
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Proceedings)

The 5th National Undergraduate Conference on  

Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

‘สื่อ’ ‘สาร’ ‘สังคม’ ในยุค 
New Normal 

13 พฤศจิกายน 2563 
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์



The 5th National Undergraduate Conference on 

Humanities and Social Sciences 

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

 

 

 

 

ISBN (e-Book): 978-616-271-615-7 



 
 

 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อเป็นเวทเีผยแพร่ผลงานวจิัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 
   2. เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสรมิให้มีการน าองค์ความรูใ้หม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพฒันาในด้านต่าง ๆ 
   3. เพื่อสร้างรากฐานความเขม้แข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
   4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศกึษาและชุมชน 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย  และหีม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศร ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
5. รองศาสตราจารย์สเุมธ  พรหมอินทร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
6. รองศาสตราจารย์เอมอร  เจียรมาศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
7. รองศาตราจารย์ ดร.วรรณนะ  หนูหมื่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
8. รองศาสตราจารย์มนตรี  มีเนยีม นักวิชาการอิสระ 
9. Asst.Prof.Dr.Kristof  Savski มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์  วงค์วรรณ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  อึ้งโพธิ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  สังขร์ัตน ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  รตันกานตะดิลก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ปรญิญาสุทธินันท์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกต็ถวา บุญปราการ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ ์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา  สุวรรณโณ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  ชูสงค์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
19. ดร.อัจฉรา  วงศ์วัฒนามงคล มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
20. ดร.ปิยธดิา  ว่องเลิศฤทธิ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
21. ดร.ณรงเดช พันธะพุมม ี มหาวิทยาลยัมหิดล 
22. ดร.ชัยยนต์  ทองสุขเก้ง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
23. ดร.สรุพงษ์    ยิ้มละมยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
24. ดร.บุษกร  โกมลตร ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
25. ดร.ธิติพัทธ ์ บุญปก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
26. ดร.ฐิติวรรณ  ชีววิภาส มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
27. ดร.ห้าวหาญ  ทวีเส้ง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
28. ดร.บณัฑิตา  ฮันท์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
29. ดร.กรฎา มาตยากร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
30. ดร.พธสน  ใจห้าว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
31. ดร.อภิชญา  แก้วอุทัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
32. ดร.อรกญัญา   โรจนวานิชกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
33. ดร.นิธิตยา  สุนทรธรรมนิต ิ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
34. ดร.พัชรีย์    จ าปา นักวิชาการอิสระ 
35. ดร.สิทธิชัย ทองวร นักวิชาการอิสระ 
36. อาจารย์รุ่งทิพย์  ปราโมทย์พันธุ ์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
37. อาจารย์วิฑรูย์  เมตตาจิตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
38. อาจารย์นราธิป จินดาพิทักษ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
39. อาจารย์พิชามญช์ุ บุญสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
40. อาจารยณ์ัชรดา   สมสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงาน  

1. รองศาตราจารย์ ดร.วรรณนะ  หนูหมื่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ  อังศุวิริยะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปญัญา เทพสิงห ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์   ดวงสุวรรณ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ  สุทธินนท์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ   จนัทร์แดง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
8. Ms.Shuaishuai Zhang มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
9. ดร.ณรงเดช พันธะพุมม ี มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ค ากล่าวโดย คณบดีคณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้ า น ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะสั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ที่  5  ขึ้ น  
ด้วยคณะศิลปศาสตร์เห็นความส าคัญของการบูรณาการการวิจัยกับรายวิชา
เ รี ย น แ ล ะ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ย ภ า พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
ที่สามารถสกัดความรู้ในการเรียนสู่กระบวนการตั้งค าถามและหาค าตอบ
ด้วยกระบวนการวิจัย เวทีนี้จึงเป็นเวทีหนึ่งที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี แสดงความรู้ความสามารถที่เป็นประสิทธิผลของ 
การเรียนในระดับปริญญาตรีและเป็นเวทีที่เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ซึ่งการน าเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยจากทั่วทุกภาคร่วมน าเสนอผลงานครั้งนี้ด้วย อีก 13 สถาบัน มีผลงาน 
ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมน าเสนอทั้งสิ้น 59 บทความ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

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

นอกจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังได้รับเกียรติจาก คุณนครินทร์  
วนกิจไพบูลย์ สัมภาษณ์พิเศษในประเด็นหัวข้อ "รับมือชีวิต ปรับความคิด กับ COVID-19" 

 ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่เกิดขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและยังมีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอยู่ตลอดเวลา  
คณะศิลปศาสตร์ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุม นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ทุกท่าน  จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นไปตามเกณฑ์การ
จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอเป็นแบบออนไลน์  

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นปรโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา ผู้น าเสนอ
ผลงาน และ ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่าน 
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ค าน า 
 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและ
วิจัยของบุคคลากร นักศึกษา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคมไทย และช่วยชี้น าสังคมให้พัฒนาไปอย่างมี
ทิศทางสอดคล้องกับพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ในข้อ 1 และข้อ 2 นั่นคือ การจัดการศึกษาและ 
สร้างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์  ยังมีความคาดหวังที่จะเป็น               
คณะชั้นน าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและภูมิภาคเอเชียตามวิสัยทัศน์ของ
คณะโดยตอบสนองความต้องการของชุมชน ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับภารกิจหลักคือ การผลิต
บัณฑิตบนฐานการวิจัยที่บูรณาการร่วมกับงานบริการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือสังคม  

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

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย   โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และ  
ท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  และได้ก าหนดเป้าประสงค์ข้อหนึ่งว่า “เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และ  
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  การวิจัยและการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงมีบทบาทควบคุม
คุณภาพของบัณฑิตซึ่งถือเป็นผลผลิตของหน่วยงาน 

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

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อเป็นเวทเีผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 
    2.2 เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
    2.3 เพื่อสร้างรากฐานความเขม้แข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    2.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 ด าเนินการจัดการประชุมโดยใช้โปรแกรม ZOOM 
 -  การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) 
 - จัดน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (Oral Presentation) 
4. ระยะเวลาการด าเนินงาน   
     วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   

5. สถานที่ด าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

ก 
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการในด้านต่างๆ สู่สังคม 

7.2 เกิดบรรยากาศการวิจยัระดับปริญญาตรีและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยหรือผลงาน   
       วิชาการอื่น ๆ  

 7.3 เป็นรากฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 7.4 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการวิจัย ระหว่างสถาบันการศึกษา และชุมชน 

 
8. สาขางานวิจัยท่ีเปิดรับบทความ 

 7.1. กลุ่มทางภาษา  (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ) 
 7.2. กลุ่มทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา คติชน ศิลปวัฒนธรรม และบรกิารและการ
ท่องเที่ยว   

9. การลงทะเบียนและการสมัคร 

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

10. อัตราค่าลงทะเบียน  

 สามารถเข้าร่วมไดโ้ดยไมเ่สียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและไม่มีของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วม 

11. ก าหนดการส่งบทความ 

หมายเหตุ :  1. บทความ Full Paper หากผู้ทรงให้ด าเนินการแกไ้ข ขอให้ส่งฉบับแก้ไขตามรูปแบบทีก่ าหนด พร้อมกับ
แบบฟอร์มรายงานการแก้ไขบทความไปยังคณะศลิปศาสตร์ (คณุจิรภัทร  รัตนสังข์) ทาง E-mail: 
lapsuncon@gmail.com ตามก าหนดการข้างต้น                   

2. ขอให้ผู้ เข้าร่วมด าเนินการติดตั้งโปรแกรม ZOOM และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเริ่ม 
   การประชุม 

                       3. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกคา่ใช้จ่ายต่างๆ ไดต้ามระเบียบของทาง     
ราชการเมื่อไดร้ับอนุมัตเิดินทางจากผู้บังคับบัญชา 

 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม 

บัดนี้ – 
8 ต.ค.63 

วันเริ่มต้นลงทะเบียน (ผ่านทางเวบ็ไซต์) /ส่งบทความ Full Paper จ านวน 10-15 หน้า          
(บทคัดย่อ ตาม Template 1 หนา้ + เนื้อหาส่วนอ่ืน ๆ 14 หน้า)  

8 ต.ค.63 วันสุดท้ายของการรบับทความ (ผา่นทางเว็บไซต์ ส่งไฟล์ word เท่านั้น)  

24 ต.ค.-2 พ.ย.63 แจ้งผลการพิจารณาบทความและแก้ไขบทความ (ผ่านทางเว็บไซต์)  

2 พ.ย.63 วันสุดท้ายของการรบับทความ Full Paper ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

13 พ.ย.63 วันประชุมวิชาการ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
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ขั้นตอนการสมัครโดยย่อ  

(ขอให้ผู้สนใจศึกษาข้ันตอนการสมคัรฉบับเตม็ให้เข้าใจก่อนลงทะเบยีน โดยดไูด้จากหน้าเว็บระบบการประชุม ในส่วนของ
ข้อมูลทั่วไป) 

   1.  สมัครเข้าร่วมผ่านระบบ http:// http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon/  
   2.  ยืนยันการเข้าร่วมโดยส่งแบบฟอร์มยืนยันการลงทะเบยีนเข้ารว่มมาที่ E- mail: lapsuncon@gmail.com  

                   ภายในวันท่ี 8 ตุลาคม 2563 
หมายเหตุ: แบบฟอร์มยืนยันการลงทะเบียนสามารถดาวนโ์หลดได้จากหน้าเว็บระบบการประชุม 
 

ติดต่อสอบถาม 

 คุณจิรภัทร  รัตนสังข์ งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110   
 โทรศัพท์ (074) 286673    โทรสาร (074) 286676 
 E- mail : lapsuncon@gmail.com 

เว็บไซต์ : http://www.libarts.psu.ac.th/ 
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ช่วงเช้า 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมผ่านการเข้าใช้โปรแกรม ZOOM 

เวลา 09.00 – 09.15 น.  เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการประชุม 

เวลา 09.15 – 09.30 น.  กล่าวเปิด โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

เวลา 09.30 – 10.30 น.  การบรรยายและสัมภาษณ์พิเศษ 

โดยคุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ 

 ในประเด็นหัวข้อ "รับมือชีวิต ปรับความคิด กับ COVID-19" 

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

ช่วงบ่าย (การน าเสนอบทความ) 

เวลา 12.20 – 13.00 น.  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมผ่านการเข้าใช้โปรแกรม ZOOM 

เวลา 13.00 – 16.30 น.  การน าเสนอผลงาน ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ตามก าหนดการแต่ละห้อง 

        
 
หมายเหตุ : 1. Link ในการเข้าห้อง ZOOM ทางผู้จัดจะประกาศทางเพจและส่งให้ทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ 

     2. ผู้น าเสนอของแต่ละบทความจะต้องเข้าร่วมและผ่านการตรวจสอบรายชื่อทั้ง 2 ช่วง จึงจะได้           
น าเสนอบทความ 

     3. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
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ห้องน าเสนอ  02 ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธนินท ์
   

ที ่ เวลา เร่ือง 
1 13.00 - 13.20 น. การเช่ือมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ 

2 
13.20 - 13.40 น. วิเคราะห์กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิงจากรายการไนน์เอ็นเตอรเ์ทน 

(NineEntertain) 
3 13.40 - 14.00 น. วิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฎในภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) 

4 14.00 - 14.20 น. การศึกษาพฤติกรรมด้านมืดของตวัละครเอกในเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ 2562 ฉบับไทย 
5 14.20 - 14.40 น. ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 

6 14.40 - 15.00 น. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมจากภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมสโ์กง” 
7 15.00 - 15.20 น. รักและเซ็กสส์ไตล์พ็อดคาสต์ : ความงามของการใช้ภาษารักในรายการ Single Being 

 
  

 

กลุ่มภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย) 
   
ห้องน าเสนอ  01 ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น 
   

ที ่ เวลา เร่ือง 
1 13.00 - 13.20 น. วัจนกรรมในเพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหาร 

2 13.20 - 13.40 น. ตุ๊ด : อัตลักษณ์ทางภาษาของผู้ด าเนินรายการตามใจตุ๊ด 
3 13.40 - 14.00 น. ภาพแทนเพศท่ีสามที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว ของ ทมยันต ี
4 14.00 - 14.20 น. สัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” ของ โสภี พรรณราย 

5 14.20 - 14.40 น. การใช้ภาษาในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย  
6 14.40 - 15.00 น. การใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช 2562 ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา  
7 15.00 - 15.20 น. พรหมจรรยส์ลาย : ตัวละครเอกหญิงท่ีถูกข่มขืนในภาพยนตรไ์ทย 
8 15.20 - 15.40 น. ภาพสะท้อนของผู้หญิงไทยในสังคมปัจจุบัน: กรณีศึกษาตัวละครเอกหญิงจากละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านาร ี

ง 
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กลุ่มภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย) 
   
ห้องน าเสนอ  03 ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ 
   

ที ่ เวลา เร่ือง 

1 13.00 - 13.20 น. นามสกลุชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ 
2 13.20 - 13.40 น. กลวิธีการใช้ค าด่าที่ปรากฏในเพจอีจัน 
3 13.40 - 14.00 น. กลวิธีการใช้ภาษาโนม้น้าวใจในโฆษณาของเซเว่นอีเลฟเว่น 
4 14.00 - 14.20 น. กลวิธีการตั้งช่ือขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย 
5 14.20 - 14.40 น. กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาในเฟซบุก๊แฟนเพจหมอแล็บแพนดา้ 
6 14.40 - 15.00 น. วัจนกรรมการให้ค าปรึกษาปัญหาความรักในรายการ อย่าหาว่าน้าสอน 
7 15.00 - 15.20 น. การวิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ 

กลุ่มภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน) 
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A Comparison of Spontaneous Speech Features in the 

Consultative and Casual Styles Found in                                                          
“The King’s Speech” Movie 

 

 Nitthakorn Sirithanasup1, Patchara Kaewmanee2                                               

Thanatep Petcharern3 and Somruedee Khongput4 

 

Abstract: 

 

Spontaneous speech in spoken language is an automatic speech recognition system. This 

phenomenon is linked to the disfluency speech between speakers. This study was conducted to 

compare the frequency of spontaneous speech features used by King George VI in the 

consultative and casual styles of communication in The King’s Speech Movie. Also, factors 

influencing those features were identified and discussed. Twenty-three scenes in the consultative 

and casual styles in such movie as indicated by Citra (2014) were used as the data source. The 

data was analyzed to identify the frequency of spontaneous speech features from King George 

VI’s conversations in both styles. After that, the frequency was counted and calculated in 

percentages. Then the dominant factors developing spontaneous speech features were 

considered. The results show that there are two principal findings in this study. The first finding 

reveals that  seven out of nine spontaneous speech features occurred in King George VI’s 

communication. The finding also shows that spontaneous speech features appeared more in the 

casual style than consultative style.  In addition, the unsmooth conversations in the two styles 

were predominantly caused by cognitive factors, followed by psychological factors, social 

relationship, and register, respectively.  

 

Keywords:  spontaneous speech features, consultative style, casual style, King’s Speech 

movie 
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1. Introduction  

1.1 Background of the Study  

Language is one of the human treasures. Almost all societies have their own languages and 

specific cultures. Language is an influential and essential tool used to unite people in one society 

together.  It is not only a communicative tool to indicate the needs of the speakers but also a tool to 

disseminate social meanings. In a particular society, social diversity generates various used forms 

of language. Although people in the society use the same language to communicate, some language 

users might use it in a different form depending on their individual factors such as gender, age, 

education, ethnicity, background, and so on. 

In sociolinguistics, this particular form is called “register,” the term first used by the linguist 

Thomas Bertram Reid in 1956 to distinguish the language variations between users and usage in 

the 1960s (Almanna, 2015). Language is linked to social relationships between speakers which  

indicate multiple forms of use. Montgomery (2008) claims that the varieties of language are not only 

depending on who individuals are, but also relating to register or stylistic variation. Nordquist (2020) 

explains that people might express their words, tones of voice, or even their body language 

differently when they have to talk with different people. One sharp example is the comparison of 

using language in students. They have to talk with adults and instructors in formal language, while 

expressing with friends in informal language.  

In Systemic Functional Linguistics’ view, register can be divided into three aspects which 

are field, tenor, and mode as indicated by Halliday (1960). These aspects are used to conceptualize 

the approach language is generated in the text (Ewing, 2001). Field indicates what the text is about 

while tenor focuses on the relationship between the sender and receiver. Mode is identified as how 

one text is constructed. Among the three aspects, the mode is related to textual meaning and the 

continuum of the data (Vergara, 2018).  Mode has a crucial role in the language system. It is used to 

identify how the text is organized and it is adopted by speakers and writers to achieve their goals. 

