไทม์และท าการบ้านดึกไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษา
คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังตารางที ่4 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดื่ม ปัจจัยความบันเทิง ปัจจัยสุขภาพ และปัจจัย
ภารกิจกับพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ มีประเด็นส าคัญส าหรับการอภิปรายผล 2 ประเด็น คือ 

1. การเล่นอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยนักศึกษาที่เล่น
อินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนในการนอนดึกสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ต  (66.3% Vs 29.0%) ทั้งนี้เพราะ
การเล่นอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสาเหตุส าคัญอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันอินเทอร์เน็ตนั้นมี
ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเราหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและพาณิชย์ ด้านการบันเทิง 
ยังได้มีการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันท าได้หลากหลาย อาทิ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล (email), สนทนา (chat), อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด ,                 
การติดตามข่าวสาร, การสืบค้นข้อมูล / การค้นหาข้อมูล, การชม หรือซื้อสินค้าออนไลน์, การดาวโหลด เกมส์ 
เพลง ไฟล์ข้อมูล ฯลฯ, การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่าง ๆ ออนไลน์ , การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
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ออนไลน์, การเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning), การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (video conference), 
โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP), การอัปโหลดข้อมูล หรืออ่ืนๆ ซึ่งแนวโน้มล่าสุดของการใช้อินเทอร์เน็ตคือ
การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพ่ือสร้างเครือข่ายสังคม (Social Network) ซึ่งพบว่าปัจจุบัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์ 
และการใช้เริ่มมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) มากขึ้น 
เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนให้การเข้าถึงเครือข่ายผ่านโทรศัพท์มือถือท าได้ง่ายขึ้นมากท าให้
อินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอันดับต้นในการใช้ชีวิต ซึ่งกลุ่มตัวอย่ างที่ท าการวิจัยส่วนใหญ่ใช้
อินเทอร์เน็ตเกินขอบเขตและเกินเวลาของตัวเองไปในแต่ละวัน จนส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการนอนดึก 
สอดคล้องกับ เอมิกา เหมมินทร ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจาก
การใช เครือขายสังคมออนไลน (Social Media)ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครประชาชน พบว่า               
สวนใหญร้อยละ 34.50 มีระยะเวลาในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน1-3 ชั่วโมงตอวันมากที่สุด 
รองลงมา ใชบริการมากกวา 5 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 24.75 (เอมิกา เหมมินทร, 2556)   

นอกจากนี้สื่อโซเชี่ยลมีเดี่ยที่กลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้กันมาก นั่นก็คือ เฟซบุ๊ค ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่  
ที่เชื่อมโยงผู้คนจากท่ัวโลกเข้าด้วยกัน อีกท้ังยังเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและนักศึกษายังสามารถเป็นผู้ที่ส่ง
สารและรับสารได้ภายในคนคนเดียว ท าให้มีความรู้สึกว่าพ้ืนที่บนเฟซบุ๊คคือพ้ืนที่ส่วนตัวที่ตนเองเป็นเจ้าของ
และใช้สื่อสารกับคนภายนอก สอดคล้องกับ ปณิชา นิติพรมงคล ที่ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเฟซบุ๊คเปนเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คนท างาน
ให้ความนิยมในการเปนสมาชิกมากที่สุดเนื่องจากเฟซบุ๊คช่วยสร้างเครือข่ายเพ่ือนเก่าและหาเพ่ือนใหม
สามารถสงขอความแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกันและกัน โดยเฟซบุ๊คมีการจัดรูปแบบใหสามารถสื่อสารกันได้ 
อยางใกลชิด (ปณิชา นิติพรมงคล, 2554) 

2. การนอนกลางวันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักศึกษาที่นอนดึก
มีสัดส่วนในการนอนกลางวันเท่ากับนักศึกษาที่ไม่ได้นอนกลางวัน (50.0% Vs 50.0%) ทั้งนี้มีหลายปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการนอนกลางวันของกลุ่มนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับในเวลากลางคืน มีการท ากิจกรรม
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหนักจนเกิดอาการอ่อนเพลีย ซึ่งวัยรุ่นควรใช้เวลาในการนอนหลับ  8-10 ชั่วโมง 
สอดคล้องกับ จิราภรณ์ ทับแสงสี ที่ได้ศึกษาคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลประจ าการหออภิบาล
ผู้ป่วยหนักในประเทศไทย พบว่าพยาบาลประจ าการร้อยละ 81.90 มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี (จิราภรณ์              
ทับแสงสี, 2550) และสอดคล้องกับ ฉันทนา แรงสิงห์ ที่ได้ศึกษาคุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พยาบาลวิชาชีพร้อยละ36.90ใช้เวลาในการนอน
หลับแต่ละคืน 5-6 ชั่วโมง ซึ่งโดยปกติระยะเวลาที่เหมาะสมในการนอนหลับในแต่ละคืนของผู้ใหญ่วัยกลางคน
คือ6-8 ชั่วโมง (ฉันทนา แรงสิงห์, 2550) 

ข้อเสนอแนะ   
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ปฏิบัติ 

1. จากผลการวิจัยที่พบวาการเล่นอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษา 
ดังนั้น ควรเปลี่ยนพฤติกรรมจากการติดโทรศัพท์เป็นติดหนังสือแทน โดยลองหาหนังสือที่ชอบสัก  2-3 เล่มไว้
บนหัวเตียง ซึ่งการอ่านจะเป็นการใช้สมาธิจะช่วยเพิ่มระดับความง่วงได้ดี และท าให้หลับสนิทอีกด้วย 

 2. จากผลการวิจัยที่พบวาการนอนกลางวันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษา 
ดังนั้นควรก าหนดเวลานอนให้เป็นกิจวัตรโดยมีช่วงเวลาผ่อนคลายก่อนเข้านอน และวางแผนกิจกรรมประจ าวัน
ของตัวเองให้ดี จัดเวลานอนให้เหมาะสมตามที่ร่างกายต้องการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

เนื่องจากการศึกษาที่เกี่ยวกับปัจจัยการนอนดึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต  
หาดใหญ่ ยังมีน้อย ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือสนับสนุน และเป็น
แนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
เช่น โรคประจ าตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้  สิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง 

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการนอนดึกของนักศึกษาคณะอ่ืนๆ  เพ่ือทราบถึง 
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะการนอนดึกและทราบถึงผลกระทบต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา                 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการนอนดึก การวางแผนในการด ารงชีวิตประจ าของ
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาวางแผนแก้ไข ต่อไป 

4. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในกลุ่มนักศึกษาแต่ละคณะ หรือ แต่ละสาขาวิชาไป เพราะแต่ละ  กลุ่มคณะ 
หรือ สาขาวิชานั้น ก็จะมีปัจจัยส่งผลต่อการนอนดึกที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะท าให้เห็นปัจจัยหลายๆ  ด้าน                  
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นยิ่งขึ้น 
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ธิติเวทย์  พงศ์เศรษฐ์กุล4  นัฐภัทร ถาวรธรรมรัตน์5  บุษกร อ๋องเซ่ง6 
ไวยวัฒน์  รองสวัสดิ์7  สุวิตตา  สุวรรณคง8  และเกษตรชัย  และหีม9 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
รั บ รู้ บ ท บ า ท ข อ ง บุ ค ค ล ใ ก ล้ ชิ ด กั บ พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ล่ น เ ก ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 252 คน ใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์  เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลของการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มี
พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง  โดยการรับรู้การปล่อยปะละเลยของครอบครัว                
การรับรู้การเล่นเกมของเพ่ือน การรับรู้ประเภทเกมการรับรู้โทษของการเล่นเกม การรับรู้ประโยชน์ของ                 
การเล่นเกม และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกม มีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับ
พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ค าส าคัญ: ปัจจัยการรับรู้บทบาทของบุคคลใกล้ชิด พฤติกรรมการเล่นเกม นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1-8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
9 รองศาสตราจารย ์ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

บทน า  
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทแพร่หลายในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน

โทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมการติดเกมของวัยรุ่นคล้ายกับพฤติกรรมของผู้ป่วยติดสารเสพติด และผู้ป่วยติดการ
พนัน คือ มีความพึงพอใจเมื่อได้รับชัยชนะในการเล่นเกม และต้องการเอาชนะเพ่ิมขึ้นอีกจึงรู้สึกพึงพอใจเท่า
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เดิม และมักใช้เวลาในการเล่นเกมนานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ มีความคิดหมกมุ่นกับเกม
คอมพิวเตอร์อย่างมาก และมีความต้องการเล่นเกมตลอดเวลา 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน และในสังคมมาก
ยิ่งขึ้นเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างรวดเร็ว มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบการใช้ข้อมู ลดิจิตอล  
จนบางครั้งสามารถเรียกได้ว่าเป็นสังคมดิจิตอล หรือ สังคมออนไลน์ (ธนพร เผดิมเกือกูลพงศ์ และฉัตรวรัญ 
องคสิงห์, 2556: 1028) ซึ่งถือเป็นการเข้าถึงยุคสมัยโลกาภิวัติจึงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน เกมออนไลน์
ถือเป็นตัวเลือกในระดับต้นๆที่นักศึกษานิยมใช้เป็นกิจกรรมในเวลาที่ต้องการพักผ่อน และเกมออนไลน์ก็มีอยู่
หลากหลายรูปแบบ เช่น เกมแอคชั่นแบบ FPS (Action First Person Shooters Games) เกมต่อสู้ (Fighting 
Game) เกมกีฬาและการแข่งขัน (Sport & Racing Games) หรือเกมการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น (จิรญา จงสุข
สวัสดิ์,2559) แต่ละประเภทก็จะให้ความสนุกท่ีแตกต่างกันทางอารมณ์   

เกมคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพ่ือความบันเทิงแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หากแต่
ว่าในปัจจุบัน ผู้ที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงวัยแห่งการศึกษาหาความรู้             
มีจ านวนการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนมากขึ้นนอกจากเกมคอมพิวเตอร์จะให้ความเพลิดเพลิน 
และเป็นการฝึกสมองแล้วนั้น ยังพบว่าเกมคอมพิวเตอร์บางประเภทก็ให้โทษด้วยเช่นกัน เพราะเกม
คอมพิวเตอร์ที่ก าลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ เป็นเกมประเภทที่มีความรุนแรง เช่น เกมที่ยิงกัน เกมต่อสู้ เกมที่มุ่ง
เอาชนะเป็นหลัก วัยรุ่นจึงใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือฝึกกลยุทธ์ในการเล่นเกมให้ดีขึ้น 
ส่งผลท าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี เป็นปัญหาต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคมได้                   
ในปัจจุบันร้านเกมคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง จึงท าให้วัยรุ่นหลายคนหันมาสนใจเล่นเกม
คอมพิวเตอร์มากขึ้น ท าให้เสียทั้งเวลาและสุขภาพ (อรนุช บุญรักษา, 2549) เกมคอมพิวเตอร์มีทั้งประโยชน์
และโทษ ดังนั้นคนที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ควรจะเลือกรับแต่ด้านที่ให้ประโยชน์มากกว่าโทษ ถ้าหากมีการเล่น
เกมต่อวันจ านวนหลายชั่วโมง จะกลายเป็น เด็กติดเกม ค านี้กลายเปนเสมือนยาพิษที่อยูในใจของผูปกครองทุก
คนเด็กติดเกมมีหลาย อยาง เชน เลนเพ่ือสนุก เลนเพ่ือคลายเครียด เลนเพ่ือเทหเปนที่ยอมรับของเพ่ือน               
แตถาเลนเปนชีวิตเสมือนมันคือสิ่งที่ท าใหมีความสุขเหมือนสรางโลกสวนตัวเสมือนสิ่งทดแทนโลกแห ง              
ความเปนจริง อันนี้อันตรายกวาเพราะถาพวกเขาหลุดจากโลกของเกมเขามักปฏิเสธโลกความเปนจริงไมคอย
แครใครและอาจเปนโรคซึมเศราได ้ 

 ทุกอยางในโลกนี้เมื่อมีขอเสียก็ตองมีขอดีบางอยางอยูบาง เชน มีหลายเกมที่ชวยฝกการสังเกต                  
ฝกทักษะความไวในการโตตอบ ฝกไหวพริบ สรางสรรคหรือประดิษฐสิ่งใหมๆบางเกมท าใหรสูึกผอนคลายหลบ
จากโลกภายนอกแตวัยรุ่นบางคนที่อยูกับจอคอมพิวเตอรหรือตูเกมทั้งวัน จึงอาจกลายเปนวัยรุ่นที่อยูแตกับ
ตัวเองไดเหมือนกัน การเลนอยางขาดการควบคุมที่เรียกวาติดเกมนั้นสงผลใหเด็กใชเวลากับการเลนเกมจนขาด
ความกระตือรือรน ขาดความรับผิดชอบตอตนเองที่จะท ากิจวัตรประจ าวัน และหนาที่ส าคัญโดยเฉพาะเรื่อง
การเรียน เพราะสวนใหญเมื่อไดเลนเกมแลวจะเลนอยางหมกมุน ท าใหเกิดผลเสียตอสุขภาพกาย ทั้งเรื่อง
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สายตาความออนลาของกลามเนื้อเด็กขาดโอกาสในการเรียนรูจากการท ากิจกรรมอ่ืนๆเด็กบางคนที่อยูกับจอ
คอมพิวเตอรหรือตูเกมทั้งวัน จึงอาจกลายเปนวัยรุ่นที่อยูแตกับตัวเอง ขาดทักษะทางสังคมในการอยูรวมกับคน
อ่ืน วัยรุ่นที่ติดเกมหลายคนจะหงุดหงิด ฉุนเฉียวงายไมรจูักแบงปนคนอ่ืนใจแคบและหลายคนกาวราวมากขึ้นถึง
ตอนนี้แตละฝายตางมองถึงปญหาและทางแกไข (สุรพล สีห์สุรงค์, 2551) หากเรารู้จักการเล่นเกมอย่างมี
ประโยชน์ก็จะช่วยลดปัญหาทางด้านสังคมท่ีบางสาเหตุก็มีผลมาจากการติดเกม 

  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า วัยรุ่นไทยได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากการเล่มเกม
คอมพิวเตอร์ ไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เด็ก ๆ ซึมซับก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่อาจกลายเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต 
ปัญหาบุคลิกภาพ ปัญหาทางด้านการเรียน ปัญหาการเข้าสังคมเป็นต้น ปัญหาเหล่านี้อาจจะลุกลามเป็นปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาระดับประเทศ หรืออาจถึงระดับโลก หากผู้ใหญ่ยังปล่อยปละละเลย จากสาเหตุต่างๆ             
ที่เป็นปัญหาส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมของวัยรุ่น จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างของวัยรุ่นจากกลุ่มนักศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้ บทบาทของ
บุ คคล ใกล้ ชิ ดกั บ พฤติ ก ร รมการ เล่ น เ กมคอม พิว เ ตอร์ ข อง เด็ กนั กศึ กษาคณะ เศรษฐศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือน าผลศึกษาไปวางแผนหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้นกับเด็กเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.  เ พ่ื อศึ กษาพฤติ ก ร รมการ เล่ น เ กมคอม พิว เตอร์ ของนั กศึ กษาคณะ เศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้บทบาทของบุคคลใกล้ชิดกับพฤติกรรมการเล่นเกม
ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วิธีการศึกษา  

ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 560 คน (กองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2561). 

 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 252 คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ตัวแปรพหุตัวแปรที่กล่าวว่า               
ควรก าหนดตัวอย่างประมาณ  20 เท่าของตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระ 6 ตัว และมีตัวแปรตาม               
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6 ตัว รวมเป็น 12 ข้อ 12 × 20 = 240 ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ควรใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 240 คน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.73) อยู่ในช่วงอายุ 21 ปี (ร้อยละ 36.90) ก าลัง
ศึกษาในชั้นปีที่  2 (ร้อยละ 43.65) มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.99 – 2.50 (ร้อยละ 35.32) มีงานอดิเรก                 
ฟังเพลง (ร้อยละ 35.32) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ การพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การรับรู้บทบาทของบุลคลใกล้ชิด ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีวัดความสอดคล้อง
ภายใน ได้ค่าความเชื่อมั่นของพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์แต่ละด้าน ดังนี้ สถานที่ที่ท่านเล่นเกม                
มีค่าเท่ากับ 0.71 ท่านเล่นเกมคอมพิวเตอร์ประมาณกี่วันต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 0.96 ช่วงเวลาที่ท่านเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 0.73 การเล่นเกมร่วมกับบุคคลอ่ืนของท่าน มีค่าเท่ากับ 1.03 ท่านเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ช่วงไหน มีค่าเท่ากับ 1.07 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย คือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 
1.50-2.49 (น้อย) 2.50- 3.49 (ปานกลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด)และใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ  ≤  0.49 (ระดับต่ า)  0.50 ถึง 0.79  (ระดับปานกลาง) และ ≥ 0.80 
(ระดับสูง) (เกษตรชัย และหีม, 2554) 

ส าหรับระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสามารถก าหนดออกเป็น 5 ระดับ   คือ    
ค่า r ≥ .81 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก  .61 ถึง .80 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 
.41 ถึง .60  หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง .21 ถึง .40 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า  
≤ .20 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก 
 
 
ผลการศึกษา  

1.    นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีพฤติกรรมการ
เล่นเกมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86  นักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์ของการเล่นเกมมาก
ที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  รองลงมาการรับรู้การเล่นเกมของเพ่ือน โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 การรับรู้
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ประเภทเกม  โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08  การรับรู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกม โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76  
การรับรู้โทษของการเล่นเกม โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53และน้อยที่สุดการรับรู้การปล่อยปะละเลยของครอบครัว 
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19 (ดังตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 
พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 2.86 0.85 ปานกลาง 
การรับรู้ประโยชน์ของการเล่นเกม 3.88 0.68 มาก 
การรับรู้การเล่นเกมของเพ่ือน 3.48  0.71 ปานกลาง 
การรับรู้ประเภทเกม 3.08 0.93 ปานกลาง 
การรับรู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกม 2.76 1.10 ปานกลาง 
การรับรู้โทษของการเล่นเกม 2.53 0.99 ปานกลาง 
การรับรู้การปล่อยปะละเลยของครอบครัว 2.19 0.61 น้อย 

 
2.  การรับรู้การปล่อยปะละเลยของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับ

พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ดังภาพที่ 1)  

 
r = 0.954 t = 50.108 p-value =0.000  95% C.I. =  0.940 , 0.964 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การปล่อยปะละเลยของครอบครัวกับพฤติกรรมการเล่มเกม
คอมพิวเตอร์ 

3. การรับรู้การเล่นเกมของเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับพฤติกรรมการเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ดังภาพท่ี 2) 



630 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

r = 0.911  t = 34.969 p-value =0.000  95% C.I.= 0.888 , 0.930 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเล่นเกมของเพ่ือนกับพฤติกรรมการเล่มเกมคอมพิวเตอร์ 
 

4. การรับรู้ประเภทเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับพฤติกรรมการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 (ดังภาพที่ 3) 

 

r = 0.948 t = 47.198 p-value =0.000  95% C.I.= 0.934 , 0.959 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประเภทเกมกับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 

5.    การรับรู้ประโยชน์ของการเล่นเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับพฤติกรรม
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ดังภาพที่ 4) 
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r = 0.931  t = 40.251 p-value =0.000   95% C.I.= 0.912 , 0.946 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของการเล่นเกมกับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 

6. การรับรู้โทษของการเล่นเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับพฤติกรรมการเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ดังภาพท่ี 5) 

 

r = 0.955 t = 50.901 p-value =0.000  95% C.I.= 0.942 , 0.965 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โทษของการเล่นเกมกับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 

7. การรับรู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับ
พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ดังภาพที่ 6) 
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r = 0.937   t = 42.324 p-value =0.000  95% C.I.= 0.920 , 0.950 

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกมกับพฤติกรรมการเล่นเกม                     
คอมพิวเตอร์ 

สรุปและอภิปรายผล   

จากผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้บทบาทของบุคคลใกล้ชิดกับพฤติกรรมการ
เล่นเกมของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีประเด็นส าคัญ
ส าหรับการอภิปรายผล 6 ประเด็น คือ 

1. การรับรู้การปล่อยปะละเลยของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับ
พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ แสดงให้เห็นการรับรู้การปล่อยปะละเลยของครอบครัวท าให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เกิดพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น เมื่อนักศึกษา
ติดเกมจากคอมพิวเตอร์มักพบในครอบครัวที่ ขาดการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกอย่างเหมาะสมตั้งแต่วัยเด็ก                   
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่าการปล่อยปละละเลยของครอบครัวอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการที่พ่อแม่ขาดทักษะใน
การ ฝึกวินัย ไม่มีเวลาหรือไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงพอ มัก เป็นครอบครัวที่พ่อแม่ไม่สามารถติดตามพฤติกรรม
ลูก ได้อย่างเหมาะสม บางครอบครัวพ่อแม่มีความใกล้ชิด และผูกพันทางอารมณ์กับลูกน้อยบางครอบครัวเด็ก 
และวัยรุ่นอาจมีความเครียดจากความคาดหวังของพ่อ  แม่ ปัญหาความขัดแย้ง หรือปัญหาการสื่อสารใน 
ครอบครัว และการที่บางครอบครัวไม่มีเวลาควบคุม เด็ก หรือมองไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องจ ากัดเวลาใน 
การเล่นเกมของลูกตั้งแต่แรก แต่กลับรู้สึกพอใจที่เห็น เด็กเล่นเกมเงียบ ๆ คนเดียวได้ โดยไม่ต้องรบกวนตน                        
ท าให้พ่อแม่มีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้น หลายครอบครัว ใช้เกมเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลลูกแทนตนเอง จึงลืมค านึงถึง ผลดี 
ผลเสียที่จะเกิดข้ึนตามมา (สุภาวดี เจริญวานิช 2557 ) 

2. การรับรู้การเล่นเกมของเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับพฤติกรรมการเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แสดงให้เห็น
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การรับรู้การเล่นเกมของเพ่ือนโดยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรเลียนแบบสิ่งใดไม่ควรเลียนแบบ เพราะอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่อาจจะมีนักศึกษาที่ติดเกม
เกิดขึ้นแต่มีการแยกแยะได้ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การรับรู้การเล่นเกมของเพ่ือน  ได้กล่าวว่ากลุ่ม เพ่ือน
เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น ในด้านความเป็นแบบอย่างซึ่งความคิด ความเชื่อ หรือการ แสดงพฤติกรรมของ
กลุ่มเพ่ือน จะเป็นตัวแบบที่มีผลต่อวัยรุ่นในด้านการเสริมแรงทั้งทางบวกและ ทางลบ หากวัยรุ่นคบเพื่อนที่ดีจะ
ชักน าให้มีประสบการณ์ที่ดีสร้างสรรค์เพ่ือนนับว่าเป็นผู้ที่มี 40 บทบาทส าคัญส าหรับวัยรุ่นในวัยนี้เพ่ือนจะมี
อิทธิพลมากกว่า บิดา มารดาการคบเพ่ือนเป็นสิ่งส าคัญมาก ดังนั้นอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนจึ่งมีผลต่อวัยรุ่น 
(Schaefer 1993 อ้างถึงใน อมรรัตน์ หาญจริงและคณะ. 2546) 

3. การรับรู้ประเภทเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก  แสดง
ให้เห็นว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ได้มีการเล่นเกมในแต่ละประเภทในระดับเดียวกัน แต่ละชอบเล่นเกมแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน              
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การรับรู้ประเภทเกม การแบ่งประเภทเกมออนไลน์ตามลักษณะและวิธีการเล่น
เกมสามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ เกมประเภทต่อสู้(Action)เป็นเกมที่เน้นการบังคับและการตัดสินใจที่รวดเร็วมีการ
ด าเนินเรื่องไม่ซับซ้อนใช้การฝึกประสาทสัมผัสและการตัดสินใจเฉพาะหน้า, เกมประเภทผจญภัย (Adventure) 
เป็นเกมท่ีเน้นการแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน ไม่เน้นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว แต่จะฝึกให้ผู้เล่นตั้งสติและวิเคราะห์
โจทย์อย่างเป็นระเบียบ,เกมประเภทจ าลองสถานการณ์(Simulation)เน้นการจ าลองสถานการณ์โดยจะมีฉาก
จ าลองที่เสมือนจริง, เกมประเภทวางแผน(strategy) เป็นเกมประเภทวางแผนการรบมีการจ าลองสมรภูมิทาง
การทหาร มีการแก้ไขปัญหาหาวิธีการเอาชนะ, เกมประเภทแสดงบทบาทตัวละคร(Role Playing Game)               
เป็นเกมท่ีผู้เล่นจะถูกสมมติหรือเลือกสมมติให้ตนเองมีบทบาทในเกม เพ่ือค้นหาสิ่งของหรือไขปริศนามีลักษณะ
คล้ายเกมประเภท  Adventure แต่มีการผูกเรื่องและใช้ภาษามากกว่า, เกมประเภทจ าลองการเล่นกีฬา 
(sport)เป็นเกมจ าลอง การแข่งขันกีฬาโดยใช้กติกาในการเล่นเหมือนจริง,  เกมประเภทผสม(Hybrid)เป็นการ
ผสมผสานการเล่นเกมแบบต่างๆเข้าด้วยกัน โดยการใช้เทคนิคหลายๆแบบให้ผู้เล่นมีความสนุกและเกิดความ
สมจริงมากขึน้ (ชลลดา บุญโท 2554) 

4. การรับรู้ประโยชน์ของการเล่นเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงมาก แสดงให้เห็นว่า  การรับรู้ประโยชน์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เกิดการรับรู้ประโยชน์คือ ความสนุกสนานเป็นอย่างมาก  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า
การรับรู้ประโยชน์ของการเล่นเกม การเล่นวิดีโอเกมมีทั้งผลดีและไม่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ               
ด้าน เช่น เนื้อหาของเกม เวลาในการเล่น อายุของผู้เล่น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก 
นอกจากนี้การเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมช่วยสร้างสรรค์ และเสริมทักษะสติปัญญาให้เหมาะสมกับตัวและอายุ
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ของผ็เล่นภายในเวลาอันจ ากัด แต่ถ้าเล่นทั้งวันและทุนวันโดยไม่ท าอย่างอ่ืนก็จะเกิดผลเสีย ดังนั้น การเล่นวิดีโอ
เกมจึงควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง (อัจฉรา กิ่งปิยะ,2532)  

5. การรับรู้โทษของการเล่นเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
มาก แสดงให้เห็นว่า  การเล่นเกมท าให้เกิดโทษท่ีส่งผลด้านสุขภาพของผู้เล่น เช่น สายตาที่สั้นลงเพราะเกิดจาก
การจดจ่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานมากเกินไป ซึ่งสิ่งนี้ท าให้กลายเป็นที่ไม่รู้จักเวลาขาดการพบปะสังคมหรือ
น าไปสู่ผลการเรียนที่ลดลง  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การรับรู้โทษของการเล่นเกมกับผลวิจัยของธาริน 
เสวกจันทร์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและผลกระทบจากการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์ของนักศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ส่วนใหญ่ มีช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 16.00-
20.00 น. และวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ คือ เพ่ือความเพลิดเพลินและความสนุกสนานกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีผลกระทบด้านสุขภาพสูงสุด คือ เมื่อเล่นเกมออนไลน์นานๆจะรู้สึกปวดตา ปวดหลัง ปวดนิ้วมักลืม
หรือทานอาหารไม่เป็นเวลา 

6. การรับรู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับสูงมาก แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกมของนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่ามีการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในช่วง
ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง ,3-4 ชั่วโมง ,5-6 ชั่วโมง อยู่ในระดับปานกลางท าให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีระยะการเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง                   
โดยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ไม่ได้เกิดการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานไปมากกว่านี้   ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า  ชินวร ฟ้าดิษฐี (2549)                       
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องเด็กกับเกมออนไลน์ผลการศึกษาพบว่าเกมออนไลน์ที่เด็กบริโภค ได้กลายมาเป็น
ศูนย์กลางในการท ากิจกรรมในช่วงเวลาว่างของเด็ก ได้เข้าครอบง าวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของเด็กให้ผูกติดอยู่กับ
เกมออนไลน์การที่เด็กประกอบสร้างตัว ละครภายในเกมแล้วใส่ตัวตนและประสบการณ์ที่เด็กสัมพันธ์กับ            
สิ่งตาง ๆ ในชีวิตจริงเขาไปที่ตัวละคร ท าให้เด็กและตัวละครภายในเกมเป็นสิ่งเดียวกัน สิ่งสนับสนุนประเด็นดัง
กล่าวคืออารมณ ์ความรู้สึกท่ี เกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับผู้เล่นอ่ืนผ่านตัวละครภายในเกม  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโนบาย/ปฏิบัติ 

1.จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้การปล่อยปะละเลยของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรตระหนักและให้ความส าคัญการดูแลเอาใจใส่
ลูกหลาน ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้ลูกหลานอยู่ตามล าพังหรืออยู่กับการเล่นเกม  

2.จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้การเล่นเกมของเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดโครงการที่ส่งเสริมการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาท าให้นักศึกษารู้จักการวางตัวกับผู้คนและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3.จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้ประเภทเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรน าเกมคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ มาบูรณาการให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนเพ่ือให้เนื้อหาการเรียนนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะในการเรียนบางครั้งมีความน่าเบื่อ
หากน าสื่อพวกเกมคอมพิวเตอร์นั้นมีรูปแบบที่น่าสนใจท าให้นักศึกษามีความสนใจเพ่ิมขึ้นรู้สึกจดจ่อกับเนื้อการ
เรียนนั้นเพิ่มข้ึนสามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

4.จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะเมื่อรับรู้ประโยชน์ของเกมคือ  ความสนุกสนาน จัดกิจกรรม                 
ที่สนุกสนานที่สอดคล้องกับการศึกษา เช่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ ช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้จะท าให้
นักศึกษาไม่จดจ่อเพียงแค่เกมคอมพิวเตอร์ได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะการท ากิจกรรมนอก
สถานที่จะได้เรียนรู้ทั้งการจัดการวางแผนให้เป็นระบบ น าไปสู่การมีความรับผิดชอบต่อตัวนักศึกษาด้วย 

5.จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้โทษมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะ ควรมีการตรวจเช็คสายตาและด้านสุขภาพต่างๆให้นักศึกษาเพ่ือป้องกันไม่ให้
นักศึกษาสายตาสั้นกันหากมีการใช้คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยควรจะก าหนดเวลาใช้งานแต่ละวันใช้
คอมพิวเตอร์ได้ก่ีชั่วโมงต่อวัน และควรมีการแนะน าการแบ่งเวลาการเล่นเกมหรือกิจกรรมอย่างอ่ืนให้ เพ่ือไม่ให้
เกิดโทษจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากกว่านี้ 

6.จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรจะจัดสถานที่หรือกิจกรรมที่ใกล้เคียงกับ
เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือนให้นักศึกษาได้พบปะกันไม่จดจ่อเพียงคอมพิวเตอร์ เช่น มีกิจกรรมเช่นนี้ให้นักศึกษา
คลายเครียดหลังจากการสอบ ไม่เพียงแค่ออกมาจากโลกออนไลน์สามารถลดความหมกมุ่นเกมคอมพิวเตอร์
และความเครียดจากการสอบได้ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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1.การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ไม่สามารถกล่าวถึงกลุ่มนักศึกษาโดยภาพรวมคณะอ่ืนๆได้ จึงควรขยายผลการศึกษาโดย
กรอบแนวคิดนี้ไปใช้กับนักศึกษาคณะอ่ืนด้วย เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่เห็นภาพกว้างและชัดเจนขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในกลุ่มนักศึกษาแต่ละคณะ หรือ แต่ละสาขาวิชาไป เพราะแต่ละกลุ่มคณะ 
หรือ สาขาวิชานั้น ก็จะมาพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันไป                
ซึ่งจะท าให้เห็นสาเหตุ ปัจจัย หลายๆด้าน อันจะน าไปสู่การวางแผนและแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น 

3. ควรมีการศึกษาการแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักศึกษา ที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์และเลียนแบบในทางที่
ไม่เกิดประโยชน์ เพ่ือให้นักศึกษารู้ถึงประโยชน์ ปรับตัวและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

4. ควรมีการศึกษาแนวทางในด้านต่างๆ ด้วย เช่น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านต่างๆ  ที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะทางจิตและปัจจัยการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
กับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
The relationship between mental factors and factors of getting receiving support and 

promotion in reading behavior for students of Prince of Songkha university Hatyai 
campus. 

 
กรกช ศรีใหม1  นุรณี หวันระโส๊ะ2  วรกานต์ ไพรสัณฑ์สินธ์3  
ศิรินดา ละเต็บซัน4  กัญญสิรี  บัวแก้ว5  ชนนิกานต์ ชูชื่น6   

ชลธิชา ช่อมณี7  วนัสบดี ผลทอง8  และเกษตรชัย  และหีม9 
 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยคุณลักษณะทางจิตและปัจจัยการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 244 คน ตาม
วิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับ ที่กล่าวว่าควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย 20 เท่าของตัวแปร 
และได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบจาก Google Doc ผู้วิจัยน าข้อมูลแบบสอบถาม 
ส่งให้แก่นักศึกษาในที่ใดที่หนึ่ง ณ จุดที่ผู้วิจัยและนักศึกษาสามารถตอบแบบสอบถามได้ ซึ่งมีค่า r=.97 และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพ่ือหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลของการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีพฤติกรรมการอ่าน
หนังสืออยู่ในระดับมาก โดยความเชื่อในความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ากับ
พฤติกรรมการอ่านหนังสืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ในขณะที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการ
อ่าน การมุ่งอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนการอ่านของอาจารย์ และการส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดใน
สถาบันมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ามากกับพฤติกรรมการอ่านหนังสืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  รวมทั้งการสนับสนุนการอ่านของผู้ปกครองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยคุณลักษณะทางจิตและปัจจัย
การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมนั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการอ่านหนังสือ ปัจจัยคุณลักษณะทางจิต ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
_______________________________ 
1-8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
9 รองศาสตราจารย ์ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  
 

จากอดีตถึงปัจจุบันการเรียนรู้  เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่ระยะหนึ่ง แต่เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา                   
การเรียนรู้สามารถท าได้หลากหลายวิธี การเรียนรู้จากการกระท าในอดีต จากการศึกษา จากการสืบค้นต่าง  ๆ 
และจากการอ่าน  การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น มุ่งพัฒนาการความเจริญงอกงาม ทางด้าน
สติปัญญา และความคิด เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ (ประกอบ คุปรัตน์, 2553) และเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจบทเรียนที่แปลกใหม่ สนใจความคิดที่มี
อุดมการณ์ สนใจเรื่องที่จะน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน และน าไปช่วยสังคมซึ่งนักศึกษาทุกคนยอม รับว่า               
ปีแรกในมหาวิทยาลัยเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวที่ค่อนข้าง สับสน เมื่อนักศึกษาอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมใหม่ จะต้องสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนใหม่ที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ (ทรรศนียา กัลยาณมิตร, 2551) 
แต่เนื่องจากผู้เรียนมาจากสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และวิถีชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะพ้ืนฐานทาง
วิชาการท่ีได้รับมาจากโรงเรียนต่าง ๆ มีความแตกต่างกันมาก จึงเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับ 
สิ่งแวดล้อมใหม่ และวิธีการเรียนของตนให้เข้ากับระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งสุมาลี สุวรรณภักดี 
(2551) ได้ศึกษาปัญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยพบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านการเรียนมากที่สุด เช่น ไม่ชอบ
คณะที่เรียน ไม่รู้วิธีเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน กังวลเกี่ยวกับการสอบ จนท าให้มีนักศึกษาจ านวนไม่น้อยที่
ประสบกับปัญหาในเรื่องของการปรับตัว และวิธีการเรียน จนต้องพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันแต่ละแห่งก าหนดไว้  

การอ่านหนังสือเป็นวิธีการเรียนรู้ โดยใช้ความคิดในการรับรู้เรื่องราวผ่านตัวอักษร จากสื่อต่าง  ๆ               
เป็นสิ่งที่ทุกเพศ ทุกวัยสามารถกระท าได้ และการอ่านหนังสือนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นเนื่องจากการช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ ความเข้าใจ สนองความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
ให้แก่ผู้อ่านเอง ส าหรับผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักเลือกเนื้อหาที่มีประโยชน์ ย่อมได้รับรู้ข่าวสารมากสามารถ
น ามาพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านการเรียน ด้านการท างาน ด้านความคิดและด้านอารมณ์                 
ด้านความเชื่อในความสามารถของตน  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ด้านเจตคติต่อการอ่าน ด้านการมุ่งอนาคต
ควบคุมตน  ด้านการสนับสนุนการอ่านของผู้ปกครอง ด้านการสนับสนุนการอ่านของอาจารย์ ด้านการส่งเสริม
การอ่านจากห้องสมุดในสถาบัน  สิ่งเหล่านี้เราสามารถน ามาพัฒนาตัวเองให้ไปในทางที่ดีขึ้น  (ทิพวรรณ                 
หอมพูล, 2552) 

การอ่านหนังสือช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ มีความรอบรู้ ช่วยพัฒนาความคิดและยกระดับสติปัญญาไม่
แคบอยู่เฉพาะเรื่อง ยิ่งถ้าได้อ่านมากย่อมรู้มากเมื่อมีความรู้มากย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาที่แหลมคม ฉลาด
ปราดเปรื่อง และอาจถึงขั้นเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ และติดตามก็ได้ทันเหตุการณ รู้ เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก และยังเป็นเครื่องมือส าคัญของการศึกษาเพราะไม่ว่านักเรียน นักศึกษาจะเรียนวิชาใด ล้วนต้อง
อาศัยการอ่าน ช่วยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมจากการเรียนในชั้นเรียนทั้งสิ้น ที่ส าคัญการอ่านหนังสือช่วย
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะการประกอบอาชีพในทุกอาชีพย่อมอาศัยความรู้  ความสามารถ                       
ความช านาญในการท างานถ้าบุคคลใดพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถใส่ตนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับ
วิทยาการใหม่ ๆ อยู่เสมอย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าผู้ที่ไม่พัฒนาตนเอง และวิธีการส าคัญ
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ประการหนึ่ งที่จะได้รับความรู้ประสบการณ์และความสามารถในวิทยาการใหม่  ๆ คือ การอ่าน                          
(สนิท สัตโยภาส, 2555) 

สาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านมีหลากหลายสาเหตุ แต่มีสาเหตุประการหนึ่งมาจาก             
7  ตัว  ดั่งที่ผลการศึกษาที่พบว่า ด้านความเชื่อในความสามารถของตน เป็นสิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพของ
การแสดงออกจึงข้ึนอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาวะการณ์นั้น ๆ นั่นคือถ้าเรามีความเชื่อว่าเรา
มีความสามารถเราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถจะมีความ
อดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอยง่าย และจะประสบความส าเร็จในที่สุด (Evans, 1989 อ้างถึงในสมโภชน เอ่ียม
สุภาษิต, 2550) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งเสริมให้กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผลไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการท างาน หรือการศึกษาท้ังนี้เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ท าให้เกิดพลังการ
แข่งขันมีความมานะบากบั่นรวมทั้งมีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่ท า (Whittaker, 1970 อ้างถึงในเสถียร อุตวัติ, 
2551) ด้านเจตคติต่อการอ่าน เป็นสภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของ
บุคคลอันเป็นผลท าให้เกิดมีท่าที หรือมีความคิดเห็นรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็น

หรือไม่เห็นด้วย (ทิพนา เอ้ยวัน, 2558) ด้านการมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นการบรรลุให้ถึงจุดมุ่งหมาย หรือ

จุดเป้าหมายที่ตัวเราได้ก าหนดไว้แต่ก่อนที่เราจะสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในแต่ละสิ่งเราต้องหัดควบคุมตนเอง
ให้ท าในสิ่งที่จะพาให้ตัวเราบรรลุถึงจุดมุงหมายหรือเป้าหมายเหล่านั่น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2554) ด้านการ
สนับสนุนการอ่านของผู้ปกครอง คือ การที่ผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมแก่บุตรหลานให้รักในการอ่าน หรือ
สนับสนุนในด้านที่บุตรหลานสนใจเพ่ือให้กล้าแสดงออกและผลักดันให้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ก้าวหน้าซึ่ง
การที่ผู้ปกครองสนับสนุนในการอ่านท าให้บุตรหลานใฝ่เรียนใฝ่รู้จนสามารถพัฒนาตนเองได้เจตคติเชิงบวกของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการอ่าน (Austin & Casselden, 2010 อ้างอิงในถาวร บุปผาวงศ, 2556) ด้านการสนับสนุน
การอ่านของอาจารย์ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ได้เพ่ิมเติมจากที่อาจารย์ได้สอนภายใน
ห้องเรียน จุดเริ่มต้นที่ท าให้เราสนใจนอกจากตัวเราเอง ด้านการส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดในสถาบัน                 
เป็นส่งเสริมให้นักศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากห้องสมุดต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่ตนในเรื่องที่ตนสนใจและ
เป็นการส่งเสริมให้ตัวเราเองรักอ่าน (คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ, 2554; อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์ อรอุมา 
เจริญสุข และสุวิมล กฤชคฤหาสน์, 2555)  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะทางจิตและปัจจัยการ
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือ หนังสือเป็นสิ่งที่บันทึกเรื่องราวตั้งแต่อดีต-
ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่เผยแพร่ความรู้ให้คนในรุ่นถัดไปได้น ามาศึกษาและพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์
สามารถหาข้อผิดพลาดได้จากข้อมูลที่มีอยู่ ประกอบกับข้อมูลปัจจุบันเพ่ือให้ได้ข้อความที่ถูกต้องและสมบูรณ์
ที่สุด การอ่านเป็นการสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความส าคัญและประโยชน์สื่อประเภทหนังสือที่กล่าว
ข้างต้น เพ่ือศึกษาเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือ ปริมาณการอ่านหนังสือ สื่อการศึกษาค้นคว้า และความสนใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับประเภทและเนื้อหาสาระของหนังสือที่อ่าน เพ่ือให้ทราบแนวทางในการปรับปรุง
พฤติกรรมการอ่านหนังสือท่ีดีมากขึ้น  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะทางจิตและ

ปั จ จั ย ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร อ่ า น ห นั ง สื อ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วิธีการศึกษา  

ประชากร   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15,608 คน (กองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่, 2561)   

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 244 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่กล่าวว่า ควรก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย 20 เท่า ของตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระ 7 ตัว และมีตัวแปรตาม               
5 ด้าน รวมเป็น 12 ข้อ 12 × 20 = 240   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ 

แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 
ตอนที่ 3 ปัจจัยและอิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ  ทั้งนี้ตอนที่ 3 เป็นแบบวัดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและส านวนของข้อค าถาม ให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
3. สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัดของคุณลักษณะแต่ละด้าน โดยผู้วิจัยได้

ดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านต่าง ๆ จากประสิทธิชัย ศิริพรอดุลศิลป์ 
(2553) สุวพัชร์ อุทรา (2555) นภา มิ่งพัน (2556) และสันติภา ดวงจิต (2551) 

4. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  
5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 

45 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน ได้ค่าความเชื่อมั่นของพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือแต่ละด้าน ดังนี้ ความชอบของประเภทหนังสือที่อ่าน มีค่าเท่ากับ 0.76 วิธีการที่ซึ่งได้มาของหนังสือใน
การอ่าน มีค่าเท่ากับ 0.77 ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือแต่ละครั้ง มีค่าเท่ากับ 0.77 ความชอบในการ
เลือกใช้สถานที่ในการอ่านหนังสือ  มีค่าเท่ากับ0.75  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการอ่านหนังสือ                      
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มีค่าเท่ากับ 0.78 ช่องทางที่ท าให้รู้จักหนังสือที่อ่าน มีค่าเท่ากับ 0.77 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ             
มีค่าเท่ากับ 0.77 บุคคลที่ใช้เวลาในการอ่านหนังสือร่วมด้วย มีค่าเท่ากับ 0.79 ช่วงเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือ 
มีค่าเท่ากับ 0.75  และค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยและอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ ได้ค่าความเชื่อมั่น 
ดังนี้ ความเชื่อในความสามารถของตน มีค่าเท่ากับ .86 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเท่ากับ .88 ด้านเจตคติต่อ
การอ่าน มีค่าเท่ากับ.84 ด้านการมุ่งอนาคตควบคุมตน มีค่าเท่ากับ .93 ด้านการสนับสนุนการอ่านของ
ผู้ปกครอง มีค่าเท่ากับ .94 ด้านการสนับสนุนการอ่านของอาจารย์ มีค่าเท่ากับ .93 ด้านการส่งเสริมการอ่าน
จากห้องสมุดในสถาบัน มีค่าเท่ากับ .90 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

คณะผู้วิจัยร่วมเก็บข้อมูลกับนักวิจัยผู้ช่วยที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมเกี่ยวกับ  วิธีการเก็บ
ข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิทธ์ีสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย  คือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50-3.49               
(ปานกลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด) และใช้เกณฑ์การแปล ความหมายค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ คือ ≤ 0.49 (ระดับต่ า) 0.50 ถึง 0.79 (ระดับปานกลาง) และ ≥ 0.80 (ระดับสูง) (เกษตรชัย                
และหีม, 2554). 

ผลการศึกษา  
1. ส่วนใหญ่ของเพศท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.62) และมีอายุ 18 – 20 ปี (ร้อยละ 

48.36)  
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีพฤติกรรมการอ่านอยู่ในระดับมาก โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  มีความเชื่อในความสามารถของตนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เจตคติต่อการอ่านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 การมุ่งอนาคตควบคุมตนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 การสนับสนุนการอ่านของผู้ปกครอง
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 การสนับสนุนการอ่านของอาจารย์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 และการส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดในสถาบันอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (ดัง
ตาราง 1) 
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยคุณลักษณะจิตพิสัยและพฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

ตัวแปร Mean S.D. 
ระดับ 

คุณลักษณะ 
n 

พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 4.10 0.33 มาก 8 
ความเชื่อในความสามารถของตน 4.11 0.66 มาก 5 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4.15 0.63 มาก 6 
เจตคติต่อการอ่าน 4.11 0.63 มาก 7 
การมุ่งอนาคตควบคุมตน 3.98 0.73 มาก 3 
การสนับสนุนการอ่านของผู้ปกครอง 3.65 1.03 มาก 1 
การสนับสนุนการอ่านของอาจารย์ 3.89 0.79 มาก 2 
การส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดในสถาบัน     3.95 0.73 มาก 4 

  

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะทางจิตทั้ง 4 ตัวแปรกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปรากฏผลดังนี้ ความเชื่อในความสามารถของตนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.218 ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า (ดังภาพ 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.149  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก (ดังภาพ 2) เจตคติต่อการ
อ่านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.148  ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก (ดังภาพ 3)  และการมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.144 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก  
(ดังภาพ 4) 
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r = 0.218    p-value = 0.001          r = 0.149               p-value = 0.019 

ภาพ 1 ความเชื่อในความสามารถของตนกับ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

ภาพ 2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือ 

  

         r = 0.148              p-value = 0.021 r = 0.144          p-value = 0.024 

ภาพ 3 เจตคติต่อการอ่านกับพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือ 

ภาพ 4 การมุ่งอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรม
การอ่านหนังสือ 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทั้ง 3 ตัวแปรกับพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปรากฏผลดังนี้ การสนับสนุนการ
อ่านของผู้ปกครองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ (ดังภาพ 5)  การสนับสนุนการอ่านของอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.129 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก (ดังภาพ 6)  และการ
ส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดในสถาบันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.131  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก (ดังภาพ 7) 
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r = 0.071            p-value = 0.271       r = 0.129         p-value = 0.0442 

ภาพ 5 การสนับสนุนการอ่านของผู้ปกครองกับ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

ภาพ 6 การสนับสนุนการอ่านของอาจารย์กับ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

 

 

      r = 0.131          p-value = 0.040  

ภาพ 7 การส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดกับ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

 

 
สรุปและอภิปรายผล  

1. ความเชื่อในความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ากับพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเชื่อว่าการเรียนจะส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษา นักศึกษายังเชื่อว่าสามารถน า
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน นักศึกษาสามารถวางแผนการอ่านหนังสือได้ดี มีการวางแผนใช้
เวลาในการอ่านหนังสือเพ่ือให้ตัวนักศึกษามีเวลาว่างในการอ่านหนังสืออย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ Bandura 
ที่กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น มีผลต่อการกระท าของบุคคล บุคคล 2 คน อาจมีความสามารถ
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ไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้าพบว่าคน 2 คนนี้ มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
แตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็เช่นกัน ถ้ารับรู้ความสามารถของตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะ
แสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกันเช่นกัน Bandura เห็นว่า ความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่
ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ ดังนั้นสิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึ้นอยู่กับ  การรับรู้
ความสามารถของตนเองในสภาวะการณ์นั้น ๆ นั่นเอง นั่นคือถ้าเรามีความเชื่อว่าเรามีความสามารถ เราก็จะ
แสดงออกถึง ความสามารถนั้นออกมา คนที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย
ง่าย และจะประสบความส าเร็จในที่สุด (Bandura. 1989 อ้างถึงในสมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต. 2556) 

2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ ามาก แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม 
เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย นักศึกษามีความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่ในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
นักศึกษาตั้งใจท าคะแนนให้ได้สูง มีความพยายาม มีการเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ สอดคล้องกับ ทฤษฎี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์  (McClelland’s Achievement Motivation Theory)  ที่กล่าวว่า
แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานความเป็น
เลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ท างานเพราะหวังรางวัลแต่ท า
เพ่ือจะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ ทฤษฎีนี้เน้น
อธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการความส าเร็จมิได้หวังรางวัลตอบแทนจาก
การกระท าของเขา ซึ่งความต้องการความส าเร็จนี้ในแง่ของการท างานหมายถึงความต้องการที่จะท างานให้ดี
ที่สุดและท าให้ส าเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อตนท าอะไรส าเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอ่ืนส าเร็จต่อไป 
(McClelland, 1980. อ้างอิงใน เอ้ือมพร บัวสรวง, 2552) 

3. เจตคติต่อการอ่านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ ามาก แสดงให้เห็นว่า ยิ่งเรียนรู้จากการอ่านมาก นักศึกษายิ่งพบเรื่องน่ารู้ น่าสนใจ  นักศึกษาค้นพบว่า
มีเนื้อหาสาระท่ีน่าสนใจ นักศึกษามีความสุขที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากการอ่าน นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเรียนรู้จากการอ่านว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิต นักศึกษาคิดว่าการอ่านมาก ๆ ช่วยให้นักศึกษารู้จัก
วางแผนการท างานได้ดีขึ้น นักศึกษาที่อ่านแล้วรู้จักวางแผนก็คือนักศึกษาที่อยากจะพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถหรือนักศึกษาที่ใส่ใจตนเองแสวงหาความส าเร็จอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ “เจตคติ”                   
เป็นนามธรรมและเป็นส่วนที่ท าให้ เกิดการแสดงออกด้านการปฏิบัติแต่เจตคติไม่ใช่แรงจูงใจ (Motive) และแรง
ขับ (Drive) หากแต่เป็น สภาพแห่งความพร้อมที่จะโต้ตอบ (State of Readiness) และแสดงให้ทราบถึง
แนวทางของการสนองตอบของบุคคลต่อสิ่งเร้าและทัศนคติคือความคิดเห็นซึ่งถูกกระตุ้นด้วย อารมณ์ ซึ่งท าให้
บุคคลพร้อมที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทัศนคติจะมีบทบาทช่วยให้เราได้ปรับปรุงตัวเอง ป้องกันตัวเอง (Defend 
Ego) ให้สามารถแสดงออกถึงค่านิยมต่าง ๆ และช่วยให้บุคคลเข้าใจโลก รอบตัวเรา ประสบการณ์เดิมของ
บุคคลช่วยในการเกิดทัศนคติและเป็นตัวก าหนดทัศนคติของบุคคล ทัศนคติไม่ได้เป็นองค์ประกอบอย่างเดียว             
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ที่ท าให้เกิดการปฏิบัติแต่เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิด หรือเป็นที่มาของการปฏิบัติ (ศิริวรรณ อินทสโร               
รัชตา ธรรมเจริญ และจุฑารัตน์ คชรัต, 2560) 

4. การมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ ามากแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน แม้ว่าผลการเรียนในปัจจุบันไม่ดีพอ 
ความขยันหมั่นเพียร เป็นแนวคิดที่เป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จ นักศึกษาสนใจอ่านหนังสืออยู่เสมอเพ่ือ
ความก้าวหน้าในด้านการเรียน นักศึกษามองเห็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือตามเวลาที่ก าหนด มองเห็น
ภาพรวมสิ่งที่อ่านทั้งรายวิชาและเนื้อหาที่เรียน เพ่ือไม่ให้สับสนจนจับใจความไม่ได้  สอดคล้องกับ มิสเซล 
(Mischel) ได้ให้ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคตว่า หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกล และเล็งเห็น
ผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต มีความต้องการได้รับผลในอนาคตท่ีดีกว่า หรือมากกว่าที่จะได้รับในปัจจุบัน มีการ
วางแผนเพ่ือปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมตนเองให้ปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามาแผนที่วางไว้  เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ตน
ต้องการในอนาคต (Mischel, 1974 อ้างอิงใน จักรวาล ภูวพันธ์, 2557) 

5. การสนับสนุนการอ่านของอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ ามากแสดงให้เห็นว่า มีอาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาอ่านหนังสือมาล่วงหน้าก่อนเข้า
ชั้นเรียน ในห้องเรียนเมื่อขึ้นบทเรียนถัดไป นักศึกษาน าความรู้ที่อ่านสรุปมาจากหนังสือ มาจัดสรุปเรียง
ประเด็นที่ส าคัญลงในรายงาน เพ่ือให้นักศึกษารู้จักสรุปและเข้าใจเนื้อหาได้รัดกุมมากยิ่งขึ้น อาจารย์แนะน า
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมจากสิ่งที่เรียน ด้วยอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากสิ่งที่
เรียน สอดคล้องกับ การสนับสนุนการอ่านของอาทิตยา เล็งเจ๊ะ พัชรี จิ๋วพัฒนกุล และปรีดา เบ็ญคาร (2560) 
ที่พบว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพ่ือเร้าใจให้เด็กสนใจอ่านหนังสือ              
เพ่ือสร้างความตระหนักให้เด็กเห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการอ่าน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเริ่มหัดอ่าน 
อ่านหนังสือออกและน าความรู้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ จนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน เพ่ือกระตุ้นความ
อยากรู้ อยากอ่านจากหนังสือหลายประเภท เป็นการเปิดความคิดให้กว้างและให้มีการอ่านอย่างต่อเนื่อง                
เพ่ือสร้างบรรยากาศจูงใจในการอ่าน (อาทิตยา เล็งเจ๊ะ พัชรี จิ๋วพัฒนกุล และปรีดา เบ็ญคาร, 2560)   

6. การส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดในสถาบันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ ามากแสดงให้เห็นว่า ห้องสมุดมีการประชาสัมพันธ์ชักจูงให้นักศึกษาสนใจอ่าน ห้องสมุด
มีวารสารหลายประเภทและมีมากพอส าหรับนักศึกษา ห้องสมุดมีการส ารวจความต้องการ/ความสนใจอ่าน
หนังสือของนักศึกษา สอดคล้องกับ การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้บริการและผู้ที่คาดว่าจะ
เป็นผู้ใช้เพ่ือให้ทราบถึงทรัพยากรสารนิเทศและบริการของห้องสมุด  โดยการใช้สื่อและเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่แตกต่างกัน และเพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่แท้จริง เทคนิค 
รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดได้มีการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและ
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยมีปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนจะเลือกวิธีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดคือ ลักษณะเฉพาะ
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ของกลุ่มเป้าหมาย สารนิเทศที่จะน าส่ง และค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการนอกจากนั้นห้องสมุดอาจน า
กระบวนการทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดได้อีกด้วยโดยผ่านการใช้
บุคคล กิจกรรม สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ (เสาวลักษณ์ บุญเจริญรักษา, 2550) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลการศึกษาในครั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะทางจิตและปัจจัยการ
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือนั้นมีปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น ความเชื่อใน
ความสามารถของตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการอ่าน การมุ่งอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนการอ่าน
ของผู้ปกครอง การสนับสนุนการอ่านของอาจารย์ การส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดในสถาบัน ในขณะที่
งานวิจัยเลือกศึกษาปัจจัยคุณลักษณะทางจิตและปัจจัยการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมกับพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือของนักศึกษา ซึ่งนับว่าผลการศึกษาดังกล่าวท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ส าหรับการน าไปใช้ประโ ยชน์
ต่อไป (ไพพรรณ อินทนิล, 2556) 
 
ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่าความเชื่อในความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
อ่าน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกฝ่ายทังผู้ปกครอง อาจารย์และสถาบันควรจะปลูกฝังความคิด 
ความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองให้นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษากล้าที่จะใช้ความสามารถของตนเอง 
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่าน ดังนั้นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาทังผู้ปกครอง อาจารย์และสถาบันควรสร้างแรงขับเคลื่อนให้นักศึกษาเกิดความ
ต้องการมีแรงจูงใจให้ประสบความส าเร็จ 
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่าเจตคติต่อการอ่านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่าน ดังนั้นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทังผู้ปกครอง อาจารย์และสถาบัน ช่วยกันส่งเสริมความคิด การอ่าน การเข้าใจใน
เรื่องของการอ่านหนังสือว่าการอ่านให้ประโยชน์และส่งผลดีต่อชีวิตได้ 
 4. จากผลการวิจัยที่พบว่าการมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการอ่าน 
ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทังผู้ปกครอง อาจารย์และสถาบันควรให้การแนะแนวและแนะน าการ
ตัดสินใจเลือกการวางแผนอนาคตโดยการตั้งเป้าหมายในปัจจุบัน 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าการสนับสนุนการอ่านของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การอ่าน ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดโครงการสนับสนุนให้บุตรหลานอ่านหนังสือโดยการ ท าให้ที่มีที่ให้
อ่านหนังสือได้อย่างสะดวกสบาย  

2. จากผลการวิจัยที่พบว่าการสนับสนุนการอ่านของอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
อ่าน ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดโครงการสนับสนุนให้อาจารย์ควรจัดเวลาให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือใน
ห้องสมุด ให้นักศึกษาเสนอรายงานจากหนังสือท่ีได้อ่าน ตั้งปัญหาให้นักศึกษาค้นหาค าตอบจากหนังสือ 
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3. จากผลการวิจัยที่พบว่าการส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดในสถาบัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการอ่าน ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดโครงการให้ห้องสมุดมีกิจกรรมการประกวดยอดนักอ่าน  
มีการส ารวจความต้องการ/ความสนใจอ่านหนังสือของนักศึกษา การประชาสัมพันธ์ชักจูงให้นักศึกษาสนใจอ่าน
หนังสือวารสารหลายประเภทและมีมากพอส าหรับนักศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่                

ไม่สามารถกล่าวถึงกลุ่มนักศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 5 วิทยาเขตได้ จึงควรขยายผลการศึกษา โดยการน ากรอบ
แนวคิดนี้ ไปใช้ศึกษากับกลุ่มประชากรทุกคณะ ทุกวิทยาเขต เพ่ือได้ผลการศึกษาที่เห็นภาพกว้างและชัดเจน
ยิ่งขึ้น  

2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในกลุ่มนักศึกษาแต่ละคณะ หรือ แต่ละสาขาวิชาไป เพราะแต่ละกลุ่มคณะ 
หรือ สาขาวิชานั้น ก็จะมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะท าให้เห็นสาเหตุ ปัจจัย สภาวะ              
การอ่านหนังสือในหลาย ๆ ด้านอันจะน าไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นยิ่งขึ้น  

3. ควรมีการศึกษาการแก้ปัญหาพฤติกรรมการอ่านหนังสือ การจัดการการอ่านหนังสือของนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาจัดการการอ่านได้  

4. ควรมีการศึกษาแนวทางในด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิด พฤตกิรรมการอ่านหนังสือ
เพ่ือให้เห็นต้นตอของปัญหาการอ่านหนังสือที่แท้จริงและอาจศึกษาศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน                 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างอิง   
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคา
ย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
กรองกาญจน์ มะกะ1  กานต์รวี บุญคง2  ชลิตา อรัญดร3 

ธนาเนศ วาจาสุจริต4  วันวิสา แซ่ลิ่ว5  ศุภนาถ ทิพย์รักษ์6 
สรนันท์ อินทรัตน์7  อัญชลีภรณ์ พรหมโลก8  และเกษตรชัย และหีม9 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาและความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลจากการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 180 คน              
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลของการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีการตัดสินใจเลือก
เช่าหอพักราคาย่อมเยาอยู่ในระดับน้อย  โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดลักษณะที่ตั้งของหอพัก                   
ด้านระยะเวลาในการเดินทาง ด้านความสะดวกในการเดินทาง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการให้บริการ
ของบุคลากรหอพัก ด้านคุณภาพของการบริการ และด้านความปลอดภัยของหอพักต่างมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเลือกหอพัก  หอพักราคาย่อมเยา   

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
9 รองศาสตราจารย ์ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  

 “ที่อยู่อาศัย”  เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่  ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์นอกเหนือจากอาหาร  
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค มนุษย์จะแสวงหาถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมากที่สุด  ซึ่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์จะมีความแตกต่างกันไปตาม สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ ตลอดทั้งอิทธิพลของความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ  ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนต้องใช้เวลาในการ
ประกอบอาชีพของตนเองมากขึ้น  การก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยตนเองกระท าได้ไม่สะดวก  ทั้งนี้เนื่องด้วย
ข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น ข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาความไม่สะดวกในการจัดหาที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง ตลอดจนราคา
ที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ้น จึงได้เกิดธุรกิจด้านที่อยู่อาศัยขึ้น โดยระยะแรกเป็นเพียงการจัดสรรเฉพาะที่ดิน ต่อมามีการ
สร้างบ้านขึ้นบนพ้ืนที่นั้นที่เรียกว่าบ้านจัดสรร  แต่มีข้อจ ากัดมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะข้อจ ากัดเรื่องที่ดินที่มี
ราคาเพ่ิมสูงขึ้น จึงท าให้เกิดธุรกิจที่อยู่อาศัยอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า อาคารพักอาศัยรวม  อาคารพัก
อาศัยรวมเป็นรูปแบบการก่อสร้างที่พักอาศัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ 
เช่นเดียวกับปัจจุบันอ าเภอเมืองหาดใหญ่ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังภาคใต้ เป็นเมืองที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจและการศึกษา มีการหลั่งไหลเข้าออกของผู้คนจ านวนมากในการเดินทางเข้ามาท าธุระต่างๆ การเข้า
มาประกอบธุรกิจ ไม่วาจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเข้ามาขับเคลื่อนท าให้เศรษฐกิจและสังคม
ภายในเมืองมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญรวมถึงการมีสถานศึกษาหลายแห่งที่เป็นสถานศึกษาชั้น
น าของภาคใต้  เช่นระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  หรือระดับมหาวิทยาลัย  ได้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เป็นต้นซึ่งเหตุผลดังกล่าวท า
ให้เห็นว่าในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษาจากต่างจังหวัดหรือบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ิมเข้ามามากขึ้น ซึ่งผู้คน
บางส่วนมีที่อยู่อาศัยพักพิงอยู่อย่างแน่นอน แต่ในบางส่วนก็ต้องการหาที่อยู่อาศัย คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปัจจุบัน ล้วนมาจากหลากหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในพ้ืนที่ 
นั ก ศึ กษ านอก พ้ืนที่ ก็ ล้ ว นแต่ ต้ อ ง ก า รห าที่ พั ก อ าศั ยที่ อ ยู่ ใ น ตลอดระยะ เ ว ล าที่ อ า ศั ย อยู่ ที่ นี่                                         
ที่ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น กรุงเทพฯ และเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
ต่าง ๆ ความต้องการที่ดินเพ่ือรองรับการขยายตัวดังกล่าวมีเพ่ิมขึ้นทุกเวลาตามการพัฒนาของประเทศ ดังนั้น
เมื่อจ านวนที่ดินที่มีจ ากัดจึงท าให้ระดับราคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลต่อราคาที่อยู่อาศัยในรูปแบบ
เก่าต้องเพ่ิมราคาสูงขึ้น  เช่น  บ้านจัดสรรและทาวน์เฮาส์  ประกอบกับปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ ที่ท าให้
การเดินทางเพ่ือประกอบภารกิจในแต่ละวันต้องสิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายมาก จึงเป็นแรงผลักดันให้
ประชากรหันมาเปลี่ยนแปลงวิธีการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมือง  โดยหาที่พักอาศัยที่ไม่
ไกลมากต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ต้องการทั้งในด้านความสะดวกสบาย การคมนาคม ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การบริการและบุคลากรของหอพัก เพราะที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพักอาศัยรวม 
สามารถเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยได้ง่ายขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถตอบสนองต่อผู้มีรายได้ระดับใด  และการใช้
เพ่ือวัตถปุระสงค์ใด โดยที่ตั้งของโครงการจะอยู่ไม่ไกลจากกลางเมืองนัก  



654 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ส าหรับหอพักดูเหมือนจะเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดส าหรับนักเรียน
นักศึกษาเมื่อนึกถึงที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราว เพราะเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองในการที่ออกมาใช้ชีวิตไกลบ้าน
ด้วยตนเอง หอพักจึงกลายเป็นสถานที่ในการใช้เวลาอยู่นานมากกว่าสถานศึกษาและเป็นสถานที่ ที่มีสิ่งคอย
อ านวยความสะดวกให้กับตัวนักศึกษาภายในพอหัก  

ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ครบครัน มีเครื่องใช้ไฟฟ้า มีลิฟต์ มีระบบรักษาความปลอดภัย  รวมไปถึงบุคลากร
ภายในหอพัก สภาพแวดล้อมที่ดีบริเวณรอบ ๆ หอหัก เช่น ไม่มีการส่งเสียงดังรบกวน  ไม่ใช่แหล่งมั่วสุมทาง
อบายมุข มีความสะดวกในการเดินทาง ได้แก่ รถประจ าทาง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ความสะดวกในการจับจ่ายใช้
สอย หรือเรื่องของท าเลที่ตั้ง ราคาค่าเช่า และบริการอ่ืน ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยในการที่ท าให้นักศึกษา
ตัดสินใจในการที่จะเช่าหอพักที่มีความแตกต่างกันไปในเรื่องของปัจจัยและบริการอ่ืน ๆ มากมายตามต้องการ 
และเนื่องจากในปัจจุบันอ าเภอหาดใหญ่ มีที่อยู่ในรูปแบบอาศัยหรือพักอยู่ชั่วคราวเกิดขึ้นจ านวนมาก
โดยเฉพาะในบริเวณใกล้แหล่งสถานศึกษา ท าให้นักศึกษาเกิดการค านึงถึงปัจจัยที่ใช้ในการเลือกหอพักมากข้ึน   

ปัจจุบันอ าเภอเมืองหาดใหญ่ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและการศึกษา มีการ
หลั่งไหลเข้าออกของผู้คนจ านวนมากในการเดินทางเข้ามาท าธุระต่าง ๆ เข้ามาศึกษาหาความรู้ การประกอบ
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยว ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาขับเคลื่อนท าให้เศรษฐกิจและสังคมภายใน
เมืองมีการเติบโตขึ้นอย่ารวดเร็ว รวมถึงการมีสถานศึกษาหลายแห่งที่เป็นสถานศึกษาชั้นน าของภาคใต้ เช่น 
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หรือระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวท าให้เห็นว่าในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษาจากต่างจังหวัดและบริเวณ
ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งผู้คนบางส่วนมีที่อยู่อาศัยพักพิงอยู่อย่างแน่นอน แต่ในบางส่วนก็
ต้องการหาที่อยู่อาศัยพักในระยะเวลาแบบชั่วคราว เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง เพ่ือที่ใช้อยู่อาศัยตลอด
ระยะเวลาในการอยู่ที่นี่ จึงท าให้เกิดธุรกิจที่พักในบริเวณสถานศึกษา ชุมชนใกล้เคียงหลากหลายรูปแบบไม่ว่า
จะเป็น พอพัก บ้านเช่า อพาร์ทเม้นต์ แมนชั่น หรือหอพักในมหาวิทยาลัย  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราว 

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงต้องมีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ
เลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา โดยผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาเป็นแนวคิดในการศึกษาปัญหาและปัจจัย
ที่เป็นเหตุในการเลือกหอพักโดยเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กับความต้องการของนักศึกษาในปัจจุบัน และเพ่ือ
ประโยชน์กับผู้ประกอบการณ์ธุรกิจหอพักใช้ในการพัฒนาให้เป็นที่น่าพึงพอในของนักศึกษาอย่างเต็มที่  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ ่  

2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก
ราคาย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่  
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วิธีการศึกษา  

เพ่ือศึกษาวิธีการตัดสินใจในการเลือกหอพักของนักศึกษาและต้องการทราบถึงปัจจัยที่นักศึกษาใช้ใน
การเลือกหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต  หาดใหญ่ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 15,608 คน (กองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่, 2561). 