The mode is divided into various forms; however, one interesting form of mode related to the movie 

is spontaneous speech features or sometimes called “speech errors.” 

In relation to The King’s Speech Movie, most contents of the movie are related to face-to-
face conversations which can reveal how spoken language is used in multiple conditions. King's 

Speech is  a movie based on a true story of King George VI. The movie tells a story about King 

George VI, the main character of the movie who tries to avoid his flaw which is stuttering, one of 

speech errors indicated in Clark and Clark’s (1977) theory. The interesting point is that King George 

VI’s stuttering became more severe when he was surrounded by the public. However, the symptom  
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usually disappeared when he talked with his family. Therefore, it is interesting to see spontaneous 

speech features in different contexts of communication. As found by Citra (2014), two dominant 

language styles in The King’s Speech Movie are casual and consultative styles. She also claims that 

the casual style  refers to the conversations between the King and his family members. One explicit 

example of casual style in the movie is the scene that the King is trying to explain why David, his 

brother should not marry his girlfriend as in the following excerpt:  

 

 King George VI:        I’m trying to t..t..t 

             David:              That’s the scoop around town. Yearning for a larger   

     audience are we, B..B..B..Bertie? 

              King George VI:     D..D..Don’t say such a 

  

 In this scene, the King was trying to persuade his brother to agree with him, but he did not 

want to break the relationship with his brother. Therefore, his words began with his flaw due to his 

unconfident. Meanwhile, consultative style is the conversations between the King and Lionel, his 

speech therapist. The following conversation is one example of the consultative style that shows 

Lionel was trying to convince the King to tell his background story developing his stuttering. 

 

 Lionel:       Who were yοu clοsest tο in yοur family? 

 King George VI:      Nannies. Nοt my first nanny. She... She lοved David.   
     Hated me. When we were presented to my parents for the  

     daily viewing, she would... she would pinch me so that  

     I’d cry and be handed back to her immediately.  

 In this dialogue, it was consisted in consulting form between patient and doctor. Lionel tried 

to approach deeply information from the King. During the consulting period, the King was confused 

and sad when he was talking about his first nanny. Also, his tone of voice indicated a feeling of fear 

and regret. 

From two examples of two different styles above, they were related to the register in term 

of wordings that the characters chose to talk. The level of word usage is quite different. David can 

easily treat the King without thinking because both of them are in the same social status but for 

Lionel, he needs to decide what he was going to say and carefully express it due to the different 

status they were. Therefore, these two styles persuade the researchers to use as data sources to 

compare the spontaneous speech features generated from the two styles and the factors influencing 

them. 
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1.2 Literature Review  

1.2.1 Spoken language and spontaneous speech 

         Mories (1966) as cited in Fadhila (2013) explains that speaking is a crucial tool that people 

use to communicate because it can be shaped, modified, extended, and organized to human thought. 

Spoken language is the first basic language skill that humans have. It is used when people aim  to 

express their ideas, thoughts or desires. Besides, it is used to transfer information and knowledge. 

According to Hybel (2001), people normally share information, ideas and feelings by using spoken 

language which is related to social manners, social status, and language style. Functions of language 

are not only for communicating but also creating and maintaining social relationships among 

speakers. For example, people normally use formal language when they meet an unknown high-

class person (Muin, 2008). Also, Clark and Clark (1977) reveal that an utterance can be used for 

convincing, requesting, questioning, betting, promising, warning, exclaiming, and so on. For human 

beings, the nature of the speech plays an important role in the process of speech production. When 

people want to talk with others, they will begin with the intention of affecting the listeners. After 

that, they will reply to them by selecting an appropriate sentence (Clark & Clark, 1977). However, 

spoken language can be separated into two types, namely, activity-planning and execution. The 

activity planning starts when the speakers think or plan something they want to talk about. Then 

the sentence will be appropriately planned. Third, the speakers will make a plan for the constituent 

in the sentence. In the execution, the sentence will be put into an articulatory program and the 

contents will be executed (Clark & Clark, 1977). 

         Gibbon (2012) indicates that spontaneous speech or unprepared speech is authentic and 

natural speech produced without any influence of speakers. He also claims that people talk to others 

by using spontaneous speech.  Moreover, it is difficult to recognize this type of speech because it 

contains many characteristics, for example, hesitations, corrections, incomplete sentences, and 

unpredictable intonation. In addition, Clark and Clark (1977) as cited in Fadhila (2013) indicate that  

spontaneous speech is disfluency because it contains various speech errors or spontaneous speech 

features. They proposed nine  features of spontaneous speech (or sometimes called speech errors) 

as follows:  

 1) Repetition  

 Repetition occurs when speakers repeat a word or phrase before finishing a sentence. 

For example, the sentence “Before you/you work with your paper.” the speaker has repeated 

the word “you” before he or she completed the clause. 
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2) False start (Unretraced) 

  When speakers feel that their speeches are wrong, they try to correct their 

 speeches by changing to another word or inserting other words. This practice can be called 

unretraced.  For example, for the sentence “You will discuss with your friend /  all your 

friends,” the speaker tried to correct it by inserting the word “all”. In other words, the peaker 

corrects the word instantly without pause.  This error contains no explicit utterance which 

differs from retrace false start.  

 

 3) False start (Retraced) 

When speakers desire to correct the words or phrases, they will repeat some words 

or phrases before correcting the sentence.  For example, the sentence “Peter will you / Peter 

will send you an email for next week.” The speaker repeated the phrase “Peter will”, and he 

or she corrects the following phrase into “send you an email for next week.”. 

 

 4) Correction 

Correction will appear when the speakers need to correct one or more words.  The 

characteristic of correction is quite similar to unretraced, but explicit correction is  used to 

correct the word.  For example, the sentence “Please your / I'm sorry but please stop talking 

with your friends. ”  the speaker said, “please your'' but the speaker wanted to change the 

sentence to “please stop talking with your friends”. The phrase, for example,  “I’m sorry” can 

be used as an explicit utterance that the speaker inserted in  the sentence.  

 

 5) Filled pause 

This feature occurs when speakers produce sounds, such as ah, er, uh, mm to show 

that they are thinking.  For example, the sentence “Maybe your family got, err, sick. ”  the 

speaker stopped for a second to think something and he or she filled it by producing the 

sound “err” before continuing his or her words. 

 

 6) Silent pause 

Silent pause is a feature occurring when the speaker is taking a second to think of 

the next words. For example, the sentence “I give you five minutes // to do it”. After the word 
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“minutes”, the speaker stopped and kept silent for a few seconds. Then the  speaker added 

a phrase by saying “to do it” to complete the sentence. 

 7) Stuttering 

Stuttering, for example, h-h-h-happy, will occur when the speakers repeat the same 

sound rapidly, especially the first part of the word. For example, the sentence “Where is M-

M-M-Mary?” The speaker repeated the sound /m/ rapidly. After repeating  the sound /m/, 

the speaker can produce the sentence fluently. 

 

 8) Slip of The Tongue 

When the speakers slip in their sounds, words, or others, it is called slipping of the 

tongue. For example, the sentence “This material today in in it invitation.” The speaker 

should use the word “is” instead of the word “in”, but in the end of the sentence is the word 

“invitation” that caused him or her to produce the unsuccessful speech. Because the word 

“invitation” has affected the word before it, so the sound “is” became the sound “in” and “it”. 

 

 9) Interjection 

The interjection is commonly used in spoken language.  Leech and Svartvik (1972) 

as cited in Clark and Fox Tree (2002)  claim that normally, there are various functions of 

interjection as follows:   

9.1  Expressing current emotions (e.g., ugh, damn, hell, bravo, hooray) 

9.2  Describing current states of knowledge (e.g., huh, indeed, oh, well, you know) 

9.3  Surprising emotion (e.g., ah, aha, boy, wow, oops, gosh, hah) 

9.4  Requesting attention (e.g., ahem, hey, yoo-hoo, sh, whoa, shoo, enough) 

9.5  Greeting and farewell (e.g., hello, hi, bye, so long, cheers) 

9.6  Carrying out the routines (e.g.,okay, thanks, bingo, checkmate, amen) 
  

1.2.2 Factors influencing spontaneous speech features 

According to Muniroh (2013), spontaneous speech features can be caused by several 

reasons. In her study, there are three factors influencing spontaneous speech features. First, 

cognitive reasons in complex or unknown subjects make speakers produce unclear speech.  
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Therefore, it is difficult for someone to remember and to produce sentences at the same time. 

Second, psychological reasons cause spontaneous speech features when the speakers have mental 

conditions such as anxiety, pressure or nervousness. Sometimes, psychological factors are 

developed from feelings and emotions. Third, social relationship between the speakers and people 

with close relationships to them, especially family members, can influence the speakers to produce 

spontaneous speech features, especially from the pressure. 

         Apart from the three factors in Muniroh’s (2013) research, “register” is regarded as one key 

reason that can influence spontaneous speech features. According to Montgomery (2008), language 

use is related to its context of situations. Although people speak the same language, there are various 

groups of people that use a different way to talk. People in different social status also communicate 

in different forms of language. Thus, spontaneous speech features can emerge when speakers talk 

with an unknown person who they are not sure of their social status, making them uncertain about  

word selection for appropriate contexts.  

 

2. Objectives  

As the movie The King's Speech is one of the outstanding examples of speech errors in 

human communication, and casual and consultative styles are the two most frequent styles 

occurring in the movie as found by Citra (2014), this study aimed to compare different methods 

King George VI used in a particular context and to find out the reasons in his different styles of 

expressing his words to different people. This great diversity leads to the questions:  

1) Which spontaneous speech features (speech error) occur in the casual and consultative 

styles   of King George VI’s  conversations? 

2) What are the reasons for the use of spontaneous speech features in the casual and 

consultative styles of King George VI’s  conversations? 

 

3. Research Methodology  

3.1 Data source  

The movie “The King's Speech” was selected as a data source in this study. This movie 

reveals King George VI’s problems and allows the researchers to see various styles of King George 

VI’'s communication with his siblings and a speech therapist in different contexts. The movie 

consists of 16 scenes within 1.58 hours duration. To achieve the result, the uttering scenes of King  
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George VI talking with his family and speech therapist were selected.  

3.2 Data collection 

In order to gather the data, the movie script was used from the appendix section of “An 

Analysis of the Language Styles Found in the King's Speech Movie” by Citra (2014). Moreover, the 

movie script was rechecked by watching the movie for several times; however, the researchers 

found that there some mistakes form the script. After that we have improved it. From 56 scenes in 

the movie divided by Citra (2014), the researchers decided to use 23 scenes illustrating the 

consultative style and casual style of communication.  

3.3 Data analysis 

To answer the first research question, frequency of spontaneous speech features in the 

casual and consultative styles were sought following these steps. First, the researchers watched the 

movie to understand the whole concept. Selected conversations in the movie and the script were 

watched and read again to analyze them into nine types of spontaneous speech features based on 

Clark and Clark’s (1977) theory including silence pause, filled pause, repetition, false start 

(unretraced), false start (retraced), corrections, interjections, stuttering, and slip of the tongue. The 

data was then counted for frequencies of each speech error occurring in the casual and consultative 

communication styles.  

For the second research question, further steps were employed after types of spontaneous 

speech features were identified. The researchers then watched the selected scenes containing each 

spontaneous speech feature to analyze the factors influencing those spontaneous speech features. 

Cognitive factors, psychological factors, and social relationship from Muniroh (2013) and register 

from Mongomery (2008) were used as the framework to analyze the data. These four main reasons 

developing spontaneous speech features were identified and summarized in the form of table.  

 

4. Findings  

4.1 Frequency of spontaneous speech features 

From the analysis of 23 scenes which were related to the consultative and casual styles, the 

text segments were summarized as to investigate the frequency and divided them into nine features 

as shown in Table 1. 
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Style/ 

Features 

Consultative 

Style 

Casual 

Style 

Total  

Frequency % Frequency % Frequency % 

Silence pause 53 55.21 20 55.56 73 55.30 

Repetition 31 32.29 6 16.67 37 28.03 

Filled pause 0 0 1 2.78 1 0.76 

Unretraced false start 0 0 1 2.78 1 0.76 

Retraced false start  0 0 2 5.56 2 1.52 

Correction 0 0 0 0 0 0 

Interjection 6 6.25 2 5.56 8 6.06 

Stuttering 6 6.25 4 11.10 10 7.58 

Slip of the tongue 0 0 0 0 0 0 

Total 96 100 36 100 132 100 

Table 1: Spontaneous speech features found in consultative style                                                 

and casual style in The King’s Speech Movie 

Table 1 reveals that, on the whole, there are 132 text segments found in King George VI’s 

communications and the total number of spontaneous features in the consultative style is higher 

than that of the casual style. When considering types of spontaneous features, it was found that 

seven features emerged: silence pause, repetition, filled pause, false start (retraced), false start 

(unretraced), stuttering, and interjection. It also illustrates that more types of spontaneous speech 

features were found in casual style than consultative style. 

When looking at the consultative style, the researchers found four emerging features which 

are silence pause, repetition, interjection and stuttering. Silence pause is used the most often by 

King George VI with an occurrence of 53 (57.61%), followed by repetition with 31 occurrences 

(32.29%). In addition, interjection and stuttering were found to have the same frequency, which is 

six (6.25%). On the other hand, filled pause, false start (retraced), false start (unretraced), correction 

and slip of the tongue were not found. 

         For the casual style, there were seven emerging features which are silence pause, repetition,  
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filled pause, false start (retraced), false start (unretraced), stuttering, and interjection. Silence pause 

is used the most often by King George VI with the occurrence of 20 (55.56%), followed by repetition 

and stuttering with the occurrence of six (16.67%) and four 11.10%), respectively.  

4.2 Factors influencing spontaneous speech features 

From the investigation of  spontaneous speech features in each scene, influencing factors 

that cause each speech feature to occur are presented in Table 2. 

 

Features 

 

 Language 

style 

Factors 

Cognitive Psychological Social 

relationship 

Register 

 

Silence 

pause 

Casual    ✓  ✓   

Consultative  ✓      ✓ 

 

Repetition 

Casual  ✓       

Consultative    ✓  ✓   

 

Filled pause 

Casual ✓       

Consultative  Data was not found 

 

Unretraced 

false start 

Casual ✓       

Consultative  Data was not found 

 

Retracted 

false start 

Casual ✓       

Consultative  Data was not found 

 

Interjection 

Casual ✓       

Consultative ✓     ✓ 

 

Stuttering 

Casual   ✓     

Consultative ✓ ✓   ✓ 

Table 2: Factors influencing spontaneous speech features from King George VI 

Table 2 indicates that from the four main factors developing spontaneous speech features, 

cognitive factor was found to influence most features in both communication styles, followed by 
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psychological factor, register, and social relationship, respectively. Interestingly, register was found 

only in consultative style.  

When looking at each communication style, it was found that cognitive factors influenced 

repetition, filled pause, false start (unretraced), false start (retraced), and interjection in the casual 

style; they also influenced silence pause, interjection, and stuttering in the consultative style as in 

the following excerpts:  

Excerpt 1: At the children’s nursery, King George VI tries to tell the penguin’s 

story to his daughters. 

Margaret:      Her rings don’t have wings. 

King George VI:      Penguins have wings which should are shaped like  

herrings. To make matters worse she sent him to the South  

Pole which is an awfully long walk if you can’t fly. 

 Excerpt 1 shows “unretraced false start” feature in the casual style. In the excerpt, King 

George VI was worried when he spoke in front of people staring at him. In this case, both of his 

daughters were staring at his face while listening to his story. Moreover, the penguin’s story might 

be difficult for him. 

  Excerpt 2: In the Consultation Room 

Lionel:   Do you want a top up? 

King George VI:  Please….you know, Lionel, you’re the first ordinary  

     Englishman. 

Lionel:   Australian 

King George VI:  I’ve ever really spoken to him. Sometimes, when I’m //  

     driven through the streets and see //, you know, the   

     common nan staring at me, I’m struck by how little I  

     know of his life, and how little he knows of mine. 

Excerpt 2 shows “silence pause” feature in the consultative style. The sign // refers to the 

speaker is pausing. In the excerpt, the King stopped talking because his mind was planning and 

thinking about the next topic he decided to talk about. 

 

 Psychological factors were found to cause silence pause and stuttering in the casual style, 

as well as repetition and stuttering in the consultative style as in the following excerpts:  
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  Excerpt 3: In the consultation room, King George VI is trying to explain  

  why David should not marry his girlfriend.  

          King George VI:      I’m trying to t..t..t 

          David:           That’s the scoop around town. Yearning for a larger   

     audience are we ? B..B..B..Bertie? 

          King George VI:      D..D..Don’t say such a…  

Excerpt 3 shows “stuttering” feature in the casual style. This spontaneous speech feature was 

developed when King George VI was angry or shocked with something. These two explanations 

emerged in terms of psychological factors. 

  Excerpt 4: In the Consultation Room, Lionel is trying to persuade King  

George VI to tell his background story. 

  Lionel:   Who were yοu clοsest tο in yοur family? 

  King George VI:  Nannies. Nοt my first nanny. She... She lοved David.  

     Hated me. When we were presented to my parents for the  

     daily viewing, she would... she would pinch me so that  

     I’d cry and be handed back to her immediately.  

Excerpt 4 shows “stuttering” features in consultative style. King George VI was confused 

and sad when he was talking about his first nanny. King George VI began to repeat his words that 

nanny loved his brother and hated him which can be expressed as his offending behaviors. 

Next, social relationship was found to cause silence pause and repetition presented for the 

casual style as in the following excerpts: 

Extract 5: In the Corridor 

King George VI: I don’t care what // woman you carry on with at night,  

as long as you   show up for duty in the morning! 

David:   This is not just some woman I am carrying on with. This  

is the woman I intend to marry. 

Excerpt 5 shows “silence pause” in the casual style. This dialogue also shows that King 

George VI was worrying with David’s lover because he thought she was not worthy enough to 

marry David. Thus, a silence pause occurred after David had shouted to him. 

 

Apart from those factors, silence pause, interjection, stuttering found in consultative style are 

identified as register as in the following excerpt:  
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Excerpt 6:   In King George VI’s study, he is going to have a speech. 

Lionel:          Bertie, you can do this! 

          King George VI:  You know, If I am to be King, where is my power? May  

     I form a Government, levy a tax or declare a war? No!  

     Yet I am the seat of all authority. Why? Because the   

     Nation believes when I speak, I speak for them. Yet I  

     cannot speak! 

Excerpt 6 shows “interjection” feature in consultative style. The King used the word “you 

know” for describing his current state of knowledge. Normally, it is quite difficult when he has to 

tell something to someone he is not  familiar with, therefore, the King tried to insert some words 

to get attention from them. 

 

5. Discussion   

 With the aim of comparing differences in spontaneous speech features between the two 

contexts in the movie, three main findings can be drawn from this study. The first finding is that 

more spontaneous features were found in the casual style. The second finding is that among the 

four factors influencing spontaneous speech features, cognitive factor is a common condition which 

has considerable impact on spontaneous speech features. Lastly, register was found only in 

consultative style.  

 Regarding differences in types of spontaneous features in the two communication contexts,  

the researchers found that, in The King’s Speech Movie, when King George VI had to communicate 

with strangers or someone he was not close to, he usually prepared or planned some topics within 

his mind. This incident might make him make fewer speech errors. As the spontaneous speech 

features occur in planned contexts might be less than unplanned contexts. Meanwhile, when the 

King was talking with his family, background information was not necessary to provide, causing 

him to make more errors. This finding reflects Joos’s (1968) explanation that the difference between 

the consultative and casual styles is background information. Consultative style requires 

background information as prior while casual style does not.  

From the four factors influencing spontaneous speech features, cognitive reason was a 

dominant cause of errors  in both consultative and casual styles. This incident might result from the 

fact that the King was required to express his thoughts, recall the past, or try to tell the story to 

Lionel. One explicit example is when the King was trying to tell the penguin’s story to his daughters, 

but this story is quite complex for him to narrate and remember. This activity demanded the King 
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to think about complex issues, causing him to make speech errors. The interpretation above is 

corroborated with an idea of Muniroh (2013) which suggests that some time spontaneous speech 

features will occur when King George VI was trying to tell complex things in front of someone or 

called cognitive factors. This result is also in agreement with those obtained by Clark and Wasow 

(1998). They demonstrated that when speakers started to plan any complex constituents that 

presented a heavier cognitive load, they usually pause their speech for producing the following 

sentences. 

In terms of register, it was found only in consultative style because King George VI is an 

upper-class person, so he is not familiar with talking with others. He might not know how to perform 

appropriate sentences when talking with people from different classes. Therefore, he usually 

produced spontaneous speech features while he was talking to Lionel. For example, when the King 

did not know how to explain something, he decided to begin the sentence by using an interjection 

word, such as “you know” to describe current states of knowledge.  Next, it seems like he tried to 

use a formal language with strangers, so his stuttering often occurred. For example, he said 

“T..T..Timing isn’t my strong suit” when he met Lionel for the first time. It supports previous research 

into this brain area which is in line with Montgomery (2008). As the study, register or stylistic 

variation in sociolinguistics is caused by the different group of people, so language is linked to 

social relationships. Also, age, social class, region, gender, and ethnicity are components affecting 

those unique languages. These relationships may be explained by using register theory. It also 

collaborates with the idea of Nordquist (2020) who suggested words, tones of voice, or even their 

body language will be expressed differently when people have to talk with people in different status. 

Normally, it is quite difficult when we have to tell something to someone we aren't familiar with; 

therefore, we will insert some words to get attention from them.  

6. Conclusion and Recommendations  

The purpose of this study was to compare the different spontaneous speech features that 

King George VI used in a particular context and investigate the influencing factors behind those 

spontaneous speech features. The findings revealed that there are several differences in spontaneous 

speech features in two different contexts and most features were caused by cognitive factors.  This 

study could be advantageous for the readers to apply how to use language properly in their daily 

life. Also, the readers who are interested in spoken language could conceptualize and justify the 

different types of spontaneous speech. From nine types of spontaneous speech features,  there are 

some features that were not found. This might be due to the fact that the data in this study was taken 

from the movie which is scripted. The conversations between the characters might not be natural 

as appeared in real-life communication. Therefore, the researchers suggest that further research 
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should gather the data from real-life conversations, which may allow us to gain a clearer picture of 

spontaneous speech features in human communication.  
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A Study of Motivation in English Language Learning of Third - Year 

English major Students 

 

Nutkamon Suwanpakdee1 and Apichai Rungruang2 

 

Abstract 

 

 This study addresses the type and level of English language motivation ( integrative or 

instrumental)  of 68 third -year English major students at Naresuan University.  The data collection 

instruments were a questionnaire, using a five- point Likert scale, which was adopted from 

Kitjaroonchai & Kitjaroonchai (2012) and a structured interview. The results indicated that the level 

of students’  integrative and instrumental motivation was high.  Their instrumental motivation was 

found slightly higher than their integrative motivation.  In integrative motivation, the participants 

claimed that learning English through news and movies was fun and practical.   They could use 

English to make new friends with foreigners and learn new culture at the same time.  In terms of 

instrumental motivation, studying English made learners a more knowledgeable person because 

one could access to a broader range of information than someone who knew only his own language.  

In addition, English could help learners to get a good job since many good companies required job 

applicants to have English standardized tests such as TOEIC or IELTS to prove their language 

proficiency.  

 

 Key words: Integrative motivation, Instrumental motivation, English Language Learning 
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Introduction  

 Nowadays, English has been widely recognized as an international language.   Statistically, 

the British Council (2018)  stated that 750 million people learn English as a foreign language.  

Not surprisingly, English becomes a compulsory subject in all education levels in many countries.   

In Thailand, English plays a significant role from primary schools to universities.   Unfortunately, 

English scores by Thai students are not very impressive.   To be more precise, as reflected in the 

survey of EF English Proficiency Index 2019 (EF EPI)  ranking, Thailand was placed the 74th out 

of 100 nations and the 17th out of 25 countries in Asia regarding to English proficiency. Moreover, 

the EF EPI score was 47. 61; this can be interpreted as “ very low proficiency”  ( EF English 

Proficiency Index, 2019) .   Gardner (1985) and Dörnyei (1998)  posit that to succeed in learning the 

language, one of the key factors is motivation.   In addition, Spolsky (1990)  claims that motivated 

learners tend to learn more efficiently and faster than other learners who have no or low motivation.   

The question is: Do Thai students have low motivation to study English?  As a result, the researchers 

aimed to explore the level of Thai university students’ motivation.        

Research questions 

1. What is the level of motivation among these third-year English major students at Naresuan 

University toward English language learning? 

2. What are the reasons behind those selected motivation items? 

Research objective 

To investigate the motivation level of third - year English major students, specifically both 

integrative and instrumental ones. 

Significance of the study 

 

The results of this study can be used as a guideline for English lecturers in the Faculty of 

Humanities to shape and stimulate students’  motivation to learn the English language through 

designing appropriate learning programs and activities.  

 

Scope of the study  

The study was conducted with a purposive sampling technique from 68 third-year English 

major students at Naresuan University, who were twenty years old to explore the level of 

motivation in learning English.  The data for this study were obtained through a questionnaire that 

was adopted from Kitjaroonchai & Kitjaroonchai (2012) .  A structured interview was conducted  
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with a convenience sampling technique by asking six third- year English major students to 

participate in an interview to obtain more in-depth information. Finally, in this study the researcher 

focused on the two types of motivation (integrative and instrumental). 

 

Definition of terms 

Motivation 

Internal and external factors that stimulate desire and energy in people to be continually 

interested and committed to a job, role or subject, or to make an effort to attain a goal (Business 

Dictionary,2020). 

EFL learning 

English as a foreign language (EFL) is an English learning in a country where it is not widely 

spoken English in its everyday life. Moreover, all people in the country do not use English as their 

mother tongue and their second language. 

The EF English Proficiency Index 

It is the world’s largest ranking of countries/regions by adult English skills.    Published 

annually, the EF EPI is an important international benchmark for adult English proficiency. The EF 

EPI reports identify the most common pitfalls and highlight the most effective strategies for 

improving English proficiency (EF English Proficiency Index, 2019). 

 

Literature Review 

This part consists of four main sections.  It starts with definitions of motivation, the theory 

of motivation, and the importance of motivation in second language learning. The last part is related 

research studies. 

Theoretical framework 

1. Definitions of motivation 

Motivation is described in several ways, particularly in language learning.  Harmer (1991:  

p 3) described motivation’s definition as the "internal drive “pushing us to do something. If we think 

our target is worth achieving and appealing for us, then we are trying to accomplish that target; this 

is called "the action driven by motivation".  Lightbown and Spada (1999) stated that second language 

learning motivation is complex to study which can be described in terms of two factors:  the 

communicative needs of the learner and their attitudes towards the society of second language. 

Moreover, Parsons, Hinson and Brown (2001) further described motivation as an essential element 

or factor that influence the learning process.  The same value is given through learning and 

motivation to accomplish something. Learning helps learners gain additional skills. Motivation also 

drives us or encourages us to go through the learning process. 
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 In addition, Horwitz (1990), motivation is the learner's emotions regarding a specific target 

language, its culture and the personal pragmatic reasons for acquiring a foreign language. Similarly, 

Gardner (1985) stated in his socio-educational model that motivation is perceived to be consisted of 

three components.  They are:  attempts, desire and affect.  Attempts refers to the time spent learning 

the learner 's language and the force of the learner. Desire shows how much the learner requires to 

become language fluently and affect implies that the emotional responses of the learner related to 

language learning. 

 To sum up, all these motivation definitions have various aspects or dimension. Most 

research studies were claimed that motivation is defined as a behavioral construct in particular or 

called “ inner power”  in our body that pushes us to do something.  In addition, motivation is an 

important factor in language learning process in that it could not only determine students’  success 

or failure, but it also influences language learning.  

 

2. Theory of motivation 

Gardner (1985) indicated that motivation is an extent to the individual strives to accomplish 

the language; it is an aspiration to do or the satisfaction obtained from previous events.  Moreover, 

he described that to understand why language learners are motivated, the first step is significant to 

understand the learners’  highest goal or purpose for learning the language.  He further mentioned 

this as a learner’s orientation. In his theory about second language learning, it can be classified into 

two distinct orientations.   One is integrative; the other is instrumental.   Both influence on foreign 

language learners in one way or another. 

In the context of integrative orientation, learners learn a foreign or second language to 

become acquainted with other members of the language community or to study their culture or 

values.  According to Qashoa (2006) , the students who have a positive attitude towards the target 

language community and the ability to communicate with certain group members are defined as 

integratively motivated students.  Therefore, literally integratively motivated students enjoy 

studying and learning the target language because they love the language.  Dornyei and Clement 

(2000)  summarized that integrative motivation is the most efficient general element of language-

related affective disposition, language option, and degree of attempt that language learners 

expected to invest in the learning process. 

On the other hand, an instrumental orientation is related to the learning of a foreign or 

second language for practical purposes such as passing examinations, gaining a prospective job 

with a profitable income, or for further education abroad.  In addition, Gardner and Lambert (1972) 

described the definition of instrumental motivation similar in Gardner’s motivation theory (1985) 

in that a learner with the instrumental motivation is pay more attention to how the second language 
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can be advantage equipment toward furthering other targets such as gaining a necessary 

qualification or improving employment prospects.  Therefore, the driving force that fuels students' 

motivation in view of instrumental motivation is the prize in exchange for success in life.  Many 

people believe that when they accomplish all of the necessary skills, the reward will be in forms of 

work advancement. 

 

To summarize, it is true that when you want to know why language learners are motivated, 

the first step is to understand the learners’ ultimate goal or purpose for learning the language. In this 

theory of motivation, many researchers were classified motivation into two distinct orientations. 

They are integrative motivation and instrumental motivation.  Although, both of motivation have 

different goals or purpose for learning the language, they also influence or stimulate language 

learners in order to be succeeded in goal or target language.  

 

3. The importance of motivation in second language learning 

Motivation plays an important role in success and failure in learning a second language. 
Dörnyei (1998) stated that motivation is a vital factor in indicating the success of second and foreign 

language (L2)  learning.  It presents and originates driving forces to maintain the goal of acquiring 

L2.  Individual students with high language potentiality without adequate motivation are unable to 

succeed the long-term goals and achievement.  Low potentiality students can become successful in 

L2 if they are highly motivated. Similarly, Spolsky (1990) said that motivated learners tend to learn 

more efficiently and faster than other learners who have no or low motivation.  Especially in a 

learning situation, low motivated learners tend to lose their attention easily, misbehave, and cause 

discipline problems.  In contrast, highly motivated learners pay more attention to learning tasks or 

activities. 

In conclusion, motivation is a crucial factor indicating the failure or success of second and 

foreign language (L2)  learning.  If language learners have no sufficient motivation, they are unable 

to succeed the long-term goals and achievement.  

 

Previous studies 

 Since motivation is one of the key factors for achievement in language learning, a majority 

of research studies have been conducted on motivation toward English learning. To be more precise, 

a large number of recent studies have been interested in the role of motivation in language learning. 

Many previous research has studied with different participants and different locations such as 

Malaysia, Iran, Indonesia and Thailand.  The researchers found that much research on language 

motivation towards learning English employed questionnaires to investigate level of English  
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language learning motivation.  Moreover, it was found that the majority of EFL students had more 

instrumental motivation than integrative motivation.  In non –  Thai researchers, Vaezi ( 2008) 

surveyed Iranian's undergraduate students' integrative and instrumental motivation toward learning 

English as a foreign language. Seventy-nine non - English major students from the Islamic Republic 

of Iran (IRI)  participated in this study.  The results revealed that Iranian students had very high 

motivation and positive attitudes towards learning English and they were more instrumentally 

motivated.  The role of instrumental motivation was also supported by Suryasa,  Prayago, & 

Werdistira ( 2017)  who investigated the students’  motivation in English learning as a second 

language in Pritchard English Academy (PEACE). The participants were a group of thirty students 

who were in an intermediate through an advanced level.   The findings indicated that the students 

were relatively “highly” motivated and found to be slightly more “instrumentally” motivated to learn 

English.  This reflects that instrumental motivation was a significant factor among this group of 

students learning English.  In contrast, Yahya (2017)  investigated the type and level of English 

language learning of fifty undergraduate students from semester 3 of Faculty Management and 

Muamalah in Kolej University Islam Antarabangsa Selangor.  The findings were the students were 

highly motivated (integrative or instrumental)  to learn English.  To be more precise, the students 

seemed more integratively motivated to learn English. Surprisingly, Delgado (2016) investigated on 

the integrative and instrumental motivation levels of all 169 first- year students of Naresuan 

University International College (NUIC) enrolled in 2016 academic year.  The results revealed that 

majority of the NUIC freshmen were neither integratively motivated nor instrumentally motivated. 