กลุ่มตัวอย่าง 
   

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                
วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 จ านวน180 คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย                 
ได้จ านวนกลุ่ม ตัวอย่าง 180 คน ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการพัฒนาเคร่ืองมือ 

แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค    

 ตอนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

ทั้งนี้ตอนที่ 3 เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของคุณลักษณะที่

ต้องการวัด และสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมถึงนิยามศัพท์เฉพาะข้างต้น 
2. พิจารณาความตรงเชิงโครงสร้าง แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะ

ที่ต้องการวัด และคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ค่าที่ได้อยู่
ระหว่าง 0.6 – 1.00 

3. ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 
180 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้การทดสอบที แล้วเลือกข้อที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ค่าท่ีได้อยู่ระหว่าง และหาค่าความเชื่อมั่น 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

คณะผู้วิจัยร่วมเก็บข้อมูลกับนักวิจัยผู้ช่วยที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมเกี่ยวกับ  วิธีการเก็บ
ข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย คือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50- 3.49 (ปาน
กลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด) และใช้เกณฑ์การแปล ความหมายค่า  สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คือ ≤ 0.49 (ระดับต่ า) 0.50 ถึง 0.79 (ระดับปานกลาง) และ ≥ 0.80 (ระดับสูง) (เกษตรชัย และหีม, 
2554) 

ผลการศึกษา 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคา
ย่อมเยาอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43  ซึ่งนักศึกษามีการเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาโดยค านึงถึง
ปัจจัยด้านลักษณะของหอพักมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  รองลงมาค านึงถึงปัจจัยด้านระยะเวลาใน
การท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  ด้านความสะดวกในการเดินทาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้านการให้บริการของบุคคลากรหอพักอยู่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.68 ด้านคุณภาพของการบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และด้านความปลอดภัยของหอพัก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.58 ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกเช่า
หอพักราคาย่อมเยา 

ตัวแปร Mean Std. Dev. ระดับ 

การตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา 2.43 0.84 น้อย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะของหอพัก 4.04 0.75 มาก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านระยะเวลาในการเดินทาง 3.70 0.81 มาก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความสะดวกในการเดินทาง 3.73 0.77 มาก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.54 0.74 มาก 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการให้บริการของบุคลากรหอพัก 3.68 0.75 มาก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพของการบริการ 3.61 0.75 มาก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความปลอดภัยของหอพัก 3.58 0.83 มาก 

รวม 28.31 6.24 มาก 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะของหอพักมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับ
ปานกลางกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังภาพ 1 

 

t = 10.742***  r = 0.624   p-value = 0.000    95% C.I.= 0.527, 0.705 

ภาพ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะของหอพักกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านระยะเวลาในการเดินทางมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ใน
ระดับต่ ากับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ดังภาพ 2 

 

      t = 6.3862***,  r= 0.429 ,  p-value = 0.000    , 95% C.I.= 0.303, 0.540 
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ภาพ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านระยะเวลาในการเดินทางกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคา
ย่อมเยา 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความสะดวกในการเดินทางมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ใน
ระดับต่ ากับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ดังภาพ 3 

 

   t = 6.7123***,    r = 0.446 ,    p-value = 0.000 ,  95% C.I.= 0.322, 0.556 

ภาพ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความสะดวกในการเดินทางกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคา
ย่อมเยา 

         5.  ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจ
เลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 

 

t = 6.8593***,   r = 0.454  ,     p-value = 0.000 , 95% C.I.= 0.331, 0.562 

ภาพ 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบริการของบุคลากรหอพักกับการตัดสินใจเลือกเช่า
หอพักราคาย่อมเยา 
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        6.  ปัจจัยด้านการให้บริการของบุคลากรหอพักมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับการ
ตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

  

t = 8.4249***,   r =  0.531,     p-value =  0.000  , 95% C.I.= 0.418, 0.627 

ภาพ 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการให้บริการของหอพักกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก
ราคาย่อมเยา 

       7.  ปัจจัยด้านการให้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเลือกเช่า
หอพักราคาย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 

 

t = 8.0309***,  r = 0.513 ,     p-value = 0.000  ,  95% C.I.= 0.397, 0.612 

ภาพ 7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความปลอดภัยของหอพักกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก
ราคาย่อมเยา 

       8.  ปัจจัยด้านความปลอดภัยของหอพักทางบวกและอยู่ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก
ราคาย่อมเยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 
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  t = 8.2736***,   r = 524,     p-value = 0.000 , 95% C.I.= 0.410 , 0.622 

ภาพที่ 8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านความปลอดภัยของหอพัก 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะของหอพักมีความสัมพันธ์เป็นทางบวกกับการตัดสินใจ
เลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา เนื่องจาก ผู้คนส่วนใหญ่จะมีการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักก็จะ  การเลือกที่พัก    
เป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับนักศึกษาทุกคน เพราะการย้ายออกจากบ้าน มาพักอาศัยที่อ่ืน ระหว่างการเรียนนั้น 
ทั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูงและมีความเครียด ยิ่งหากได้ที่พักที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง ก็จะส่งผลระยะยาว ทั้งกับสุขภาพ 
อารมณ์ และการเรียน เหตุผลของกลุ่ม สอดคล้องกับค ากล่าวของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 212)      
ที่กล่าวว่า การออกแบบห้องพักหรือผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า การสร้าง 
ผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้ามากว่าที่ลูกค้าคาดหวังจึง มีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้ามากกว่าที่ลูก
คาคาดหวังจึงมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านระยะเวลาในการเดินทางมีความสัมพันธ์เป็นทางบวกกับการ
ตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา เนื่องจาก ระยะทางระหว่างถนนหน้าหอพักไปยังสถานที่ที่ตนเองต้องไป
ประกอบกิจกรรมประจ าวัน ระยะทางระหว่างหอพักไปยังปากซอยหรือถนนใหญ่ใกล้/ไกลเพียงใด สามารถใช้
วิธีการเดินเท้าได้หรือไม่ ค่าเดินทางไป/กลับทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายรวมต่อวันกี่บาท ระยะเวลาเดินทางไป/กลับ 
ใช้เวลาในการทางนานเท่าไหร่ สอดคล้องกับวิจัย IS ม.หอการค้าไทย ระยะเวลาในการเดินทางมีความส าคัญต่อ
การเลือกรูปแบบการเดินทาง การลดระยะเวลาการเดินทางจากท่ีพักเดิมเพ่ือมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอย่างมาก 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความสะดวกในการเดินทางมีความสัมพันธ์เป็นทางบวกกับการ
ตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าซึ่งนักศึกษาโดยมากก็จะอยู่ในบริเวณไม่ไกลไป
จากมหาวิทยาลัย เพราะอาจจะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลย บางคนก็อยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย   
ซึ่งไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลย  ที่พักแต่ละแบบก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป บางแห่ง ค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างถูก แต่ต้องมีค่าเดินทาง หรือในขณะที่บางแห่งค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็ไม่ต้องเดินทาง และค านึงถึงการมีรถ
รับจ้างที่ใช้ส าหรับการเดินทางจากหอพักไปยังปากซอยหรือถนนใหญ่หรือไม่  มีรถรับจ้างที่ใช้ส าหรับการ
เดินทางจากปากซอยหรือถนนใหญ่ไปยังสถานที่ประกอบกิจกรรมประจ าวันหรือไม่  มีรถรับจ้างให้เลือกกี่
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ประเภท  รถรับจ้างวิ่งรับจ้างตลอดทั้งวันทั้งคืนหรือไม่ และถ้ารถรับจ้างหมดจะกลับหรือออกจากหอพักด้วย
วิธีการใดเหตุผลของกลุ่ม  

สอดคล้องกับ กรรณิการ์ ไฮเชอร์  (2555)สถานที่ตั้งสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีสถานที่จอดรถสะดวกต่อ
การจอดรถ มีรถบริการรับส่งในการเดินทาง 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีความสัมพันธ์เป็นทางบวกกับการ
ตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา เนื่องจากหอพักนักศึกษามีบริการอินเตอร์เน็ตภายในห้องพัก มีเครื่องซัก
ผ้า อัตโนมัติในบริเวณที่พัก มีเครื่องปรับอากาศภายในหอพัก มีความครบครันของเฟอร์นิเจอร์มีการ ใช้ระบบ  
Key Card ในการเข้า-ออกหอพัก มีโทรศัพท์ติดต่อภายในห้องพัก มีร้านซักรีดในบริเวณที่พัก มีร้านค้าสะดวก
ซ้ือในบริเวณที่พักและมีร้านอาหารในบริเวณที่พัก เหตุผลของกลุ่ม สอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา 
ก้องแดนไพร (2550: 109) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ให้บริการหอพักของนักศึกษา                
ในเขตอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีโดยพบว่า ด้านลักษณะหอพักภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อ
พิจารณารายขอ้ทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้ออ่ืน ๆ คือ มีร้านขายของช าและรา้นอาหารในบริเวณหอพัก 

5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการให้บริการของบุคลากรหอพักมีความสัมพันธ์เป็นทางบวก
กับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา เนื่องจากนักศึกษาจะให้ความส าคัญกับการให้บริการที่ถูกต้อง
รวดเร็วของเจ้าหน้าที่หอพัก ทั้งในเรื่องของการใช้ระบบรักษาความปลอดภัย  การให้บริการช่วยเหลื่อผู้เช่า
หอพัก การรับฝากข้อมูลข่าวสาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าหอพักจะให้ความส าคัญกับสิ่งที่กล่าวมามากที่สุด 
ผู้ประกอบการจึงควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ผู้ที่เช่าหอพักเหตุผลของกลุ่ม สอดคล้อง
กับค ากล่าว นุสรา  แสงรัตน์ (2545: 62) ที่กล่าวไว้ว่า  การให้บริการขณะที่ผู้ใช้บริการพักอยู่ให้ดีที่สุด เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นว่าได้รับการบริการที่ดีที่สุดและพอใจ รวมไปถึงการได้รับบริการอย่างถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอเท่าเทียมกัน 

6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพของการบริการมีความสัมพันธ์เป็นทางบวกกับการ
ตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา เพ่ือการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง เพ่ือสร้างความ
พึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า จนน าไปสู่ความภักดีต่อตัวสินค้า (Brand Royalty) ที่จะเลือกใช้บริการในระยะยาว              
ซ่ึงเป็นตัวแปรแห่งความส าเร็จของธุรกิจ (Key Success Factor) องค์ประกอบในด้านการจัดเตรียมสิ่งอ านวย
ความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนห้องพักและในพ้ืนที่ส่วนกลาง ได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการ
เริ่มให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนการด าเนินกลยุทธ์ ทางการตลาด เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) ให้ธุรกิจมีศักยภาพ ภายใต้สภาวะตลาดในยุคปัจจุบัน 
กระบวนการให้บริการที่รวดเร็วและตรงเวลา   การให้บริการท าความสะอาดทุกวัน/สัปดาห์ เหตุผลของกลุ่ม 
สอดคล้องกับ ศุภนิตย์ โชครัตนชัย (2536 :13) การบริการเป็นการกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความ
ปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  เอ้ืออาทรมีน้ าใจไมตรี ให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรม
และความเสมอภาค 
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7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความปลอดภัยของหอพักนักศึกษา มีการตัดสินใจจาก
สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ทั้งในด้านกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทั้งระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ได้แก่ กล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบประตู
คีย์การ์ด ระบบการป้องกันบุคคลภายนอกลอบเข้ามา ความปลอดภัยของรถในสถานที่จอดรถ ระบบป้องกัน
อัคคีภัย ได้แก่ ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ ต าแหน่งถังดับเพลิง สายยางหัวฉีดน้ าดับเพลิง 
ปุ่มกดสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟส ารองส่องทางฉุกเฉิน ระบบตัดไฟเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ผู้ให้บริการ
หอพักไม่ควรละเลยเด็ดขาด เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาที่พักอาศัยลอดภัยของหอพักมีความสัมพันธ์เป็น
ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา เนื่องจากเหตุผลของกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัย (ส าเนาว์  
ขจรศิลป์,2537:2-3) ความปลอดภัยของหอพักที่มีคุณภาพและพึงประสงค์ จะต้องมีลักษณะที่สนองความ
ต้องการทั้ง ทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้พักอาศัย ทั้งในด้านกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ 
และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีการป้องกันอุบัติเหตุและมีการป้องกันโรคติดต่อภายใน ที่พักอาศัย เพ่ือให้
ผู้พักอาศัยมีสุขภาพอนามัยดี และถ้าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดี ถูกสุขลักษณะแล้วก็ จะช่วยให้ผู้พักอาศัยมี
สุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญารวมทั้งความรู้สึกนึกคิดที่ดีได้ เช่นเดียวกัน ในทางตรงข้าม              
ถ้านักศึกษาคุ้นเคยหรืออยู่กับสภาพแวดล้อมทางด้านอาคารสถานที่ที่ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  หรือ
สกปรกรุงรัง นานเข้าก็จะเกิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสัย ท าให้นักศึกษาเป็นคนไม่มีระเบียบวินัยได้เช่นกัน 

     จากปัจจัยทั้ง 7 ประเด็น คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือก
เช่าหอพักราคาย่อมเยาด้านลักษณะหอพัก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาด้านระยะเวลาในการเดินทาง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาด้านความสะดวกในการเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวก 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาด้านการ
ให้บริการของบุคลากรหอพัก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่า
หอพักราคาย่อมเยาด้านคุณภาพของการบริการ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
การตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยาด้านความปลอดภัยของหอพัก เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
หอพักของนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึงตัดสินใจเลือกจากปัจจัยด้านต่าง ๆ คบเพ่ือนที่ไม่ชักชวนไปในทางที่ไม่ดี
ที่ชอบเที่ยวสถานบันเทิง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการใช้กฎหมายควบคุมไม่ให้มีการ
ตั้งสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษา เพ่ือเป็นการลดแรงจูงใจในการเที่ยวสถานบันเทิงและเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีรอบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สื่อต่าง ๆ ก็ควรให้การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเหมาะสม และ
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ความรู้ตระหนักถึงคุณและโทษของการเที่ยวสถานบันเทิง 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ปฏิบัต ิ

1. จากผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะของหอพัก มีความสัมพันธ์เป็น
ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา ดังนั้นหอพักภายในมหาวิทยาลัยและหอพักภายนอก
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มหาวิทยาลัย ต้องเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายของหอพักท้ังภายในและภายนอก และให้ความรู้สึกท่ีดีแก่ผู้เข้า
พักโดยน าหลัก 5 ส. มาใช้ นั่นคือ 1.สะสาง หมายถึง การแยกของที่ต้องการใช้ออกจากของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว 
2.สะดวก หมายถึง การท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 3.สะอาด หมายถึง การที่หอพักมี
การท าความสะอาดทั้งภายนอกและบริเวณรอบ ๆ อยู่สม่ าเสมอ  4.สุขลักษณะ หมายถึง การรักษาความ
สะอาดอย่างถูกสุขลักษณะตลอดไป 5.การสร้างนิสัย หมายถึง การอบรมและปฏิบัติการท าความสะอาด และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กลายเป็นนิสัย 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านระยะเวลาในการเดินทางเป็นบวกกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา  ดังนั้น
นักศึกษาที่พักอยู่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทางมาเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว และใช้เวลาในการเดินทางที่ไม่ยาวนานเกินไป 

 3. จากผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความสะดวกในการเดินทางเป็นบวก
กับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา  ดังนั้น
นักศึกษาที่พักอยู่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจะค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาเรียนทั้งเรื่อง
ของยานพาหนะและการจราจรต่าง ๆ นักศึกษาสามารถเดินเท้าไปเรียนได้ในบริเวณใกล้เคียงหอพักหรือคณะที่
อยู่ไกลจากหอพัก ก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปเรียนต่างคณะได้ และนักศึกษาที่พัก
อาศัยอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยมีความสะดวกสบายจากการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางมาภายใน
มหาวิทยาลัย 

4. จากผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีความสัมพันธ์
เป็นบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา 
ดังนั้นการให้สิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ให้บริการหอพักควรค านึง ควรมีบริการ
อินเตอร์เน็ตภายในห้องพัก มีเครื่องซักผ้าอัตโนมัติในบริเวณที่ พัก   มีเครื่องปรับอากาศภายในหอพัก                
มีความครบครันของเฟอร์นิเจอร์ มีการใช้ระบบ  Key Card ในการเข้า-ออกหอพัก มีโทรศัพท์ติดต่อภายใน
ห้องพัก มีร้านซักรีดในบริเวณท่ีพัก มีร้านค้าสะดวกซื้อในบริเวณท่ีพักและมีร้านอาหารในบริเวณท่ีพัก 

5. จากผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการให้บริการของบุคลากรเป็นบวกกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา  ดังนั้นการ
ให้บริการของบุคลากรนั้นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการเป็นอย่างดีกับนักศึกษา ให้บริการได้ครบถ้วนและ
เต็มใจ ท าให้เกิดผลทางบวกกับการให้บริการของบุคลากร 

6. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพของการบริการมีความสัมพันธ์
เป็นบวกความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา  
ดังนั้นผู้ให้บริการหอพักแก่นักศึกษาควรให้การบริการอย่างเต็มที่และควรบริการด้วยจริงใจ เพราะคุณภาพด้าน
การบริการเป็นสิ่งส าคัญในการบริการ 
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7.จากการผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความปลอดภัยของหอพักเป็นบวกกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักราคาย่อมเยา  ดังนั้น
มาตรการของหอพักได้มีเวลาเข้าออกชัดเจน และมีผู้รักษาความปลอดภัยตลอดเวลาท าให้นักศึกษาส่วนมาก
รู้สึกปลอดภัยและพอใจ ท าให้เป็นผลบวกต่อการตัดสินใจในการเลือกเช่าหอพัก 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาพฤติกรรมการเช่าหอพักในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือเปรียบเทียบกับการเช่าหอพักของนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2. ศึกษาพฤติกรรมการเช่าที่พักอาศัยประเภทต่าง ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือเปรียบเทียบความ
ต้องการของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3. ศึกษาพฤติกรรมการเช่าหอพักในกิจการที่มีขนาดต่าง ๆ กัน เพ่ือน าผลที่ได้มาประกอบการ
เปรียบเทียบกัน ส าหรับผู้ประกอบการที่สนใจการลงทุนท าธุรกิจเช่าหอพักหรือขยายกิจการ มีการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ ความรู้และให้ตระหนักถึงคุณและโทษของการเที่ยวสถานบันเทิง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์           
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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ชลิวรรณ ชอบธรรม4  ปรียาวดี  วิโรจน์สิน5  รักชาติ มีบุญ6   
                        สุรภา ทองรอด7  และเกษตรชัย  และหีม8 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 261 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม R เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน  

 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90) โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และ
การบริการ  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล ด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก 

ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  สินค้าออนไลน์  พฤติกรรมการตัดสินใจ   

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-7 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
8 รองศาสตราจารย ์ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  

ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลของมนุษย์ได้มีการพัฒนาไปมากโดยสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็
คือ เทคโนโลยีในปัจจุบัน เรียกได้ว่า สังคมในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ กล่าวคือ เป็นยุคของเทคโนโลยีที่
สามารถท าให้ผู้คนติดต่อกันได้ง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดนก็ว่าได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แห่งใด 
ก็สามารถรับรู้เหตุการณ์ ข้อมูล ข่าวสารรวมไปถึงสามารถสื่อสารหากันได้อย่างง่ายดาย ความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี้เป็นสาเหตุท าให้ระบบการค้าในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งในอดีต
การค้าจะเป็นการขายผ่านทางหน้าร้านเท่านั้น อาจต้องใช้เงินลงทุนสูง นอกจากนี้การท าร้านค้าแบบเดิมหรือ
แบบขายผ่านหน้าร้าน ร้านค้านั้นๆจะเป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงได้เพียงลูกค้าในส่วนหนึ่งหรือเฉพาะในพ้ืนที่
เท่านั้น แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างก็พัฒนาขึ้น เช่นเดียวกันกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ ได้เป็น
สิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ ามนุษย์ไปแล้ว  (กัยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวานิช, 2553) 

 เทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้สื่อสารระหว่างกันนั้นมีหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่
มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันซึ่งนั่นได้ท าให้เกิดเป็นธุรกิจแบบใหม่ขึ้นมา นั่นก็คือ ธุรกิจการค้าผ่านสังคมออนไลน์
หรือเรียกกันว่า  ธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) ซึ่ งเป็นช่องทางการท าธุรกิจที่ท า ให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางซึ่งธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้น เริ่มได้รับความสนใจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่า นมา เนื่องจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้มีผู้คนเริ่มมีช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ                 
บนอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น และเข้าถึงการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน  โดยผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น facebook instagram twitter หรือเว็บไซต์ร้านค้าต่างๆ และ พบว่ามีบัญชีผู้ใช้ Facebook 37 ล้านบัญชี 
บัญชีผู้ใช้ Instagram7.8 ล้านบัญชี และบัญชีผู้ใช้ Twitter 3.4 ล้านบัญชี (กัยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ 
สัมปัตตะวานิช, 2553) 

เนื่องจากสื่อเหล่านี้สามารถเข้าถึงคนจ านวนมากได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การส่งข้อความ การแชร์รูปภาพ หรือวิดีโอ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถพูดคุย สื่อสารกันได้อย่างทันท่วงที 
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วและเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกันได้24 ชั่วโมง จึงท าให้ร้านค้า
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโปรโมทตนเอง โปรโมทสินค้า รวมถึงใช้เป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
หรือพูดคุยตอบข้อซักถามถึงสินค้าและบริการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ท าให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน 
เพราะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างยอดขายให้มากขึ้น หากใช้ได้ถูกวิธีก็จะเป็นการท าให้ธุรกิจเติบโตไปได้      
ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายได้เริ่มขยับขยายธุรกิจของตัวเองจากที่เคยมีแค่หน้าร้านออฟไลน์อย่าง
เดียวมาเปิดหน้าร้านออนไลน์ควบคู่ไปด้วย ในขณะที่เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะมีแค่หน้าร้านออนไลน์
เท่านั้น เพราะช่องทางออนไลน์ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเหมือนการท าหน้าร้านออฟไลน์  ท าให้ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะด้านการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม หรือการ
พัฒนาความเร็วของอินเทอร์เน็ต ท าให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างกันผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตสะดวกรวดเร็วมากกว่า
ในอดีตมาก ประกอบกับอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์               
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แท็บเล็ต ที่มีราคาถูกลง สามารถหาซื้อมาเป็นเจ้าของกันได้ง่ายส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อยู่
ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ท าให้ตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
(อาภาภรณ์ วัธนกุล, 2555) 

จากข้อมูลดังกล่าวที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์
ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดกั บพฤติ ก ร รมการซื้ อ สิ นค้ า ออน ไลน์ ของนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่” เนื่องจากได้มองเห็นว่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                  
(E-Commerce) ในประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องจึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดี
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยากจะต่อยอดและพัฒนาธุรกิจหรือผู้ที่อยากจะประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
ผู้ประกอบการจะต้องท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมาก
ยิ่งขึ้น และเพ่ือที่จะตอบค าถามว่า ปัญหาและอุปสรรคของร้านค้าออนไลน์คืออะไร เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยนี้ไป
ใช้ในการวางแผนส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับร้านค้าออนไลน์ 
และส าหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วิธีการศึกษา  

ประชากร   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15,608 คน (กองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่, 2561)   

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 261 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่กล่าวว่า ควรก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย 20 เท่า ของตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างโดยด้านข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมี 6 ตัวแปร เพศ อายุ  การอยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน รายได้ 
ระดับการศึกษา ด้านปัจจัยส่วนประสมทาการตลาด มี 7 ตัวแปร ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านราคา    
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการ 
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เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 1 ชุดโดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ                
ตอนที่ 1 ด้านข้อมูลตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ  การอยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ปัจจุบัน รายได้  ระดับการศึกษา ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีจ านวน 25 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอน
ในการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและส านวนของข้อค าถาม ให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
3. สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัดของคุณลักษณะแต่ละด้าน โดยผู้วิจัย ได้

ดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านต่าง ๆ จากที่ผู้ศึกษาประยุกต์ใช้จาก
แบบสอบถามของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559). 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

คณะผู้วิจัยร่วมเก็บข้อมูลกับนักวิจัยผู้ช่วยที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมเกี่ยวกับ  วิธีการเก็บ
ข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย  คือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50-3.49                
(ปานกลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด) และใช้เกณฑ์การแปล ความหมายค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ คือ ≤.20 มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก  .21 ถึง .40 มีความสัมพันธ์ระดับต่ า .41 ถึง .60                      
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  .61 ถึง .80 มีความสัมพันธ์ระดับสูง และ ≥ .81 มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

ผลการศึกษา  

 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 97.32 
และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 2.68  กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 20-24 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 65.13 )รองลงมาคือช่วงอายุ 
15-19 ปี และช่วงอายุ 25-30 ปี (ร้อยละ 25.29 และ 9.58) ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีรายรับต่อเดือนต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาทมากที่สุด (ร้อยละ 47.13) รองลงมามีรายรับต่อเดือน 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 
42.15) และ 20,0001-30,000 (ร้อยละ 10.73) ตามล าดับ 

     2. นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90) โดยค านึงถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) รองลงมาค านึงถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและ                        
ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95) ด้านบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) และด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44)  ดังตาราง 1  

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

 
ส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดับ 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 3.90 0.73 มาก 
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 3.96 0.76 มาก 
ด้านราคา 3.95 0.81 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  3.92 0.84 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.91 0.80 มาก 
ด้านบุคคล 3.93 0.80 มาก 
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.44 0.80 มาก 
ด้านกระบวนการ 3.95 0.79 มาก 

 

 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก ดังภาพ 1  

 

 

 

 

 

 

 

r = 0.92         p-value = .000 

ภาพ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก ดังภาพ 2  
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R = 0.86        p-value = .000 

ภาพ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 

5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก ดังภาพ 3  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

R = 0.83        p-value = .000 

ภาพ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 

6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 
ซึ่งเปน็ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก ดังภาพ 4  
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R = 0.91       p-value = .000 

ภาพ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านทางกายภาพกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 

7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก ดังภาพ 5  

R = 0.91        p-value = .000 

ภาพ 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 
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8. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก ดังภาพ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R = 0.91        p-value = .000 

ภาพ 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 

9. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการซื้อของออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก ดังภาพ 7 
 

r = 0.79        p-value = .000 
ภาพ 7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการซื้อของออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 
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สรุปและอภิปรายผล 

 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมการซือ้สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การใช้บริการสอดคล้องกับ พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์               
วิทยาเขตหาดใหญ ่

 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด               
ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
วิทยาเขตหาดใหญ ่

 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพ 
สอดคล้องกับ พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการตลาด 
สอดคล้องกับ พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการซื้อของออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการซื้ อของออน ไลน์  สอดคล้ องกับ  พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้ า ออนไลน์ ของนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 

 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้น  ร้านค้า
ในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ควรตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ไม่ควรตั้งให้แพงกว่าร้านค้า
อ่ืนๆ มากเกินไป 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ใน
ระดับสูงมากกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ดังนั้น ร้านค้าในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ควรบริการลูกค้าอย่างมีกระบวนการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งสินค้า
ที่ตรงเวลา การมีความรับผิดชอบในการขายให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้หากได้รับสินค้าไม่ตรง
ตามที่ร้านค้าระบุไว้ รวมไปถึง มีการรับประกันสินค้าหากมีความเสียหาย เพ่ือท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
ต่อร้านค้า จะช่วยเพิ่มโอกาสในการบอกต่อหรือกลับมาซื้ออีกครั้งได้ 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ใน
ระดับสูงมากกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ดังนั้น  ร้านค้าในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ควรท าให้ร้านของตนมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการน าสินค้าที่เป็นที่รู้จัก 
และน าสินค้าท่ีมีคุณภาพมาวางขาย โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าเพ่ือให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง เพราะในมุมมอง
ของลูกค้า ร้านค้าใดที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในวงกว้างย่อมแสดงถึงว่าเป็นร้านค้าที่ดี ปลอดภัย สามารถ
ไว้วางใจในการซื้อสินค้าต่างๆ ได้ 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้น  ร้านค้า
ในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ควรมีการจัดลักษณะร้านเวลาถ่ายรูปสินค้าเพ่ือลงเว็บไซต์ให้ดูสะอาด สวยงาม รวม
ไปถึงควรมีชื่อร้านค้า โลโก้ของร้านค้าที่ชัดเจน สร้างสรรค์ เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้ามีความสนใจและสามารถจดจ า 
ชื่อร้าน ภาพลักษณ์ของร้านได้ง่าย 

5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้น ร้านค้าใน
เว็บไซต์ขายของออนไลน์ควรสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจ และกล้าที่จะตัดสินใจ
ซื้อสินค้าร้านของตน รวมทั้งมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นมิตร เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ นอกจากนั้น
หน้าร้านออนไลน์ควรมีการแสดงรูปภาพของสินค้าไว้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อของลูกค้า   
อีกทั้งสินค้าที่น ามาขายควรเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความแตกต่างจากร้านค้าทั่วไป เพ่ือท าให้เกิดความ
แปลกใหม่ให้ลูกค้าสนใจ และตัดสินใจซื้อสินค้า 

6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้น ปัจจัยใน
ด้านนี้ก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน ร้านค้าในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ควรมีการท าโปรโมชั่นลดราคา ให้ลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ เพ่ือดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้าน หรือการท าบัตรสมาชิกเพ่ือได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ 
ให้กับลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าบ่อยครั้ง เป็นต้น 
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7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการซื้อของออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ใน
ระดับสูงมากกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ดังนั้น ร้านค้าในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ควรมีการอัพเดทสินค้าอยู่สม่ าเสมอ หรือการตอบค าถามของลูกค้าให้
รวดเร็ว เพ่ือให้ลูกค้าได้ดูสินค้าที่หลากหลาย และสามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจากผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยในด้านนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นนอกจากการพัฒนาในเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่าย
แล้ว ปัจจัยด้านกระบวนการซื้อของออนไลน์ที่เป็นองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดก็มีความส าคัญไม่
แพ้กัน  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องอิทธิพลของเพ่ือนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Facebook, Instagram ) 
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการบริการผ่านอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูล ไปวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด   

2. ควรศึกษาในระบบการบริหารจัดการการขายสินค้า ผ่านระบบออนไลน์  โดยเฉพาะความปลอดภัย
ด้านการเงิน เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเชิงคุณภาพด้วยอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากนักศึกษาใน
มหาลัยแบบเจาะลึก เพ่ือให้เกิดข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

4. ผู้ประกอบการควรจะท าตามที่ผู้บริโภคต้องการทุกๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านราคา ด้านภาพลักษณ์ ด้านบุคลากร ด้านคุณภาพของสินค้า หรือด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือท าให้
ร้านค้าของตนได้เปรียบเทียบกว่าร้านค้าที่เป็นคู่แข่งในท้องตลาด 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป
ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ณัฏฐา แซ่หลี1  พิมพ์ศร สุวรรณ2  รัชฎาภรณ์ มุสิกะพันธุ์3 

ชนนิกานต์ นุ่นคง4  ยุวธิดา หนูวงค์5   ศิริรัตน์ ข าตรี6 
อภิสิทธิ์ สังข์ทอง7 อุรวี สุขสิริปวร8 และเกษตรชัย และหีม9 

 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปและศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 258 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพ่ือหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลของการวิจัยพบว่านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารส าเร็จรูปอยู่ในระดับปานกลาง  โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับสูงมากกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ากับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด
และด้านบุคคลหรือพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ามากกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์
ทางบวกและอยู่ในระดับต่ ามากกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
9 รองศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
บทน า  
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 อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก 
วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ล้วนต้องการได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพ่ือการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น 
นอกเหนือจากอาหารที่ปรุงสุกเสร็จใหม่แล้ว ในปัจจุบันนี้อาหารส าเร็จรูปที่มีขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อที่
สามารถหาซื้อได้ง่ายก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ส าคัญที่ได้รับความนิยมแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย  โดยอาหารส าเร็จรูปคือ
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือการรักษาและการประมวลผลของผลิตภัณฑ์โดยตรงในการขายซูเปอร์มาร์เก็ตเปิด
บรรจุภัณฑ์สามารถกินได้ด้วยโภชนาการ สุขอนามัยความสะดวกสบาย ลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจยัง
แตกต่างกัน ปัจจุบันตลาดอาหารส าเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลที่มีไมโครเวฟพร้อมอาหารแช่แข็งผัก
แห้ง (น้ าซุปทันที) ฯลฯ ตลอดจนบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูปที่รู้จักกันดี เกี๊ยวแบบรวดเร็วแช่แข็ง ข้าวโพด ข้าวตังแช่แข็ง
อย่างรวดเร็วเป็นแบบฉบับ ตัวแทนของอาหาร สะดวกด้วยการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชน 
ความต้องการของผู้บริโภคในด้านคุณภาพอาหารเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ผู้บริโภคจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความ
ต้องการของอาหารจากโภชนาการบริสุทธิ์สู่ทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (จันทิรา ลือสกุล, 2550) 

ในเวลาเดียวกันเป็นก้าวของชีวิตเร่งการเพ่ิมขึ้นของรายได้ของครอบครัวคนไม่เพียง แต่ต้องการที่จ ะ
กินอาหารสุขภาพและความหวังที่สะดวกมากขึ้นลดงานบ้าน อาหารส าเร็จรูปทุกวัสดุที่จะท าเลือกได้ดีและผ่าน
วิธีการผลิตในสถานที่ด้วยตนเองเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวสามารถสดใหม่หลังจากการประมวลผลบรรจุอย่าง
รอบคอบถุงเปิดพร้อมที่จะกินหลากหลายเพ่ือให้ได้รับคนที่ชื่นชอบ   เผยผลการส ารวจออนไลน์ที่ถูกจัดท าใน
ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 22,780 คน ใน 41 ประเทศ                
จากทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ รวมถึงประเทศในแถบบอลติก ข้อมูลในประเทศไทยมาจากการ
สัมภาษณ์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 500 คน ที่มีอายุมากว่า 15 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับอาหารปรุงส าเร็จพบว่า ผู้บริโภคชาว
ไทยติดล าดับแรกของโลกที่นิยมซื้ออาหารปรุงส าเร็จมากกว่าปรุงอาหารเอง  ดูเหมือนว่า “เวลา” ที่เร่งรีบ                
24 ชั่วโมงส าหรับใครหลายคนอาจไม่เพียงพอ เหตุผลหลักคือ ผู้บริโภคจ านวน 75% อ้างว่าไม่มีเวลาที่จะ
ประกอบอาหารรับประทานด้วยตัวเอง  นับเป็นโอกาสอันดีของอาหารปรุงส าเร็จประเภทต่าง ๆ ที่จะแข่งขันกัน
ท าตลาดเพื่อมัดใจกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยที่มีพฤติกรรมโดดเด่นและชัดเจนเช่นนี้ “โลกยุคปัจจุบันที่มีแต่ความเร่ง
รีบ การซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเป็นสิ่งที่ปฏิบัติยาก ร้านอาหาร กลุ่มผู้ผลิตอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ต              
มีส่วนช่วยท าให้ชีวิตของผู้บริโภคง่ายขึ้น โดยการเตรียมอาหารปรุงส าเร็จนานาชนิดให้เลือกสรรตามความ
ต้องการอย่างสะดวกสบาย และเนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันสนใจอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น แนว โน้มของ
อาหารก็อาจจะครบวงจรมากข้ึน โดยจะเห็นได้จากผักสลัดที่หั่นและล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่วางขายในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ผู้บริโภคอาจต้องการวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ถูกเตรียมเรียบร้อยและสามารถน ากลับบ้าน
เพ่ือไปประกอบเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ” ประเทศไทยท าคะแนนน าโด่งเกี่ยวกับพฤติกรรม “ความถี”่ ในการซื้อ
อาหารปรุงส าเร็จ โดย 43% ซื้อเป็นประจ า และ 44% ซื้อเป็นครั้งคราว โดยมีเพียง 1% เท่านั้นไม่เคยซื้อ
อาหารปรุงส าเร็จมารับประทาน โดยตัวเลขความถี่ของพฤติกรรมนี้ของคนไทยเหนือชนชาติอ่ืน ๆ อย่างจีน 
ไต้หวัน หรือแม้กระทั่งอังกฤษและฮ่องกง คนไทยทานอาหารปรุงส าเร็จมื้อเที่ยงมากที่สุด คิดเป็น 53% 
รองลงมาเป็นมื้อค่ า 48% และทานเป็นอาหารว่าง 40% ความนิยมของคนทั้งโลกท่ีนิยมรับประทานอาหารจาน
จานเดียวปรุงส าเร็จโดย 74% เป็นของไทย 55% ของฝรั่งเศสและ 50% ของสวิสเซอร์แลนด์ ผู้บริโภคชาวไทย
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จ านวนมากถึง 75% เห็นพ้องต้องกันว่าอาหารปรุงส าเร็จเป็นประโยชน์และสะดวกมากในเวลาที่ตนไม่มีเวลาที่
จะปรุงอาหาร ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกับผู้บริโภคจ านวนมากทั่วโลก 87% โดยมีผู้บริโภคชาว
นิวซีแลนด์กว่า 85%  ซื้ออาหารปรุงส าเร็จเพราะเหตุผล “ไม่มีเวลา” นี้เช่นกัน นับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลก 
ขณะที่ 40% ของผู้บริโภคชาวไทยให้เหตุผลว่าซื้อเพราะราคาถูกกว่าท ารับประทานเอง แหล่งซื้ออาหารปรุง
ส าเร็จยอดนิยมของคนไทย  ร้านขายอาหารทั่วไป 59% ร้านสะดวกซื้อ 50% ซูเปอร์มาร์เก็ต 47%                      
ส่วนผู้บริโภคชาวจีน 74% ชาวอังกฤษ 68% และชาวดัตช์ 63% นิยมซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ต (จันทิรา ลือสกุล, 
2550) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารส าเร็จรูปของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาหารเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนิน
ชีวิต มนุษย์จ าเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ แต่เนื่องด้วยการด าเนินชีวิตในแต่ละวันที่จะต้องแข่งขัน
กับเวลา อาหารส าเร็จรูปถือเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมจากคนทุกช่วงวัยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งให้ทั้ง
ความสะดวก รวดเร็ว รสชาติอร่อย และยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ความส าคัญและ
ประโยชน์ของอาหารส าเร็จรูปที่กล่าวข้างต้น เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภค
อาหารส าเร็จรูปในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1 .  เ พ่ื อศึ กษาพฤติ ก ร รมการบริ โ ภคอาหารส า เ ร็ จ รู ปของนั ก ศึ กษาคณะศิ ลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ส าเร็จรูปของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1,111 คน  (งานบริการ
นักศึกษา, คณะศิลปศาสตร์ 2561)  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 258 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เพ่ือให้ได้จ านวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ และ
วิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่กล่าวว่า ควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย  20 เท่าของตัวแปร  
ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระ 7 ตัวและมีตัวแปรตาม 5 ด้าน รวมเป็น 12 ตัวแปร 12 × 20 = 240  ดังนั้น 
กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ควรมีอย่างน้อย 240 คน  

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.52 อายุระหว่าง             
20-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 79.84 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสาม คิดเป็นร้อยละ 41.73 และมีรายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์
ที่ 2,001-3,000 บาทต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 46.46 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 

ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ตอนที่ 
3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้งนี้ตอนที่ 3 เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีขั้นตอนใน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของคุณลักษณะที่
ต้องการวัด และสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมถึงนิยามศัพท์เฉพาะข้างต้น 

2. ให้ผู้ทรงเชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาค่าความตรงเชิงโครงสร้าง แล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด และคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้อง
ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
 3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จ านวน 45 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น
โดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน ได้ค่าความเชื่อมั่นของพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป มีค่าเท่ากับ 
0.928  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยร่วมเก็บข้อมูลกับนักวิจัยผู้ช่วยที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย คือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด ) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50-3.49                 
(ปานกลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด) และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ คือ ≤ 0.49 (ระดับต่ า) 0.50 ถึง 0.79 (ระดับปานกลาง) และ ≥ 0.80 (ระดับสูง) (เกษตรชัย และหีม
, 2554) 

 
ผลการวิจัย 
 1. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.41) 
โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มีการบริโภคอาหารส าเร็จรูปโดยค านึงถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สถานที่มากที่สุด (x̄ = 4.09)  รองลงมาค านึงถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ (x̄ = 
3.83) ด้านกระบวนการ (x̄ = 3.79) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (x̄ = 3.73) ด้านการ
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ส่งเสริมทางการตลาด (x̄ = 3.67) ด้านราคา     (x̄ = 3.58) และด้านบุคคลหรือพนักงาน (x̄ = 3.58)                    
ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป 3.41 0.44 ปานกลาง 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 3.83 0.56 มาก 

ด้านราคา 3.58 0.72 มาก 

ด้านสถานที่ 4.09 0.57 มาก 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 3.67 0.64 มาก 

ด้านบุคคลหรือพนักงาน 3.58 0.74 มาก 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.73 0.65 มาก 

ด้านกระบวนการ 3.79 0.65 มาก 

รวม 3.71 0.62 มาก 

 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารส าเร็จรูปอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (r = 0.927)                 
ดังภาพประกอบ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ า  (r = 0.245)                        
ดังภาพประกอบ 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารส าเร็จรูปทาง (r = 0.060) ดังภาพประกอบ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก (r = 0.177) ดังภาพประกอบ 4  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
บุคคลหรือพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก (r = 0.177) ดังภาพประกอบ 5  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ส าเร็จรูป (r = 0.069) ดังภาพประกอบ 6  และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์
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ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ ามาก (r = 0.150 ) ดังภาพประกอบ 7 

        
       r = 0.927         p-value = 0.000    r = 0.245       p-value = 0.000 

ภาพประกอบ 1     ภาพประกอบ 2 
   พฤติกรรมการบริโภคกับด้านลักษณะผลิตภัณฑ์   พฤติกรรมการบริโภคกับด้านราคา 
 

       
       r = 0.060         p-value = 0.340                  r = 0.177        p-value = 0.004 

    ภาพประกอบ 3     ภาพประกอบ 4 
    พฤติกรรมการบริโภคกับด้านสถานที่         พฤติกรรมการบริโภคกับด้านการส่งเสริมการตลาด 
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      r = 0.171          p-value = 0.006                   r = 0.069        p-value = 0.272 

ภาพประกอบ 5      ภาพประกอบ 6 
พฤติกรรมการบริโภคกับด้านบุคคลหรือพนักงาน    พฤติกรรมการบริโภคกับด้านการ 

   น าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

                            
                                  r = 0.150        p-value = 0.016 

       ภาพประกอบ 7 
       พฤติกรรมการบริโภคกับด้านกระบวนการ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 

1. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.41) 
แสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหารส าเร็จรูปมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในแต่ละวันของนักศึกษา ซึ่ง อาหาร
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิต ร่างกายจะเจริญเติบโตมีสุขภาพที่สมบูรณ์ เมื่อได้รับอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน ถูกลักษณะ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ไม่มีสารพิษหรือสิ่งเจือปนที่
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ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นอาหารและโภชนาการจึงเป็นรากฐานของมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา  
(“โภชนาการกับสุขภาพ,” 2553) 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารส าเร็จรูปอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (r = 0.927) 
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ให้ความส าคัญกับลักษะผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
ส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งเป็นกลุ่มของผลประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะในแง่ของวัตถุที่ถูกผลิตขึ้นมาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนประกอบอ่ืน เช่น คุณภ าพ 
รูปแบบ ตรายี่ห้อ หีบห่อ       (บรรจุภัณฑ์) บริการหลังการขาย การรับประกัน การรับคืน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
ช็อกโกแล็ตอย่างดีกล่องหนึ่ง ย่อมแยกไม่ออกจากคุณภาพ ตรายี่ห้อที่เป็นที่รู้จักและหีบห่อที่สวยงาม นอกจาก
ที่กล่าวมาแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ที่บางประเภทที่จับต้ องไม่ได้ นั่นคือ “การบริการ” เช่น บริการท าผม 
สถานพยาบาล รถรับจ้าง ทนายความ หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่วัตถุนั่นเอง                
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ า (r = 0.245) แสดงให้เห็นว่า 
นักศึกษาก็ให้ความสนใจในด้านของราคาสินค้า แต่ก็ไม่มีผลมมากนักในการตัดสินใจเลือกซื้อเพราะอาหาร
ส าเร็จรูปส่วนใหญ่อยู่ในราคาที่ไม่สูงหรือต่ ามากนัก ราคา (Price) ราคาเป็นสิ่งก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูป
ของเงินตรา ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการตลาด และเป็นหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาด ที่มีส่วนช่วย
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันขึ้น ตัวอย่างเช่น ในการเลือกซื้อของขวัญให้กับคนส าคัญ ผู้ซื้อมักคาดว่าผู้รับจะเข้าใจ
ถึงจ านวนเงินที่ได้จ่ายไปในการซื้อของขวัญชิ้นนั้น เช่น น้ าหอม เครื่องประดับ หากผลิตภัณฑ์จ านวนพวกนี้มี
ราคาต่ าเกินไป ก็คงยากที่จะดึงดูดผู้บริโภคประเภทนี้ได้ แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามิได้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยพิจารณา
จาก “ราคาถูก” แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ในการก าหนดราคาจึงต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย (กุลธน ธนาพงศ์ธร, 2528) 
  4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก                  
(r = 0.177) กล่าวคือ เมื่อมีการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมแล้ว
นักการตลาดยังจะต้องแก้ปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่ง ก็คือท าอย่างไรจึงจะให้ลูกค้าทราบได้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมี
อยู่ในตลาด และก าลังรอคอยให้ผู้บริโภคไปเลือกซ้ือ การส่งเสริมการตลาด จึงเป็นกระบวนการของการให้ข้อมูล 
และโน้มน้าวจูงใจผู้บริโภค อันประกอบไปด้วยส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด  (Promotion Mix) หรือ
เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด 4 ประการ ได้แก่ การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เป็นกลยุทธ์ในการ
ขายโดยการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายโดยตรง หรือพ่อค้าคนกลางโดยตรง เพ่ือสาธิตอธิบายถึงคุณประโยชน์ต่าง ๆ 
ของผลิตภัณฑ์  การโฆษณา (Advertising) สอดคล้องกับ American Marketing Association (AMA) ได้ให้
ความหมายของโฆษณาว่า “เป็นกิจการสื่อสารใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ และ/หรือ ส่งเสริมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า บริการหรือความคิด โดยที่ผู้อุปถัมภ์ผ่านสื่อที่มิใช่ตัวบุคคล โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องด้วย” 



685 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การส่งเสริมการขาย AMA กล่าวไว้ว่า “เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเร่งเร้า
ให้เกิดการซื้อเร็วขึ้น การกระตุ้นให้ตัวแทนจ าหน่ายขายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันท าให้ผู้บริโภค
เกิดการตัดสินใจเร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์มีความจูงใจมากขึ้นในสายตาของผู้บริโภค ไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงาน
ขาย การโฆษณาหรือการเผยแพร่ใด ๆ ทั้งสิ้น” การประชาสัมพันธ์ (Publicity)  หมายถึงความพยายามที่ได้
จัดเตรียมไว้ ขององค์การเพ่ือชักจูงกลุ่มชนให้เกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีต่อองค์การ  โดยการใช้กิจกรรม
หรือสื่อต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางการค้า จะเห็นว่าการให้ข่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์  (สุวิช แย้มเผื่อน, 
2545) 
 5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลหรือพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก (r = 0.177) 
กล่าวคือ การบริการเป็นกิจกรรมหรือผลประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น กิริยามารยาทของ
ผู้ให้บริการ การบริการหลังการขาย การรับคืนสินค้า การให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นต้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2541) 
 6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก ( r = 0.150 ) 
หลักการให้บริการที่ดีมีหลักการดังต่อไปนี้ เป้าหมายของการให้บริการนั้น คือ การสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ ดังนั้นการที่จะวัดการให้บริการว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่นั้น วิธีหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้ เป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการมี
ความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร พอสรุปความหมายของการ
บริการได้ว่า เป็นการปฏิบัติรับใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของลูกค้าหรือคนที่มาขอรับ
บริการ บริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้ แต่สามารถที่จะถูกรับรู้ในเชิง
ความพึงพอใจและสามารถช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้ (กุลธน ธนาพงศ์ธร, 2528) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1. จากผลวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทาง
มหาวิทยาลัยควรจัดนโยบายส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการสร้างแกนน าสุขบัญญัติ หรือชมรมสุขบัญญัติใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นผู้ด าเนินงานพัฒนาสุขภาพร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
การดูแลสุขภาพ และการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ  รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค 

2. จากการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารส าเร็จรูป ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาบริโภคอาหารปรุงสุก
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ใหม่ เพราะจะได้รับสารอาหารที่มีคุณประโยชน์มากกว่าการบริโภคอาหารส าเร็จรูป อีกทั้งยังมีราคาที่ใกล้เคียง
กัน 

3. จากการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป ทางมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีโปรโมชั่นต่าง ๆ และมีเมนูที่
หลากหลายตามเทศกาล เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษาทุกชั้นปี 

 4. จากการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลหรือพนักงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมบุคคล
หรือพนักงาน มีการวางแผนกลยุทธ์การจัดการบุคคล รวมถึงการจัดท ากล่องแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการ
บริการของพนักงาน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ และหาแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้อง 

5. จากการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรมีการจัดกระบวนการการให้บริการอย่างเป็น
ระบบ มีการควบคุมมาตรฐานของสินค้าให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอยู่เสมอ  

 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปให้มีความหลากหลายมากกว่าขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
ขยายของตลาดอาหารส าเร็จรูปในปัจจุบัน 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปยี่ห้ออ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการศึกษาเพ่ิมเติม และ
ให้ทราบถึงความต้องการการบริโภคมากข้ึน  

3. ควรเก็บข้อมูลการวิจัยจากนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ทราบถึงความนิยมในการบริโภค
อาหารส าเร็จรูป 

 4. ควรศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความคิดเห็นของผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ตามกาลสมัยและตามสภาพแวดล้อม 

5. ควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมในประเด็นของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาหารส าเร็จรูป เพ่ือให้
ได้ผลวิจัยที่มีความครอบคลุมในทุกประเด็น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริโภค 
บุฟเฟต์ร้านกระทะร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 
พิพากษา ยิ่งคง1  ยุทธชัย จันทร์แก้ว2  วรวีร์ บิลยะแม3 

กิตติพงศ์ สุขหอม4  ธีรเมธ วรรณกลัด5   ฐิตสิริ แก้วทอง6 
ศุภณัฐ พลเพชร7  สุภัชชา ช านิธุระการ8  และเกษตรชัย  และหีม9 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทบุฟเฟต์ร้านกระทะ
ร้อนและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้าน
กระทะร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่กล่าวว่า  ควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
อย่างน้อย 20 เท่า ของตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระ 7 ตัว และมีตัวแปรตาม 5 ด้าน รวมเป็น 12 ข้อ 
12 × 20 = 240 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพ่ือหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลของการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านผลิตภัณฑ์                  
ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านช่องทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการ
ให้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจบริโภคอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: บุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน, ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด,การตัดสินใจเลือกบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
1-8 นักศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
9 รองศาสตราจารย ์ดร, คณะศลิปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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บทน า  
 อาหารมีความส าคัญกับชีวิตมนุษย์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้มนุษย์ด ารงชีพอยู่ได้ทุกวันนี้นอกจากใช้

ส าหรับการบริโภคแล้ว อาหารยังเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได้ โดยอยู่ในรูปแบบหรือ
ประเภทของธุรกิจส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้น สามารถพบเห็นกันได้ทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งมีธุรกิจ
ประเภทหนึ่ง ที่น่าสนใจ ที่ผู้ศึกษาได้น ามาศึกษาในครั้งนี้ นั่นคือ ธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจสวนอาหาร                  
ซึ่งธุรกิจดังกล่าวนั้นถือก าเนิดมาเพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีต้องการจะบริโภคอาหารนอกบ้านตามวาระโอกาสต่างๆ และกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความจ าเป็นต้องพ่ึงพา
ธุรกิจร้านอาหารเนื่องจากไม่สารถท าอาหารบริโภคเองได้ ซึ่งในปัจจุบันมีธุรกิจร้านอาหารประเภทหนึ่ง ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ธุรกิจดังกล่าว คือ ธุรกิจบุฟเฟต์ร้าน
กระทะร้อน 

ในปัจจุบันไม่ว่าจะขับรถผ่านไปทางไหนก็จะพบกับค าว่า “ บุฟเฟต์ ’’  อยู่เกือบทุกหนแห่งโดยเฉพาะ
บุฟเฟต์กระทะร้อนที่มีมากมายและหลากหลายประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและก าลังซื้อที่ชะลอตัว มีผลท า
ให้พฤติกรรมผู้บริโภคมองหา “ราคา” สินค้าที่ “คาดการณ์ค่าใช้จ่าย” ได้ว่าแต่ละมื้อจะต้องควักกระเป๋า
เท่าไหร่ หากเทียบกับอาหารประเภทตามสั่ง อาหารจานเดียว หรือ A la cart (ภาษาฝรั่งเศส) ที่ออกไป
รับประทานแล้ว ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนต่ออาหารหนึ่งมื้อดังนั้น บุฟเฟต์ที่มีราคาก าหนดตายตัว
แบบราคาเดียว หรือ One price จึงได้รับความนิยม มีสาขาทั้งในห้างสรรพสินค้า ร้านริมทาง แม้กระทั่ง
ร้านอาหารตามสั่ง ก็ผันตัวท าร้านแบบราคาเดียวมากขึ้นร้านบุฟเฟต์ หรือ วันไพรซ์ เกิดขึ้นในช่วงภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ทรงตัว และยังไม่เฟ่ืองฟูมากนัก ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย และการท าบุฟเฟต์ก็
ช่วยท าให้ธุรกิจยังด าเนินการอยู่ได้ ดึงผู้บริโภคให้ยังจับจ่ายใช้สอย เพราะผู้บริโภคคาดเดาได้ว่าจะต้องจ่ายเท่า
ไหน 
 ธุรกิจร้านบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน นั้นมีที่มาจากประเทศเกาหลี โดยโด่งดังหรือได้รับความนิยมมาจาก 
ซีรี่ย์เกาหลี เรื่อง “Full house” ผู้คนก็เลยสนใจเนื้อย่างเกาหลีมากขึ้น จึงเกิดการริเริ่มท าธุรกิจร้านอาหาร
ประเภท “เนื้อย่างเกาหลี” ซึ่งเป็นอาหารประจ าชาติของประเทศเกาหลี นิยมใช้เนื้อวัว  ก่อให้เกิดการดัดแปลง
มาเป็นธุรกิจร้านบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อนในประเทศไทย 

 เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ก าลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการตัดสินใจเลือกบริโภคของผู้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมี
การบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
ผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร ดังนั้นผู้วิจัยเลยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารประเภทบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริโภคร้าน
กระทะร้อน (บุฟเฟต์)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วิธีการศึกษา  
ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15,596 คน (reg.psu.ac.th)  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561               

ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย หาโดย 20 เท่า ของตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระ 7 ตัว และมี
ตัวแปรตาม 5 ด้าน รวมเป็น 12 ข้อ 12 × 20 = 240 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอายุ 20 
ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.42 และ ศึกษาอยู่ในคณะศิลปะศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 41.67 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 50.83 รวม 240 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 การตัดสินใจเลือกบริโภค 
ตอนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภค  
ทั้งนี้ตอนที่ 3 เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
     1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของคุณลักษณะ          

ที่ต้องการวัด และสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมถึงนิยามศัพท์เฉพาะข้างต้น 
     2. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน   
     3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ จ านวน 45  

คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน  ได้ค่าความเชื่อมั่น ผลปรากฏว่า
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 
0.91   ด้านราคา เท่ากับ 0.92  ด้านช่องทางการให้บริการ เท่ากับ 0.93 ด้านการตลาด เท่ากับ 0.92   
ด้านพนักงาน เท่ากับ 0.90   ด้านลักษณะทางกายภาพ เท่ากับ 0.90 และ ด้านการให้บริการ เท่ากับ 
0.90     

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
       ตัวแปรอิสระ คือ อายุ ,ระดับการศึกษา , คณะ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
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ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจในการบริโภค เช่น ราคา ช่วงวัน เหตุผลส าคัญในการเลือกบริโภค  วาระโอกาส 
และตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านราคา ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านช่อง
ทางการให้บริการ ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านช่องทางการตลาด ปัจจัยทางการตลาด
ในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านพนักงาน ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านลักษณะทาง
กายภาพ ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านการให้บริการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยร่วมเก็บข้อมูลกับนักวิจัยผู้ช่วยที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมเก่ียวกับวิธีการเก็บข้อมูล 
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ Google doc                
โดยส่งลิงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านทางกลุ่ม Line และส่งข้อความส่วนตัวเป็นรายบุคคล
ผ่านทาง Facebook  ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2561ผู้วิจัยมีการติดตามโดยการถาม
ผู้ท าแบบสอบถามทางกลุ่ม Line และผ่านทาง Facebook อยู่ตลอดว่าท าแบบสอบให้แล้วยัง   
 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
          ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย คือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 1.50-2.49 (น้อย) 2.50-3.49               
(ปานกลาง)  3.50-4.49 (มาก)  4.50-5.00 (มากที่สุด)และ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ คือ ≤ 0.49 (ระดับต่ า) 0.50 ถึง 0.79 (ระดับปานกลาง) และ ≥ 0.80 (ระดับสูง) (เกษตรชัย และหีม
, 2554) 
 
ผลการวิจัย 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อนอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  = 3.12 ) โดยค านึงถึงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านราคามากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย  = 
4.10)  รองลงมาค านึงถึงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย  = 4.09)  ด้านช่องทางการ
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย  = 3.93)  ด้านลักษณะทางกายภาพ(ค่าเฉลี่ย  = 3.85)  ด้านพนักงาน (ค่าเฉลี่ย  = 3.84)  
ด้านการให้บริการ(ค่าเฉลี่ย  = 3.83)  และด้านการตลาด (ค่าเฉลี่ย  = 3.56)  ดังตารางที่ 1 
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกบริโภค
บุฟเฟตก์ระทะร้อน 

ตัวแปร Mean Std. Dev. 
ระดับ 

คุณลักษณะ 
การตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์กระทะร้อน 3.12 0.69 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4.09 0.67 มาก 

ปัจจัยด้านราคา 4.10 0.72 มาก 

ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ 3.93 0.73 มาก 

ปัจจัยด้านการตลาด 3.56 0.87 มาก 

ปัจจัยด้านพนักงาน 3.84 0.79 มาก 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 3.85 0.75 มาก 

ปัจจัยด้านการให้บริการ 3.83 0.71 มาก 

 

      2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์
ร้านกระทะร้อนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.82 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับระดับสูงมาก (ดังภาพ 1) ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001                 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.76 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับระดับสูง (ดังภาพ 2) ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการให้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะ
ร้อนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001               
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.83  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับระดับสูงมาก  (ดังภาพ 3) ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001                         
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.85 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับระดับสูงมาก  (ดังภาพ 4) ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดด้านด้านพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001                     
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.87  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับระดับสูงมาก  (ดังภาพ 5) ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะ
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ร้อนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001                    
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.77   ซึ่งเป็นความสัมพนัธ์อยู่ในระดับระดับสูงมาก  (ดังภาพ 6) ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดด้านการให้บริการไม่มีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001                ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.77  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับระดับสูง  (ดังภาพ 7) 

 

 

 
r =0.82 , p-value = 0.000 

ภาพที่ 1 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับการตัดสนิใจเลือกบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                r = 0.76   , p-value = 0.000 
                                            ภาพที่ 2  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านราคากับการตัดสินใจเลือกบริโภค 

 
 
 

 
 
 
 
 
   
               r = 0.8    , p-value= 0.000 

ภาพที่ 3 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านช่องทางการให้บริการกับการ
ตัดสินใจเลือกบริโภค 
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r = 0.85 ,    p-value =0.000 
                                       ภาพที่ 4 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 

r =0.87 ,    p-value= 0.000 
                                             ภาพที่  5 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพกับการตัดสินใจ

เลือกบริโภค 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                         r =0.77      ,  p-value= 0.000 
                                              ภาพที่ 6 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านพนักงานกับการตัดสินใจเลือกบริโภค 
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 r =0.77, p-value= 0.000 
                                          ภาพที ่7 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านการให้บริการกับการตัดสินใจเลือกบริโภค 

 

 
 
 
 
 
สรุปและอภิปรายผล  

1. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภค
บุฟเฟต์ร้านกระทะร้อนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.001 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเชื่อว่าในการเลือกที่จะบริโภคร้านกระทะร้อนสักร้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
มีผลต่อการเลือกบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ 6W 1H Analysis Model ค าว่า What : เราต้องการขายอะไรและ
สิ่งนั้นสามารถตอบสนองของผู้บริโภคได้หรือไม่ โดยวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สิ่งที่
สามารถดึงดูดลูกค้าได้ ความแตกต่างจากคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ตรงต่อจุดประสงค์ของผู้ใช้หรือไม่(ชนินทร์ อลงกรณ์
รัศมี 2549 ) ซึ่งผลิตภัณฑ์ในที่นี่ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงคุณภาพของอาหาร 
รสชาติของอาหาร และ ความหลากหลายของอาหาร เหตุผลที่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเพราะ
รสชาติของอาหารที่อร่อย ถูกปาก และมีอาหารมากมายหลากหลายชนิดและหลายสัญชาติ นอกจากนี้อาหาร
ยังมีคุณภาพคุ้มค่าดังนั้นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จึงสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภค 

2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์
ร้านกระทะร้อนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 แสดงให้เห็นว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ 6W 1H Analysis Model ค าว่า When :               
เป็นการวิเคราะห์ความถี่ในการซื้อมากน้อยเพียงไร โอกาสในการซื้อเป็นช่วงใด ( ชนินทร์ อลงกรณ์รัศมี 2549 )  
ซึ่งในการเลือกบริโภคในแต่ละครั้งผู้บริโภคจะค านึงว่ามีการแจ้งราคาไว้ก่อนการใช้บริการหรือไม่ และราคาที่ตั้ง
ไว้มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งราคาต้องมีความสอดคล้องกับบริการและอาหาร หากราคาสูงแต่ไร้คุณภาพและ
บริการไม่ดีผู้บริโภคก็จะไม่เลือกรับประทานร้านนี้ในทางกลับกันหากทางร้านมีราคาที่แน่นอน ชัดเจน และ
ราคานั้นสอดคล้องกับคุณภาพทั้งอาหารและบริการ ทางผู้บริโภคก็เลือกที่จะบริโภคร้านนี้ไม่ว่าราคาจะเป็น
อย่างไร ดังนั้น ปัจจัยด้านราคาจึงสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภค 

3. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านช่องทางการให้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจ
เลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงให้เห็นว่าช่องทางการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ 6W 
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1H Analysis Model ค าว่า  Where : ผู้บริโภคจะสามารถซื้อได้จากที่ไหน เป็นการก าหนดช่องทางการจัด
จ าหน่ายและสถานที่ว่าลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ได้จากที่ไหนบ้าง (ชนินทร์ อลงกรณ์รัศมี 2549 ) ซึ่งช่องทางการ
ให้บริการในที่นี่หมายถึงที่ตั้งของร้านสามารถหาได้ยาก-ง่ายเพียงใด ตั้งอยู่ในละแวกใดและทางร้านมีความ
สะดวกสบายไว้รองรับลูกค้าหรือไม่ เช่น มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบายหรือไม่ และหากทางร้านมีความ
สะดวกสบายในการเดินทางและมีความปลอดภัย ก็จะยิ่งส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้นปัจจัยด้าน
ช่องทางการให้บริการจึงสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภค 

4. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภค
บุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 แสดงให้เห็นว่าการตลาดผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตลาด7Ps  ค าว่า 
Promotion: การส่งเสริมการขาย ที่จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า  ซึ่งปัจจัยด้านการตลาดที่จะจูงใจ
และส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจมาบริโภคท่ีร้านมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การจัดโปรโมชั่นต่างๆ เช่น มา 4 จ่าย 
3 , น าบัตรนักเรียนหรือนักศึกษามาลด 10% , เช็คอินที่ร้านรับฟรีเมนูพิเศษจากทางร้าน หรือว่าจะเป็น
โปรโมชั่นในวันส าคัญต่างๆ เช่นวันแม่ใครพาแม่มาลดทันที 10% และการท าบัตรสะสมแต้มก็เป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคกลับไปใช้บริการที่ร้านครั้งต่อไป นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ร้านในช่องทางต่างๆ
ก็เป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจเข้าไปใช้บริการ ซึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น    
ทางSocial media ทางวิทยุ ใบปลิว ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่มีผลต่อการตัดสินใจ ดังนั้นปัจจัย
ด้านการตลาดจึงสัมพันธ์กับการเลือกบริโภค   

5. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภค
บุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 แสดงให้เห็นว่าการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการตลาด 7Ps ค าว่า 
People : ความรู้ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของบุคลากร ซึ่ง people ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่บุคคลคน
หนึ่งคนใดแต่หมายถึงทุกคนที่อยู่ในร้าน เช่น พนักงานมีมารยาทและพูดจาสุภาพอ่อนน้อม มีความยิ้มแย้ม
แจ่มใสและแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจในการบริการไม่ว่าจะเป็น พนักงานเสิร์ ฟ แคชเชียร์ ผู้จัดการร้าน 
นอกจากนี้หากบุคคลในร้านมีการแต่งกายที่สะอาดก็จะยิ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และสิ่งส าคัญก็คือ
บุคคลในร้านสามารถตอบค าถามลูกค้าได้อย่างถูกต้องและให้ค าแนะน าได้ เช่น หากมาเป็นครอบครัวควรเลือก
นั่งโซนด้านใน มาเป็นหมู่คณะควรนั่งด้านนอก เป็นต้นและยิ่งหากทางร้านมีการบริการที่ดีพูดจาสุภาพแล้วด้วย
ล่ะก็ ทางผู้บริโภคก็จะกลับไปใช้บริการในครั้งหน้าแน่นอน ดังนั้น ปัจจัยด้านพนักงานจึงสัมพันธ์กับการเลือก
บริโภค 

6. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเลือก
บริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 แสดงให้เห็นว่าการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการตลาด 7Ps ค าว่า 
Physical Evidence : สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า เช่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในร้าน เป็นต้น                  
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ซึ่งลักษณะทางกายภาพได้แก่ บรรยากาศภายในร้านเช่น มีที่นั่งเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ บรรยากาศ
ภายในร้านมีการแบ่งแยกโซนชัดเจน  นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารต้องมีความสะอาด ไม่ว่า
จะเป็นจาน ช้อน ถ้วย  และอีกสิ่งส าคัญคือหากภายในร้านมีการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ไว้บริการลูกค้า                
ก็จะยิ่งท าให้ลูกค้ามีความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหารยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น เพลงที่เปิดคลอระหว่าง
รับประทาน หรือการฉายฟุตบอลนัดส าคัญในวันที่มีแข่งขัน ซึ่งส่วนใหญ่บรรยากาศจะต้องเป็นบรรยากาศที่โล่ง
โปร่ง และ สามารถเสียงดังได้โดยไม่รบกวนละแวกรอบๆ หากทางร้านลักษณะทางกายภาพที่ดีและถูกใจ
ผู้บริโภคก็จะดึงดูดให้ผู้บริโภคไปใช้บริการอยู่ตลอดทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ ดังนั้นปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
จึงสัมพันธ์กับการเลือกบริโภค 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ปฏิบัติ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์ เป็นทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน ดังนั้นทางร้านควรจะ
รักษามาตรฐานในคุณภาพของอาหารในเรื่องของความสด ความสะอาด และรสชาติ รวมไปถึงความ
หลากหลายของอาหาร 

2. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านราคามีความสัมพันธ์             
เป็นทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน ดังนั้นทางร้านควรจะอัพเดตราคาให้
เป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาควรแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบล่วงหน้าให้ชัดเจน รวมไปถึง
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร 

3. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านช่องทางการให้บริการมี
ความสัมพันธ์ เป็นทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน ดังนั้นทางร้านควรหา
พ้ืนที่ท าเลที่เหมาะสมกับการเดินทางของผู้บริโภคมายังร้าน รวมไปถึงบริเวณที่จอดรถของร้านจะต้อง
มีบริการพ้ืนที่เพียงพอส าหรับผู้บริโภค 

4. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านช่องทางทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์ เป็นทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
หรือคณะควรมีการประชาสัมพันธ์ อาจจะเป็นตัวแทนนักศึกษาที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยสามารถเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งอีกด้วยหากมีงานทางด้านการตลาดของทางร้าน
หมูกระทะ(บุฟเฟต์) 

5. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านพนักงานมีความสัมพันธ์   
เป็นทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือคณะควรมี 
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การส่งเสริมหรืออบรมสั่งสอนให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ พูดจาสุภาพอ่อนหวาน เพราะนักศึกษา
จ านวนหนึ่งท างานในร้านกระทะร้อน (บุฟเฟต์) หรืออาจจะเป็นร้านอาหารประเภทอ่ืน แต่สามารถท า
ให้เกิดบุคลิกภาพที่ดีและยังสามารถแสดงถึงความสะอาดเรียบร้อย มีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น                
ซึ่งเป็นผลดีในอนาคตที่จะส าเร็จการศึกษาในภายภาคหน้า ซึ่งจะต้องน าไปใช้ในการท างานต่อไป 

6. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านลักษณะทางกายภาพ                  
มีความสัมพันธ์ เป็นทางบวกกับการตัดสินใจเลือกบริโภคบุฟเฟต์ร้านกระทะร้อน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
หรือคณะควรให้ความรู้หรือจัดอบรมวิทยากรที่สามารถมอบความรู้ในเรื่องของความสะอาด ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับร้านอาหาร ซึ่งนักศึกษาบางคนเมื่อส าเร็จการศึกษาหากมีความสนใจที่อาจน าความรู้ใน
เรื่องนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถให้ผู้บริโภคนั้นตัดสินใจเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้น แต่อาจจะใช้ขอบเขตพ้ืนที่เดิม เช่น ใช้ขอบ เขตเดิมคือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แต่อาจจะเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง จากเดิมใช้นักศึกษา
อย่างเดียวอาจจะเพ่ิมบุคลากรร่วมด้วย 

2.  ควรใช้เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทประกอบกัน เช่น การสัมภาษณ์ และการสังเกต 
เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริโภค 

3. ควรจะเพ่ิมการศึกษาเรื่องประเภทความหลากหลายของบุฟเฟต์ เพราะการศึกษาบุฟเฟต์ของการวิจัย
ครั้งนี้มีแค่ประเภทเดียว คือ กระทะร้อน(บุฟเฟต์) อาทิเช่น ข้าวแกง (บุฟเฟต์) , ขนมหวาน (บุฟเฟต์) ,
ชา (บุฟเฟต์) ฯลฯ 

4.  ควรเปรียบเทียบกับกระทะร้อน(บุฟเฟต์) ที่มีวัฒนธรรมมาจากเนื้อย่างเกาหลีจากประเทศเกาหลี
โดยตรง โดยที่ไม่ได้มีการน าวัฒนธรรมเกาหลีมาดัดแปลง อย่างเช่น กระทะร้อน(บุฟเฟต์) ในประเทศ
ไทย จะสามารถท าให้วัดพฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกบริโภคได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ชมรมพุทธศาสน์ : การประกอบสร้างพื้นที่ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
ฐิติพร ทองสุข1 ปิรัญญา นาวาทอง2 และยุทธกาน ดิสกุล3 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างพ้ืนที่ปฏิบัติธรรมของชมรมพุทธศาสน์ 
ด าเนินการศึกษาเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือคณะกรรมการชมรมพุทธศาสน์ จ านวน 5 คน และ
สมาชิกท่ัวไปชมรมพุทธศาสน์ จ านวน 5 คน โดยคัดเลือกคณะกรรมการที่เข้าชมรมอย่างสม่ าเสมอและคัดเลือก
สมาชิกทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรม 3-5 ครั้ง/สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม รวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการถ่ายภาพ 
ร่วมกับศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ซึ่งจะด าเนินตามระเบียบ
วิธีการวิจัย และสร้างข้อสรุป 

 ผลการศึกษาพบว่า ชมรมพุทธศาสน์เป็นการประกอบสร้างพ้ืนที่ปฏิบัติธรรม ดังสะท้อนได้จากกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ค่ายสมาธิกับธรรมชาติ กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมปล่อยปลา เป็นต้น อันน าไปสู่การสร้ าง
ภาคปฏิบัติธรรม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ เน้นรูปแบบการท าความรู้จัก 
แลกเปลี่ยนเสวนาธรรมะ และการกระท าความดี  2) พ้ืนที่หลักธรรม เป็นการน าหลักไตรสิกขามาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต 3) พ้ืนที่การควบคุม เป็นแนวทางปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในชมรม
ที่แสดงผ่านภาคปฏิบัติของกิจกรรมในชมรม อันส่งผลต่อการควบคุมร่างกาย การแต่งกาย แม้กระทั่ง
รับประทานอาหาร ที่จ าต้องตกอยู่ในสภาวะของการยินยอมต่อเงื่อนไขของบรรทัดฐานภาคปฏิบัติธรรม 

ค าส าคัญ: ชมรมพุทธศาสน์, การประกอบสร้างพ้ืนที่ปฏิบัติธรรม 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

1-2 นักศึกษาหลกัสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3 อาจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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Buddhist Association: Establishing Dhamma Areas of Songkla University 

Hatyai Campus 

 

 Thitiporn Thongsuk   Pirunya Nawatong 

And Yuttakan Dissakun 

 

Abstract 

The purpose of this study was to study the practice of the Buddhist community. 

Research is a qualitative research. The main contributors were the five members of the Buddhist 

Club, five members of the Buddhist Association, five members of the Buddhist Association, 

and three members of the General Club. Used tools Field data collection Data collection was 

done by both participant and non-participant observation. And photography, in conjunction 

with the study of relevant documents and research. Then the data will be analyzed, which will 

follow the research methodology and create a conclusion. 

The study indicated that Bum Buddha is a Buddhist practice. Reflected by activities 

such as concentration camps with nature. Charity the fish release, etc., leading to the 

establishment of the Dhamma sector. It can be divided into 3  areas as follows: 1) focus on the 

model to know and exchange Forum. 2 )  Dhamma practice area. 3 )  The control area. It is a 

common practice or agreement of the members of the club to show through the practice in the 

club. This affects the body control, even dressing. The need to fall into the state of consent to 

the conditions of the discipline norm. 