That is, the mean scores on both motivation levels (integrative and instrumental)  were moderate. 

The researcher claimed that  NUIC students’  motivation was not high enough to fuel their desires 

in learning the English language to achieve proficiency.  In addition, he claimed that the lecturers 

need to add an extra effort on how to motivate their students even more. 

 

 In fact, Thai researchers share similar results in that the majority of EFL students had more 

instrumental motivation than integrative motivation. Kitjaroonchai & Kitjaroonchai (2012) revealed 

that English language learning motivation of the students at Asia – Pacific International University 

was mainly instrumental.  The students’  English learning motivation was dominated by job and 

career - based reasons rather than integrative reasons. Wimolmas (2013) found similar results in that 

thirty first –year undergraduate students at SIIT Thammasat University were relatively highly 

motivated and found to be slightly more instrumentally motivated to learn English.  This reveals 

that instrumental motivation is a significant factor among these groups of students learning English. 

The role of instrumental motivation was also supported by Choomthong & Chaichompoo (2015) 

who explored the type and level of English language learning motivation of Thai undergraduate 
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students in a university in     Chiang Mai.  The results indicated that the students’  integrative and 

instrumental motivation was high.   However, their instrumental motivation was found slightly 

higher than their integrative motivation. Interestingly, it was found that English major students had 

a significantly higher level of integrative motivation than non-English major students.  In contrast, 

Degang (2010) examined the extent and type of English language learning motivation, instrumental 

or integrative, among fifty second-year Business English major Thai students at Assumption 

University. The results reveal that these Thai students are highly motivated to learn English.   It has 

further been found that the students are close to equally motivated instrumentally and integratively 

to learn the language.  However, based on a finer assessment, it is discovered that the students are 

slightly more strongly motivated integratively to learn English. 

 In conclusion, the previous studies reflect that both types of motivation play a role in 

learning the English language of EFL students. The majority of EFL students has more instrumental 

motivation than integrative motivation. Moreover, the previous studies were carried out in different 

locations and contexts such as Malaysia, Iran, Indonesia, and Thailand.  In addition, the previous 

studies always used a questionnaire to examine the level of English language learning motivation. 

What makes the current study differs from the previous ones was the earlier studies still did not 

pay attention to third English major students who took a number of English courses.  Furthermore, 

they employed a quantitative data set to answer research question.    A qualitative data set was 

overlooked.   As a result, this study employed both quantitative and qualitative data sets to account 

for the findings.    

Research Methodology 

 This part deals with four major sections:  participants, instruments, data collection process, 

and data analysis. The details are presented below: 

 

Participants 

The participants of were sixty-eight third-year English major students, who were twenty 

years old or older. They had been studying English at least ten years since the primary school time.  

They were also studying during the academic year 2020 at Naresuan University. 

 

Instruments 

This study employed two types of instruments.  One was a questionnaire to have a 

quantitative data set. The other was an interview to have a qualitative data set.  

 

. 



23 
 

  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

1. Questionnaire 

 A questionnaire was adopted from Kitjaroonchai & Kitjaroonchai (2012) with 20 questions 

to answer the first research question “What is the level of motivation among these third-year English 

major students at Naresuan University toward English language learning?”  Used to investigate 

the level of motivation, the questionnaire consisted of two main parts:  instrumental motivation 

(items 1-10) and integrative motivation (items 11- 20). The participants had to complete integrative 

motivational items and instrumental motivational items with the five-point Likert scale (1=strongly 

disagree to 5 = strongly agree).  

 

2. Interview 

 A structured interview was conducted to get a qualitative data set to answer the second 
research question “What are the reasons behind those selected motivation items?". The participants 

spent 30 minutes per person in the interview session. The location was the first floor at the Faculty 

of Humanities, Naresuan University, Building 1.  

 

Data collection process 

1. The researchers conducted the data collection by introducing themselves to a group of 

participants. Then, the researcher described the aim of research, the purpose of the research, 

the importance of conducting research, the detailed survey procedures, and the expected 

benefits of participating in this research project. 

 

2. Next, the researchers provided the participants an Information Sheet for Research 

Participant (AF 04-10)  and Informed Consent Form (AF 05-10) .  After all, the participants 

were asked to fill out a form of consent to take part in this project without using intimidating 

or coercive influence. 

 

3. Then, the researchers carried out the data collection by distributing questionnaires and 

explained how to complete the questionnaires in Thai to ensure that the participants 

understood what to do.   

 

4. After the participants completed the questionnaire, the researchers asked the participants to 

volunteer to do the interview without using intimidating or coercive influence. 

 

5. After having the number of volunteers who were willing to participate in the interview, the 

researchers held meetings with six volunteers to appoint the time and date of interview 
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session.  The interview place was at the Faculty of Humanities, Naresuan University,  

Building 1, 1st Floor. 

 

6. Finally, the researchers conducted the interview process.  In-depth interviews would not 

mention the names of volunteers.  However, the researcher would use a code instead to 

protect privacy and keep the confidentiality of all volunteers participating in the interview. 

Below is a diagram of data collection procedure. 

Questionnaire (68 students) 

 

      

      Interview (6 students) 

Figure 1: A diagram of data collection procedure 

Data analysis 

The data was collected from the questionnaire and was caculated and analyzed in terms of 

means, and standard deviation through a computer program.  To interpret the mean score for 

students’  motivational level, the researcher adopted the interpreting procedure designed by Best 

(1981) and Degang (2010) as shown in Table 1. After that, interview data was transcribed and coded. 

 

Table 1: Interpretation of Mean Scores 

Scale Mean Range Motivational level Mean Range 

5 Strongly agree Very high 4.50 – 5.00 

4  Agree  High 3.50 – 4.49 

3 Moderate Average 2.50 – 3.49 

2 Disagree Low 1.50 – 2.49 

1 Strongly disagree Very low 1.00 – 1.49 

 

Findings 

 This section presents the overall results of the study.  It covers mean scores of instrumental 

motivation questions, mean scores of integrative motivation questions, and the comparison between 

instrumental and integrative motivation. 

2 weeks after completing the 

questionnaires 



25 
 

  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

 The data collected from the questionnaire in this study were computed and analyzed in 

terms of means, and standard deviation. The respondents were requested to specify on a five – point 

scale indicating how important each reason is for their motivation in learning English.  

 

Motivation in learning English language 

 

Table 2 shows mean scores from instrumental motivation. 

Table 2 :Mean Scores of Instrumental Motivation Questions 

 

Instrumental Motivation Mean S.D. Rating of 

motivation Level 

1.Studying English can be important for me because it 

will help me to get an ideal job in the future. 
4.69 0.58 Very high 

2.  Studying English can be important for me because I 

will need it for my future career. 
4.69 0.62 Very high 

3.  Studying English can be important for me because it 

will make me a more knowledgeable person. 
4.40 0.88 High 

4.  Studying English can be important for me because 

other people will respect me more if I know a foreign 

language. 

3.65 0.95 High 

5.  Studying English can be important for me because it 

will help me to further my studies. 
4.56 0.60 Very High 

6.  Studying English can be important for me because it 

will help me search for information and materials in 

English on the Internet. 

4.65 0.56 Very High 

7. Studying English is important to me because it will help 

me when I travel abroad. 
4.72 0.54 Very High 

8. Studying English is important to me because it will help 

me to achieve at school. 
4.53 0.67 Very High 

9.  I study English diligently because I want to earn a 

university degree. 
4.32 0.81 High 

10.I study English diligently because it is an important 

tool for communication.   
4.59 0.62 Very High 

Total 4.48 0.68 High 

Table 2 reveals that the overall mean score was 4.48.   It refers that the respondents had a 

high level of instrumental motivation.  Here are more details in this type of motivation.   Statement 

number 7 (Studying English is important to me because it will help me when I travel abroad)  has 

the highest mean score 4.72.  Surprisingly, two statements had equal score.   That is, statement  
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number 1 (Studying English can be important for me because it will help me to get an ideal job in 

the future)  and statement number 2(Studying English can be important for me because I will need 

it for my future career) have the same average mean score of 4.69. Moreover, the statement number 

6 (Studying English can be important for me because it will help me search for information and 

materials in English on the Internet) has a mean score of 4.65 that is the third highest average mean 

score out of the ten statements of instrumental motivation.  The lowest mean score (ẍ=3.65)  is a 

statement number 4 (Studying English can be important for me because other people will respect 

me more if I know a foreign language) .  These figures indicate that most of the third -  year English 

major students at Naresuan University mainly focus on studying the English language for travelling 

abroad, getting an ideal job in the future or their future career, and searching for information and 

materials in English on the Internet.  However, the overall mean score of instrumental motivation 

presents a high level of motivation. 

 

Table 3 shows mean scores from integrative motivation. 

Table 3: Mean Scores of Integrative Motivation Questions 

 

Integrative Motivation Mean S.D. Rating of 

motivation Level 

11. Studying English is important to me because I can 

understand their culture and tradition. 
4.12 0.80 High 

12. Studying English is important to me because I can 

understand English stories, novels, and literature 

4.28 0.94 High 

13.  Studying English can be important for me 

because I will be able to participate more freely in 

activities among other groups who speak English. 

4.18 0.95 High 

 

14.  Studying English helps me to better understand 

the ways of life of native English speakers. 
4.28 0.87 High 

15. Studying English helps me to easily make friends 

with foreigners. 
4.35 0.82 High 

16.  Studying English helps me to associate with 

foreigners and learn about their values and beliefs. 
4.13 0.92 High 

17. Studying English helps me to be an open-minded 

and friendly person like native English speakers. 
4.22 0.84 High 

18. The American and British are kind and cheerful. 3.85 0.90 High 

19. I enjoy watching English news and movies. 4.44 0.79 High 

20.  I enjoy reading English books, articles, 

newspapers, and magazines. 
4.13 0.82 High 

Total 4.20 0.86 High 
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 The results from Table 3 demonstrate that the overall of the respondents has a high level of 

integrative motivation; the average mean score above is 4.20.  Here are more details about it.   

The statement number 19 (I enjoy watching English news and movies)  has the highest mean score 

(4.44) .  Moreover, the statement number 15 (Studying English helps me to easily make friends with 

foreigners)  and the statement number 12 (Studying English is important to me because I can 

understand English stories, novels, and literature)  had the second and third highest average mean 

score of 4.35 and 4.28, respectively. On the other end of the scale, the lowest mean score of 3.85 is 

statement number 18 (The American and British are kind and cheerful) .  It can be concluded that 

most of the third -  year English major students at Naresuan University student mainly focus on 

studying the English language for watching English news and movies, helping them to easily make 

friends with foreigners and understanding English stories, novels, and literature easily.  When the 

two types of motivation were compared, the overall mean score of integrative motivation presented 

a high level of motivation than the other.  See Table 4 below.   

 

Table 4: A Comparison score between Instrumental and Integrative Motivation 

Motivation Mean S.D. Meaning 

Instrumental Motivation 4.48 0.68 High 

Integrative Motivation 4.20 0.86 High 

Total 4.34 0.77 High 

  

 Table 4 reveals the comparison scores between instrumental and integrative motivation of 

third -year English major students at Naresuan University towards English language learning.  The 

table indicates that the mean score of instrumental motivation (4.48)  is higher than the mean score 

of integrative motivation (4.20). Both of motivation (instrumental and integrative) have the average 

mean score of 4.34 that show a high degree of motivation. 

 

Responses from the Participants through the Interviews 

 Primarily, this sub –  section presents the perspectives or responses from six participants of 

Faculty of Humanities during the interview session.  The six participants were required to answer 

eight questions regarding the integrative and instrumental motivation.  The questions in this 

interview had two main parts:  integrative motivation (question 1-4)  and instrumental motivation 

(question 5-8) respectively.  Only four questions related to integrative motivation and instrumental 

motivation are presented here.   
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Question 1: Why do you enjoy watching English news and movies? 

 Most of interviewees mentioned that they enjoyed watching English news and movies 
because they believed that watching news and movies in English language was a very important 

way to improve their language skills in the future.  The following statements showed some 

interviewees’ expressions towards watching news and movies in English language. 

 “I enjoy watching news and movies in English language because it helps me to practice 

listening skill, which is one of the fundamental skills in learning English language.  Moreover, it 

also enables me to learn new vocabularies or idioms that can be used in daily life.  These things 

improve me to have better language skills in the future.”      (Subject 1). 

  “I really enjoy watching news and movies in English language because it made me feels 

like I am learning English language all the time.  Especially listening and speaking skills are 

considered essential skills and the foundation for the development of better language skills in the 

future.”(Subject 2). 

 Furthermore, three interviewees had different opinions.  They enjoyed watching news and 

movies in English language because they could learn different things from Thai society such as 

culture, language, politics, and social conditions.  Moreover, if some news or movies happened 

abroad, they thought that watching movies and news in English helps them understand the content 

that broadcaster or actor want to convey better than translating these texts into Thai. (Subjects 4,5,6). 

 

Question 3:  Could you explain why studying English language makes learners or you 

understand their culture and tradition? 

 

 All of interviewees could explain why studying English language make them understand 

other cultures and traditions.  To be more precise, most of them mentioned that studying English 

language made them understand American and British’s societies and cultures better.   The reason 

was that the language was considered as an element of society.  Therefore, learning English could 

make the learners absolutely understand different cultures and traditions. The following statements 

showed some interviewees’ expressions towards the question.  

 “Studying English language had a lot of contents, and some of the were related or linked to 

the culture and traditions of society.  Therefore, learners could gain a clearer picture of native 

English cultures and traditions through learning English language.”(Subject 3). 

 “I thought that when you learn any language in the world or just the English language, you 

do not just learn only the language itself, but you need to learn the content of that society such as 

cultures and traditions.  As a result, we could truly understand that language.  Finally, if you learn 

English language, you will actually understand the culture and traditions of the British and 

American people better.”(Subject 5). 
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Question 5: Do you agree with this statement? “studying English will help learners when they 

travel abroad.” 

 

 Six interviewees realized that studying English absolutely help learners when they travel  
abroad.  They viewed that studying English language as a useful way toward living or travelling in 

other countries since most of countries used English language as an international language or 

fundamental language of communication. English can be seen in traffic signs, signs at the airports, 

stores, hospitals, or even tourist attractions such as museums or parks. They also further commented 

that just knowing only the English language could make them live and travel around the world 

without fear. The following statements showed some interviewees’ expressions towards the benefits 

of learning English when learners travel abroad. 

 

 “I thought it help a lot.  Many countries in the world use English as their official language 

to communicate with each other. If you study English, the bottom line is you can communicate with 

most people in the world. When you go abroad, it makes you stay overseas easily.”(Subject 3). 

 

Question 7:  Could you explain why studying English make learners a more knowledgeable 

person? 

 

 Most of interviewees agreed that studying English make learners become a more 

knowledgeable person. They viewed that studying or knowing English helped learners to open their 

minds to a new world such as studying online courses from websites outside Thailand.  It reflects 

that learning English made learners to learn more in various ways than people who learn only their 

mother tongue.  It is a fact that someone who can learn more in several ways becomes a more 

knowledgeable than others. The following statements show some interviewees’ expressions towards 

learning English make learners a more knowledgeable person. 

 “I believed that studying English made learners a more knowledgeable person because if 

you study or know English language, you will access to a broader range of information than 

someone who knows only his/her own language. For example, you can watch international movies 

or news, read foreign books, or even take international courses.  Those things made learners 

become a more knowledgeable person.” (Subject 5). 

 

However, one of the interviewees had opposite opinions.   She was not sure if studying English 

made learners a more knowledgeable person.  She thought it depended on each person's effort or 

dedication. (Subject 6). 
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Conclusions, Discussions, and Recommendations 

 This part presents discussions, conclusions, limitations of the study, and recommendations 

for further research studies 

 

Discussions of the study’s findings 

Students’ Motivation in English Language Learning 

 The overall results revealed that the third -  year English major students at Naresuan 

University were highly motivated to English language learning.  This finding answers the first 

research question (What is the level of motivation among these third-  year English major students 

at Naresuan University toward English language learning?) .  The mean scores between integrative 

and instrumental motivation were 4.48 and 4.20, respectively.  The findings correspond to most 

previous studies ( Vaezi, 2008; Kitjaroonchai & Kitjaroonchai, 2012; Wimolmas, 2013; 

Choomthong & Chaichompoo, 2015; Suryasa, 2017)  in that students’  instrumental motivation for 

learning English was higher than their integrative one. 

 In the interview session, the questions were designed to gain in-depth information such as 

why they enjoyed watching movies and news; why learning English made them understand other 

cultures and traditions; why English was so helpful and useful while they were traveling overseas; 

and why learning English made them look knowledgeable.   All the answers reflect the benefits that 

they can get from learning English.  To better their English, they used other sources such as English 

movies and news to enhance their language competence.  This fits Thai culture in that Thai people 

are likely to have fun and enjoy life.  In addition, it puts the learners in the less pressure situations 

or environments.   To understand how to use the language properly, language learners need to learn 

other cultures and traditions as well.   Language and culture always go hand in hand.  Language 

learners cannot study one without the other.   For example, the term “breadwinner”  refers to the 

member of a family who earns the money that the family needs.   The term “bread”  mirrors what 

people, particularly English native speaker, eat daily.   Thus, English brings new things or broaden 

the learners’  perspective.   The participants also believe that they can use English to gain more 

knowledge or to learn new things.   As a result, their image can be changed as a knowledgeable in 

other people’s eyes.    English is claimed to be a useful tool when they travel abroad as well.   For 

example, if they are in the airport and they want to go to the restroom, they can either use English 

to ask people or read the signs themselves.  It is true that signs in many places are written in English 

too.  With these responses, it is not surprising that the participants had high motivation in both types.  

High motivation can be a stepping stone for language learners to develop themselves and pay more 

attention to classroom learning.   
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Conclusion 

 In conclusion, the third -year English major students at Naresuan University have high 

instrumental and integrative motivation to learn English language.  Their instrumental and 

integrative motivation levels were found to be fairly close.  Although their instrumental motivation 

was slightly higher than their integrative one, the integrative motivation should not be neglected.  

English lecturers may find other ways to stimulate this motivation such as learning about the 

American and British lives and culture through watching movies or news besides using materials 

from the textbooks.  

 

Recommendations for Further Studies 

 The recommendations for future studies are as follows: 

 

1. Conduct the studies with different students from different years such as     1st ,2nd, or 4th 
students. 

2. Carry out the studies with students from different majors, departments, faculties, and year 

levels at the same university of Naresuan University. 
3. Employ more research tools to get information in different aspects. 
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A Study of the Importance of English Use for Tourist Police 

 in Nakhon Phanom 

 

Jindarat Khamta1 and Mananya Potiracha2 

Abstract 

The objectives of this study were to study the importance of using English for tourist police 

in Nakhon Phanom.  The research instruments in this study were a questionnaire and an interview 

including checklist questions and a semi- structured interview.  The participants of this study 

consisted of 6 tourist police working at Nakhon Phanom tourist police station.  Data analysis using 

percentage, mean and content validity.  The findings of the study revealed that the importance of 

using English for tourism police in Nakhon Phanom of the tourist police were at an important level. 

In crime and security aspect regarded as very important level. The tourist police work were helping, 

serving and providing safety for the security of both Thai and foreign tourists.  Also, giving tourist 

attractions information and offering help in case of illness, communicating through the phone and 

describing people were considered as the most significant activities for communication for the 

tourist police. The results obtained from this study could be applied improving the English language 

according to the importance of English used for their daily task. 

 

Keywords: Importance of English, Tourist police, Tourism, 
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INTRODUCTION 

The travel industry has assumed a significant job in supporting the Thailand economy for 

quite a while (Tourism Authority of Thailand, 2016) .  Nakhon Phanom Province is a special 

economic city because which is an area with transportation potential such as the 3rd Friendship 

Bridge, Nakhon Phanom - Khammouan and Pier which that was maked Nakhon Phanom a gateway 

for Association of South East Asian Nations (ASEAN)  economic.  It is a commercial center the 

investment is interesting whether the tourism industry and many other industries will create 

benefits for people in an area.  There is income, create stability for families (Thairath, 2019) . 

Therefore, the member of tourists is increasing, making the use of English necessary for 

communication. In 1980, The Regal Thai Police and the Tourism Specialist of Thailand hence made 

a few alterations and changed the Visitor Security and Comfort Center (TSCC)  to supply benefit 

for sightseers with respect to their complaints almost wrongdoing and control in both Bangkok and 

remote locales where there are prevalent visitor attractions like Nakhon Phanom (Aldohon, 2014) . 

Tourist Police is an uncommon unit of Thai Police, which works under the Department of Tourism. 

The unit works exclusively to ensure a pleasant stay for tourists, and mitigate and solve any safety 

and security related issues that tourists could encounter.  They also assist and advise tourists on 

safety and security matters during traveling, trekking, rafting and hotel stay in any part of Thailand 

and to join the authorities or to support any activities concerned (Nepal, N. , 2020) .  Concurring to 

the capacities and duties of the tourist police, it can be seen that English is important for their work. 

English is the most significant on the planet and English is the principle language of 

universal correspondence (Alison, 2020) .  English is necessary for tourist police in the side of 

hospitality and tourism, including the civil services which the key skills needed to have 

communication allows communication between the Tourist Police officer and the English-speaking 

Tourist in different circumstances of life.  For example, it is used for giving advice, offering help, 

giving directions, lost properties so on.  Therefore, English language has become one of the most 

main tools of communication within the Tourist Police field and in their work place 

(Siwayingsuwan, 2015).As Richards (1985) points out, "English is needed for people who work and 

will work in the future in tourism, business, and the civil services."  

As tourist police officers have to usually deal with foreigners from various countries, 

knowledge of English is essential. According to a preliminary interview, however, before working, 

they have to pass an English proficiency test; the test taker must have a total score of not less than 

sixty percent in accordance with the regulations prescribed by the Royal Thai police and if anyone 

has a score. The TOEIC exam must not be less than 495 points (Immigration Bureau, 2020).  
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In this way, the levels of English capability of traveler police officers are distinctive. 

Preparing has gotten to be vital to move forward the dialect capacity, particularly English, which 

is respected as the worldwide dialect for those visitor police.  In hone, the Visitor Police Division 

has set up English preparing courses, entitled English for Particular Purposes (or ESP) , which are 

held one or two times a year (Aldohon, 2014). 

In summary, English is important for tourist police, they would be able to make tourists 

feel more comfortable and safer during their stay.  They play important role as a host of Thailand 

when foreigners staying in the country. 

Objective 

1. To study the importance of the use of English of tourist police in at Nakhon Phanom. 

Research Methodology 

In this research, the researcher aims to study the importance of English use of tourist police 

in Nakhon Phanom. In this chapter, the essence of the will be conducted to collect the information. 

Population and sample research plan the research instrument, data collection and analysis are 

respectively as follows: 

3.1 Research methodology 

This research was a survey research using questionnaire and interview.  

3.2 Participants 

The participants in this study were 6 tourist police at in Nakhon Phanom Province. 

3.3 Research instrument 

The research instruments used to collect data were divided into 2 types which care 

questionnaire and interview. 

  The questionnaire used in this research was divided into 2 parts including Part 1 

Questionnaire on General Information of Respondents, Part 2 Questionnaire about the importance 

of using English of Nakhon Phanom Tourist Police, and Part 3: Open-ended questions. 

For Part 1 Questionnaire on General Information of Respondents divided in to 4 parts: 

1.Information service 2. Crime and security 3. Tourism promotion 4. Application for tourism police 
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There are 5 levels of approximation scale, which measures the level of importance in the use of 

English of Tourist Police with the meaning of each level as follows: 

  5 means very important 

  4 means important 

3 means moderately important 

2 means fairy important 

1 means least important 

The interview is a semi-structured interview on the study of importance of the use of English in 

their job and job recruitment including 4 questions and 1 open-ended question.  

3.3.1 Instrument design  

How to create a tool to collect information the research was conducted to create 

questionnaires and interviews according to the following steps. 

1. Conducting a questionnaire 

1.1 Study of concepts, theories and research tools related to how English is important for 

tourist police in their job on daily basis (Research Division Office of police strategy Royal Thai 

police, 2015.) 

1.2 Determine the scope and structure of the questionnaire to cover all 4 aspects:  

1.Information service     

2. Crime and security  

3. Tourism promotion     

4. Application for tourist police 

1.3 Draft a questionnaire and have it reviewed by the advisor 

1.4 The questionnaire was revised as suggested by the advisor. 

This is three persons examining the content validity is to consider the questions that have been 

created that there is a consistency between the content of the tool and the content of the object to 

study. 

1.5 Complete questionnaires to be used for further research data collection. 
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2. Creating an interview 

2.1 Study details about creating an interview. 

2.2 Prepare a semi- structured interview by defining the scope of a study of English used 

by tourist police in their daily basis task. 

2.3 The completed semi-structured interview reviewed by the advisor for content validity. 

2.4 The interviewed was used with 6 participants to collect the data. 

3.4 Data Collection 

3.4.1 Data collection using questionnaire 

1) The questionnaire was used to collect information to the Tourist Police Station 

at Nakhon Phanom. 

2) The questionnaire consists of 4 parts, 16 items in total. 

3) After collection the data from the questionnaire, it will be analyzed using 

content validity analysis. 

3.3.2 Data collection using interviewing 

1)  The semi-structured interview was used to interview 6 participants who were tourist 

police in Nakhon Phanom. 

2) Open-ended question include in the interview was used to collect the data as well. 

3.5 Data analysis 

The data analysis was analyzed from questionnaire and interview as shown in the 

following steps: 

A. Questionnaire  

1. Check the completeness of all questionnaires. 

2.  Questionnaire Part 1 analyzed information about the respondents' general information. 
Data analysis using percentage values to bring together the discussion of the results of the study. 

3. Calculate the mean (x̄) of the information about a study of the English language usage of 

the Tourism Police for each area and the average of all four areas was graded according to the 

criteria of ( Cronbach, 1990)  by dividing the arithmetic mean.  The data of the questionnaire 

interpreted as follows: 
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5 means very important 

4 means important 

3 means moderately important 

2 means fairy important 

1 means least important 

4.  Questionnaire Part 3 is an open-ended question about the participants ‘suggestions to 

study the use of English in the tourist police.  It was analyzed by the method of analyzing the 

opinions with similar contents and looking for the frequency values for discussion of the results. 

B.  Interview:  Interview used to summarize each question answered by the participants using 

content analysis about the study of the importance of the use of tourist police. 

Statistics used in data analysis are as follows: 

4.1 Percentage  

   The data from the questionnaire part 1 to analyze the percentage of general information of 

the participants. 

4.2 Mean 

The data from the questionnaire part 2 were analyzed using mean ( x̄)  and find the 

intermediate of each question. 

 4.3 Content validity 

Content validity used to analyze each of item of the interview.  Each answer of the 

respondents needs to be related to the importance of the use of English of tourist police in Nakhon 

Phanom. 

Findings 

This chapter presents the results of the data analysis of information using the questionnaire 

and the interview in all 6 sets of data presentation, the results of the analysis in presented in 3 parts 

as follow: 

Part 1 Questionnaire on general information of respondents 

Part 2 Questionnaire about the importance of using English of tourist police in Nakhon 

Phanom is divided into 4 areas: 

1.Information service 

2.Crime and security 
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3.Tourism promotion  

4.Application for tourism police 

Part 3: Open-ended questionnaire on comments and suggestions on the study of the use of 

English in the tourist police. 

The participants in this study were 6 tourist police officers in Nakhon Phanom. 

The general information of participants from part 1  shows the respondents found that most of the 

rank were police sergeant, with 6 people, 100 per cent, most of them aged between 25-35 years, 6 

of them, or 1 0 0  percent and education levels, most of them graduated with a bachelor's degree, 

accounting for 8 4  percent of the population, with the majority of the tourism police having 2 -5 

years of work experience, 84 percent. 

Table 4.2 The importance of using English of tourist police in Nakhon Phanom 

 

The Importance of 

English 

Very 

important 

   

Important 

 

 

Moderately 

important 

   

Fairly 

important 

     

Least 

important 

Mean Result 

 

1. information service      

   1.1. Inquiries data 

such as lost items, 

robbery, accidents 

   1    3     1      1 0 3.83 Important 

   1.2. Providing 

information such as 

tourist attractions, 

accommodation, and 

travel 

   1   3     2 0 0 3.83 Important 

   1.3. Communicating 

with the police over 

the phone is quick and 

easy. 

1 3 2 0 0 3.83 Important 

   1.4. You can 

communicate with 

tourists as well. 

   1    3    1      1 0 3.66 Important 

   1.5. You can 

conclude the case 

quickly. 

   1    2     1       1 0 3.83 Important 

Total 5 14 7 3 0 3.79 Important 

2. crime and security        

   2.1. You have been 

warned about the case 

that often happens to 

tourists.    

3 1 2 0 0 4.16 Important 
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    2.2. Have you set up 

a security checkpoint 

at the tourist 

attractions? 

2 3 1 0 0 4.166 Important 

    2.3. Have you 

checked out tourists at 

various tourist 

attractions? 

3 2 1 0 0 4.333 Important 

   2.4 Do you feel 

confident in providing 

the safety of life and 

property to tourists? 

3 2 1 0 0 4.333 Important 

  2.5.Do you feel 

confidence not to be 

cheated from public 

transportation such as 

taxi or Tuk-Tuk 

2 2 2 0 0 4 Important 

Total 13 10 7   4.19 Important 

3. Tourism 

promotion 

 

  3.1 You have put up a 

publicity sign to 

inform information, 

complaints and 

seeking help to tourists 

3 1 2 0 0 4.16 Important 

  3.2 You have 

connected a network 

with the Tourism 

Authority of Thailand. 

1 3 2 0 0 3.83 Important 

   3.3 You have 

provided information 

on the website or via 

social media. 

1 3 2 0 0 3.83 Important 

Total 5 7 6 0 0 3.94 Important 

4. Application for the  

Tourist Police 

 

        4.3 conversation 2 2 1 1 0 3.83 Important 

       4.2 grammar 2 3 2 0 0 4.66 Very 

important 

       4.1 terminology 1 3 1 1 0 3.66 Important 

Total 5 8 4 2 0 4.05 Important 
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From Table 4.1 the importance of using English of tourist police in Nakhon Phanom 

including 4 parts:  Information service, Crime and security, Tourism promotion, and Application 

for tourism police. The first part was the information service. It found that most of the respondents 

gave high importance with the average 3 .79 since the tourism police have to provide tourism 

information and services, it has to be invited to travel and tourism facilities are of great importance. 

The second part was the crime and security.  It was found that most of the respondents gave high 

importance with the mean of 4.19 because Nakhon Phanom Province has a good strategy for 

tourism safety Providing management services in the event of a crisis quickly and efficiently will 

affect the image of tourism. Next, the third question was tourism promotion It was found that most 

of the respondents gave high importance with the mean of 3 .9.  Last question, fourth question was 

an application for tourism police it was found that most of the respondents gave high importance 

with the mean of 4.05. 

Table 4.3 the results of the interview 

Question             Results 

 1. In your opinion, how English is important for your 

career? 

 

From interviews with the 

tourist police, the emphasis 

is placed on English 

communication, as they 

must take care of both Thai 

and foreign tourists who 

meet on a daily basis and 

must have knowledge 

English to take the job 

placement exam. 

 

 

 

 

 

 

Answer 

Police 1 English is important for communication with 

both Thai and foreign tourists. 

Police 2 English is very important for communication 

to help foreign tourists. 

Police 3 English is important to take care of both Thai 

and foreign tourists. 

Police 4 English is very important to use in everyday 

life that I encounter each day. 

Police 5 English is very important for communicating 

with foreigners to ensure smooth working. 

Police 6 English is important for communicating with 

tourists and it is vital for placement exams. 
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2. How do you provide information to help tourists? 

 

From the interview with the 

tourist police, most tourist 

police provide assistance 

services for tourists using 

social media. 

Answer 

Police 1 Internet and call 

Police 2 In person and Call center 1155 

Police 3 Call center 1155 and internet 

Police 4 public relations campaign and Facebook 

Police 5 Facebook fan page 

Police 6 Social media 

3. How do you apply English language to promote tourism? From interviews with the 

tourist police, applying 

English to promote the 

tourism using English signs 

or service points “one stop 

service”. 

Answer 

Police 1 Using English signs 

Police 2 Service points “one stop service” 

Police 3 - 

Police 4 Recommended tourist attractions 

Police 5 - 

Police 6 Service points “one stop service” 

4. What is the content of the exam in English for tourist 

police job recruitment? 

From the interviews with 

the tourist police, job 

recruitment exam focused 

on basic conversation, 

vocabulary, and grammar. 