Keywords: Buddhism club, building area for practicing the Dhrama. 
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บทน า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีชมรมที่เกิดขึ้นมากมายเพ่ือรองรับนักศึกษาที่สนใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ หรือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งชมรมพุทธศาสน์เป็น 1 ใน 11 ชมรม1 ที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ชมรมพุทธศาสน์เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธ รวมตัวกันเพ่ือเปิด
หนทางแห่งพระพุทธศาสนาให้กว้างขึ้น สนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น โดยไม่เลือกสายและไม่เลือกส านัก
เฉพาะเจาะจงเป็นการเผยแผ่ธรรมะแห่งพระพุทธศาสนาไปสู่นักศึกษา ข้าราชการ คณาจารย์ของสถาบันฯ
ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไปและเป็นการสืบสานประเพณีไทยซึ่งเป็นรูปแบบการท ากิจกรรม การปฏิบัติธรรม
(ชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันการศึกษา, 2558) 

“...เข้าร่วมชมรมพุทธศาสน์ เพราะ เกิดความเครียดในการเรียนมหาวิทยาลัย เรื่องที่เครียด
มากที่สุด คือ เรื่องเพ่ือน จึงอยากหาที่พ่ึงทางใจ มาอยู่กับ พ่ีและเพ่ือนที่สนใจในธรรมะ
เหมือนกัน โดยส่วนตัวชอบสวดมนต์ นั่งสมาธิอยู่แล้ว เมื่อได้มานั่งร่วมกันกับผู้อ่ืนจึงท าให้เกิด
ความรู้สึกอยากนั่งมากขึ้น มีความสุขในการเข้าชมรม พ่ีในชมรมให้ความเป็นกันเอง จึงเกิด
ความรู้สึกสบายใจ...” (เอมใจ นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 12 มกราคม 2561) 

จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็น การปฏิบัติธรรมในชีวิตเป็นเครื่องมือฝึกพฤติกรรมของคนในสังคม
ยกระดับคุณภาพจิตใจ ตามหลักค าสอนเรื่องการให้ทาน การรักษาศีล และการฝึกสมาธิภาวนา เป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาพฤติกรรมของคนในสังคม เมื่อผู้ศึกษาพิจารณาค าว่า “ปฏิบัติธรรม หมายความว่าอย่างไร”               
ปฏิบัติธรรมก็คือการน าเอาหลักธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมะมาใช้ด าเนินชีวิต การท างาน คือการเอาธรรมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ท าให้ชีวิตมีความสุขนั่นเอง เมื่อปฏิบัติธรรมก็หมายความว่าเอาธรรมมาใช้ในชีวิตจริง 
หรือเอามาใช้ให้เกดิประโยชน์แก่ชีวิต ถ้ายังไม่ใช้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต, 
2555,น.2-4) 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติธรรม 1.การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมพุทธศาสนา 
พบว่า วิธีปฏิบัติธรรมจะเน้นการเข้ากรรมฐาน เดินจงกรมและนั่งสมาธิ พิจารณาความตายเป็นอารมณ์ ท าจิตใจ
ให้สงบ เน้นฝึกการปฏิบัติมรณานุสสติเบื้องตนโดยการนั่งสมาธิระลึกถึงความตาย สอนให้มีสติและความไม่
ประมาทต่ออายุชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแผ่หลักมรณานุสสติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตามวิทยุท้องถิ่น                
จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โดยใช้เอกสาร แผ่นพับ แผ่นภาพ แผ่นป้าย ท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจแนวทางปฏิบัติต่อ
ความตาย เป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ นอกจากนี้ยังท าให้เป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน  มีความ
ส ารวมระวัง  ลดละกรรมชั่วท าความดี  ยึดมั่นในหลักธรรม  ลดละความโลภ  ความโกรธ  รู้เท่าทันกิเลส ตัณหา                 

___________________________________ 
1ชมรมด้านส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขลานครินทร์วิทยา เขตหาดใหญ่ ประกอบไปด้วย ชมรมขับร้องประสานเสียง ชมรมคริสเตียน 
ชมรมดนตรีสากล ชมรมดนตรีไทย ชมรมนาฏรักษ์ ชมรมผู้น าเชียร์ ชมรมพุทธศาสน์ ชมรมมุสลิม ชมรมศิลปะการเต้นร า ชมรมสันทนาการ และ
ชมรมเสียงตามสาย 
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เป็นผู้มีความสุขและไม่เป็นทุกข์ แต่การปฏิบัติธรรมได้ผลเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับ 1) ความรู้ความเข้าใจ                  
ของผู้ปฏิบัติ 2) ความต่อเนื่องในการปฏิบัติ และ 3) ความเอาใจใส่ของวิทยากรที่คอยชี้แนะน าในระหว่าง              
การปฏิบัติ ส่วนประโยชน์ต่อสังคมนั้น เมื่อผู้คนเข้าใจถึงความตายแล้วความตายจะสอนให้เป็นคนไม่ประมาท                
มีสติ มีความส ารวมระวัง มุ่งท าความดี ละเว้นอกุศลทั้งปวง ทั้งนี้ล้วนแต่ท าให้สังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุข                    
(พระครูโกศลสุตากร ตรียกูล, 2554) 2.การปฏิบัติธรรมของผู้สูงวัย พบว่า ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
อารมณ์ และจิตใจ ได้เเก่ มีอารมณ์โกรธที่ลดลง มีสติรู้ในความคิด เกิดความรู้สึกสบายใจ จิตปล่อยวางจาก
สิ่งรบกวนจากการป่วย ละซึ่งทรัพย์สมบัติและเรื่องทุกข์ใจ การเปลี่ยนเเปลงทางด้านสุขภาพร่างกาย ได้เเก่  
หายจากอาการนอนไม่หลับ ระบบย่อยอาหารท างานดีขึ้น มีสุขภาพที่เเข็งเเรงขึ้น และเกิดแนวคิดใหม่ในการ
ด าเนินชีวิต แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดจิตอาสาความมีเมตตา การรู้เท่าทันผู้อ่ืน ความมีสติในการกระท า              
ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ล้วนเเล้วเเต่ เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการด าเนินชีวิต (ศิริพร สันถวชาติ, 2551 )                     
3.ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติธรรม พบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการปฏิบัติธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ า จังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2  สามารถสรุปได้ว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ส่วนใหญ่เป็น
ชาย จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 มีอายุระหว่าง 12-16 ปี จ านวน140 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2      
และมีระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นและตอนปลายเท่ากันที่ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 33  2)ระดับความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า จังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความคิดเห็น
มากเป็นอันดับหนึ่งคือ ด้านหลักสูตร อันดับสองคือ ด้านวิทยากร รองลงมาคือ ด้านระยะเวลา และอันดั บ
สุดท้ายคือ ด้านสถานที่ (พระครูสังฆรักษวิสิทธิ์  ธมฺมวโร  (วัฒนคู), 2555)      

เมื่อทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานของผู้ศึกษาได้ขยับขยายการปฏิบัติธรรมโดยพิจารณา
กิจกรรมของชมรมพุทธศาสน์ เนื่องจากผู้ศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตักบาตรประจ า
สัปดาห์ กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น ค่ายสมาธิกับธรรมชาติฯลฯ จนก่อเกิดค าถามใน
ลักษณะวิถีทางการประกอบสร้างของพ้ืนที่ปฏิบัติธรรมระหว่างสมาชิกด้วยกัน เช่นการปฏิสัมพันธ์ การน า
หลักธรรมมาใช้ และการควบคุม อันน าไปสู่ความสนใจในการศึกษาการประกอบสร้างพ้ืนที่ปฏิบัติธรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

วัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างพ้ืนที่ปฏิบัติธรรมของชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลัก  คือคณะกรรมการชมรมพุทธศาสน์ จ านวน 5 คน และสมาชิก
ทั่วไปชมรมพุทธศาสน์ จ านวน 5 คน 
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2.เครื่องมือวิจัย ด าเนินการศึกษาเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม รวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการสังเกตท้ังแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการถ่ายภาพ  

3.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์  

ผลการวิจัย 

1. พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ 

 ชมรมพุทธศาสน์ในสถาบันการศึกษา เป็นแสงสว่างในการท าความดี เพ่ือให้เป็นแนวทางและก าลังใจ
ในการสร้างความดี เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฝึกฝนอบรมตนเอง ผ่านกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ พิธีไหว้ครู, ค่ายคุณธรรม, จัดตักบาตร, สวดมนต์, นั่งสมาธิ, อบรมธรรมทายาท 
ฯลฯ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เน้นธรรมะขั้นพ้ืนฐานกับการนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงเกิดพ้ืนที่ในการ
ปฏิบัติธรรมขึ้นให้นักศึกษา คณาจารย์ได้เข้ามาใช้พื้นที่ท ากิจกรรมทางศาสนา (ชมรมพุทธศาสตร์สากล,2553)  

ส าหรับการประกอบสร้างพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ของชมรมพุทธศาสน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
วิทยาเขตหาดใหญ่ เกิดจากการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมพุทธศาสน์ผ่านรูปแบบกิจกรรมในการปฏิบัติธรรม
ร่วมกัน มีการรวมกลุ่มของนักศึกษาที่มีความสนใจในการท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมการตัก
บาตร การเข้าค่ายสมาธิกับธรรมชาติ ส าหรับรูปแบบการเข้าร่วมท ากิจกรรม เกิดการสร้างสัมพันธ์รู้จักสนิท
สนมกับผู้อ่ืน การแลกเปลี่ยนข้อมูลของกันและกัน ดังสะท้อนได้จาก  

“...เพ่ือนชวนไปช่วยงานตักบาตร  ต่อมาไปเข้าค่ายในช่วงปิดเทอมเล็ก  เกิดความสนิทสนม
กับพ่ีๆในชมรมมากขึ้น มีความรู้สึกผูกพันธ์กับชมรมมากขึ้น จึงอยากเปิดประสบการณ์ของ
ตัวเองให้มากขึ้น เลยขึ้นไปท ากิจกรรมที่ห้องชมรม ได้รู้จักสมาชิกชมรมถูกชวนไปโครงการ
อบรมธรรมทายาท ไปเข้าค่ายนี้ท าให้ได้รู้จักกับพระพุทธศาสนามากขึ้น มีมุมมองเก่ียวกับการ
ท าความดีแต่ละอย่างมากขึ้น หลังจากกลับมาจากค่ายได้เข้ามาท ากิจกรรมกับชมรมอย่าง
ต่อเนื่อง มาสวดมนต์ นั่งสมาธิ และได้เป็นคณะกรรมการหลังจากกลับมาจากเข้าอบรม
โครงการธรรมทายาท ไปอยู่ที่นั่น 49 วัน...” (เสาวรส นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 16 มกราคม 
2561) 

“...มีโอกาสได้ไปค่ายของชมรมท าให้รู้สึกชื่นชอบทางด้านนี้มากยิ่งขึ้น จึงอยากมาท ากิจกรรม
ที่ชมรม ขึ้นมาห้องชมรมเจอพ่ีๆเจอเพ่ือนๆทุกคนดูเรียบร้อย สุภาพท าให้เราขึ้นมาห้องชมรม
ตลอด เพราะมาเเล้วรู้สึกสบายใจ รู้สึกดีที่ได้มานั่งสมาธิ สวดมนต์ ได้พบเจอเพ่ือนๆพ่ีๆชมรม 
และได้ไปบวชในโครงการอบรมธรรมทายาท ผู้ชายเขาให้บวชพระ ก่อนบวชก็จะมีการไป
ละลายพฤติกรรมร่วมกันก่อนในค่ายทหาร 1 สัปดาห์ ท าให้รู้จักเพ่ือนๆจากมหาลัยต่างๆ               
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ทั่วประเทศ กับบางคนก็ยังมีการติดต่อกันเวลามีกิจกรรมกันจนถึงตอนนี้...” (ศุภโชค                  
นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 25 มกราคม 2561) 

จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรมพุทธศาสน์ เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการ
ท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมะ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  ท าความรู้จักคนอ่ืนที่มาเข้าร่วม ซึ่งต่างคณะต่าง
สาขากัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันผ่านพ้ืนที่ชมรมในการท ากิจกรรม เป็นการขัดเกลาจิตใจของผู้เข้าร่วมท าให้
ผู้เข้าร่วม เกิดความสุขในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สามารถน าไปปรับใช้กับการเรียนหนังสือ การปรับตัวให้อยู่
ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม จากที่ผู้ศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายสมาธิกับธรรมชาติ พบว่า การสร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์
ของสมาชิกค่ายผ่านรูปแบบการท าความรู้จัก การแลกเปลี่ยนธรรมะ และการกระท าความดี ดังนี้ 

1.1 การท าความรู้จัก 

ค่ายสมาธิกับธรรมชาติของทางชมรมพุทธศาสน์จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นการศึกษาธรรมะ
ฝึกปฎิบัติในช่วงเวลาสั้นๆ เพ่ือให้น้องๆที่เข้าร่วมค่ายเกิดความสนใจในการศึกษาธรรมะและไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อ
มากเกินไปในการเริ่มต้นที่จะท ากิจกรรมทางธรรมะ จึงมีกิจกรรมที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ของคนในค่ายให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีงาม เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น มีการสอดแทรกธรรมะในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายใน
ค่าย ช่วยให้เข้าใจธรรมะมากขึ้น กิจกรรมมุ่งไปที่การมีวิถีปฏิบัติอย่างชาวพุทธ การปฎิบัติตนร่วมกับคนอ่ืนๆ             
ในสังคม กิจกรรมในแต่ละอย่างจะฝึกให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวขึ้นภายในค่าย  

“...ก่อนจะเดินทางมาถึงค่ายระหว่างนั่งรถจะมีพ่ีชวนเล่นเกมส์เพ่ือให้คนที่มาครั้ง
เเรกได้รู้จักเพ่ือนๆ บางคนที่มาคนเดียวจะไม่ค่อยพูด เมื่อเล่นเกมส์กันท าให้สนิทกันเร็ว ท าให้
คนที่มาใหม่ลดอาการกดดันไม่รู้สึกเหงา เล่นเกมส์กันระหว่างเดินทางช่วยฆ่าเวลาเพราะ
ระยะทางค่อนข้างไกล ทั้งยังท าให้เรารู้จักสมาชิก และทุกคนก็ได้รู้ จักกันทั้งหมดซึ่งผ่านการ
เล่นเกมส์มันจะจ าได้ดีกว่าถามผ่านๆ...” (มธุริน นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 
2561) 

“...ในค่ายจะมีการละลายพฤติกรรมผ่านการเล่นเกมส์ทายชื่อโดยให้ทุกคนจ าชื่อ
เพ่ือนๆ มีการสุ่มเรียกออกมาพูดชื่อเพ่ือน นั่งล้อมวงแล้วพูดชื่อเพ่ือนเรียงมาเรื่อยๆ การยืน
เรียงตามล าดับอายุโดยไม่ให้ถามเพ่ือนๆและในเกมส์ห้ามทุกคนพูดหรือใช้เสียงเพ่ือทดสอบว่า
เรารู้จักเพ่ือนมากแค่ไหน ให้ยืนเรียงจากอายุน้อยไปมาก เริ่มด้วยปีเกิดจะเรียงล าดับกันได้ง่าย 
เมื่อเริ่มลงรายละเอียดเป็นเดือนจะเริ่มวุ่นวายกันพอสมควร สุดท้ายลงถึงวันที่จะผิดเยอะ
เพราะเราต่างก็ไม่ได้รู้จักกันลึกขนาดนั้น เมื่อเกมส์จบท าให้เราได้รู้จักเพ่ือนๆดีมากขึ้นภายใน
เวลาอันสั้น...” (สุภาวดี นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561) 
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จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ของคนในค่ายท าให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีงาม มีความสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นไปด้วยความสมัครใจของทุกคน ทั้งยังมีการให้ก าลังใจซึ่ง
กันและกันของสมาชิกในค่าย ผ่านการพูดจาระหว่างกันก่อให้เกิดความประทับใจและการส่งต่อความรู้สึกดี ๆ 
ให้ผู้อื่น  

1.2 การแลกเปลี่ยนหลักธรรมะ (ความรู้ความเข้าใจทางศาสนาพุทธ) 

การพูดคุยเเลกเปลี่ยนความรู้ทางธรรม เป็นการเสริมสร้างปัญญาอย่างหนึ่ง มีทั้งในลักษณะของความรู้
ทั่วไป นิทานชาดก นิทานธรรมะสอนใจ เรื่องเล่าบาปบุญคุณโทษ มีการหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น ข้อคิดสอนใจ ให้ทุกคนเกิดความคิดตระหนักในการน ามาประยุกต์ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน หรือ
เป็นแนวทางในการท าดี อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมความรู้ทางศาสนาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต   

“...ค่ายสมาธิกับธรรมชาติจัดที่เขาปู่เขาย่าทุกปี ใช้เวลาเดินทางพอสมควร พ่ีๆเขาไม่อยากให้
บรรยากาศในรถมันเงียบสร้างความกดดันให้แก่สมาชิกที่เพ่ิงเคยมาครั้งเเรก เลยหาเกมส์มา
เล่นเพ่ือผ่อนคลายบรรยากาศ พอนึกเกมส์ไม่ออกแล้วก็จะเล่าธรรมะให้ฟังแทน ตอนแรกก็เล่า
อย่างเดียวพอเริ่มเสริมกันหลายคนเด็กใหม่ก็จะเริ่มสนใจ บางคนไม่เข้าใจก็ถามถึงในสิ่งที่
สงสัย บางครั้งพ่ีๆก็จะถามน้องๆว่ามีความคิดเห็นอย่างไร เมื่อทุกคนต่างร่วมพูดคุยเล่าเรื่อง
กันพ่ีๆก็จะโยงกับทางธรรมแบบว่าถามความรู้ว่าน้องเข้าใจสิ่งนี้มั้ย น้องรู้จักรึเปล่า น้องมี
ความคิดเห็นอย่างไรและที่ขาดไม่ได้ก็คือถามเหตุผลที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้ . . . ” (มธุริน                    
นามสมมต ิสัมภาษณ์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 

“...ทุกวันในตอนเย็นหลังท าวัตรจะมีการเล่านิทานธรรมะ ส่วนใหญ่ประธานเป็นผู้น ามาเล่า 
เมื่อเล่าจบก็จะให้ทุกคนบอกข้อคิดที่ได้หรือธรรมะสอนใจ หลังจากนั้นก็น าความคิดเห็นของ
ทุกคนมาสรุปอีกที วันไหนมีกิจกรรมให้ช่วยกัน ก็จะท ากิจกรรมไปเล่าเรื่องหรือความรู้ต่างๆ
ทางธรรมควบคู่ไปเพ่ือเสริมบรรยากาศ...”  (ภาวัตฒ์ นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 
2561) 

จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า การแลกเปลี่ยนธรรมะระหว่างกันผู้ที่ไม่รู้ก็จะคอยฟังอย่างตั้งใจ              
มีถามไถ่ในสิ่งที่ตนสงสัย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มีความแนบแน่นมากขึ้น วิธีการเล่าธรรมะ             
มีหลากหลาย เช่น นิทาน เรื่องเล่า ประสบการณ์ที่เคยพบเจอ สร้างความเพลิดเพลินในการแลกเปลี่ยนธรรมะ
ระหว่างกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ก่อให้เกิดความสบายใจและความสุขในการอยู่ ร่วมกัน เมื่อทุกคนเกิด
ความสบายใจในการอยู่ร่วมกัน สามารถท ากิจกรรมอย่างอ่ืนร่วมกันได้อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความเข้าใจเห็น
ใจระหว่างกัน การน าเอาธรรมะมาปรับใช้กับกิจกรรม จะท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจง่ายขึ้นและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตกับตนเอง 
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1.3 การท าความดี 

หลักที่ชมรมพุทธศาสน์ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาคือการมอบสิ่งดีๆให้กับคนอ่ืนไม่ว่าจะทางกาย วาจา 
หรือใจ ยึดถือให้ทุกคนท าความดีและส่งต่อความดีให้แก่ผู้อ่ืน ทั้งเป็นการสร้างก าลังใจในการท าดีให้กับตนเอง
และสร้างก าลังใจให้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน ความดีที่ได้กระท าถูกส่งต่อด้วยวิธีการบอกบุญเป็นการแบ่งปันเรื่องราวดีๆ
แก่ผู้อื่นและให้ผู้อ่ืนร่วมรับสิ่งดีๆโดยการร่วมอนุโมทนาบุญกับคนที่ได้กระท าความดี เพ่ือให้คนดีไม่หมดก าลังใจ
ในการท าความด ี

“...นอกจากรู้เรื่องหลักธรรม รู้การปฎิบัติตนเบื้องต้นแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งคือการร่วม
อนุโมทนาบุญกับสมาชิกที่ได้สร้างบุญ เช่นพ่ีเจี๊ยบ(นามสมมติ)ขัดห้องน้ า ก็จะมีพ่ีหนึ่งคนน า
พูด (อนุโมทนาบุญกับพี่เจี๊ยบด้วยนะคะ) อยู่ในค่ายทุกคนจะได้ร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นบุญจาก
การล้างจาน บุญจากการเช็ดโต๊ะกวาดพ้ืน บุญจากการถวายอาหารพระฯลฯ บุญทุกบุญที่
สมาชิกในค่ายได้ท าก็จะมีการบอกต่อเพ่ือน ถือเป็นการร่วมบุญ การบอกบุญเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ทุกคนได้มีก าลังใจในการท าความดีต่อไป...” (สุภาวดี นามสมมติ 
สัมภาษณ์เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561) 

“...คนเป็นพ่ีค่ายจะผ่านกิจกรรมมาบ้างแล้วมีประสบการณ์หรือความรู้ในระดับหนึ่ง เราพอมี
ความรู้เกี่ยวกับทางศาสนาอยู่บ้าง ต้องการจะแบ่งปันน้องให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
มากขึ้น จะคอยหมั่นเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังเยอะๆ เหมือนถ้าเกิดพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครสงสัยหรือ
ถาม เราจะเป็นฝ่ายถามก่อน ไม่ได้ต้องการค าตอบที่เน้นความรู้ แต่ต้องการให้น้องมีส่วนร่วม 
เราได้ถ่ายทอดความรู้ถือเป็นการแบ่งปันสิ่งๆดีให้แก่คนอื่นตอนเข้ามาใหม่ๆ พ่ีๆเขาก็ท าอย่าง
งี้...”  (เสาวรส นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า การแบ่งปันการท าความดี เป็นการกระท าที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ให้ผู้อ่ืน เกิดความรู้สึกดีๆระหว่างผู้ให้และผู้รับ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สังคมได้โดยการแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้อ่ืน มุ่งหวังแต่สิ่งดีๆให้แก่ผู้อ่ืน ท าให้มีความสุขในการแบ่งปันสิ่งที่ดีให้ผู้อ่ืน 
เมื่อท าแล้วเกิดความสุขก็อยากกระท าสิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไป  

สรุปได้ว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของทางชมรมพุทธศาสน์ จะเน้นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กัน มุ่งปรารถนาสิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและการศึกษาธรรมะเพ่ือน าไปประยุกต์ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การร่วมกิจกรรมจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน  ฝึกทุกคนให้มีความกล้าแสดงออก 
การเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมต่างๆท าให้เกิดความน่าสนใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายล้มเลิกในการศึกษาธรรมะ
และวิถีปฏิบัติของชาวพุทธ เมื่อมีการกระท าความดีเกิดขึ้นก็จะมีการบอกกล่าวความดีที่ได้มีการกระท า ได้มี
การแบ่งปันความดีให้แก่ผู้อ่ืนท าให้ผู้อ่ืนมีก าลังใจในการท าความดี  การบอกกล่าวประสบการณ์ของรุ่นพ่ีให้แก่
รุ่นน้องเป็นการลดช่องว่างระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้องให้แคบลง โดยมีการแบ่งเรื่องราวประสบการณ์ต่างที่เคย
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ประสบพบเจอมาให้ทุกคนได้รับรู้ และน าไปประยุกต์ใช้แก่ตนเอง การท าความรู้จักกับคนอ่ืนย่อมน ามาซึ่ง
มิตรภาพที่สวยงาม ก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านจิตใจของคนให้คิดดีมากข้ึน ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคม 

2. พื้นที่หลักธรรม 

 การน าหลักธรรมประยุกต์ ชมรมพุทธศาสน์มีการน าหลักธรรมไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาปรับ
ใช้ในชมรมพุทธศาสน์ ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

2.1 ศีล ชมรมพุทธศาสน์ มีข้อตกลงร่วมกันคือคณะกรรมการชมรมจะต้องรักษาศีล 8 ทุกวันพระ    
ส่วนสมาชิกทั่วไปไม่มีการบังคับ จากที่ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่ พบว่า ประธานชมรมรักษาศีล 8 ทุกวัน และ
คณะกรรมการชมรมที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจะรักษาศีล 8 ทุกวันเช่นกัน ในการรักษาศีล 8 นั้นข้อปฏิบัติที่
เพ่ิมมาจากศีล 5 คือ งดเว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล งดเว้นจากการร้องเล่นเต้นร า เล่นดนตรี ดูละคร
หรือฟังเพลงอันก่อให้เกิดจิตที่ฟุ้งซ่าน อารมณ์ที่แปรปรวนไม่นิ่งสงบ การแต่งตัวที่ไม่สุภาพชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือ
เสื้อผ้าเบาบางมีความรัดรูป แต่งตนด้วยเครื่องหอมต่างๆเช่นแป้ง น้ าหอม และงดเว้นการนั่งนอนบนที่สูงและ
ใหญ่หรือนุ่มสบาย (ส าหรับบุคคลที่เคร่งมาก) ในส่วนของสมาชิกท่ัวไปจะไม่ความเคร่งครัดมากในการรักษาศีล  

“...การถือศีล 8 ท าให้ได้ส ารวมกาย  วาจาและใจ ที่ผมชอบมากเลยก็คือมันเป็นการท าให้ผม
รู้คุณค่าของเวลามากขึ้น เมื่อก่อนผมมักจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปแบบไม่เห็นค่า ถือศีล 8 แล้ว
ผมมีเวลาว่างมากขึ้นไม่เสียเวลาในการเล่นโซเชียล ไม่มัวแต่เอาเวลาไปท าในสิ่งที่ไม่มีสาระ 
เพราะต้องงดเว้นจากสิ่งของบันเทิงทุกอย่าง ท าให้เอาเวลาส่วนนี้มาสวดมนต์ นั่งสมาธิ               
อ่านหนังสือ ทบทวนต าราเรียน ศีล 8 ยังเป็นการช่วยประหยัดเงินได้ดีทีเดียว งดค่าข้าวมื้อ
เย็น งดค่าสิ่งของเสริมความงาม งดค่าบันเทิงต่างๆเช่นไปดูหนัง เติมเงินเล่นเกมส์ น้ าปานะที่
ดื่มทุกวันส่วนใหญ่ที่ชมรมก็มีบริการให้ด้วย...” (ศุภโชค นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 25 
มกราคม 2561)   

“...ได้เข้ามาท ากิจกรรมที่ชมรมเหมือนได้เติมก าลังใจซึ่งกันและกัน ตั้งใจจะถือศีล 8 ทุกวัน
เพราะท าแล้วมีความสุขและได้ฝึกตนเองมากขึ้นในหลายๆอย่าง ใหม่ๆก็จะหิวมากเพราะงด
ทานอาหารช่วงบ่ายซึ่งในตอนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากส าหรับนักศึกษา แต่ด้วยว่าเข้ามาท าวัตร
เย็นอย่างสม่ าเสมอท าให้มีกิจกรรม ไม่ท าให้จิตเราว่างที่จะมาฟุ้งซ่านคิดเรื่องอ่ืนและอีกอย่าง
คือเข้ามาชมรมจะมีบริการน้ าปานะ23 เราก็จะร่วมดื่มน้ าปานะพร้อมกันก่อนแยกย้ายถือเป็น
แรงใจอย่างหนึ่งไว้บอกตัวเองว่าคนอ่ืนๆเขาท าได้เราก็ท าได้เหมือนกัน จนรู้สึกชินและกลาย
เป็นเรื่องปกติ ถือศีลท าให้ร่างกายได้ปรับสมดุลกินเป็นเวลาไม่กินยามวิกาลซึ่งมันดีต่อตัวเรา
ทั้งนั้น...”   (เอมใจ นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561) 

                                                           
23 น้ าปานะ เป็นเครื่องดื่มส าหรับคนรักษาศิล 8 ทานแทนข้าวเย็น ส่วนมากจะเปน็นมและน้ าผลไม้ 
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จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า การถือศีลของสมาชิกชมรมพุทธศาสน์เป็นการฝึกระเบียบทางใจ
และกายของสมาชิกในชมรม ทางใจเป็นการฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจว่าตนสามารถอดทนต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็น
กิเลสได้หรือไม่ ทั้งเครื่องดื่มของมึนเมา ของประทินความสวย อาหารเลิศรสที่เราทุกคนย่อมเกิดความหิว             
อยู่ตลอดเวลา การไม่หมกมุ่นในทางไม่ดี ในเรื่องของชู้สาว การโกหก ทางกาย เครื่องแต่งกายที่ใส่มีความ
เรียบร้อยเกิดความสบายใจแก่ผู้สวมใส่เกิดความสบายตาต่อผู้พบเห็น  

2.2 สมาธิ สมาชิกในชมรมเป็นนักศึกษา ทุกคนอยู่ในวัยเรียนท าให้การนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่เกิดการ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันนอกเหนือจากการปฏิบัติร่วมกันในชมรม โดยปกติจะมีการนั่งสมาธิหลังจากการ
สวดมนต์ท าวัตรทั้งเช้าและเย็น อีกท้ังสมาชิกน ามาปรับใช้กับตนเองมีการนั่งสมาธิระหว่างวัน ในขณะที่ว่างหรือ
บางสถานการณ์ที่ไม่เอ้ือต่อการนั่งขัดสมาธิหลับตา สามารถใช้วิธีการอื่นในการท าสมาธิได้ เช่น หลับตานั่งนิ่งๆ
ก าหนดจิตใจให้จดจ่อกับบางสิ่ง เช่น นึกถึงดวงแก้วใสๆ นึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูป นึกถึงดวงแก้ว
ที่ศูนย์กลางกาย ฯลฯ สมาธิช่วยในเรื่องการเรียน การอ่านหนังสือ การท าข้อสอบ ท าให้ด าเนินชีวิตอย่างมีสติใน
ทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะกระท าสิ่งใดก็จะกระท าอย่างมีสติเป็นไปอย่างปกติสุข 

“...เข้ามาท ากิจกรรมแบบนี้แล้วเกิดความสบายใจ ปกติเป็นคนเครียดบ่อย เรื่องเรียนบ้าง 
เรื่องเพ่ือนบ้าง เวลาเครียดๆแล้วได้มาสวดมนต์ นั่งสมาธิท าให้รู้สึกดีขึ้นจิตมันไม่ฟุ้งเหมือนว่า
ได้อยู่กับตัวเอง ได้พักเรื่องเครียดๆตอนนั่งสมาธิเหมือนสมองเราได้หยุดพัก ได้ปล่อยวางจาก
ทุกสิ่ง เป็นการดึงสติให้กลับมาอยู่กับตัว พอเรามีสติเราก็จะอยู่กับปัจจุบัน ระวังในการใช้ชีวิต
มากขึ้น ได้คิดให้ดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง...”(เอมใจ นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 12 มกราคม 
2561) 

“...ไปค่ายสมาธิกับธรรมชาติในค่ายเขาให้ฝึกนั่งสมาธิ ท าครั้งแรกไม่นานแต่เมื่อยมากพระ
อาจารย์ก็คอยบอกวิธีการแก้ไข วิธีที่ถูกต้อง ท าไปเรื่อยๆหลายๆครั้งรู้สึกว่าอาการปวดเมื่อย
ต่างๆมันดีขึ้นท าให้นั่งได้นานมากขึ้น พระอาจารย์สอนเรื่องการนั่งสมาธิซึ่งมันไม่เหมือนกับที่
เราเคยรู้มาก่อน เป็นการเปิดมุมมองความคิดให้ตัวเอง ซึ่งจบจากค่ายเเล้วเอามาใช้ต่อได้จริง 
ทุกวันนี้นั่งสมาธิได้ครั้งละนานๆ และรู้สึกว่าน ามาปรับใช้กับการเรียนได้จริงๆ ”(ธีรตี                 
นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า การนั่งสมาธิท าให้ผู้ที่ปฏิบัติมีสติมากขึ้น การใช้ชีวิตสามารถด าเนิน
ไปอย่างไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองเนื่องด้วยการมีสติ สมาธิท าให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวัง คิดกระท าสิ่งใดก็มีความรอบคอบ สมาธิสามารถท าให้ผู้ปฎิบัติคลายเครียดในการด าเนินชิวิต
ประจ าวันลงได้เกิดการทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มองเห็นถึงปัญหามีเวลาในการทบทวนเรื่องราว
ต่างๆอย่างมีเหตุผล และสามารถแบ่งปันแก่ผู้อ่ืนโดยแนะน าหนทางแห่งการผ่อนคลายจากเรื่องหนักๆในชีวิต
โดยการนั่งสมาธิได้ 
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2.3 ปัญญา สมาชิกชมรมพุทธศาสน์มุ่งด าเนินชีวิตประจ าวันโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืน 
กระท าแต่ความดี ไม่มุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน คอยช่วยเหลือผู้อ่ืนหากช่วยเหลือได้ รู้เท่าทันในความคิดของตนเองไม่ให้
หลงมัวเมาในกิเลสของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัว มีความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนรอบข้าง ส่งเสริมตนเองและผู้อ่ืนไป
ในทางที่ดี มีการพูดให้ก าลังใจผู้อ่ืนในขณะเดียวกันก็พูดจาหมั่นคอยเตือนสติตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้ยั้งคิด 
คิดถึงผลกระทบที่ตามมาทั้งทางด้านดีและร้ายหากมีการลงมือกระท าการใดๆ รู้ในสิ่งที่จะกระท า ทั้งหมดนี้อัน
เกิดจากมีปัญญา 

“..ชอบนั่งสมาธิ นั่งทุกวันในชมรมและระหว่างวันก็นั่ง นั่งสมาธิบ่อยแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองมีสติมากขึ้น 
ก่อนเข้าเรียนก็จะนั่งหากมีโอกาส เพราะการนั่งสมาธิบ่อยๆท าให้ตอนเรียนเรามีสมาธิขึ้น เนื้อหาที่เรียนก็จะจ า
ได้ ถือได้ว่าสมาธิช่วยในเรื่องการจดจ าได้ดีขึ้น ท าให้เราเกิดปัญญา สมาธิท าให้เรามีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับ
ปัจจุบัน ซึ่งสติท าให้เราเกิดปัญญา อ่านหนังสือมีสมาธิก็จ าดีท าให้ท าข้อสอบได้ ผลการเรียนก็ดี อีกทั้งสติท าให้
เรารู้คิดไตร่ตรองความคิดก่อนที่จะพูด ท าให้เราพูดแต่สิ่งที่ดีๆออกมา...”  (ณัฐกุล นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ     
28 กุมภาพันธ์ 2561) 

“...สมัครค่ายสมาธิกับธรรมชาติเพราะอยากไปฝึกสมาธิมาช่วยในเรื่องเรียน ค่ายสอนตั้งแต่การนั่ง
สมาธิเบื้องต้น โดยส่วนตัวเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ได้เลยเพราะบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ได้ แต่ในค่ายสอนอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ท าให้ได้ฝึกและปรับตัวทีละน้อยเพราะเป็นค่ายระยะสั้นตอนนั้นเลยยังท าได้ไม่ดีพอ แต่ภายหลังเข้า
อบรมโครงการธรรมทายาท ในส่วนเชิงลึกทั้งหมดไม่ว่าจะการปฏิบัติตน ด้านความรู้ ท าให้เรามีแบบแผนที่จะ
กลับมาปฏิบัติต่อในมหาวิทยาลัยทุกวันนี้ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท มีสติในการกระท าและตัดสินใจเรื่องต่างๆ 
ใจเราตรงไม่เอียง มองทุกอย่างถูกต้องเป็นไปตามพ้ืนฐานของความเป็นจริงในการประกอบการตัดสินใจ... ”  
(สิระสา นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561)  

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า การฝึกให้ตนเองเป็นผู้พร้อมในปัญญา ยากท่ีจะกระท าให้ส าเร็จด้วย
ตนเอง การมีผู้ชี้ทางหรือให้ค าแนะน าท าให้ไม่ยากเกินไปเมื่อลงมือปฏิบัติ ปัญญาจะมีได้ต้องท าควบคู่กับการมี
สมาธิ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนที่มีสติสมาธิจดจ่อในการเรียน การใช้ชีวิตประจ าวันอย่างมีสติ ด ารงอยู่
บนความไม่ประมาทอันเกิดจากการใช้ปัญญาประกอบการตัดสินใจกระท าสิ่งต่างๆ 

สรุปได้ว่า การรักษาศีล สมาธิ ปัญญา จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ให้มีการด าเนินชีวิต
ไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจไม่หลงไปในกิเลส(มีปัญญารู้คิด 
ไตร่ตรอง ) การมีศีลจะท าให้เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ ควบคุมจิตใจก่อให้เกิดจิตส านึกที่ดีงาม 
สมาธิกับสติเป็นของคู่กันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา หากเรามีสติเมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราก็สามารถแก้ไขปัญหา
นั้นได้ด้วยปัญญา หากเรามีสมาธิก็สามารถน าไปใช้ได้กับการเรียน สามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว คิดที่
รอบคอบและมีความละเอียด เมื่อสามารถพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของตนเองได้แล้ว สามารถพัฒนา
จิตใจของผู้อ่ืนได้อีกด้วย ส่งเสริมให้คนอ่ืนมุ่งกระท าแต่ความดี รักษาศีล มีสมาธิ และปัญญาในการด าเนินชีวิต
อย่างมีสติพื้นฐานของความไม่ประมาท ไตรสิกขาทั้ง 3 นี้ สามารถปฏิบัติพร้อมกันได้โดยไม่ต้องแยกท าทีละข้อ 
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  3. พื้นที่การควบคุม   

ชมรมพุทธศาสน์มีแนวทางการปฏิบัติข้อตกลงร่วมกัน การท ากิจกรรม การประพฤติปฏิบัติน าไปสู่การ
ควบคุมสมาชิกในการเข้ามาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ถือได้ว่าเป็นกฎ
กติกาที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติสืบมาเป็นเสมือนบรรทัดฐานที่มีปฏิบัติส่งต่อกันมาทุกรุ่น ทั้งนี้เป็นการควบคุมผ่าน
ทางร่างกาย การแต่งกาย และการทานอาหาร 

3.1 ร่างกาย สมาชิกทุกคนจะมีการตัดผมเรียบร้อยทั้งหญิงและชาย โดยชมรมไม่มีการบังคับให้ตัดผม
สั้น เพียงแต่พึงรักษาความเรียบร้อย แต่สมาชิกทุกคนมีการตัดผมสั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง (ตัดสั้นถึงติ่งหูยาวไม่
เกินไหล่) เพราะตามหลักของชมรมจะต้องสะอาดพร้อมด้วย กาย วาจา และใจ 

“...เมื่อก่อนไว้ผมยาว ตัดผมตอนไปอบรมธรรมยาท เขามีบริการตัดผมให้ ตัดแล้วดูเรียบร้อย
รู้สึกว่าสะดวกในการสวดมนต์ กราบพระ เวลาอาบน้ าสระผมก็เร็วเพราะไปค่ายอยู่รวมกัน
เยอะทุกอย่างต้องท าเวลา ผมสั้นมันสะดวก อยู่ค่าย 49 วัน ชินกับกิจวัตรประจ าวันแบบนี้พอ
กลับมาที่มหาลัยก็ท าปฏิบัติตัวแบบนี้ตลอดมา ที่นั่นเหมือนปรับเราทุกอย่างเราได้ฝึก
พฤติกรรมของเราใหม่หมด ใหม่ๆโดนเพ่ือนเเซวเเต่อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆก็สบายใจดีเลยไม่ได้              
ใส่ใจ...” (สิระสา นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 “...ไว้ผมยาวเเล้วผมร่วงบ่อยพอตัดสั้นเเล้วจัดการง่ายขึ้น การที่ผมร่วงลงพ้ืนเราต้องมาคอย
เก็บกวาดและยังถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหากเราอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ผมสั้นไม่ต้องค านึงถึงความสวย
ความงามท่ีต้องคอยมาคิดเรื่องทรงผม สีผม ไม่สิ้นเปลืองยาสระผมด้วยเพราะใช้น้อย อีกอย่าง
คือผมสั้นท าให้ดูใสใสเหมือนเด็ก...” (ปรียาภรณ์ นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 
2561) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นสมาชิกชมรมพุทธศาสน์มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่มีความยุ่งยากในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่เฝ้ามัวเมาลุ่มหลงในรูปลักษณ์ภายนอกที่ต้องการความดูดีอยู่ตลอดเวลา เป็นการลด
กิเลสภายในจิตใจของสมาชิก ในเรื่องความสวยงามภายนอกท่ีคนอ่ืนให้ความส าคัญ ไม่เครียดในการจัดสรรสิ่งที่
สวยงามใหภ้าพลักษณ์ของตนเองให้เกิดทุกข์ การตัดผมสั้นยังให้ความสะดวกรวดเร็วในการท ากิจวัตรประจ าวัน
ในเรื่องการตัดแต่งทรงผม สามารถมีเวลามากขึ้นในการท าประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ 

3.2 การเเต่งกาย ชมรมพุทธศาสน์มีการแต่งกายที่เป็นบรรทัดฐานสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น คือการแต่งกาย
ใส่เสื้อขาว กางเกงวอร์มขายาว ให้ดูสุภาพ เรียบร้อย ซึ่งการเเต่งกายจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องศีล 8 คือการลด 
ละ เลิก การก าจัดกิเลส 

“...ใส่เสื้อโปโลสีขาว กางเกงวอร์มเข้าชมรมทุกวัน สะดวกในการนั่งสวดมนต์ นั่งสมาธิเพราะ
ชุดที่ใส่ไม่อึดอัด ท าให้เรารู้สึกสบายตัวไม่อึดอัดจากเสื้อผ้าที่รัดซึ่งจะมีผลในการท ากิจกรรมคือ
นั่งสมาธินั่งได้ไม่นานหากไม่สบายตัว จิตเราก็จะเกิดความคิดฟุ้งซ่าน อีกทั้งไม่ต้องมาคอย
กังวลเรื่องเสื้อผ้าว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไร การแต่งกายแบบนี้ท าให้รู้สึกปลอดภัยและไม่ส่อไปทาง
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ผิดศีลธรรม มันมิดชิดไม่ล่อแหลม คนนอกมองว่าเรียบร้อยท าให้รู้สึกมีก าลังใจปฏิบัติต่อไป...” 
(ธีรตี นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561) 

“...คนที่ไม่รู้จักกันอย่างแรกเลยคือมองข้างนอกว่าเป็นอย่างไร ถ้าเราแต่งตัวเรียบร้อย ดูสุขุม 
น่าเชื่อถือ ท าให้ดูน่าเข้าหาระดับหนึ่ง การที่เราแต่งตัวเรียบร้อยท าให้น้องในชมรมพุทธศาสน์
เชื่อถือในตัวเราเชื่อถือในค าพูด การกระท าก็ดูน่าเชื่อถือด้วย ส่วนใหญ่พ่ีๆจะเเต่งตัวเเบบนี้
โดยเฉพาะคณะกรรมการเพราะเป็นข้อตกลงร่วมกัน ส่วนสมาชิกทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นชุด
นักศึกษาเนื่องจากมีเรียนไม่มีเวลากลับไปเปลี่ยนเพราะกิจกรรมที่ท าในชมรมมีเวลาระบุอย่าง
ชัดเจน ส่วนใหญ่ไม่อยากมาสายเลยใส่ชุดนักศึกษามา...” (ปรียาภรณ์ นามสมมติ สัมภาษณ์
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกชมรมพุทธศาสน์มีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย เมื่อเข้ามา
ในชมรมการแต่งกายเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนจะมองอย่างให้เกียรติและเคารพ การแต่งกายที่ไม่หวือหวา เสื้อขาว 
กางเกงวอร์ม ทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ชมรม ให้ความสะดวกคล่องตัวในการท ากิจกรรมต่างๆกับชมรม  
ไม่ก่อให้ความอึดอัดทางกายหากมีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม การแต่งกายในลักษณะนี้สามารถ
แต่งได้ทุกวัน  

3.3 การรับประทานอาหาร ชมรมพุทธศาสน์ให้ความส าคัญกับการทานอาหารร่วมกันหลังท าวัตรเช้า 
เป็นเสมือนการสร้างก าลังใจให้ตนเองและผู้อื่น เป็นความสุขอย่างหนึ่ง ท าให้มีก าลังใจในการมาเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ชมรม การมาทานอาหารร่วมกันถือเป็นหลักในการท าให้ชมรมเกิดความเข้มเเข็ง รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ก่อนทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารเพ่ือเป็นการเรียกสติให้อยู่กับตนเองไม่ยึดติดกับอาหารตรงหน้ า             
มีการกล่าวบทสวดมนต์สั้นๆก่อนทานอาหารร่วมกัน 

“...ได้มาทานอาหารร่วมกันกับทุกคนที่ชมรมรู้สึกมีความสุข เป็นการสร้างก าลังใจในการเข้า
ชมรมบ่อยๆ เข้าชมรมครั้งแรกเพราะไปตักบาตรแล้วได้รับค าชวนมาสวดมนต์ ครั้งแรกเข้ามา
ไม่รู้จักใครเลยก็รู้สึกกลัวแต่สนิทกับคนในชมรมเร็วมากเพราะทุกคนเป็นกันเอง ชักชวนมาท า
วัตรตอนเช้าเเล้วก็ได้ทานข้าวร่วมกันรู้สึกเหมือนทุกคนให้ความส าคัญกับตัวเรา เหมือนตัวเอง
มีคุณค่าเลยชอบมาท าวัตรเช้า...” (เอมใจ นามสมมติ สัมภาษณ์เม่ือ 12 มกราคม 2561) 

“...ทานอาหารเช้าร่วมกันที่ชมรม บางครั้งก็หุงข้าวซื้อเฉพาะกับข้าว สลับกันซื้อไม่ก็รวมตังค์
กันบางครั้งรุ่นพี่ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว หลังๆมานี้ไม่ได้หุงข้าวจะมาทานกันที่โรงช้าง1 คือซื้อ
ข้าวมาคนละจานแล้วมาแชร์กับข้าวกันคนละอย่างรวมๆกันท าให้ได้ทานหลายอย่างและ
ประหยัดเงินด้วย…” (ภาวัตฒ์ นามสมมติ สัมภาษณ์เม่ือ 15 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

___________________________________ 
1โรงช้าง คือ โรงอาหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกชมรมพุทธศาสน์มีการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน            
เป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างสมาชิกชมรมพุทธศาสน์ด้วยกัน สร้างความสนิทสนมระหว่างกัน 
เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุขและมีรอยยิ้ม การมารับประทานอาหารร่วมกันยังเป็นการประหยัดเงินและ
มีของกินที่หลากหลาย เมื่อรับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจ าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชมรม เกิดความ
เป็นหนึ่งเดียว  

สรุปได้ว่า ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะมีพฤติกรรมการแต่ง
กายที่มีความสุภาพเรียบร้อย ใส่เสื้อขาว กางเกงวอร์ม ช่วยในเรื่องของความสะดวกและเรียบง่าย บุคลิกภาพ
ภายนอกจะเป็นสิ่งแรกที่ถูกมองเมื่อต้องมีการพบเจอกัน หากพบว่ามีการแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยก็จะสร้างความ
ประทับใจแรกเห็นให้กับคนอ่ืน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับชมรม เป็นการตัดกิเลสที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความ
งามที่คนส่วนใหญ่ในสังคมได้ให้ความส าคัญ การไม่ประทินโฉมรูปกายภายนอกท าให้ประหยัดเงิน ไม่ ต้อง
แต่งตัวตามแฟชั่นกระแสนิยม การไม่มุ่ ง เน้นตัดแต่งทรงผม ลดละเลิกความเครียดไปได้ในส่วนนี้                            
การรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ไม่ให้เกิดความห่างเหินซึ่งกันและกัน 
เมื่อมาเจอกันตอนเช้าได้มาท าวัตรเช้า ได้ทานอาหารร่วมกัน พูดคุยกัน ก่อให้เกิดความสุขในกิจวัตรประจ าวัน 
อีกท้ังยังเป็นช่องทางสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรมพุทธศาสน์สืบไป 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลวิจัยผู้ศึกษาขอน าเสนอผลการอภิปรายในประเด็น ดังนี้ 

การปฏิบัติธรรม  

1.หลักธรรม ชมรมพุทธศาสน์มีการน าหลักธรรมไตรสิกขามาปรับใช้ในชมรมให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิต ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา ได้อย่างปกติสุข การรักษาศีล สมาช ิกในชมรมรักษาศีล 5 และศีล 8 
ท าให้มีระเบียบมากขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ส่งผลให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจสามารถควบคุมจิ ตของ
ตนเองได้ สมาธิ สมาชิกนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง เกิดความสงบและสุขทางใจ สามารถควบคุม
พฤติกรรมทางกายและอารมณ์ได้ ปัญญา มีปัญญาในการไตร่ตรอง คิดก่อนท า มีปัญญาความรู้ เป็นคนมองโลก
ในแง่ดี คิดดีท าดี มองทุกสิ่งแวดล้อมในแง่บวก ท าให้ไม่เกิดความทุกข์ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ จักรพรรณ  
วงศ์พรพวัณ และคณะ (2559) พบว่า การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์จะต้องปฏิบัติให้ไปตาม
กระบวนการ ของหลักไตรสิกขาเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต โดยเริ่มจากหลักศีลสิกขา หรือกระบวนการ
ระเบียบ ปฏิบัติ (วินัย) เพ่ือให้เกิดวาจาชอบ การกระท าชอบ และการประกอบอาชีพชอบเป็นแนวทาง จากนั้น
ก็ยกขึ้นสู่ระดับสมาธิสิกขาหรือกระบวนการฝึกอบรมจิต เพ่ือให้จิตมีการพัฒนาความส านักให้เกิดความสมดุล
ระหว่างกายและจิต และกระบวนสุดท้าย คือปัญญาสิกขาหรือกระบวนการทางความรู้เป็นวิธีการอบรมศึกษา
เพ่ือให้เกิดวิชาความรู้และปัญญา ซึ่งจะยังส่งผลให้เกิดมีทัศนะความเชื่อค่านิยมที่ถูกต้องมีความด าริตริตรองที่
ชอบถือได้ว่าเป็นกระบวนการ พัฒนาปัญญาขั้นสูงสุดที่สามารถควบคุมตนเองและสภาวะต่างๆ ที่กระทบเข้ามา
สู่ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม 
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2.หลักสติ การมีสติคือความรู้สึกตัว การประพฤติรักษาศีล 8 ทุกวันท าให้มีสติ ส่งผลให้เป็นคนมีเหตุผล
สามารถแยกแยะ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ประพฤติชอบทั้งทางกาย วาจาและใจ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
พูดจาสุภาพอ่อนหวาน มีจิตใจที่บริสุทธิ์  ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ศุกร์ใจ เจริญสุข และคณะ (2558) ผล
การศึกษาพบว่า สตรีไทยที่ปฏิบัติธรรมบรรยายประสบการณ์ ทราบปัจจัยบ่มเพาะสติของสตรีไทยที่ปฏิบัติ
ธรรมซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาโปรแกรม การบริหารทั้งทางกายและ
ทางจิตโดยใช้สติฐานเป็นตลอดจนพัฒนาเครื่องมือประเมินการมีสติในบริบทของไทย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1.จากผลการวิจัย พบว่า ชมรมพุทธศาสน์ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมพุทธศาสน์ควรมี
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โซเชียลของคนในปัจจุบัน 
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ทุนทางสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนกรณีศกึษาประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า 
ต าบลคลองหอยโข่งอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

The social capital of local resources management; A case study of Prachakhom 

Rak Pa Ton Nam Phadam, Khlong Hoi Khong District, Songkhla 

 

ธันย์ชนก มูสิกะเจริญ1  ภัทราพร แสงทวี2 บงกชมาศ จันทร์แก้ว3   
และยุทธกาน ดิสกุล4 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมของกลุ่มประชาคมรักษ์ป่า
ต้นน้ าผาด า  2) เพ่ือศึกษาบทบาททุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนของกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้น
น้ าผาด า ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลสนาม   โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สมาชิกประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า จ านวน 6 คน และผู้ให้ข้อมูลรอง 
คือ ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน จ านวน 20 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่าทุนทางสังคมของประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้                 
1) ทุนมนุษย์ คือการรวมกลุ่มของสมาชิกในรูปแบบจิตอาสา ดังเห็นได้จากผู้น าและสมาชิกมีอุดมการณ์ในเรื่อง
การรักษาและดูแลผืนป่าผาด า มีบทบาทในการจัดการป่าด้วยการส ารวจพ้ืนที่ป่าและเจรจาต่อรองกับผู้ที่เข้ามา
อยู่อาศัยและผู้ที่บุกรุกป่า2) ทุนวัฒนธรรมคือการจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกรักป่าเช่น การปลูกป่าทดแทน                     
การบวชป่า  เป็นต้น 3) ทุนสถาบันคือ มีการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายภายในและภายนอก เพ่ือให้ทุกฝ่าย
หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าหรือการคัดค้าน
ต่อต้านนโยบายการพัฒนาของภาครัฐที่ไม่เหมาะสม4) ทุนความรู้คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบนิเวศของ
ป่าชุมชนโดยผ่านช่องทางการสื่อประเภทต่าง ๆเพ่ือให้คนภายนอกหรือบุคคลผู้ที่สนใจได้รับรู้และเข้าใจ                
ป่าผาด า 

ค าส าคัญ: ทุนทางสังคม  การจัดการทรัพยากรป่าชุมชน  ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า 
 
 
 

 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาชุมชนศึกษา , หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต , คณะศิลปศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,  คณะศิลปศาสตร,์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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Abstract 

The objectives of this qualitative research were: (1) to study the social capital of 

Prachakhom Rak Pa Ton Nam Phadam and (2) the role of the social capital in terms of resources 

management of Prachakhom Rak Pa Ton Nam Phadam. In-depth interview, focus group 

discussion and non-participant observationwereusedas research instrumentsto collect thefield 

data. The key informants were six members of Prachakhom Rak Pa Ton Nam Phadam and 

twenty informantsof the head of village and the villagers.The study of documents and related 

researches were included. Content analysis and descriptive analysis were also employed to this 

study. 

The results showed that the social capital of Prachakhom Rak Pa Ton Nam Phadam 

consists of four main points. First, human capital is a group of people working 

asvolunteerswhichcan be seen from the head of villager and all members who have the ideal of 

Pha Dam environmental conservation. In addition, they also take part in resources management, 

involving the observation of natural areas and the negotiation with other residences and the 

people who encroach on Pha Dam forest. Second, cultural capital is one of activitiesheld for the 

consciousness of environment protection, for example, reforestation, forest ordination, and so 

on.Third, institute capitalis the collaboration between internal and external organizationsthat 

participate in both part of environment protection and protest against the unsuitable of the 

government policy. Finally, knowledge capital is totransferthe knowledge and skills of ecology 

through several ways of communication whichare aimed to make those people who are 

interested in perceiving and understanding about Pha Dam. 
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บทน า 
 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ผลิตแบบยังชีพให้กลายเป็นการผลิตเพ่ือการค้า อิทธิพลของระบบตลาดกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีพ
ของชุมชนเพราะเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนถูกก าหนดโดยกลุ่มนายทุนและพ่อค้ารายใหญ่ 
ยิ่งกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ได้แก่ ดิน น้ า และป่า ยังถูกน ามาใช้เป็นปัจจัยการผลิตส าหรับการ
ปลูกพืชพาณิชย์เพ่ือเน้นให้ได้ผลผลิตปริมาณมาก และเมื่อทรัพยากรชุมชนถูกท าลายและแย่งชิงจากอ านาจรัฐ 
อ านาจทุน ผ่านการบุกรุกและท าลายของคนจึงส่งผลให้ทุนทางสังคมสูญสลายไปพร้อมวิถีการด ารงชีวิตที่
เปลี่ยนไป สถานการณ์ของชุมชนเต็มไปด้วยการแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ ความเห็นแก่ตัว และกลายเป็นปัญหา
สังคม (วิทยา เจียรพันธุ์, 2552, น.107-115)  

 ผลของการพัฒนากระแสหลักที่มุ่งสร้างรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท าให้เกิด
ช่องว่างทางสังคมระหว่างคนจนและคนรวย ดังนั้นภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จึงได้มี
การพูดถึงแนวคิดทุนทางสังคมโดยนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาครัฐ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาจากรากฐานด้วยการน าเอาวัฒนธรรม ประเพณี ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
พัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานด้วย (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 
2547, น. 1-2) ทั้งนี้สาระส าคัญของทุนทางสังคมปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 ซึ่งส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดการน าทุนทางสังคมมาใช้เพ่ือเป้าหมาย                
4 ประการ คือ สร้างความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ ความมั่นคงและเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้าง
โอกาสอย่างเท่าเทียม และเสริมสร้างพลังทางสังคม (บัณฑิตา ช านาญกิจ, 2557, น. 27)  

 นอกจากนั้นยังได้หยิบยกทุนทางสังคมมาเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางธรรมชาติและทุน
ทางเศรษฐกิจโดยให้ค่านิยมพ้ืนฐานร่วมกัน ทุนทางสังคมสามารถลดช่องว่างระหว่างคนกับคน คนกับสถาบัน 
ให้ทุกฝ่ายทุกส่วนสามารถท างานร่วมกันได้ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คนมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะท าให้คน
หรือสถาบันสร้างระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่เรียกว่าทุนทางสังคม ช่วยให้สามารถท างานร่วมกันจนบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548, น.15) ขณะที่รัฐได้ผลักดันให้น าทุนทางสังคมมาใช้ในรูปแบบ
ทุนชุมชนเพ่ือส่งเสริมธุรกิจและสวัสดิการชุมชน  

 จากงานวิจัยในประเด็นทุนทางสังคมกับทรัพยากรชุมชนพบว่ามี 3 ประเด็นดังนี้ 1) ทุนทางสังคมกับ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมพบว่า ในงานศึกษาของ สาริณีย์จั นทรัศมี (2550) ได้น าเสนอขบวนการ
เคลื่อนไหวของชาวบ้านโดยใช้แนวทางการสร้างปฏิบัติการทางสังคมเป็นแนวทางเคลื่ อนไหวสร้างเครือข่าย                
2) ทุนทางสังคมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรพบว่า ในงานศึกษาของ กาญจนากร สามเมือง (2551) ได้น าเสนอ 
ชุมชนบ้านคลองยางได้มีการน าทุนต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนามธรรมรูปธรรม เพ่ือใช้ด าเนินงานการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ขณะเดียวกันปัจจัยภายในชุมชนท าให้ชุมชนบ้านคลองยางเกิดจาก ความไว้วางใจของคนในชุมชน การมี
ความสัมพันธ์แบบเป็นกลุ่มพวกเดียวกัน ยึดถือศาสนาเดียวกัน ส่วนปัจจัยภายนอก เป็นการสนับสนุนจาก
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องค์กรภายนอกชุมชนที่เหมาะสม ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว และต่อเนื่อง 3) ทุนทาง
สังคมกับการจัดการทรัพยากร โดยงานศึกษาของ ชยุต อินพรหม (2547) ได้น าเสนอการน าทุนทางสังคมเดิมมา
สู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาลานวัดได้กระท าอย่างเป็นองค์รวม มีการบูรณะการเชื่อมโยงป่า น้ า
และดินเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการทุนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ  ทุน
ความรู้และภูมิปัญญา งานศึกษาของ บัณฑิตา ช านาญกิจ (2557) ได้น าเสนอ ทุนทางสังคมที่ปรากฏในชุมชน
ห้วยสะพานสามัคคีที่เด่นชัดคือ มิติของความรักของเครือข่ายสังคม ล าดับต่อมาคือมิติของความดี คือ บรรทัด
ฐานสังคม และ มิติของความรู้ คือ ศักยภาพและผู้น า และงานศึกษาของสุรินทร์ นันฑไพฑูรย์ (2556)                   
ได้น าเสนอ การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งบางขุนไทรโดยทุนทางสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยภายในอัน
ได้แก่ การมีจิตส านึกร่วมของชุมชน พลังชุมชน และองค์ประกอบเรื่อง กลไกผู้น า เครือข่ายญาติและเครือข่าย
ชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย
ภาครัฐ การบริหารภาครัฐ และบทบาทของกลุ่มทุน 

 เมื่อพิจารณางานที่เกี่ยวข้อง เห็นว่างานศึกษาของผู้วิจัยมีความสอดคล้องในประเด็นทุนทางสังคมกับ
การจัดการทรัพยากร เนื่องจากทางผู้ศึกษาได้เห็นข่าวการเคลื่อนไหวของทางกลุ่มจากเพจในเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า 
“ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าสงขลา” โดยในเพจดังกล่าวได้แสดงการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น กิจกรรมส ารวจป่า 
การอบรมให้ความรู้เรื่องป่าชุมชน เป็นต้น ท าให้เกิดการตั้งข้อสงสัยว่าทางกลุ่มมีกลวิธีอย่างไรในการจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชน ขณะเดียวกันทางกลุ่มมีความเข้มแข็งดังสังเกตได้จากมีการเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการ
พัฒนาของภาครัฐ จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่าภายใต้ความเข้มแข็งของกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าสงขลา
มีองค์ประกอบทางทุนทางสังคมใดบ้าง นอกจากนั้นบทบาทของทุนทางสังคมดังกล่าวน าไปสู่ การจัดการ
ทรัพยากร (ป่าชุมชน) อย่างไรการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจเรื่องทุนทางสังคมเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนได้น าไปศึกษา 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมของประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า 

2. เพื่อศึกษาบทบาททุนทางสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน 

วิธีการศึกษา 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทุนทางสังคมของประชาคมรักษ์ป่าต้น

น้ าผาด า 2) ศึกษาบทบาททุนทางสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนของกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผา
ด า ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสนาม 
โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สมาชิกประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า จ านวน 6 คน ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน จ านวน 
20 คน รวม 26 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเขียนรายงานการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษาทุนทางสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนกรณีศึกษา ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผา
ด า  ต าบลคลองหอยโข่งอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลามีรายละเอียดดังนี้ 

1. จากป่าต้นน้ าสู่ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า 

ป่าต้นน้ าผาด าตั้งอยู่บนเทือกเขาวังพา ซึ่งเป็นแนวสันเขาที่ทอดตัวเชื่อมต่อกันกับเทือกเขาบรรทัด                 
ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ส าคัญที่สุดในภาคใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าต้นน้ าผาด า 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอหาดใหญ่  
อ าเภอคลองหอยโข่ง และ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเมื่อย้อนกลับไปในอดีตช่วงยุคสงครามเย็นนั้นป่าผาด า
เทือกเขาวังพาเป็นพ้ืนที่สีแดง1 โดยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ยึดเป็นฐานที่มั่น เพราะ
เป็นป่าดงดิบยากแก่การเข้าถึงท าให้สภาพป่าบริสุทธ์จนกระทั่งเมื่อปี 2524 พรรคคอมมิวนิสต์ในไทยแตกสลาย 
ฐานที่มั่นแห่งนี้จึงกลายเป็นฐานร้าง ขณะที่รัฐฉวยโอกาสให้สัมปทานป่าแก่นายทุนและอนุญาตเข้าไปตัดไม้ตั้ง
หมู่บ้านในพื้นที่ บริเวณบ้านบาโรยกลุ่มนายทุนและนักโค่นป่าอย่างเหิมเกริมโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายใดๆ ท าให้
ผืนป่าเทือกเขาวังพาเหลือผืนป่าอยู่ไม่ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 30,000-40,000 ไร่เท่านั้น จากผืนป่า
ทั้งหมดประมาณ 1.1 แสนไร่ ป่าต้นน้ าผาด าเป็นจุดก าเนิดน้ าที่ไหลไปหล่อเลี้ยงทะเลสาบ เมื่อป่าต้นน้ าถูก
ท าลาย เกิดการชะล้างหน้าดินพัดพาตะกอนท าให้ล าคลองต่างๆ ที่เชื่อมกับทะเลสาบเกิดการตื้ นเขิน ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลามากกว่า 1.6 ล้านคน ใน จังหวัดพัทลุง สงขลา และ 
นครศรีธรรมราช 

เมื่อ ปี พ.ศ.2535 ป่าต้นน้ าผาด า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพาตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้รับการประกาศให้เป็นป่าในพระนามาภิไธยภาคใต้ (สวนป่าสิริกิติ์) เมื่อปี พ.ศ.2535               
มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง  อ.สะเดา มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 110,000 ไร่ก่อนนี้เคยเป็นพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าพืชพันธุ์นานาชนิด แต่ปัจจุบันก าลั ง
กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมและแปลงสวนยางพารา เนื่องจากบรรดานายทุนและนักโค่นป่าบุกรุกตัดไม้ท าลาย
สภาพป่ากันอย่างเมามัน โดยเฉพาะในช่วงระยะหลังๆ ที่ราคายางพาราขยับตัวสูงการบุกรุกท าลายยิ่งทวีคูณ           
มีการส ารวจเฉพาะพ้ืนที่ป่าบริเวณหมู่ 6 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง พบเนื้อที่ป่ามากกว่า 5,000 ไร่            
ถูกบุกรุกท าลาย มีการปลูกสร้างที่พักแบบชั่วคราวหรือกระต๊อบหลังเล็ก ๆกระจายอยู่ทั่วไป เพ่ือใช้เป็นจุดพัก
รอการตัดโค่นป่าในวันถัดไป ก่อนที่จะปลูกยางพาราเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและเก็บเก่ียวผลประโยชน์ 

 

___________________________________ 
1พื้นที่สีแดงในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง เขตพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ต้องห้าม หากผู้ใด

เข้าไปอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
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เมื่อประชาธิปไตยกลับมาเบ่งบาน กลุ่มสหาย 14 ตุลาได้กลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ยังคงรู้สึกหวง
แหนป่า จึงร่วมกันจัดตั้ง "ประชาคมรักษ์ป่าผาด า" ในปีพ.ศ.2544 เพ่ือดูแลรักษาป่า เพราะองค์กรภาครัฐไม่
ค่อยให้ความสนใจมากนัก (อาสาพิทักษ์ป่าผาด า-ป่าต้น, มปป.) โดยประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าเกิดจากกลุ่ม                    
อดีตสหายที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเขตป่าเขาที่เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ยังไม่ถูกบุกรุกมีเพียงป่าไม้และ
สัตว์ไม่มีคนเข้ามาอาศัยยังคงรู้สึกหวงแหนป่าจึงร่วมกันจัดตั้ง  “ประชาคมรักษ์ป่าผาด า”  เพ่ือดูแลรักษาป่าโดย
เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านจากหลายชุมชนที่เห็นคุณค่าของป่าต้นน้ าและไม่อยากเห็นภาพของการล่าสัตว์
และไม่อยากเห็นว่ามีใครมาท าลายป่าของแม่ (สวนป่าสิริกิติ์)เพียงเพ่ือประโยชน์ส่วนตนนับเป็นเวลาหลายสิบปี
มาแล้วที่สมาชิกประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าคอยลาดตระเวน ส ารวจป่าต้นน้ าตามแนวทางท่ีชาวบ้านพอจะท า
ได้เพ่ือเป็นการยับยั้งการบุกรุกท าลายป่าแต่ไม่ได้หมายถึงการบุกรุกท าลายป่าจะหมดไปหากแต่เป็นการชะลอ
การบุกรุกท าลายป่าไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น วันนี้ยังไม่สายเกินไปถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะเข้ามา
แก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่าและคนสงขลาจะเข้ามาร่วมกัน  

“พวกเราส่วนหนึ่งที่เคยเป็นอดีตสหาย ในยุคสมัยที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตป่า เห็นความสมบูรณ์
ของผืนป่าที่ยังไม่ได้ถูกบุกรุก มีเพียงป่ากับสัตว์ ไม่มีคนอยู่ในป่า ยกเว้นสหาย ชาวบ้านไม่
กล้าเข้ามาเพราะประกาศเขตว่าเป็นเขตอันตราย ห้ามเข้า ขึ้นป้ายวางกับระเบิด พอเรา
ออกจากป่า รัฐบาลเปิดสัมปทานป่า บริษัทที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร มีการตัดถนนเข้ามา 
เริ่มตั้งแต่นั้นก็มีการบุกรุกกันมาเรื่อยๆ รัฐไม่มีมาตรการการที่ป้องกันหลังจากนั้นชาวบ้าน
ก็ทยอยตามเข้ามาจับจอง ” (นายประยูร วิเศษ, สัมภาษณ์วันที่25 กันยายน 2560) 

“ ที่คิดอนุรักษ์เพราะถ้าอยู่อย่างนี้เราก็อยู่กันไม่ได้เห็นสภาพป่าทั้งหมดถูกท าลายเยอะ  
จนพวกเราทนเห็นสภาพไม่ไหวอย่าให้ท าลายไปมากกว่านี้ ไม่ให้มีรายใหม่ ที่ท าลายไปแล้ว
ก็ต้องเอาคืนมาไม่ให้เพ่ิมขึ้น แล้วก็ประชุมกัน จัดตั้งประชาคมในปี พ.ศ.2544ว่าเราต้อง
ดูแลป่า” 

(นายจรัญ ช่วยเอียด, สัมภาษณ์วันที่ 25 กันยายน 2560)  

จากค าให้สัมภาษณ์ของนายประยูร วิเศษและนายจรัญ ช่วยเอียดสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการออกมา
รวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้านที่ไม่สามารถทนเห็นป่าต้นน้ าผาด าต้องถูกบุกรุกท าลายและต้องการปกป้องผืนป่าผา
ด าให้คงอยู่ไม่ให้ถูกท าลายจากผู้ที่ต้องการใช้ผลประโยชน์จากผืนป่า 

ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่เรียกตนเองว่า “สหาย” คือ ผู้ที่เป็นทหาร
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่เคยอาศัยอยู่ในป่าผาด าและกลุ่มชาวบ้านที่เคยเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าและทนเห็นป่า
ต้องถูกบุกรุกและท าลายไม่ได้ จึงต้องลุกขึ้นมาก่อตั้งประชาคมเพ่ือดูแลรักษาและปกป้องป่าผืนนี้ 
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2. องค์ประกอบทุนทางสังคมของประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า 
ทุนทางสังคม (Social Capital)  มีลักษณะเป็นผลประโยชน์หรือต้นทุนส่วนรวมที่มาจากการช่วยเหลือ

และความร่วมมือกันระหว่ างบุคคลและระหว่ างกลุ่ มต่ า ง ๆ ในสั งคม   โดยเห็นว่ าทุนทางสั งคม
คือ สถาบัน ระบบ ความสัมพันธ์และบรรทัดฐานการปฏิบัติ (norm) ที่น ามาซึ่งปฏิสัมพันธ์ของสังคมทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เน้นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันไม่ใช่สถาบันหรือตัวบุคคลโดดๆ หรือจ านวน
รวมกัน อีกท้ังยังเห็นว่าทุนทางสังคม คือ การเชื่อมโยงของบุคคลเป็นเครือข่ายทางสังคมบนพ้ืนฐานความเชื่อถือ 
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน (trust) และมีมาตรฐานในการท างานร่วมกัน โดยประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าได้มีการ
ท างานเกี่ยวกับการจัดการป่าผาด า โดยใช้ทุนทางสังคมในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการป่าของประชาคม
รักษ์ป่าต้นน้ าผาด าซึ่งแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 

 2.1 ทุนมนุษย์   

ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าสมาชิกทุกคนมีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบจิตอาสา เพราะทางกลุ่มไม่ได้
รับเงินเดือนจากทางหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น และสมาชิกในกลุ่มเป็นคนที่มาจากหลายพ้ืนที่ ไม่ใช่เฉพาะคนใน
อ าเภอคลองหอยโข่งเท่านั้น และไม่ได้มีการรวมกลุ่มเป็นแบบเครือญาติพ่ีน้อง  แต่ทุกคนมีการช่วยเหลือกันใน
การท างาน  มีการแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายต่างๆ  และมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน เพราะเป็นกลุ่มที่รวมตัว
กันด้วยความสมัครใจไม่ได้เป็นกลุ่มที่หวังผลก าไรใดๆ จึงไม่มีความขัดแย้งกันภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม  
เช่น กลุ่มภาคีต่างๆ  กลุ่มราชการ  

ผู้น าของเครือข่ายประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า คือ นายประวิทย์  ทองประสม หรือ ลุงวิทย์  ประธาน
กลุ่ม  มีหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่างๆทั้งกลุ่มภาคีและกลุ่มราชการ รวมถึงคอยดูแลควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของเครือข่ายให้ราบรื่น โดยในอดีตทางกลุ่มมีการดูแลจัดการทรัพยากรป่าเพียงล าพัง ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา
สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ แต่ต่อมาได้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยสนับสนุนทางกลุ่มในด้านต่างๆ ทั้งเรื่อง
งบประมาณบางส่วน เรื่องการดูแลรักษาป่า โดยได้เข้ามาร่วมในการขึ้นส ารวจป่าเพ่ือต่อต้าน ปกป้องป่าจากผู้ที่
บุกรุก ซึ่งลุงวิทย์เป็นบุคคลหลักในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้การท างานเป็น ไปได้
อย่างราบรื่น 

 1) ภาวะผู้น าลุงวิทย์เคยเป็นอดีตทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่เคยอาศัยอยู่ร่วมกับป่าผาด ามา
ยาวนานตั้งแต่อดีต เป็นผู้ที่เคยเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า กระทั่งรัฐบาลเข้ามาท า
สัมปทานป่าให้แก่นายทุนขณะเดียวกันชาวบ้านท าสวนยางพาราบริ เวณผืนป่าและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในป่า เป็น
เหตุให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าผาด าเสื่อมโทรมลง ทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์จึงเกิดการตั้งกลุ่มเพ่ือรวมตัวบุคคลที่
เคยเป็นอดีตทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์และบุคคลที่มีอุดมการณ์ในการรักษาและดูแลผืนป่าผาด าด้วยใจจริง จนท า
ให้เกิดเป็นกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าขึ้น  เหตุนี้จึงท าให้ประธานถือเป็นผู้มีศักยภาพ  มีความรู้
ความสามารถใน การดูแลกลุ่ม และมีความรู้ความช านาญเรื่องป่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากประธานและสมาชิก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ของกลุ่มที่เคยเป็นทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์มีความช านาญในการเดินป่าเป็นอย่างมาก  จึงถือได้ว่ าลุงวิทย์            
มีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การเป็นผู้น าของกลุ่ม 

“ลุงวิทย์เป็นประธานกลุ่มมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มจนถึงปัจจุบัน เพราะไม่มี
สมาชิกคนไหนอยากเป็นต าแหน่งประธานต่อจากลุงวิทย์เลย  เพราะการเป็นประธานต้อง
เสียสละ  จิตใจต้องพร้อม บางทีผู้บุกรุกป่ากดดันเรา ต้องอดทน ห้ามใจร้อน” 

(นายจรัญ  ช่วยเอียด, สัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 2560) 

“สมาชิกทุกคนให้ลุงวิทย์เป็นประธานกลุ่มมาตลอด ไม่มีการเปลี่ยน เพราะลุงวิทย์เป็นคน
ที่มีความสามารถ และมีคุณสมบัติที่พร้อมทุกอย่าง เป็นผู้มีความช านาญเส้นทางของพ้ืนที่
ป่าอย่างดี โดยลุงวิทย์จะท าหน้าที่เป็นผู้คอยประสานงานกับทางกลุ่มต่างๆในการท า
กิจกรรมและเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า”  

(นายสมัย แก้วสมบูรณ์, สัมภาษณ์วันที่25 กันยายน 2560)  

“สมาชิกทุกคนยินดีที่ให้ลุงวิทย์เป็นประธานกลุ่ม เพราะ ลุงวิทย์เป็นกลุ่มสหายที่เริ่มตั้ง
กลุ่มข้ึนมา ท าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะรักษาอุดมการณ์ของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ที่จะคอยดูแล
รักษาผืนป่าต้นน้ าผาด าให้อยู่คู่กับชาวสงขลาต่อไป”  

(นายแทน  ทองแก้ว, สัมภาษณ์วันที่ 25 กันยายน 2560 )   

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า นายประวิทย์  ทองประสม มีลักษณะในความเป็นผู้น าของกลุ่มคือ
มีความเสียสละ มีความอดทน ในการต่อสู้เพ่ือรักษาผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มบุคคลต่างๆ และมีศักยภาพใน
การเป็นผู้น าเนื่องจากมีความช านาญเส้นทางพ้ืนที่ป่า มีความสามารถในการประสานงานกับทางกลุ่มต่างๆ ได้
เป็นอย่างดีและรักษาอุดมการณ์ของกลุ่มคือการคอยดูแลรักษาปกป้องผืนป่าผาด ามาโดยตลอดจึงท าให้สมาชิก
ทุกคนมอบให้ลุงวิทย์เป็นประธานของกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า 

 2) สมาชิกส าหรับสมาชิกภายในกลุ่มทั้งบุคคลที่เคยเป็นทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์และสมาชิกที่
เป็นชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ เช่น คลองหอยโข่ง เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการเดินป่าอยู่แล้ว รวมถึงได้รับการ
ถ่ายทอดเรียนรู้ได้ฝึกพัฒนาประสบการณ์ของตนเองในการเดินป่าโดยการขึ้นส ารวจผืนป่าทุกวันพฤหัสบดี
ร่วมกับประธานรองประธาน  และบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่มีความช านาญเรื่องป่ามาก่อน   
ท าให้ได้รับความรู้และเกิดความช านาญเพ่ิมมากขึ้น  จึงไม่ต้องได้รับการสอนก็สามารถเดินป่าได้ โดยสมาชิกใน
กลุ่มมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมีการเอื้อเฟื้อกันในรูปแบบของชาวบ้าน 

“สมาชิกของกลุ่มเกิดจากการมารวมตัวกันในรูปของจิตอาสาทุกคนมีฐานะไม่ได้ร่ ารวย
อะไร มีฐานะปานกลางไปจนถึงยากจน เพราะส่วนใหญ่ก็มีอาชีพกรีดยางทั้งนั้นเลยไม่ได้มี
การช่วยเหลือกันในรูปแบบของเงินไม่ได้ดูแลช่วยเหลือกันเรื่องส่วนตัวแต่จะช่วยกันท างาน
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มากกว่าเมื่อมีงานก็จะมาช่วยกันโดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรช่วยกันด้วยความสมัครใจแบบพ่ี
น้อง” 

(นายประยูร วิเศษ,สัมภาษณ์วันที่22 พฤศจิกายน 2560 ) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือกันในรูปแบบของการกระท าไม่ใช่
วัตถุเนื่องจากสมาชิกทุกคนไม่ได้เป็นผู้ที่มีก าลังทรัพย์มากมาย แต่ทุกคนก็มีความรักใคร่สามัคคีและพร้อมจะ
ช่วยเหลือกัน 