Answer 

Police 1 Conversations, vocabulary and grammar 

Police 2 Conversations, grammar, readier, question 

tag, 

Wh-questions, if cause 

And vocabulary 

Police 3 Conversations 

Police 4 Speaking, reading, listening, 

basic conversation 

Police 5 Basic conversations such as asking and 

giving direction 

Police 6 Basic conversations, grammar 

From table 4.3 the results of the interview show that for the first question of the interview, 

the majority of tourist police said that the emphasis on using English was English communication, 

as they must take care of both Thai and foreign tourists whom they met on a daily basis and must 

have knowledge English to take the job placement exam.  In second question, most tourist police 

provide assistance services for tourists using social media such as Facebook.  The rest of them 

provided the service via call center and public relations campaign. Next, the results show that they  
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apply English to promote the tourism using English signs or service points “one stop service”  and 

suggested tourists about the attractions.  The last question, the tourist police said that the test was 

basically about conversation, vocabulary, and grammar. 

Summary and Discussions 

This chapter presents the summery and discussions.  English has become an international 

and official language of many countries and is extensively employed as an intermediary for 

understanding and transferring thoughts between people throughout the world.  The industry of 

tourism in Thailand is thriving and the number of international tourists is continuously growing 

ever year. As a result, the Thai tourist police officers have many chances to communicate in English 

with foreigners and are obliged to use English language to perform their jobs well.  Consequently, 

it is necessary to systematically importance of English of use of Tourist Police in Nakhon Phanom 

Province.  This research might be beneficial to divisions and organizations or people who are 

interested in tourist police career in order that they have a greater understanding of the importance 

of English use of tourist police. 

A study of importance of using English of Tourist Police in Nakhon Phanom, which 

primary importance including communication, service, convenience and security for Thai tourists 

and foreigners to ensure the safety of life and property.  The results of questionnaire, considering 

by each aspect found that; 1) Information service is at important level with mean of 3.79 (X̄= 3.79); 

2) Crime and security is at important level with mean of 4.19 (X̄ = 4.19); 3) Tourism promotion is at 

important level with mean of 3.94 (X̄ =3.94); 4) Application for the for the Tourist Police at important 

level with mean of 4.05 (X̄ =4.05). 

The results of the interview of first question show that, most tourist police answered they 

use English for communicating and helping both Thai and foreign tourists.  For second question, 

most tourist police provide assistance services for tourists on social media such as Facebook.  The 

rest of them provided the service via call center and public relations campaign. Next question, they 

apply English to promote the tourism by using English signs or service points “one stop service” in 

English and give suggestions to tourists about the attractions.  Last question, the tourist police said 

that the test was basically about conversation, vocabulary, and grammar. 

Recommendations  

According to the findings and conclusion of this research, it is recommended that future 

research should have the further study of in-depth interview should be applied to investigate more 

details of the importance of English for tourist police in Nakhon Phanom and how English used by 

them and the ranks of tourist police officers should vary in order to wider range of information. 
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Abstract: 

 

 This study focuses on queer visibility in Thai-English audiovisual translation from online-

streaming sites for films which recently become a more popular media type that provides diverse 

content.  The main purposes of this study were to examine queer visibility in the translation of the 

series from Thai into English on popular online streaming platforms, namely Netflix and YouTube 

by comparing queer visibility appearing in the subtitles by analysing translation strategies used in 

translating queerness, and studying ideologies and factors influencing the decisions to promote or 

suppress queer visibility in the subtitles.  The data were taken from the two sources:  the original 

Thai subtitle of Diary Tootsies The Series, Season 1 (ST) , its translated English subtitle produced 

by Netflix (TT1) , and its translated English subtitle produced by the official channel of the GDH 

(TT2). The analysis was carried out by side-by-side comparison in which the concepts of queerying 

translation proposed by Epstein (2010)  were adopted as an analytical framework.  The results 

revealed that Netflix adopted eradicalization approach which empowers the translator to suppress 

or ignore queer identity while the YouTube translator applied acqueering approach which allows 

queer to be visible in the target text or the English subtitle in this case.  Further, some attempts of 

the translators which aimed to suppress or support queerness were considered to be failed attempts. 

All in all, the translation approach adopted reflects a connection to an ideology that influences 

translators’ values, beliefs, and political stands to a certain degree. 

Keywords:  Queer visibility, Audiovisual translation, Acqueering, Eradicalization, translation 

and ideology 
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Introduction 

 From the linguistic perspective, the term 'queer' generally means odd, unusual, or 

strange; however, it can be described as an umbrella term used by people under the LGBT 

community from a social perspective.  Thomas (2019)  defines that queer is identity, sexual 

orientation, and a sense of acceptance of anyone who does not conform to the heterosexual 

norm.  Additionally, to clarify the definition of the term ‘queer’  which can be described from 

various aspects, this study accepts the definition presented by Siebler (2016) .  The scholar uses 

the term ‘queer’  to identify anyone who is confronting sexuality, gender, and sex binaries 

dominated by the cultural norm. Queer in this context includes all-involving words for LGBTQ, 

which refers to lesbian, gay, transsexual/transgender, and other people considering themselves 

as a part of this community due to their sex, gender, or self-expression. 

 Regarding the queer community in Thailand, it has been wrestled with discrimination 

since the 14th century. Homosexual behavior had been forbidden and totally invisible in society 

before Western norms and thinking were adopted.  Consequently, the queer movement in 

Thailand has been more powerful and has come close to being accepted for the past twenty 

years (USAID, 2014) .  Due to technological development, the community has the ability to 

overcome challenges and create a new way of queer representation in mass media.  Queerness 

has been expressed through several media including online streaming platforms to which people 

could comfortably access. Thus, it leads to an increased number of queer characters, especially 

in films and series, and supports queer visibility. 

When those media become more popular, subtitling, which is one form of audiovisual 

translation practices plays the main role in presenting queer visibility across different cultures. 

Then translators are empowered to select, render, edit, and publish those queer identities on the 

screen.  It means that they can emphasize or diminish queer visibility by choosing translation 

approaches (Epstein, 2010) .  In light of the relationship between translation study and gender 

study, many scholars propose specific translation approaches to dealing with different forms of 

target cultures and the biases inherent in the text and also in the practices in which producers 

select, render, edit, publish, and use the target texts.  For example, the ‘ feminist translation 

approach’  is used to render and emphasise issues of feminism.  Similarly, LGBTQ translators 

can use the ‘queer approach’  to translate any text relating to queerness.  They might draw 

attention to queerness or queer perspective of the source text or, willingly, they might render in 

such a way that exposes homophobic1
, biphobic2, transphobic3, or heterosexism4 perspective in 

                                                           
1 Homophobic is descriptive of one exhibiting a condition known as Homophobia. 
2 Biphobic is unreasoning fear of or antipathy toward bisexuals and bisexuality. 
3 Transphobic is relating to transphobia (= a fear or dislike of people who feel that they are not the same gender as 

the one they had or were said to have at birth). 
4 Heterosexism is discrimination or prejudice against non-heterosexual people based on the belief that 

heterosexuality is the only normal and natural expression of sexuality. 
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the source text (Epstein, 2010) .  When proposing queer translation approach, Epstein (2010, 

p.120-121)  is inspired by feminist translation.  The scholar proposes two specific strategies for 

queerying translation:  ‘ acqueering’  and ‘eradicalization’ .  The first strategy is adapted from 

hijacking which is one of the feminist translation strategies.  Simon (1996)  defines ‘hijacking’ 

refers to the appropriation of a text whose intentions are necessarily feminist by the feminist 

translators (p.15) .  Thus, Epstein (2010)  creates ‘acqueering’  strategy to focus on queerness of 

characters or a situation and draw (hijack)  a reader/audience’s attention to how queer is treated 

by other characters or by producers of the source text, or bring issues of queer identity to a 

noticeable position. For instance: 

 A translator can add in queer sexualities, sexual practices 

or gender identities or change straight/cis5 identities or situations 

to queer ones; remove homophobic, biphobic, or transphobic 

language or situations, or highlight it in order to force a 

reader/audience to question it; change spelling or grammar or word 

choices to bring attention to queerness, or add in footnotes, 

endnotes, a translator’s preface, or other paratextual material to 

discuss queerness and/or translatorial choices (p. 121). 

On the other hand, the strategy called ‘eradicalization’  performs the opposite role.  A 

translator might voluntarily select — or is ordered by the producer/publisher to select –  this 

strategy to delete or minimize sexualities, practices, and identities of queer, or shift queerness 

to the heterosexual norm (Epstein, 2010).  

 The first strategy can be seen as ‘explicitation’  and the second strategy can be seen as 

‘censorship’  which are the key processes of subtitling in audiovisual translation.  Therefore, in 

this study, queerying translations approach consisting of acqueering and eradicalization is 

adopted as the analytical framework in order to examine queer visibility in the Thai-English 

subtitles of online streaming platforms for films.  

 Concerning queer terms in the Thai language, there are various words used to define a 

queer identity. The translators voluntarily adopt either acqueering or eradicalization to translate 

their source text directly impacting queer visibility with various word choices in the Thai 

language.  When comparing the queer term derived from a 2016 Thai drama about three gays 

and one lesbian trying to find love before the new year, Diary Tootsie The Series between two 

online streaming platforms, Netflix and YouTube, the term ‘Tut’  which literally means 'faggot' 

was rendered as gay, Gaylord, transgender, or, Tootsie which is a Thai slang, meaning a man 

who dresses up like a woman but has not fully transitioned into a ladyboy in case of being a 

                                                           
5 Cis is someone who identifies with the gender of their birth sex (e.g., someone born with a penis identifying as a 

man). It's the opposite of transgender. 
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noun and as Tootsie, she, he, or I in case of being a pronoun.  The term tootsie in English 

dictionary means a foot or a toe and a way of referring to a woman. However, in 1982, the film 

‘Toosie’  directed by Sydney Pollack and starring Dustin Hoffman presented a new meaning of 

this term.  It is a story of a man who has to adopt a new identity (feminine identity)  in order to 

get a job, and men who perform a soap opera by dressing like women or express feminine 

identity are called Tootsie in the film.  Thus, it can be possible that this term has been wildly 

used among gay community to represent femininity because of  the film. 

 Due to a variety of Thai Sexual and Gender Categories, we have selected notable 

examples relating to this study. The word ‘Phet’ (เพศ) is an indigenous Thai way of presenting or 

creating sex, gender, sexuality, sexual preference, and it is defined in the Thai language as 

genders in the English language.  Western terms of sexuality were borrowed to identify several 

genders in contemporary Thailand.  Also, Jackson and Sullivan (1999)  also describe that man 

(Chai, ชาย), woman (Ying, หญิง), and ‘Kathoei’(กะเทย ) were conventionally three main types of 

Thai gender categories.  'Men' refers to physiologically males with masculine manners and 

dominant sexual attraction in females and 'women' refers to physiologically female gender with 

feminine manners and main sexual attraction in males (Maneesrikum, 2002). The term ‘Kathoei’ 

has been used both for nonsexual-normative woman and man as well as for an intersex person, 

but today usually refers to a person born with a male body having feminine habits, clothing, 

and sexual attraction to men, and its meaning is broader than the Western terms. Moreover, the 

term ‘Kathoei’  also reflects a negative perception of heterosexual people toward homosexual 

people and can be used as a satirist word for those who are labelled as gay (Naksing, 2004). 

 In addition to original Thai terms, the term in reference to ‘gay’ , it has been used as a 

self-identified word for homosexual men in the Thai language since 1965 (Jackson, 1999). Gay 

has an equal meaning to gay males in English, but in the Thai concept, it is broadly defined as 

a person who cannot express gay identity even though he desires the same sex. Apart from what 

is mentioned above, ‘gay king’  and ‘gay queen’  is related to the gender-based system because 

‘gay king’  refers to a male having an insertional role, and ‘gay queen’  concerns a female sex 

expression with a more receptive act in sex.  ‘Fai Ruk’  ( ฝ่ าย รุก )  or penetration side refers to gay 

king and ‘Fai Rap’  ( ฝ่ าย รับ )  or receiving side attributes to a gay queen.  Yet, there is a group of 

people who identify themselves as undefined gay or call themselves ‘gay quing (king +  queen) ’ 

or ‘both’  the meaning of which is both penetration and receiving sides.  In this study, we focus 

on queer identity as portrayed in the Thai-English subtitles, and the Thai and English sexual 

terms discussed are directly relevant to the decisions made by the translators in the production 

of the English subtitles.  The English terms chosen by the translators may partly transfer the 

meanings in the Thai sexual terms used by the characters.  If this is the case, apart from not 

achieving equivalence, the true queer identity may also be suppressed in the English versions. 
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 Additionally, to adopt any queerying translation approach, the major factor influencing 

the translator's decision is 'ideology'.  Van Dijk (1998)  briefly describes that the term 'ideology' 

refers to not only political sense, but also an individual's belief, awareness, and social value. 

With regard to translation studies, ideology strongly connects to the sense of manipulation 

(Hermans, 1985)  and rewriting or distortion (Lefevere, 1992) .  Lefevere states that translation, 

which is the most obvious type of rewriting, has the ability to play a role of intercultural transfer, 

projecting a source text to target readers in a new language, and readers might unconsciously 

see the translated text as an original work.  However, translation analysis can point out 

differences between the source text and the target text to readers by comparing the two texts 

and identifying shifts that have appeared.  The translated text and used translation strategy, 

especially the content relating to gender always reflect both views and stands of translators 

motivated by ideological positioning (Tymoczko, 2003).    

Considering the relation between these theories and this study, we have determined one 

of the research purposes which is “to study ideologies and factors influencing queer visibility 

in the subtitles of the two platforms”. To meet the objective, we will investigate the translators’ 

ideology via their translation approaches due to the idea that translation performance is 

motivated by ideology, and it also expresses both political voicing and positioning.  For the 

analytical framework, we will adopt the political ideology called ‘Liberalism’ , including new 

movements (the LGBTQ movement in this study)  and ‘Conservatism’ , which aims to maintain 

the existing norms in the society (Eccleshall, et al. , 2001) .  Accordingly, suffice to say, the 

relationship between gender, translation practice, and ideology aspect is inseparable to queer 

visibility in translation.  

Objectives 

This research aims to compare queer visibility appearing in subtitles of the online series 

with queer characters supplied by Netflix and YouTube, to analyse queerying translation 

strategies used in translating queerness in the two online platforms, also to study ideologies and 

factors influencing subtitling translators of the two online platforms by determining three 

research questions  to frame systematic study:  “Which target text of the two online streaming 

platforms, Netflix and YouTube, allow the queer to be more visible?” , “What are queerying 

translation strategies the translators use to render references to queerness from Thai into English 

in the series?” , “To what extent does queer visibility in the target texts reflect the ideology of 

the producers of these subtitles?”.  

Research Methodology 

This study is a qualitative research of which the data is based on textual analysis.  The 

Thai subtitle of an online series was chosen as the source text and its two English subtitles from 



51 

 

 
 
 
 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

two different online streaming platforms were chosen as the target texts.  They were compared 

to allow the researchers to examine queerying translation strategies influencing queer visibility. 

Data collection 

 In this study, the data were collected from three sources:  the original Thai subtitle of 

Diary Tootsies The Series Season 1 used as the source text (ST) , its translated English subtitle 

produced by Netflix used as the first target text (TT1) , and its translated English subtitle 

produced by the official channel of the GDH company used as the second target text (TT2). The 

chosen segments focused on references to queer identity. 

To ensure that the data was sufficient for analysis and generalisation, the Thai-English 

subtitle of five episodes from twelve episodes were collected. Due to the frequency of the terms 

of queerness appearing in every episode, it sufficed to say that 5-episodes content analysis, 

which was episode 1 to episode 4 episode 8, and episode 12 were broadly and sufficiently 

represented queer visibility in the series. 

Data Analysis 

In analysing the qualitative data, the practice of side-by-side comparison between the 

source text (Thai) , the first target text from Netflix (English) , and the second target text from 

YouTube (English) , were adopted to describe differences in terms of queerying translation 

strategies, ‘acqueering’ and ‘eradicalization’, used by the translators of the two platforms. Also, 

queer visibility would depend on the strategies which could increase or suppress it on the screen. 

All references of queerness in the English subtitles, such as pronouns, nouns, characters' voices, 

specific terms referring to queer, and queer expressions, were compared then analysed under 

the two different queerying translation strategies between the ST and the TTs, and queer 

visibility as well.  Furthermore, accuracy, naturalness, and equivalence of the texts were 

considered as the ultimate goal of translating ST to TTs.  Finally, the discussion of ideology 

which shaped the translators' perspectives about queer visibility, and also translation 

approaches would also be explained. 