ทุนมนุษย์ของประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าคือการที่สมาชิกทุกคนมีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบจิตอาสา
และสมาชิกเป็นคนที่มาจากหลายพ้ืนที่โดยการท างานมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายต่างๆทั้งภายในกลุ่มเองและ
กลุ่มภาคีซึ่งสมาชิกทุกคนท างานด้วยความจริงใจไม่มีความขัดแย้งกันโดยสามารถแบ่งทุนมนุษย์ของประชาคม
รักษ์ป่าต้นน้ าผาด าออกได้เป็นภาวะผู้น าและสมาชิกท่ีบางส่วนเคยเป็นอดีตทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่เคยอาศัยอยู่
ร่วมกับป่าผาด า เป็นผู้ที่เคยเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงต้องการที่จะร่วมกันปกป้อง
ผืนป่าผาด าไว้ 

 2.2 ทุนวัฒนธรรม 

การปลูกจิตส านึก จัดสร้างขึ้นใหม่แก่คนภายนอกผ่านกิจกรรมความรู้ต่างๆผ่านกิจกรรม  ตัวอย่างเช่น 

 กิจกรรมปลูกป่าทดแทน กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ป่าผาด าและกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า โดยทุก
กิจกรรมจะมีการท าอยู่อย่างต่อเนื่องโดยจะขึ้นอยู่กับว่ามีหน่วยงานใดมาติดต่อกับทางประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ า
ผาด า ถ้ามีกลุ่มหรือหน่วยงานใดสนใจต้องการจะจัดกิจกรรมขึ้นก็จะต้องมาพูดคุยกับทางประชาคมรักษ์ป่าผา
ด า ว่ามีรูปแบบอย่างไร จะจัดวันใด เพ่ือที่ทางประชาคมจะได้จะเตรียมพ้ืนที่ ซึ่งทางกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้น
น้ าผาด าจะเป็นการคอยอ านวยความสะดวกเช่น ในการพาเดินขึ้นป่า การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
และคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม โดยจะมีสมาชิกในกลุ่มเป็นวิทยากรคอยให้ความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับป่าแต่อุปกรณ์ต่างๆในกิจกรรมทางหน่วยงานที่จัดงานจะเตรียมมาเองเช่น ต้นไม้ที่จะน ามาปลูกทาง
หน่วยงานที่จะจัดงานจะมีการจัดเตรียมมาเอง 

“การให้ความรู้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและกิจกรรมปลูกป่าทดแทนเป็นสิ่งที่ดีที่ควร
ท าต่อไป” 

(อุไรรัตน์ เพชรรัตน์, สัมภาษณ์เมื่อ 1 มีนาคม 2560 ) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ควรมีการจัดต่อไป 
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 กิจกรรมการขึ้นส ารวจป่า  จะขึ้นในทุกวันพฤหัสบดี จะมีการรวมตัวกันที่ค่ายเวลา 08:00 น.                
เวลา 09:00 น. จะเริ่มขึ้นส ารวจป่า โดยจะมีทหารขึ้นส ารวจผืนป่าจากเฮลิคอปเตอร์ว่าบริเวณใดถูกบุกรุก จึงมี
ค าสั่งให้ทุกคนที่มีส่วนร่วม เช่น กลุ่มรักษ์ป่าผาด า สันติบาล  ต ารวจป่าไม้ ด าเนินการขึ้นส ารวจพื้นที่ป่า และใน
การขึ้นส ารวจถ้ามีหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กลุ่มนักศึกษา  บุคคลจากภายนอก  ต้องการขึ้นส ารวจด้วยจะมีการท า
พิธีขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีที่ประชาคม  แต่ถ้าเป็นการเดินส ารวจเพียงกลุ่ม
ประชาคมและทหารจะมีการน าของเซ่นไหว้ขึ้นไปไหว้บนป่าซึ่งเป็นความเชื่อของทางกลุ่มโดยของที่เซ่นไหว้จะ
เป็นของที่ท าเพ่ือรับประธานเองแต่จะแบ่งน ามาเซ่นไหว้ก่อนก่อนจะรับประทาน 

“การขึ้นส ารวจพ้ืนที่ป่าจะขึ้นในทุกวันพฤหัสบดี โดยหนึ่งเดือนจะขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง             
แต่บางโอกาสทางประชาคมจะขึ้นส ารวจพ้ืนป่าเป็นระยะๆ โดยไม่จ าเป็นต้องขึ้นเพียงวัน
พฤหัสบดีเท่านั้น เนื่องจากการบุกรุกป่ามีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงต้องคอยเฝ้าระวังอยู่
ตลอดเวลา” 

( กุศล เพชรจ าเนียร,สัมภาษณ์วันที่16 พฤศจิกายน 2560) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมขึ้นส ารวจป่าเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มประชาคมท าอยู่อย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือเป็นการป้องกันการถูกบุกรุก 

กิจกรรมบวชป่า ทางประชาคมได้ร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือต้องการอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติต้นน้ า เพราะถ้า
ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมา  แต่ถ้าไม่ได้มีการห่มจีวรก็จะเกิดการตัดไม้ท าลายป่า และอีกด้านหนึ่งคือต้องการคัดค้าน 
กฟผ. ที่ท าโครงการเดินสายแรงสูงตัดผ่านป่าผาด าต้นน้ าคลองอู่ตะเภา เพ่ือเป็นการต่อสู้ในแนวทางสันติเป็น
สัญลักษณ์ว่าเราไม่อยากให้ต้นไม้โดนตัด โดยมีการเชิญพระภิกษุสงฆ์  และที่ผ่านมามีการจัดท าขึ้นจ านวน                
3 ครั้ง 

“เราท าอยู่ทุกอย่างเราท าเพ่ือสังคมเพ่ือชาติเพ่ือลูกๆหลานๆชนรุ่นหลังจะได้เห็นป่า
ธรรมชาติไม่ใช่แค่ดูกันที่พิพิธภัณฑ์” 

(อุไรรัตน์ เพชรรัตน์, สัมภาษณ์วันที่ 1 มีนาคม 2561) 

 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่าประชาคมและชาวบ้านจัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือต้องการที่จะอนุรักษ์ดูแล
ป่าธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้สัมผัสกับป่าจริงๆ ไม่ใช่การดูเพียงในพิพิธภัณฑ์ 

กิจกรรมการจัดคอนเสิร์ต  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนมีจิตส านึก
และร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าป่าผืนสุดท้าย ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนทั้งเมืองสงขลา 
หลังจากป่าถูกบุกรุกแผ้วถางมาอย่างต่อเนื่องและเพ่ือเป็นการน ารายได้มาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายภายในกลุ่ม
ประชาคมเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเช่น เป็นค่าน้ ามันเติมรถยนต์เพ่ือขึ้นส ารวจป่า เป็นต้นโดย จัดท าขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี   เป็นเวลา 9 ปี ซึ่งปีที่ 10 จะจัดขึ้นในปี พ.ศ.2561 โดยการจัดคอนเสิร์ตจะมีการไหว้ขอเจ้าที่             
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เจ้าทางในบริเวณที่จัดคอนเสิร์ตด้วย  เพ่ือความสบายใจ และเป็นการบอกกล่าว  เนื่องจาก มีผู้คนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนมาก  

“ในการจัดคอนเสิร์ตทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นบริเวณในงานฉากบนเวทีแม้แต่พิธีกรเราก็จะพูด
ถึงเรื่องการอนุรักษ์ป่าคุณและโทษของการท าลายป่า”  

(อุไรรัตน์ เพชรรัตน์, สัมภาษณ์วันที่ 1 มีนาคม 2561) 

“การจัดคอนเสิร์ตเมื่อก่อนยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้การสนับสนุนทางกลุ่มก็จะ
ช่วยกันออกเอง แต่ตอนนี้ภาครัฐก็เร่งเห็นถึงความส าคัญของป่าจึงให้การสนับสนุนมา
บางส่วน”    

(จรัญ  ช่วยเอียด, สัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ) 
 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการจัดคอนเสิร์ตถือเป็นอีกกิจกรรมของทางกลุ่มที่เป็นส่วน
หนึ่งในการดูแลรักษาป่า เนื่องจากการจัดคอนเสิร์ตได้มีการให้ความรู้เรื่องป่าและมีการสอดแทรกเรื่องราว
เกี่ยวกับป่าเพ่ือให้ผู้ที่เข้าชมเกิดจิตส านึกในการรักและหวงแหนหันมาดูแลผืนป่า รวมทั้งการจัดคอนเสิร์ตท าให้
ทางกลุ่มมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือด้านกิจกรรมต่างๆมากขึ้น เนื่องจากหน่วยงานเล็งเห็นถึงการ
ท างานของทางกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาป่าชุมชนให้คงอยู่และเพ่ือเป็นการน ารายได้จากการจัด
คอนเสิร์ตมาใช้ในการขับเคลื่อนขับในการดูแลรักษาป่า 

2.3 ทุนสถาบัน 
กลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้าน จึงถือว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดเล็ก 

โดยมีการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายภายในคือ กลุ่มภาคี ประกอบด้วย จังหวัดสตูล  (กลุ่มตะโหมด) จังหวัด
พัทลุง   กลุ่มรักเทือกเขาบรรทัด (ชะอวด)  ประชาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา   มูลนิธิป่าต้นน้ าจังหวัด
สงขลา  กลุ่มอ่ืนๆ เช่น จังหวัดระนอง  ภูเก็ต  เป็นต้น  และเครือข่ายภายนอก คือ กลุ่มราชการ ประกอบด้วย 
กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์โตนงาช้าง   อ าเภอ  ต ารวจป่าไม้  ทหาร  สันติบาล       
การบริหารจัดการของกลุ่มในรูปแบบของคณะกรรมการนั้น  จะมีการประชุมและตัดสินใจร่วมกันในทุกเรื่อง  
รวมทั้ง ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า ยังมีการประชุมร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ ในทุกเดือน  เพ่ือหารือกันในเรื่องต่างๆ  
และ เพ่ือเดินส ารวจผืนป่าพร้อมกัน  

“เมื่อก่อนทางกลุ่มมีการด าเนินการต่างๆด้วยตนเองทั้งหมดไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้การ
สนับสนุน แต่เมื่อเวลาผ่านไปหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทางกลุ่มในเรื่อง
ต่างๆ เช่น เข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมในการดูแลป่า ให้งบบางส่วนในการสนับสนุนกลุ่มให้ใช้
ในการขับเคลื่อนต่อไป จนในปัจจุบันทางกลุ่มมีเครือข่ายเข้ามาร่วมด้วยเยอะมากขึ้นทั้ง                    
กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มภาคีและกลุ่มราชการ โดยเป็นความร่วมมือกันเกื้อกูลกันในทุกๆ ด้าน 
อย่างมีความสามัคคี”   

(กุศล  เพชรจ าเนียร, สัมภาษณ์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ) 
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จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า ในปัจจุบันทางกลุ่มมีเครือข่ายต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือช่วยให้การด าเนินการดูแลป่าชุมชนของกลุ่มเป็นไปได้ง่ายขึ้นทั้งการมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือ           
ท าให้การต่อรอง การจับกุมผู้กระท าความผิดในการบุกรุกป่ามีความสะดวกและได้ผลมากขึ้นกว่าในอดีตที่ทาง
กลุ่มมีการท างานเพียงล าพัง และช่วยสร้างเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหน่วยงาน
ต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดเครือข่ายที่หลากหลายในการหนุนเสริมกลุ่มให้สามารถท างานได้
อย่างราบรื่นมากยิ่งขึน้ 

 2.4 ทุนความรู้ 

ป่าต้นน้ าผาด า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 ได้รับการประกาศให้เป็นป่าในพระนามาภิไธยภาคใต้ (สวนป่าสิริกิติ์) เมื่อปี พ.ศ.2535 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 
4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ่  อ.คลองหอยโข่ง  อ.สะเดา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 110,000 ไร่   

ปี พ.ศ. 2560   ได้ถูกประกาศเป็น  เขตอุทยานพันธุ์พืช และ สัตว์ป่า ท าให้การขึ้นบนพ้ืนที่ป่านี้มี
ขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ิมขึ้นหากมีการมาเยี่ยมชมของนักศึกษาหรือบุคลากรจากภายนอกเดินส ารวจหรือ
ขึ้นป่าต้องท าการขออนุญาต ทางกรมอุทยานที่โตนงาช้างก่อนมิเช่นนั้นจะถือเป็นความผิดฐานกระท าการบุรุก
ป่าแต่หากเป็นการเดินส ารวจป่าของทางประชาคมที่ร่วมเดินกับทหารเองนั้น ทางทหารจะเป็นผู้ประสานท า
เรื่องกันเอง  (ข้อมูลจากไวนิลของทางกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า , ข้อมูลได้จากการลงพ้ืนที่ของวันที่     
16 พฤศจิกายน 2560) 

  1) การจัดการถ่ายทอดความรู้ เรื่องป่าคือการให้ความรู้ ในเรื่องความส าคัญของป่ า                    
ความเป็นมาของกลุ่มและด้านการอนุรักษ์และดูแลรักษาผืนป่าผาด า ให้แก่ทางหน่วยงานต่างๆทั้งการเดินทาง
ไปให้ความรู้ตามโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก การให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาท ากิจกรรมภายใน
กลุ่ม ผ่านทางค าบอกเล่า และมีการถ่ายทอดการปกป้องผืนป่าโดยการขึ้นส ารวจป่า ผ่านทางเฟชบุ๊กเพ่ือให้คน
ภายนอกได้รับรู้การกระท าของกลุ่มอย่างทั่วถึง 

“เมื่อมีการจัดโครงการต่างๆ เช่นเข้าค่ายพักแรมในพ้ืนที่กลุ่มประชาคมหรือการปลูกป่า
ทดแทนทางประชาคมก็จะสอดแทรกเนื้อหาความรู้ในเรื่องป่าไว้ด้วย เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ร่วมกันดูแลและอนุรักษ์”                                                                                      

(นายประวิทย์  ทองประสม, สัมภาษณ์วันที่ 25 กันยายน 2560 ) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมที่ทางกลุ่มได้จัดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่มีการสอดแทรกความรู้
เรื่องป่าไว้ทั้งสิ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงเรื่องทรัพยากรป่าไม้ที่ก าลังเสื่อมโทรมเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน ให้เกิดการช่วยกันดูแลรักษาจากบุคคลต่างๆเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ
บุคคลอ่ืนๆ ที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการรักษาผืนป่าไว้ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ข้ึน
อีกครั้ง 
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 2) การเคลื่อนไหวต่อต้านคัดค้าน สมาชิกในกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าจะเป็นผู้ที่คอย
คัดค้านกลุ่มผู้ที่เข้ามาบุกรุกป่า ทั้งกลุ่มนายทุนและชาวบ้าน นอกจากนี้จะมีการด าเนินการร่วมกับทางทหารใน
การเดินส ารวจป่าไม่ให้มีผู้เข้ามาบุกรุกเพ่ิมเติมเนื่องจากสมาชิกเป็นผู้ที่ช านาญเส้นทางในป่าเพราะเคยอาศัยมา
ก่อน  สะท้อนได้จากค าของสัมภาษณ์นายกุศล  เพชรจ าเนียร  รองประธานคนที่ 2 กล่าวว่า เคยอาศัยอยู่ในป่า
มาก่อนท าให้เข้าใจพ้ืนที่ป่าทั้งหมดกว่า 110,000 ไร่ ท าให้การเดินส ารวจป่านั้นทางสหายจะเป็นผู้คอยให้ข้อมูล
พ้ืนที่และน ากลุ่มทหารขึ้นไปเดินส ารวจเพราะบางครั้งทางทหารไม่สามารถรู้พ้ืนที่ของป่าทั้งหมด  

“ประชาคมเคยประกาศว่าเราจะเป็นศัตรูกับทุกคนที่บุกรุกป่า ไม่กลัวอิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น” 

     (นายประยูร วิเศษ สัมภาษณ์วันที่ 25 กันยายน 2560 ) 

จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกท าลายป่าผา
ด า ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือนายทุน จะมีการออกมาคัดค้าน ต่อต้านและเคลื่อนไหวอย่างถึงท่ีสุด 

ทุนความรู้ของประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าได้แก่ 1) การจัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องป่าคือ การให้
ความรู้ในเรื่องความส าคัญของป่าและการอนุรักษ์ป่าโดยจะเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในประชาคมและภายในป่าผาด า 2)การเคลื่อนไหวต่อต้านคัดค้าน              
โดยสมาชิกในกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าจะเป็นผู้ที่คอยคัดค้านกลุ่มผู้ที่เข้ามาบุกรุกป่านอกจากนี้การที่
เคยเป็นอดีตทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์ท าให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพ้ืนที่ป่าจึงได้มีการท างานร่วมกับทหารในการ
เดินส ารวจป่าเพราะทหารไม่สามารถรู้พื้นที่ป่าท้ังหมด 

3. บทบาททุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนของประชาคมรักษ์ป่าผาด า 

 3.1 การถ่ายทอดความรู้เรื่องป่าชุมชน 

บทบาททุนความรู้กับการจัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องป่าคือการให้ความรู้ในเรื่องความส าคัญของป่า 
ความเป็นมาของกลุ่มและด้านการอนุรักษ์และดูแลรักษาผืนป่าผาด า ให้แก่ทางหน่วยงานต่างๆทั้งการเดินทาง
ไปให้ความรู้ตามโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอกการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาท ากิจกรรมภายใน
กลุ่ม  ผ่านทางค าบอกเล่า และมีการถ่ายทอดการปกป้องผืนป่าโดยการขึ้นส ารวจป่า ผ่านทางเฟซบุก๊เพ่ือให้คน
ภายนอกได้รับรู้การกระท าของกลุ่มอย่างทั่วถึง 

บทบาททุนมนุษย์กับการถ่ายทอดความรู้เรื่องป่าชุมชนคือการที่ตัวของผู้น าและสมาชิกประชาคมรักษ์
ป่าต้นน้ าผาด าที่เคยเป็นอดีตทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในพ้ืนที่ป่าผาด าจึงเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการเดินส ารวจป่าที่ได้ร่วมกับทหารเนื่องจากเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ป่าให้แก่ทหารใน
บางพ้ืนที่ของป่าผาด า 

บทบาททุนวัฒนธรรมกับการถ่ายทอดความรู้เรื่องป่าชุมชนคือการปลูกจิตส านึกผ่านกิจกรรมความรู้
ต่างๆที่จะมีการสอดแทรกความรู้เรื่องป่าเข้าไว้ในทุกๆกิจกรรม เช่น กิจกรรมปลูกป่าทดแทน กิจกรรมเข้าค่าย
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เยาวชนรักษ์ป่าผาด า กิจกรรมบวชป่า และกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ตรักษ์ป่าผาด าโดยทุกๆครั้งจะมีการ
สอดแทรกความรู้เรื่องป่าไว้ด้วยเช่นกัน สะท้อนได้จากค าสัมภาษณ์ของ อุไรรัตน์ เพชรรัตน์ ได้กล่าวว่า ในการ
จัดคอนเสิร์ตทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นบริเวณในงานฉากบนเวทีแม้แต่พิธีกรเราก็จะพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ป่าคุณ
และโทษของการท าลายป่าและการให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีท่ีควรท าต่อไป 

3.2การเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการพัฒนาของภาครัฐ 

 การคัดค้านต่อต้าน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ทางประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า เดินทางไป
ศาลากลางจังหวัดสงขลาเพ่ือเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรม ในการคัดค้านการสร้างระบบสาย
ไฟฟ้าแรงสูงท าลายผืนป่าต้นน้ าผาด า เนื่องจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ.เตรียมก่อสร้าง
ระบบสายไฟฟ้าแรงสูง ชนิดคู่ไปกลับ ขนาด 230 กิโลโวลต์ระหว่างสถานีไฟฟ้าคลองแงะกับจังหวัดสตูล               
ผ่านผืนป่าต้นน้ าผาด า ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

“การคัดค้านเสาไฟฟ้าของกลุ่มประชาคมเราคัดค้านไม่ไห้ผ่านป่าผาด าแต่เราไม่ได้คัดค้าน
ไม่ไห้สร้างไฟฟ้า เพราะป่าผาด าพวกเราต่อต้านทางนายทุนท าไม้ที่มาบุกรุกท าไร่เลื่อนลอย 
แล้วปลูกทดแทนมาตลอด ท ามา10กว่าปีแล้ว แล้วไฟฟ้าก็จะมาท าลายป่าผืนนี้ พ่ีไม่เห็น
ด้วยและจะต่อต้านไห้ถึงที่สุด” 

(อุไรรัตน์ เพชรรัตน์, สัมภาษณ์วันที่ 1 มีนาคม 2561) 

 บทบาททุนมนุษย์กับการเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการพัฒนาของภาครัฐคือการร่วมตัวกันของผู้น าและ
สมาชิกเพ่ือเดินทางไปคัดค้านการสร้างระบบสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านป่าผาด าเนื่องจากสมาชิกเห็นว่าจะต้องมีการ
ท าลายป่าจ านวนมากจึงได้ต่อสู้คัดค้านมาโดยตลอด 

 บทบาททุนสถาบันกับการเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการพัฒนาของภาครัฐคือมีการประสานงานกับกลุ่ม
เครือข่ายภาคีต่างๆในการเข้ามาร่วมคัดค้านต่อต้านไม่ให้มีการสร้างระบบสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านป่าผาด า โดยมี
การพูดคุย ปรึกษาหารือกันในประเด็นต่างๆ 

อภิปรายผล   

จากการวิจัยพบว่าทุนทางสังคมน ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าผาด าของประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ า
ผาด า โดยเป็นการประกอบสร้างของทุนทางสังคมทั้ง 4 ทุนเข้าด้วยกันเพ่ือน ามาสู่การจัดการทรัพยากรป่าผาด า
ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ปัจจัยทีก่อให้เกิดทุนทางสังคมของประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า 

 ทุนมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนของกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าโดยแบ่งเป็น 2 
ปัจจัยคือ 1.ปัจจัยภายใน คือสมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความไว้วางใจซึ่งกัน มีความรักความกลม
เกลียวและทุกคนมีจิตใจเดียวกันคือต้องการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและดูแลป่าต้นน้ าผาด าไม่ให้มีใครมาใช้ประโยชน์
ส่วนตัวในพ้ืนที่ป่า 2 ปัจจัยภายนอก คือการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชนที่เหมาะสม ประกอบ
ไปด้วยการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และการสนับสนุนด้านงบประมาณในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น  ในการจัด
กิจกรรมบวชป่า ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยชมรมนักธุรกิจ ห้างร้าน 
ข้าราชการเกษียณ นักเรียน รวม 12 องค์กร ซึ่งได้มีการมอบเงินสนับสนุนให้แก่กลุ่มเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับงานศึกษาของ ชยุต อินพรหม (2547) พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุนทางสังคมใน
ชุมชนบ้านคลองยาง จากการศึกษาสามารถสรุปข้อมูลทั้งปัจจัยภายในชุมชนและปัจจัยภายนอกชุมชน ได้ดังนี้  
1) ปัจจัยภายในชุมชนที่ท าให้ชุมชนบ้านคลองยางด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนได้นั้นเกิดจาก                   
ความไว้วางใจระหว่างกันของคนในชุมชน การมีความสัมพันธ์แบบเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน ยึดถือศาสนา
เดียวกัน ส่งผลต่อระบบคิดของคนในชุมชน ชาวชุมชนตระหนักถึงรากเหง้า ประเพณี วัฒนธรรมร่วมกัน ท าให้
เกิดความหวงแหนทรัพยากรชุมชน ให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป มีความช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกัน ให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานเป็นอย่างดีและมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นอีกทั้งบทบาทของผู้น าเป็นบุคคลที่ชาว
ชุมชนทุกคนสามารถเข้ามาปรึกษาหารือได้ และผู้น าชุมชนก็ให้ค าแนะน าแก่ชาวบ้านได้เสมอ ศักยภาพและ
ลักษณะของผู้น าชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ท าให้สามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
2) ปัจจัยภายนอกชุมชน เป็นการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชนที่เหมาะสม ทั้งในเงื่อนเวลา อุปกรณ์ 
งบประมาณที่สนับสนุนให้แก่ชุมชนในการท ากิจกรรม ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว และ
อย่างต่อเนื่อง ไม่มากเกินไปจนท าให้ชุมชนเกิดภาวะพ่ึงพิงและไม่น้อยเกินไปจนท าให้ขาดความต่อเนื่อง                 
ซึ่งปัจจัยภายนอกชุมชนเหล่านี้ ประกอบไปด้วยการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การให้ความรู้แก่คนในชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ชุมชนเริ่มมีแนวคิดในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ 24 (กระบี่)เข้ามาให้ความรู้ 
จัดอบรม และจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน เพ่ือให้มีการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืนชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุน มูลนิธิต่างๆเช่น มูลนิธิรักษ์ไทย 
หน่วยงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ การสนับสนุนด้านด้านวัสดุ อุปกรณ์ ชุมชนได้รับความ
ช่วยเหลือจากชาวต่างชาติที่เข้ามาให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยได้มอบเรือให้แก่โ รงเรียนเพ่ือให้
นักเรียนได้ใช้เข้าไปศึกษาป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด และให้ชาวบ้านได้เข้าไปตรวจตราพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

การเคลื่อนไหวทางสังคมกับการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน 

มีการจัดการทรัพยากรโดยใช้ทุนวัฒนธรรมคือการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการจัดการป่าได้แก่ กิจกรรม
บวชป่า จัดขึ้นเพ่ือต้องการอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติต้นน้ า เพราะเชื่อกันว่าถ้าต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมา  แต่ถ้าไม่ได้มี
การห่มจีวรก็จะเกิดการตัดไม้ท าลายป่า และอีกด้านหนึ่งคือต้องการคัดค้าน กฟผ. ที่ท าโครงการเดินสายแรงสูง
ตัดผ่านป่าผาด าต้นน้ าคลองอู่ตะเภา เพ่ือเป็นการต่อสู้ในแนวทางสันติเป็นสัญลักษณ์ว่าเราไม่อยากให้ต้นไม้โดน



731 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ตัด โดยมีการเชิญพระภิกษุสงฆ์  และที่ผ่านมามีการจัดท าขึ้นจ านวน  3 ครั้งและกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ต  
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนมีจิตส านึกและร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าป่า
ผืนสุดท้าย ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนทั้งเมืองสงขลา หลังจากป่าถูกบุกรุกแผ้วถางมาอย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ือเป็นการน ารายได้มาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายภายในกลุ่มประชาคมเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาริณีย์จันทรัศมี (2550, น.142-172)  น าเสนอ ทุนทางสังคมในรูปแบบของ
ขบวนการการเคลื่อนไหวของเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าสาคู โดยเริ่มจากการที่มีการพัฒนาหมู่บ้านท านาให้
ทันสมัยขึ้น ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบชลประทานแบบใหม่ โดยการขุดลอกคลองป่าสาคู ต้นสาคูจะต้องถูกรื้อ
ทิ้ง โดยที่ชาวบ้านส่วนใหญ่คล้อยตามเหตุผลของทางราชการและผู้น าท้องถิ่นที่ว่าจะสามารถท านาได้ปีละ 2 
ครั้ง แต่ว่าผลที่เกิดข้ึนก็คือ การท านาของชาวนาไม่ยั่งยืน ชาวนาจึงทยอยเลิกท านา ต่อมามีกลุ่มผู้หญิงในชุมชน
ที่ยังมีป่าสาคูหลงเหลืออยู่เริ่มสร้างการเคลื่อนไหวโดยการน าแป้งสาคูมาท าอาหารของครอบครัว แต่ว่าการ
เคลื่อนไหวดังกล่าวก็ยุติลงในไม่ช้า หลังการยุติการเคลื่อนไหวดังกล่าว ก็มีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานเก่ียวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เข้ามาท างานในชุมชน และสนับสนุนให้ชาวบ้านเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูป่าสาคู จนในที่สุดก็สามารถสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูขึ้นมาได้ และด าเนินการ
การเคลื่อนไหวฟ้ืนฟูป่าสาคู   โดยขบวนการของชาวบ้านใช้แนวทางการสร้างปฏิบัติการทางสังคมเป็นแนว
ทางการเคลื่อนไหวสร้างเครือข่ายดังกล่าว โดยประการแรก คือ การสร้างวาทกรรม เริ่มต้นด้วยวาทกรรมป่า
สาคูกับความมั่นคงด้านอาหาร ในระยะต่อมาได้น าเสนอวาทกรรมว่าด้วยป่าสาคูกับน้ า โดยเสนอให้เห็นชัดเจน
ว่า “มีป่าสาคูที่ไหนมีน้ าที่นั่น” ขบวนการของชาวบ้านได้สร้างการเคลื่อนไหวควบคู่ไปด้วย   ได้ท าโครงการขอ
ทุนเพ่ือสร้างการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้เข้ามาสนับสนุนชุมชน   ในระดับนานาชาติได้ท าโครงการขอทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนต่างประเทศท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น 

 ความสัมพันธ์ของเครือข่ายต่อการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน 

กลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้าน และมีการร่วมมือระหว่างกลุ่ม
เครือข่ายภายในคือ กลุ่มภาคี และเครือข่ายภายนอก คือ กลุ่มราชการ ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มใน
รูปแบบของคณะกรรมการ  โดยจะมีการประชุมและตัดสินใจร่วมกันในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นส ารวจป่า 
การคัดค้านต่อต้านผู้บุกรุกป่า เป็นต้น รวมทั้งประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า ยังมีการประชุมร่วมกับกลุ่ม
เครือข่ายในทุกเดือนเพ่ือปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ เป็นการท างานร่วมกันที่อยู่บนฐานของการใช้ความรู้
ควบคู่กับการใช้ความรักความสามัคคี การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันในการท างาน ท าให้ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นในกลุ่ม
ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าเองและระหว่างเครือข่ายอ่ืนๆ เฉกเช่นเดียวกับ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548, 
น.176-177) กล่าวว่า ทุนทางสังคม เป็นทุนประเภทหนึ่งที่มาจากความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมหรือชุมชน
อันส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือสถาบันขึ้น ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ ความเอ้ืออาทรต่อ
กัน และความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
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 บทบาทขององค์ความรู้ต่อการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน 

สมาชิกของทางกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในเรื่องการเดินป่า
ผาด าครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 110,000 ไร่ จึงท าให้สามารถขึ้นส ารวจป่าเพ่ือคัดค้านต่อต้านผู้บุกรุกได้ทุกพ้ืนที่ 
เนื่องจากช านาญเรื่องเส้นทางเป็นอย่างดี และทางกลุ่มยังมีการให้ความรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับป่า ทั้งเรื่อง
ความส าคัญของป่า การอนุรักษ์และดูแลรักษาผืนป่า ให้แก่ทางหน่วยงานต่างๆ การให้ความรู้ แก่นักเรียน
นักศึกษาที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในกลุ่ม ผ่านทางค าบอกเล่า และผ่านทางเฟชบุ๊กเพ่ือให้คนภายนอกได้รับรู้
อย่างทั่วถึงรวมทั้งจ าเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมาย เพ่ือใช้ในการต่อรองกับผู้บุกรุกป่า และการท า
เอกสาร เพ่ือใช้ในการเสนอข้อคัดค้านต่างๆในเรื่องป่าให้แก่หน่วยงานของรัฐรับทราบและเข้ามาให้การ
ช่วยเหลือ อย่างเช่น กรณีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งสอดคล้องกับ บุญดี บุญญากิจและ
คณะ (2547, น.54) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล  
สารสนเทศ  ความคิด  การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรม และ
จัดเก็บในลักษณะแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ เพ่ือน า
ความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าน าทุนทางสังคม ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน 
ทุนวัฒนธรรมและทุนความรู้ น ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าผาด า และใช้ในการขับเคลื่อนกลุ่มให้สามารถ
ด าเนินการต่างๆได้ต่อไปในอนาคต เนื่องจากทางกลุ่มเป็นผู้คอยดูแลรักษาป่าผาด า และเป็นผู้คัดค้านต่อต้านผู้
บุกรุกป่าผาด า  ซึ่งกระท าเพ่ือต้องการรักษาป่าผาด าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และคงอยู่สืบไป ปราศจากการบุก
รุกท าลายจนน าไปสู่การท าลายป่าที่ท าให้ป่าเสื่อมโทรม 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า หน่วยงานต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้องในชุมชนควรให้การสนับสนุนแก่ทาง
ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าให้มากข้ึน เนื่องจากหน่วยงานรัฐเข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุนค่อนข้างน้อยท า
ให้ทางประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าไม่มีงบประมาณมากพอในการขับเคลื่อน ดังนั้นหากหน่วยงานรัฐเข้ามา
สนับสนุนในด้านต่างๆจะท าให้การขับเคลื่อนกิจกรรมของทางประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าสามารถด าเนินได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 2. จากผลการวิจัยพบว่า การน าทุนทางสังคมมามีส่วนช่วยในการจัดการทรัพยากรป่าผาด า มีส่วนท า
ให้ป่าได้รับการดูแลรักษามากขึ้นดังนั้นทางประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าจึงสามารถน าทุนทางสังคมมาเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการจัดการทรัพยากรป่าผาด า 
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ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรมีการศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ าผาด าในประเด็นเรื่องสิทธิ
ชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรชุมชน 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
เจนจิรา  ขาวแก้ว1  นภัสสร  จันทร์สุข2  ปรางระวี  สีนา3 วริษฐา  สืบศิริ4  

เวธกา  จันศร5  เสาวคนธ์  เพชรรัตน์6  อภิสิทธิ์  ส้มพลอย7               
อัญชิสา  ภิรมย์รัตน์8 และเกษตรชัย  และหีม9 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 256 คน เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 

ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.88 ประเภทอาหารจานด่วนที่กลุ่มตัวอย่างนิยมบริโภคมากที่สุด คือก๋วยเตี๋ยว และรองลงมาคือไก่ทอด                  
มีความถี่ในการรับประทานอยู่ที่ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ด่วน ได้แก่ ความชอบในการรับประทานอาหารจานด่วน ทัศนคติในการบริโภคอาหารจานด่วน ความบ่อยครั้ง
ในการรับประทานอาหารจานด่วน และลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารของตนเองและครอบครัว                            
มีความสัมพันธ์กันไปในทางบวก มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งความชอบในการรับประทานและ
ทัศนคติในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษา
มากที่สุด (S=349580 และ S=204360) 

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน ปัจจัย นักศึกษา 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
9 รองศาสตราจารย ์ดร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  

อาหารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต ในสมัยก่อนนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักแต่ในปัจจุบันวิถี
การด ารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปเนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและอิทธิพลของชาติตะวันตกซึ่ง
เข้ามามีบทบาทส าคัญในด้านความเป็นอยู่ของคนไทย เช่น การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงแต่ง
ได้อย่างรวดเร็ว พบได้ทุกที่ทุกแห่ง สามารถหารับประทานได้ง่ายและเหมาะกับสังคมยุคแก่งแย่ง  อาหาร   
ฟาสต์ฟู้ดถ้ารับประทานน้อยอาจเกิดประโยชน์แก่ร่างกายแต่ถ้ารับประทานมากอาจเกิดโทษและส่งผลกระทบ
ต่อบุคคลนั้นได้ในบางครั้งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละ
ครัว เรือนและปัจจัยอีกหลายอย่างในการด าเนินชีวิต   ผลกระทบส่วนมากจะท าให้ เกิด โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคต่างๆอีกมากมายที่จะตามมา
เพราะฉะนั้นแล้วเราทุกๆคนจึงควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและควรใช้วิ จารณญาณในการ
บริโภคอาหารให้มากข้ึน (มโนลี  ศรีเปารยะ, 2559) 

พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม ในอดีต คนไทยบริโภคข้าวกับปลาเป็นอาหารหลัก นิยมบริโภคผัก เป็นประจ า แต่ในปัจจุบันคนที่อาศัย
อยู่ในเขตเมืองบริโภค ไขมันและเนื้อสัตว์เพ่ิมมากขึ้น บริโภคผักและผลไม้ลดลง เด็กและวัยรุ่นบริโภคอาหาร
แบบคนเมืองมากกว่าอาหารประจ าท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนเมืองมีลักษณะเร่งรีบ ท าให้มีเวลาในการเตรียม
อาหารน้อยลง ต้องพ่ึงพาอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจานด่วน อาหารส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูปที่ หาได้ง่าย 
เนื่องจากสะดวกและไม่สิ้นเปลืองเวลามากนักซึ่งส่วนมาก เป็นอาหารประเภท ปิ้ง ย่าง ทอด อาหารประเภทที่มี
ไขมันสูง ทั้งยังนิยมอาหารรสจัดที่มีความเค็มหรือมีโซเดียมสูง การขาดการออกก าลังกาย มีความเครียดสูง                
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ท าให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ (วงศ์สวาท โกศัลวัฒน์, 2545)  

ซึ่งปัจจุบันได้พบว่าวัยรุ่นมีพฤติกรรม การบริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมโดยหันมารับประทานอาหารจาน
ด่วนเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลา สามารถรับประทานได้ทันทีเหมาะกับสังคมในสภาพที่รีบเร่ง 
รูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ท าให้มีการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง การใช้ชีวิตอยู่ใน
หอพักและชีวิตส่วนใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษาขาดการดูแลเรื่องการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ซึ่งปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยที่เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง คือโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุเบื้องต้นมา
จากโรคอ้วน และเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มท่ีมีปัญหาเรื่องนี้มากที่สุดคือกลุ่มเด็กและ
เยาวชน (ไพจิตร์ วราชิต, 2553) 

ดังนั้นการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อโภชนาการ และครบ 5 หมู่ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับวัยรุ่น
หรือกลุ่มคนทุกวัย ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องในการเลือกบริโภคอาหารให้กับนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในวัยที่มีการนิยมบริโภคอาหารจาน
ด่วน หากนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง  สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้
เหมาะสม ตลอดจนตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาพ  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

1 . เ พ่ื อศึ กษ าพฤติ ก ร รมการบริ โ ภคอาห ารจ านด่ ว น  ของนั กศึ กษ าคณะศิ ลปศ าสต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน ของนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

วิธีการศึกษา  

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 256 คน ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มโดยบังเอิญ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ 

1. ศึกษาและรวบรวมจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามละส านวนของข้อค าถาม ให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
3. สร้างข้อความให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัดคุณลักษณะแต่ละด้าน โดยผู้วิจัยดัดแปลงและ

ปรับปรุงมาจาก สุนทร อ่อนเกตุพล (2548) และนิตยสารชีวจิต (2558) 
4. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
5. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยสร้างจากสร้างโปรแกรม Google Docs ซึ่งสามารถเข้าถึงไฟล์

แบบสอบถามได้จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยเก็บข้อมูลผ่านช่องทางอีเมล์ หรือแชร์ผ่านทาง
เฟซบุ๊กไปยังกลุ่มตัวอย่าง มี 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา  
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจานด่วน  
           - ความชอบในการรับประทานอาหารจานด่วน 
           - แหล่งที่ซื้ออาหารจานด่วน 
           - ความบ่อยครั้งที่ท่านรับประทานอาหารจานด่วนครั้ง/สัปดาห์ 
           - ทัศนคติในการบริโภคอาหารจานด่วน 
            - ลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารของตนเองและครอบครัว 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน  

6. ตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .68  
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยร่วมเก็บข้อมูลกับนักวิจัยผู้ช่วยที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมเกี่ยวกับ วิธีการเก็บ
ข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอาร์ (R Program) เพ่ือหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย คือ 1.00-1.49 (น้อยที่สุด) 
1.50-2.49 (น้อย) 2.50-3.49 (ปานกลาง) 3.50-4.49 (มาก) และ 4.50-5.00 (มากที่สุด) และหาระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสามารถก าหนดออกเป็น 5 ระดับ   คือ    

ค่า r ≥ .81     หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก                                                                                                                 
.61 ถึง .80     หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง                                                                              
.41 ถึง .60     หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง                                                                            
.21 ถึง .40     หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า                                                                                           
≤ .20           หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก 
 

ผลการศึกษา   

1. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ความบ่อยครั้งที่รับประทานอาหารจานด่วน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ทัศนคติในการบริโภคอาหารจานด่วนในระดับปานกลาง              
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารของตนเองและครอบครัวอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 (ดังตาราง1) 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ด่วน 

ตัวแปร Mean S.D. ระดับคุณลักษณะ 
ตัวแปรตาม 
     พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 

 
2.88 

 
0.64 

 
ปานกลาง 

 ตัวแปรอิสระ 
      ความบ่อยครั้งทีร่ับประทานอาหารจานด่วน ครั้ง/
สัปดาห์ 

 
2.96 

 
1.45 

 
ปานกลาง 

     ทัศนคติในการบริโภคอาหารจานด่วน 3.47 0.55 ปานกลาง 

      ลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารของตนเองและ
ครอบครัว 

1.80 0.70 น้อย 
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2. ความชอบในการรับประทานอาหารจานด่วนมีความชอบอยู่ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ดังภาพ1) 

  

 

 

 

 

 

      S = 349580  p-value = 0.00 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความชอบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 

3. ทัศนคติในการบริโภคอาหารจานด่วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ด่วนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ดังภาพ2) 

 

 

 

 

 

                    

 

S = 204360 p-value = 0.00 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 
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4. ลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารของตนเองและครอบครัวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความสัมพันธ์ทางบวกเป็น
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ดังภาพ3) 

 

 

 

 

 

 

S = 1481000 p-value = 0.00 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการบริโภคอาหารนิสัยของตนเองและครอบครัวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานด่วน 

5. ความบ่อยครั้งในการรับประทานอาหารจานด่วนต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  (ดังภาพ4) 

 

 

 

 

    

S = 112800 p-value = 0.00 

ภาพ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความบ่อยครั้งในการรับประทานอาหารจานด่วนต่อสัปดาห์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานด่วน 
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สรุปและอธิปรายผล   

จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีประเด็นส าคัญส าหรับการอภิปรายผล             
5 ประเด็นคือ  

1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 พบว่าส่วนใหญ่นิยมบริโภค
อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว และรองลงมาคือ ไก่ทอดมากที่สุด นิยมซื้อจากร้านสะดวกซื้อมากที่สุด และ
รองลงมาคือ ตลาดศรีตรัง แสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างยังบริโภคตามหลักทางโภชนาการอยู่ 
ซึ่งเหตุผลที่เลือกบริโภคอาหารจานด่วนมากที่สุดคือ ความสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากนักศึกษาได้มี
ความเร่งรีบในการใช้ชีวิตเพ่ือท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆ ดังทฤษฎี พฤติกรรม หมายถึง กริยาอาการ
หรือปฏิกิริยาที่แสดงออกหรือเกิดขึ้น เมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า ซึ่งมาจากภายในร่างกายหรือภายนอก
ร่างกายก็ได้ และปฏิกิริยาที่แสดงออกนี้มิได้ เป็นพฤติกรรมทางกายเท่านั้น แต่รวมถึงพฤติกรรม                
ที่เกี่ยวกับจิตใจด้วย ค าว่า Behavior ใช้แทนกันได้กับค าว่า Action นักจิตวิทยาถือว่าการเคลื่อนไหว
ของอินทรีย์ทุกชนิด ที่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมต้องมี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้
ต้องมีมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง (อุทัย หิรัญโต, 2526)  และสอดคล้องกับค ากล่าว เฉลิมพล ตันสกุล 
(2541) พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกในลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งมนุษย์และ
สัตว์ พืช จุลินทรีย์ ซึ่งเป็นการตอบสนองสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกาย พฤติกรรม
นี้สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือใช้เครื่องมือวัดได้ หรืออาจสังเกตได้ในทางอ้อม เช่น การพูด          
การเคลื่อนไหว การท างานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย การจ า การคิด ตลอดจนความรู้สึก ทัศนคติ 

2. ปัจจัยด้านความชอบในการรับประทานอาหารจานด่วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก  แสดงให้เห็นว่า
ความชอบในการบริโภคอาหารของนักศึกษาแต่ละราย จะมีความแตกต่างกันเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเองให้มากที่สุด (จิตตินัน เตชะคุป์ , 2542) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภค คือผลิตภัณฑ์และการบริการจะต้องมีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม และผู้ให้บริการ
จะต้องแสดงพฤติกรรมการบริการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการ ด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ และ
ด้วยจิตส านึกของการบริการ สอดคล้องกับ ดารา ทีปะปาล (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือผู้ที่ผู้ซื้อ
ได้รับความพึงพอใจจากการซื้อสินค้า ท าให้เกิดผลตามที่คาดหวังไว้ และสอดคล้องกับค ากล่าวของ               
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นระดับความรู้สึกที่มีผลจากการ
เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการท างานของผลิตภัณฑ์กับการ
คาดหวังของลูกค้า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ จากผลิตภัณฑ์และ
ความคาดหวังของบุคคลเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ ส่วนผลประโยชน์จาก
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คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือการท างานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆ การสร้าง
คุณค่าเพ่ิมเกิดจากการตลาดรวมทั้งมีการท างานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆโดยยึดหลักการสร้างภาพรวม 
คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน คุณค่าที่มอบให้กับลูกค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนลูกค้า             
ต้นของลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือราคาสินค้า 

3. ปัจจัยด้านทัศนคติในการบริโภคอาหารจานด่วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีทัศนะคติกับอาหารจานด่วนใน
ระดับปานกลาง นักศึกษามีความรู้สึกว่าอาหารจานด่วนอาจท าให้เกิดโรคต่างๆได้ ด้วยความเร่งรีบใน
ชีวิตประจ าวันจึงจ าเป็นต้องรับประทานอาหารจานด่วนอยู่ แต่ด้วยทัศนะคติที่เห็นว่าอาหารจานด่วน
อาจท าให้เกิดโรคและไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารจานด่วน และไม่รับประทานบ่อยเกินไป  ดังค ากล่าวทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่
เกี่ยวข้องกับความคิด  ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล  สิ่งของ  สถานการณ์
ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร                 
(ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร, 2545) และสอดคล้องกับลักษณะส าคัญของทัศนคติที่ว่า ทิตยา อ้างโดยรุ่งนภา 
(2536) ทัศนคติเป็นตัวแปรแฝงที่น าไปสู่ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับความรู้สึกนึกคิด ไม่ว่า
จะเป็นไปในรูปของการแสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการที่จะต้องเผชิญหรือ
หลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

4. ปัจจัยด้านลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารของตนเองและครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง               
มีลักษณะส่วนใหญ่ คือ เวลาที่เร่งรีบท่านจะรับประทานอาหารจานด่วน และเลือกรับประทานเพราะ
อาหารจานด่วนเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ง่าย แต่นักศึกษายังมีลักษณะนิสัยในการบริโภค
อาหารที่ยังค านึงถึงหลักโภชนาการทั้งของตนเองและครอบครัว และนักศึกษาในปัจจุบันจะนิยม
บริโภคอาหารที่มีโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ และออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพกันมากข้ึน เนื่องจากสังคมใน
ปัจจุบันส่งเสริมให้คนนิยมออกก าลังกายและปรับลักษณะนิสัยให้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ครบถ้วน จึงท าให้นักศึกษาให้ความส าคัญกับสุขภาพอนามัยของตัวเองมากขึ้น ดังทฤษฎี  
(ดร. เมธา หริมเทพาธิป, 2560) นิสัย คือ ความเคยชินของบุคคลในการกระท าต่าง ๆ แต่การกระท า
ต่าง ๆ นั้นเพียงครั้งเดียวยังไม่เป็นนิสัยต่อเมื่อกระท าบ่อย ๆ จนเคยชินกลายเป็นนิสัย หรือความเคย
ชินที่เกิดจากการกระท าบ่อย ๆ กระท าซ้ าซากนั้นเองก่อให้เกิดเป็นนิสัย  ตามหลักจิตวิทยาเชื่อว่า   
“เราหว่านการกระท า เราจะได้ผล คือ นิสัย เราหว่านนิสัย เราจะได้ผล คือ ลักษณะ” นี่หมายความว่า 
นิสัยได้กลายมาเป็นลักษณะของบุคคล แม้ลักษณะชั่วดีของบุคคลนั้น ก็คือ นิสัยชั่วดีของบุคคลนั่นเอง 
ซึ่งเขาได้ปลูกฝังในตนจนเคยชินแล้ว 

https://www.gotoknow.org/user/0818150908/profile


742 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

5. ปัจจัยด้านความบ่อยครั้งในท่านรับประทานอาหารจานด่วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ซึ่งความบ่อยครั้งในการรับประทานอาหารจานด่วนนี้เป็นตัวแสดงถึงความน่าจะเป็นของ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยค่าเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับปานกลาง ไม่ได้รับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจ าหรือรับประทานอาหารจานด่วนเป็น
อาหารหลัก ความบ่อยครั้งหรือความถี่นั้นแสดงถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขีดจ ากัด              
ของเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีกในการทดลองที่เป็นอิสระภายใต้หลัก
สถานการณ์เดียวกัน คือปริมาณที่บ่งบอกจ านวนครั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาหนึ่ง การวัดความถี่
สามารถท าได้โดยก าหนดช่วงเวลาคงที่ค่าหนึ่ง นับจ านวนครั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้น  (สารานุกรมเสรี, 
2560) 

ข้อเสนอแนะ   

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ปฎิบัติ 

1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปลูกฝังสร้างเสริม ให้มีความรู้และมีเจตคติที่ดี ก็จะช่วยให้นักศึกษา    
คณะศิลปศาสตร์ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนน้อยลงได้ การมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ถูกต้องและเหมาะสมควรมีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และอาจารย์ที่มีการให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาจานด่วนอย่างเหมาะสม เพ่ือจะท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 

1.2 สถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การเลือกรับประทานอาหาร และการบอกถึงผลเสียของการ
บริโภคอาหารจานด่วน เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  

1.3 นักศึกษาต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีอยู่เสมอ เช่น ออกกาลังกาย รับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ และ เห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จะท า
ให้ลดภาวการณ์เกิดโรคต่างๆในอาหารจานด่วนบางชนิด 

1.4 ครอบครัวต้องให้การสนับสนุนนักศึกษาในเรื่องการบริโภคอาหารจานด่วน เช่น ไม่บริโภคอาหาร
จานด่วนทุกวันและหันมาท าอาหารรับประทานเอง  
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2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ไม่สามารถกล่าวถึงกลุ่มนักศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 5วิทยาเขตได้ จึงควรขยายผล
การศึกษา โดยการน ากรอบแนวคิดนี้ ไปใช้ศึกษากับกลุ่มประชากรทุกคณะ ทุกวิทยาเขต เพ่ือได้ผล
การศึกษาที่เห็นภาพกว้างและชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกในกลุ่มนักศึกษาแต่ละคณะ หรือ แต่ละสาขาวิชาไปเพราะแต่ละกลุ่มคณะ 
หรือ สาขาวิชานั้นก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะท าให้เห็นสาเหตุ 
ปัจจัย สภาวะ การบริโภค อันจะน าไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นยิ่งขึ้น 

2.3 ควรมีการศึกษาการแก้ปัญหาการบริโภคอาหารจานด่วน การจัดการพฤติกรรมของนักศึกษาต่อ
การบริโภคอาหารจานด่วนที่เป็นโทษต่อสุขภาพ เพ่ือให้นักศึกษาจัดการกับการบริโภคได้ดีขึ้นและ
เลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของตน 
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ภาพสะท้อนวัฒนธรรมทีป่รากฏในนิทานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

กนกพร สุขใส1  กมลชนก หาญสมุทร2  ทวีทรัพย์ คณะแนม3 
และบุษกร โกมลตรี4 

 

บทคัดย่อ 

 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือที่รวมนิทานพ้ืนบ้านจากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา 
จ านวน 60 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า นิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏภาพสะท้อนวัฒนธรรม
ดังนี้ ด้านความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องเจ้าที่และเทพารักษ์ ความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ ความเชื่อเรื่องเวท
มนต์และไสยศาสตร์ ด้านอาชีพ ได้แก่ อาชีพการหาของป่า อาชีพเกษตรกรรม อาชีพช่าง          อาชีพค้าขาย 
ด้านการแสดงพ้ืนบ้าน การละเล่นและการเล่น ได้แก่ หนังตะลุง มะโย่งเปาะโย่ง การทายปัญหา การเล่นหมาก
กระดาน ด้านประเพณีและพิธีกรรม ได้แก่ ประเพณีการแต่งงาน พิธีเกี่ยวกับความตาย ประเพณีคล้องช้าง ด้าน
การบริโภค ได้แก่ การรับประทานอาหาร การถนอมอาหาร ด้านครอบครัวและที่อยู่อาศัย  ได้แก่ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ลักษณะที่อยู่อาศัย ด้านคติค าสอน ได้แก่ การอ่อนน้อมถ่อมตน การพ่ึงพาอาศัยกัน 
ความกตัญญู ความฉลาดไตร่ตรอง และด้านการปกครอง ได้แก่ ผู้น าที่เป็นที่ยอมรับและผู้น าที่ไม่เป็นที่ยอมรับ 
วัฒนธรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ค าส าคัญ: ภาพสะท้อนวัฒนธรรม นิทานพื้นบ้าน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่งเดิมมีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างช้านาน แม้ว่ามีความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ก็สามารถด าเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยมีวัฒนธรรมเป็น
ระเบียบแบบแผนจึงท าให้พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มไปด้วยเสน่ห์จากสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะคน
ในพ้ืนที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการแลกเปลี่ยนและหยิบยืมวัฒนธรรมของกันและกันอยู่เสมอ  เช่น            
การรับประทานอาหาร ความเชื่อ อาชีพ วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ที่พบเห็นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
ปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านที่คนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ในการเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟัง 

 นิทานพ้ืนบ้านเป็นหนึ่งในวรรณกรรมท้องถิ่นใต้ประเภทมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีก
รุ่นหนึ่งจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ดังที่ วาทิน ศานติ์ สันติ (2555: ออนไลน์) กล่าวถึงนิทาน
พ้ืนบ้านว่าวรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง ผลผลิตทางภูมิปัญญาของนักปราชญ์ ผู้รู้พ้ืนบ้านสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคม บันเทิง สาระความรู้ คติสอนใจ มีทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะ เช่น นิทานพ้ืนบ้าน เพลง
พ้ืนบ้าน ปริศนาค าทาย ถ่ายทอดผ่านรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง เมื่อมีการจดบันทึกจึงกลายเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ 
คือการน ามุขปาฐะมาจดบันทึก เช่น ต านาน นิทาน ค าสอนต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นบทในการขับ อ่าน แสดง 
แพร่กระจายไปเรื่อย ๆ เนื้อหาของนิทานก็ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ภูมิศาสตร์วัฒนธรร ม
ประเพณีของแต่ละภูมิภาค จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม วรรณกรรมท้องถิ่นจึงสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ และส่งอิทธิพลให้กับสังคมต่อไป เช่น นิทานพื้นบ้านเกิดขึ้นเพ่ือสร้างความบันเทิง
ให้แก่คนในพ้ืนที่ ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีการสอดแทรกคติค าสอนต่าง ๆ เข้าไปในเนื้อหาของนิทานเพ่ือปลูกฝัง
บุตรหลานหรือคนที่ได้อ่านให้ปฏิบัติไปตามบรรทัดฐานที่สังคมก าหนดขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การบริโภคอาหาร การประกอบอาชีพ การประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 

 กล่าวได้ว่านิทานพื้นบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้คนในสังคมมีความประพฤติอยู่
ในกรอบและกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเนื้อหาของนิทานมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน
พ้ืนที่ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือท าความรู้ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพวัฒนธรรมของชาวใต้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
สะท้อนผ่านนิทานพื้นบ้าน ท าให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดนิทานพื้นบ้านชายแดนภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์และวิจัยที่ เกี่ยวข้องเป็นข้อมู ลทุติยภูมิ                    
และเก็บข้อมูลจากนิทานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จ านวน 
60เรื่อง จากหนังสือนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนใต้ ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1) กระจงกับจระเข ้  
2) ควาย จระเข้ และ 
    กระจง    
3) กระจงกับเต่า    
4) กระจงกับหอย    
5) กระจงเจ้าเล่ห์ 
6) ใครผิด    
7) เมาะมูโต    
8) ฮาตูบูกิต    
9) ผีหลังกลวง    
10) ส่งผีหัวล้าน    
11) ลูกเขยเจ้า 
     ปัญญา    
12) เจ้าพริกขี้หนู              
13) ชารีฟยอด 
     ปฏภิาณ  
14) อาแวจือรีดิก  
15) สองเกลอ  

16) จอมเกียจคร้าน  
17) พิษงูเหลือม  
18) เป๊าะตีมุงและเมาะตีมุง  
19) ทุเรียนยักษ์  
20) นายมีดพร้าโต  
21) แม่จ๋าแม่แค่อ้อยเพียง 
      ล าเดียว  
22) แมงคาเรือง  
23) ช่างไม้กับช่างเหล็ก  
24) ชะนีน้อย  
25) บีเญาะละซะนอ  
26) โต๊ะจูเปาะกับโต๊ะกาแต  
27) แหวนไข่นก  
28) บาแวปูเตะห์บาแวแม 
     เราะห ์ 
29) เป๊าะดาแฮ  
30) พระยาตั๊กแตน  
31) โต๊ะนู 

32) โต๊ะอาแวหมอดู  
33) บีเด็งและอับดุล       
     เลาะห์   
34) แวบูรง  
35) ผู้พิพากษากวาง    
36) ดานิงผู้ชนะ  
37) โยะความหวังของ 
      เศรษฐ ี
38) ความฝันของมะกาเจ  
39) เป๊าะอีเล็ง  
40) เมาะฆูรอมะห์แม่ 
      เต่าทอง  
41) อาแวบาเญาะบือซา  
42) สัตว์สามเกลอ  
43) หมูจอมกะล่อน  
44) หมู ลิง เเละมะม่วง 
     หิมพานต์  
45) ลิงกับจระเข้ 

46) บ้ากาโสด-บ้านตะลุ 
      บัน 
47) นายเเรงเเบกภูเขา  
48) เกาะปูเลาอาปี 
49) รายางอกเขี้ยว 
50) รายอซียง  
51) มะโย่ง เปาะโย่ง 
52) เจ้าเเม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
53) โต๊ะนิ  
54) เจ๊ะเห  
55) ดาโต๊ะปันยัง         
56) พิเทน พ่อเณร  
57) เปาะเนเมาะเน  
58) อาบูนาวัสอาสาแบก 
     มัสยิด  
59) อาบูนาวัสเป็นหมอ  
60) อาบูนาวัสนับดาว    
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับมาจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์โดยยึดแนวคิดภาพ
สะท้อนวัฒนธรรมของธีรพงศ์ เพชรรัตน์ (2537, น. 102-120) และปาร์ค เกียง อึน (2549, น.46-124) มาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธี       
พรรณนาวิเคราะห ์(Descriptive Analysis) 

 

 

 



748 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมของนิทานพ้ืนนิทานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบภาพสะท้อน
สังคมและวัฒนธรรม 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อ ด้านอาชีพ ด้านการแสดงพ้ืนบ้าน การละเล่นและการเล่น
ด้านประเพณีและพิธีกรรม ด้านการบริโภค ด้านครอบครัวและท่ีอยู่อาศัย ด้านคติค าสอน และด้านการปกครอง 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ด้านความเชื่อ ความเชื่อหมายถึงแบบในการคิดการกระท าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเกี่ยวกับสิ่งที่
มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นเพ่ือตอบสนองความต้องการบางประการ (ธีรพงศ์ เพชรรัตน์,2537 น.102)              
จากการศึกษานิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบวัฒนธรรมด้านความเชื่อ ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ความเชื่อเรื่องเจ้าที่คือความเชื่อเรื่องผีสางหรือดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ 
โดยนิทานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แสดงถึงความอ่อนน้อมและความเคารพต่อสถานที่ หากจะท าอะไรก็ต้อง
ขออนุญาตเจ้าของเสียก่อน มิเช่นนั้นจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่เป็นมงคลตามมา 

 เรื่องฮาตูบูกิต กล่าวถึงผีเฝ้าถ้ าจิตใจดีและชอบช่วยเหลือชาวบ้านตนหนึ่ง ชาวบ้านมักไปขอยืมเครื่อง
ถ้วยชามจากผีแต่ก็ไม่น าของที่ยืมไปคืน ผีจึงโกรธและปิดปากประตูถ้ าไม่ให้คนเข้าได้อีกเลย นิทานเรื่องนี้สั่ง
สอนให้คนมีความเคารพต่อสถานที่ เพราะมีเจ้าของหรือเทวดาเทพารักษ์คอยปกปักรักษาไม่ให้คนไม่ดีเข้าท า
เรื่องไม่ดีได้ หากไม่เคารพต่อสถานที่ก็อาจจะโดนลงโทษเหมือนดั่งชาวบ้านในนิทาน ดังตัวอย่าง    
 ..ฮาตูบูกิต แปลว่า ผีอยู่ตามภูเขา มีเรื่องเล่าว่าท่ีภูเขาก าปั่น จังหวัดยะลา มีผีเฝ้าถ้ าชาวบ้านเรียกว่า ฮาตูบูกิต ฮาตูบู
กิตเป็นผีใจดีชอบช่วยเหลือชาวบ้านคือ ถ้าชาวบ้านจัดงานเลี้ยง จ าเป็นต้องใช้ถ้วยโถโอชามก็ไปขอยืมได้… 

  1.2 ความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณเป็นความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวใต้และคนไทยมา
อย่างยาวนาน ซึ่งมักเชื่อกันว่าคนที่ตายไปแล้วและยังไม่ไปสู่สุคติก็ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ อาจมีสาเหตุ
มาจากการตายที่ไม่ทันได้ตั้งตัวหรือตายไปทั้ง ๆ ที่ยังมีเรื่องค้างคาในใจ ท าให้ไม่สามารถไปไหนได้ ผีและ
วิญญาณจึงมักปรากฏให้มนุษย์เห็นอยู่เรื่อยมา 

 เรื่องบีเด็งและอับดุลเลาะห์ กล่าวถึงอับดุลเลาะห์ที่คิดแผนร้ายฆ่าบีเด็งแต่มีผีผัวเมียคู่หนึ่งมาช่วยชีวิต
ไว้จนปลอดภัย ส่วนอับดุลเลาะห์ก็ตายเพราะโดนผีดูดเลือด สะท้อนให้เห็นว่าคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความเชื่อเกี่ยวผี คนที่คิดดี ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย ผีจะช่วยคุ้มครอง                   
ในขณะเดียวกันคนชั่วจะโดนผีท าร้าย ดังตัวอย่าง       
 …เมื่อกินใบไทรไปเพียงช่ัวครู่ ตาของบีเด็งก็หายบอด เขารีบมองขึ้นไปบนต้นไทร แต่ไม่เห็นสิ่งใดนอกจากใบและ
กิ่งก้านสาขารวมทั้งรากห้อยย้อยลงมาดูร่มครึ้ม อย่างไรก็ตามบีเด็งก็ไม่ลืมกล่าวขอบคุณผีผู้ใจดี… 

  1.3 ความเชื่อเรื่องเวทมนตร์และไสยศาสตร์ เป็นความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์และคาถาท่ีสามารถดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ  
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 เรื่องนายมีดพร้าโต กล่าวถึงนายมีดพร้าโต นายดึงหวาย และนายเตะต้นไม้ ทั้งสามร่วมออกเดินทางไป
ช่วยเหลือเมืองต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพลังและอาวุธวิเศษของพวกเขา ในที่สุดทั้งสามก็ได้อภิเษก
สมรสกับเจ้าหญิงและได้ครองเมืองที่พวกเขาได้ช่วยเหลือ นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องของวิเศษ
และพลังเหนือธรรมชาติ โดยคนใต้เชื่อว่ามีคนบางกลุ่มที่มีคาถาอาคม ของวิเศษ และพลังเหนือธรรมชาติอาศัย
ร่วมกันกับคนธรรมดา คอยช่วยเหลือและบันดาลสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข ดังตัวอย่าง 

 ...สองสหายเดินทางมาถึงเมืองหนึ่ง เมืองนี้อยู่ติดทะเลเช่นกัน ปรากฏว่าหัวปลาที่นายดึงหวายเหวี่ยงมานั้นติดอยู่ที่
หาดทรายของเมืองนี้ พระราชาประกาศหาผู้อาสาก าจัดหัวปลา ใครท าส าเร็จจะได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงและได้ครองเมือง 
นายเตะต้นไม้รับอาสา เขาเตะหัวปลายักษ์กระเด็นหายไป นายเตะต้นไม้จึงได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงและได้ครองเมือง… 

 2. ด้านอาชีพ พบว่ามีภาพสะท้อนด้านการประกอบอาชีพของตัวละครในนิทานพ้ืนบ้าน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าคนในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้        
  2.1 อาชีพการหาของป่า เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนใต้ที่มีมาอย่างยาวนาน เนื่องจากภาคใต้อุดม
ไปด้วยป่าไม้อันสมบูรณ์ คนใต้ส่วนใหญ่จึงเข้าป่าเพ่ือหาของป่าและน าไปขาย    - 
อาชีพตัดฟืน เป็นอาชีพท่ีอาศัยการตัดท่อนไม้ กิ่งไม ้หรือเศษไม้ตามในป่าเพ่ือน าฟืนที่ได้ไปขาย                    ใช้
ในครัวเรือน หรือใช้ในการจุดเป็นไฟให้แสงสว่างในตอนกลางคืน     
 เรื่องชะนีน้อย กล่าวถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ออกไปหาไม้ฟืนในป่า เมื่อเดินหาฟืนจนเหนื่อย หญิงสาว
รู้สึกกระหายน้ า จึงได้กินน้ าในรอยเท้าชะนี สะท้อนให้เห็นว่าคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพตัดฟืนซึ่ง
เป็นอาชีพที่พ่ึงพาธรรมชาติ ฟืนที่ได้ก็สามารถน าไปใช้ในการให้แสงสว่างหรือใช้ในการท าอาหาร ดังตัวอย่าง
 …วันหน่ึงโต๊ะแชให้หลานท้ังสองไปหาไม้ฟืนในป่า เด็กท้ังคู่เที่ยวเดินหาไม้ฟืนและเก็บไม้ฟืนจนเหน็ดเหนื่อย… 
  2.2 อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพในการเลี้ยงครอบครัว ซึ่งนิทานได้สะท้อนให้เห็นถึงอาชีพด้านนี้อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการ
ท านา ท าไร่ ท าสวน โดยเฉพาะอาชีพการท านาซึ่งปรากฏในหลาย ๆ เรื่อง ท าให้เห็นว่าอาชีพชาวนามี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะคนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก      
 เรื่องเป๊าะอีเล็ง กล่าวถึงชาวนาคนหนึ่งชื่อเป๊าะอีเล็ง เมื่อถึงฤดูฝนเขาจะจูงวัวและแบกคันไถไปท านา 
สะท้อนให้เห็นว่าในสมัยก่อนคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการยึดอาชีพการท านาเป็นอาชีพหลัก แต่การ
จะได้ข้าวคุณภาพดีนั้นจะต้องท านาในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันด้วย ดังตัวอย่าง 

 ...เป๊าะอีเล็ง เป็นชาวนาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เมื่อถึงหน้าฝนถดูท านา เป๊าะอีเล็งจูงวัว และแบกคันไถไปยังท่านา… 

  2.3 อาชีพช่าง คืออาชีพส าหรับผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในงานที่ตัวเองถนัด ซึ่งสามารถใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและช านาญ งานช่างสามารถแบ่งได้หลายประเภทเช่น ช่างไม้ ช่างเหล็ก                    
ช่างไฟฟ้า เป็นต้น เรื่องช่างไม้กับช่างเหล็ก กล่าวถึงช่างไม้กับช่างเหล็กที่มีฝีมือดี วันหนึ่งช่างไม้เอาเหล็กไปให้
ช่างเหล็กท าค้อนกับขวานให้ สะท้อนให้เห็นว่าในสมัยก่อนเริ่มมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยในการด ารงชีวิต 
อาชีพการตัดไม้และตีเหล็กจึงถือเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอีกอาชีพหนึ่งในสมัยนั้น ดังตัวอย่าง  
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 ...ช่างไม้ผู้หนึ่งมีฝีมือดี ประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้อย่างประณีตจนมีผู้ว่าจ้างไม่เคยขาดมือ วันหน่ึงเขาได้ท่อนเหล็กเนื้อ
ดีท่อนหนึ่ง จึงน าไปว่าจ้างช่างเหล็กให้ท าค้อนและขวาน…  

  2.4 อาชีพค้าขาย พบภาพสะท้อนวัฒนธรรมการค้าขายในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่มักจะค้าขายผลผลิตที่ได้จากการท าเกษตรกรรม   
 เรื่องเปาะเนเมาะเน พบภาพสะท้อนด้านอาชีพการค้าขายโดยเมาะเนเก็บถั่วลิสงที่ปลูกไว้ในสวนแล้ว
น าไปขายในตลาด เพ่ือเอาเงินที่ได้หาเลี้ยงชีพให้ตนเองและครอบครัว ดังตัวอย่าง   
  ...ซึ่งใช้เป็นที่ปลูกถ่ัวลิสง ต้นถั่วก าลังรอถอนข้ึนจากดินเพื่อน าเมล็ดไปขายท่ีตลาด... 

 3. ด้านการแสดงพ้ืนบ้าน การละเล่นและการเล่นเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันของคนในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เมื่อมีเวลาว่างหรือเสร็จจากการท างานก็มักท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว อีกท้ังเพ่ือสร้างความบันเทิงให้เกิดความสนุกสนานและคลายเครียดในสังคม ดังต่อไปนี้ 

  3.1 การแสดงพ้ืนบ้าน ได้แก่ หนังตะลุง มะโย่งหรือเมาะโย่ง    
 - หนังตะลุง คือการแสดงพ้ืนบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีความตลกขบขัน 
ซึ่งมักแสดงในเวลากลางคืน โดยอาศัยแสงและเงาในการเล่น      
 เรื่องสองเกลอ กล่าวถึงชายพิการสองคนเป็นเพ่ือนรักกัน คนหนึ่งตาบอดอีกคนหูหนวก ทั้งสองชวนกัน
ไปดูหนังตะลุงและชวนกันไปขโมยไก่ย่าง นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงพ้ืนบ้านของชาวใต้ นั่นคือ 
หนังตะลุง ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ มีความตลกขบขัน และมักมีการแสดงหนังตะลุงตามงาน
บุญหรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ดังตัวอย่าง        
 ...อาแวสะบูตอ หรือเจ้าตาบอด และอาแวสะตูลี หรือเจ้าหูหนวก ชายพิการทั้งสองเป็นเกลอกัน วันหน่ึงเจ้าหนูหนวก
ชวนเจ้าตาบอดไปดูวายัง หรือหนังตะลุง…        
 - มะโย่ง หรือเมาะโย่ง เป็นการแสดงพ้ืนบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในการแก้บน สะเดาะเคราะห์ 
บ าบัดโรค ให้ความบันเทิง และเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมในทางจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส เป็นต้น รวมทั้งพ้ืนที่บางส่วนของรัฐกลันตัน ปาหัง ตรังกานู  และไทรบุรี ในประเทศมาเลเซีย 
(มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, 2556: ออนไลน์)       
 เรื่องมะโย่ง-เปาะโย่ง พบภาพสะท้อนการแสดงมะโย่งจากพระกุมารผู้หายป่วยจากโรคแล้วจึงมาแสดง
มะโย่งคล้ายกับท าเพ่ือแก้บนตามที่โหรท านายไว้ ดังตัวอย่าง      
 ...เปาะโย่งร่ายร าและร้องเพลงเป็นท่ีนิยมของผู้ชมยิ่งขึ้น คนทั่วไปเรียก เมาะโย่ง หรือมะโย่ง คือเรียกตัวนาง... 

  3.2 การละเล่น ได้แก่การทายปัญหาการเล่นหมากกระดาน    
 - การทายปัญหา เป็นการทายปัญหาเพื่อแข่งขันกันประลองปัญญา โดยแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายหรืออาจ
มากกว่า และแข่งขันกันแสดงทัศนะหรือเหตุผลของตนให้ถูกใจผู้ตัดสิน เรื่องลูกเขยเจ้าปัญญา กล่าวถึงพ่อตาทั้ง
สองคนร่วมกันทายปัญหากับลูกเขยของทั้งสองฝ่าย ลูกเขยทั้งสองมีความถนัดที่แตกต่างกันจึงตอบค าถาม
แตกต่างกัน พ่อตาของลูกเขยที่ถนัดด้านศาสนาอับอายมาก แต่เมื่อรู้เหตุผลของลูกเขยจึงพอใจในความคิดของ
ลูกเขย นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการชอบประลองปัญญาของคนใต้ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
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ต่อผู้ที่มีความฉลาดเฉลียว เพราะผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวจะสามารถเอาตัวรอดจากอุปสรรคต่าง ๆ ได้                    
ดังตัวอย่าง  

 “เรามาสนุกกันนะลูก” อาลีพูดพลางหันหน้ามาทางลูกเขยของตนและลูกเขยของเพื่อน“เอาล่ะ พ่อเริ่มถามก่อน” 
อาลีกระแอม “ท าไมเป็ดจึงว่ายน้ าเก่ง”…“เพราะเป็ดมีตีนและขาเหมือนไม้พาย” ลูกเขยที่เก่งด้านช่างกลตอบลูกเขยที่เก่งด้าน
ศาสนาให้ความเห็นว่า “มันเป็นเรื่องของพระเจ้า”… 

 - การเล่นหมากกระดานหรือที่ชาวไทยมุสลิมเรียกว่าจาโตเป็นการเล่นอย่างหนึ่งของชาวไทยมุสลมิ  
ซึ่งเสมือนการเล่นหมากรุกไทย หมากรุกฝรั่ง และหมากรุกจีน ทั้งรูปแบบกระดาน จ านวนตาราง ตัวหมาก 
การวางหมาก การเดิน การกิน และการไล่กระดานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  การเล่นจาโตเป็นการฝึกปฏิภาณ
ไหวพริบของผู ้เล ่น ฝึกการใช้ความคิดและการวางแผนสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู ้เล่น                      
(ภิญญาพร แสงมาก, 2557: ออนไลน์) ซึ่งพบภาพสะท้อนของการเล่นจาโตในนิทาน ดังต่อไปนี้  
  เรื่องรายอซียง พบภาพสะท้อนการละเล่นจาโตหรือหมากรุกจากนิทานการเล่นจาโตที่เปลี่ยน
ความคิดของรายอซียงจากที่เคยเสวยตับแพะและตับเด็ก เมื่อได้ดูการเล่นจาโตของเหล่าอ ามาตย์ จึงเลิกกินตับ
เด็กเพราะต้องสูญเสียประชากรไปเหมือนกับท่ีพ่ายแพ้จาโต ดังตัวอย่าง   

 ...รายอซียงชอบเสวยตับแพะ เมื่อหาตับแพะไม่ได้ตามที่ต้องการจึงหันมาเสวยตับเด็ก สร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน... 

 4. ด้านประเพณีและพิธีกรรม พบภาพสะท้อนประเพณีในการประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ทั้ง เกิด 
แก่ เจ็บ ตาย สะท้อนให้เห็นว่าคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้วนให้ความส าคัญกับพิธีกรรมต่าง ๆ 
นอกจากนี้พบว่ากิจกรรมหรือประเพณีที่เกิดขึ้นล้วนแต่สืบทอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

  4.1 ประเพณีการแต่งงาน พบภาพสะท้อนวัฒนธรรมการเลือกคู่ครองแบบผัวเดียวเมียเดียว 
หรือมีแนวคิดที่ไม่นิยมมีภรรยาหลายคน อีกทั้งยังพบภาพสะท้อนวัฒนธรรมการเลือกคู่ครองโดยตัวชายหนุ่ม
และหญิงสาวไม่ได้เป็นผู้เลือกคู่ครองเอง อาจจะถูกคลุมถุงชนหรือได้รับรางวัลเป็นหญิงสาว เมื่อได้รับชัยชนะ
จากการรบหรือท ากิจกรรมอื่น ๆ         

 เรื่องนายมีดพร้าโต กล่าวถึงนายมีดพร้าโต นายดึงหวาย และนายเตะต้นไม้ ทั้งสามคนออกเดินทางไป
ช่วยเหลือเมืองต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพลังและอาวุธวิเศษของพวกเขา ในที่สุดทั้งสามก็ได้ อภิเษก
สมรสกับเจ้าหญิงและได้ครองเมืองที่พวกเขาได้ช่วยเหลือ นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของคนใต้ที่ชาย
หญิงที่ไม่มีสิทธิ์เลือกคู่ครองเอง เพราะมีบิดามารดาเป็นผู้เลือกคู่ครองให้ตามความเหมาะสม ดังตัวอย่าง 
 ..."ข้าขออาสา" นายดึงหวายบอกเพื่อน ๆ เขารีบไปสมัครและตรงมาที่ชายหาดหน้าเมืองพร้อมกับใช้หวายยาวเหยียด
มัดหัวปลาอย่างแน่นหนา จากนั้นเขาเหวี่ยงหัวปลากระเด็นเลยทะเลออกไป นายดึงหวายได้อภิเษกสมรสกับพระธิดาและได้
ครองบ้านเมือง… 

  4.2 พิธีกรรมอันเนื่องด้วยการเสียชีวิตหรือพิธีศพ พบภาพสะท้อนวัฒนธรรมการท าพิธีทาง
ศาสนาของชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สะท้อนให้เห็นที่มาความส าคัญของประเพณีการท าศพ
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 เรื่องเปาะเนเมาะเน พบภาพสะท้อนประเพณีเกี่ยวกับพิธีศพ โดยเป็นพิธีกรรมทางศาสนาของชาว
มุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวมุสลิมเชื่อว่าร่างที่ไร้วิญญาณของคนเสียชีวิตนั้นต้ องรีบจัดการ
ก่อนที่ศพจะเปลี่ยนสภาพ พิธีศพมีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ อาบน้ าให้ศพ ห่อผ้าละหมาด และน าศพไปฝัง  
ในเรื่องเปาะเนเมาะเน สองสามีภรรยาที่ลูกของทั้งคู่เสียชีวิตลงก็น าไปห่อศพเข้าท าพิธีแล้วจึงน าลูกไปฝัง
เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่าง          
 ...เมื่ออาบน้ าศพและใช้ผ้าขาวห่อตามธรรมเนียมแล้ว ผู้เป็นพ่อจึงเอาเสื่อม้วนศพและแบกไปที่กูโบ…  

  4.3 การคล้องช้างคือการต้อนช้างป่าเข้ามาในคอกหรือที่เรียกว่า เพนียด แล้วเลือกคล้องเอา
ตามความต้องการ ก่อนที่จะต้อนช้างป่าเข้าเพนียดได้นั้น จ าเป็นต้องส่งช้างต่อเข้า ไปในป่าประมาณ                            
11-12 เชือก ช้างต่อเป็นช้างพังทั้งสิ้นและได้รับการฝึกหัดในการล่อช้างป่าไว้แล้วเป็นอย่างดีและยังมีช้างน าอีก
หลายเชือก บนหลังช้างจะมีก่ิงไม้มัดใหญ่ซึ่งมีควาญช้างซ่อนตัวอยู่ (เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย์, 2552: ออนไลน์) 

 เรื่องโต๊ะนิ พบภาพสะท้อนประเพณีการคล้องช้าง จากนิทานพบว่ารายาจาวันชื่นชอบการคล้องช้าง 
ท าให้เห็นว่าการคล้องช้างนั้นเป็นประเพณีท่ีสืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน ดังตัวอย่าง   
 ...สิ่งโปรดปรานของรายาจาวันมากที่สุดคือ การคล้องช้าง บริเวณคล้องช้างอยู่ที่อ าเภอเบตง มีป่าไผ่อุดมสมบูรณ์   
อันเป็นอาหารโปรดของช้าง รายาจาวันมักประทับที่เบตงเสมอ จึงมีค่ายถาวรอยู่ที่นั่น... 

 5. ด้านการบริโภค สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร การถนอมอาหาร การท าขนม  
การกินหมาก และการกินขนมจีนของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้เห็นถึงวัฒนธรรมการ
รับประทาน ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวาน โดยสามารถแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้  
   5.1 การรับประทานอาหาร พบภาพสะท้อนในการทานอาหารที่หลากหลายของคนในพ้ืนที่
ทั้งการรับประทานข้าวหรือขนมจีนเป็นอาหารหลัก ซึ่งอาหารของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดส่วนใหญ่มีรสจัดจึง
นิยมรับประทานกับผักจ านวนมากนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินหมากอีกด้วย ดังต่อไปนี้ 

 - การกินหมาก ถือเป็นเอกลักษณ์ด้านการบริโภคอย่างหนึ่งของคนใต้ และถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ผู้ให้มีต่อผู้รับ เช่น ลูกหลานซื้อไป
ฝากปู่ย่า ตายายถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 

 เรื่องสองเกลอ กล่าวถึงชายพิการสองคนที่เป็นเพ่ือนรักกัน คนหนึ่งตาบอดส่วนอีกคนหูหนวก ทั้งสอง
ชวนกันไปดูหนังตะลุง จากนั้นถึงชวนกันไปขโมยไก่ย่าง แต่ทั้งสองคิดว่าเจ้าของบ้านจะท าร้ายจึงรีบหนีหัวซุก  
หัวซุน นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินหมากของคนใต้ในอดีต ดังตัวละครเมาะกาเดซึ่งเป็น
เจ้าของบ้านที่สองเกลอจะไปขโมยไก่ย่าง ดังตัวอย่าง       
 ...ขณะนั้นดึกมากแล้ว เมาะกาเดยังไม่เข้านอน เมาะชอบกินหมากและชอบตะบันหมาก... 

  5.2 การถนอมอาหาร พบวัฒนธรรมการถนอมอาหารที่สืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั น 
ทั้งการหมัก การดอง และการห่อด้วยใบตอง เป็นต้น       
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 เรื่องรายางอกเขี้ยว พบวัฒนธรรมการบริโภคของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนสมัยก่อน เนื่องจากมี
อาหารจ านวนมากเกินความต้องการและต้องการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นาน จึงถนอมอาหารโดยการหมัก 
การดอง การตากแดด เป็นต้น ในนิทานปรากฏการถนอมอาหารของชาวบ้านที่น าผักเสี้ยนดองมาถวายรายา  
ในการดองผักเสี้ยนนั้นมีข้าวเป็นส่วนผสม ซึ่งท าให้เห็นว่าเดิมทีการถนอมอาหารนั้นมีมาตั้งแต่ในอดีตและยังคง
สืบสอดมาจนทุกวันนี้ ดังตัวอย่าง         
 ...อ ามาตย์น าผักเสี้ยนดองมาถวาย พระองค์เห็นผักเสี้ยนดองพลันถามทันทีว่า “เอ็งน าผักเสี้ยนที่เหลือจากคนอื่นมา
ให้ข้ากินเห็นมีเศษข้าวปนอยู่” “มิใช่พะยะค่ะ การดองผักเสี้ยนเขาใส่ข้าวผสมลงไปด้วย”... 

 6. ด้านครอบครัวและที่อยู่อาศัยพบความสัมพันธ์ในครอบครัวตั้งแต่ครอบครัวเล็กไปจนถึงครอบครัว
ขยายอีกท้ังด้านที่อยู่อาศัยก็มักสร้างที่อยู่อาศัยใกล้ป่าไม้ ธรรมชาติ แม่น้ า ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน
ที่อยู่อาศัยกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ดังต่อไปนี้       
  6.1 ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวครอบครัวของคนใต้ส่วนใหญ่มักเป็นครอบครัวขยาย 
กล่าวคือในครอบครัวมีทั้งพ่อแม่ลูก ญาติผู้ใหญ่หรือคนแก่ ลูกเขยหรือลูกสะใภ้ เป็นต้น ส่วนครอบครัวเดี่ยวเป็น
ครอบครัวที่มีแค่พ่อแม่ลูกเท่านั้น และปรากฏเพียงเล็กน้อย ดังตัวอย่าง    
 เรื่องเจ๊ะเห พบภาพสะท้อนครอบครัวและที่อยู่อาศัยของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่ปรากฏในนิทานนั้นเป็นจังหวัดนราธิวาสในปัจจุบัน เรื่องราวเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของคนร่วมกับ
ธรรมชาติสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวด้วยการปลูกพืช หาฟืนไปขาย หรือเก็บไว้ใช้เอง ดังตัวอย่าง
 ...ชายผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งตากใบ เขามักพายเรือมาทางฝั่งเพ็นกาลันกูโบเสมอ แต่เขาจ าเป็นต้องไปหาฟืนและ
ของป่า จึงฝากภรรยาไว้กับญาติผู้หนึ่งช่วยดูแล เขาน าลูกชายวัย 10 ขวบลงเรือไปด้วย...    
  6.2 ลักษณะที่อยู่อาศัยพบภาพสะท้อนการนิยมปลูกบ้านยกพ้ืนสูงอีกทั้งยังพบการสร้างที่อยู่
อาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพ่ือความสะดวกในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ   
 เรื่องสองเกลอ กล่าวถึงชายพิการสองคนที่เป็นเพ่ือนรักกัน คนหนึ่งตาบอดและอีกคนหูหนวก ทั้งสอง
ชวนกันไปดูหนังตะลุง จากนั้นถึงชวนกันไปขโมยไก่ย่าง แต่ทั้งสองคิดว่าเจ้าของบ้านจะท าร้ายจึงรีบหนีหัวซุกหัว
ซุนนิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมปลูกบ้านยกพ้ืนสูงหรือมีใต้ถุนบ้านของชาวใต้ ซึ่งใต้ถุนนั้นสามารถ
ใช้เป็นพ้ืนที่เก็บของ หรือพ้ืนที่นั่งเล่น อีกท้ังยังเป็นการรองรับวิกฤตอุทกภัยได้อีกด้วย ดังตัวอย่าง  . . .
ขณะนั้นดึกมากแล้ว เมาะกาเดยังไม่เข้านอน เมาะชอบกินหมากและชอบตะบันหมาก สองเกลอแอบอยู่ใต้ถุนบ้าน เขาได้ยิน
เสียงเก๊าะ ๆ แก๊ะ ๆ เนื่องจากหมากแข็งมาก… 

 7. ด้านคติค าสอน สะท้อนให้เห็นการปลูกฝังบุตรหลานผ่านการเล่านิทานด้วยการแฝงข้อคิดด้าน                
ต่าง ๆ ไว้ในนิทาน แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการอบรมสั่งสอน  หรือ
ปลูกฝังบุตรหลานให้มีความคิดและพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้   
  7.1 การอ่อนน้อมถ่อมตน คือการรู้จักเจียมตน ไม่ทะนงตัวหรือมั่นใจในตนเองเกินเหตุ                     
ซึ่งหากมีความทะนงตัวมากเกินก็อาจท าให้ได้รับความเดือดร้อนแก่ตนเองได้    
  เรื่องกระจงกับเต่า กล่าวถึงกระจงตัวหนึ่งคิดว่าตนเองมีพลังวิเศษสามารถถ่ายอุจจาระให้
เคลื่อนที่ได้ กระจงจึงจัดการแสดงถ่ายอุจจาระแต่ปรากฏว่ามันไม่เคลื่อนที่ กระจงจึงรีบหนีไป ต่อมากระจงได้
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พบกับเต่าจึงชวนกันไปปลูกกล้วยแต่ปลูกไม่ขึ้น กระจงจึงขึ้นไปเก็บกล้วยของเต่ากิน แต่กระจงคิดว่าเสียงของ
เต่าเป็นเสียงของอัณฑะของตนจึงตีจนตนเองจุกและหล่นลงมา เต่าเห็นใจจึงช่วยให้กระจงฟ้ืน เมื่อกระจงฟ้ืนก็
ได้ขอบคุณเต่าที่ช่วยเหลือไว้ นิทานเรื่องนี้สอนให้คนไม่ทะนงตัวเกินเหตุ เพราะอาจจะเกิดภัยแก่ตนเองได้      
ดั่งกระจงในนิทานที่ทะนงตัวเกิน คิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษจนท าให้เกิดความเดือดร้อนตามมา ดังตัวอย่าง 

...วันหนึ่งกระจงรู้สึกปวดท้องจึงขึ้นไปนั่งบนค่าคบไม้แล้วถ่ายของเสียลงมาทันที มูลของกระจงตกลงบนหลังเต่า เต่า
ตัวนั้นเดินหายไปตามกอหญ้าริมห้วย กระจงชมตัวมันเองว่า“ฮะฮ้า ข้าเป็นผู้วิเศษขี้แล้วหาย ข้าจะต้องไปแสดงเก็บ
เงินในหมู่บ้าน”… “ขี้กระจงไม่หาย กระจงหลอกเรา” ชาวบ้านต่างพากันตะโกนด่าลั่นกระจงมองซ้ายมองขวาแล้วรีบ
วิ่งหนีสุดชีวิต... 

  7.2 การพ่ึงพาอาศัยการช่วยเหลือและพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างมิตรสหายหรือคนบ้านใกล้เรือน
เคียงซึ่งมักจะพ่ึงพาอาศัยกันในยามเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน   
 เรื่องเมาะตูโต กล่าวถึงแม่นกเขาใหญ่จอมเกียจคร้านและอดอยากตัวหนึ่ง มันไปขอข้าวเปลือกจากแม่
หนูกิน แม่นกเขาใหญ่อยากกินลูกหนูทั้งรังจึงออกอุบายว่าจะพาหมอมารักษาลูกหนู จากนั้นแม่นกเขาจึงไปตาม
เพ่ือน ๆ มาที่รังหนูและจัดการกินแม่หนูกับลูกหนูจนหมดทั้งรังนิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพ่ึงพาอาศัย
กันของคนรู้จักหรือคนบ้านใกล้เรือนเคียง และเป็นการปลูกฝังให้ช่วยเหลือผู้ที่ก าลังเดือดร้อน ดังตัวอย่าง  

 …“เกิดอะไรขึ้นล่ะ” แม่หนูถามพร้อมกับดูลูก ๆ แม่นกเขาใหญ่ว่า “ตาลูกหนูคงเจ็บกระมังประเดี๋ยวฉันจะตามหมอ
มารักษา” มันกลับไปเรียกเพื่อน ๆ คือ แมว แลน และผีเสื้อเมื่อถึงรังหนูแม่นกเขาใหญ่บอกกับแม่หนูว่า “พวกหมอมากัน
แล้ว”…รังหนูมืดสนิท วินาทีโกลาหลก็เริ่มขึ้น หนูท้ังหลายจึงตกเป็นเหยื่อของพวกหมอจอมปลอมจนหมดรัง…   

   7.3 ความกตัญญูเป็นด้านที่สะท้อนให้เห็นถึงการรู้คุณ ตอบแทนผู้มีพระคุณ และ
สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญในเรื่องของการกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณซึ่งเป็นสิ่งที่คนใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเป็นเรื่องดี ควรแก่การกระท าเป็นอย่างยิ่ง   
   เรื่องนายแรงแบกภูเขา พบภาพสะท้อนด้านการศึกษาที่มีแนวคิดความกตัญญูกตเวที
รู้บุญคุณพ่อแม่ว่าพ่อแม่คือผู้ให้ก าเนิด นายแรงแบกภูเขาเป็นภาพสะท้อนของคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ทั้ง ๆ ที่พ่อ
แม่คิดร้ายกับเขา ซึ่งพ่อแม่คิดจะฆ่าลูกตัวเองโดยใช้อุบายให้นายแรงไปแบกภูเขาในป่าไกลมาให้ตน เพ่ือล่าสัตว์
บนภูเขาใกล้ ๆ แต่เพราะนายแรงเป็นคนดีกตัญญูต่อพ่อแม่จึงไม่ทันคิด และท าตามค าสั่งของพ่อแม่ ดังตัวอย่าง 

  ...เมื่ออายุ 14-15 ปี ร่างกายใหญ่โตราวกับยักษ์ ใครเห็นก็ตกใจ ทุกคนเรียกเขาว่า นายแรง เพราะมีพลังยิ่ง
กว่าช้างสารร้อยเชือก...พ่อแม่ลงความเห็นว่าไม่สามารถเลี้ยงลูกคนนี้ได้อีกแล้ว จึงออกอุบายใช้งานหนักเพื่อให้ลูกอกแตกตาย        
“ลูกเอ๋ย” พ่อท าทีพูดอ่อนโยน “ลูกต้องไปแบกภูเขาใหญ่ทั้งลูกเอามาไว้ใกล้บ้าน พ่อไม่ต้องออกไปล่าสัตว์ไกล ๆ เพราะสัตว์ตา่ง 
ๆ อาศัยอยู่ท่ีภูเขาท้ังนั้น” “ลูกยินดีช่วยครับ”… 

  7.4 ความเฉลียวฉลาด เป็นด้านที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดตัวละครที่ใช้ความเฉลียวฉลาด ใน
การเอาตัวรอดจากปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งนี้ในนิทานอาจพบทั้งความฉลาดที่มีคุณธรรมและไม่มีคุณธรรม          
แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสามารถเอาชีวิตรอด อีกท้ังยังได้รับการชื่นชมจากผู้อ่ืน  
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 เรื่องอาบูนาวัสแบกมัสยิด พบภาพสะท้อนของความฉลาด ไหวพริบ คิดไตร่ตรองก่อนลงมือท าเสมอ 
จึงสามารถเอาตัวรอดจากทุกสถานการณ์ได้ อาบูนาวัสเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบ เมื่อพระราชามีกลอุบายว่าใคร
สามารถแบกมัสยิดได้จะยกสมบัติให้ อาบูนาวัสเป็นคนอาสาแต่เขาใช้ความฉลาดและมีไหวพริบของตัวเองท าให้
ได้รับผลประโยชน์ความดีความชอบจากพระราชาและชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์ด้วย ดังตัวอย่าง 

 ...ผู้คนทั้งหลายเมื่อได้ฟังดังนั้นต่างมองหน้ากัน และคิดว่าถึงแม้จะเรียกประชาชนทั้งเมืองหลวงมาก็ไม่มีทางที่จะยก
มัสยิดนี้ไปวางบนหลังอาบูนาวัสได้ ดังนั้นต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน พระราชาทึ่งในความเฉลียวฉลาดของอาบูนาวัสเป็น
อย่างมาก จึงให้ทรัพย์สินเงินทองแก่อาบูนาวัสเป็นรางวัล... 

 8. ด้านการปกครอง พบภาพสะท้อนการเมืองการปกครองของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยพบว่าเจ้าเมืองหรือพระราชาเป็นคนอย่างไร มีสามัญชนหรือชาวบ้านเคารพนับถือคนแบบใด ดังต่อไปนี้
  8.1 ผู้น าที่เป็นที่ยอมรับ คุณสมบัติของผู้น าที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบริวารจะต้องมีคุณธรรม 
ความกล้าหาญ ความยุติธรรมในการตัดสินปัญหาต่าง ๆ       
 เรื่องใครผิด กล่าวถึงแม่นากที่มาขอความเป็นธรรมจากพญาราชสีห์ พญาราชสีห์จึงช่วยตัดสินและหาผู้
ที่กระท าผิด สัตว์ต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงต่างก็โยนความผิดให้ตัวอ่ืน ๆ จนสุดท้ายก็พบว่าสาเหตุของเรื่องทั้งหมดก็
มาจากตัวแม่นากเอง นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความยุติธรรมของพญาราชสีห์ที่ตัดสินคดีของแม่นากอย่าง
เป็นธรรม ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อคุณสมบัติของผู้น าที่ดีของชาวใต้อีกด้วย ดังตัวอย่าง 

 ...วันหนึ่งแม่นากไปฟ้องพญาราชสีห์ว่ากระจงเหยียบลูกของมันตาย พญาราชสีห์จึงเรียกกระจงมาสอบสวน...ราชสีห์
ทุบโต๊ะดังปัง “ลูกเอ็งตาย เพราะเอ็งนั่นแหละเป็นต้นเหตุ”…       
 8.2 ผู้น าที่ไม่เป็นที่ยอมรับ คือผู้น าที่เอาเปรียบประชาชน พูดโกหก รับเงินสินบนจากประชาชนและ
บางครั้งก็ใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม        
 เรื่องช่างไม้กับช่างเหล็ก กล่าวถึงเจ้าเมืองที่รับเงินสินบนจากช่างเหล็กเพ่ือโกหกช่างไม้ว่าเหล็กเป็น
หนอน สะท้อนให้เห็นว่าคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนไม่ชอบผู้น าที่โกหกและรับสินบน ดังตัวอย่าง 
 …คืนนั้นช่างเหล็กแอบเข้าไปในพระราชวัง พร้อมด้วยเงินถุงใหญ่เพื่อให้สินบนแก่เจ้าเมือง…เมื่อเจ้าเมืองทรงฟังโจทก์
และจ าเลยแล้วจึงตัดสินว่า “เหล็กเป็นหนอนอย่างแน่นอน”… 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏ
จ านวนนิทานมากเป็นอันดับหนึ่งคือด้านคติค าสอน เนื่องจากคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
ความส าคัญกับการอบรมสั่งสอนบุตรหลานเพ่ือสืบทอดและรักษาความดีงามตามแบบแผนของชาวใต้เอาไว้  
โดยเป็นการปลูกฝังคติค าสอนผ่านนิทานพื้นบ้านเมื่อเด็กได้ฟังก็จะน าข้อคิดและคติต่าง  ๆ ที่ได้รับจากนิทานไป
ปรับใช้ในการด าเนินในชีวิตเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏมากเป็นอันดับสองคือ ด้านความเชื่อ เนื่องจากคนไทยในอดีตมี                   
ความเกรงกลัวต่ออ านาจของธรรมชาติ จึงเกิดความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น เชื่อว่า
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ตามสถานที่ต่าง ๆ มีวิญญาณเจ้าที่หรือเทพารักษ์คอยเฝ้าดูแล  ความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณหรือเชื่อว่า
ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินั้นเป็นฝีมือของภูตผีปีศาจ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของผู้แต่งที่ต้องการให้เป็นเครื่อง
เตือนใจให้คนท าความดีละเว้นความชั่ว และมีความเคารพเกรงใจต่อวิญญาณบรรพบุรุษ 

 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏมากเป็นอันดับสามคือ ด้านอาชีพ เนื่องจากพ้ืนที่ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างมากทั้ง ทะเล แม่น้ า ล าคลอง ภูเขา แร่ธาตุ ป่าไม้ 
สัตว์ป่า เป็นต้น ภาพสะท้อนวัฒนธรรมด้านอาชีพของชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนมากมักปรากฏ
เกี่ยวกับอาชีพที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนมีความผูกพันใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติและป่าไม้ปรากฏอาชีพในนิทานพ้ืนบ้านทั้งหมด 5 อาชีพ ได้แก่ อาชีพหาของป่า  อาชีพเกษตรกรรม 
อาชีพช่าง อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง และอาชีพอ่ืน ๆ นิทานพ้ืนบ้านจึงเปรียบเสมือนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้านอาชีพของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านตัวอักษร
หรือการเล่าสู่กันฟังเพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนรุ่นหลังได้ทราบถึงอาชีพของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในอดีต 

 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏมากเป็นอันดับสี่คือ ด้านการแสดงพ้ืนบ้าน การละเล่น และการเล่น
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ท าให้เกิดการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วม หนึ่งในนั้นคือด้านการแสดงพ้ืนบ้าน การละเล่น และ
การเล่นซึ่งกิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นมีไว้เพ่ือความสนุกสนานความบันเทิง และเพ่ือคลายเครียดหลังจากการท างาน
เช่น หนังตะลุง มะโย่ง การทายปัญหา การเล่นหมากกระดาน เป็นต้น แสดงเห็นว่าในอดีตคนในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมักท ากิจกรรมเหล่านี้ในเวลาว่าง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ถือเป็นการสร้างกิจกรรมเพ่ือท า
ร่วมกันหรือเพ่ือให้เกิดความสามัคคีกันในสังคม ซึ่งปัจจุบันนี้ที่มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาแทรกหรือแทนที่
วัฒนธรรมดั้งเดิมท าให้พบได้ยากยิ่งขึ้น แต่ยังสามารถพบได้ในเทศกาลหรืองานต่าง ๆ เช่น การเล่นหนังตะลุง     
ในงานวัด การเล่นสีลัตในงานเลี้ยงฉลอง เป็นต้น 

 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏมากเป็นอันดับห้าคือ ด้านครอบครัวและที่อยู่อาศัย และด้านการ
บริโภค ด้านครอบครัวและที่อยู่อาศัยปรากฏลักษณะครอบครัวของคนในอดีตว่ามักเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีแค่
พ่อแม่ลูก และเป็นครอบครัวขยายที่มีปู่ย่าตายาย ลูกเขยลูกสะใภ้ และหลานอยู่ร่วมกันในครอบครัว  สมัยก่อน
มักเลี้ยงดูพ่อแม่ ปู่ย่าตายายและเด็ก ๆ ในบ้าน หรืออยู่ในอาณาเขตเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อ
บุพการี และความผูกพันที่มีต่อคนเฒ่าคนแก่ของคนใต้ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปนิยมใช้ชีวิต
แบบครอบครัวเดี่ยวที่มีแค่พ่อแม่และลูก นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นลักษณะการสร้างบ้านของคนใต้ที่มักสร้าง
บ้านให้อยู่ใกล้กับชิดธรรมชาติ เพราะสะดวกในการด ารงชีวิต ทั้งการหาอาหาร และการประกอบอาชีพ เช่น 
การล่าสัตว์ เก็บฟืน เป็นต้น ส่วนด้านการบริโภคพบว่า คนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รับประทานข้าว
เป็นอาหารหลัก การรับประทานขนมจีนและเคี้ยวหมาก นอกจากนี้พบการถนอมอาหารที่ยังคงสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบันคือ การดอง ที่ปรากฏการดองผักเสี้ยนเพ่ือท าเป็นอาหารในนิทานเรื่องรายางอกเขี้ยว 
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 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏเป็นอันดับหกคือ ด้านประเพณีและพิธีกรรม และด้านการปกครอง
ด้านประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกสังคม เช่นเดียวกับในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี
ประเพณีและพิธีกรรมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ เช่น พิธีกรรมอันเนื่องด้วยการเสียชีวิตหรือการท าศพของชาว
มุสลิมที่เชื่อว่าต้องรีบน าศพไปประกอบพิธีกรรมตามข้ันตอนต่าง ๆ ภายใน 24 ชั่วโมง ดังที่ปรากฏในนิทานเรื่อง
เปาะเน-เมาะเน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีการแต่งงานในสมัยก่อนที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่มักมีบทบาทใน
การเลือกคู่ครองให้กับบุตรหลาน นอกจากนี้ภาพสะท้อนวัฒนธรรมด้านการปกครองที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน
แสดงให้เห็นว่าในอดีตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยมีการปกครองแบบระบบเจ้าเมื องปกครองมาก่อน 
เนื้อหาในนิทานจึงมีการสอดแทรกการยกย่อง การล้อเลียน หรือการต าหนิเพ่ือเสียดสีและ                 ชื่นชม
ตามมุมมองของผู้แต่งนิทานหรือผู้เล่านิทานที่สืบต่อกับมาจนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากนี้จากการศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษานิทานชาวบ้านของคนไทยพุทธบ้านปลายละไม รัฐไทรบุรี ประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซียตามแนวคิดของธีรพงศ์ เพชรรัตน์ (2537, น. 102-120) สืบเนื่องมาจากพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เคยเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนรัฐกลันตันในครั้งยังเป็นรัฐปัตตานีมาก่อน ดังนั้นวัฒนธรรมในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมในรัฐกลันตันมาก ทั้งวัฒนธรรมการบริโภค      
ความเชื่อ คติค าสอน อาชีพ และอ่ืน ๆ 

อย่างไรก็ตามภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
แตกต่างจากภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านเกาหลี ตามแนวคิดของ ปาร์ค เกียง อึน                 
(2549, น. 46-124 ) กล่าวคือนิทานพ้ืนบ้านเกาหลีส่วนใหญ่มักจะปรากฏภาพสะท้อนสังคมที่เกี่ยวกับเรื่องโลก 
พระเจ้า การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ขณะที่นิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มักปรากฏพิธีกรรมทางศาสนา 
การเล่าเรื่องราวถิ่นก าเนิดของสถานทีส่ าคัญมากกว่า  มีเพียงด้านเดียวที่มีความคล้ายคลึงกันคือการให้ข้อคิดคติ
ชีวิตที่แฝงในนิทาน ท าให้เห็นว่านิทานมักมีคติหรือข้อคิดเตือนใจให้แก่ผู้ที่ได้รับฟัง 

 จากการศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
นิทานพ้ืนบ้านมีอิทธิพลในการปลูกฝังและสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีประพฤติตนอยู่ในกรอบและแบบแผน
ของสังคม โดยสะท้อนผ่านนิทานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความเชื่อ ด้านอาชีพ ด้านการแสดงพ้ืนบ้านการละเล่น
และการเล่นด้านประเพณีและพิธีกรรม ด้านการบริโภค ด้านครอบครัวและท่ีอยู่อาศัย ด้านคติค าสอน และด้าน
การปกครองซึ่งภาพสะท้อนต่าง ๆ ที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านนั้นแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชาวใต้ จนถึง
ปัจจุบันนี้คนในพื้นที่ก็ยังคงยึดถือวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นกรอบในการด าเนินชีวิต 

ข้อเสนอแนะ 

 บทความวิจัยเรื่องนี้เป็นเพียงการศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เท่านั้น ดังนั้นผู้สนใจควรศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ผ่านนิทาน
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พ้ืนบ้านเพ่ือน าผลที่ได้มาศึกษาและเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมทีส่ื่อผ่านภาพยนตร์ 
เร่ือง U-turn (จุดกลับใจ) ของมูลนิธมิุสลมิเพื่อสันติ White Channel1 

 

                                                 ซัลมา รัตนเยี่ยม2  สุทธิยา มาหาเจริญ3 ศุภสุตา หมาดอาหิน4            
ฟิรดาวร์ แมเราะ5  และจอมขวัญ  สุทธินนท์6 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม                  
ของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่อง U-turn (จุดกลับใจ) ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channel 
รวบรวมข้อมูลจากบทสนทนาของตัวละครชาวมุสลิมและบริบททางสังคมในภาพยนตร์ฯ โดยใช้กรอบแนวคิด
เรื่องวัฒนธรรมด้านสังคมของสุพัตรา สุภาพ (2536, น. 99)  

 ผลการวิจัยพบภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิถีชีวิตพบมากที่สุดจ านวน 40 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 47.06  ด้านความเชื่อพบรองลงมาจ านวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.71 ด้านค่านิยม                   
พบรองลงมาจ านวน 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 และด้านประเพณีพบน้อยที่สุดจ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
8.23 ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของของภาพยนตร์ที่สรรค์สร้าง
ภายใต้กรอบของหลักการศาสนาอิสลามเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของศาสนาอิสลามให้เห็นเป็นรูปธรรม  
ผ่านทัศนคติและพฤติกรรมของตัวละคร กล่าวได้ว่า ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมที่ปรากฎนั้น ล้วนด ารงอยู่
ภายใต้ครรลองของศาสนาอิสลามท่ีสะท้อนความเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวมุสลิม 

ค าส าคัญ : ภาพสะท้อนสังคม วัฒนธรรม ชาวมุสลิม ภาพยนตร์ U-turn จุดกลับใจ  

 

 

 

 

___________________________________ 
1  ผลงานจากรายวิชา 896-431 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม และ 896-432 สัมมนาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา                     

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่  
2-5 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
6 อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 ภาพยนตร์เรื่อง U-turn (จุดกลับใจ) ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channel สรรค์สร้างขึ้นภายใต้
หลักการศาสนาอิสลาม เพ่ือให้ผู้คนทั้งในศาสนาอิสลามและต่างศาสนาได้ตระหนักรู้และเข้าใจความเป็นมุสลิม
มากยิ่งขึ้น อีกท้ังจุดเด่นด้านเนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวของตัวละครเอกซึ่งเป็นเด็กช่างกลที่มักก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
ท าให้สังคมมีทัศนคติเชิงลบต่อเยาวชนกลุ่มนี้ ภาพยนตร์จึงเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยการน าหลัก
ศรัทธาทางศาสนาอิสลามขัดเกลาจิตใจ ลักษณะเช่นนี้คือการน าเสนอภาพสะท้อนสังคมของตัวละครชาวมุสลิม           
ที่เชื่อมโยงกับหลักค าสอนศาสนาอิสลามผ่านบริบททางวัฒนธรรมอาทิ วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งล้วน
ประกอบสร้างให้ปรากฎลักษณะเด่นในเรื่องภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมอันสะท้อนคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

 ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมตามแนวคิดวัฒนธรรมด้านสังคมของสุพัตรา สุภาพ 
(2536, น. 99) ประกอบด้วยวัฒนธรรมด้านสังคม 4 ประการ ได้แก่ วิถีชีวิต หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิต
ของสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน ประเพณี หมายถึง สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นแบบแผน
ขนบธรรมเนียม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 663) ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจมี
เหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ และ ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือและก าหนดการกระท า   
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 242) 

 ภาพยนตร์ฯ สะท้อนลักษณะเด่นของชาวมุสลิมคือการให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบ                   
ต่อการด ารงชีพและกิจวัตรทางศาสนา ล้วนสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว สิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนสังคมของชาว
มุสลิมในด้านวัฒนธรรมที่น าเสนอผ่านพฤติกรรมของตัวละคร อีกทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมด้านสังคมย่อมควบคู่
กับการศึกษาบริบททางสังคมด้วย คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม
ของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่อง U-turn (จุดกลับใจ) ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channel 

สมมุติฐานการวิจัย 

 ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่อง U-turn (จุดกลับใจ)               
ปรากฎภาพสะท้อนสังคมด้านความเชื่อมากที่สุด 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่อง U-turn               
(จุดกลับใจ) ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channel 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์  เรื่อง U-turn                      
(จุดกลับใจ) ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channel 
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วิธีการศึกษา 

 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่อง U-turn 
(จุดกลับใจ) ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channel โดยใช้กรอบแนวคิดวัฒนธรรมด้านสังคมของสุพัตรา 
สุภาพ (2536, น. 99) เป็นแนวทางในการวิจัย เสนอผลการศึกษารูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตัวอย่าง
และตารางการสรุปผลเชิงสถิติ 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่องU-turn (จุดกลับใจ) 
ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channel พบภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม 4 ด้าน ดังนี้ 1) วีชีวิต            
2) ความเชื่อ 3) ค่านิยม และ 4) ประเพณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. วิถีชีวิต หมายถึง “แนวทางการด าเนินชีวิตของ  สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน” ภาพยนตร์ฯ                
มีภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตปรากฎมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 47.06 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1. การประกอบอาชีพ หมายถึง การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคม และมีรายได้ตอบแทน 
โดยอาศัยแรงงาน หรือ ทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งพบภาพสะท้อนด้านอาชีพของตัวละครชาวมุสลิม ดังต่อไปนี้  

1.1.1 อาชีพขายโรตี เป็นอาชีพหลักของตัวละครเอกที่ปรากฎในภาพยนตร์ฯ เสมือนเป็นภาพ
แทนอาชีพอันเป็นที่นิยมของชาวมุสลิม ซึ่งแสดงบทบาทอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านการค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 15 

 
ภาพที่ 1 ภาพสะท้อนสังคมด้านวฒันธรรมการประกอบอาชีพขายโรต ี

 

 ซามี่: “ผมมีเรียนบ่ายอะป๋า เดี๋ยวอยู่ช่วยป๋าขายโรตีก่อนก็ได้” 
(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 2 นาทีที่ 00.37)  

วัฒนธรรมด้านอาชีพของชาวมุสลิมที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นหรือกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนภาพแทนอาชีพ
ของชาวมุสลิม นั่นคือ อาชีพขายโรตี เป็นธุรกิจที่ชาวมุสลิมนิยมเนื่องด้วยมีต้นก าเนิดจากประวัติศาสตร์ 
กล่าวคือ ในอดีตมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการค้าขายในพ้ืนที่คาบสมุทรมลายู คนอินเดียเป็นชนชาติหนึ่ง
ที่เข้ามาท าการค้ากับประเทศไทย ส่งผลให้รากเหง้าวัฒนธรรมด้านอาหารของอินเดียเข้ามามีอิทธิพลใน
ต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (oknation, 2551) โรตีของไทยจึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากพ้ืนที่อ่ืน 

http://www.oknation.net/
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เพราะเกิดจากการพลิกแพลงให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารไทย ดังนั้น การค้าขายจึงต้องสัมพันธ์กับบริบทของ
ท้องถิ่นด้วย กล่าวได้อาชีพขายโรตีคือภาพสะท้อนสังคมของชาวมุสลิมด้านวิถีชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดดังนี้ 
 อิสลามได้ก าหนดให้การท าธุรกิจจัดว่าเป็นแนวทางที่ดีในการแสวงหาทรัพย์สิน สร้างสถานภาพ             
ทางสังคมและได้รับการยอมรับ (Islam House, 2558) อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในอัลกุรอาน ความว่า 

« )79/ 2 للعراقي اإلحياء تخريج مرسل،( «الرزق أعشار تسعة فيها فإن بالتجارة عليكم  
“สูเจ้าจงมีส่วนร่วมในธุรกิจ เพราะเก้าจากสิบส่วนของแหล่งรายได้มาจากกิจกรรมทางธุรกิจ”  

1.1.2 อาชีพแพทย์กายภาพ เป็นอาชีพหลักของตัวละครเอกที่ปรากฎในภาพยนตร์ฯ                   
ซึ่งแสดงบทบาทอัตลักษณ์วัฒนธรรมการแพทย ์คิดเป็นร้อยละ 12.5 

 
ภาพที่ 2 ภาพสะท้อนสังคมด้านวฒันธรรมการประกอบอาชีพแพทย์กายภาพ 

 
อิบรอฮีม: “บังท าบุญ บุญที่ได้ก็เกิดกับบัง อีกอย่างนะ บังรู้ว่านายเป็นคนดี บังก็แค่อยากช่วยเหลือ              

คนด ีๆ สักคน บังจ่ายเงินค่าฮัจญฺของตัวเองเพ่ือซื้อหัวใจของคนดี ๆ คนหนึ่ง บังคิดว่ามันคุ้มค่าจริง ๆ”   

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 3 นาทีที่ 03:47 น.)  
 อาชีพแพทย์กายภาพ ซึ่งพฤติกรรมของอิบรอฮีมแสดงนัยยะของผู้ช่วยเหลือ ผู้เสียสละ และ มีส านึก
ความเป็นมุสลิม กล่าวคืออิบรอฮีมคือภาพตัวแทนของผู้ประพฤติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเที่ยงธรรม  
 หากพิจารณาตามบริบทสังคมสมัยใหม่ ความเจริญด้านวัตถุและเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์คลั่งไคล้วัตถุ
นิยม และยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ขาดความเสียสละ อิบรอฮีมจึงเป็นภาพตัวแทนของชาวมุสลิม        
ที่ประพฤติดีตามหลักศาสนาอิสลาม สอดคล้องกับบทความเรื่องความเสียสละในอิสลาม (อัสมัน แตอาลี, 
2558) ได้อธิบายว่า อิสลามได้ก าชับให้มุสลิมทุกคนเป็นคนที่รักพ่ีน้องมุสลิมด้วยกันเหมือนกับที่เขารักตัวเอง 
โดยท่านศาสนทูตมุฮัมมัดได้กล่าวว่า 

« البخاري رواه « لَِنْفِسهِا ُيِحب ا َما إِلَِخْيهِا ُيِحب ا َحتَّى أََحُدُكمْا ُيْؤِمنُا َلا  

 ความว่า ความศรัทธาของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้ายังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพ่ีน้องของเขา
เหมือนกับที่เขารักตัวเอง (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์) 

 เมื่อกล่าวถึงความส าคัญด้านการแพทย์อิสลามได้มีทัศนะต่อประเด็นนี้ ( ซุฟอัม อุษมาน , 2557)             
กล่าวว่า ท่านศาสดามูฮัมหมัดได้กล่าวแก่อุมมุซาอิบที่ก าลังป่วย ความว่า “อย่าบ่นหรือด่าว่าความป่วยไข้         
เพราะแท้จริงมันจะเป็นเครื่องลบล้างบาปของเรา” วัจนะดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันให้ทราบว่าผู้ป่วยนั้นต้อง

https://islamhouse.com/th/author/8067/
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อดทนแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะตอบแทนความดีให้ ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด กล่าวไว้ ความว่า  “พระองค์อัลลอฮฺจะ
ไม่ให้มีโรคใดเกิดข้ึน นอกจากพระองค์จะได้ให้มียารักษาโรคนั้น ๆ ไว้แล้ว” เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกโรครักษาได้ 

1.1.3 ผู้น าศาสนา เป็นสถานภาพหนึ่งที่ปรากฎในภาพยนตร์ฯ อันสะท้อนบทบาทของบุคคลที่
ด ารงสถานะชนชั้นผู้น าในสังคมมุสลิม ซึ่งแสดงบทบาทอัตลักษณ์วัฒนธรรมผู้น าศาสนา คิดเป็นร้อยละ 10                                                                            

ภาพที่ 3 ภาพสะท้อนสังคมด้านวฒันธรรมการด ารงสถานภาพผู้น าทางศาสนา  

 
 

 อีหม่าม: “ผลบุญอันยิ่งใหญ่ของการท าฮัจญ์ที่ถูกตอบรับนั้นคือสวนสวรรค์และการที่เราจะได้กลับมา
ยังบ้านเกิดเมืองนอนของเราโดยสภาพเสมือนเด็กท่ีเพ่ิงเกิดออกมาจากครรภ์ของมารดา ไม่มีความผิดใดติดตัว”   

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 2 นาทีที ่01.05) 
 

 เมื่อพิจารณาจึงพบว่าบทบาทของกลุ่มผู้น าศาสนาที่ปรากฎในภาพยนตร์นั้นสอดคล้องกับผลการศึกษา
เรื่องบทบาทของผู้น าศาสนาอิสลามในการบริหารพัฒนาชุมชน (ดรัลรัตน์  ภมรบุตร, 2550) พบว่า ผู้น าศาสนา
อิสลามมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่มากที่สุด คือ ด้านการเผยแผ่ค าสอนของศาสนา ด้านการศึกษา           
การส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในชุมชนให้ได้รับการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญ  

1.1.4 นักเรียน เป็นสถานภาพของตัวละครเอกที่ปรากฎในภาพยนตร์ฯ สะท้อนพฤติกรรมที่
เลื่อนไหลของเยาวชน อันสะท้อนว่าเป็นพฤติกรรมของเยาวชนคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากก าร
ช่วยเหลือของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งแสดงบทบาทอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.5  

 
ภาพที่ 4 ภาพสะท้อนสังคมด้านวฒันธรรมการด ารงสถานภาพนักเรยีน 

 
 ซามี่: “เรื่องนี้มันพูดยาก ให้ผมพูดฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้ ถ้าเราไม่ตีเขา เขาก็ตีเรา” 

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 1 นาทีที่ 04:20 น.) 
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 วัฒนธรรมด้านการศึกษาที่ปรากฎในภาพยนตร์ถูกน าเสนอในภาพลบ คือ ปัญหาสังคมของเยาวชน  
ซึ่งเป็นปมของเรื่องอันน าไปสู่จุดพลิกผันชีวิตของตัวละคร เมื่อพิจารณาจากภาพยนตร์จึงพบว่าจุดเปลี่ยนของ
การกลับตัวกลับใจ มีที่มาจากศาสนาและสังคมเป็นส าคัญ ดังนั้นปัญหาสังคมจึงแก้ไขได้ด้วยหลักศาสนาอิสลาม 

1.2. การประกอบศาสนกิจ หมายถึง กิจกรรมทางศาสนาที่เป็นค าบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งผู้ที่   
นับถือศาสนาอิสลามทุกคนต้องปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด โดยพบภาพสะท้อนด้านการประกอบศาสนากิจ          
ของตัวละครชาวมุสลิม ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 การละหมาด หมายถึง การขอพรต่อพระเจ้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่ง            
ของศาสนาอิสลามเพ่ือเป็นการภักดีต่ออัลลอฮฺ มุสลิมทุกคนจึงต้องละหมาดวันละ 5 เวลา โดยภาพยนตร์ฯ 
น าเสนอการปฏิบัติศาสนกิจของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 7.5 

ภาพที่ 5 ภาพสะท้อนสังคมด้านวฒันธรรมการประกอบศาสนกิจ หรือ ละหมาด 

 
ซามี่: “ผมวางหน้าผากลงในความมืด ความรู้สึกผิดทั้งหลายถูกละลายออกมาทางดวงตา โอ้อัลลอฮ              

บ่าวผิดไปแล้ว บ่าวผิดไปแล้วจริง ๆ โปรดอภัยโทษให้แก่บ่าวด้วยเถิด อภัยให้บ่าวด้วยเถิด” 
(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่3 นาทีที่ 08:32 น.) 

 
 การกระท าดังกล่าวแสดงนัย การยอมจ านนต่อพระผู้ เป็นเจ้า ค าว่า “วางหน้าผาก” ข้างต้น              
คือการกราบ หรือการสุหญูด เป็นหนึ่งในท่าการปฏิบัติศาสนกิจหรือการละหมาด ซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ
เข้าใกล้พระเจ้ามากที่สุด อีกประการหนึ่งมีนัยซ่อนเร้นสื่อถึงการละทิ้งศักดิ์ศรี ละทิ้งความผิดบาปที่เคยกระท า
เพ่ือคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง อันน าไปสู่การกลับใจ เปลี่ยนความสนใจไปสู่การกระท าความดี 
 เช่นเดียวกับบทความเรื่องความส าคัญของละหมาด (ซุฟอัม อุษมาน, 2550) รายงานว่า การละหมาด

เป็นหลักการที่สองของหลักการอิสลามและการละหมาดมิใช่เพียงแต่สามารถช าระบาปและสิ่งโสโครกเท่านั้น 
แต่การละหมาดยังสามารถสร้างเกราะป้องกันบาปอีกด้วย ดังด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า  

الَةَا إِنَّا )45:العنكبوت سورة( َواْلُمنَكرِا اْلَفْحَشاء َعنِا َتْنَهى الصَّ  
“แท้จริงการละหมาดสามารถยับยั้งมิให้กระท าความโสมมและความชั่ว” อัลกุรอานสูเราะฮฺอัลอันกะบูต 45  

1.2.2 การเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสนา เป็นหน้าที่อันส าคัญของชาวมุสลิม  การศึกษา                  
ในอิสลามเป็นกระบวนการอบรมและบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ เพ่ือผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์       
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ให้เคารพภักดีต่อพระเจ้า และท าคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยภาพยนตร์ฯ น าเสนอการเรียนการสอน
เกี่ยวกับศาสนาของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 15 

ภาพที่ 6 ภาพสะท้อนสังคมด้านวฒันธรรมการเรยีนรู้ศาสนา 

 

 “การอ่านค าภีร์อัลกุรอานและการฟังบรรยายธรรมเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม” 

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 4 นาทีที่ 09.35) 

 เมื่อพิจารณาจากภาพที่ปรากฎภาพยนตร์ฯ สะท้อนการด ารงตนของชาวมุสลิมที่อยู่ในกรอบ                   
ของหลักการศาสนาด้วยการหมั่นเรียนรู้ศาสนาทั้ง การศึกษาด้วยตนเอง (การอ่านอัลกุรอาน) และการฟังธรรม 

 อัลกุรอาน คือ พระด ารัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานแก่ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ซุฟอัม อุษมาน,2550) 
เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายของอัลลอฮฺส าหรับมนุษยชาติเพ่ือเป็นทางน าส าหรับมนุษย์ไปสู่การมีชีวิตที่มีความสงบสุข
ในโลกนี้และโลกหน้า อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

رُا أَْقَومُا ِهيَا لِلَِّتي يِْهِدي اْلقُْرآنَا َهـَذا إِنَّا الَِحاتِا َيْعَملُونَا الَِّذينَا اْلُمْؤِمنِينَا َوُيَبشِّ  أَْجرا ا لَُهمْا أَنَّا الصَّ
)9:اإلسراء سورة( َكبِيرا ا  

 “แท้จริง อัลกุรอานนี้น าสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลาย
ว่า ส าหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่”  อัล-กุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ 9 

1.2.3 การระบายความทุกข์ในจิตใจ เป็นภาพสะท้อนการดับทุกข์ด้วยการขอพรต่อพระเจ้า 
ของชาวมุสลิม โดยภาพยนตร์ฯ น าเสนอการระบายความทุกข์ในจิตใจของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 7.5 

ภาพที่ 7 ภาพสะท้อนสังคมด้านวฒันธรรมระดับจติใจ 
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(1) ซามี่: “เมื่อมองย้อนกลับไปผมพบว่า ความตายไม่ได้เลือกจู่โจมเฉพาะคนแก่ คนวัยไหนก็มีสิทธิตาย   
ได้เท่ากัน แล้วถ้าผมต้องตายล่ะ ผมจะตายในสภาพที่มือเปื้อนเลือดไม่ได้ ผมจะไม่ท าให้ใครต้องมาเจ็บ
เหมือนซันอีก ถึงเวลาที่ต้องจบทุกอย่างแล้วจริง ๆ ”  

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 3 นาทีที่ 07.14 น) 
 “เสื้อสถาบันการศึกษาของซามี่ที่เปื้อนเลือดจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกับสถาบันคู่อริ” การน าเสนอ

ภาพดังกล่าวแสดงถึงการใช้สัญญะถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของตัวละครซามี่ กล่าวคือ เสื้อสถาบันมี นัย 
ซ่อนเร้น หมายถึง ศักดิ์ศรีของลูกผู้ชาย และ มีดเป็นอาวุธที่ ใช้ต่อสู่  มีนัยซ่อนเร้น หมายถึง อ านาจ             
ความแข็งแกร่ง ความทระนงตน แต่เมื่อซามี่เก็บมีดโดยการห่อหุ้มอย่างมิดชิดด้วยเสื้อของสถาบันและเก็บไว้             
ในตู้ เสมือนการไม่ต้องการสิ่งของดังกล่าวอีกต่อไป ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงการปล่อยวาง อันน าไปสู่จุดกลับใจ 

ภาพที่ 8 ภาพสะท้อนสังคมด้านวฒันธรรมการอาบน้ าละหมาด 

 

(2) ซามี่: “การอาบน้ าละหมาดครั้งนี้ดูมีความหมายกว่าทุกครั้ง ราวกับว่าน้ าก าลังชะล้างความสกปรก            
ในชีวิตผม” 

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 3 นาทีที่ 07.39 น.) 

 การกระท าของซามี่แสดงนัยความศรัทธาในบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยเรื่องการอาบน้ าละหมาด 
กล่าวคือ การละหมาดและการอาบน้ าหมาดเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถได้รับการอภัยโทษบาปเล็กจากพระเจ้า               
ส่วนบาปใหญ่นั้นจ าเป็นจะต้องกลับตัว กลับใจ เพ่ือขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ ดังนั้นการกระท าของซามี่คือผู้
ศรัทธาต่อศาสนาอิสลามที่กลับตัวกลับใจ ละทิ้งความผิดบาป และเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การกระท าความดี 

1.2.4 การขอพรต่อพระเจ้า เป็นภาพสะท้อนความเชื่อ ความศรัทธาอันหนักแน่นในจิตใจ            
ของชาวมุสลิมที่ต่อพระเจ้า โดยภาพยนตร์ฯ น าเสนอภาพการขอพรของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 15 

ภาพที่ 9 ภาพสะท้อนสังคมด้านวฒันธรรมการขอพร 
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 ซามี่: “โอ้อัลลอฮ ขอให้สิ่งถูกสร้างในที่นี้ เป็นพยานว่าที่บ่าวท าไปทั้งหมดไม่ได้เ พ่ืออ่ืนใดเลย                      
เว้นแต่เพ่ือพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้น”   

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 4 นาทีที่ 06.05 น.) 
 การขอพรต่อพระเจ้าของตัวละครซามี่สะท้อนถึงพฤติกรรมการกลับใจไปสู่การกระท าความดีตาม           
ค าสอนของศาสนาอิสลาม จากมือที่เคยจับมีดฆ่าฟันกลุ่มอริแต่ตอนนี้กลับยกมือขึ้นเพ่ือขอพรต่อพระเจ้าที่ตน
ศรัทธา สื่อให้เห็นว่าการเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนาอิสลามของตัวละครซามี่คือหนทางอันน าไปสู่จุดกลับใจ 

2. ประเพณี หมายถึง “สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นแบบแผนขนมธรรมเนียม 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 663) ภาพยนตร์เรื่อง U-turn (จุดกลับใจ) มีภาพสะท้อนด้านประเพณีปรากฎ
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.23 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1. การทักทายโดยการสลามและจับมือ เป็นภาพสะท้อนมารยาทการอยู่รวมกันด้วยหลักธรรม               
ค าสอนทางศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยภาพยนตร์ฯ น าเสนอภาพการทักทายของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 71.42 

ภาพที่ 10 ภาพสะท้อนสังคมดา้นวัฒนธรรมการทักทาย 

 
อิบรอฮีม: “อัสลามมูอะลัยกุม ผมชื่ออิบรอฮีมครับ เพ่ิงย้ายมาอยู่ได้1ปีแล้วครับ” 

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 2 นาทีที่ 01:36 น.) 
 เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของตัวละครแสดงให้เห็นว่า การกล่าวสลามเม่ือเจอกันเป็นหนึ่งในมารยาท 
ของมุสลิม กล่าวได้ว่า การทักทายตามแบบแผนของศาสนาอิสลามคือการจับมือ และกล่าว “อัสลามมูอะลัย
กุม” นอกจาก จะเป็นวัฒนธรรมการทักทายที่ได้รับมาจากบทบัญญัติทางศาสนา การจับมือหรือสัมผัสกันสื่อถึง
นัยยะของการผูกมิตร การให้อภัย รวมถึงการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน โดยค าว่า “อัสลามมูอะลัยกุม” แปลว่า  
ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน วัฒนธรรมการกล่าวทักทายนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างคนใน
ชุมชน 

2.2  การกล่าว “บิสมิลละฮ”เป็นภาพสะท้อนมารยาทการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม                 
โดยภาพยนตร์ฯ น าเสนอภาพการกล่าวบิสมิลละฮของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 28.58 
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ภาพที่ 11 ภาพสะท้อนสังคมดา้นวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร 

 
 โจอี:้ “กล่าว บิสมิลละฮ ” เป็นค ากล่าวก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 5 นาทีที่ 12:05 น.) 
 เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของตัวละครจากฉากการรับประทานอาร หรือ เครื่องดื่ม ล้วนจะต้องกล่าว
ค าว่า "บิสมิลละฮฺ" (ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ) เป็นการเริ่มต้นที่ดีของการกระท าสิ่งต่าง  ๆ สื่อถึงภาพสะท้อน
ความเชื่อที่สร้างกรอบวัฒนธรรมด้านการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม ซึ่งวลีศักดิ์สิทธิ์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์
ส าคัญของอิสลามที่มุสลิมจะต้องกล่าวเป็นประจ า รวมถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเช่นเดียวกัน อาหาร
ทุกค าท่ีรับประทานเข้าสู่ร่างกายจะต้องผ่านพระนามของพระเจ้า หล่อเลี้ยงเป็นเลือดเนื้อเป็นอวัยวะในร่างกาย
ของมนุษย์ กล่าวได้ว่าความลึกซึ้งของค าว่า "บิสมิลละฮฺ"  สื่อนัยความละเอียดอ่อนด้านจิตใจที่ศรัทธาต่อ             
พระเจ้า จิตใจที่ผูกพันอยู่ในศีลธรรมสื่อถึงการถูกยกระดับ  ดังนั้นจึงสะท้อนความมีมารยาทของสังคมมุสลิม    

3. ความเชื่อ หมายถึง “การยอมรับนับถือ หรือ การยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภาพยนตร์เรื่อง U-turn             
(จุดกลับใจ) มีภาพสะท้อนด้านความเชื่อปรากฎมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากวิถีชีวิต คิดเป็นร้อยละ 24.71             
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 การมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นภาพสะท้อนความเชื่อความศรัทธา
ของชาวมุสลิมต่อข้อบังคับใช้ทางศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยภาพยนตร์ฯ น าเสนอภาพความประสงค์                      
ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ภาพที่ 12 ภาพสะท้อนสังคมดา้นวัฒนธรรมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจน ์

 
 ลาลา: “อัลลอฮฺก าหนดให้คุณเดินทางไปต่างหาก คุณรู้ไหมผมท าฮัจย์ติดต่อกันมาเป็นสิบ ๆ ปี ผมเคย

คิดว่าการท าฮัจย์ของผมยิ่งใหญ่ที่สุด แต่วันนี้ผมละอายต่อคุณมาก ผมว่าการท าฮัจย์ของคุณแค่ครั้งเดียวดีกว่า
พันฮัจย์ของผมเสียอีก”  

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 6 นาทีที่ 13:40 น.) 
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 เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของตัวละครที่มุ่งมั่นต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท าฮัจญ์ กล่าวได้ว่า
การท าฮัจญ์ภาพสะท้อนความเชื่อ ความศรัทธาของชาวมุสลิมที่หนักแน่นต่อค าสั่งใช้จากพระเจ้า หากผู้ที่มี
ความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินย่อมต้องไปท าฮัจญ์อย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต ซึ่งภาพยนตร์สะท้อนให้
เห็นถึงคุณธรรมในจิตใจของชาวมุสลิมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือมุ่งกระท าความดีตามค าสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้า 

3.2 การเชื่อในการท าความดีแล้วจะได้ผลตอบแทน เป็นภาพสะท้อนด้านความเชื่อของชาวมุสลิม                 
โดยภาพยนตร์ฯ เสนอภาพการเชื่อในการท าความดีแล้วจะได้ผลตอบแทนของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 42.86 

ภาพที่ 13 ภาพสะท้อนสังคมดา้นวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา 

 
ซามีย์: “ผมเรียนรู้การใช้ชีวิตมาหลายปี แต่ผมกลับได้เข้าใจชีวิตแบบจริง ๆ เมื่อไม่นานมานี้เอง               

อะไรก็ตามท่ีเราท า สิ่งนั้นจะกลับมาหาเราไม่ทางใดก็ทางตรงก็ทางอ้อม ไม่เห็นผลวันนี้ก็จะได้เห็นในโลกหน้า”  
(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 6 นาทีที่ 09:22 น.) 

 
 เมื่อพิจารณาจากทัศนคติและพฤติกรรมของตัวละครต่อการเชื่อในการท าความดีแล้วจะได้ผลตอบแทน
สะท้อนภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยคุณธรรม เป็นเสมือนคุณสมบัติที่ผู้ศรัทธาต่อศาสนาอิสลามพึงมี อีกทั้ง
การเชื่อในโลกหน้าซึ่งเป็นหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลาม สะท้อนหลักศรัทธาทางศาสนาที่สัมพันธ์ต่อวิธีคิด 
และ วิถีชีวิตของชาวมุสลิมในสังคม อีกท้ังเป็นศาสนาอิสลามยังเป็นแบบแผนการด ารงชีวิตของชาวมุสลิม 

3.3  การเชื่อในบทลงโทษจากพระเจ้า เป็นภาพสะท้อนด้านความเชื่อชาวมุสลิมโดยภาพยนตร์ฯ 
น าเสนอภาพการเชื่อในบทลงโทษจากพระเจ้าของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 23.81 

ภาพที่ 14 ภาพสะท้อนสังคมดา้นวัฒนธรรมการเชื่อในบทลงโทษจากพระเจ้า 

 
 ซามี:่ “มึงคิดดูน่ะ คนที่ยอมตกงานเพราะไม่ยอมทิ้งละหมาดจะยอมท าบาปเพ่ือแลกกับเงินเหรอว่ะ”  

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 2 นาทีที่ 06:40 น.) 
 เมื่อพิจารณาจากทัศนคติและพฤติกรรมของตัวละครที่เริ่มเกรงกลัวต่อบาป สื่อถึงจิตใจที่ได้รับการ          
ขัดเกลาด้วยหลักศรัทธาทางศาสนาอิสลามอันน าไปสู่จุดกลับใจ ซึ่งหน้าที่ของการด ารงไว้ซึ่งบทลงโทษที่ก าหนด
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โดยอิสลามถือเป็นการคืนชีวิตแก่มนุษยชาติที่น าพาสังคมพบกับความสันติสุขอันแท้จริง มิเช่นนั้นสังคม           
จะประสบแต่ความปั่นป่วนอย่างไม่มีวันสิ้นสุด สื่อความว่าชาวมุสลิมจึงระมัดระวังการกระท า และค าพูดเสมอ  

4. ค่านิยม หมายถึง “สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็น เครื่องช่วยตัดสินใจ และก าหนดการกระท า             
ของตนเอง” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 242) ภาพยนตร์ฯ มีภาพสะท้อนด้านค่านิยมปรากฎมากเป็นอันดับ
ที่ 3 รองจากวิถีชีวิตและความเชื่อ คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 การเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นภาพสะท้อนจิตใจที่มีเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ของชาวมุสลิม
โดยภาพยนตร์ฯ น าเสนอภาพการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 35.30 

ภาพที่ 15 ภาพสะท้อนสังคมดา้นวัฒนธรรมการเชื่อในบทลงโทษจากพระเจ้า 

 

 เมื่อพิจารณาจึงเห็นว่าภาพยนตร์ ฯ สะท้อนความเอ้ือเฝื้อเผื่อแผ่ 2 มิติ กล่าวคือ มิติแรกคือน้ าใจ            
ของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมด้วยกัน เช่น หมอบริจาคเงินรักษาซันมาน และ มิติที่สองคือน้ าใจของเพ่ือนต่างศาสนิก  
ที่มีต่อมุสลิม เช่น เพ่ือนร่วมสถาบันบริจาคเงินให้ซามี่ไว้เป้นค่ารักษาพยาบาลของซันมานภาพสะท้อนข้างต้น
แสดงถึงสถานะทางศาสนาที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นข้อจ ากัดต่อการสร้างมิตรภาพระหว่างเพ่ือนมนุษย์   

4.2 การแต่งกายด้วยชุดโสร่งส าหรับผู้ชาย เป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายของผู้ชาย
มุสลิมโดยภาพยนตร์ฯ น าเสนอภาพการแต่งกายอันโดดเด่นของตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 29.40 

ภาพที่ 15 ภาพสะท้อนสังคมดา้นวัฒนธรรมการแต่งกาย 

 
(ชุดโสร่งดังภาพสวมใส่ในงานพิธีกรรมทางศาสนา หรือ การปฏิบัติศาสนกิจ)  

(U-turn จุดกลับใจ ตอนที่ 1 นาทีที่ 10:17 น.) 
 ความโดดเด่นด้านการแต่งกายของผู้ชายชาวมุสลิม เมื่อพิจารณาจึงเห็นว่าลักษณะการแต่งกาย                
ของตัวละครชายในภาพยนตร์ ฯ สื่อถึงภาพแทนอัตลักษณ์ของกลุ่มชนชาวมุสลิม โดยข้อก าหนดการแต่งกาย
ของชาวมุสลิมนั้น คือสามารถแต่งกายได้ตามวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นแต่จะต้องไม่ขัดต่อหลักการศาสนา               
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ชาวมุสลิมในไทยส่วนมาก มีเชื้อสายมลายู การแต่งกายจึงได้รับอิทธิพลจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
มุสลิมชาย โดยปกติจะสวมใส่เสื้อเชิ้ต นุ่งโสร่งหรือกางเกง สวมหมวกซอเกาะห์ หรือหมวกาปิเยาะห์ แต่หากไป
ละหมาดหรือพิธีทางศาสนา การแต่งกายจะพิถีพิถันมากขึ้นด้วยการสวมเสื้อกุรง  สีขาว นุ่งกางเกงหรือโสร่ง 
หรือใส่โต๊บ สวมหมวกหรือโพก นี่คือเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวมุสลิมผ่านผ้า เป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งตลอดมา (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) 

สรุปผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมในรูปแบบสถิติ 

ล าดับ อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม ความถี่ (ครั้ง) จ านวนทั้งหมด (ร้อยละ) 
1. ด้านวิถีชีวิต 40 47.06 
2. ด้านประเพณี 7 8.23 
3. ด้านความเชื่อ 21 24.71 
4. ด้านค่านิยม 17 20 
 รวม 84 100 

  เมื่อพิจารณาตารางสรุปผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
ที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่อง U-turn (จุดกลับใจ) ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channel ที่พบมากที่สุด        
คือด้านวิถีชีวิตจ านวนทั้งสิ้น 40 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.06 เนื่องจากเป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ได้รับมาจาก
ศาสนาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ศาสนาอิสลามได้หล่อหลอมก าหนดรูปแบบแห่งพฤติกรรมของ
มุสลิมไว้อย่างมั่นคง (อุทัย หิรัญโต, 2525, น. 13-85) ส่งผลให้วิถีชีวิตที่ปรากฎในภาพยนตร์ย่อมเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ทางสังคมของชาวมุสลิม อีกทั้งยังสะท้อนความศรัทธาอันแน่วแน่ของกลุ่มชนชาวมุสลิมที่มีต่อ
บทบัญญัติทางศาสนาหรือค าสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้า นัยที่สื่อผ่านความศรัทธาข้างต้นแสดงถึงจิตใจที่มีศีลธรรม 
มีความย าเกรง และนอบน้อม เมื่อจิตใจได้รับการขัดเกลาจึงกล่าวได้ว่า วิถีปฏิบัติตามบัญญัติศาสนาอิลลาม
ส่งผลให้เกิดการยกระดับจิตใจของผู้คนอีกด้วย อีกทั้งศาสนาอิสลามได้ก าหนดแนวทางวิถีชีวิตด้วยกรอบทาง
ศาสนาไว้เพ่ือให้มนุษย์ด ารงชีพได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งการแสวงหาทรัพย์สิน สร้างสถานภาพทางสังคม                      
และการท านุบ ารุงศาสนา ลักษณะเช่นนี้คือภาพสะท้อนจากวัฒนธรรมด้านวีถีชีวิตที่ปรากฎอย่างชัดเจน  

 ล าดับที่พบรองลงมาคือด้านความเชื่อ ปรากฎมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากวิถีชีวิต จ านวนทั้งสิ้น 21 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.71 เห็นได้ชัดว่า ศาสนาอิสลามก าหนดรูปแบบความเชื่อไว้อย่างเป็นรูปธรรม                  
และไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมสิ่งอ่ืนสิ่งใดได้ ความเชื่อที่ปรากฎดังเช่น การเชื่อในการท าความดี                  
หรือ การเชื่อบทลงโทษว่ามีจริง กล่าวได้ว่าภาพสะท้อนสังคมด้านความเชื่อนั้นผูงโยงกับชาวมุ สลิมทั้งระดับ
จิตใจและพฤติกรรม สะท้อนถึงการให้ความส าคัญกับจิตใจอย่างละเมียดละไม จะเห็นได้ว่า ความเชื่อของชาว
มุสลิมถูกศรัทธาด้วยจิตใจที่ยึดมึ่นในหลักธรรมค าสอนของศาสดาและพระเจ้า เริ่มต้นที่ระดับจิตใจ                         
ไปสู่การกระท ามิใช่การเริ่มต้นจากสมอง สื่อให้เห็นว่าชาวมุสลิมให้ความส าคัญกับจิตใจเป็นล าดับแรก             
ซึ่งพิจารณาได้จากความถี่ของด้านความเชื่อที่ปรากฎ  
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 ด้านค่านิยมพบจ านวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งวัฒนธรรมในด้านนี้สัมพันธ์กับวัฒนธรรม
ด้านความเชื่อข้างต้น อันประกอบด้วย ความมีน้ าใจ  ความกตัญญู เป็นต้น ซึ่งพบความถี่ปรากฎรองลงมา           
จากความเชื่อ และวัฒนธรรมส่วนสุดท้ายคือ ด้านประเพณีพบจ านวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.23 
เนื่องจากการน าเสนอภาพสะท้อนสังคมของชาวมุสลิมมักจะ ผูกโยงกับหลักศรัทธาทางศาสนาและด ารงชีพ
ตามที่ศาสนาให้กระท า ดังนั้นจึงพบวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตและความเชื่อมากเป็น2อันดับแรก ส่วนประเพณี       
เป็นหน่วยที่เล็กลงมาจึงปรากฎความถี่ของภาพสะท้อนสังคมที่น้อย ผลการศึกษาข้างต้นกล่าวได้ว่าแตกต่าง     
จากสมมุติฐานที่ระบุว่าภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์ฯ ปรากฎภาพ
สะท้อนสังคมด้านความเชื่อมากที่สุด ซึ่งแท้จริงแล้ว ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฎมากที่สุดคือ ด้านวิถีชีวิต          
อันสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของมูลนิธิฯ ที่สรรค์สร้างภาพยนตร์ภายใต้หลักการศาสนาอิสลามเพ่ือเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนของศาสนาอิสลามให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านทัศนคติและพฤติกรรมของตัวละคร 

อภิปรายผล 

 การเลือกน าเสนอด้านลบของพฤติกรรมวัยรุ่นมาถ่ายทอดโดยน าเสนอเป็นแก่นเรื่องที่กระตุ้นให้เกิด
อารมณ์และความน่าสนใจนั้น แสดงถึงความส าคัญของปัญหาสังคมที่มีมายาวนานจนท าให้คนในสังคมชินชา
และละเลยหน้าที่ของส่วนรวมที่จะต้องเยียวยาพฤติกรรมของเยาวชนในสังคมมุสลิม ภาพยนตร์ฯ จึงเสนอ
กระบวนการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยการใช้หลักศรัทธาทางศาสนาอิสลามขัดเกลาจิตใจ ภาพสะท้อนสังคมมุสลิม
จึงมีการเชื่อมโยงกับหลักค าสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา (Kholi furqon, 2553) ที่กล่าว
ว่า “ปัญหาเยาวชน เป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวทิศทางการพัฒนายุคไซเบอร์ที่ขาดความเข้าใจในทุกมิติ
ของความเป็นมนุษย์ เป็นการพัฒนาที่ใช้ “วัตถุ” เป็นตัวตั้ง และละเลยอย่างเบ็ดเสร็จด้าน “จิตวิญญาณ” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาในปัจจุบัน มักจะอยู่บนฐานเส้นด้ายของระบบคุณธรรมจริยธรรม ภาพสะท้อน
ปัญหาที่เป็นอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนแท้จริงแล้ว คือ กระจกสะท้อนภาพสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่อยู่
ก่อนแล้ว ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาเยาวชนจะไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้ หากไม่ได้รับการเริ่มต้นปฏิบัติ
อย่างจริงจัง” จะเห็นได้ว่าคุณค่าของมนุษย์มิใช่การวัดและประเมินผลด้วยปัญญา หากแต่ ใช้จิตวิญญาณ            
ตรึกตรองหรือตรวจสอบตนเองให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณภาพไม่เป็นปัญหาต่อสังคม ทั้งนี้ปัจจัยด้านศาสนาจึงมี
บทบาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น าไปสู่การก าหนดความประพฤติท่ีดีงาม 

วัฒนธรรมอิสลามแตกต่างจากวัฒนธรรมโดยทั่วไป เนื่องจากวัฒนธรรมที่ชาวไทยสมุสลิม           
ยึดเป็นรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิต เป็นวัฒนธรรมที่มีพ้ืนฐานมาจากศาสอิสลามเป็น วิถีชีวิตของชาวมุสลิม           
จึงสัมพันธ์กับการปฏิบัติกิจวัตรทางศาสนาอย่างแนบแน่น พฤติกรรมต่าง ๆ ของชาวมุสลิมขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์  
ที่ศาสนาได้ก าหนดไว้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและถูกต้อง กล่าวได้ว่าภาพสะท้อน
สังคมชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่อง U-turn (จุดกลับใจ) ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channel              
คือพ้ืนที่สะท้อนศูนย์รวมวัฒนธรรมชาวมุสลิม อีกท้ังแสดงคุณค่าความเป็นมนุษย์ภายใต้ครรลองศาสนาอิสลาม 
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ข้อเสนอแนะ 

 ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่อง U-turn (จุดกลับใจ)                 
ของมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสันติ White Channelเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนลักษณะเด่นด้านภาพสะท้อนสังคม
ด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิม อีกทั้งสามารถศึกษาภาพสะท้อนสังคมในแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
และ รายการโทรทัศน์ เพ่ือจะได้เรียนรู้ภาพสะท้อนสังคมชาวมุสลิมในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  
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มหาลัยวัวชน : การประกอบสร้างความเป็นคนใต้ร่วมสมัย 