Findings 

In this section, adopting queer translation approach by Epstein 2010 as the framework, 

we will discuss three findings which are eradicalization, acqueering, and failed attempts.  The 

examples used to illustrate the findings were selected from Episode 1, 2, 4, 8, and 12 of Diary 

Tootsies The Series due to the frequency of existing references to queer identity. Each example 

consists of a detailed analysis of the ST (the Thai subtitle), TT1 (the English subtitle by Netflix), 

and TT2 (the English subtitle by GDH official YouTube channel) .  Of all 248 examples of the 

subtitles relating to queerness, we decided to present three examples, one example in relation 

to eradicalization, one example demonstrating acqueering, and one example revealing failed 
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attempts, to provide the most comprehensible comparative analysis that can be used to 

generalise the overall data in the research.  

Finding 1: Eradicalization 

As mentioned earlier, Epstein (2010, p.120-121) suggests that in view of eradicalization, 

the translator might voluntarily select — or is ordered by the producer/publisher to select –  this 

strategy to delete or minimize sexualities, practices, and identities of queer, or shift queerness 

to the heterosexual norm.  Therefore, after the data from the two platforms were compared, we 

found that the translator of Netflix had a tendency to apply eradicalization strategy to render 

the text rather than adopting other strategies. Consequently, the English subtitle on this platform 

tends to suppress or ignore queer visibility on the screen. Some detailed explanation is illustrated 

as follows: 

The example of eradicalization 

ST:                           กน่ีูเกือบจะแดกตุด๊ดว้ยกนัเองแลว้ แลว้มึงคิดดูดิ ตุด๊อยา่งอีเจ๊แชมเปญ 

TT1 (Netflix):           I almost had sex with that guy. Can you imagine having sex with  

Champagne? 

TT2 (YouTube):      I almost went down on another tootsie. Try to imagine doing it 

with big Sis Champagne. 

In this example, there are two significant features which deserves attention.  Firstly, the 

word ‘ตุ๊ ด  (Tut) ’ , a noun used to refer to a feminine gay in the Thai language, is used to refer to 

Champagne, the character who considers himself a feminine gay.  The TT1 translator selected 

the word ‘that guy’, meaning ‘male’, to render the ST. However, this word does not maintain any 

queer identity of the character, and it suppresses queerness as the speaker, Kim, aimed to 

emphasise that he almost had sexual activity with someone, whom gender identity is similar to 

his own.  Thus, using ‘ that guy’  can be seen as a process in eradicarization which allows 

translators to ignore or even suppress queer visibility in the target text.  In contrast, the TT2 

translator remains queer identity with the word ‘another tootsie’ whose meaning is quite obvious 

in this context. 

Finally, considering the word ‘ อี เ จ๊ แชม เปญ  (E-Che Champagne) ’  which literally means 

Sister Champagne, the Netflix translator ignored the word ‘อีเจ๊  (E-Che)’ and did not translate it. 

In Thai culture, the word ‘เจ๊ (Che)’, originally from Chinese language, is a prefix used to precede 

another woman’s name used to refer to someone older than the speaker.  Kim used this word 

with the word ‘อี (E)’, a prefix used to refer to a woman or feminine queer sarcastically. Also, this 
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language pattern is generally used among women and queer, yet, translating ‘อีเจ๊แชมเปญ (E-Che 

Champagne)’ as ‘Champagne’ in TT1 does not express any queerness. It can be interpreted that 

the Netflix translator did not allow queer to be visible in his/her subtitle due to eradicalization 

approach. In contrast, the translator of TT2 rendered the text by using ‘big Sis Champagne’ and 

by so doing the feminine queer identity of the character can be maintained. 

Therefore, to adopt eradicalization, the strategy which does not allow the translator to 

preserve queer linguistic style, he or she is required to translate the text in a way that makes the 

queer invisible, and this translation approach can be seen as condoning censorship in the 

audiovisual translation practice. 

Finding 2: Acqueering 

In opposition to eradicalization, Epstein (2010, p.120-121)  indicates that acqueering 

focus on the queerness of characters or a situation and draw (hijack) a reader/audience’s attention 

to how queer is treated by other characters or by producers of the source text, or bring issues of 

queer identity to a noticeable position. A translator can add in queer sexualities, sexual practices, 

or gender identities and highlight queerness in order to force a reader/audience to question it; 

change spelling or grammar or word choices to bring attention to queer visibility.  After 

comparing all examples between the two platforms, we found that TT2 from YouTube tends to 

adopt acqueering strategy to render the ST. The researchers intentionally selected the following 

example to present a comparative analysis of the subtitles of two platforms in an attempt to 

demonstrate how different the two TTs are.  

Example 1 of acqueering 

ST:                             พวกมึง พี่แฮคเทกแูลว้ ศพัทต์ุด๊วนัน้ี เสนอค าวา่ “เท”  

เทเป็นค ากริยา แปลวา่ท้ิง สามารถใชก้บัเร่ืองเล็กๆ อยา่งเทเพื่อนไปจนถึงเร่ืองใหญ่ๆ อยา่งถูก

แฟนเท 

TT1 (Netflix): Guys, Hack just dumped me!  For our gay lingo today, let me                                          

introduce you to the word “dumped”. 

Dump is a verb and it means to leave someone.  It can be used in a wide 

range of situations from leaving a friend to breaking up with a boyfriend. 

  TT2 (YouTube):          Girls, Hack ‘tay-ed’ me! Gay word of the day… ‘Tay’. 

‘ Tay’  is a verb that means to ‘ dump’ .  It’ s used in everyday 

situations like ‘tay’ (ditch) your friends or in more serious matters 

like your boyfriend ‘tay’-s (dumps) you. 

Similar to the preceding section, this situation occurs when Gus, one of the main queer 

characters, has a conversation with his friends. The noticeable features are also the word ‘พวกมึง 
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(Phuak Mueng) ’  and the verb ‘Tay’6 which is created by people in the Thai queer community. 

Firstly, while ‘พวกมึง  (Phuak Mueng) ’  is translated with the neutral word ‘Guys’  by Netflix's 

subtitler, the translator of YouTube uses the word ‘Girls’  to add gender identity because the 

main characters consider themselves as feminine gays and a lesbian.  It seems clear that to 

highlight queerness in the TT, this is one of the processes in acqueering strategies and it relates 

to how the characters reveal their identities on the screen.  

 Finally, the verb ‘เท (Tay)7’ is considered as the most remarkable feature that represents 

acqueering strategy in this series.  This word should be transliterated as ‘Te’  according to the 

Royal Society’s Transliteration system, however, we would use ‘Tay’  to avoid confusion.  The 

word ‘ เท  (Tay) ’ , which means ‘to dump/ditch someone or something’  in the ST is translated 

differently.  The translator of TT1 adopting ‘eradicalization’  has suppressed the Thai queer 

linguistic style by rendering the verb ‘ เท  (Tay) ’  as ‘to dump’  in English, yet this word does not 

seem to reflect any queer identity in the subtitle.  On the other hand, the TT2 version has 

followed ‘acqueering’  strategy since 'a translator can change grammar, spelling, and word 

choices to bring readers (the audience in this context) ’s attention to queerness'.  As a result, the 

translator has maintained the verb ‘เท (Tay)’ in the TT2 by transcribing it into ‘Tay’ and adopting 

English grammatical rule by turning it into a past participle form as ‘Tay-ed’ in the first sentence. 

Furthermore, ‘ เท  (Tay)’  is also used in a present participle form by adding a morpheme ‘s’  after 

the main verb follows a singular subject of a sentence, and it is shown as ‘tay-s’ in TT2. 

This process can draw the audience’s attention to question what ‘Tay’  in the subtitle is 

as it is treated similarly to an English verb.  After the audience’s curiosity has been piqued, the 

next sentence “‘Tay’ is a verb that means to ‘dump’” [เทเป็นค ากริยา แปลว่าท้ิง (Tay Pen Kham Kriya 

Plae Wa Thing) ]  is offered.  It clearly explains the meaning of the verb ‘Tay’ .  Hence, suffice to 

say that by adopting acqueering translation strategy, YouTube platform has a tendency to 

encourage queer visibility in the subtitle whereas Netflix platform opts for eradicalization. 

According to the all analysed data, we realise that the translator of YouTube platform 

mostly translated the ST by changing spelling or grammar or selecting words and phrases which 

reflect queer identity.  We calculated the number of examples in which the translator 

manipulated the TT by such processes, and 7 among 248 examples were found.  Most of them 

present how the translator applied the processes as shown in the following examples: 

 

                                                           
6 This study adopts the Royal Society’s Transliteration System. 
7 This study adopts the Royal Society’s Transliteration System. 
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Example 2 of acqueering 

ST:   ตอนมีผัวใครจะกล้ากินพริกล่ะ 

TT1 (Netflix):  I can’t eat spicy foods when I’m dating someone. 

TT2 (YouTube): When you have a boyfriend, you can’t eat spicy food. 

In this segment, Gus has a conversation with his lesbian friend, Natty, using the word 

‘ผวั (Phua)’. ‘Phua’ is an informal word and typically means ‘husbands’. In contemporary Thai, it 

is not just used to refer to ‘husbands’ , but also boyfriends, good-looking people, and tomboy-

looking people.  ‘Phua’  can be used to refer to several genders, yet in this case, the speaker is a 

homosexual who prefers a same-sex partner, 'men' in this context.  

As shown above, the subtitlers of the two platforms translated it differently.  In TT1, 

‘someone’  is used to represent ‘Phua’  whose meaning is neutral since it cannot indicate any 

specific gender, on the other hand, the translator of TT2 decided to clarify queer sexual 

orientation of the speaker by translating ‘Phua’  as ‘boyfriends’ .  This process is one of the 

acqueering translation approach that will empower the translator in choosing the word choices 

by themselves and give them the ability to suppress or support queer visibility. 

Example 3 of acqueering 

 ST:   กูไม่มีวันแพ้อีตุ๊ดหน้าเทาเมารองพื้นนี้แน่นอน 

 TT1 (Netflix):  I’ll never lose to that caked-faced clown for sure. 

 TT2 (YouTube):  I won’t let myself lose to that pale-looking-cake-faced bitch.  

 In this segment, Golf who is one of the main queer characters calls another queer with 

the word ‘อีตุด๊ (E-Tut)’ which expresses his sarcasm. The word ‘อี (E)’ is commonly added to nouns 

to insult other people, especially females and feminine queer.  As a result, ‘ อีตุ๊ ด  (E-Tut) ’  in this 

context refers to feminine queer or gay queen in an insulting way.  When TT1 was analysed, it 

is clear that the translator ignored queer identity by selecting the word ‘clown’  which does not 

relate to any queerness.  In contrast, the translator of TT2 attempted to retain queerness even 

though there is no English word which is equivalent to the Thai word of ‘อีตุด๊ (E-Tut)’. He or she 

selected the word ‘bitch’  which is an offensive way of referring to a woman, especially an 

unpleasant one, and this word can maintain at least the feminine queer identity of the character. 

The concept of acqueering translation approach, which empowers the translators to select, 

change, or add in any linguistic feature to highlight queer identity in his or her TT, is reflected 

in the translation practice of TT2's subtitler. 
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Finding 3: Failed attempts 

Apart from the two findings mentioned above, we also found ‘failed attempts’  of the 

translator who applies acqueering in his/her work. Although the translator aimed to make queer 

more visible in the subtitle, it cannot be equated to acqueering and is considered to be failed 

attempts or even eradicalization as shown in this example: 

Example 1 of failed attempts of acqueering 

ST: คิม ตุ๊ดล่่าก้ามปู อดีตถนัดรับแต่ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นรุก ตามกลไกตลาดเก้งกวางที่รุกเปรียบเสมือนของ

หายาก             

TT1 (Netflix): Kim, the gay with big muscles.  He used to be a bottom but turned into a 

top because it is so hard to find tops among our society that we consider 

them as rare items. 

TT2 (YouTube): Kim, a gaylord with bodybuilder arms, who used to be a ‘wide receiver’, 

but now has become more like a ‘quarterback’  depending on supply and 

demand in the gay dating scene that nowadays ‘quarterbacks’ are a ‘Rare 

Item’. 

When the term used to refer to gay sex position in this context is focused on, we found 

that the term ‘ รุก  (Ruk) ’ , meaning to trespass into other borders, such as invading the land or 

invading opponents' territories to achieve victory, and the term ‘ รับ  (Rap) ’, meaning to receive, 

accept, carry, or bear, are used to represent gay sex positions in the ST, are translated differently. 

In the series, Kim ,one of the queer characters, has a complicated sexual orientation.  His sex 

positions in TT1 are rendered as ‘top’, referring to a person who plays the penetrative role during 

sexual activity, and ‘bottom’ , referring to the receptive person during sexual activity, and they 

can be generally used to refer to not only gay sex position but also all queer sex positions.  It 

seems that the translator of Netflix did not specifically adopt Thai gay sexual references; 

however, TT1 can maintain queer identity to a certain degree as the terms in the translation are 

used by English speakers in general.  

On the other hand, instead of using the common terms ‘ top’  and ‘bottom’ , the TT2 

translator attempted to highlight queer identity by expanding the scope of the semantic field by 

using metaphor [gay men as football players] .  According to Cambridge Dictionary, ‘wide 

receiver’  means an attacking player who is usually on the outer edge of the line of scrimmage 

in American football and ‘quarterbacks’ refers to the player who receives the ball at the start of 

every play in American football.  It can be interpreted that the translator of YouTube's subtitle 

might compare the positions of American football players to gay sex positions in order to draw 

the audience’s attention to queer visibility, yet these words seem to be difficult to understand in 
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this context. The American football players’ positions do not relate to queerness as these words 

are specific to sports, and most of the audience might not detect any reference to queerness 

which the translator wants them to discover. Due to certain limitations in subtitling as a form of 

audiovisual translation, the translator cannot add flaunt queer identity by resorting to the use of 

footnotes; thus, in translating the ST he or she needs to choose the best option which can make 

queerness visible without confusing the audience.  However, this example shows that by using 

these sports terms, the translator does not seem to reach the ultimate goal, and the result is that 

the audience might finally misunderstand or ignore any gay sex positions. Therefore, an attempt 

to apply acqueering in this context is considered to be a failed attempt. 

Furthermore, in some cases, the purpose to employ eradicalization approach can be 

analysed as a failed attempt as well.  The translator might not realise or unconsciously render 

the text by selecting the words that illustrate queer identity which can become a prominent 

feature and can draw the audience’s attention to those particular word choices.  Although the 

Netflix platform is likely to follow eradicarization approach, we found such a contradictory 

translation practice in TT1 as shown in this section: 

Example 2 of failed attempts of eradicalization 

ST:  ขนาดพี่แท็กซี่หน้าเหี้ยมยังมีองค์ ‘ขุ่นแม่’ แฝงอยู่ในร่างใดได้อย่างแนบเนียน 

TT1 (Netflix): Even the scary-looking taxi driver can have the ‘drag spirit’  concealed 

within. 

 In this example, the character Gus talks about the taxi driver who is also queer although 

his appearance is masculine and he did not display his queerness in the early part of the episode

.  The significant point is the term ‘ขุ่ นแ ม่  (Khun Mae) ’ , a slang term used in the Thai queer 

community to refer to gay queen or feminine queer. Instead of applying eradicalization approach 

which ignores or suppresses queerness, the TT1 translator selected the word ‘drag spirit’ which 

directly connects to queer identity. According to RuPual’s Drag Race Dictionary, the term ‘Drag’ 

stands for ‘Dressed Resembling A Girl’ originated in Shakespearean times when male theatrical 

actors would play female roles.  Later, this term was used widely in the American queer 

community; therefore, this term might highlight queer identity, and it seems to contradict with 

eradicalization approach in TT1 as it allows queer to be more visible in the subtitle. 

In essence, based on the detailed analysis, it can be concluded that the translator for the 

Netflix platform mostly adopted eradicalization approach to produce the English subtitle 

whereas the YouTube translator tends to resort to acqueering translation approach to increase 

queer visibility via subtitling. 
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Summary and Discussions 

In this section, a summary of the research and discussion of the findings are presented. 

Then, a recommendation for this study will be provided. 