Mahalai Wuachon : The Construction of Contemporary Human in 

Southern Thailand 

       นุศรา แซ่ตั้ง1 ศศินา เยี่ยงย่ิงเจริญ2  
              และยุทธกาน ดิสกุล3    

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “มหาลัยวัวชน : การสร้างความเป็นคนใต้ร่วมสมัย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุ่งเน้น
วิเคราะห์ตัวบทภาพยนตร์ และ ผู้รับสาร กล่าวคือ การวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน ” ที่ประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ผ่านมุมมองของคนในท้องถิ่น และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้รับสารชาวใต้ โดยใช้
แนวคิดการเล่าเรื่อง แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์และทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม เป็นเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างความเป็นคนใต้ผ่านภาพยนตร์
มหาลัยวัวชน  2) เพ่ือศึกษาการถอดรหัสความหมายของผู้รับสาร เกี่ยวกับความเป็นคนใต้ในภาพยนตร์มหาลัย
วัวชน  ผลการวิจัย พบว่า  (1) การเข้ารหัสความเป็นจริงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ของภาพยนตร์เรื่อง 
มหาลัยวัวชน มีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้แบบทวิลักษณ์ ที่น าเสนอทั้งแง่บวกและลบ โดยใช้
กลวิธีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ของภาพยนตร์ ซ่ึงจะประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้
จากสายตาคนในท้องถิ่น ใช้กลวิธีการวิจารณ์ตนเอง เพ่ือให้เห็นอัตลักษณ์ของความเป็นคนใต้ (2) ผู้รับสาร
ถอดรหัสความหมายแตกต่างกัน โดยผู้รับสารชาวใต้มีการยอมรับความหมายและต่อรองความหมายมากกว่า
การปฏิเสธความหมาย ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่ประกอบสร้างจากมุมมองของคนที่มี
ต้นทุนทางวัฒนธรรมจะท าให้มีมุมมองต่อพ้ืนที่ภาคใต้และประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้บนพ้ืนฐาน
ของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสะท้อนภาพอัตลักษณ์ได้ใกล้เคียงโลกแห่งความเป็นจริง               ของผู้รับ
สารมากที่สุด 

ค าส าคัญ: อัตลักษณ์ การประกอบสร้าง คนใต ้

 

 

 

 

___________________________________ 
1-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5 อาจารย์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 ตัวตนคนใต้ สังคมทั่วไปมักจะมองว่าพูดไม่อ่อนหวาน ผิวด า รักพวกพ้อง กล้าหาญและขยันอดทน 
ชี้ให้เห็นว่าคนใต้มีเอกลักษณ์แตกต่างจากคนภาคอ่ืน ดังที่ ชวน เพชรแก้ว  เคยกล่าวถึงตัวตนคนใต้ได้ว่า คนใต้ 
“พูดโต้ตอบตรงไปตรงมาโผงผาง ไม่ถนอมน้ าใจหรือมารยาทในการพูดกับคู่สนทนา เจรจา โต้ตอบเฉียบแหลม 
ไม่ยอมรับอะไรง่าย ชอบแสดงตนว่าเป็นคนกว้างขวาง กล้าได้กล้าเสีย รักศักดิ์ศรีและพิทักษ์พวกพ้องเครือญาติ 
ไม่กระตือรือร้น ชอบท าตัวเป็นหัวเรือใหญ่หรือเป็นนักเลง ค านึงถึงประโยชน์เฉพาะหน้าและเอาตัวรอด รักสนุก 
เกียจคร้าน ชอบจับกลุ่ม ผูกพันกับตัวบุคคล รักผูกพันกับถิ่นก าเนิด” (อนุสรณ์ อุณโณ ,2560 ,หน้า iii) ลักษณะ
แบบนี้ดูเหมือนกลายเป็นแม่แบบส าเร็จรูปที่ใช้อธิบายคนใต้ที่ในปัจจุบันก็ยังปรากฏให้เห็น 

 ในช่วงที่การเมืองของความขัดแย้งทุกรุ่น คนใต้ซึ่งมีท่าทีสนับสนุนฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างเด่นชัดก็ได้ถูก
ตั้งค าถามถึงส านึกทางการเมืองที่ก้าวหน้า  โดยนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2558)  ได้เสนอว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้น คนอ่ืนสร้างบ้าง ตัวเองสร้างให้เองบ้าง จะยึดถืออัตลักษณ์เป็นตัวตนจริง ของคนใต้จึงไม่ ได้ เพราะ             
อัตลักษณ์ไม่ได้เกิดจากการสังเกตการณ์อย่างเป็นภววิสัย แต่เกิดขึ้นจากการสร้างตัวตนในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมอย่างหนึ่ง เพ่ือท าให้ตัวมีอ านาจต่อรองกับคนอ่ืนได้มากขึ้น หน้าที่ของอัตลักษณ์คือการ
สร้างพวก นอกจากนี้ ได้อธิบายความกระตือรือร้นที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ของคนใต้                 
ในสังคมท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงกระทบต่อภาคใต้แตกต่างจากภาคอ่ืนรวมถึงภูมิล าเนาแบบแยกหลังคาเรือนมาแต่
โบราณ คนใต้จึงมีลักษณะปัจเจกสูงกว่าคนภาคอ่ืน เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยให ม่              
จึงฉับไวที่จะสร้างพวกท าให้ในช่วงของความเปลี่ยนแปลงสู่การเมืองแบบเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ ประสบ
ความส าเร็จในการกวาดคะแนนของคนใต้มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง คือท าให้คนใต้รู้สึกว่าพรรค
ประชาธิปัตย์คืออัตลักษณ์อย่างหนึ่งของคนใต้ ปัจจุบันสังคมไทยได้พัฒนา “พวก” แบบใหม่ชนิดอ่ืนขึ้นมา
มากมาย ซึ่งอาจท าให้ความหมายของ “พวก” แบบที่พรรคประชาธิปัตย์เคยใช้เป็นเครื่องมือเสื่อมสลายลง 
“พวก” แบบใหม่เหล่านี้มีบทบาทต่อรองได้ดีกว่าพรรคการเมืองซึ่งสร้างพวกที่มีฐานอยู่ที่ถิ่นก าเนิดในพรรค
เดียวกัน แม้แต่เมื่อรวมพรรคการเมืองเข้าไปด้วยแล้ว ก็ลดอ านาจในการต่อรองลงไปเรื่อยๆ และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็เกิดในภาคใต้เหมือนกัน   

 ขณะเดียวกัน จรูญ หยูทอง (2558)  ได้กล่าวถึง ตัวตนคนใต้ ไว้ว่า การเมืองระบอบประชาธิปไตยของ
คนใต้  มีลักษณะเฉพาะออกไปจากภาคอ่ืน ๆ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าคนใต้มีความตื่นตัวทางการเมืองสูง และมี
ทัศนคติทางการเมืองที่ทันสมัย เช่น เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองเดียวกันเกือบทั้งภาค 
เลือกพรรคการเมืองเก่าแก่คือพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอด เหตุเป็นเช่นนี้ เพราะมีรากฐานมาจากสังคมปักษ์
ใต้เป็นสังคมเครือญาติ ใครมีญาติมากก็มีพวกมากสามารถท าอะไรก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวเข้าสู่อ านาจ
ทางการเมืองระบบเครือญาติที่มีท่ีมาท้ังเครือญาติที่สืบสายโลหิต การผูกดองเพ่ือขยายอิทธิพลและผลประโยชน์
ตามภูมิปัญญาการขยายอ านาจ การป้องกันตนเองและเครือญาติ  นอกจากนีร้ะบบอุปถัมภ์ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ในการสร้างบารมีทางการเมือง ซึ่งทั้งหมดมาจากเป็นระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมค่อนข้างเห็น
ได้ชัดว่า จรูญ หยูทอง มองว่าการสร้างตัวตนคนใต้เป็นผลมาจากระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่
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อยู่บนพื้นฐานของความมีลักษณะร่วมสายเลือด หรือร่วมทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีส่วนส าคัญ
ในการสร้างความเป็นพวกให้กับคนใต้ ขณะที่นิธิ มองว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไป เงื่อนไขของความเป็นญาติ/มิตร 
หรือความผูกพันทางสายเลือดไม่ได้เป็นเงื่อนไขเดียวที่จะท าให้คนใต้รู้สึกเป็นพวกใคร หรือของใคร อีกต่อไป                
แต่กลับมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความเป็นพวกทางผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพวกบน
พ้ืนฐานของการเคลื่อนไหวแบบประชาสังคม จะเห็นได้ว่า จรูญ เน้นให้ความส าคัญอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างแข็งตัว
กระทั่งอาจเรียกได้ว่า เอกลักษณ์ ได้มากกว่า อัตลักษณ์ ส่วนนิธิ มองว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ไม่แข็งตัว  

จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์ หรือ ตัวตน ของคนภาคใต้ที่อยู่ในการรับรู้ของคนในสังคม โดยทั่วไปอาจไม่ใช้สิ่ง
ที่ถูกต้องเสมอไป แต่อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ดังกล่าวถูกตอกย้ าจนกลายเป็นภาพสรุปเหมารวม 
(stereotyping) ที่คนนอกพ้ืนที่ “สร้างความหมายและตัวตนให้กับคนใต้ขึ้นมา และสื่อกลางที่ผู้วิจัยเห็นว่ามี
ส่วนส าคัญหรือมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการตอกย้ า “อัตลักษณ์” เหล่านี้ คือ สื่อมวลชน  

ผู้วิจัยเห็นว่าในบรรดาสื่อมวลชนโดยเฉพาะ สื่อภาพยนตร์ มีคุณสมบัติพิเศษในการตอกย้ าภาพลักษณ์
ความเป็นตัวตนคนใต้ได้เป็นอย่างดี อันเนื่องจากมีการควบผสมระหว่างภาพและเสียง ที่มีลักษณะเสมือนจริง
จนท าผู้ชมคล้อยตามเรื่องราวได้ง่าย หากทว่าข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการน าเสนอภาพยนตร์ ท าให้มีความ
น่าสนใจว่า การน าเสนอความเป็นคนใต้ที่ปรากฏในภาพยนตร์จะมีความเสมือนจริงมากน้อยเพียงใดในทัศนะ
ผู้รับสารชาวใต้ที่มีประสบการณ์ตรงรองรับก็จะใช้ความเป็นจริงเป็นเกณฑ์ในการถอดรหัสความหมาย ซึ่งหาก
การเข้ารหัสภาพยนตร์ผิดเพ้ียนไปจากโลกแห่งจริง จะท าให้ผู้รับสารถอดรหัสความหมายออกมาในลักษณะ
ต่อต้านและแตกต่างจากผู้รับสารที่ไม่มีโลกแห่งความจริงมารองรับ ที่จะรับรู้ “ความเป็นจริงทางสังคม”               
จากสื่อมวลชนเท่านั้น  

การศึกษาเรื่อง“มหาลัยวัวชน : กระบวนการสร้างความเป็นคนใต้ร่วมสมัย”ใช้ทฤษฎีการประกอบสร้าง
ความเป็นจริงเป็นแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห์ความหมายที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์  เพ่ือศึกษาการประกอบ
สร้างความเป็นคนใต้และเพ่ือศึกษาการถอดรหัสความหมายของผู้รับสาร เกี่ยวกับความเป็นคนใต้ในภาพยนตร์ 
มหาลัยวัวชน  ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย มีหลายประการดังนี้ ประการแรกท าให้ทราบถึงการถ่ายทอดเรื่องราว
ความเป็นใต้ผ่านภาพยนตร์มหาลัยวัวชน ประการที่สอง ท าให้ทราบถึงอัตลักษณ์ของความเป็นคนใต้ที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์มหาลัยวัวชน ประการที่สาม ท าให้ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารว่ามีความ
เข้าใจความหมายไปในทางเดียวกันหรือต่างกัน ประการที่สี่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์สื่อ
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นคนใต้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับภาคอ่ืนๆหรืองานที่มีความ
ใกล้เคียงกับงานวิจัยเล่มนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างความเป็นคนใต้ผ่านภาพยนตร์มหาลัยวัวชน 
2. เพ่ือศึกษาการถอดรหัสความหมายของผู้รับสาร เกี่ยวกับความเป็นคนใต้ในภาพยนตร์มหาลัยวัวชน 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งวิเคราะห์องค์ประกอบสองด้านในกระบวนการ
สื่อสาร นั่นคือ “ตัวบทภาพยนตร์” (textual analysis) และ “ผู้ รับสาร” (audience analysis) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างความเป็นคนใต้และการถอดรหัสความหมายของผู้รับสาร เกี่ยวกับ
ความเป็นคนใต้ในภาพยนตร์มหาลัยวัวชน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลและแบ่งออกเป็น              
2 ประเภท คือ “ตัวบทภาพยนตร์” และผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็น “ผู้รับสาร” จ านวน 5 คน               
โดยผู้รับสารเป็นชาวใต้โดยก าเนิดโดยถูกคัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างมีภูมิล าเนาเดียวกันทั้งหมดและเป็นคนใน
ท้องที่ คือ จังหวัดพัทลุง ร่วมกับการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาสรุป
สาระส าคัญที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาจากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานการวิจัยด้วยวิธี
พรรณนาวิเคราะห์  

ผลการวิจัย  

ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน” ที่มีการประกอบสร้างความเป็น
จริงเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความเป็นคนใต้ร่วมสมัย โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความฝัน และ
อุดมการณ์ของเด็กหนุ่มคนใต้ ผ่านบทเพลงและวิถีชีวิตของชุมชนภาคใต้  ซึ่งการศึกษาในบทนี้ มีองค์ประกอบ 
5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. ภูมิหลังภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน” 

ภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน” ออกฉายเมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 เป็นผลงานการ
ร่วมมือกับค่ายเพลง พาราฮัท มิวสิค ซึ่งน าแรงบันดาลใจจากผลงานเพลงดัง “มหาลัยวัวชน” ของวงพัทลุงมา
สร้างเป็นภาพยนตร์ “มหาลัยวัวชน Song From Phatthalung” ก ากับโดยบุญส่ง นาคภู่ และเขียนบทร่วมกับ 
อภิชาติ จันทร์แดง ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของ โอ พาราฮัท และแรงบันดาลใจจาก
เพลงมหาลัยวัวชนของวงพัทลุง  โดยแทรกวิถีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวพัทลุงเข้าไปในบท
ภาพยนตร์ เพ่ือให้บทภาพยนตร์ถ่ายทอดความเป็นคนใต้ โดยจะถ่ายทอดเรื่องราวด้วยการใช้ภาพแบบสารคดี
และจัดวางคนดูให้กลายเป็นผู้สังเกตการณ์ผ่านเลนส์ของธีรวัฒน์ รุจินธรรม และ วรรธนะ วันชูเพลา ภาพยนตร์
ถ่ายทอดเรื่องราวของการต่อสู้ยืนหยัดในโลกร่วมสมัยหรือการแสวงหาต าแหน่งแห่งที่ในฐานะปัจเจกบุคคลตัว
เล็กๆ ของตัวละครน าผู้มีบุคลิกเป็นคนแพ้ อย่างพงศ์ พ่ีโอ และผองเพ่ือน  ซึ่งจะน าเอาภาวะพ่ายแพ้ของเหล่า
ตัวละครน าเชื่อมโยงเข้าหากันด้วย “เสียงเพลงแห่งความหวัง” ตลอดจน “ตัวละครชายลึกลับ” ที่แวะเวียนมา
บรรเลงดนตรีประกอบภาพยนตร์ ด้วยกลิ่นอาย “สัจนิยมมหัศจรรย์” ซ่ึงแต่ละตัวละครน าก็จะมีความพ่ายแพ้ท่ี
แตกต่างกัน อาทิเช่น พงศ์  หนุ่มชนบทที่วิ่งไล่ตามความฝันทางด้านดนตรีของเขา แต่ก็ไปไม่ค่อยถึงไหน และ
พลาดหวังเรื่องความรัก ทางด้าน “พ่ีโอ” แม้จะเป็นเหมือน “พ่ีใหญ”่ แต่การงานและความใฝ่ฝันของเขาก็ยังไม่
สามารถลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคง และเรื่องของการด ารงอยู่อย่างรางเลือนของ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”   
ซึ่งภาพยนตร์ได้กล่าวอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมของชาวพัทลุง ดังกรณี “ถังแดง” และการเข้าร่วมกับ
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พรรคคอมมิวนิสต์ของชาวบ้านในจังหวัดพัทลุง ที่เป็นทั้งภาพแทนของการถูกกระท าโดยรัฐ และการลุกขึ้นต่อสู้
ทวงคืนความยุติธรรมของคนท้องถิ่น ดังนั้น “ประวัติศาสตร์” จึงกลายเป็นเพียงฉากหลังหรือบริบทเลื่อนราง 
ในภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้น  

2. วิเคราะห์ตัวบทตามแนวคิดการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน” 

ภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความฝัน บทเพลง โดยแทรกวิถี
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวพัทลุงเข้าไปในบทภาพยนตร์ผ่านเรื่องราวของตัวละครเด่นในเรื่อง ดังนั้น
ในการวิเคราะห์ตัวบท (textual analysis) ของภาพยนตร์เกี่ยวกับการประกอบสร้างความหมายของอัตลักษณ์
ความเป็นคนใต้  โดยผู้วิจัยจะใช้องค์ประกอบของการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ คือ โครงเรื่ อง (Plot)                 
ความขัดแย้ง (Conflict)  แก่นเรื่อง (Theme)  ตัวละคร  (Character)  ฉาก  (Setting)  และมุมมองการเล่า
เรื่อง (Point of view) เป็นเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1. โครงเรื่อง (Plot)   เป็นวิธีการด าเนินเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นไปจนไปถึงจุดสิ้นสุดซึ่งในกรณี
ของ“มหาลัยวัวชน” ใช้เทคนิคที่เรียบง่าย ดูแล้วมีชีวิต เล่าถึงวิถีชีวิตจริง ซึ่งจะพูดถึงประเด็นหลักอยู่สองเรื่อง 
เรื่องแรก คือ การต่อสู้ยืนหยัดในโลกร่วมสมัยหรือการแสวงหาต าแหน่งแห่งที่ในฐานะปัจเจกบุคคลตัวเล็กๆ 
ของตัวละครน าอย่างพงศ์ พ่ีโอ และผองเพ่ือน เรื่องต่อมา คือ การด ารงอยู่อย่างรางเลือนของประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โดยโครงเรื่องจะมี 5 ส่วน ได้แก่ การเริ่มเรื่อง  การพัฒนาเหตุการณ์ ภาวะวิกฤต ภาวะคลี่คลาย และ
การยุติเรื่องราว ซึ่งในส่วนแรกคือ การเริ่มเรื่อง (Exposition) เป็นการชักจูงความสนใจของผู้ชมให้ติดตาม
เรื่องราว ซึ่ง มหาลัยวัวชน เริ่มต้นด้วยการใช้ท่วงท านองร่วมสมัยอย่างการใช้เสียงแซกโซโฟน เพ่ือการชักจูงให้
ผู้ชมสนใจและการใช้ตัวละครเอกของเรื่องอย่างพงศ์ เด็กหนุ่มชนบทที่มีศิลปินอย่างพ่ีตูน บอดี้แสลมเป็นแรง
บันดาลใจ ขณะเดียวกันวิถีชีวิตของครอบครัวของเขาเป็นลักษณะชนบท เช่น การเลี้ยงวัว การปลูกผักพ้ืนบ้าน 
เป็นต้น ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ในเรื่องของวิถีชีวิต ภาษาและค่านิยมของเด็ก
หนุ่มคนใต้  ส่วนที่สองการพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือ การที่เรื่องราวด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และ
เริ่มเกิดเหตุการณ์ที่ยุ่งยากขึ้น ซึ่งในภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน เกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้พงศ์ผิดหวังกับความรัก
และมาพบกับพ่ีโอและกลุ่มเพ่ือน ที่เข้ามาชี้น าแนวทางและสอนวิถีทางแห่งชีวิตแก่พงศ์ เช่น การรู้จักและการ
เห็นคุณค่าของตนเอง การแต่งบทเพลงที่ถ่ายทอดความเป็นเด็กหนุ่มคนใต้โดยให้พงศ์เป็นผู้ขับร้องซึ่งต้องอาศัย
ความเป็นตัวของตัวเองของพงศ์ในการขับร้องเพลงนี้ออกมา การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง               
เป็นต้น ส่วนที่สาม ภาวะวิกฤต (Climax) เป็นเรื่องราวที่เกิดภาวะคับขันขึ้นกับตัวละคร ซึ่งในภาพยนตร์เรื่อง 
มหาลัยวัวชน ภาวะวิกฤติเริ่มขึ้นเมื่อ ขณะที่พงศ์ พ่ีโอและค่ายพาราฮัทก าลังจะท าคอนเสิร์ตอยู่นั้น                 
ก็มีเหตุการณ์ที่ท าให้พงศ์ต้องรู้สึกท้อแท้ เสียใจและมีความขัดแย้งกับพ่ีน้อง คือ พงศ์พบว่าคนรักอย่างเบียร์มีรัก
ใหม ่ท าให้พงศ์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและไม่ยอมรับฟังใครเลยจนท้อแท้และล่มเลิกความคิดที่จะขึ้นร้องเพลง
บนเวทีคอนเสิร์ตที่ก าลังจะจัดขึ้น ส่วนที่สี่ ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) เป็นสภาพหลังจากที่เงื่อนง าหรือ
ปัญหาได้รับการขจัดออกไป ซึ่งในภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน ได้น าเสนอภาพเหตุการณ์ระหว่างคอนเสิร์ต
ก าลังด าเนินอยู่และภาพของพงศ์ที่ก าลังนั่งคิดทบทวนความคิดของเขา เมื่อเขาเห็นผ้าขาวม้ากับกระดึงวัวชนท า
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ให้เค้าฉุดคิดได้ว่าคือเด็กชนบทที่ห่มผ้าขาวม้า เลี้ยงวัวชนและร้องเพลงอยู่กับพ่ีๆน้องๆของเขา ซึ่งไม่ใช่แบบที่
เค้าท าอยู่ก่อนหน้านี้ที่เขาพยายามเลียนแบบคนอ่ืนเพ่ือให้ผู้หญิงที่เขารักสนใจ เมื่อพงศ์คิดได้เขาจึงกลับไปร้อง
เพลงที่พ่ีโอแต่งให้โดยการถ่ายทอดบทเพลงนั้นจากความเป็นตัวตนของเขาเอง นั่นก็คือ ตัวตนของเด็กชนบท  
ส่วนสุดท้าย การยุติเรื่องราว (Ending) คือ การสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมด ซึ่งในภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน 
จบลงที่ พงศ์ พ่ีโอ และน้องในค่ายพาราฮัท เดินทางไปเที่ยวน้ าตกกัน ในระหว่างที่ก าลังเดินทางนั้นก็มีโทรศัพท์
โทรเข้ามาหาพี่โอ ซึ่งเป็นผู้โทรเข้ามาคือบริษัทค่ายเพลงหนึ่งที่เข้ามาติดต่อให้พ่ีโอเข้าไปท างานด้วยแต่พ่ีโอเลือก
ที่จะปฏิเสธบริษัทค่ายเพลงดังกล่าวเพราะต้องการอยู่กับน้องๆและร้องเพลงตามวิถีชีวิตของคนชนบท ที่ขน า
หรือค่ายเพลงพาราฮัทของพวกเขา  

2.2 ความขัดแย้ง  (Conflict) เป็นการสร้างปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความไม่ลงรอยของตัวละคร 
และในกรณีของภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน แบ่งความขัดแย้งของตัวละครออกเป็น 2 ประเด็น คือ                  
ความขัดแย้งภายในท้องถิ่น และความขัดแย้งระหว่างตัวละคร  ในประเด็นแรก เป็นความขัดแย้งภายในท้องถิ่น 
ระหว่างคนมานิ (ซาไก) กับคนในท้องถิ่น สืบเนื่องมาจากทัศนคติกับความเชื่อของคนท้องถิ่นที่มองว่า คนป่าซา
ไก มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากคนท้องถิ่นส่งผลให้คนไม่กล้าที่จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนมานิ (ซาไก) 
เพราะกลัวว่าจะโดนท าร้าย ประเด็นที่สอง ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร เป็นความขัดแย้งของตัวละคร 2 คู่ 
คือ ระหว่างพ่ีโอและพ่อ กับ พ่ีโอและพงศ์ โดยความขัดแย้งระหว่างพ่ีโอและพ่อ เป็นความขัดแย้งที่คนเป็นพ่อ
ต้องการให้ลูกเป็นข้าราชการ แต่พ่ีโอเลือกท่ีจะเดินตามความฝันของตัวเอง คือ การร้องเพลงอยู่กับน้องๆที่ขน า
ของพวกเขา และความขัดแย้งของตัวละครอีกคู่ คือ ความขัดแย้งระหว่างพ่ีโอและพงศ์ เป็นความขัดแย้งกัน
ตรงที่ทัศนคติของทั้งสองคนที่เห็นต่างกัน โดยพงศ์มองว่า การเปลี่ยนตัวเองไปตามยุคสมัย เช่น การแต่งตัว
ทันสมัยเหมือนคนในเมือง การร้องเพลงตามแบบคนในเมือง  ซึ่งการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันสมัยจะส่งผลให้
เขาเป็นที่รักของทุกคนและมีคนสนใจเขามากขึ้น แต่พ่ีโอกลับไม่เห็นด้วยกับการกระท าของพงศ์ การที่พงศ์
เปลี่ยนตัวเองนั้นท าให้พงศ์ละทิ้งความเป็นตัวของตัวเอง ความเป็นคนชนบท ดังนั้นพ่ีโอจึงได้เข้ามาเตือนสติ
พงศ์ให้เขารู้จักเป็นตัวของตัวเองอย่าพยายามเป็นคนอ่ืน  

2.3 แก่นเรื่อง (Theme) คือ สาระส าคัญของภาพยนตร์ที่ผู้สร้างต้องการจะบอกแก่ผู้ชม ในกรณี
ของภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน มีแก่นเรื่องหลักที่กล่าวถึง ความรัก ความฝัน และบทเพลงที่สะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีวัฒนธรรมและภาพยนตร์ได้กล่าวอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมของชาวพัทลุง ดังกรณี “ถังแดง” และ
ภาพยนตร์ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตของเด็กหนุ่มชนบทที่เดินตามความฝัน ท าในสิ่งที่ตนรักในท้องถิ่นของตัวเอง 

2.4 ตัวละคร (Character) ภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน จัดได้ว่ามีตัวละครทั้งหมดเป็นคนใน
พ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพ (physical appearances) ที่ค่อนข้างเหมือนกันกล่าวคือ ตัวละคร            
มีผิวสี ดวงตากลมโต และหน้าตาคมคาย ในส่วนของบุคลิกลักษณะ (characteristics) ที่ปรากฏในภาพยนตร์ก็
ค่อนข้างมีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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พงศ์ มีบุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ที่เป็นคนรักใครรักจริง ให้ความเคารพกับผู้ที่อาวุโสกว่า 
มีความมั่นใจในตัวเองสูง หัวรั้น จะเห็นได้จากฉากที่พ่ีโอให้พงศ์ร้องเพลงมหาลัยวัวชนในแบบเป็นตัวเอง                 
แต่พงศ์ยังยืนหยัดที่จะร้องตามแบบพี่ตูน บอดี้แสลมที่เป็นแรงบันดาลใจของพงศ ์

พ่ีโอ  มีบุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ที่รักพวกพ้อง มีน้ าใจ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความ
มุ่งม่ัน รักบ้านเกิด และพยายามปลูกฝัง สนับสนุนและแนะน าแนวทางให้กับน้องๆให้น้องเดินไปในทางที่ดีไม่เข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยชักจูงให้น้องๆหันมาร้องเพลง เล่นดนตรี นอกจากนั้นพ่ีโอยังมีความเป็นมิตรกับทุก
คน ดังเห็นได้จากมีการร้องเพลงกับซาไก เพ่ือแสดงความรู้สึกถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน  

มายด์ เป็นคนมีน้ าใจ รักการร้องเพลงเหมือนกับพงศ์  เป็นคนที่คอยให้ก าลังใจคนอ่ืนและ
ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน ดั่งฉากที่มายด์ขับรถไปเจอพงศ์ขณะที่เดินอยู่ มายด์จึงอาสาที่จะพาพงศ์กลับบ้าน และยัง
คอยดูแลวัวแทนพงศ ์

2.5 ฉาก (Setting) มหาลัยวัวชน เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของคนภาคใต้ ในภาพยนตร์
เรื่องนี้เน้นการใช้สถานที่จริงในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความสมจริงของภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้
ใช้การถ่ายท าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดพัทลุงตลอดทั้งเรื่อง และการไปถ่ายท าที่ขน ากลางป่ายางที่ตั้งของค่าย
พาราฮัทมิวสิค  

2.6 มุมมองของการเล่าเรื่อง (Point of view) ภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน ใช้ตัวละครเอกอย่าง
พงศ์และพ่ีโอเป็นตัวละครที่ใช้ในการด าเนินเรื่อง โดยการด าเนินเรื่องที่ใช้ตัวละครอย่างพงศ์ เด็กหนุ่มชนบทที่มี
ความรักในการร้องเพลง และความฝันที่อยากจะเป็นนักร้อง โดยมีพ่ีโอ เป็นพ่ีที่คอยชี้น าแนวทางและคอยแต่ง
เพลงให้พงศ์ซึ่งในบทเพลงที่พ่ีโอแต่งให้พงศ์นั้นสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นของเด็กหนุ่มชนบทและ
ในภาพยนตร์ยังได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงเพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้เรื่องถึงประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นและได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบทในท้องถิ่น 

3. กลวิธีในการประกอบสร้างความเป็นจริงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้ในภาพยนตร์เรื่อง                      
มหาลัยวัวชน 

การศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน” จ าเป็นต้องวิเคราะห์
ถึงกลวิธีในการประกอบสร้างความหมายของผู้สร้างภาพยนตร์ เพ่ือให้ทราบว่าผู้สร้างใช้กลวิธีรูปแบบใดในการ
ถ่ายทอดความหมายนั้น ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ แบ่งกลวิธีในการประกอบสร้างความหมายของอัตลักษณ์
ความเป็นคนใต้ออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ การวิจารณ์ให้เห็นอัตลักษณ์หลากหลายด้านของคนภาคใต้                 
การก าหนดจุดยืนของผู้เล่า  การใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบสารคดี  การใช้ภาษาถ่ินใต ้อาทิเช่น  
   “แหลง” ในความหมายของคนใต้ คือ การพูดคุย  
    “นายหัว” ในความหมายของคนใต้ คือ หัวหน้า , เจ้านาย ,ผู้น ากลุ่ม   
   “ขน า” ในความหมายของคนใต้ คือกระท่อมเล็กๆ ที่ถูกใช้สอยในแง่ของการพักผ่อนนอน
หลับเอาแรงชั่วคราวระหว่างการท างาน เช่น การท านา ท าสวน เป็นต้น         



782 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

3.1 การวิจารณ์ให้เห็นอัตลักษณ์หลากหลายด้านของคนภาคใต้  ได้แก่ การวิจารณ์ให้เห็น                  
อัตลักษณ์บุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ และ การวิจารณ์ให้เห็นอัตลักษณ์ด้านทัศนคติของตัวละครมหาลัยวัวชน
ส าหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้กลวิธีในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนภาคใต้ โดยการวิจารณ์ให้เห็นอัตลักษณ์
ทางด้านบุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ ดังนี้  

พ่ีโอและเพ่ือนๆ  มีบุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ที่รักพวกพ้อง มีน้ าใจ มีความเป็นตัวของตัว 
พูดตรง มีความมุ่งมั่น รักบ้านเกิด และพยายามปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กในท้องถิ่นรักความเป็นใต้ ซึ่งโอได้
รวบรวมเด็กในท้องถิ่นมาร้องเพลง เล่นดนตรี นอกจากนั้นโอยังมีความเป็นมิตรกับทุกคนถึงแม้จะต่างชาติพันธุ์ 
จะเห็นได้จากมีการร้องเพลงกับซาไก เพ่ือแสดงรู้สึกถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน  

พงศ์ มีบุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ที่เป็นคนรักใครรักจริง ให้ความเคารพกับผู้ที่อาวุโสกว่า 
มีความมุ่งมั่นในความฝันที่อยากจะเป็นนักร้อง มีความมั่นใจในตัวเองสูง หัวรั้น จะเห็นได้จากฉากที่พ่ีโอให้พงศ์
ร้องเพลงมหาลัยวัวชนในแบบฉบับของตัวเอง แต่พงศ์ยังยืนหยัดที่จะร้องตามแบบพ่ีตูน  บอดี้แสลมที่เป็น                 
แรงบันดาลใจให้พงศ์อยากเป็นนักร้อง  

มายด์ เป็นคนมีน้ าใจ ตอนมายด์ขับรถไปเจอพงศ์เดินอยู่ มายด์อาสาที่จะพาพงศ์กลับบ้าน 
และยังเป็นคนที่คอยให้ก าลังใจพงศ์ทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใดก็ตาม    

ภาพลักษณ์ ( Image) เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ที่ปรากฏในภาพยนตร์ เป็น 
อัตลักษณ์ของคนภาคใต้ตามการรับรู้ของคนในสังคมทั่วไป ที่ให้ค านิยามกับคนภาคใต้ว่า คนภาคใต้รักพวกพ้อง 
รักบ้านเกิด มีน้ าใจ รักใครรักจริง มีความม่ันใจในตัวเองสูง ให้ความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่า หัวรั้น อย่างไรก็ตาม 
กลวิธีในการวิจารณ์ให้เห็นอัตลักษณ์ด้านบุคลิกลักษณะของคนภาคใต้แสดงให้เห็นว่า คนภาคใต้มีบุคลิกที่มี
ความขัดแย้งกัน (contradictory) ยกตัวอย่างเช่น คนภาคใต้ที่มีบุคลิกลักษณะที่มีความม่ันใจ เมื่อได้เป็นตัวของ
ตัวเอง และมีความมั่นใจเมื่อได้เลียนแบบศิลปินที่ชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ด้านบุคลิกลักษณะของคน
ภาคใต้ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวในมุมมองของคนในพ้ืนที่เองซึ่งท าให้คุณลักษณะของตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมีบุคลิก
ที่ “กลม”(rounded characters) หรือกระจายคุณลักษณะที่หลากหลายขึ้น การวิจารณ์ให้เห็นอัตลักษณ์ด้าน
ทัศนคติของตัวละครในภาพยนตร์มหาลัยวัวชน  โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้กลวิธีในการน าเสนอทัศนคติของตัว
ละคร โดยใช้การวิจารณ์ให้เห็นด้านทัศนคติของตัวละครทั้งในแง่บวกและลบดังนี้   

พ่ีโอกับพ่อพ่ีโอ เรื่องทัศนคติของอาชีพ โดยพ่อพ่ีโอมองว่าการที่ได้เป็นข้าราชการเป็นอาชีพ
ที่มั่นคง และอาชีพนักร้องเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง ไม่มีจุดหมายปลายทาง ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่ในขณะที่              
พ่ีโอมองว่าอาชีพนักร้องนั้นก็สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้  

พ่ีโอกับพงศ์ เรื่องทันคติของการใช้ชีวิต โดยพงศ์มองว่าการใช้ชีวิตให้ทันสมัยจะท าให้มีคนรัก 
มีคนชื่นชอบ มีคนสนใจ แต่พ่ีโอมองว่าการเป็นตัวของตัวเองดีท่ีสุด 
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3.2 การก าหนดจุดยืนของผู้เล่า   โดยภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน” ใช้จุดยืนของพงศ์ ซึ่งเป็น
เด็กหนุ่มชนบทถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความฝัน ผ่านบทเพลงมหาลัยวัวชนที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของเด็กหนุ่มชนบทและกล่าวถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท าให้ถึงความเป็นคนใต้ เช่น การประกอบอาชีพ 
ลักษณะบุคลิก เป็นต้น การก าหนดจุดยืนของผู้เล่าให้เป็นมุมมองของคนในพ้ืนที่ ภาคใต้เป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงของคนท้องถิ่นในการเข้าถึงสังคมและชุมชนของตนเอง ท าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประกอบสร้าง
ความเป็นจริงเก่ียวกับอัตลักษณ์ของคนภาคใต้ได้ใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริง (world of reality) มากที่สุด 

3.3 การใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบสารคดี  โดยภาพยนตร์เรื่องมหาลัยวัวชนใช้กลวิธีในการเล่า เรื่อง
วิถีชีวิตท้องถิ่นแบบสารคดีที่มีซัพไตเติ้ลแปลภาษากลางถ่ายทอดให้คนนอกพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมภาคใต้ และเข้าใจอัตลักษณ์ของความเป็นคนใต้ ซึ่งการบรรยายแบบสารคดีท าให้เรื่องราวใน
ภาพยนตร์ดูน่าเชื่อถือว่าเป็นเรื่องจริงและเป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่จริง ดังนั้นการเล่าเรื่องแบบสารคดีจะช่วยให้
ผู้ชมมองเห็นว่าการถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวไม่น่าจะบิดพลิ้วหรือบิดเบือนข้อมูลทางวัฒนธรรม อีกทั้งการใช้
โทนอารมณ์แบบสะท้อนชีวิต เป็นการช่วยสื่ออารมณ์ให้กับผู้ชมรู้สึกคล้อยตามได้เป็นอย่างดี 

3.4 การใช้ภาษาถิ่นใต้   โดยภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน”ใช้การสื่อสารด้วยภาษาถิ่นใต้เป็น
ส่วนใหญ่ท าให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้ซึ่งการใช้ภาษาถิ่นใต้ใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นการใช้ภาษาถิ่นตามแบบฉบับของคนภาคใต้อย่างแท้จริง ไม่ได้น าภาษาถิ่ นใต้มาล้อเลียน
หรือล้อเล่นแต่อย่างใด  ดังนั้น การประกอบสร้างความหมายของอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้ด้วยกลวิธีการใช้ภาษา
ถิ่นใต้ในการสื่อสารก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการค้นหาตัวตนของคนภาคใต้เช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากภาษาใต้เป็น
หนึ่งในอัตลักษณ์ของคนภาคใต้ที่ มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร และเป็นการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของคน
ท้องถิ่นด้วยเช่นกัน 

จากการประกอบสร้างความหมายของอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ผ่านองค์ประกอบการเล่าเรื่องรวมทั้ง
กลวิธีในการน าเสนอสามารถสรุปได้ว่า “มหาลัยวัวชน” เป็นภาพยนตร์แนวชีวิตที่สอดแทรกเรื่องราวความรัก 
ความฝัน ผสมผสานกับการเล่าเรื่องโดยผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ อีกทั้งการถ่ายทอดเรื่องราว
จากมุมมองของคนในพ้ืนที่ภาคใต้เอง ท าให้การมองอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้มีความลึกซึ้งและใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด 

4. การเข้ารหัสความเป็นจริงเก่ียวกับอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้ในภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน 

ภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน ได้ประกอบสร้างความหมายของอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ในหลายมิติ 
หากทว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เน้นเรื่องราวของความรักและความฝันของเด็กหนุ่มชนบท ดังนั้น ภาพสรุปของอัต
ลักษณ์ความเป็นคนใต้ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้จึงค่อนข้างให้ความหมายด้านวิถีชีวิตมากกว่าด้านอ่ืน ๆ 
ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์อัตลักษณ์ของความเป็นคนใต้ออกมา 4 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1 บุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ (characteristics) การให้ความหมายแก่บุคลิกลักษณะของคน
ภาคใต้ที่มองผ่านมุมมองการด าเนินชีวิตของพงศ์ มีลักษณะแบบทวิลักษณ์ กล่าวคือ เป็นการมองบุคลิกลักษณะ
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ของคนในพ้ืนที่ภาคใต้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งภาพลักษณ์ ( Image) ดังกล่าว ก็ปรากฏออกมาตามการรับรู้ของ
คนในสังคมทั่วไปโดยเช่นกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

การมีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน  ในภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชนมีการประกอบสร้าง
ความหมายให้คนใต้มีบุคลิกลักษณะการมีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ยกตัวอย่างในกรณีของ มายด์ เมื่อเห็นพงศ์
ก าลังเดินกลับบ้าน ก็อาสาที่จะขับรถไปส่งพงศ์ที่บ้าน และก็ยังมีกรณีที่พ่ีโอ เจอเฒ่ายาวเป็นชาวมานิ (ซาไก)             
พ่ีโอก็ชวนเขามานั่งกิน และร่วมร้องเพลงด้วยกันอีกท้ังอาสาพาเฒ่ายาวไปส่งที่ภูบรรทัดซึ่งเป็นที่อยู่ของเขา 

รักพวกพ้องไม่ทิ้งกัน ในภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน มีการประกอบสร้างความหมายให้คน
ใต้มีบุคลิกลักษณะที่รักพวกพ้องสูง ดังจะเห็นได้จากตัวละคร พ่ีโอ ที่ก าลังจะมีคอนเสิร์ต จึงได้ขอแรงกลุ่มน้องๆ
ในค่ายพาราฮัทในการร่วมกันท าคอนเสิร์ตเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่ในการแสดงออกความสามารถของตน 

หัวรั้น ในภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน มีการประกอบสร้างความหมายให้ คนใต้มี
บุคลิกลักษณะที่หัวรั้น ดังจะเห็นได้จากตัวละคร พงศ์ ซึ่งเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ในฉากที่
พ่ีโอพยายามเตือนสติพงศ์เรื่องผู้หญิง แต่พงศ์ก็ไม่ยอมรับฟัง 

4.2 การใช้ภาษา ในภาพยนตร์มีการใช้ภาษาถิ่นนับว่าเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคน
ภาคใต้ ซึ่งในภาพยนตร์ได้น าเสนอภาษาถิ่นใต้ผ่านตัวละครท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ จะมีเพียงเล็กน้อยที่ยังคงใช้
ภาษากลาง เช่น ชายฮิปปี้  

4.3 ศิลปะการแสดง  ในภาพยนตร์เรื่องมหาลัยวัวชน มีการน าเครื่องดนตรีสากลเช่น แซกโซโฟน 
หีบเพลงชัก กีตาร์ กลอง เป็นต้น ซึ่งน าเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการด าเนินเรื่องของภาพยนตร์ ดังจะเห็นได้
จากในฉากที่มีชายคนหนึ่งยืนเล่นเครื่องดนตรีอยู่ใต้ต้นยาง และฉากที่พ่ีโอและน้องๆก าลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่
ขน าพาราฮัทนั้นในคอนเสิร์ตก็มีการเอาเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดเข้ามาบรรเลงในคอนเสิร์ตซึ่งเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมสมัยที่เข้ามามีบทบาทในท้องถิ่น 

4.4 อาชีพ ในภาพยนตร์เรื่องมหาลัยวัวชน มีการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น 
โดยพ้ืนที่ภายใต้เหมาะแก่การปลูกต้นยางพารา ท าให้คนใต้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกต้นยางพาราและต้น
ปาล์มเพ่ือน าผลผลิตไปขาย ดังจะเห็นได้จากฉากที่พ่ีโอและน้องๆน าน้ ายางไปขายที่ร้านรับซื้อและฉากที่ขน า
พาราฮัทอยู่กลางป่ายางซึ่งเป็นที่ที่พ่ีโอและน้องๆอาศัยอยู่ร่วมกันและเก็บน้ ายางจากตรงนั้นไปขาย 

ภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัวชน กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างผ่านมุมมองของพงษ์ เด็กหนุ่มชนบทที่มี
ความรักและความฝันในการร้องเพลง และผ่านมุมมองของพ่ีโอ ที่แต่งบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นคน
ใต้ และภาพยนตร์ได้สะท้อนถึงบุคลิกลักษณะ การใช้ภาษา ศิลปะการแสดง และอาชีพของคนใต้ โดยมีการใช้
ตัวละครที่อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือความสมจริงซึ่งการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นคนใต้ได้ เสมือนจริงมาก
ที่สุด 
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5. การถอดดรหัสความเป็นจริงเก่ียวกับอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ในภาพยนตร์มหาลัยวัวชน 

ในการวิจัยครั้งนี้ นอกจากจะศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ที่ปรากฏในภาพยนตร์แล้ว ผู้วิจัยมี
ความสนใจในการถอดรหัสความหมายของผู้รับสารชาวใต้เพ่ือตอบค าถามว่า  ผู้รั บสารชาวใต้จะถอดรหัส
ความหมายออกมาในรูปแบบใด โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
ของผู้รับสารชาวใต้จ านวน5คน โดยใช้แนวทางของทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม (Social 
Construction of Reality) แนวคิดการเล่าเรื่องและแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) เป็นแนวทางการ
วิเคราะห์ผู้รับสารชาวใต้ว่าจะถอดรหัสความหมายออกมาในรูปแบบใดและท าไมจึงเป็นเช่นนั้น โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

5.1 ภูมิหลังและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างของภาพยนตร์มหาลัยวัวชน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้รับสารชาวใต้โดยก าเนิด จ านวน 5 คน โดยมีภูมิ
หลัง สถานภาพและเป็นคนในท้องที่ เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องมหาลัยวัวชน น าเสนอเล่าเรื่องราวความรัก     
ความฝัน ผ่านวิถีชีวิตของเด็กหนุ่มชนบท ซึ่งภูมิหลังและสถานภาพกลุ่มตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง มหาลัยวัว
จ านวน 5 คนมีดังนี้  1. เพศ หญิง อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดสงขลา จ านวน 3 คน           
2. เพศ หญิง อายุ 23 ปี  อาชีพ นักศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดสงขลา จ านวน 1 คน 3. เพศ ชาย อายุ 21 ปี 
อาชีพ นักศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดสงขลา โดยผู้รับสารเป็นชาวใต้โดยก าเนิดโดยถูกคัดเลือกมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีภูมิล าเนาเดียวกันทั้งหมด คือ ภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งการถอดรหัสความหมายของอัตลักษณ์
ความเป็นคนใต้ในภาพยนตร์มหาลัยวัวชน จะเหมือนหรือแตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริง (world of 
reality) ของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่และอย่างไรนั้น ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป  

5.2 การถอดความหมายด้านบุคลิกลักษณะของภาพยนตร์มหาลัยวัวชน 

 ภาพยนตร์มหาลัยวัวชนได้ให้ความหมายด้านบุคลิกลักษณะไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้ การมีน้ าใจ
ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน  รักพวกพ้องไม่ทิ้งกัน และหัวรั้น ในประเด็นนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่า การให้
ความหมายของภาพยนตร์ที่กล่าวถึงบุคลิกลักษณะทั้ง 3 ลักษณะของสังคมภาคใต้เหมือนหรือแตกต่างจากโลก
แห่งความจริงของผู้รับสารชาวใต้จากกลุ่มสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน  5 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างถอดรหัส
ความหมายออกมาใน  2 ลักษณะ คือ การยอมรับความหมาย (preferred  reading) และการต่อรอง
ความหมาย (negotiated reading) ดังนี้ โดยการยอมรับความหมาย กลุ่มตัวอย่างได้ให้ทัศนคติว่า การมีน้ าใจ 
ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน รักพวกพ้องและหัวรั้นเป็นนิสัยของส่วนใหญ่ของคนใต้ ซึ่งคนใต้ส่วนใหญ่ชอบให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้อ่ืน และเป็นคนที่มีความคิด
เป็นตัวเอง ไม่ฟังผู้อื่นซึ่งสะท้อนให้เห็นนิสัยหัวรั้นได้อย่างชัดเจน ส่วนการต่อรองความหมาย กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ทัศนคติว่า ไม่ใช่คนใต้เท่านั้น แต่ภาคอ่ืนก็มีนิสัยเช่นเดียวกัน คือ มีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน และรักพวกพ้อง 
ซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ส่วนนิสัยหัวรั้น ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคนมากกว่า ไม่ใช่เฉพาะคนใต้
เพียงอย่างเดียว 
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5.3 การถอดความหมายด้านการใช้ภาษาของภาพยนตร์มหาลัยวัวชน 

 ในประเด็นนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าการใช้ภาษาของคนภาคใต้ที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์เหมือนหรือแตกต่างจากการรับรู้ของผู้รับสารชาวใต้ในโลกแห่งความเป็นจริง จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดถอดรหัสความหมายออกมาสอดคล้องกัน คือ การยอมรับ
ความหมาย (preferred reading) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ การยอมรับความหมาย กลุ่มตัวอย่างได้ให้ทัศนคติว่า  
การใช้ภาษาใต้ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นท าให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคนใต้ได้อย่างชัดเจน 

5.4 การถอดความหมายด้านศิลปะการแสดงของภาพยนตร์มหาลัยวัวชน 

 ในประเด็นนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าศิลปะการแสดงของคนภาคใต้ที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์เหมือนหรือแตกต่างจากการรับรู้ของผู้รับสารชาวใต้ในโลกแห่งความเป็นจริง จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดถอดรหัสความหมายออกมาสอดคล้องกัน คือ การยอมรับ
ความหมาย (preferred reading) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ การยอมรับความหมาย กลุ่มตัวอย่างได้ให้ทัศนคติว่า 
การน าเครื่องดนตรีท้องถิ่นและเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสานและถ่ายทอดในบทเพลงที่สะท้อนถึงความเป็นคน
ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กหนุ่มชนบท ซึ่งท าให้เห็นถึงการน าความร่วมสมัยทางด้านดนตรีเข้ามาในท้องถิ่น 

5.5 การถอดความหมายด้านอาชีพของภาพยนตร์มหาลัยวัวชน 

 ในประเด็นนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าด้านอาชีพของคนภาคใต้ที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์เหมือนหรือแตกต่างจากการรับรู้ของผู้รับสารชาวใต้ในโลกแห่งความเป็นจริง จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างถอดรหัสความหมายออกมาใน  2 ลักษณะ คือ การยอมรับ
ความหมาย (preferred  reading) และการต่อรองความหมาย (negotiated reading) ดังนี้ โดยการยอมรับ
ความหมาย กลุ่มตัวอย่างได้ให้ทัศนคติว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกยางพาราและปลูกต้นปาล์ม เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมและสถาพภูมิอากาศเหมาะส าหรับท าอาชีพเกษตรกร ส่วนการต่อรองความหมาย กลุ่มตัวอย่าง
ได้ให้ทัศนคติว่า นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ท าอาชีพเกษตรกรเท่านั้น  ในพื้นที่พัทลุงก็ยังมีอาชีพมีที่หลากหลาย เช่น 
เลี้ยงวัว เลี้ยงนกกรงหัวจุก ข้าราชการ พนักงานบริษัท  เป็นต้น 

จากการถอดรหัสความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน”จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างใช้
ประสบการณ์จากโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะประสบการณ์ตรง(direct experience) ทางด้านวัฒนธรรม
เป็นเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างถอดรหัสความหมายโดยมีการยอมรับความหมาย (preferred reading) และการ
ต่อรองความหมาย (negotiated reading) ในสัดส่วนที่มากกว่าการปฏิเสธความหมาย (oppositional 
reading) เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ผ่านมุมมองของคนในท้องถิ่น     
ที่ผู้สร้างภาพยนตร์มีทุนทางวัฒนธรรม และประสบการณ์ในพ้ืนที่ภาคใต้ ท าให้การประกอบสร้างความเป็นจริง
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ในภาพยนตร์มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงในพ้ืนที่ภาคใต้มากท่ีสุด 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัยพบว่า การเข้ารหัสความเป็นจริงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ของภาพยนตร์เรื่อง 
มหาลัยวัวชน มีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้แบบทวิลักษณ์ ที่น าเสนอทั้งแง่บวกและลบ โดยใช้
กลวิธีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ของภาพยนตร์ ซึ่งจะประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้
จากสายตาคนในท้องถิ่น ใช้กลวิธีการวิจารณ์ตนเอง เพ่ือให้เห็นอัตลักษณ์ของความเป็นคนใต้ และ ผู้รับสาร
ถอดรหัสความหมายแตกต่างกัน โดยผู้รับสารชาวใต้มีการยอมรับความหมายและต่อรองความหมายมากกว่า
การปฏิเสธความหมาย ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่ประกอบสร้างจากมุมมองของคนที่มี
ต้นทุนทางวัฒนธรรมจะท าให้มีมุมมองต่อพ้ืนที่ภาคใต้และประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้บนพ้ืนฐาน
ของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสะท้อนภาพอัตลักษณ์ได้ใกล้เคียงโลกแห่งความเป็นจริง ของผู้รับสารมากที่สุด 

 การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. จากแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) เป็นการก าหนดต าแหน่ง (position) ทางสังคมที่เกิด
จากการมีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารทั้งกับตัวเองและบุคคลอ่ืน ซึ่งกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์เกิดได้ทั้งจากการที่เราให้
ค านิยามตนเองหรือคนอ่ืนให้ค านิยามตัวเรา โดยการที่เรามองตนเองกับการที่ คนอ่ืนมองเรานั้นอาจไม่
จ าเป็นต้องสอดคล้องกัน ด้วยเหตุนี้ การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ในภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัย
วัวชน”พบว่า อัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ที่ปรากฏในภาพยนตร์มีการประกอบสร้างในลักษณะทวิลักษณ์ 
(dualism) ที่มีทั้งแง่บวกและลบ (นิลิณี หนูพินิจ , 2551) ในภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน”ที่ประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ผ่านมุมมองของคนในพ้ืนที่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเขียนบทของบุคคลที่เป็นชาวภาคใต้โดย
ก าเนิดหรือมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ อีกท้ังบทภาพยนตร์มีแรงบันดาลใจ
มาจากชีวิตจริงของคนในพ้ืนที่อย่าง โอ พาราฮัท และบทเพลง มหาลัยวัวชนของวงพัทลุง ในการถ่ายทอด
เรื่องราวความรักและความฝันโดยแทรกวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนใต้ ซึ่งแม้จะน าเสนออัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้
แบบทวิลักษณ์ แต่ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอในแง่ของมุมมองชีวิตของเด็กหนุ่มชนบทที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น 
ดังเช่นที่ ธงชัย วินิจจะกุล (พัฒนา กิติอาษา , 2546, น. 52-53 อ้างถึงใน นิลิณี หนูพินิจ, 2551) กล่าวไว้ว่า 
การนิยามอัตลักษณ์ในแง่บวก (Positive identification) เป็นการนิยามอัตลักษณ์หรือให้ความหมายเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และสังคมวัฒนธรรมของตนเองโดยตนเองหรือคนภายในสังคม โดยเฉพาะปัญญาชน 
สื่อมวลชนและหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล ( 2546: 1-3 อ้างถึง
ใน พูลศักดิ์ อุดมโภชน์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2557 ) ที่กล่าวว่า อัตลักษณ์เป็นลักษณะเฉพาะ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากตัวละครของพงศ์ที่เปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมที่มี
ความนิยมชื่นชอบศิลปินอย่างพ่ีตูน บอดี้แสลม ท าให้พงศ์มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายและการร้องเพลงของ
ตัวเองเพ่ือต้องการเป็นอย่างพ่ีตูน  

2. จากทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม (Social Construction of Reality)             
ที่กล่าวว่า โลกแวดล้อมตัวบุคคลมีสองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นโลกทางกายภาพหรือ “โลกแห่ง                    



788 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

ความเป็นจริง” (world of reality) โลกส่วนนี้จะเป็นโลกที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองอาจเป็นได้ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว แต่โลกแห่งความเป็น
จริงเป็นโลกที่อยู่ห่างไกลที่มนุษย์จะเข้าถึงได้ และยังเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนมากมาย โลกใบนี้จะ
ยังคงไม่มีความหมายของสิ่งใด ๆ เกิดขึ้น ต่อเมื่อมนุษย์ได้เรียนรู้หรือท าความเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงโดย
ผ่าน “ตัวกลาง” คือ สถาบันต่างๆ ทางสังคมที่ได้ประกอบสร้างความหมายให้แก่สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ
สิ่งของ เหตุการณ์ต่าง ๆแม้กระทั่งความฝัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น “ความเป็นจริง” ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นเป็น
ความเป็นจริงทางสังคมหรือ “โลกแห่งความหมาย” (world of meaning) โลกส่วนนี้จะเป็นโลกที่เป็นความรู้
(knowledge) ซึ่งเราได้รับมาเพียงบางส่วนจากโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้น โลกแห่งความหมาย จึงเป็นโลกท่ี
มนุษย์สามารถให้ความหมายหรือรับรู้ความหมายได้นั่นเอง ( นิลิณี หนูพินิจ , 2551)   ส าหรับการประกอบ
สร้างความเป็นจริงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ในภาพยนตร์ พบว่าภาพยนตร์เรื่อง  “มหาลัยวัวชน” 
ประกอบสร้างความเป็นจริงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ที่มีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ผ่านมุมมองของ
คนในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยใช้กลวิธีการวิจารณ์ตนเองเพ่ือให้เห็นอัตลักษณ์หลากหลายด้านของคนภาคใต้ รวมถึง
การใช้จุดยืนของผู้เล่าเรื่องที่เป็นคนในท้องถิ่น ซึ่งการเข้ารหัสความหมายของผู้ส่งสาร เป็นจุดยืนที่สะท้อนให้
เห็นวิธีคิดในการก าหนดการรับรู้ ให้แก่ผู้ชมที่หลากหลาย แสดงให้เห็นว่าผู้ส่งสารต้องการสื่อสารไปยังคนใน
และคนนอกพ้ืนที่ (ฟารีดา  เจะเอาะและกิตติมา ชาญวิชัย,หน้า 264) ดังนั้น ภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน” 
จึงมาการประกอบสร้างอัตลักษณ์บนพ้ืนฐานความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของภาคใต้ได้อย่างชัดเจน  และ
ข้อส าคัญที่แสดงให้เห็นความแตกต่างในการประกอบสร้างความเป็นจริงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ของ
ภาพยนตร์ คือ การถอดรหัสความหมายของผู้รับสารชาวใต้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอลล์ (S. Hall)                 
ที่มีจุดยืนว่า ระบบรหัสผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ไม่จ าเป็นต้องเป็นรหัสเดียวกันหรือชุดเดียวกันเสมอไป  (ซึ่งส่วน
ใหญ่มักแตกต่างกัน) มีเหตุผลมากมายที่จะท าให้รหัสคู่มือในการส่งความหมายและถอดรหัสระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสารไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการถอดรหัสหรือมีการตีความเบี่ยงเบน
ออกไปจากความตั้งใจของผู้ส่งนั้น ฮอลล์มีทัศนะว่า จะเป็นการเบี่ยงเบนความหมายในแบบที่คล้ายคลึงกัน
ดังนั้นความหมายที่ถูกตีความอย่างผิด จึงไม่ใช่ ความหมายที่ไร้ทิศทาง หากเป็นการตีความหมายที่เบี่ยงเบน
เป็นค าตอบหนึ่ง แม้ไม่ได้ตีความเป็นชุดความหมายที่  1 คือแบบที่ผู้ส่งสารต้องการแต่ก็จะมีการตีความชุด
ความหมายอ่ืนๆ ซึ่งคล้ายๆ กันเท่านั้น (อัญมณี  ภักดีมวลชน และคมสัน  รัตนะสิมากูล ,หน้า 155) ซึ่งใน
ภาพยนตร์เรื่อง “มหาลัยวัวชน” ประกอบสร้างอัตลักษณ์ผ่านมุมมองของคนในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งผู้รับสารชาวใต้มี
การยอมรับความหมายและต่อรองความหมาย  ท าให้ผู้รับสารชาวใต้มีการถอดรหัสความหมายออกมาหลาย
รูปแบบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม จะท าให้มีมุมมองต่อพ้ืนที่ภาคใต้และ
การที่ผู้สร้างภาพยนตร์มีภูมิหลังหรือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ยาวนาน จะสามารถประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้บนพ้ืนฐานของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสะท้อนภาพอัตลักษณ์ได้ใกล้เคียงโลก
แห่งความเป็นจริง ของผู้รับสารมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 

 งานวิจัยเรื่องมหาลัยวัวชน : การประกอบสร้างความเป็นคนใต้ร่วมสมัยเป็นงานวิจัยที่ศึกษาภาพยนตร์ 
ที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือสร้างความสนุกสนานและช่วยผ่อนคลาย ท าให้กระบวนการในการผลิตภาพยนตร์
จ าเป็นต้องสร้างสิ่งเร้าเพ่ือให้ภาพยนตร์มีเรื่องราวที่น่าติดตาม จูงใจผู้ชมภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม หากทว่า
ภายใต้ความบันเทิงในภาพยนตร์นั้นยังมีการสอดแทรกเรื่องราว ข้อคิด อุดมการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะในด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม  และวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้น การผลิตภาพยนตร์ควรจะให้ความส าคัญกับการน าเสนอ
เรื่องราวดังกล่าว โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือ การให้ความเคารพต่อเจ้าของวัฒนธรรมเหล่านั้น                    
ไม่บิดเบือนหรือล้อเลียน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมที่เป็นทั้งผู้รับชม และกลุ่มคนที่
เป็นเจ้าของวัฒนธรรม อีกทั้งในเรื่องของการให้ความส าคัญต่อบทบาทคนท้องถิ่นในการสร้างอัตลักษณ์  
นอกจากสื่อภาพยนต์แล้วที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ ก็ยังมีสื่ออ่ืนๆที่สามารถท าได้เช่นกัน เช่น เฟสบุ๊ก ด้วยวิธี              
สร้างเพจ  เพ่ือน าเสนอบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ได้อีกด้วย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 การวิจัยเรื่องมหาลัยวัวชน : การประกอบสร้างความเป็นคนใต้ร่วมสมัยเป็นการวิเคราะห์ตัวบท 
(textual  analysis) และผู้รับสารชาวใต้ (audience  analysis) เกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ ซึ่งผู้วิจัย
พบว่างานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ ประเด็นแรก การศึกษาการประกอบสร้างความ
เป็นจริงในครั้งต่อไป ควรจะศึกษาภาพยนตร์ที่หลากหลาย จะได้น ามาเปรียบเทียบกันเพ่ือผลการศึกษาที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประเด็นที่สอง การศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ นอกจากจะศึกษาด้าน
สื่อภาพยนตร์แล้วนั้น ยังสามารถที่จะศึกษาสื่อในด้านอ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ เพลง บทความ เป็นต้น เพ่ือขยาย
การศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นใต้มีความแตกต่างกันหรือ อย่างไร ประเด็นที่สาม การศึกษา
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ นอกจากจะศึกษาจากตัวบท (textual analysis) และผู้รับสารชาว
ใต้ (audience  analysis) แล้ว ยังสามารถศึกษายังสามารถศึกษากระบวนการผลิตของภาพยนตร์  เพ่ือศึกษา
ว่ากระบวนการผลิตภาพยนตร์มีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้ออกมาอย่างไร  ประเด็นที่สี่  
การศึกษาการประกอบสร้างความเป็นจริงในภาพยนตร์ ควรศึกษาในมิติอ่ืน เช่น กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ เป็นต้น 
เพ่ือศึกษาถึงการประกอบสร้างความเป็นจริงออกมารูปแบบใด เหมือนหรือแตกต่างจากงานวิจัยครั้งนี้หรือไม่ 
อย่างไร ซึ่งถือเป็นการขยายการศึกษาภาพยนตร์ในมิติทางวัฒนธรรมใหม่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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แม่ค้าตลาดกิมหยง : ปฏบิัติการณ์ต่อรองในชีวิตประจ าวัน 
KeKim Yong Market’s Trader: Practice Negotiation on a Daily 

 

จิรัชยา  ปฐมเพชร1  นัฐชนิดา  ขวัญชื่น2 

                                                                      พนิดา  ประชุมทอง3 และยุทธกาน ดิสกุล4 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปฏิบัติการต่อรองในชีวิตประจ าวันของ
แม่ค้าตลาดกิมหยง  ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เจาะลึก สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็น
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดกิมหยง และแม่ค้าภายใน
ตลาดกิมหยง โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปล่อยเช่าแผงแก่แม่ค้าในตลาด 1 คน แม่ค้าที่ขายของภายในตลาด 
7 คน นักท่องเที่ยวชาวไทย 2 คน  รวมเป็น 10 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 

 ผลการวิจัยพบว่า  ปฏิบัติการต่อรองในชีวิตประจ าวันของแม่ค้าตลาดกิมหยง ประกอบด้วย                        
3 ประเด็น ดังนี้  1)  ความเป็นแม่  คือ บทบาทหน้าที่ความเป็นแม่ของแม่ค้าภายในตลาดกิ มหยง                                
ที่ประกอบด้วยสองมิตินั่นคือมิติบทบาทหน้าที่ดูแลครอบครัว และมิติการท างานนอกบ้าน ในบทบาทความเป็น
แม่ค้า  2) กลยุทธ์การต่อรองค่าเช่าแผง คือ วิธีการต่อรองการจ่ายค่าเช่าแผงของผู้เช่าต่อผู้ที่ให้เช่าแผง                   
ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ กรณีบริษัทเป็นคนปล่อยเช่าแผง กรณีเจ้าของแผงปล่อยเช่า และกรณีเช่าแผงของบริษัทและ
เจ้าของแผง  3) การหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีของภาครัฐบาล คือ กลวิธีและกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดและการ
หลีกเลี่ยงการเก็บภาษีของรัฐบาล ซึ่งวิธีการต่อรองนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็น
กรณีปิดร้านหนีเจ้าหน้าที่ทันเวลา กรณีปิดร้านหนีเจ้าหน้าที่ไม่ทันเวลา และกรณีมดตัวน้อย 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การต่อรอง , ปฏิบัติการณ์ต่อรองในชีวิตประจ าวัน , แม่ค้าตลาดกิมหยง 
  
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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KeKim Yong Market’s Trader: Practice Negotiation on a Daily 

 

Abstract 

              This study is Qualitative Research and the purpose of study is Practice Negotiation on 

a Daily of Kim Yong Market’ s Trader.  Methods are in-depth interview, group discussion and 

non- participant observation.  Key Informant is related to Kim Yong Market and traders as 

follows; one stall rent officer, five traders, two Thai tourists.  The total is eight persons, 

including the study and related research are Qualitative Analysis and Description Research. 

 Researcher found that three consist of Kim Yong Market’ s Trader:  1)  Role of Mother 

is responsible to family and trader, 2) Negotiation Strategies for Stall Rent is bargaining to price 

between lessee and lessor that include company owner, personal owner and both, 3) 

Government Taxation Avoidance is Survival Strategy that there are different ways such as, 

closing shop on time or overtime and little ant case. 

 

Keywords: Negotiation Strategies, Practice Negotiation on a Daily, Kim Yong Market’s Trader 
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บทน า   

 ตลาดเป็นพ้ืนที่ชีวิต กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นด ารงอยู่ควบคู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างช้านาน 
ทั้งนี้เพราะมนุษย์ไม่สามารถผลิตได้ด้วยตนเอง และความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ท าให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนมี
วิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ จากเดิมที่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนในชุมชน ไปสู่การแลกเปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้น สิ่งที่
น ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นผูกพันกับปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานของการด ารงสังคม ตลาดก็
มีพัฒนาการไปตามการขยายตัวของสังคมเมืองในยุคสมัยต่าง ๆ เมื่อพิจารณาพ้ืนที่ตลาดในฐานะของพ้ืนที่
เศรษฐกิจจะเห็นได้ว่า ผู้หญิง (แม่ค้า) ก็มีบทบาทส าคัญในการด าเนินบทบาทการค้าขาย นอกจากนั้นพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบ่งชี้สถานภาพของผู้หญิง อีกทั้งการเข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่เศรษฐกิจของผู้หญิง
ดังกล่าวยังเป็นที่มาของการท าให้สถานภาพของผู้หญิงสามารถต่อรองกับสถานภาพทางสังคมของผู้ ชายได้ด้วย 
จึงท าให้ตลาดเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะทางเพศสภาวะ หรือใช้ค าว่า ตลาด คือ อาณาบริเวณของ 
“ผู้หญิง” นั้นเอง (ปรานี วงษ์เทศ, 2549, : 150-155)  

 บทบาทการค้าขายของผู้หญิงเป็นระบบการแบ่งงานการค้าขายของผู้หญิงเป็นระบบการแบ่งงานตาม
เพศที่ไม่ได้มีความชัดเจนมากนัก ทั้งนี้เพราะบทบาทดังกล่าวสามารถกระท าได้ทั้งผู้หญิงกับผู้ชาย อีกทั้งการ
จัดแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความเป็นเพศ/เพศสภาวะเองก็ไม่ได้มีการจัดแบ่งตามลักษณะของพ้ืนที่ที่ชัดเจนอีก
เช่นกัน ทั้งนี้ เพราะพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะยังมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ท าให้บทบาทการท างานของ
ผู้หญิงคาบเกี่ยวไปมาทั้งสองพ้ืนที่ เช่น ผู้หญิงในสังคมชาวนามีบทบาทหน้าที่ทั้งในพ้ืนที่ครัวเรือนและพ้ืนที่นอก
ครัวเรือน เช่น การท านาร่วมกับผู้ชาย ส่วนในช่วงหน้าแล้ง (นอกช่วงฤดูกาลท านา) ผู้หญิงก็จะท าหน้าที่ค้าขาย
กับญาติพ่ีน้องหรือในกลุ่มเพ่ือนไม่ไกลจากหมู่บ้านด้วย (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2542, : 25-38) เมื่อพิจารณา
บทบาทการค้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทผู้หญิงในฐานะผู้ผลิตและผู้ควบคุมผลผลิตและสามารถจัดการระบบ
เศรษฐกิจที่ส าคัญในครัวเรือน การค้าขายเป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงสามารถมีพ้ืนที่เพ่ือสร้างอ านาจการ
ต่อรองกับความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนสังคมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะผู้หญิงสามารถสะสมความรู้เรื่องผลผลิตของ
ครัวเรือน การจัดสรรเงินทองและการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมจากการท าการค้าขายขนาด “ย่อม”            
ของตนเอง เพ่ือต่อรองกับพ้ืนที่ทางอ านาจของผู้ชายได้ด้วย อีกทั้ง การค้าขายของผู้หญิงดังกล่าวยังสามารถ
หล่อเลี้ยงคนในครอบครัวสามารถด าเนินชีวิตต่อไป แม้การท างานของผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวสามารถ
ด าเนินชีวิตต่อไปได้ แม้การท างานของผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวสามารถรับภาระเหล่านั้นได้ก็ตาม                                
(ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร, 2549, : 141-206)  

การค้าขายที่มีลักษณะ “ไม่เป็นทางการ” ของผู้หญิงหรือการค้าขายขนาด “ย่อม” หรือที่เรียกว่า 
“การค้าขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ” นั้น โดยการให้คุณค่าทางสังคมต่อบทบาทการค้าของผู้หญิง ดังกล่าว มักจะ
ไม่ได้ถูกให้ความส าคัญมากนัก ถึงแม้ว่าการค้าขายของผู้หญิงจะเป็นระบบการค้าที่ สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน
หรือระบบการค้าที่รองรับการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้คนจ านวนมากก็ตาม หากแต่งานศึกษาของ                  
(อริยา เศวตามร์, 2544, :  22)  ที่เข้าไปศึกษาแม่ค้า หรือการค้าขนาดย่อมของกลุ่มผู้หญิงนั้นพบว่า บทบาท
ทางการค้าของผู้หญิง เช่น การท าอาหาร หรือการขายขนม ฯ กลับกลายเป็นที่มาของรายได้ เพ่ือใช้จ่ายภายใน
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ครอบครัวที่ส าคัญและเป็นที่มาของอ านาจการต่อรองกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศภายในครอบครัว เช่น ผู้หญิง
ที่สามารถมีรายได้จากการค้าขายมองว่าตนเองพ่ึงตนเองได้และสามารถแยกทางกับสามีได้ หากสามีไม่ดีกับตน 
เป็นต้น ท าให้บทบาททางการค้าของผู้หญิงที่แม้จะมีลักษณะไม่เป็นทางการนั้น กลับท าให้ผู้หญิงมีประสบการณ์
ที่สามารถรับรู้ได้ถึงอ านาจการต่อรองจากทุนทางเศรษฐกิจที่ตนเองสามารถหามาได้  

ดังนั้นบทบาทการการค้าขายของผู้หญิง จึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งของการก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ผู้หญิง
สามารถรับรู้ได้ถึงการพึ่งพาตนเองและการได้มาซึ่งทุนทางเศรษฐกิจที่ตนเองหามาได้ ท าให้พื้นที่การค้าขายของ
ผู้หญิงจึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่สามารถสร้างอ านาจต่อรองภายในครัวเรือนของตนเองได้และอาจสร้างอ านาจต่อรอง
กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ด้วย ดังสามารถสะท้อนจากแม่ค้าตลาดกิมหยงพบว่า ความเป็นแม่ค้าในตลาดกิมหยงมิใช่
พิจารณาแค่เพียงบทบาททางเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นถึงการพ่ึงพาตนเองได้เพียงเท่านั้น หากแต่ผู้วิจัยกลับ
พิจารณถึงความสัมพันธ์ในเชิงต่อรองของพ้ืนที่ตลาดเนื่องจาก เมื่อผู้วิจัยสอบถามและพูดคุยกับแม่ค้าเกี่ยวกับ
ทัศนคติที่มีต่อตอลาดกิมหยงพบว่า “ตลาดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาไปแล้ว ตลาดเปรียบเสมือน
บ้านหลังที่สองเพราะในหนึ่งวันได้ใช้เวลาอยู่ในตลาดมากกว่า 8 ชั่วโมงในการค้าขาย ท าให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
พ่อค้าแม่ค้าด้วยกันในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความสนิมสนมกลมเกลียวกันเสมือนเป็นพ่ีน้อง ช่วยเหลือพ่ึงพากันและกัน 
อยู่กันแบบครอบครัว ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อพ่อค้าและแม่ค้าภายในตลาด” จากความคิดเห็นดังกล่าว
น าไปสู่ข้อพิจารณาการต่อรองในชีวิตประจ าวันของแม่ค้า ทั้งในเชิงความเป็นแม่ การเลือกใช้กลยุทธ์การต่อรอง
ค่าเช่าแผงของแม่คา้ และกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีของทางภาครัฐบาล 

วัตถุประสงค์ของวิจัย  

เพ่ือศึกษาปฏิบัติการต่อรองในชีวิตประจ าวันของแม่ค้าตลาดกิมหยง  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดกิมหยง และแม่ค้าภายในตลาดกิมหยง โดยเป็น
เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปล่อยเช่าแผงแก่แม่ค้าในตลาด 1 คน แม่ค้าที่ขายของภายในตลาด 7 คน นักท่องเที่ยว
ชาวไทย 2 คน  รวมเป็น 10 คน ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จัดอยู่ในแนวกรณีศึกษา 
(Case Study)  มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) และท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามเพ่ือศึกษาปฏิบัติการต่อรองในชีวิตประจ าวันของแม่ค้าตลาดกิมหยง ในการเก็บข้อมูลภาคสนามใช้
การสังเกต การสัมภาษณ์แบบไม่เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการถ่ายภาพแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลจากเอกสารตามความมุ่งหมายการวิจัย โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาจัดหมวดหมู่และสรุปสาระส าคัญตาม
ประเด็นที่ผู้วิจัยท าการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีสามเส้า 

ผลการวิจัย 
        ตลาดกิมหยงในมุมมองของแม่ค้า 
         “ตลาดกิมหยง”  อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของเมืองหาดใหญ่ 
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิเสื้อผ้า อาหาร เครื่องประดับ                  
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รวมไปถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งในช่วงเช้ามืดจะขายผัก ขายปลา จัดได้ว่าเป็นตลาดสด
ในช่วงเช้า แต่ในช่วงสาย ๆ ตลาดก็จะเปลี่ยนมาขายเสื้อผ้าและสินค้าทั่วไป นับได้ว่าเป็นตลาดที่มีบริการสินค้า
ครบวงจรและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองหาดใหญ่เป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน ยุโรปและอเมริกา
ผู้บริโภคเหล่านี้มักจะซื้อสินค้าจากตลาดกิมหยงไปเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก และอุปโภคบริโภคในครัวเรือน          

จากมุมมองของแม่ค้าภายในตลาด ส่วนใหญ่จะมองตลาดกิมหยงว่าเป็นตลาดที่อยู่ควบคู่กันมากับ
อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาเป็นเวลานาน เป็นตลาดดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียง ที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติต้องมาเยือนหากมาหาดใหญ่ ( เจ๊จู ร้านเกาลัด, 2561 )  ตลาดกิมหยงเป็นตลาดที่
มีความหลากหลายของสินค้า มีทั้งของกินของใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูก สามารถซื้อได้ในราคาปลีกและ
ราคาส่ง (น้าเอียด ร้านเครื่องใช้ฟ้า, 2561) ตลาดกิมหยงจึงเป็นที่นิยมของลูกค้า ซึ่งเหล่าบรรดาแม่ค้าท่ีขายของ
อยู่ในตลาดนั้นมีความสัมพันธ์กับตลาดโดยตรงเพราะหากไม่มีตลาดกิมหยงก็อาจจะไม่มีพวกเขาในวันนี้              
ตลาดเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองเป็นสถานที่ท ามาหากินที่สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว                              
(ป้าสาว ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, 2561)  

 จะเห็นได้ว่าตลาดมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งจึงมีความหลากหลายของ
การประกอบอาชีพของแม่ค้าภายในตลาด มีทั้งแม่ค้าที่มีร้านหรือแผงเป็นของตนเอง รวมถึงแม่ค้าท่ีเช่าร้านหรือ
แผงต่อจากทางบริษัทและเจ้าของแผง ภายในตลาดมีแม่ค้าที่มีความแตกต่างกันในเงื่อนไขหลายประการ ไม่ว่า
จะเป็นพ้ืนที่ในการประกอบการ ฐานะทางเศรษฐกิจและขนาดกิจการทางการค้า ประเภทสินค้าที่ขาย การใช้
แรงงานของแม่ค้าในตลาด  

           ผู้วิจัยนั้นเดิมเป็นคนในพ้ืนที่มีความสนิทสนมคลุกคลีกับบุคคลภายในตลาดกิมหยงอยู่แล้ว  จึงอยาก
น าเสนอเรื่องราวให้บุคคลภายนอกได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของแม่ค้าในตลาดกิมหยง ในเรื่องของปฎิบัติการ
แม่ค้าในตลาดกิมหยง  ซึ่งน าเสนอเรื่องของแม่ค้าที่มีบริบทของความเป็นแม่ และ กลยุทธ์การต่อรองค่าเช่าแผง
ของแม่ค้า ในการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ตลาดกิมหยง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีและการจัดการของ
ภาครัฐ 

1. ความเป็นแม่  
 “ความเป็นแม่” นอกเหนือจากบทบาทของการเป็นคู่สมรสตามกฎหมายแล้ว ความเป็นแม่ยังคงมี
บทบาทหน้าที่ในการดูแลครอบครัวท าหน้าที่เป็นลมใต้ปีก ยังคงรวมถึงบทบาทในบ้าน ความเป็นแม่ตาม
ธรรมชาติ ท าหน้าที่อบรมดูแลและเลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโต สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก ให้ความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจลูกอย่างสม่ าเสมอ สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความมีระเบียบวินัยแก่ลูกตั้งแต่เล็ก ความเป็นแม่ในบทบาทนอกบ้าน การท างานนอกบ้านเพ่ือ
ประกอบสัมมาอาชีพ ในบางครั้งความเป็นแม่ยังต้องแบกรับภาระ ในการหารายได้เลี้ยงดูบุตร ดังนั้น ความเป็น
แม่จึงไม่จ าเป็นจ ากัดความว่ามีเพียงแค่ดูแลบุตร แต่ยังรวมถึงการเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือการท างานเพ่ือ
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ประกอบอาชีพ ความเป็นแม่จึงไม่จ ากัดแค่ บทบาทด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นจึงน าไปสู่การศึกษาความเป็นแม่อีก
ด้านหนึ่งของแม่ค้าในตลาดกิมหยง 

                จากการศึกษาลักษณะของบรรดาแม่ค้าในตลาดพบว่ามีทั้งบรรดาแม่ค้าที่มีครอบครัวสมบูรณ์และ
บางครอบครัวที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่จะต้องดูแลครอบครัวด้วยตนเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใน
ครอบครัว ผู้วิจัยจึงได้เลือกแม่ค้าที่มีความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 3 คน คือ พ่ีแดง พ่ีรวย และเจ๊หมวย ที่เป็นผู้ที่คอย
ให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย 

               โดยเริ่มจากพ่ีแดงเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงในตลาด “หลังจากแต่งงานนั้น ได้เงินจากสามีบางเป็น
ครั้งคราว ส่วนใหญ่พ่ีแดงเป็นคนหารายได้หลักของครอบครัว จึงตัดสินใจแยกทางกับสามีและตัดสินใจเป็นคุณ
แม่เลี้ยงเดี่ยว  ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวโดยท าหน้าที่เป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ในเวลาเดียวกัน   ท าหน้าที่
เป็นเสาหลักของครอบครัว โดยหารายได้จากอาชีพเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดกิมหยง และคอยดูแลอบรม
สั่งสอนลูก  และงานบ้านต่าง ๆ พ่ีแดงมีลูกสาวสองคน  ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา  
ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงส าหรับการหาค่าใช้จ่ายต่างๆเพียงคนเดียวถึงการประกอบอาชีพแม่ค้าขายข้าวแกงสามารถ
สร้างรายได้จ านวนมากในแต่ละเดือนนั้น แต่ในบางครั้งรายได้ที่หาได้นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
รายจ่าย  ท าให้มีการหมุนเวียนเงินโดยการกู้ยืมจาก บุคคลที่เป็นแม่ค้าในตลาดที่มีความสนิทสนมกันพอสมควร 
โดยมีทั้งการคิดอัตราดอกเบี้ย  และไม่คิดอัตราดอกเบี้ย  โดยขึ้นอยู่กับจ านวนเงินของการกู้ยืม และยังมีการเล่น
วงแชร์กับแม่ค้าภายในตลาด นี้ถือเป็นการจัดการเงินอย่างหนึ่งที่สามารถเลี้ยงดูลูกได้  ๆ ค่าใช้จ่ายในการเป็น
คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของพ่ีแดง มีค่าผ่อนบ้านเดือนละ 16,000บาท ค่าเช่าบ้านต่อเดือน 3,000 บาท  ค่าน้ าและค่า
ไฟต่อเดือนรวม 2,500  บาทค่าเช่าแผงและที่เก็บของเดือนละ  4 ,000 บาทค่าเทอมชองลูกสาวคนโต
ระดับอุดมศึกษา 16,000 บาท ต่อภาคการศึกษา  ค่าเทอมของลูกสาวคนเล็กระดับมัธยมศึกษา  16 ,000 บาท 
ต่อภาคการศึกษา รายจ่ายจิปาถะต่างๆ 3,000 บาท โดยที่รายรับของพ่ีแดงนั้น ได้เพียง 30,000  บาทต่อเดือน
เท่านั้นสาเหตุที่เลิกรากับสามี เพราะ สามีเป็นคนเจ้าชู้ และ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หากยังอาศัยอยู่กับสามีอาจท าให้
เป็นหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น จึงตัดสินใจแยกทางกับสามี ด้วยความเป็นห่วงลูกสาว จึงไม่มีการแต่งงานหรือมี
ครอบครัวใหม่ จึงได้กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างปัจจุบัน  พ่ีแดงกล่าวว่าในบางครั้งเกิดความท้อแท้กับชีวิต
ในการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว แต่ได้ก าลังใจจากลูกและคิดเสมอว่า อาชีพแม่ค้าขายข้าวแกงสามารถเลี้ยงลูกให้
ประสบความส าเร็จได้เช่นกัน” ( พ่ีแดง (แม่ค้าขายข้าวแกง) , สัมภาษณ์วันที่19 มกราคม 2561 ) 

               ต่อมาพ่ีรวยเป็นแม่ค้าขายเครื่องส าอางในตลาด  “ก่อนหน้าที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น  ตนมี
รายได้สองช่องทาง คือ รายได้จากสามีทีท าอาชีพรับจ้าง  และรายได้ของตนเองที่เป็นแม่ค้าขายเครื่องส าอางใน
ตลาดกิมหยง รายได้หลักของครอบครัวมาจากสามีเป็นส่วนใหญ่    แต่เมื่อสามีของพ่ีรวยนั้นได้เสียชีวิตลง  
ในขณะที่ลูกสาวคนโตนั้นอายุได้เพียง  5 ปี  และลูกสาวคนเล็กอายุเพียง  1 ปี ท าให้พ่ีรวยได้กลายเป็นคุณแม่
เลี้ยงเดี่ยวโดยไม่ทันตั้งตัว ท าให้มีหน้าที่และภาระที่เพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัว  เนื่องด้วยรายได้ในขณะนั้นของพ่ีรวย    
ได้จ านวนไม่มากพอที่จะเลี้ยงลูกทั้งสองคนได้  พี่รวยจึงตัดสินใจ น าลูกคนเล็กให้ญาติที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลี้ยงดูแทนโดยพี่รวยมีการส่งเสียค่าเลี้ยงดูตามก าลังทรัพย์ และไปเยี่ยมเป็นบางครั้งที่มีโอกาส  ส่วนลูกสาวคน
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โตนั้นพี่รวยเลี้ยงดูด้วยตนเอง และมีการฝากเลี้ยงดูกับญาติที่รู้จักที่ท างานในร้านอาหารสวนส าราญ  ท าให้มีคน
ช่วยเลี้ยงดูลูกคนเล็กในเวลาที่พ่ีรวยท างานในเวลากลางวัน ปัจจุบันรายได้ของพ่ีรวยนั้น  12 ,000  แต่ภาระใน
เรื่องค่าใช้จ่ายนั้นเพ่ิมขึ้นด้วย ค่าเช่าบ้าน 1,700 บาทต่อเดือน   ค่าน้ าและค่าไฟ 500 บาทต่อเดือน ค่าเทอม
ของลูกสาวคนโตระดับอุดมศึกษา 14,000  บาทต่อภาคการศึกษา ค่าเช่าหอพักของลูกสาวคนโต 2 ,000 บาท
ต่อเดือน  ค่าใช้จ่ายจิปะถะ  25,000 บาทต่อเดือนค่าส่งเสียเลี้ยงดูลูกคนเล็ก 1,000 บาทต่อเดือนในบางครั้งก็
ไม่ได้ส่งค่าเลี้ยงดูเพราะรายได้นั้นไม่เพียงพอ ท าให้มีการจัดสรรเงินในการหมุนเวียนรายจ่ายในครัวเรือนโดย
การเบิกล่วงหน้าของเงินเดือนมาเพ่ือใช้จ่ายล่วงหน้า สาเหตุที่เบิกล่วงหน้าได้เพราะพ่ีรวยท างานที่ร้านเป็น
เวลานาน จึงมีความสนิทสนมกับเจ้าของร้านเป็นอย่างดีจึงมีความไว้ใจเหมือนญาติ  และคิดว่าพ่ีรวยไม่ลาออก
กะทันหัน หรือ ไม่มาท างานอย่าแน่นอน จึงท าให้สามารถเบิกล่วงหน้าได้และลูกสาวทั้งสองคนของพ่ีรวยนั้นได้
ท าการกู้ยืมเรียนด้วยเพ่ือลดการใช้จ่ายอีกช่องทางหนึ่งด้วยเงินเดือนของพ่ีรวยนั้นสามารถเลี้ยงครอบครัวได้   
แต่ก็ยังไม่มากพอส าหรับการออมทรัพย์หรือการลงทุนต่างๆในอนาคต  หากตอนนี้ สามีของพ่ีรวยยังมีชีวิตอยู่                
พ่ีรวยคงไม่ล าบากในการเลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียว และคงได้อยู่พร้อมหน้าตาเป็นครอบครัวทีเดี่ยวที่สมบูรณ์                
แต่อย่างไรก าลังใจของพ่ีรวยคือลูกๆทั้งสองที่ประสบความส าเร็จ” ( พ่ีรวย แม่ค้าขายเครื่องส าอาง , สัมภาษณ์
วันที่19 มกราคม 2561 ) 

 และเจ๊หมวยเป็น แม่ค้าขายนาฬิกาในตลาด “ก่อนหน้าที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น  ตนมีรายได้
ช่องทางเดี่ยวตั้งแต่แรก คือ รายได้ของตนเองที่เป็นแม่ค้าขายนาฬิกาปลุกและวิทยุในตลาดกิมหยง รายได้หลัก
ของครอบครัวมาจากตนเองเป็นส่วนใหญ่แต่ภาระในการดูแลลูกหรือไปรับลูกจากโรงเรียนหรือพาลูกไปเที่ยวก็
จะเป็นของสามีที่จะรับผิดชอบ ในขณะที่ลูกสาวคนโตเป็นลูกที่พ่ึงพาตัวเองได้และพ่ีสาวของเจ๊ก็เป็นคนเลี้ยง  
และลูกสาวคนเล็กอายุเพียง 7 ปี สามีของเจ๊ก็ติดเหล้าและมักขโมยเงินบ่อยครั้ง จนเจ๊หมวยหมดความอดทนจึง
ได้พาลูกหนีและย้ายโรงเรียนเก่าเพ่ือหนีสามีของเธอ ท าให้ภาระนั้นเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัว ถามว่าล าบากไหมตอนที่
เลิกกับสามีก็ไม่ได้ล าบากเพราะตนก็ท างานหาเงินจ่ายเองมาตลอดเพราะตนล าบากมาตั้งแต่เล็กจนแต่งงาน    
พอมีลูกก็สร้างตัวได้บ้างไม่ได้ใช้เงินของสามี ปัจจุบันภาระไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วเพราะลูกสาวคนโตเข้ามา
ช่วย สาเหตุที่แยกทางกันเพราะสามีไม่เอาไหนและเอาแต่กินเหล้า” ( เจ๊หมวยแม่ค้าขายนาฬิกา , สัมภาษณ์
วันที่19 มกราคม 2561 ) 

จะเห็นได้ว่าแม่ค้าที่มีความเป็นแม่ทั้งสามคน มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือต้องแบกรับภาระเยอะขนาด
ไหน แต่ก็เต็มใจที่จะท างานเพ่ือที่จะน าเงินมาดูแลลูก และครอบครัว ถึงแม้ว่าจะมีความยากล าบากในการเลี้ยง
ดูลูกก็ตาม ในกรณีแม่เลี้ยงเดี่ยวของพ่ีแดงกับเจ๊หมวยมีความเหมือนกันใน กรณีพ่ีแดงคือมีความคิดว่าสามีนั้น
เป็นภาระและสร้างปัญหาในครอบครัว  และกรณีที่เจ๊หมวยคือทั้งสองมีรายได้หลักเป็นของตนเองก่อนหน้านี้
แล้ว  และเป็นเจ้าของกิจการด้วยจึงไม่เป็นปัญหาในการเลี้ยงลูก ๆ ของตนเอง  ส่วนพ่ีรวยนั้นต่างจากพ่ีแดง
กับเจ๊หมวย คือ จากการเสียชีวิตกะทันหันของสามี ท าให้พ่ีรวยต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว กรณีที่สอง เนื่องจาก
พ่ีรวยเป็นเพียงลูกจ้างรายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูก คนเล็กได้   



799 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า “ความเป็นแม่”ของแม่ค้าในตลาดนั้นมี 2 มิติที่แสดงออกมาให้เห็นนั่นคือ  
มิติที่มีบทบาทหน้าที่ดูแลครอบครัวและค่าใช้จ่ายภายในบ้าน และมิติที่สองคือบทบาทหน้าที่การท างานนอก
บ้าน ในบทบาทความเป็นแม่ค้า ซึ่งทั้งสองบทบาทหน้าที่นั้นเหล่าแม่ค้าในตลาดสามารถท าออกมาได้ดีและท า
ออกมาควบคู่กันได้อย่างสมบูรณ์ 

               2. กลยุทธ์การต่อรองค่าเช่าแผง 

               ภายในตลาดกิมหยงมีพ้ืนที่ขายของทั้งพ้ืนที่ชั้นบนและพ้ืนที่ชั้นล่าง ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่นั้นจะมีอัตรา
ค่าเช่าที่ปล่อยให้เช่าและมีการเรียกเก็บค่าเช่าทุกเดือน โดยแต่ละแผงนั้นก็จะมีเจ้าของอยู่ทั้งสิ้นบางคนก็เป็นทั้ง
เจ้าของและเป็นคนที่เปิดขายของเองภายในตลาดกิมหยง บางคนก็ปล่อยให้แม่ค้ารายอ่ืนเช่าต่อ และอีกกรณี
หนึ่งก็คือแผงของบริษัทที่ปล่อยให้เหล่าแม่ค้าในตลาดเช่า ดังนั้นแม่ค้าแต่ละคนจึงมีการต่อรองค่าเช่าแผงที่
แตกต่างกันออกไป 

         -     กรณีบริษัทเป็นคนปล่อยเช่าแผง  

  จากกรณีคือ บริษัทเป็นเจ้าของแผงเช่าส่วนใหญ่ภายในตลาดกิมหยง จะมีการเก็บค่าเช่าโดยตาม
จ านวนแผงแต่ละเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บค่าเช่าแผงจากแม่ค้า โดยการต่อรองของแม่ค้าบาง
ร้านที่มีค่าเช่าไม่เพียงพอที่จะจ่ายนั้นก็จะมีการเจรจาขอผลัดเป็นวันถัดไปหรือนัดวันพนักงานว่ามาเก็บอีกครั้ง
วันใด หรือหากร้านใดที่จ่ายไม่ทันก็จะต้องโดนบริษัทยึดแผงคืนให้แก่บริษัท เงินที่เก็บ เข้าบริษัทก็จะปันผล
ออกมาให้กับหุ้นส่วน 

               “ พ่ีจะท าหน้าที่ดูแลตลาดแทนบริษัท โดยในแต่ละเดือนจะให้น้องสาวไปเก็บ
ค่าเช่าแผงแทน แม่ค้าคนใดที่มีการผ่อนผัน หรือเลื่อนการช าระพ่ีอ๊อดก็จะเป็นคนมา
จัดการเก็บเองแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยต้องให้พ่ีลงมาจัดการเองเพราะแต่ละคนก็จะมีการ
จ่ายที่ตรงเวลา ” ( พ่ีอ๊อด พนักงานของบริษัทปล่อยเช่าแผง  , สัมภาษณ์วันที่ 23 มกราคม 
2561 ) 

                “ ส่วนมากแผงในตลาดจะเป็นของบริษัทที่ปล่อยให้เช่า เป็นส่วนใหญ่               
ถ้าแม่ค้าคนไหนที่ส่งเงินค่าเช่าไม่ทัน อ๊อดเขาก็จะมีการเสนอเงินตัวเองมาปล่อยดอกก่อน
แก่แม่ค้าเพ่ือที่จะได้เก็บเงินค่าเช่าให้แก่บริษัทได้ครบ แล้วจะมีการเก็บดอกทีหลัง คนใน
ตลาดที่เปน็แม่ค้าจะรู้กันดี” บรรทัด ( พ่ีนิ่ม เจ้าของร้านขายเครื่องส าอาง , สัมภาษณ์วันที่ 
20 มกราคม 2561 ) 

- กรณีเจ้าของแผงปล่อยเช่า 

                     จากกรณีคือ เจ้าของเคยเป็นแม่ค้าที่อยู่แผงนั้นหรือญาติเครือญาติถึงวัยเกษียณอาจจะปล่อย
แผง ให้ลูกหลานเช่าต่อหรือให้คนภายนอกเข้ามาเช่าต่อ โดยจะมีการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งหากเป็น
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คนรู้จักกันก็อาจจะมีการยืดเวลาการจ่ายค่าเช่าแผงให้บ้าง และมีการลดค่าเช่าให้เป็นการส่วนตัวขึ้นอยู่กับความ
สนิทสนมของเจ้าของแผงและผู้เช่าแผง 

             “ ป้าสาวมี  2 แผง แผงแรกเป็นเจ้าของไว้ค้าขายเอง เปิดเป็นร้านเครื่องส าอาง 
ทั้งสองแผงได้จากแม่ของป้าเอง  แม่ของป้าแก่แล้วขายไม่ไหว ป้าเลยขอแผงมาขาย
เครื่องส าอางเอง  ส่วนอีกหนี่งแผงปล่อยให้คนอ่ืนเช่า เปิดหลายแผงดูแลไม่ทัน ”                
(ป้าสาว เจ้าของร้านเครื่องส าอาง , สัมภาษณ์วันที่ 23 มกราคม 2561)  

             “ บางร้านถ้าเขาสนิทกันก็มีบ้างที่ผ่อนจ่ายได้ ลดราคาพิเศษ แต่ถ้าไปถามเขาก็
จะไม่บอกหรอก แต่จะรู้กันว่าหากเป็นเจ้าของแผงปล่อยเช่านั้น จะสามารถต่อรองกันได้
มากกว่าบริษัทปล่อยเช่าแผง ”  ( พ่ีนิ่ม เจ้าของร้านเครื่องส าอาง , สัมภาษณ์วันที่ 20 
มกราคม 2561 )  

- กรณีเช่าแผงของบริษัทและเจ้าของแผงปล่อยเช่า 

                      จากกรณีคือ เป็นแม่ค้าที่ไม่มีแผงเป็นของตัวเองจึงจ าเป็นที่จะต้องเช่าแผงของบริษัทหรือจาก
แม่ค้าด้วยกันเองที่ปล่อยเช่าซึ่งราคานั้นก็จะมีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละโซนและแต่ละพ้ืนที่ โดยราคา
แต่ละแผงจะไม่เท่ากันแต่จะมีการเก็บค่าเช่าแผงทุกๆสิ้นเดือน จะมีการผ่อนผันบ้างจากทางบริษัทและแม่ค้า
เจ้าของแผงแต่ให้เวลาแค่ 1-2 วันหากเกินกว่านั้นก็จะต้องมีการยึดแผง 

            “ ทุกวันนี้เจ๊ก็เช่าแผง จากทางบริษัทจ านวน 5 แผง ซึ่งแผงที่เช่านั้นก็อยู่โซนบน
ทั้งหมด เวลาเก็บค่าเช่าแผงก็จะเก็บทุกๆสิ้นเดือน “ ( เจ๊หมวยแม่ค้าขายนาฬิกา , 
สัมภาษณ์วันที่23 มกราคม 2561 ) 

            “ส่วนใหญ่แผงเช่าโซนด้านบนก็จะเป็นของบริษัทเกือบทั้งหมดที่ปล่อยให้เช่า แก่
แม่ค้าภายในตลาด”   ( พ่ีอ๊อด พนักงานของบริษัทปล่อยเช่าแผง  , สัมภาษณ์วันที่ 23 
มกราคม 2561 ) 

              จากงานวิจัย ผู้วิจัยสามารถจ าแนกกลยุทธ์การต่อรองค่าเช่าแผงของแม่ค้าออกได้เป็นทั้งหมดสาม
กรณี กรณีบริษัทเป็นคนปล่อยเช่าแผง กรณีเจ้าของแผงปล่อยเช่า กรณีเช่าแผงของบริษัทและเจ้าของแผง              
ซึ่งสามกรณีนี้จะมีความต่างกันตรงที่ถ้าเป็นของบริษัทนั้นจะมีการยืดเวลาให้เพียงแค่ 1-2 วันหากใครไม่ยอม
ช าระก็จะยึดแผง แต่ก็จะมีกลยุทธ์ของพนักงานบริษัทที่มีการปล่อยเงินกู้ให้แก่แม่ค้าที่หาเงินมาช าระค่าเช่าแผง
ไม่ทันและมีการเก็บดอกเบี้ยตามหลัง ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นผลดีต่อทั้งสองบุคคล นั้นคือทางบริษัทก็ได้ค่าเช่าแผงครบ
ตามยอด และแม่ค้าก็มีเงินหมุนมาจ่ายค่าเช่าแผงได้ทันเวลา แต่หากเป็นของแม่ค้าปล่อยเช่าเองนั้นก็จะมีการ
ผ่อนผัน ตกลงหรือพูดคุยกันได้ แต่ส่วนมากก็จะต้องจ่ายงวดต่องวดไม่มีการติดค้างเป็นหลาย ๆ เดือน  
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   3. การหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีของภาครัฐบาล 

          การหลีกเลี่ยงภาษีของภาครัฐ เป็นที่รู้กันว่ารัฐบาลนั้นจะมีการเรียกเก็บภาษีจากสินค้าที่มีการ
ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ หรือมีการการลอกเลียนแบบโดยการลงสุ่มตรวจจับในแต่ละพ้ืนที่ ที่มีการขายสินค้าที่มี
แนวโน้มว่าน่าจะมีสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าที่ว่าเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา แผ่น CD             
เป็นต้น เช่นเดียวกันกับภายในตลาดกิมหยง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีการขายสินค้าจ าพวกนี้ และมี
บางร้านที่มีสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือลอกเลียนแบบ เหล่าแม่ค้าในตลาดกิมหยงก็จะมีกลวิธีต่างๆในการ
หลีกเลี่ยงการเก็บภาษีของรัฐบาล แม่ค้าจะมีกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดในตรวจจับของภาครัฐ ที่กลายเป็นกลวิธี
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเป็นคดีกับภาครัฐ  และลดความเสียหายให้น้อยที่สุดในช่วงเวลาตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดย
จะมีวิธีการสังเกตและการเอาตัวรอดดังนี้ 

                 ทางกายภาพ  แม่ค้ามีวิธีการสังเกตแยกแยะเจ้าหน้าที่ต ารวจกับลูกค้าทั่วไปเพ่ือการไหวตัวใน
การเอาตัวรอด โดยสังเกตจาก  ทางกายภาพบุคลิกสูงใหญ่ เป็นบุคลิกของทหารหรือต ารวจ หรือสังเกตจากเล็บ
มือเล็บเท้า ที่สะอาดไม่มีคราบด า  และมาเป็นกลุ่มใหญ่จ านวนหลายคน จะท าให้แม่ค้ามีการเตรียมตัวและ
สงสัย 

                 การแต่งกาย   แม่ค้ามีวิธีการสังเกตแยกแยะเจ้าหน้าที่ต ารวจกับลูกค้าทั่วไปเพ่ือการไหวตัวใน
การเอาตัวรอด โดยสังเกตจากเครื่องแต่งกายที่ดูสะอาดเรียบร้อย แต่งตัวดูเป็นผู้ดีแตกต่างจากคนธรรมดาที่เป็น
ลูกค้าท่ัวไป  ใส่ร้องเท้าหุ้มส้น หรือ ใส่เสื้อสีขาวคอกลม  หรือใส่สูท เป็นต้น 

 1) กรณีปิดร้านหนีเจ้าหน้าที่ทันเวลา ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมสินค้าหรือแม่ค้าได้ ในบาง
ร้านเป็นการปิดร้านแบบทั้งวัน ส่วนอีกกรณีหนึ่ง ปิดร้านแบบครึ่งวันเมื่อเจ้าหน้าที่ลงตรวจเรียบร้อย  แม่ค้าจึง
มาเปิดร้านตามเดิม 

                 “ เวลาเจ้าหน้าที่ต ารวจลงตรวจนะ แต่ละร้านก็จะมีวิธีแตกต่างกันไปร้านพ่ีก็จะ
รีบปิดเลย ก็จะระแวงไว้ก่อนกันไว้ก่อน“ ( พ่ีนิ่มแม่ค้าขายเครื่องส าอางค์ , สัมภาษณ์วันที่
23 มกราคม 2561 ) 

           “ ตกใจเหมือนกัน เคยมีครั้งหนึ่งที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาด แล้วเห็นบรรดา
แม่ค้าพยามวิ่งหลบหลีกเจ้าหน้าที่ต ารวจ แล้วทิ้งร้านไป ป้าเองก็รู้สึกแปลกและประหลาด
ใจ แต่คิดว่าน่าจะเป็นการหลบหลีกการตรวจสอบภาษีจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ”                    
( นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดกิมหยง  , สัมภาษณ์วันที่23 มกราคม 2561 ) 

 2) กรณีปิดร้านหนีเจ้าหน้าที่ไม่ทันเวลา  

                  โดนกวาดสินค้า  แม่ค้ายอมทิ้งร้าน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บสินค้าในร้านไป เพ่ือเลี่ยงการขึ้น
โรงพัก ขึ้นศาล และยุติข้ันตอนวุ่นวายของภาครัฐ แม่ค้าจึงยอมทิ้งร้านและยอมให้กวาดสินค้าภายในร้าน ท าให้
เกิดความเสียหายต่อรายได้แต่ตัดปัญหาความวุ่นวาย 
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        “ แต่บางร้านก็ยอมหนีไปก่อน แล้วทิ้งร้านเลยนะ อยากเอาอะไรก็เอาไปเลย แล้ว
ค่อยไปไกล่เกลี่ยที่โรงพักทีหลัง แต่น้อยคนจะท าแบบนี้เพราะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมันนาน ” 

(พ่ีนิ่มแม่ค้าขายเครื่องส าอางค์ , สัมภาษณ์วันที่23 มกราคม 2561) 

                   โดนกวาดสินค้าพร้อมจับกุมแม่ค้า อันนี้คล้ายกับแม่ค้าที่ยอมโดนกวาดสินค้า แต่มีความ
อันตรายและวุ่นวายกว่าเพราะโดน กวาดสินค้าภายในร้าน และแม่ค้ายังโดนด าเนินคดีตามกฎหมาย เสียเงิน
ค่าปรับ และมีการขึ้นศาลอีกด้วย   กรณีส่งผลกระทบต่อแม่ค้าในตลาดกิมหยงรายอ่ืน เช่นร้านพ่ีแดงขายข้าว
แกง เนื่องจากขาดรายได้จากแม่ค้าที่เป็นลูกค้าพ่ีแดงด้วยเพราะแม่ค้านั้นไม่สามารถมาซื้อได้   และยังส่งผล
กระทบต่อรายได้ของแม่ค้าท่านอ่ืนด้วย  ลูกค้าคิดว่าตลาดปิดเพราะแม่ค้าพากันปิดร้านหนีการจับกุม ท าให้
เหมือนตลาดร้าง หากยอมจ่ายค่าปรับและเงินประกันตัวแก่เจ้าพนักงานตามวงเงิน   การปล่อยตัวชั่วคราว  
โดยได้ให้ก าหนดจ านวนเงินในการประกัน ตัวผู้ต้องหาด้วยเงินสด จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน)  การประกันตัวนี้หากท่านไม่สามารถหาบุคคลหรือเงินสดมาค้ าประกันในการปล่อย ตัวชั่วคราวได้ท่าน
สามารถซื้อประกันอิสรภาพได้ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนักซึ่งจะท าให้ท่านพ้นจากการเรียกเงินประกัน จ านวน
มากเพ่ือบีบให้ยอมความโดยที่ท่านไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆเลย ไม่ต้องขึ้นกระบวนการศาล หากไม่ยอมจ่ายเข้า
สู่กระบวนการศาลต่อไป 

             “ ร้านพ่ีก็จะมีการเก็บร้านให้ทันถ้ามีการบอกต่อๆกันว่าต ารวจจะลงตรวจ แต่
บางร้านก็เก็บร้านไม่ทันและโดนกวาดสินค้าไปพร้อมกับจับเจ้าของร้านไปด้วย ก็ต้องสู้คดี
กันต่อไป“  

( พ่ีศรีแม่ค้าขายรองเท้าและกระเป๋า , สัมภาษณ์วันที่23 มกราคม 2561 ) 

             “ อย่างที่รู้กันว่าตลาดกิมหยง กับของหนีภาษีมักเป็นของคู่กัน วันนั้นผมมาซื้อ
ของในช่วงที่แต่ละร้านต่างพากันปิดร้านหนีการตรวจจับสินค้าหนีภาษี มีเพียงไม่กี่ร้านที่
เปิดในตอนแรกก็นึกว่าตลาดปิด ท าให้ได้ของที่จะซื้อไม่ครบตามความต้องการ ”  

( นักท่องเทีย่วชาวไทยในตลาดกิมหยง , สัมภาษณ์วันที่23 มกราคม 2561  

         3) กรณีมดตัวน้อย    มดตัวน้อยคือ กลุ่มคนงานในบริษัทขนส่งที่ส่งของจากกรุงเทพหรือด่าน
มาเลย์เข้าร้านที่จ่ายเงินค่าแรงค่าขนมให้พวกมากกว่าค่าแรงที่ได้เช่นค่าส่งของ80 ต่อชิ้นก็จะบวกให้ชิ้นล่ะ150
ต่อชิ้นส่วนแบ่งที่เหลือก็ตกแก่คนมาส่ง ท าให้เกิดการให้เงินและช่วยกันแอบสินค้าของเถ้าแก่คนนั้นที่จะมาส่ง
ของให้แต่ละครั้ง ในแต่ละครั้งที่ส่งของจะมีการต่อรองในการพูดคุย เพ่ือล่อเวลาและแอบขนสินค้าให้เถ้าแก่ใน
แต่ละครั้ง ท าให้บ่อยครั้งรอดจากการตรวจสินค้าจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 

“ เวลามาส่งของของรถที่มาจากกรุงเทพ ก็จะมีการให้เงินเกินไปเพ่ือเป็นสิน
ก าลังใจแก่คนส่งของ เพราะเม่ือไหร่ที่เจ้าหน้าที่มีการโบกเพ่ือสุ่มตรวจสินค้า สินค้าของเรา
ก็จะได้ไม่ถูกสุ่มตรวจ เพราะคนส่งของก็จะมีการแอบของๆเราไว้ข้างในที่สุดเพ่ือหลีกเลี่ยง 
การสุ่มจับจากเจ้าหน้าที่ “  

( เจ๊หมวยแม่ค้าขายนาฬิกา , สัมภาษณ์วันที่23 มกราคม 2561 ) 
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จากการศึกษาวิธีการต่อรองของทั้งสามกรณีข้างต้นที่กล่าวมา  กรณีปิดร้านหนีเจ้าหน้าที่ทันเวลา  
กรณีปิดร้านหนีเจ้าหน้าที่ไม่ทันเวลา กรณีมดตัวน้อย ผู้วิจัยคิดว่าล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการต่อรองในชีวิตประจ าวัน
ของแม่ค้าตลาดกิมหยง เพ่ือลดความเสียหายหรือ การปะทะกันการหลีกเลี่ยง ให้เกิดความเสียหายทาง
ทรัพย์สินน้อยที่สุด  และการด าเนินงานของภาครัฐที่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ในบางครั้งอาจเป็นเส้นขนาน
ระหว่างรัฐกับแม่ค้า ที่เกิดการไม่ลงรอยเกิดขึ้น ท าให้แม่ค้าต้องมีวิธีการหรือการต่อรอง ของตนเองต่อรัฐหรือ
หน่วยงานอื่นเนื่องจากในทางนิติกรรมค้าไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับภาครัฐเพราะที่เป็นผู้กระท าผิดความผิด   

อภิปรายผล    

บทบาทเศรษฐกิจของผู้หญิง  

              แม่ค้าในตลาดกิมหยงมี 2 มิติที่แสดงออกมาให้เห็นนั่นคือ มิติที่มีบทบาทหน้าที่ดูแลครอบครัวและ
ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน และมิติที่สองคือบทบาทหน้าที่การท างานนอกบ้าน  แม่ค้ามีความส าคัญทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างมากเพราะท าหน้าที่เป็นแม่ค้าคนกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ ซื้อขายสินค้าระหว่างแม่ค้า
ด้วยกันเองและแม่ค้ากับผู้บริโภค ท าให้เกิดการกระจายรายได้ ถือว่าแม่ค้ามีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก อย่างกรณ ีพ่ีแดงเจ้าของร้านข้าวแกง เจ๊หมวยเจ้าของร้านนาฬิกา พ่ีรวยลูกจ้างร้านเครื่องส าอาง 
ในบทบาทความเป็นแม่ค้า ซึ่งทั้งสองบทบาทหน้าที่นั้นเหล่าแม่ค้าในตลาดสามารถท าออกมาได้ดีและท าออกมา
ควบคู่กันได้อย่างสมบูรณ์ ผู้หญิงที่สามารถมีรายได้จากการค้าขายมองว่าตนเองพ่ึงตนเองได้ ท าให้มีบทบาททาง
การค้าของผู้หญิง การปรับตัวของอาชีพแม่ค้า กลับท าให้ผู้หญิงมีประสบการณ์ที่สามารถรับรู้ได้ถึง อ านาจการ
ต่อรองจากทุนทางเศรษฐกิจที่ตนเองสามารถหามาได้ ดังนั้น บทบาทการค้าขายของผู้หญิง จึงเป็นพ้ืนที่หนึ่ง
ของการก่อให้เกิดประสบการณ์ ที่ผู้หญิงสามารถรับรู้ได้ถึงการพ่ึงพาตนเองและการได้มาซึ่งทุนทางเศรษฐกิจที่
ตนเองหามาได้ ท าให้พ้ืนที่การค้าขายของผู้หญิงจึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่สามารถท าให้ผู้หญิงสร้างอ านาจการต่อรอง 
ภายในพ้ืนที่ครัวเรือนของตนเองได้และอาจจะสร้างอ านาจการต่อรองกับพื้นที่อ่ืนๆสอดคล้องกับงานศึกษาของ
สิริพร รอดเกลี้ยง (2558 ) เรื่องการปรับตัวอาชีพแม่ค้า : กรณีศึกษาแม่ค้าในตลาดนับอนุสรณ์ท่าศาลา อ าเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดา วิจิตร, 2549, น. 141 - 206) พบว่าบทบาท
ทางการค้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทผู้หญิงในฐานะผู้ผลิตและ ผู้ควบคุมผลผลิตและการจัดการระบบ
เศรษฐกิจที่ส าคัญในครัวเรือนและ การปรับตัวของแม่ค้า มีเงื่อนไขมาจาก การปรับตัวของพ้ืนที่ตลาดและการ
พัฒนาเมืองท่าศาลา ที่ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด และอีกส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบของการ
ด ารงชีวิตของชนชั้นกลางในเมืองในฐานะผู้บริโภค ในขณะเดียวกันแม่ค้าก็ต้องปรับตัวเพ่ือการต่อรองกับการ
ค้าขายที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากขึ้นทั้งจากแม่ค้ารายย่อยที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดนับอนุสรณ์ แม่ค้าตลาด
สดอ่ืน ๆ และ การการค้าขายที่มาในรูปแบบของ “ตลาดสดติดแอร์” ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวท าให้แม่ค้าต้อง
ปรับตัวผ่านการท างานอย่างรวดเร็วเพ่ือการแข่งขันในการอยู่รอด  
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ปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน 

              แม่ค้าในตลาดกิมหยงมีการต่อรองในพ้ืนที่ของแม่ค้าทั้ง พ้ืนที่ค่าเช่าแผง และการต่อรองของภาครัฐ 
ท าให้มีวิธีการต่อรอง กรณีปิดร้านหนีเจ้าหน้าที่ทันเวลา  กรณีปิดร้านหนีเจ้าหน้าที่ไม่ทันเวลา กรณีมดตัวน้อย 
ผู้วิจัยคิดว่าล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการต่อรองในชีวิตประจ าวันของแม่ค้าตลาดกิมหยง เพ่ือลดความเสียหายหรือ 
การปะทะกันการหลีกเลี่ยง ให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินน้อยที่สุด  และการด าเนินงานของภาครัฐที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายแต่ในบางครั้งอาจเป็นเส้นขนานระหว่างรัฐกับแม่ค้า ที่เกิดการไม่ลงรอยเกิดขึ้น ท าให้แม่ค้าต้องมี
วิธีการหรือการต่อรอง ของตนเองต่อรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเนื่องจากในทางนิติกรรมค้าไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับภาครัฐ
เพราะที่เป็นผู้กระท าผิด สอดคล้องกับปิยวดี คุ้มเดช (2555) ปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันของคนเมืองบนพ้ืนที่
บาทวิถีถนนสีลม และ Wilson&Donnan(1999) พบว่าในประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์และอุบายในการต่อรอง
ความสัมพันธ์ในพ้ืนที่ พบว่าผู้ควบคุมพ้ืนที่ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ อ านาจที่ใช้กับผู้ชายเหล่านี้ไม่ใช่
อ านาจที่มาจากแนวดิ่งผู้ควบคุมพ้ืนที่มีหน้าที่ยังใช้เพียงอย่างเดียว แต่อ านาจที่ผู้ควบคุมพ้ืนที่ใช้ เป็น
ความสัมพันธ์ในแนวราบ และความเป็นจริงนั้นการลักลอบน าสินค้าข้ามแดนถือเป็นการน ารายได้เข้าประเทศ
อย่างมาหาศาลสินค้านั้นไม่ได้ผิดกฏหมาย เพียงแต่ไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรตามกฏระเบียบปฏิบัติการข้ามแดน
เท่านั้น ซึ่งบางครั้งรัฐก็มีส่วนรู้เห็นกับการกระท านั้นๆเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันท าให้เห็ยความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและคนขนสินค้าข้ามแดนใช้วิธีปฏิสัมพันธิ์แบบไม่เป็นทางการที่มีอยู่ในพ้ืนที่ในระยะเวลา
อันยาวนาน และการพยายามเอาตัวรอดทั้งจากการปะทะ หลบหลีก หลีกหนี เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปฏิบัติการที่
เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ความสัมพันธ์ ของผู้คนบนบาทวิถีจึงเต็มไปด้วยความซับซ้อนและหลากหลายความหมายของ
คนที่ให้ต่อพ้ืนที่แตกต่างกัน ดังนั้นเรื่องราวของการปะทะ ต่อรองขัดแย้งจึงยังคงด าเนินต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด  

ข้อเสนอแนะ  

 แม่ค้าตลาดกิมหยง : ปฏิบัติการณ์ต่อรองในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแม่ค้ามีการต่อสู้กับ
การต่อรองการควบคุมของรัฐภายใต้กฏหมายในขณะเดี่ยวกันได้มีการพัฒนากลยุทธิ์ วิธีการแตกต่างเพ่ือความ
อยู่รอดและผลประโยชน์ของตนที่อยู่ภายใต้ปฏิบัติการประจ าวัน และข้อเสนอแนะของการประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากภาครัฐ นั้นคือรัฐควรมีมุมมองที่ดียอมรับและท าความเข้าใจต่อผู้ค้าในพ้ืนที่ แรงงานรับจ้างที่
เข้าถึงโอกาสได้ไม่เท่าเทียมกัน จึงท าให้พยายามปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวันตลอดเวลา               
เพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้จากสภาวะความเสี่ยงที่พวกเขาเหล่านั้นถูกกระท า ในการเข้าใจบริบทของแม่ค้า               
ในตลาดกิมหยงนอกจากนั้น หากทางตลาดและภาครัฐร่วมกันสนับสนุน การอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนในด้านพื้นที่จอดรถ จุดรวมพล จุดพักผ่อน ส่วนด้านแม่ค้าควรมีทักษะความรู้ในเรื่อง
ภาษา เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและสร้างพ้ืนที่ในการค้าขายเพราะในยุคโลกาภิวัตน์นี้มีการเกิดใหม่
ของตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

  ข้อเสนอแนะจากประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภาครัฐ นั้นคือรัฐควรมีมาตราการหรือกฎหมายควบคุม 
การจ่ายค่าปรับหรือการจับกุม รวบรวมสินค้า อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการเอาเปรียบของเจ้าหน้าที่ หรือการ
ใช้ช่องว่างของกฎหาย ที่แม่ค้าต่อรองกับเจ้าหน้าที่ 
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ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป 

 ศึกษาเปรียบเทียบผู้ค้าในตลาดกิมหยงกับผู้ค้าในตลาดอ่ืน ๆ เพ่ือ เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาความ
แตกต่างของปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน 
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ลาน (ตลาด) ถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ.: การประกอบสร้างพ้ืนที่สังคม 

Bizmall (maket) PSU : The construction of social space 

 
กิตติมา คงแก้ว1  วิลาสินี พลายชุม2 และ ยุทธกาน ดิสกุล3 

 
บทคัดย่อ 

     การศึกษาลาน (ตลาด) ถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ.: การประกอบสร้างพ้ืนที่สังคม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนามมีผู้ให้
ข้อมูลทั้งหมด 13 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 คนคือ อดีตผู้จัดการลานถนนคนเดิน ผู้จัดการลานถนนคน
เดินปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการลานถนนคนเดิน และรองหัวหน้าฝ่ายสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา 
และผู้ให้ข้อมูลรอง จ าวนวน 10 คนคือ นักศึกษาที่มีธุรกิจของตนเอง นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมตลาด ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการ
ประกอบสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของลาน (ตลาด) ถนนคนเดินนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                 
วิทยาเขตหาดใหญ ่ 

  ผลการศึกษาพบว่าลาน (ตลาด) ถนนคนเดินของนักศึกษา ม.อ. เป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่เกิดจากการ
บริหารโดยนักศึกษาชมรมกลุ่มผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายสถาน
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ. (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 
ซึ่งได้จัดเป็นกิจกรรมลานถนนคนเดินขึ้น เพ่ือฝึกประสบการณ์และฝึกทดลองท าธุรกิจประกอบการแก่นักศึกษา 
ทั้งยังเป็นช่องทางเริ่มต้นที่ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การจ าหน่ายอย่างแท้จริงและมีรายได้ระหว่าง
การศึกษา ซึ่งการสร้างพ้ืนที่ตลาดแบ่งตามความเหมาะสมโดยพ้ืนที่ดังกล่าวมีผู้ประกอบการนักศึกษา                 
สองประเภทด้วยกัน คือ ผู้ประกอบการนักศึกษาที่ริเริ่มธุรกิจ และ  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ ทั้ง สองประเภทมีความเหมือนและแตกต่างกัน ซึ่งประเด็นที่ เหมือนกันคือ การน าสินค้ามา
จ าหน่ายเป็นสินค้าที่มีความต้องการและสามารถใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา ขณะเดียวกันมีความแตกต่าง
ในด้านกลยุทธ์การค้าขายกล่าวคือ ในส่วนนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ด้านกลยุทธ์ 
วิเคราะห์ผลก าไรและการลงทุนได้เป็นระบบทั้งในส่วนด้านการเงินและต้นทุนวัตถุดิบ ส่วนนักศึกษามีธุรกิจของ
ตนเองมีความรู้ด้านผลก าไรและการลงทุนพ้ืนฐานที่ไม่เป็นระบบอย่างที่ควร  

ค าส าคัญ: ตลาด, ถนนคนเดิน, ประกอบสร้างพ้ืนที่สังคม 

___________________________________ 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3 อาจารย,์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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 บทน า 

“ตลาด” ในความหมายโดยทั่วไปหมายถึง ที่ชุมนุมซื้อขายของต่าง ๆ เป็นประจ า เป็นครั้งคราว หรือ
ตามวันที่ก าหนด หรือเป็นสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มี
ท าเลเหมาะสมเป็นองค์ประกอบของพ้ืนที่ชุมชนในด้านเป็นย่านศูนย์กลาง มีหน้าที่ใช้สอยเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการที่จ าเป็น เป็นเรื่องเศรษฐกิจ การท ามาหากิน และการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ชุมชน
หนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และความคิดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสถานที่
แห่งเดียวที่ประชาชนแทบทุกชนชั้นมีส่วนร่วมในการใช้สอย ตลาดจึงสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคมและกายภาพที่ผสมผสานกันอยู่ รวมทั้งวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและเปลี่ยนแปลงท าเลที่ตั้งของกิจกรรม
ในพ้ืนที่ (เกียรติ จิวะกุล, 2525,น.1)  

ตลาดนัดเป็นที่ชุมนุมเพ่ือซื้อขายสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่เป็นประจ าแต่จัดให้มีขึ้นเฉพาะวันที่ก าหนด
เท่านั้น สถานที่ที่ถูกจัดขึ้นแบบชั่วคราวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน และเป็นที่รับรู้กับเฉพาะ
คนในพ้ืนที่ ซึ่งอาจมีขึ้นเป็นประจ าตามวันที่ก าหนดหรืออาจมีขึ้นเป็นครั้งคาวตามฤดูกาลหรือตามเทศกาลวัน
ส าคัญต่าง ๆ อาจเป็นพ้ืนที่ประจ าเพียงที่เดียวหรือหลาย ๆ ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และท าเลที่ผู้จัดเห็ นว่า
เหมาะสม เช่น ริมทางเท้า ลานกิจกรรม หอประชุม หรือที่ใดก็ตามท่ีเหมาะแก่การนัดพบ และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของคนในพ้ืนที่โดยรอบ (ชวิตรา ตันติมาลา, 2553,น.30) สิ่งที่น ามาซื้อขายและเปลี่ยนกันในตลาดมัก
ผูกกับปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต และปัจจัยพื้นฐานในการด ารงสังคม (สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, 2549,น.
170) ปัจจุบัน ตลาดนัดได้รุกคืบไปยังสถานที่ราชการหลายแห่ง เช่น ตลาดนัดกระทรวงการคลัง (มนัสวี สาย
เพ็ชรอ้างถึงใน ชวิตรา ตันติมาลา ดุษฎี โยเหลาและจารุวรรณ ข าเพชร , 2559, น.160) ตลาดนัดกระทรวง
สาธารณสุข, (ทัศนา หงส์มา, 2555,น.3) ตลาดนัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (ศิรินทร์ ใจเที่ยง, อ้างถึงใน ชวิตรา 
ตันติมาลา ดุษฎี โยเหลาและจารุวรรณ ข าเพชร ,2549,น.160) เป็นต้น แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบาง
ประการของสังคมเกี่ยวกับการเปิดพ้ืนที่ที่ไม่ใช่แค่สถานที่หรืออาณาบริเวณ แต่เป็นการเปิดพ้ืนที่ส าหรับการ
ประกอบสร้าง (Reconstruction) ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ โดยเฉพาะพ้ืนที่ลักษณะทับซ้อน
กันระหว่างสถานที่ราชการถือเป็นพ้ืนที่หวงห้าม ( sacred place) กับพ้ืนที่สาธารณะ (public place)                
(อธิตา สุนทโรทก,อ้างถึงใน สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, 2549,น.171)  

 มหาวิทยาลัยของรัฐมีการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับท าตลาดนัด เป็นการผสมผสานระหว่างพ้ืนที่ทาง
การศึกษา (education place) และ พื้นที่ตลาด (market place) (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) เช่น “ตลาดนัด
วันศุกร์” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการก าหนดกฎเกณฑ์ให้ทุกร้านจะมีป้ายชื่อ ประเภทสินค้า ชื่อเจ้าของร้าน 
ราคาสินค้า และมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ “ตลาดนัดอินเตอร์โซน” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
มีความเป็นระเบียบแบ่งโซนอาหาร เสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น และของท ามือของนักศึกษาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
ยังมีมหาลัยในภูมิภาค เช่น “กาดโก้งโค้ง” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขายของกันบนแคร่ไม้ไผ่ ใต้ต้นไม้ใหญ่                 
มีร่วมผ้าดิบ และจุดเทียน แบบตลาดเก่าสมัยโบราณของคนเมืองเหนือ คือ ขายของใช้พ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนบ้าน 
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ใช้ภาษาท้องถิ่นสนทนา และพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายแบบล้านนา รวมทั้งใช้ใบตองเป็นภาชนะแทนโฟม “ตลาดนัด 
เป็นต้น  

เช่นเดียวกับลาน (ตลาดนัด) Biz mall หรือ ลานถนนคนเดินนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่พ้ืนที่ตลาด จนมาเป็นพ้ืนที่
ทางสังคมของนักศึกษา เป็นลานตลาดนัดที่ให้นักศึกษาน าสินค้ามาขาย โดยผู้ขายส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มา
ขายของ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ ผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ โดยได้สนับสนุนให้จัดตั้งชมรม/กลุ่มผู้ประกอบการนักศึกษา
ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตัวเองโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการด าเนินธุรกิจ ในเชิงปฏิบัติซึ่งทางชมรม
ผู้ประกอบการนักศึกษา ได้มีกิจกรรมลานถนนคนเดินขึ้น เพ่ือเป็นสถานประกอบการแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจ
ในการประกอบธุรกิจ ทั้งยังเป็นช่องทางเริ่มต้นที่ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การจ าหน่ายสินค้าอย่าง
แท้จริง และเพ่ือเป็นแหล่งหารายได้ให้แก่นักศึกษาระหว่างเรียน และอีกทั้งเป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษามาจับจ่าย
สินค้า สะดวกกบัการเดินทาง และเป็นตลาดนัดที่มีระเบียบแบ่งโซนอาหาร เสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น นอกเหนือจาก
ขายสินค้าแล้ว ยังเป็นสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงความสามารถของนักศึกษาในแต่ละ
ด้าน เช่น ชมรมดนตรีสากล เปิดกิจกรรมเวทีร้องเพลง และชมรมที่จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  

 จะเห็นได้ว่าลาน (ตลาดนัด) ถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อผู้วิจัยได้
ลงพื้นที่ ตลาดนัดดังกล่าวในเชิงพ้ืนที่ทางสังคม ทั้งในเชิงการน าเสนอหรือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ที่อยู่ใน
รูปแบบวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการด าเนินการ ดังสามารถสะท้อนได้จากการปรับเปลี่ยนเชิงพ้ืนที่ทางการ 
(มหาวิทยาลัย) สู่พ้ืนที่ตลาด ขณะเดียวกันภายใต้สภาวะการปรับเปลี่ยนดังกล่าว น าไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่า 
กฎเกณฑ์หรือการก าหนดช่วงเวลาน าไปสู่การควบคุมพ้ืนที่อย่างไร ขณะเดียวกันการประกอบสร้างความเป็น 
“นักศึกษา”ที่มิได้มีเพียงแค่การแสดงออกเชิงกิจกรรมเพียงเท่านั้น หากแต่ได้ประกอบสร้างความเป็นนักศึกษา
ผ่านการเป็น “ผู้ประกอบการ”  

วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของลาน (ตลาดนัด) ถนนคนเดินนักศึกษา มหาวิทาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วิธีด าเนินการวิจัย   
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 13 คน โดยมีผู้ให้
ข้อมูลหลักจ านวน 3 คน คือ อดีตผู้จัดการลานถนนคนเดิน ผู้จัดการลานถนนคนเดินปัจจุบัน และรองหัวหน้า
ฝ่ายสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา และผู้ให้ข้อมูลรองจ านวน 10 คน คือ นักศึกษาที่มีธุรกิจของ
ตนเอง นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในลานตลาด                
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ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยจ าแนก
หมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป  

ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้มีการวางแผน และ เตรียมเครื่องมือส าหรับช่วยในการบันทึกข้อมูล เช่น 
อุปกรณ์บันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ และสมุดบันทึกภาคสนาม  

โดยมีวิธีที่เก็บข้อมูล ได้แก่ 

ประการที่หนึ่ง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยมีการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้
สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียด ซึ่งผู้วิจัยใช้สัมภาษณ์กับอดีตผู้จัดการลานถนนคนเดิน 
ผู้จัดการลานถนนคนเดินปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการลานถนนคนเดิน และรองหัวหน้าฝ่ายสถานพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการนักศึกษา และนักศึกษาท่ีมีธุรกิจของตนเอง นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในลานตลาด  โดยผู้วิจัยมีการบันทึกข้อมูลโดยการใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง และสมุด
บันทึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วน 

ประการที่สอง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยมีการสังเกตการณ์ที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยสังเกตเหมือนกับเป็นคนข้างนอก ซึ่งผู้วิจัยมีการสังเกตการณ์ในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ณ ลาน (ตลาดนัด) ถนนคนเดินนักศึกษา มหาวิทาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยที่ผู้วิจัย
ไม่ได้เข้าไปร่วมท ากิจกรรมด้วย โดยผู้วิจัยมีการบันทึกข้อมูลโดยการใช้ กล้องถ่ายภาพ  
 
ผลการศึกษา 

 เริ่มรู้จักตลาด Biz Mall  

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ ผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการ  โดยได้สนับสนุนให้จัดตั้งชมรม/กลุ่มผู้ประกอบการนักศึกษาขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ประกอบธุรกิจได้ด้วยตัวเอง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                 
มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการด าเนินธุรกิจ ในเชิงปฏิบัติซึ่งทางชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา              
ได้มีกิจกรรมลานถนนคนเดินขึ้น เพ่ือเป็นสถานประกอบการแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจ  
ทั้งยังเป็นช่องทางเริ่มต้นที่ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การจ าหน่ายอย่างแท้จริง  โดยศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในนโยบายดังกล่าวนี้จึงได้มีการริเริ่มในการสนับสนุนให้
จัดตั้งชมรม/กลุ่มผู้ประกอบการนักศึกษาขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตัวเอง โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการ
ด าเนินธุรกิจ ในเชิงปฏิบัติซึ่งทางชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการ PSU Student Biz Mall 
(To be on top of the world) บริหารโดยนักศึกษาชมรมกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้สนับสนุนในการให้ค าปรึกษา ให้เงินสนับสนุนทุน
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หมุนเวียนในการด าเนินการชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา และทางชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา ได้มีกิจกรรม
ลานถนนคนเดินขึ้น ซึ่งได้จัดเป็นกิจกรรมลานถนนคนเดินขึ้น เพ่ือฝึกประสบการณ์และฝึกทดลองท าธุรกิจ
ประกอบการแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจ ทั้งยังเป็นช่องทางเริ่มต้นที่ท าให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ประสบการณ์การจ าหน่ายอย่างแท้จริงและมีรายได้ระหว่างการศึกษา  ซึ่งทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการติดตามดูโครงสร้างโดยรวมของการด าเนินการจัด
โครงการของนักศึกษา   

ซึ่งลาน (ตลาดนัด) ถนนคนเดินนักศึกษา มหาวิทาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เริ่มก่อตั้ง
ตลาดประมาณปี พ.ศ. 2555 ณ โรงอาหารโรงช้าง ในปีพ.ศ. 2556 ได้ย้ายพ้ืนที่ไป ณ ศูนย์กีฬา Sport 
complex เนื่องจากบริเวณที่จอดรถไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกเท่าที่ควร ส่งผลให้จราจรบริเวณศูนย์กีฬา 
Sport complex  ติดขัดไม่สะดวกต่อการคมนาคมในบริเวณดังกล่าว จนเมื่อปีพ.ศ. 2557-2558  ได้มีการ
เปลี่ยนสถานที่ตั้งตลาดไปยังที่ประตู 109 ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีผลตอบรับจากนักศึกษาและแม่ค้า
น้อย เพราะสถานที่ไม่เอ้ืออ านวยห่างไกลจากหอพักของนักศึกษา ท าให้นักศึกษาไม่สะดวกต่อการเดินทางไป
ตลาด จนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2560  ได้มีการปรับเปลี่ยน ย้ายตลาดจากประตู 109 มาเป็นศูนย์กีฬา Sport 
complex อีกครั้งเนื่องจากบริเวณประตู 109 นั้นไม่สะดวกต่อการเดินทางของนักศึกษา อีกทั้งสถานที่ตลาด
นั้นห่างไกลจากหอพักของนักศึกษา จึงท าให้บริเวณประตู 109 ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักศึกษา เมื่อย้ายสถาน
ที่มา ณ ศูนย์กีฬา Sport complex ตลาดเริ่มมีสีสันและได้เป็นที่นิยมของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
จึงท าให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ที่มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ จึ งท าให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้สนับสนุนในการให้ค าปรึกษา ให้เงินสนับสนุนทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินการชมรมผู้ประกอบการ  

พื้นที่การควบคุมและการจัดการตลาด 

การจัดการพ้ืนที ่          
 ลานถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ.ได้จัดพ้ืนที่ไว้ให้ผู้ประกอบการอย่างเหมาะสมส าหรับการใช้พ้ืนที่ในการ
ขายสินค้า โดยแบ่งเป็นล็อค ทั้งหมด 183  ล็อค ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ประเภทสินค้า 2 ประเภทด้วยกัน และแบ่งพ้ืนที่
การขาย 3 ส่วน ส่วนพื้นที่ 1 พ้ืนที่ข้างบน เป็นสินค้าจ าพวกอาหาร เครื่องดื่ม มีทั้งหมด 110 ล็อค มีร้านอาหาร
มากมายกว่า 60 กว่าร้านค้า ณ ตอนนี้เปิดแล้ว 98 ร้าน  

มีให้เลือกทั้ง อาหารไทย อิสลาม มีหลากหลายให้เลือกรับประทาน ทั้งในอาหารกินเล่น เช่น เฟรนช์  
ฟรายส์ ไก่ป๊อบ ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด ย า ซูชิ  อ่ืน ๆ อีกมากมาย และอาหารหลัก เช่น ข้าวหมกไก่ เหนียวไก่ทอด 
ขนมจีน ข้าวหน้าปลาซาบะ และปลาเซลมอน เป็นต้น ทั้งในส่วนเครื่องดื่มมีให้เลือกรับประทาน 
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อย่างหลากหลาย ทั้งในส่วนรักสุขภาพ อย่างน้ าผลไม้ปั่นที่มีร้านหลายร้านให้เราเลือก ชาเย็น โกโก้                     
น้ าช็อกโกแลตปั่น นมเหนียว อีกมากมายที่ให้เลือกกินกันอย่างเลือกไม่ถูก รวมถึง พ้ืนที่ของรถขายอาหาร               
ที่มี 2 ร้าน ร้าน ICE POT น้ าปั่นที่มีความหวานละมุน และ ร้านข้าวอาหารญี่ปุ่นส่วนพ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ล่าง          
เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคของใช้ต่างๆ ซึ่งพ้ืนที่ สินค้าต่างๆ ได้แบ่งล็อคขาย 2 แบบ คือ ล็อคตั้งโต๊ะ มีพ้ืนที่
ล็อค 56 ล็อค และ ล็อคนั่งพ้ืน มีพ้ืนที่ล็อค 33 ล็อค  มีร้านค้ามากกว่า 60 กว่าร้าน ณ ตอนนี้เปิดขายแล้ว 74 
ร้าน  มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายเพ่ือให้นักศึกษาใช้สอยทั้งในส่วนเครื่องแต่งกาย ,เสื้อผ้ามือสองของ
นักศึกษา, นาฬิกา, ถุงเท้า,เคสโทรศัพท์,น้ าหอม,ร้านท าเล็บ,เครื่องส าอาง,ตุ้มหูหลากหลายแบบที่ให้เลือกอย่าง
ใส่ไปเรียนไม่ซ้ าใคร และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ จ านวนมาก ให้เลือกซื้อได้อย่างมากมาย  

การจัดพ้ืนที่ตลาดจะแบ่งตามความเหมาะสมของลักษณะสินค้าและจ านวนร้านที่มาขาย อย่างการแบ่ง
พ้ืนที่ขายอาหารมาไว้อยู่พ้ืนที่ข้างบน เพราะมีพ้ืนที่กว้างและร้านอาหารที่ต้องการมาขายก็มีจ านวนมากจึงจัด
พ้ืนที่ข้างบนไว้เป็นพ้ืนที่ขายอาหารเพื่อให้ใช้พื้นที่กว้างข้ึน  

การบริหารตลาด  

ในการจัดการและการบริหารตลาดด าเนินการโดยชมรมผู้ประกอบการ ซึ่งท าหน้าที่ในการรับสมัคร
แม่ค้า การจับล็อค ตรวจเช็คร้านค้าตามล็อค และอ่ืน ๆ ที่ท าภายในตลาด ซึ่งชมรมผู้ประกอบการอยู่ในภายใต้
การก ากับการดูแลโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สนับสนุนใน
ด้านให้ค าปรึกษาในด้านการบริหารให้กับชมรมผู้ประกอบการ และมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ในการ
ประกอบอาชีพผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  โดยได้
สนับสนุนให้จัดตั้งชมรม/กลุ่มผู้ประกอบการนักศึกษา อีกทั้งให้นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตัวเอง 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการด าเนินธุรกิจ ในเชิงปฏิบัติซึ่งทางชมรม
ผู้ประกอบการนักศึกษาได้ร่วมมือกับหน่วยงานศูนย์กีฬาและสุภาพ Sport complex ที่มีส่วนร่วมในการให้เช่า
สถานที่ลานแจ้ง เพ่ือให้นักศึกษา 

ได้ใช้สถานที่มาขายสินค้าและจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ชมรมผู้ประกอบการ ท าหน้าที่จัดการใน
ตลาดทั้งในส่วนจัดล็อค ลงทะเบียน จ่ายค่าเช่าและจ่ายค่าไฟให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาและแม่ค้า
ภายนอกได้เข้ามาค้าขายได้ตลาดเปิดท าการวันอังคาร พุธและพฤหัสดี ตั้งแต่เวลา 15.30-21.30 น. โดยทาง
ตลาดมีระเบียบ ข้อตกลงในการค้าขายเพ่ือให้ตลาดมีความเรียบร้อยอย่างมีระบบโดยตั้งระเบียบ ข้อตกลงของ 
ผู้จ าหน่ายสินค้าลานถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ. (PSU Student Biz Mall) ขึ้นมาโดยทางตลาดได้มีการเก็บ  
ค่าล็อกรายเดือนและรายวัน ทั้งประจ าและไม่ประจ า โดยล็อกประจ าของนักศึกษา ต้องช าระเงินในราคา 50 
บาทต่อวัน บุคคลทั่วไปต้องช าระเงินในราคา 100 บาทต่อวัน และล็อกไม่ประจ าของนักศึกษา ต้องช าระเงินใน
ราคา 70 บาท และบุคคลทั่วไปต้องช าระเงินในราคา 140 บาทต่อวัน ผู้จ าหน่ายสินค้าต้องท าการช าระเงินที่จุด
อ านวยการ หากผู้จ าหน่ายสินค้าไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามเวลาที่ก าหนดและไม่มาจ าหน่ายสินค้าหรือมาสาย จะถูก
ตัดสิทธิ์การเป็นล็อกประจ า ในส่วนการใช้ไฟฟ้า ทางผู้จ าหน่ายสินค้าต้องเตรียมปลั๊กพ่วงและหลอดไฟมาเอง 
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(หลอดไฟที่ ใช้ต้องเป็นหลอด LED เท่านั้น และสามารถใช้ได้ ไม่ เกิน 2 หลอด ส่วนพัดลมห้ามใช้ )                       
งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้น เครื่องปั่นผลไม้ กระติกน้ าร้อน และเครื่องย่างบาร์บีคิว และภารชนะที่
บรรจุอาหาร ขอความร่วมมือผู้จ าหน่ายสินค้าสินค้าประเภทอาหารงดใช้ภาชนะที่เป็นกล่องโฟม ควรใช้วัสดุที่
ท าจากกระดาษ และที่ส าคัญไม่อนุญาตให้ล็อกพ้ืนที่ขายอาหารขนย้ายของลงมาจ าหน่ายในโซนสินค้าทั่วไป
ด้านล่างเป็นดัดขาด และกรุณาปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ทุกกรณี การจัดการพ้ืนที่ตลาด เป็นการ
จัดการและควบคุมดูแลโดยชมรมผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ก าหนดทั้งในเชิงการออกแบบและแบ่งพ้ืนที่             
คือ พ้ืนที่ประเภทร้านค้าอาหาร และ พ้ืนที่ร้านค้าสินค้าอุปโภค ขณะเดียวกันได้มีการสร้างกฎระเบียบต่อผู้
ค้าขายหรือผู้ประกอบการ เช่น การช าระค่าล็อกทั้งในประเภทรายวันและรายเดือน รวมทั้งการใช้ภาชนะใส่
อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาวะของกฎระเบียบดังกล่าวส่งผลให้ผู้ค้าขายจ าต้องยอมรั บใน
กฎเกณฑ์ท่ีถูกก าหนดไว้ เพ่ือมิให้ก่อเกิดปัญหาหรือเข้าสู่สภาวะไร้ระเบียบของกฎเกณฑ์  

สร้างพ้ืนที่ให้เป็นกิจกรรมนักศึกษา 

 พ้ืนที่กิจกรรมนักศึกษา คือ เป็นบริเวณพ้ืนที่กิจกรรมของนักศึกษาที่ด าเนินการโดยนักศึกษา                 
โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้เข้าร่วมตามความสนใจ ตามความสามารถ เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา เพ่ือสร้างความสนุกสนาน เพ่ิมพูนความรู้ เปิดโอกาสแก่นิสิตนักศึกษา และน าไปสู่ทักษะ
ในความคดิสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกของนักศึกษา นอกจากพ้ืนที่บนเป็นพ้ืนที่ขายอาหารแล้ว และยัง
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือเปิดโอกาสให้มีทักษะในความคิดสร้างสรรค์และความ
กล้าแสดงออกของทุกชมรม โดยจัดพื้นที่นี้ให้เป็นจุดศูนย์กลางของนักศึกษา และมอบความเพลิดเพลินให้แก่คน
ผู้บริโภคในตลาด ซึ่งมีกิจกรรมอย่างมากมาย แต่ละกิจกรรมช่วยสร้างสีสันและเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจเพ่ือให้ลาน
ตลาดถนนคนเดินนักศึกษาได้เป็นที่นิยมของนักศึกษา ซึ่งพ้ืนที่กิจกรรมนักศึกษานั้นได้มีความสัมพันธ์กับลาน
ตลาดถนนคนเดินของนักศึกษา โดยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถ และมีกิจกรรมมากมาย
ซึ่งชมรมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยแบ่งออกเป็น สองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง
กิจกรรมส่วนกลาง ได้แก่ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 
และชมรมในสังกัดองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น  สี่ฝ่าย ดังนี้ ชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 
ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม ชมรมด้านกีฬา และชมรมด้านวิชาการ มีชมรมทั้งหมด 44 ชมรม และ ส่วนที่สอง 
กิจกรรมส่วนคณะ ได้แก่ กิจกรรมสโมสรและชุมนุมในสังกัดสโมสรคณะ ต่างๆ โดยทุกชมรมมีความเกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่นักศึกษาอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางในการด าเนินงานของมหาลัยวิทยาลัย และตัวอย่าง
กิจกรรมมีดังนี ้  

ข้อที่หนึ่ง กิจกรรมชมรมดนตรีสากล ของคณะวิทยาการจัดการ (Management Music Club)                
ที่มีความร่วมมือกันกับชมรมผู้ประกอบการในการสร้างกิจกรรมลานดนตรีขึ้นมาเพ่ือสร้างให้ลานตลาดถนนคน
เดิน Biz mall ให้มีชีวิตชีวาและเป็นตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นกิจกรรมลานกิจกรรมไม้ ซึ่งเป็นลานเวทีเล็ก
ในตลาดเป็นกิจจรมที่สร้างความเพลินเพลินแก่ผู้ที่เข้ามาและสร้างบรรยากาศในตลาดให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น                  
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โดยแสดงร้องเพลงและดนตรีแสดงสด ซึ่งมีการแสดงร้องเพลงอย่างหลากหลายมาร่วมเล่นให้ตลาดมีสีสัน และ
เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจให้กับนักศึกษาและลานตลาดถนนคนเดิน โดยมีนักศึกษาให้ความสนเป็นจ านวนมาก               
เห็นได้จากนักศึกษาท่ีเข้ามาร่วมชมการแสดง ซึ่งมีกิจกรรมนี้ทุกวันในวันเปิดท าการตลาด  

“...กิจกรรมนี้ท าให้มีสีสัน และครึกครื้น ท าให้บิทมอจากแต่ก่อนไม่มีสิ่งดึงดูด ท าให้ไม่เป็น
ตลาดอย่างสมบูรณ์ แต่ตอนนี้มีกิจกรรมเข้ามาให้สร้างตลาดบิทมอเป็นตลาดที่มีชีวิตชีวา
มากขึ้นแต่ก่อนเยอะ ให้นักศึกษาที่ไม่สนใจการเข้ากิจกรรมเลย จนตอนนี้เข้าร่วมบ่อย ๆ 
มากขึ้น...”  

(คุณศศินา เยี่ยงยิ่งเจริญ, สัมภาษณ์เมื่อ 5 มีนาคม 2561)  
  

ข้อที่สอง กิจกรรมในวาระต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การปราศรัยผู้สมัครเลือกตั้ง ซึ่งได้ขึ้นเมื่อวันที่ 
14 มีนาคม 2561 โดยมีลักษณะของกิจกรรมคือ เป็นการปราศรัยขององค์กรนักศึกษาและสภานักศึกษา              
ที่ได้ปราศรัยให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาการเลือกตัวแทนที่สามารถดูแลและด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และการน าลานกิจกรรมลานตลาดถนนคน
เดิน มาเป็นการสร้างประสิทธิภาพของนักศึกษาให้คนที่มาเข้าร่วมงานในลานตลาดท าให้นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสนใจและเข้ามาร่วมกิจกรรมมากกว่าในอดีต  ดังสะท้อนได้จาก 

“...กิจกรรมในงานปราศรัยผู้สมัครเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ จากเม่ือก่อนไม่เคยไป
ดูงานปราศรัย แต่ปัจจุบันได้จัดขึ้นที่บิทมอ ท าให้นักศึกษานั้นได้ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น. 

                                        (นัฐชนิดา ขวัญชื่น, สัมภาษณ์เมื่อ 14 มีนาคม 2561) 

 

“...เป็นกิจกรรมที่ดีท าให้เห็นถึงความส าคัญของการปราศรัยในมหาวิทยาลัย และคนที่เข้า
มาในตลาดให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาว่านักศึกษาสามารถควบคุมงานกิจกรรมการ
ท างานได้ดีเช่นกัน และท าให้ผลักดันนักศึกรุ่นน้องที่ ไม่ชอบเข้ากิจกรรมได้หันมาเข้า
กิจกรรมมากขึ้น...” 

(นุศรา แซ่ตั้ง, สัมภาษณ์เมื่อ 14 มีนาคม 2561)  

“... การที่น าเวทีใหญ่มาไว้ที่บิทมอ จากความคิดเห็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่ดีมากในการน า
กิจกรรมปราศรัยไว้ที่บิทมอ เพราะกระผมในฐานะเป็นองค์การนักศึกษา การเรียกเสียงให้
คนมาเลือกต้องหาสถานที่ที่มีนักศึกษาเยอะเพ่ือให้เขาเลือกเรา และเวทีแต่ก่อนที่ตึก
กิจกรรมนักศึกษาเป็นเวทีเล็กท าให้ปราศรัยเป็นทีมไม่ครบคน...” 

(ธนัชส์วรรธน ์ประสมชาติ, สมัภาษณ์เม่ือ 14 มีนาคม 2561) 
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สร้างพ้ืนที่นักศึกษากลายเป็นผู้ประกอบการ   

พ้ืนที่ผู้ประกอบการ คือ พ้ืนที่ส าหรับใช้ในการประกอบค้าขายในหมู่ผู้ประกอบการ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ส าหรับแม่ค้าและผู้ประกอบการสามารถด าเนินกิจการเพ่ือการค้าขาย ซึ่งพ้ืนที่ลานกว้าง
ในมหาวิทยาลัยได้น าพ้ืนที่แหล่งนี้มาสร้างผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาได้น าศักยภาพของตนเองมาใช้เป็น
ธุรกิจของตนเอง จากการลงพ้ืนที่พบว่าพ้ืนที่สร้างผู้ประกอบการในเหล่านักศึกษาในตลาดมี  สองประเภท คือ 
ประเภทที่หนึ่ง คือ นักศึกษาที่มีธุรกิจของตนเอง และ ประเภทที่สอง คือ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งแต่ละประเภทมีการจัดการและการค้าขายที่แตกต่างกัน ดังนี้ ประเภทที่หนึ่ง นักศึกษาที่มี
ธุรกิจของตนเอง คือ นักศึกษาที่คิดริเริ่มด าเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีความมุ่งมั่นในการวางแผนการ
ด าเนินงานด้วยตนเอง โดยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงทางธุรกิจ เพ่ือแสวงหาผลก าไรและ
ความเติบโต มุ่งแสวงหาความต้องการของตลาด เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค  

“...เริ่มขายถุงเท้านักเรียน ก่อนมาขายสินค้านี้ที่ได้มีประสบการณ์ในการเป็นลูกจ้างก่อน 
จึงได้รู้เทคนิคในการพูดคุยกับลูกค้า เหตุผลที่ขายสินค้านี้เพราะนักศึกษาให้ความสนใจที่
จะซื้อและเป็นสิ่งจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน และ เหตุผลที่น าสินค้ามาขายที่ลานตลาด
ถนนคนเดินของนักศึกษานี้ เพราะลานตลาดถนนคนเดินอยู่ในมหาวิทยาลัย สะดวกแก่
นักศึกษาที่มาจับจ่ายซื้อของ และเดินทางมาขายสินค้าสะดวกเนื่องจากอยู่ในมหาวิทยาลัย 
มีการวางแผนหรือบริหารการขาย โดยมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องขายสินค้าได้กี่ตัว และมี
การจ ากัดเวลาในการเก็บร้าน และมีการท าบัญชีในการขายสินค้า...” 

(ศิริยากร ฤทธิเดช, สัมภาษณ์เมื่อ 14 มีนาคม 2561) 

ประเภทที่สอง ผู้ประกอบการที่เรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง นักศึกษาที่คิดริเริ่ ม
ด าเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีความมุ่งมั่นในการวางแผนการด าเนินงานด้วยตนเอง โดยต้องเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพ่ือแสวงหาผลก าไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาดเพ่ือสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยท าตามแบบแผนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ENTERPRENEURSHIP) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมีการประเมินศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ              
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด          
กลยุทธ์การตลาด ส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ ความต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิตวิเคราะห์งบการเงิน การจัดท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของภาครัฐเพ่ือผู้ประกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
ในส่วนเนื้อหาการสอนที่สร้างความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้การจัดการด้านการตลาดที่
ศึกษาในห้องเรียน สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง และนักศึกษาจะต้องปฏิบัติการขายจริง 10 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษา
ได้รู้ถึงการจัดการด้านการเงินการลงทุนเพ่ือน าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งส่วนใหญ่
นักศึกษาที่เรียนเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการที่สนใจเลือกรายวิชานี้เป็น               
วิชาเสรี   
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“...ขายบาร์บีคิวและน้ าพรุทรานมสดปั่น มีสมาชิก 9 คน มีการแบ่งหน้าที่กันตามความ
ถนัด และ มีการหมุนเวียนหน้าที่กัน  โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่า เหตุผลที่ลงวิชาเรียนนี้
เพราะเป็นวิชาที่น่าสนใจและใช้นะประกอบอาชีพจริง การเรียนการสอนจากรายวิชานี้ 
สอนน าไปใช้ได้จริงเพราะในบางส่วนในพ้ืนที่บิทมอ มีข้อจ ากัดในหลายเรื่องซึ่งสอดคล้อง
จากเนื้อที่เรียน กลยุทธ์ในการขาย ต้นทุนและการวางแผนผลก าไร เหตุผลที่ เพราะ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสนใจและชื่นชอบกินบาร์บีคิว และวัตถุดิบหาง่ายในตลาด และที่
ส าคัญไม่มีที่ไหนขาย การตั้งก าหนดราคาที่ไม่แพงเกินไปนักศึกษามีก าลังซื้อ และข้อดี คือ 
ได้ประสบการณ์ ได้วางแผนและลงมือท าจริง ส่วนข้อบกพร่อง คือ เวลาเตรียมของน้อย
มาก...” 

(กฤษณ์ ฤทธิเดช, สัมภาษณ์เมื่อ 14 มีนาคม 2561) 

จากทั้งสองกรณีของนักศึกษาที่มีธุรกิจของตนเอง และนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
มีความเหมือนและแตกต่างกัน ซึ่งประเด็นที่เหมือนกันคือ การน าสินค้าที่มาจ าหน่ายเป็นสินค้าที่มีความ
ต้องการและสามารถใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา ขณะเดียวกันมีความแตกต่างในด้านกลยุทธ์การค้าขาย
กล่าวคือ ในส่วนนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ด้านกลยุทธ์ วิเคราะห์ผลก าไรและการ
ลงทุนได้เป็นระบบทั้งในส่วนด้านการเงินและต้นทุนวัตถุดิบ ส่วนนักศึกษามีธุรกิจของตนเอง มีความรู้ด้านผล
ก าไรและการลงทุนพ้ืนฐานที่ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร  สองกรณีล้วนเกิดจากพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่ท าให้
นักศึกษาได้เห็นการเป็นผู้ประกอบการขึ้น เพ่ือสร้างรายได้และมีประสบการณ์การขายเป็นของตนเอง                   
จนกลายเป็นผู้ประกอบการอย่างมีศักยภาพ 

สรุปและอภิปรายผล 

 ลาน (ตลาด) ถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ การประกอบสร้างพ้ืนที่สังคมซึ่งทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชมรมผู้ประกอบการ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ใน
การประกอบอาชีพ มุ่งเน้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีทักษะในการ
ด าเนินธุรกิจ ในเชิงปฏิบัติ โดยได้เห็นพ้ืนที่ลานกว้างแหล่งนี้ว่าเหมาะส าหรับการสร้างพ้ืนที่ให้เป็นสังคมของ
นักศึกษา มีการค้าขายโดยมีนักศึกษาเป็นผู้ประกอบ และมีการกิจกรรมลานถนนคนเดินขึ้น เพ่ือเป็นสถาน
ประกอบการแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจ ยังเป็นช่องทางเริ่มต้นที่ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ประสบการณ์การจ าหน่ายและเรียนรู้ประสบการณ์สร้างกิจกรรมอย่างแท้จริง การประกอบการสร้างพ้ืนที่ให้
กลายเป็นพื้นที่สังคมการตลาดของนักศึกษามีสามประการด้วยกัน 

ประการแรก พ้ืนที่การค้าขาย คือ ความเป็นตลาดคือ สถานที่แลกเปลี่ยนสินค้า ที่สัมพันธ์กับท้องถิ่น
หรือชุมชน เเต่เมื่อกาลเวลาสังคมเปลี่ยน ความเป็นตลาดได้ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะการน ากฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์เข้ามาควบคุมวิถีของตลาด สะท้อนได้เห็นได้จาก การปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ทางการ (มหาวิทยาลัย)ให้กลายเป็นพ้ืนที่ตลาด (ชั่วคราว)  อันผ่านจัดการและควบคุมโดยสถาบันหรือ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าการจัดพ้ืนที่ไปตามประเภทของสินค้า การวางกฎระเบียบการใช้พ้ืนที่ (ค่าเช่าล็อก) 
เป็นต้น เมื่อผู้ค้าหรือผู้ประกอบการมีความประสงค์ค้าขาย จ าต้องยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว หรือยินยอมต่อ
กฎระเบียบที่เข้ามาควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้เกิดสภาวะของความผิดปกติหรือความไร้ระเบียบของพ้ืนที่ดังกล่าว 
ซึ่งท าให้เห็นถึงความส าคัญของการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทางการ (มหาวิทยาลัย)ให้กลายเป็นพ้ืนที่ตลาด (ชั่วคราว) 
สอดคล้องกับ ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และ วีระ สัจกุล (2555,น.123) ได้ศึกษาเรื่องการใช้พ้ืนที่สาธารณะ 
เป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัดในเมืองของไทย พบว่า ถนนคนเดินไทยเกิดจากนโยบายจากบนลงล่าง  และเมื่อ
พัฒนาเรื่อยมาก็ได้มีการเรียกร้องจากภาคประชาชนให้มีถนนคนเดินถือเป็นการเปลี่ยนกระบวนการแบบล่างขึ้น
บน และนับเป็นสัญญาณที่ดีของ การสร้างพ้ืนที่สาธารณะเมืองในปัจจุบันแต่การด าเนินการถนนคนเดินไทยยัง
ขาด ความนิ่งอีกท้ังมีแนวโน้มแปรเปลี่ยนไปตามการส่งเสริม จึงเป็นค าถามที่น่าคิดว่า ถนนคนเดินจะด ารงอยู่ไป
เพ่ือท าหน้าที่พ้ืนที่สาธารณะแก่เมืองได้อีกนานหรือไม่เพียงใด 

ประการที่สอง  การประกอบสร้าง “ผู้ประกอบการ”การประกอบสร้างผู้ประกอบการ คือ              
การประกอบให้เป็นรูปร่างก่อให้เกิดขึ้นเป็นบุคคลที่คิดริเริ่มด าเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีความมุ่งมั่นใน
การวางแผนการด าเนินงานด้วยตนเอง โดยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงทางธุรกิจ เพ่ือแสวงหา
ผลก าไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาดเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค สะท้อนเห็นได้จาก 
จากนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการในลานตลาดถนนคนเดิน ที่มีกลยุทธ์การขายที่มีความแตกต่างกัน นักศึกษาที่
เรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ด้านกลยุทธ์ วิเคราะห์ผลก าไรและการลงทุนได้เป็นระบบทั้งใน
ส่วนด้านการเงินและต้นทุนวัตถุดิบ ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ด้านผล
ก าไรและการลงทุนพ้ืนฐาน ซึ่งท าให้เห็นถึงความส าคัญของการประกอบสร้างผู้ประกอบการ สอดคล้องกับ 
วลิปรีหลา องอาจและอริษา ชัยทิพย์ (2554,น.5) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ก าหนดการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยของ
นักศึกษา พบว่า ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษา ประกอบด้วยทัศนคติ 3 ด้าน คือ
ทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติด้านความรู้สึก และทัศนคติด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ
รายย่อย  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

จากการลงพ้ืนที่ศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่า พ้ืนที่ทางสังคมในมหาวิทยาลัยลานตลาดถนนคนเดิน 
Bizmall อยากให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ความส าคัญ
การจัดการตลาด และการสร้างเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา โดยมีการจัดฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการ มีการ
ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และท่ัวคณะทั้ง15 คณะ เพ่ือได้เห็นถึงความส าคัญของนักศึกษาที่สร้างธุรกิจ
ของตนเองในมหาวิทยาลัย และท าให้พ้ืนที่แหล่งนั้นมีผู้ประกอบที่มีศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบ  
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ป า น ร วี  จู ใ จ แ จ่ ม  ( 2 5 6 1 , 2 9  มี น า ค ม )  ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์  ที่ ศู น ย์ กี ฬ า  Sport complex 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ศ ศิ ณ า  เ ยี่ ย ง ยิ่ ง เ จ ริ ญ  ( 2 5 6 1 , 5 มี น า ค ม )  ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์  ที่ ศู น ย์ กี ฬ า  Sport complex 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 ศศิ ภ า  จิ ต ตภิ ร มย์ ศั ก ดิ์  ( 2 5 61 , 25  มกร าคม )  ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์  ที่ ศู น ย์ กี ฬ า  Sport complex 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 
ศิ ริ ย า ก ร  ฤ ท ธิ เ ด ช  ( 2 5 6 1 , 14 มี น า ค ม )  ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์  ที่ ศู น ย์ กี ฬ า  Sport complex 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
สราวุธ รักรอด (2561, 26 มีนาคม) ผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ศูนย์กีฬา Sport complex มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
สิ ณี  เ ต ช ะ ส กุ ล สิ น  ( 2 5 6 1 , 1 4  มี น า ค ม )  ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์  ที่ ศู น ย์ กี ฬ า  Sport complex 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 
สุ ชั ญ ญ า  จ า รุ ทั ศ นั ย  ( 2 5 6 1 , 1 4  มี น า ค ม )  ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์  ที่ ศู น ย์ กี ฬ า  Sport complex 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 
สุ ป ร า ณี  จั น ท โ ส ด  ( 2 5 6 1 , 2 6  มี น า ค ม )  ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์  ที่ ศู น ย์ กี ฬ า  Sport complex 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ลูกลม : ประเพณีประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยว  
กรณีศึกษา ชุมชนนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

 
กฤตภาส ขุนเจริญ1  ธนชาต ิรักนุ้ย2  นันทิกานต์ เศรษฐกุล3 

และยุทธกาน ดิสกุล4 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างประเพณี
ประดิษฐ์ในการจัดงานประเพณีแข่งขันลูกลม และเพ่ือศึกษาบทบาทของประเพณีลูกลมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนบ้านนาหมื่นศรี ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเทศกาลประเพณีลูกลม ของต าบลนาหมื่น-
ศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง จ านวน 11 คน กลุ่มวิสาหกิจ 2 คน ชาวบ้าน 9 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์โดยจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป 

 ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีลูกลมเป็นประเพณีที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านต าบลนาหมื่นศรี ดัง
สะท้อนได้จากเรื่องเล่าตามความเชื่อของชาวบ้าน อันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีลูกลมกับชาวนาใน
ท้องถิ่น กระทั้งเกิดการสร้างครูภูมิปัญญาขึ้นโดยผ่านกระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน              
จนน ามาสู่การจัดงานประเพณีแข่งขันลูกลม เมื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทโดยมีการหยิบ
ยืมประเพณีของท้องถิ่นมาปรับใช้ในสอดคล้องกับบริบทกับการจัดการสมัยใหม่  ดังการจัดงาน “เทศกาลแล
ลูกลม ชมถ้ าเขาช้างหาย” ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลของการท่องเที่ยวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนนา
หมื่นศรี ดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ น าไปสู่การก่อร่างสร้างอาชีพช่วงว่างเว้นจากการท านา 2) ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม จากประเพณีเน้นเพ่ือความสนุกสนานถูกปรับเปลี่ยนไปสู่เน้นผลการแข่งขันและเงื่อนไขของรางวัล 
3) ด้านสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน า ไปสู่การไร้การรับมือหรือ
วางแผนเพื่อเผชิญปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ค าส าคัญ: ประเพณีประดิษฐ์, ประเพณีลูกลม, การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

1-3 นักศึกษาหลกัสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 



820 
 

 
 
   

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
The 2nd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

 

第二届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

Luk Lom : Traditional artificial for tourism. 

A case study of community Na Muen Si Bang Kaeo District of Trang 

province. 

 

 

Abstract 

 This study is qualitative research. The objective is to study the construction of traditional 

artificial in a traditional competitive Luk Lom. And to study the role of the traditional balls 

towards the transformation of Ban Na Muen Si. The primary information providers, are those 

who are involved in the traditional festival ball the wind of Na Muen Si, Amphoe na Yong of 

Trang province. 11 People Enterprise Group 2 were 9 people. Collect information from the 

documents or research. The interview and participant observation. Quality control of the 

construction of traditional artificial analysis of the interview. The data were analyzed by 

discriminant classification, interpretation and conclusion. 

 The study found that The tradition Luk Lom tradition as arising from the wisdom of 

residents of Na muen Si echoes from tales based on the belief of the people. The show the 

relationship between the Luk Lom tradition with a local farmer. Until the construction wisdom 

teachers up through the process of learning center development community culture. 

Confrontation tradition Luk Lom competitive event. When the government and the private 

sector began to play a role by borrowing local tradition comes use in accordance with the 

context with modern management. “Luk Lom Visit the cave of the elephant lost” At the same 

time, the results of tourism led to the change of Na Muen Si community as follows: 1) The 

economy led to the formation of occupation, the absence of farming. 2) Tradition and culture. 

The emphasis on fun is reflected in the results of the competition and the conditions of the prize. 

3) Environment Changing farmland to become a tourist destination leads to a lack of coping or 

planning to face environmental problems. 

 

Keywords: Traditional artificial, Tradition Lok Lum, Tourism. 
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บทน า 

 ปัจจุบันงานประเพณีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมจากงานที่
เน้นด้านพิธีกรรมตามความเชื่อท้องถิ่นเป็นหลักมาเป็นกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจด้วย             
ทั้งนี้เนื่องมากจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม               
โดยน าประเพณีเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มขึ้นราวปี พ.ศ. 2520 ส่งผลให้แต่ละ
ท้องถิ่นได้พยายามดึงเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นจุดสนใจเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและงบประจ าปี จนเกิด
กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการเสริมแต่งสิ่งใหม่ ๆ เข้าไปในประเพณีของตน ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวปฏิบัติ (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2554, 28-29) ปัจจุบันงานประเพณีในรูปแบบเก่า
เป็นกิจกรมการรวมตัวกันเพ่ืองานบุญความเชื่อของท้องถิ่นได้เปลี่ยนผ่านเป็นงานเทศกาลประเพณีที่เน้นความ
สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาร่วมงาน แม้จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาอยู่บ้าง แต่ก็กลายเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของเหตุผลที่ถูกหยิบยกมาใช้ในกิจกรรม โดยเฉพาะในงานประเพณีที่อยู่ ในภาวะเสื่อมคุณค่า การรื้อฟ้ืนที่
ต้องอิงสังคมใหม่ มีผลท าให้รูปและกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป ยิ่งถ้าหากผู้จัดขาดความเข้าใจถึงกระบวนการ
จัดการที่ยั่งยืน มุ่งหวังเพียงผลเศรษฐกิจมากกว่าสังคม งานประเพณีแบบเก่าก็จะถูกน าเสนอเป็นเทศกาล
ประเพณีอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามงานประเพณีที่มีการปรับเปลี่ยนไปจะเป็นกิจกรรมเชิงลบเพียงอย่าง
เดียว ลักษณะการจัดงานแบบใหม่สามารถช่วยสร้างคุณค่าให้กับประเพณีเก่าในวิถีชุมชนใหม่ ทั้งในเชิงคุณค่า
เศรษฐกิจและสังคมได้ด้วยผ่านกระบวนการรื้อฟ้ืน สร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ                 
การสร้างอนุสาวรีย์ผู้น าท้องถิ่น การจัดกิจกรรมฟ้อนร า เล่าเรื่องต านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
โบราณสถานส าคัญในอดีต อีกท้ังยังเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้สาธารณชนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ในฐานะผู้ชมหรือนักท่อเที่ยวที่เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับคนในชุมชนหรือท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ยังช่วย
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในงานเทศกาลประเพณี (เมธาวี ศิริวงศ์,2556) 

 จะเห็นได้ว่างานเทศกาลประเพณีท้องถิ่นได้กลายเป็นกิจกรรมส าคัญในการสร้างตัวตนของท้องถิ่นผ่าน
กระบวนการผลิตประเพณีใหม่ที่เรียกว่า “ประเพณีประดิษฐ์”โดยการอ้างอิงความสัมพันธ์ดั้งเดิมในอดีตรวมทั้ง
การผลิตสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการรับใช้บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ยุทธกาน ดิสกุล, 2553,น. 
8) จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดในท้องถิ่นมักจะผ่านการเลือกสรรจากชุมชนแล้วว่าจะเป็นสิ่งที่สร้าง
ความตื่นตา แปลกใหม่ให้แก่ผู้พบเห็น ขณะเดียวกันก็มีการแทรกเรื่องราวชุมชนลงไปเพ่ือสร้างตัวตนในสังคม  

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีประดิษฐ์พบว่า 1) การรื้อฟ้ืนประเพณีของชุมชนเป็น
การสะท้อนกระบวนการรื้อสร้างประเพณีดั้ งเดิมให้ก่อเกิดหรือบูรณาการทางความคิดให้เข้ากับระบบการ
จัดการสมัยใหม่ ดังเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันการจัดการงาน
บางอย่างไม่ได้เชื่อมต่อกับกิจกรรมหรือความเชื่อในอดีต โดยเกิดการผสมผสานรูปแบบของความบันเทิงที่
ตอบสนองต่อชีวิต ดังตัวอย่างงานของสารภี ขาวดี (2556) ได้ศึกษาประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ : 
บทบาทประเพณีที่มีต่อชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน ผลงานของมณีรัตน์ ก าลังเกื้อ วรรณนะ หนูหมื่น (2560)                 
ได้ศึกษาเรื่องบุญสารทเดือนสิบกับการปรับเปลี่ยนเป็นประเพณีประดิษฐ์ และผลงานของสุรชัย ชินบุตร (2560) 
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ได้ศึกษาจุลกฐินวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ จ.ยโสธร: การรื้อฟ้ืนและประดิษฐ์สร้างพิธีกรรมในปัจจุบัน 2) การรื้อฟ้ืน
ชุมชน เป็นการสร้างความรู้สึกโหยหาอดีตและความต้องการหวนกลับไปหาชีวิตท้องถิ่นในอดีตที่เคยรุ่งเรืองอีก
ครั้ง น ามาสู่การน าเอาประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตกลับมาใช้ใหม่ ปัจจัยส าคัญหนึ่งคือการใช้วัตถุสิ่งของ และ
สถาปัตยกรรมเป็นตัวแทนเพ่ือรื้อฟ้ืนอดีตขึ้นมาอีกครั้ ง ดังตัวอย่างงานของเมธาวี  ศิริวงศ์  ( 2556)                       
ศึกษาประเพณีประดิษฐ์กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษา งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลงานของธนวรรธน์ นิธิปภานันท์ (2558) ประเพณีประดิษฐ์กับการ
เปลี่ยนแปลงที่หัวหิน และผลงานของนิติกร สิงห์ลอ (2558) ได้ศึกษาเรื่องประเพณีประดิษฐ์และภาพชุมชนจิน
ตกรรมในนครชุม 3) ประเพณีประดิษฐ์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็น การดึงความเป็นท้องถิ่นออกจากบริบทท้องถิ่น           
สู่การกลายเป็นสินค้า ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวกลับกลายเป็นเงื่อนไขให้ท้องถิ่นสามารถสร้างพ้ืนที่ทางสังคม
ขึ้นมาเพ่ือรื้อฟ้ืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อโยงไปกับการท่องเที่ยว ดังผลงานของ นิชธิม    
บุญเฉลียว (2552) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวกับการรื้อฟ้ืนประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อเชียงค า ผลงานของ
โศจิลักษณ์ กมลศักดา (2556) ได้ศึกษาตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพ้ืนที่และธุรกิจโหยหาอดีต และ
ผลงานของสายชล แก้วบริสุทธิ์ (2556) ได้ศึกษาเทศกาลกินเจหาดใหญ่: พ้ืนที่ประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยว  

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่างานวิจัยของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับประเพณีประดิษฐ์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเนื่องจาก เมื่อผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ช่วงงานประเพณีแลลูกลมชมถ้ าเขาช้างหายขึ้นเป็นครั้งที่ 20 โดยงาน
ดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณหน้าถ้ าเขาช้างหาย และบริเวณทุ่งนาที่โล่งเตียน (ภายหลังเสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวข้าว) 
ขณะเดียวกันตลอดเส้นทางถนนสองข้างทางจะมีการตกแต่งไปด้วยลูกลมของผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันลูกลมไว้  
ไม่เพียงแต่จะปักเรียงรายไว้ตามถนนเท่านั้น ยังมีการน ามาปักไว้บริเวณที่นาอีกด้วย ซึ่งบริเวณที่นาจะถูก
ตกแต่งด้วย หุ่นไล่กา ธงลวดลายต่าง ๆ เพ่ือความสวยงาม และนอกจากนี้ยังมี กิจกรรมการแสดงบนเวที 
ต่าง ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงยังมีการแข่งขันต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันการใช้ภาษาถิ่นใต้ การแข่งขันต าข้าว              
หุงข้าวแบบโบราณ และยังมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การท าขวัญข้าว การสีข้าวแบบโบราณ การทอผ้า
นาหมื่นศรี เป็นต้น ภายในงานยังมีการจ าหน่ายสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคน
ภายในชุมชนทั้งสิ้น จากการลงพ้ืนที่ดังกล่าวน าไปสู่การตั้งค าถามว่าประเพณีลูกลมมีความส าคัญต่อชุมชนหมืน
ศรีอย่างไร ขณะเดียวกันเมื่อการท่องเที่ยวได้หยิบจับฉวยประเพณีลูกลมออกจากบริบทท้องถิ่น จะส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนทั้งคติความเชื่อและบทบาทของประเพณีที่สัมพันธ์กับชุมชนอย่างไร ทั้งในเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม   

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างประเพณีประดิษฐ์ในการจัดงานประเพณีแข่งขันลูกลม 
2. เพ่ือศึกษาบทบาทของประเพณีลูกลมท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านนาหมื่นศรี  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเทศกาลประเพณีลูกลม ของต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง อย่างชัดเจน จ านวน 11 คน กลุ่มวิสาหกิจ 2 คน ชาวบ้าน 9 คน ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จัดอยู่ ในกรณีศึกษา (Case Study) มุ่ งศึกษาวิ เคราะห์ข้ อมูลจากเอกสาร 
(Document Analysis) และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างประเพณี
ประดิษฐ์ในการจัดงานประเพณีแข่งขันลูกลม และเพ่ือศึกษาบทบาทของประเพณีลูกลมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนบ้านนาหมื่นศรี ในการเก็บข้อมูลภาคสนามใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการ
ถ่ายภาพ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากเอกสารตามความมุ่งหมายการวิจัย โดยใช้ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมาจัดหมวดหมู ่และสรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ผู้วิจัยท าการศึกษา และตรวจสอบความถูกต้องโดย
ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) วิเคราะห์ ถอดรหัสตีความ แล้วน าข้อมูลมาหา
ข้อสรุป และน าเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย   
          ความเชื่อประเพณีลูกลม 
 ประเพณีลูกลมเป็นเรื่องราวของพระพายบนสวรรค์ในช่วงฤดูเก็บข้าว นกต่างออกมากินข้าวของพระ
พาย ซึ่งพระพายไม่มีเวลาเฝ้านกทุกวัน เพราะต้องไปท าความเย็นให้เทวดาจึงมอบให้ลูกลมลูกของพระพายท า
หน้าที่ไล่นกแทน ลูกลมซึ่งขี้เกียจแต่มีปัญญาจึงคิดวิธีที่จะไล่นกจึงได้ตัดไม้ไผ่ให้แบนคาดเป็นกากบาท เพ่ือดัก
ลมจนเกิดเป็นเสียงดังขึ้น ซึ่งท าให้นกกลัวไม่กล้ามากินข้าวในนา พระพายกลับมาจากเข้าเวรเห็นลูกท าไม้ดักลม
มีเสียงไพเราะใหญ่บ้างเล็กบ้างจึงประหลาดใจ วันต่อมาเมื่อพระพายต้องไปเข้าเวรพัดลมให้เทวดาก็ถือโอกาส
เสนอผลงานของลูกให้เทวดาทราบ เมื่อเทวดาทราบก็แสดงความชื่นชมว่าเป็นความคิดที่ดีเห็นสมควรแก่การ
เผยแพร่ไปยังเมืองมนุษย์จึงเรียกเวศหนูซึ่งเป็นทหารเอกให้เข้าเฝ้าเพ่ือบัญชาให้เวศหนูไปเผยแพร่ลูกลมให้
มนุษย์ได้ท าจึงเป็นที่แพร่หลายตั้งแต่นั้นมา จนถึงปัจจุบันจึงมีการเล่นลูกลมในฤดูเกี่ยวข้าวขึ้น อย่างทางจังหวัด
ตรัง ต าบลนาหมื่นศรี ได้สืบทอดการเล่นลูกลมจนถึงทุกวันนี้ (ประเสริฐ คงหมุน, 2561) 
 

“พระพายไม่มีเวลาดูแลข้าวจึงมอบให้ลูกลมลูกของพระพายท าหน้าที่ไล่นก 
ลูกลมจึงได้ตัดไม้ไผ่ลักษณะคล้ายกังหันลมเพ่ือให้นกกลัวจนไม่กล้าที่จะเข้ามากินข้าว” 

(ประเสริฐ คงหมุน, สัมภาษณ์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 

 “ต านานที่เล่าขานกันว่า พระพายได้ให้ลูกชายของตนไปไล่นก แต่ลูกชายกลับเอา
ไม้มาผ่าเหลาเป็นคล้ายลูกลมแต่ไม่มีลูกร้องให้ยาววาสองวาแล้วใส่หลอดยกขึ้นสูงที่มุมไร่ 
ท าให้นกไม่กล้าลงท าสี่มุม พอเห็นว่านกไม่กินข้าวจึงกลับบ้าน พ่อจึงดุว่าใช้ให้ลูกไปไล่นก
แต่กลับมาอยู่บ้านนกคงกินข้าวหมด แต่ลูกกลับบอกว่านกไม่กินข้าวพ่อก็ไม่เชื่อจึงไปดู” 

(เชือน  สงชู, สัมภาษณ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)  
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 จะเห็นได้ว่าทั้งสองเรื่องราวของการสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับพระพาย โดยการน าไม้มาปัก เพ่ือให้นกไม่
ลงมากินข้าวในนา และสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันกับการท านาโดยใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบริบทของพ้ืนที่และวิถีชีวิตของการท านาในฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ข้าวของชาวนาใน ต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
   
          ประเพณีลูกลมกับวิถีชาวนา 

 ชุมชนนาหมื่นศรีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการท าเกษตร จึงท าให้ชาวบ้านเลือกประกอบอาชีพ       
ท าไร่ ท านา พืชสวน พืชผักสวนครัว เป็นต้น อีกทั้งยังเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย หมู ไก่ ปลา เป็นต้น                
ทว่ า โดยส่ วนมากชาวบ้ านทุ กครั ว เรื อนจะประกอบอาชีพท านา เนื่ อ งจากบริ เ วณพ้ืนที่ ต าบล 
นาหมื่นศรีเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม และนอกจากนี้ยังมีลมพัดตลอดทั้งปี ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดเป็นการละเล่นของ
ชาวบ้านอย่างเช่น การเล่นว่าว การเล่นลูกลมขึ้น โดยจะเล่นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว (ปลูกข้าวในช่วงเดือน
กันยายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์) และใช้แกละเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้าว เมื่อพิจารณาการแบ่ง
หน้าที่ชายหญิงพบว่า การเก็บข้าวส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะท าหน้าที่เก็บข้าว และผู้ชายจะเป็นฝ่ายหามข้าว 
ในช่วงระหว่างรอฝ่ายหญิงนั้น ผู้ชายจึงหากิจกรรมท าโดยการเล่นลูกลมถือเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นการน าเอา
วัสดุทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาประดิษฐ์เป็นลูกลม อันประกอบด้วยการน าไม้มาเหลาให้ได้รูปร่างคล้าย
ใบพัด น าทางต้นหวายมาท าเป็นหางเพ่ือตกแต่ง และน าไม้ไผ่มาใช้เป็นเสา จากนั้นยึดเข้ากับต้นไม้ เมื่อลมพัด
แรงจะได้ยินเสียงของลูกลม 
 

 “ลูกลมได้เกิดขึ้นเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา เมื่อจ าความได้ก็มีลูกลมอยู่แล้ว ในอดีต
มีการท านาซึ่งเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะมาเก็บข้าวโดยการเก็บข้าวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิง
เป็นฝ่ายเก็บข้าว และฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายหามข้าว ซึ่งระหว่างรอฝ่ายหญิงนั้น ฝ่ายชายจึง
หากิจกรรมท าโดยการเล่นลูกลม” 

(เชือน  สงชู, สัมภาษณ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) 

 “ลูกลมมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวนา ที่บ้านพ่ีพ่อท าลูกลม แต่ก่อนจะไม่มีการแข่งขัน
กันแบบนี้ ท าด้วยใจรักก็จะท าปักไว้ฟังเสียงเองช่วงหลังมีการแข่งขันที่บ้านพ่ีก็เยอะท าส่ง
ทุกปีเลย” 

(สุนันทา  เสนี, สัมภาษณ์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 จากค าสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับประเพณีลูกลมนั้นมีความเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของชาวนาในชุมชน รวมถึงยังทราบกิจวัตรประจ าวันของคนในสมัยอดีตทั้งชายและหญิงว่ามีการแบ่ง
งานหรือหน้าที่รับผิดชอบในการท า ทว่ายังได้เห็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าลูกลม ว่ามีความส าคัญไม่ว่าจะ
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เป็นการท าเพ่ือประดับตกแต่งบริเวณรอบ ๆ ที่อยู่อาศัย หรือสอนลูกหลานให้น าไปเล่นกับเพ่ือน ๆ เพ่ือการ
พักผ่อนคลายเครียด  
 
 การสร้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เริ่มจากชาวบ้านน าลูกลมมาปักไว้บริเวณนาของตนเองเพ่ือที่จะไล่นกที่มากินข้าว และเพ่ือฟังเสียงของ
ลูกลม ซึ่งแต่ละขนาดจะมีเสียงที่แตกต่างกันออกไป ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ต้องอาศัยใจรักและความ
ช านาญในการประดิษฐ์ลูกลมที่เกิดขึ้นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาในสมัยบรรพบุรุษ จนเกิดเป็นการถ่ายทอดสู่การ
สืบทอดแก่ลูกหลาน จนกระทั้งพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้และศึกษาในเรื่องการท าลูกลม อีกทั้งยังมีการน าเอา
อุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์จับสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตมาแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ซึ่งท าให้เกิดเป็น
การเผยแพร่ความรู้สู่คนภายในชุมชนตลอดจนคนภายนอก ต่อมาชาวบ้านเห็นถึงความส าคัญจึงน ามาจัดเป็น
ประเพณีลูกลมที่ได้รวบรวมเหล่าครูภูมิปัญญาและชาวบ้านที่มีความช านาญด้านการประดิษฐ์ลูกลมมา วิธีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าวได้ถูกน ามาถ่ายทอดโดยครูภูมิปัญญา ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญามา
อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา                
ซึ่งวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาที่ต าบลนาหมื่นศรีนั้น ถือเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ทางอ้อม โดยอยู่ในรูปแบบของการบอกเล่าเรื่องราวผ่านประเพณีลูกลม ส าหรับการแข่งขันลูกลม โดยเริ่มต้น
แข่งขันในช่วงการเก็บข้าวประมาณเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ส าหรับประเพณีลูกลมนั้นได้เริ่มจัด
ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งด าเนินการจัดกิจกรรมโดยอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านภายใน
ชุมชนมาตลอด 5 ปี และลักษณะการจัดการแข่งขันข้ึนอย่างเรียบง่าย 
 
          การประดิษฐ์ประเพณีลูกลมเพื่อการท่องเที่ยว 

 อดีตการเล่นลูกลมของชาวบ้านภายในชุมชนนั้นถูกสร้างขึ้นเพ่ือการไล่นก และเพ่ือเล่นกันเองไม่ว่าจะ
เป็นทั้งเด็กหรือคนหนุ่มสาว รวมไปถึงผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นประเพณีส าคัญในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของ
ชาวบ้านในต าบลนาหมื่นศรีอีกด้วย ในส่วนของการแข่งขันในสมัยอดีตไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนดั่งในปัจจุบัน              
ซึ่งในอดีตนั้นแข่งขันกันเพ่ือความสนุก โดยวัดจากความไพเราะของเสียงเป็นหลัก ซึ่งจะมีรางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่งขันท่ีเป็นสิ่งของจากการสนับสนุนของชาวบ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน  

 เมื่อปี พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านการจัดการแข่งขันลูกลมข้ึน โดยเป็นวัตถุประสงค์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหมื่นศรี ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดประเพณีลูกลม ต้องการที่จะอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันดีงาม เนื่องจากลูกลมได้มีการเริ่มสูญหายไปตามกาลเวลา และมีความควรแก่
การยอดไปสู่การท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่เข้ามาให้การสนับสนุน และมติคณะรัฐมนตรีปี 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเริ่มมีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันมากขึ้น โดยเริ่มจากการแข่งขันที่มีการก าหนดกฎกติกา
การแข่งขันท่ีชัดเจนขึ้น อย่างการจัดแบ่งประเภทโดยก าหนดให้มเีพียงแค ่3 ขนาดที่ใช้ในการแข่งขัน โดยการ 
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ใช้เสียงและวัสดุที่น ามาประดับตกแต่งเป็นตัวตัดสินคือ ขนาดเล็กตั้งแต่ 0 – 50 ซม. รางวัลผลการแข่งขันดอก
ละ 800 บาท, ขนาดกลางตั้งแต่ 51 – 200 ซม. รางวัลผลการแข่งขันดอกละ 1,000 – 1,500 บาท, ขนาดใหญ่
ตั้งแต่ 200 ซม. ขึ้นไป รางวัลผลการแข่งขันดอกละ 1,500 – 2,000 บาท และขนาดพิเศษคือ ใหญ่สุดหรือมีแต่
ซาก รางวัลผลการแข่งขันดอกละ 1,000 บาท 

  ส่วนการตกแต่งจะต้องใช้วัสดุทางธรรมชาติ อย่างลูกลมที่นิยมกันส่วนใหญ่จะเป็นลูกลมที่ส่งเสียงยืด 
ซึ่งทั้งสองกระบอกจะเป็นเสียงเดียวกัน หากต้องการที่จะปรับเสียงสามารถปรับได้โดยการใช้ขี้อุง (ชันโรง)              
ให้เป็นเสียงเดียวกัน โดยลมที่จะพัดผ่านเข้ามาจะเป็นลมในลักษณะของลมอ่อน ลมกลาง ลมแก่ ซึ่งการท า
ลูกลมนั้นจะต้องเป็นเสียงที่สามารถต้านทานลมได้ในทุกระดับ ส่วนตัวลูกร้องที่เป็นตัวท าให้เกิดเสียง มักนิยม
ท าด้วยกระบอกไม้ไผ่ ถ้าหากจะน าไม้ไผ่มาท าลูกร้องไว้ส าหรับการท าในปีหน้าจะต้องหาไม้ไผ่ไว้ในปีนี้ และต้อง
ตัดให้ได้ความยาวที่พอสมควร ไม้ไผ่ล าหนึ่งสามารถท าลูกร้องได้ไม่เกินสองคู่ ต่อมาส่วนการผูกลูกร้องหรือการ
ยึดส่วนใดส่วนหนึ่งให้ติดกันนั้นจะต้องใช้เชือกหวาย หรือย่านลิเภา เพ่ือเป็นการน าเอาวัสดุทางธรรมชาติมาใช้ 
และยังสามารถเป็นจุดที่เพ่ิมคะแนนการแข่งขันได้อีกด้วย ตัวใบพัดโดยส่วนมากจะใช้ไม้แกนา ไม้ก าจัด            
ไม้กระท้อน ไม้ตัง ไม้ปอจง ไม้เหรียง ไม้สัก โดยการเลือกไม้นั้นจะเลือกไม้ที่สะดวกต่อการเหลาตามความ
ต้องการ และบริเวณหางส่วนใหญ่จะถูกท าขึ้นด้วยทางหวาย อาทิ ทางหวายน้ า ทางหวายเคี้ยม ซึ่งจะต้องมี
ความยาวไม่ต่ ากว่า 2.50 เมตร ส่วนการตกแต่งนั้นจะเรียกว่าพ่วงโยน มีลักษณะเป็นเรียงร้อยต่อกันชั้นเหมือน
ฉัตร น ามาแขวนไว้ในบริเวณด้านหน้าจ านวน 2 จุด จุดละ 7 ชั้น และด้านหลังจ านวน 1 จุด 9 ชั้น ซึ่งจะใช้กาบ
หมากในการท า โดยจะใช้กาบหมากในตอนที่หล่นใหม่ ๆ หากช้าเมื่อเอามาม้วนจะท าให้กาบหมากที่ได้มานั้ น
หัก ซึ่งกาบหมากนั้นจะใช้เพียงแค่บริเวณริมของกาบหมากเท่านั้น  

 ขั้นตอนสุดท้ายคือการปักลูกลมเดิมทีจะปักไว้บริเวณต้นไม้สูงใช้ไม้ไผ่ตาโอง ซึ่งตัวไม้ไผ่เองก็ต้องเลือก
เอาที่ปล้องเสมอเมื่อครั้งถึงคราจะยกลูกลมต้องนิมนต์พระมาด้วย เชิญแขกให้มาท าบุญที่ต้นไม้แห่งนี้ แล้วจึง
เชิญชาวบ้านมาร่วมพิธีเพ่ือความเป็นสิริมงคล มากินข้าวร่วมกัน ตอนเอามาปักซ้าว (เสาไม้ไผ่) จะเป็นไม้ไผ่ที่มี
ลักษณะล าต้นตรงเกือบจะแก่ โดยจะต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป เชือกที่น ามายึดควรเป็นเชือกจาก
ธรรมชาติ อาทิ ย่านเชือก ย่านยางเหลือง ย่านไส้เป็ด ย่านผ้าร้ายห่อทอง 

 จนเกิดเป็นการแพร่หลายในช่องทางของสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงการบอกเล่าปาก
ต่อปาก ทว่ายังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในหมู่นักท่องเที่ยว จนช่วงปี พ.ศ. 2560 ได้มีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนเปิด
ร้านอาหารและเครื่องดื่มเล็ก ๆ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา ต าบลนาหมื่นศรี ในรูปแบบของการจัดตั้งซุ้มร้าน
ข้างทุ่งนา เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านได้มาซื้อและชมความงามของทุ่งนา และต่อมาได้มีร้านอาหาร
เครื่องดื่มขนาดใหญ่เข้ามาเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ต าบลนาหมื่นศรี ซึ่งได้รับการตอบรับ
อย่างดี นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจประจวบเหมาะกับสถานที่ที่ตั้งของร้านอยู่บริเวณที่จัดแข่งขันลูกลม                  
จึงท าให้นักท่องเที่ยว ชาวบ้าน รวมไปถึงนายทุนต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ ท าให้กิจกรรมลูกลม และต าบลนา
หมื่นศรี เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น  
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  “เดิมประเพณีลูกลมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยฝีมือของชาวบ้าน
ในชุมชน จนกลายเป็นประเพณีการแข่งขัน โดยเริ่มต้นจากการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน
จ านวนประมาณ 10 - 20 คน ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนให้การสนับสนุน
กันเอง ทว่าในปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจ านวนประมาณ 200 คนข้ึนไป”  

(สุพล ศรีโยธา, สัมภาษณ์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 

 “คนไปทุ่งนามากกว่าที่จะมาหน้าถ้ าเขาช้างหาย เพราะเป็นการตามกระแสกัน
มากกว่า ขายได้วันไม่กี่บาท ช่วงเทศกาลขายดีขึ้น แต่อนาคตจะมีการปรับปรุงทัศนียภาพ
บริเวณหน้าถ้ าเพ่ือดึงนักท่องเที่ยว” 

(อนันต์  นาศรี, สัมภาษณ์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของประเพณีลูกลมที่มีจุดเริ่มตั้งแต่ การน าลูกลมมาไล่นก เป็นกิจกรรม
ยามว่างของชาวบ้านที่ใช้ในเวลาว่าง เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน จนเกิดการลืมเลือนของคนในชุมชนใน
การละเล่นดังกล่าว ต่อมาชาวบ้านเกิดความคิดในการจัดการแข่งขันกันเองเมื่อปี พ .ศ. 2542 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาหมื่นศรี เข้ามามีส่วนร่วมในการกิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานรัฐเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นจังหวัด
ตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเห็นชัดจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ตอนเริ่มต้นมีเพียง 20 คน แต่ในปัจจุบันมีถึง 200 คน และในปัจจุบันมีภาคธุรกิจมีการ
เข้ามาลงทุนในพื้นท่ีท าให้เกิดความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ  
 
ประเพณีประดิษฐ์สู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนนาหม่ืนศรี 

 ด้านเศรษฐกิจ  
 ประเพณีการแข่งขันลูกลมที่ชุมชนนาหมื่นศรีถือเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดตรังและต่างจังหวัดนั้น 
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว เข้ามาในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ            
ในชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหาร และเครื่องดื่มมานั่งรับประทานในบริเวณริมทุ่งนา รวมไปถึงร้านค้า
ของคนในชุมชนอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อราคาที่ดินของพ้ืนที่ชุมชนอีกด้วย เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ ท าให้ราคาที่ดินสูงขึ้นอย่างมาก จึงท าให้มีกลุ่มนายทุนเข้ามาซื้อที่ดินเพ่ือใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 

 อย่างชาวบ้านที่เคยประกอบอาชีพปลูกหญ้าควายจ าหน่าย ภายหลังได้เป็นเจ้าของกิจการร้านริมธาร
ชมทุ่ง ที่เปิดให้บริการในช่วงปี พ.ศ. 2560 เป็นร้านอาหารเช้าที่คอยให้บริการคนท างานที่สัญจรผ่านไปมาได้รับ
ประทานอาหารก่อนการไปท างานในช่วงเช้าได้ดื่มด่ ากับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาจนเป็นที่มาของการ
ตั้งชื่อร้าน และต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2561 ได้เกิดร้านภูหลวงลูกลมขึ้น เดิมเจ้าของกิจการได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของโครงการหลวงต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทขนม เครื่องดื่ม เครื่องใช้สุขภัณฑ์ ยังรวมไปถึงการจัดกระเช้า
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ของขวัญ อยู่บริเวณในอ าเภอเมืองตรัง ทว่าได้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติที่มิอาจพบเห็นได้ ในตัวเมือง 
จึงใช้สถานที่บริเวณทุ่งนาของต าบลนาหมื่นศรี มาสร้างเป็นกิจการส่วนตัวในรูปแบบของร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ที่จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองและสัมผัสกับบรรยากาศบริเวณโดยรอบ ประจวบกับสถานที่
แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันลูกลม ทางร้านจึงได้น าเอาลูกลมซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของ ต าบลนาหมื่น
ศรี มาเป็นส่วนหนึ่งของร้าน จึงเป็นที่มาของชื่อร้านภูหลวงลูกลม 

 ส าหรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร เนื่องจากมีการเข้ามาของกลุ่มนัก
ลงทุนหรือนักท่องเที่ยว ท าให้คนในชุมชนพยายามที่จะแสวงหารายได้อีกทาง โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองไป
จากเดิม โดยในอดีตชาวบ้านภายในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์              
ทว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ท าให้ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพเสริมขึ้น 
อย่างการน าอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจ าหน่าย เพ่ือให้เกิดเป็นผลประโยชน์ที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

 ชาวนาที่ต้องไปเก็บเกี่ยวข้าวไม่มีเส้นทางที่จะให้รถลงไปเก็บข้าว เพราะมีเส้นทางชลประทานขวางอยู่
ซึ่งอยู่ในลักษณะของการยกท่อแป๊ปสูงจนเกินไป จนชาวนาต้องออกมาขู่ว่าจะไม่ท านา ทว่าร้านอาหารที่ได้เปิด
บริการขึ้นบนที่นาไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรต่อการท านาแต่อย่างใด เพราะบริเวณที่ตั้งของร้านอาหารคือที่นาของ
เจ้าของร้านเอง จากนั้นนายทุนเริ่มให้ความสนใจต่างเข้ามาพยายามซื้อที่นาเพ่ือที่จะประกอบธุรกิจ                   
ท าให้ชาวนาบางส่วนได้เริ่มทยอยขายที่นาของตนให้กับนายทุน วิถีชุมชนเริ่มหายไป แต่ก็เป็นข้อดีของการ
ท่องเที่ยวที่ท าให้คนเมืองได้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน และสามารถสร้างกระจายรายได้ให้แก่ชาวบ้านใน
ชุมชน แต่ไม่นานนี้จะมีงานลูกลมทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาหมื่นศรีได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมา
จ าหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีอยู่ของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวได้ชม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่ 

 ด้านประเพณีและวัฒนธรรม  

 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่กลุ่มผู้สนับสนุนได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างเห็นได้ชัด คือเรื่องของประเพณีลูกลมจากในอดีตชาวบ้านภายในชุมชนจะปักลูกลมไว้ทั่วบริเวณชุมชน 
ทว่าในปัจจุบันนั้นจะมีการปักลูกลมไว้เพียงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ตลอดจนมีการแข่งขันลูกลมที่มีกฎกติกาอย่าง
ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่มีการแข่งขันเพียงเพ่ือความสนุกสนานและฟังความไพเราะของเสียงเท่านั้น          
ท าให้ผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมต าบลนาหมื่นศรีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวได้เห็นลูกลมเรียง
รายอยู่ตามท้องนา และจึงเป็นสิ่งที่ท าให้การท่องเที่ยวต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว 
เพ่ือจะได้ชมลูกลม  
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“ในอดีตมีการแข่งขันลูกลม แต่มีการแข่งขันกันในลักษณะเป็นกีฬาอย่างหนึ่งมากกว่า 
แข่งขันเพ่ือความสนุก เพ่ือฟังเสียงลูกลม แต่ปัจจุบันเมื่อมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้การ

สนับสนุนก็เริ่มมีการแข่งขันที่จริงจังมากขึ้น เริ่มมีกฎกติกาที่ชัดเจน”   

(เชือน สงชู, สัมภาษณ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) 

 “ในอดีตลูกลมเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ปกติในต าบลนาหมื่นศรี แต่การเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตที่เกิดขึ้นท าให้ลูกลม หายไปจากต าบลนาหมื่นศรี แต่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต้องการให้
ประเพณีดั้งเดิมกลับมาจึงเกิดประเพณีลูกลมขึ้น ประกอบกับนโยบายทางภาครัฐที่ส่งเสริม
ให้เน้นการท่องเที่ยว ท าให้มีความนิยมในการท่องเที่ยวมากข้ึน ในปัจจุบัน”  

(ประเสริฐ คงหมุน, สัมภาษณ์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 

 จากค าสัมภาษณ์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นความขัดแย้งระหว่างนโยบายของ
ภาครัฐและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในพ้ืนที่ที่ภาครัฐจะเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ แต่วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวบ้าน ที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทในสังคม
ปัจจุบัน  

 ด้านสิ่งแวดล้อม   

 ชุมชนนาหมื่นศรีเป็นที่รู้จักของประชาชนที่น ามาซึ่งผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวจ านวนมาก ซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ต าบลนาหมื่นศรี จากที่เห็นได้ชัด คือปัญหาขยะ ซึ่งเกิดจากท่ีนักท่องเที่ยวได้เข้ามารับประทาน
อาหาร และเครื่องดื่ม ทว่าในพ้ืนที่นาต าบลนาหมื่นศรีได้เปิดโอกาส และให้อิสระกับนักท่องเที่ยวได้สามารถลง
ไปเดินเล่น และถ่ายรูปในบริเวณทุ่งนาได้ จึงท าให้เกิดปัญหาตามมา อย่างการที่นักท่องเที่ยวทิ้งขยะลงใน
บริเวณทุ่งนา ไม่ว่าจะเป็นภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ า เป็นต้น โดยเห็นได้ชัดว่าปัญหาขยะนี้นั้นเกิดข้ึนจากการขาด
จิตส านึกของนักท่องเที่ยว ทั้งที่ทางชุมชนหรือกลุ่มร้านค้านั้นก็ได้จัดตั้งถังขยะไว้แล้ว และอีกปัญหา               
คือมีนักท่องเที่ยวบางส่วนลงไปถ่ายรูปในทุ่งนาแล้วดึงต้นข้าวออกมา เพ่ือใช้ในการถ่ายรูปเพียงไม่กี่รูปแล้วก็ทิ้ง
ไป จึงส่งผลให้ต้นข้าวนั้นตายไป รวมไปถึงยังมีปัญหาจราจรอีกด้วย เนื่องจากเส้นทางของชุมชนต าบลนาหมื่น
ศรีนั้นเป็นถนนสองเลน อีกทั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจ านวนมากจึงท าให้มีการจอดรถที่กินพ้ืนที่เส้นทาง
การจราจร จึงเกิดเป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัด อีกท้ังยังเป็นการท าลายมลพิษทางอากาศอีกด้วย 

 “เริ่มขายตั้งแต่ พ.ศ. 2521 จากที่เคยอยู่มานานก็มีความกังวลว่าธรรมชาติจะสูญ
หายไป แต่ก็จะไม่ได้เห็นนาหน้าเขาแบบนี้อีกต่อไปซึ่งถือเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการเข้า
มาของการท่องเที่ยว” 

(สุนันทา เสนี, สัมภาษณ์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) 
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 “เมื่อพ้ืนที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท าให้ชาวบ้านเกิด
การเดือดร้อนไปทุกคน ต้องเจอปัญหากับขยะ และการจราจรที่ติดขัด ซึ่งมีการจ าหน่าย
สินค้าในลักษณะของร้านริมนาเป็นจ านวนมาก และในเรื่องของราคาสินค้ามีการแบ่งชน
ชั้นระหว่างคนเมืองและชาวบ้านปกติ ชุมชนไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายจากการสร้าง
แหล่งท่องเที่ยว” 

(อารอบ เรืองสังข์, สัมภาษณ์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมมีทั้งด้านบวก และด้านลบ โดยการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนต าบลนาหมื่นศรีนั้นมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิถีชีวิต 
ด้านประเพณีวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม จึงเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วต่อชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ต่อความเป็นอยู่ วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยผลกระทบที่ได้มา
นั้นเกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น จึงต้องเห็นความส าคัญของการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติ เพราะ
มนุษย์เองนั้นก็ไม่สามารถมาหาสถานที่แบบนี้ได้ และมนุษย์เองนั้นก็ได้ใช้ความงดงามของธรรมชาติในการสร้าง
อาชีพ และรายได้ เพ่ือไปเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทว่าเมื่อได้ตามสิ่งที่มนุษย์ต้องการหรือปรารถนามากเกินไป 
ย่อมท าให้มนุษย์ลืมนึกถึงสิ่งที่คอยช่วยเหลือเรา นั้นคือธรรมชาติ แต่เมื่อคิดได้นั้นก็อาจจะสายไปแล้ว เนื่องจาก
ได้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นขยะ มลพิษทางอากาศ รวมถึงการสร้างแหล่งท ารายได้ของนักลงทุน 
และตอนนั้นเองที่อาจจะท าให้ธรรมชาติเปลี่ยนไป เพราะมนุษย์หวังแต่ผลก าไร และความสุขสบายอย่างเดียว
จนลืมนึกถึงธรรมชาติ 
 
อภิปรายผล   

 การประกอบสร้างประเพณีประดิษฐ์ในการจัดงานประเพณีแข่งขันลูกลม 

 ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากชาวบ้านภายในชุมชนที่เกิดขึ้นในช่วงอดีตกาล ซึ่งแตกต่างกับการ
ประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบัน ที่เป็นการผสมผสานด้วยการการหยิบยืมสิ่งที่เกิดขึ้นจากความทันสมัย และ
ความเป็นท้องถิ่น ซึ่งการผนวกรวมดังกล่าวนั้นได้อาศัยการผสมผสาน ทั้ งความเป็นวิถีชีวิตที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป็น
ส่วนผสมเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น โดยการน าเอาประเพณีลูกลมที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตมาปรับเปลี่ยนทั้งใน
รูปแบบการแข่งขันก าหนดให้มีกฎกติกาที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รูปแบบการประดิษฐ์ที่น าเอาวัสดุทาง
ธรรมชาติและวัสดุที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือร่วมกันเพ่ือความสะดวกสบายง่ายต่อการซื้อหา รวมไปถึงยังมีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทว่ายังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีลูกลมไว้ให้คงอยู่ สอดคล้องกับ ธนวรรธน์ นิธิปภานันท ์(2557) ได้ศึกษาเรื่อง
หัวหินกับประเพณีประดิษฐ์: ศึกษากรณีการประกอบ สร้างเพลินวาน กลุ่มทุนที่เป็นชนชั้นกลางนั้นเริ่มเข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่หัวหิน โดยการลงทุนและสร้างสถานที่ประดิษฐ์หลายแห่ง                 
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อาทิ เพลินวาน ตลาดน้ าหัวหิน  เพลินวาน ถูกประกอบสร้างขึ้นภายใต้วิธีคิดของการ ผสมผสาน (Hybrid)             
อันเป็นการรวมกันของบริบทท้องถิ่น (Local) และบริบทโลก (Global) จนท าให้การประดิษฐ์ ดังกล่าวเป็นที่
ดึงดูดและน่าสนใจของนักท่องเที่ยว 

 ประเพณีประดิษฐ์สู่การกลายเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว 

  จากร้านภูหลวงกรีนเพสในอ าเภอเมืองตรัง ที่ค้าขายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงท่ามกลางตึกราและรถที่
สัญจรไปมามากมาย สู่ร้านภูหลวงลูกลมในอ าเภอนาโยง ที่ถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งนาและขุนเขา รวมไปถึงพ้ืนที่
ต าบลนาหมื่นศรีแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ก าเนิดการแข่งขันลูกลมอีกด้วยจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อร้าน และการ
น าเอาศิลปะในรูปแบบของการตกแต่งบรรยากาศร้านให้อยู่ในลักษณะของการสร้างบ้านและบรรยากาศของ
ชาวบ้านในเกาะลันตา โดยเป็นการน าเอาวัสดุทางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในการสร้างร้านเพ่ือไม่ให้เป็นการ
ท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเพ่ือให้เกิดเป็นการผสมผสานให้เข้ากับพ้ืนที่ต าบลนาหมื่นศรีอย่างลงตัว              
จึงมีการน าเอาลูกลม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีตมาตกแต่งเป็นบรรยากาศของร้าน ซึ่งท าให้เห็นถึงความส าคัญ
ของอดีตที่น่าค้นหา ตลอดจนควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ สอดคล้องกับ อนงค์นาถ รัตติโชติ (2559) ได้ศึกษา
เรื่องสถานีรถไฟกันตัง : การถูกท าให้กลายเป็นสินค้าภายใต้บริบทการท่องเที่ยว              พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทไปจากเดิมโดยถูกท าให้กลายเป็นสินค้า เนื่องมาจากการให้คุณค่า และความหมายของ
สถานีรถไฟกันตังที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากสถานีรถไฟที่ใช้ในการขนส่ง สินค้า ติดต่อเดินทางเป็นจุด
รวมกลุ่มของชาวบ้านที่ด ารงชีพด้วยการค้าขาย แต่เมื่อกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในลักษณะของการ
โหยหาอดีตเข้ามามีบทบาทในแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทางภาครัฐจึงได้เข้ามาปรับปรุง
พ้ืนที่ย่านสถานีรถไฟกันตังให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานีรถไฟกันตังได้ถูกประกอบสร้างจาก
องค์ประกอบต่าง ๆ ท าให้กลายเป็นสินค้าสู่กระแสการท่องเที่ยว 
 
 การท่องเที่ยวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชน 

 เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามาท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยได้มี
นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสาย เพียงเพ่ือต้องการที่จะพักผ่อน หรือรับประทานอาหาร
ท่ามกลางกลิ่นอายธรรมชาติ อีกทั้งยังได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงการได้ศึกษาประเพณีลูกลมประเพณี
เก่าแก่ของชุมชนอีกด้วย ทว่าสิ่งเหล่านี้อาจท าให้เกิดเป็นการเปลี่ยนของชุมชน อย่างการท านาของชาวบ้านเมื่อ
สถานที่แห่งนี้ต่างเป็นที่หมายตาแก่นักประกอบการจึงน ามาสู่การขายที่ดินของชาวนาในบางส่วน จนท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพของชาวบ้านและเกิดการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่จากที่นากลายเป็นร้านอาหารที่ จะ
รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไปจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังปรากฏ
ให้เห็นคงต้องสูญสลายหายไปตามกาลเวลาและความต้องการของมนุษย์ สอดคล้องกับ  ธนวรรธน์   
นิธิปภานันท์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องประเพณีประดิษฐ์ กับการเปลี่ยนแปลงที่หัวหิน พบว่า ประเพณีประดิษฐ์ที่
ถูกสร้างขึ้นนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือดึงดูดและก่อให้เกิดกระแสจนท าให้หัวหินกลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยว 
เพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต  และประเพณีประดิษฐ์ยังได้กลายมาเป็นเครื่องมือส าคัญ
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ที่จะท าหน้าที่ผลิตสร้างความแปลกใหม่รวมไปถึงสร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหัวหิน และดังที่ 
นิชธิมา  บุญเฉลียว (2552) ได้ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวกับการรื้อฟ้ืนประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อเชียงค า 
พบว่า ความเป็นลื้อถูกแยกออกจากบริบทท้องถิ่น สู่การกลายเป็นสินค้าวัฒนธรรม ผ่านการประดิษฐ์ประเพณีที่
ผูกโยงกับการนิยามอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ทว่าการท่องเที่ยวก็กลายเป็นเงื่อนไขที่ท าให้ชาวลื้อในเชียงค า
สามารถสร้างพ้ืนที่ทางสังคมข้ึนมาเพ่ือรื้อฟ้ืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย พบว่าประเพณีลูกลมเป็นประเพณีที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านต าบลนาหมื่นศรี
ดังสะท้อนได้จากเรื่องเล่าตามความเชื่อของชาวบ้าน อันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีลูกลมกับชาวนา    
ในท้องถิ่น กระทั้งเกิดการสร้างครูภูมิปัญญาขึ้นโดยผ่านกระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุ มชน               
จนน ามาสู่การจัดงานประเพณีแข่งขันลูกลม เมื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทโดยมีการหยิบ
ยืมประเพณีของท้องถิ่นมาปรับใช้ในสอดคล้องกับบริบทกับการจัดการสมัยใหม่ ดังการจัดงาน “เทศกาลแล
ลูกลม ชมถ้ าเขาช้างหาย” ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลของการท่องเที่ยวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนนา
หมื่นศรี ดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ น าไปสู่การก่อร่างสร้างอาชีพช่วงว่างเว้นจากการท านา  2) ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม จากประเพณีเน้นเพ่ือความสนุกสนานถูกปรับเปลี่ยนไปสู่เน้นผลการแข่งขันและเงื่อนไขของรางวัล 
3) ด้านสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน าไปสู่การไร้การรับมือหรือ
วางแผนเพื่อเผชิญปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทว่าในปัจจุบันกลุ่มนายทุนเริ่มที่จะมีบทบาทมากขึ้นที่ต าบล
นาหมื่นศรีได้พยายามประดิษฐ์แหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ อย่างกิจการร้านอาหารที่ถูกสร้างขึ้นในบริเวณทุ่งนา 
ดังนั้น ประเพณีลูกลมจึงเป็นสิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านนาหมื่นศรีทั้งในด้านเศรษฐกิจ                
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในต าบลนา
หมื่นศรี จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยประเพณีประดิษฐ์ในการจัดงานประเพณีแข่งขัน
ลูกลมขึ้น 

 การลงพ้ืนที่ศึกษาในต าบลนาหมื่นศรี คณะผู้วิจัยพบว่า ประเพณีลูกลมได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ
ทุกปี จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องพบข้อมูลที่ส าคัญ และข้อมูลที่เป็นประเด็นที่คณะผู้วิจัยเห็นได้ชัดนั้นก็คือ
ประเพณีลูกลม ผู้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งหากสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่าไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวเพียงพอที่จะสืบต่อประเพณีดังกล่าวได้สมบูรณ์หรือมากเพียงพอที่จะสืบทอดไปสู่รุ่นต่อไป ซึ่งหากได้รับ
การจากภาคประชาชน โดยอาศัยความช่วยเหลือและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ด ารง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของพ้ืนที่ไว้ให้ยาวนาน ให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และอีกประการหนึ่ง 
คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีที่มีส่วนได้รับผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมประเพณีลูกลมเพ่ิมขึ้น 

 อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวของประเทศไทยย่อมความโดดเด่น และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและ
ชาวบ้านในชุมชนได้จ านวนหนึ่ง ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจึงถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง             
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ที่ต้องอาศัยทั้งคนภายในและคนนอกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ให้คงความเป็นดั้งเดิมไว้มากกว่าการดัดแปลงจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นที่มิอาจหวนกลับมา
นึกถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตได้ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องประเพณีประดิษฐ์ 
ซ่ึงวิธีการประดิษฐ์ประเพณีที่พบในปัจจุบันเป็นการน ามาประยุกต์ใช้เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการประดิษฐ์ในรูปแบบ
ที่แตกต่างกันไป การประดิษฐ์ดังกล่าวล้วนแต่เป็นการน าเอาอดีตมาประกอบสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญในด้านการท่องเที่ยว  
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นายสถาพร  ศรีสัจจัง 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๔) อายุ ๖๑ ปี ท่านเกิดท่ีจังหวัดพัทลุง แต่ปัจจุบันพํานัก
อยู่ในจังหวัดสงขลา ชีวิตการทํางานของท่านนอกจากการเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ท่านยังเป็นกวี
และนักเขียนท่ีสร้างผลงานหลายประเภทท้ังเรื่องสั้น บทกวี ร้อยแก้ว และวรรณกรรมเยาวชน ผลงานหลายเรื่อง
ได้รับยกย่อง ได้รับรางวัล และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น เรื่องสั้น เรื่อง คลื่นหัวเด่ิง วรรณกรรม 
เยาวชนเร่ือง เด็กชายชาวเล เป็นต้น  

อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง เป็นกวีและนักเขียนท่ีเป็นนักคิด นักอุดมคติ และนักต่อสู้เพ่ือสังคม ผลงาน
วรรณศิลป์ของท่านผูกติดอยู่กับความเคล่ือนไหวและความเปล่ียนแปลงทางสังคม ท่านเติบโตมาในช่วงที่
ประชาชนถูกรังแกด้วยอํานาจอันไม่เป็นธรรม จึงได้เข้าร่วมกระบวนการต่อสู้ด้วยพลังกาย พลังใจ และพลัง
ปัญญาท่ีกลั่นออกมาเป็นเร่ืองสั้นและบทกวี งานเขียนของท่านได้กล่าวแทนใจของนักต่อสู้คนหนุ่มสาวในยุค
แสวงหา สานต่อแนวคิดของกลุ่มวรรณกรรมเพ่ือชีวิต วรรณกรรมเพื่อประชาชน สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
และสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผู้อ่านท่ัวไป จุดเด่นอีกประการหน่ึงในงานประพันธ์ คือ การสร้างจิตสํานึกในการ
ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นธรรมอย่างไม่ย่อท้อหวาดหว่ัน โดยใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ท่ีงดงาม คมคาย 
และเข้มข้นด้วยพลังอารมณ์สะเทือนใจ ในขณะเดียวกันก็มีความหวานซ้ึงของอารมณ์กวี เล่นคํา เล่นเสียง ผสาน
คําท้องถิ่นกับภาษากลางได้อย่างมีรส เข้มข้นทั้งเน้ือหา และลีลา จนอาจกล่าวได้ว่า กวีนิพนธ์ของท่านเป็น
ต้นแบบของตระกูลช่างสลักถ้อยคํา เป็นงานวรรณกรรมศิลป์ท่ีสืบสานต่อมาในกลุ่มกวีร่วมสมัยท่ีเป็นชาวภาคใต้ 
ท้ังยังสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงบันดาลใจแก่กวีและนักเขียนรุ่นน้องให้สืบต่ออุดมการณ์ความคิด
และอัตลักษณ์แห่งวรรณกรรมศิลป์ของท่านต่อมา  

 
 
 
 
 



เม่ือช่วงเช้าของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะเจ้าหน้าที่กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม          
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เข้าเย่ียมอาจารย์สถาพร  ศรีสัจจัง ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา อันเป็น
สถานที่ทํางานของท่าน โดยท่านได้สานต่องานจากศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ (ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
วัฒนธรรม) อดีตผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ซ่ึงเป็นผู้บุกเบิกและก่อต้ังสถาบันทักษิณคดีศึกษาขึ้นมา  
จึงถือเป็นภารกิจสําคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานอันเป็นแหล่งการเรียนรู้ และศูนย์กลางการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวใต้ และหน่ึงในหลายภารกิจท่ีท่านดําเนินงานอยู่นั้น ท่านได้ยกตัวอย่างการจัด
กิจกรรมค่ายนักเขียนท่ีกําลังดําเนินการอยู่ โดยหัวใจของงานคือ การอยู่ร่วมกันของเยาวชนแบบพหุวัฒนธรรม 
หมายถึงการให้เยาวชนชาวใต้ท้ังพุทธและมุสลิม ได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในค่ายดังกล่าว โดยใช้งานเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นเป้าหมายในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน และมีนักเขียนชาวใต้
ท่ีมีช่ือเสียงท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ มาร่วมเป็นวิทยากรหลายท่าน ถือเป็นโครงการหน่ึงท่ีช่วย          
“จุดประกายให้เด็กรักการเขียน” ท่านกล่าวว่า “ผมทําค่ายมา ๒๐ ปีแล้ว เป็นค่ายแรกๆ ของภาคใต้ จาก
ประสบการณ์ของผม การจัดค่ายให้เด็กร้อยคน หากได้เด็กท่ีเป็นนักเขียน ๔ – ๕ คน ผมถือว่าคุ้มแล้ว 
เพราะอย่างน้อยก็ทําให้เด็กท่ีเข้าร่วมอ่านหนังสือเป็นและรู้จักตัวเองมากข้ึน ท่ีผ่านมาพบว่าบางคนท่ีผ่าน
จากค่ายจบไปเป็นหมอ เป็นอาจารย์ บางคนจบปริญญาเอกก็มี” แม้ผลตอบแทนท่ีได้อาจช้าและไม่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน แต่ผลลัพธ์ในเชิงคุณค่าต่อชาติบ้านเมืองนั้นมีค่ามหาศาล ทรัพยากรบุคคลรุ่นแล้วรุ่นเล่า 
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ียังคงอยู่ให้ลูกหลานได้เห็น ถือเป็นตัวอย่างหน่ึงอันเป็นผลจากการทํางานของท่าน และด้วย
การทํางานท่ียาวนานกับอุดมการณ์ท่ีชัดเจนในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงถือว่าท่านเป็น 
ผู้ท่ีมีคุณูปการต่อท้องถิ่นภาคใต้และของชาติท่ีสมควรได้รับการยกย่องอย่างย่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
เม่ือซักถามถึงสุขภาพของอาจารย์สถาพรน้ัน โดยรวมถือว่าสุขภาพแข็งแรง แม้ว่าจะมีโรคประจําตัวอยู่

บ้าง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แต่ท่านหม่ันดูแลสุขภาพและควบคุมอาหาร ทําให้หน้าตาสดใส และ         
ไม่ชอบทําตัวเป็นคนป่วย ทุกวันน้ีจึงพยายามหาเวลาว่ิงออกกําลังกาย และลดการทํางานลงเนื่องจากใกล้
เกษียณอายุ จึงอาจมีเวลาดูแลตัวเองได้มากข้ึน ซ่ึงท่านกล่าวว่า อยากใช้ชีวิตบ้ันปลายอย่างเงียบๆ กับครอบครัว
ด้วยการเป็นชาวสวนอย่างมีความสุข 

********************** 
 

ธิคําพร  อดทน บันทึก/ ทัศชล เทพกําปนาท ตรวจแก้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกองทุนฯ และสื่อมวลชนได้เดินทางไปพบอาจารย์สถาพร       
ศรีสัจจังอีกครั้ง ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา ซ่ึงอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่สถาบันฯอยู่ แม้จะ
เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ดูสุขภาพของอาจารย์ยังแข็งแรง และยังต้ังใจทํางานอย่างต่อเน่ือง อาทิ             
เป็นท่ีปรึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา  

และขณะนี้ยังได้เริ่มโครงการ “เพาะสร้างเมล็ดพันธ์วรรณศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ” อันเป็นโครงการ  
ท่ีท่านได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม ซ่ึงโครงการน้ีมีวัตถุประสงค์สําคัญ คือ   

๑) เพ่ือจัดกระบวนการเพาะสร้างเยาวชนให้สนใจและให้ความสําคัญกับงานวัฒนธรรมของชาติด้าน
วรรณศิลป์   

๒) เพ่ือสร้างนักเขียน/กวี ท่ีเป็นศิษย์สายตรงของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์อย่างทันกาล เพ่ือให้มี
ผู้รับประสบการณ์และความจัดเจนจําเพาะท่ีเป็น “อัตลักษณ์” และ “ต้นแบบ” ของศิลปินแห่งชาติ สาขา
วรรณศิลป์โดยตรง 

๓) เพ่ือผลิตนักเขียน/กวี ท่ีจะมีภูมิปัญญาในการสร้างนวัตกรรมทางวรรณกรรมให้กับสังคม และ  
๔) เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมด้านวรรณศิลป์ของชาติ  
ท้ังน้ี ผลที่อาจารย์คาดหวังไว้ก็คือ การมีส่วนช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดกระแสวัฒนธรรมการเขียนและ

อ่านขึ้นในหมู่เยาวชน และในชาติ นอกจากนี้ยังหวังให้เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดความเช่ือม่ัน ความรัก และ
เห็นถึงความสําคัญของงานสร้างสรรค์เชิงวรรณศิลป์ 
 ด้วยความมุ่งม่ัน และความต้ังใจของอาจารย์ พวกเราก็เช่ือว่า เม่ือผ่านการบ่มเพาะนี้ไปแล้ว อย่างน้อย
ต้องมี “เมล็ดพันธ์ุ” ท่ีจะเติบโตเป็นต้นกล้าที่จะพรอ้มจะสืบสานงานด้านน้ีของชาติต่อไป 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