The purposes of the research were to examine queer visibility in the translation of the 

series from Thai into English on popular online streaming platforms, Netflix and YouTube by 

comparing queer visibility appearing in the subtitles with queer characters.  There are three 

research questions as follows: 

With consideration to question No.1:  "Which target text of the two online streaming 

platforms, Netflix and YouTube, allow the queer to be more visible?" , we can conclude that 

YouTube platform allows queer to be more visible than Netflix platform as the number of 

references to queerness in the subtitles indicated. It can be interpreted that YouTube is a popular 

‘free’  platform in which the founder(s)  might take a stand to allow all ethical ideologies and 

movements, including LGBTQ movements, to be shown.  However, Netflix, a more business-

oriented platform, gains profits from membership fees monthly and annually.  For this reason, 

the Netflix executives might need to cater to the need of every target audience, including the 

audience who accepts only the heterosexual norm. 

In relation to question No.2:  "What are queerying translation strategies the translators 

use to render references to queerness from Thai into English in the series?" , we adopted 

queerying translation approach created by Epstein (2010) to be the analytical framework. In this 

research, we found two approaches called acqueerying and eradicalization. Based on the textual 

analysis, it is evident that the Netflix subtitler mostly resorted to eradicalization while Youtube 

subtitler adopted acqueerying approach in most cases. 

With reference to question No.3: "To what extent does queer visibility in the target texts 

reflect the ideology of the producers of these subtitles?" , the main factor influencing the 

translators' decisions is associated with ‘ideology’  which refers to not only political sense, but 

also an individual's belief, awareness, and social value (Van Dijk, 1998) .  In this study, the 

researchers believe that translation performance is motivated by ideology, and the product (the 

translated text) also expresses both the political voicing and positioning of producers. Moreover, 

we also assume that to produce any target texts, the translators might voluntarily adopt or be 

forced to adopt a translation approach to render the text by adhering to his or her ideology or 

the producers’  ideologies.  The political ideology called ‘Liberalism’  and ‘Conservatism’  from 

Eccleshall, et al. (2001) is the most comprehensible concept for the issue in discussion. From the 

analysis of all the textual data, we found that in this series, YouTube which adopts acqueering 

approach and supports queer visibility in the subtitle seems to subscribe to liberal ideology 

whereas Netflix which encourages eradicalization approach that suppresses queer visibility 

tends to endorse conservative ideology.  Even though there are other series featuring queer 
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characters being broadcast on Netflix and perhaps for this reason the platform can be seen that 

it supports the LGBT movement.  We do not know how queer references in those series are 

translated as they remain to be investigated.  Also, we cannot conclude which ideology the 

translators personally subscribed to; however, their translated works can reflect the political 

positionings of the organisations that commissioned them to carry out the tasks to a certain 

extent. 

Recommendations 

The study has not yet included the data from the interviews to be conducted with the 

translators of the two online streaming platforms.  In order to understand what their roles and 

purposes, sociocultural pressures, and political stances were while they were rendering the TTs, 

the data from the interviews could supplement the textual analysis.  However, the sociological 

approach in which the method of interview is employed might not necessarily reveal the type 

of data that sheds light on the issues investigated since the translators might consciously or 

subconsciously avoid answering questions about their own stance on LGBTQ rights. 
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Abstract: 

 

There has been an increasing number in using machine translation and users around the 

world use it for different purposes.  This study aimed at investigating Thai EFL students’ 

purposes of using machine translation as well as their attitudes towards the use of r in English 

language learning. The number of participants were 120 Thai EFL students majoring in English 

for Business Communication at a university in the south of Thailand. The research instruments 

included a questionnaire and semi- structured interviews.  The quantitative data from the 

questionnaire were analyzed for the percentage and mean scores and the qualitative data were 

analyzed by the content analysis and presented in a descriptive way.  The findings show that 

many students usually used machine translation in their learning both inside and outside the 

classroom and Google translate was the most preferred tool by the participants for translation 

both at word and sentence levels. Their attitudes towards using the machine translation is at the 

moderate level ( x̄ =  3.47) .  The results from the interviews showed that they used machine 

translation due to their limited knowledge of grammar and vocabulary. The results suggest that 

the curriculum should provide more courses of grammar, reading and writing for those who 

have low English proficiency.  Moreover, EFL teachers should explain and help them how to 

use machine translation effectively. 
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Introduction  
  Translation is the activity or process of changing the words of one language into the 

words in another language that have the same meaning (Cambridge Dictionary, n.d.). Since there 

are hundreds of languages all over the world, translation plays an important role in human life 

in carrying over knowledge, data and information from one language into another language to 

create a gateway for understanding diverse cultures. Language users or learners in multilingual 

environments need tools that can help them out with their communication demands (Lotz & 

Van Rensburg, 2014) .  Karimian and Talebinejad (2013)  stated that teachers and many students 

think of translation as a supportive strategy and benefit from it.  In the past, when computers 

were less ubiquitous, learners would use dictionaries as translation tools to translate unknown 

words from the SL (Source Language)  to the TL (Target Language) .  Nowadays, however, 

consulting traditional dictionaries is thought to be by many language learners as time-

consuming, causing learners to encounter difficulties in interpreting meanings of words 

(Alhaisoni & Alhaysony, 2017).  

Nowadays, life has become easier due to the rapid developments in technology and 

communication tools that has resulted in the creation of many useful applications in almost all 

aspects of life, as a consequence of this, not only have these applications and communication 

among distant and different nations improved, it has also destroyed physical borders once and 

for all (Jabak, 2019) .  Technology advancement has brought about a lot of changes to our lives. 

One of the changes that technology has brought to our lives is the development of translation 

technology that breaks down the boundaries among languages (Prihastuti, 2018). 

Over the past decades, there have been expeditious developments in the make-up of 

translation software and Internet translation programs.  Nowadays, the quality of translation 

technologies is rapidly improving with the enhancement of data mining and search algorithms 

(Alsalem, 2019) .  Texts from one language can be translated into another language in seconds 

through machine translators or automatic translators that are available online (María Carpena 

Ortega, 2015) .  Moreover, in this modern era students who are considered as young learners 

seem to be preferring to learn more through their electronic devices (such as smartphone, laptop, 

tablet, iPhone, iPad) than learning through books (Susanto, 2017). The increasing use of wireless 

technologies in education all over the world is the reason behind revolutionizing education and 

transforming the traditional classroom-based learning and teaching into anytime and anywhere 

education (Cavus & Ibrahim, 2009). 

Machine translation, sometimes referred to by the letters of MT is defined by Oxford 

Learner's Dictionaries (n. d. )  as the process of translating language by computer.  Machine 

translation is also called Automated Translation and is “a sub-field of computational linguistics 

that investigates the use of computer software to translate text or speech from one language (e.g. 

English)  to another (e.g.  Chinese)” (Alcina, as cited in Erwen & Wenming, 2013, p.15) .  Godase 

and Govilkar (2015) mentioned that MT not only substitutes words in one language for another 
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but also the application of complex linguistic knowledge; morphology, grammar, meaning all 

these things are taken into consideration in the translation process.  Nowadays, various online 

machine translation resources are available for language learners, for example, Bing Microsoft 

Translator, Yahoo Babel Fish, Google Translation (GT)  and many more.  Those websites claim 

that they can offer near-instantaneous translation from one language into another.  Language 

users or learners just visit these websites then only type or paste what they want it to be 

translated to, and within seconds they receive the translated text from SL to TL (Alsalem, 2019). 

Machine translation is nowadays considered to be one of the most preferred tools by 

language learners for translation of words, phrases, sentences, paragraphs (Marito & Ashari, 

2017) .  Moreover, Alhaisoni and Alhaysony (2017)  stated that MT can also be very helpful to 

language learners in improving their language skills.  Beside this, machine translation systems 

save time and reduce costs since it provides draft translations (Hutchins, 2007) .  It is stated by 

Sager (1994)  that machine translation can be used as an alternative tool that helps people with 

their translation problems.  However, MT systems should not be expected to produce the same 

level of translation accuracy as human translators (Lotz & Van Rensburg, 2014). 

In Thailand, few researches have been carried out to investigate on the extent to which 

machine Translation helps students during translation.  This study, therefore is aimed to 

investigate their purposes and perceptions on the use of machine translation in learning English 

in one public university in the south of Thailand. 

 

Objectives 

The main objectives of this research were to investigate Thai EFL students’ purposes of 

using machine Translation as well as their attitudes towards the use of machine translation in 

English language learning. 

 

Research Methodology                                                                                             
Participants 

The participants in this study, using a convenience sampling method, were 120 third-

year students majoring in English for Business Communication in one public university in the 

south of Thailand.  

Research Instruments 

 There were two research instruments used in this study as follows: 

1. Questionnaire  

The questionnaire used in this study was adapted from the previous studies with some 

modifications.  (Marito & Ashari, 2017; Munpru & Wuttikrikunlaya, 2013; Niño, 2009) .  The 

participants were then asked to answer the questionnaires that consisted of three parts; general 

information, purposes and attitudes towards the use of machine translation in English language 

learning.  To prevent the language barriers, the questionnaire was written in Thai. 
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The questionnaire was sent to three experts experienced in English language teaching for the 

content validity. The IOC of the questionnaire was 0.9.  

2. Semi -Structured interview  

The semi-structured interview was used to get more information on how the participants 

used machine translation and their attitudes towards the use of machine translation in English 

language learning.  The questions for the interview were examined by the experts.  Then the 

questions were translated into Thai language and the participants also answered in Thai. 

Data collection 

The data were collected with 120 Thai EFL students studying in the third year at one 

university in southern Thailand.  Before launching the questionnaire, the participants were 

informed about the objectives of the study and were then asked to participate voluntary.  All 

participants agreed to join in this study.  The Google Form questionnaire link was sent to the 

participants with the help of the researchers’ advisor by using her Google Classroom.  

After receiving the questionnaire, the researchers tried to contact the participants to ask them 

to join the interview. There were 30 participants who were available to join in the interview. The 

online interview via Google Meet was conducted to gain more information as to how they used 

the machine translation and their attitudes towards the use of machine translation.  Each 

participant was interviewed around 5-10 minutes.   

Data analysis 

The quantitative data from the questionnaire were computed for the arithmetic means 

and interpreted through the descriptive analysis (mean, standard deviation, and frequency). The 

qualitative data from the semi-structured interviews were analyzed by using the content analysis. 

The themes were grouped according to similar opinions and presented in a descriptive way. The 

results from the interviews were translated from Thai into English by the researchers.  

Findings  

1. The purposes of using Machine Translation 

The results from the questionnaire revealed the frequency of using the machine translation 

and for what purposes the participants in this study used the machine translation as  

shown below.  

Table 1: The frequency of using machine translation 

Frequency of using Machine Translation N= 120 Percentage (%) 

1-2 times per week 4 3.33 

3-4 times per week 21 17.5 

5-6 times per week 32 26.67 

6-8 times per week 18 15 

more than 8 times per week 45 37.5 
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Table 1 shows how often the participants use translation machine for their studies.  As 

can be noticed in the table, whereas the majority of the participants (37.5%) use the machine 

translation in their studies quite often (more than 8 times a week) , only 3.33 percent of the 

participants prefer to use machine translation. 

 

Table 2: The Machine translation that the participations mostly use    

Machine translation  N= 120 Percentage (%) 

Google translate 120 100 

I love translation (ฉันรักแปล) 28 23.33 

Yahoo Babel Fish 1 0.83 

Bing Microsoft Translator 1 0.83 

Table 2 shows which machine translation was more popular among the participants. As 

can be seen in the table, all the participants who took part in this research seemed to use Google 

translate as the primary translation tool in their studies. 

Table 3: Purposes of using Machine Translation 

 

Questions N= 120 % 

1. For what purpose have you used MT    

Translate word 120 100 

Translate sentences 92 76.67 

Check pronunciation 79 65.83 

Check spelling 64 53.33 

Translate paragraph 51 42.5 

Check grammar 44 36.67 

Check collocation 35 29.17 

Find synonym 30 25 

2. When do you mostly use the machine translation?   

While doing my assignment 108 90 

In class          98 81.67 

In my free time 61 50.83 

While commuting  49 40.83 

3. What kind of work that is translated by the machine and helpful to you?   

Lesson 116 96.67 

Assignment 111 92.5 

Website 54 45 

Novel 33 27.5 

Magazine 22 18.33 

Newspaper 12 10 

Research 9 7.5 

4. Do you think the results from the machine translation is accurate?   

Yes 6 5 

Sometimes 111 92.5 

No 3 2.5 
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Table 3 shows for what purpose machine translation is mostly used by the participants. 

As can be seen from the table, whereas 76. 67 percent of the participants used machine 

translation as their primary tool for sentence translation.  25 percent of them used machine 

translation for word information.  The table shows that whereas the great majority of the 

participants (81.67%)  used machine translation while doing their assignments.  About 97.67 

percent of them preferred to use it for their English lessons.  Interestingly, the great majority of 

the participants who used machine translation for their academic studies thought that the results 

from machine translation were completely accurate. 

 

2. Student’s attitudes towards using the machine translation 

More findings on the students’  attitudes towards using the machine translation in English 

language learning were collected by using the questionnaire.  The results are presented as 

follows: 

Table 4: Attitudes towards using machine translation 

No. Attitudes towards using MT  
N=120        Interpretation 

Mean SD  

1 MT is useful. 4.17 0.89 high 

2 MT translates better than I do. 3.37 0.93 moderate 

3 MT is reliable. 3.11 0.68 moderate 

4 MT saves time. 4.03 0.88 high 

5 MT is easy to use. 

 

4.16 0.86 high 

6 MT translates TH-ENG accurately. 2.92 0.75 moderate 

7 MT translates ENG-TH accurately. 

 

2.99 0.81 moderate 

8 MT helps me with my assignments in English. 
subject. 

3.68 0.76 high 

9 MT is useful for English language learning. 3.84 0.90 high 

10 MT can transfer cultural elements. 

 

2.49 0.81 moderate 

                                                                                    Average 3.48 0.83 moderate 

 

Table 4 shows the perceptions of the participants towards using machine translation, As 

can be noticed, the participants who had positive perceptions towards the usefulness of machine 

translation is at high level (x̄ =4.17),  with that being said, most of the participants used machine 

translation as they thought that machine translation saved time and was easy to use  (x̄ =4.03),( x̄ 

=4.16)  those who said that MT can transfer cultural elements is at moderate level (x̄ =2.49). 

 

Summary and Discussions  
The primary goal of this research was to investigate the purposes of using the machine 

translation as well as the attitudes of students towards using the machine translation in English 

language learning.  This study was conducted with 120 EFL students studying in the third year 

at the university in southern Thailand. The research instruments were the questionnaire and the 

semi-structured interview. The main findings can be summarized as follows: 
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1. Regarding the frequency of using machine translation, in this study, whereas most of 

the participants use the machine translation more than eight times a week (37.5%).  Only 3% of 

them used it around 1-2 times a week.  It can be clearly seen that the machine translation is 

always used for this group of participants in their learning. For the machine translation that they 

use, all of the participants chose Google Translate to help them for translation. This may be due 

to the reason that it is free of charge and easy to access through various types of devices which 

make millions of people around the world use GT for translation on a daily basis (Lotz & Van 

Rensburg, 2014).  

 For the purposes of using machine translation, all of the participants use it in order to 

check the meanings of words that they don’t know.  Moreover, around 92% of them use the 

machine translation in order to translate sentences. According to Alhaisoni & Alhaysony (2017), 

most of EFL learners use the machine translation to check the meaning of unknown words, and 

to write exercises or assignments. Surprisingly, in the current study about 79% of the participants 

reported that they used the machine translation in order to check the pronunciation of words. 

Moreover, the results showed that most of them used it to do their assignments or for their 

lessons in the classroom. When asked the participants about the results translated by the machine 

translation, around 92%  of them reported that they used it in order to get both correct and 

incorrect versions of the translation.  Only 3% said that the results were correct. 

The findings showed that all of the students use the machine translation in their learning 

both inside and outside the classroom in order to check the meanings of words both at the word 

level and textual level for their exercises.  Many of the students who participated in this study 

use the machine translation so as to check how to pronounce words and phrases.  Most of them 

however stated that they do not rely on the accuracy of the sentences translated by the machine 

translation.  

2.  Regarding’s the findings on the students’ attitudes towards using the  

machine translation in English language learning, the students perceived that the machine 

translation was useful for them ( x̄ = 4.17)  and it was easy for them to get access and use it ( x̄ = 

4.16). Machine translation is convenient to use and it is compatible with both smart phones and 

PC systems so it is widely used by the students (Alhaisoni & Alhaysony, 2017). For the accuracy 

of the machine translation, the students perceived that it is accurate at the moderate level ( x̄ = 

4.17).  

 The findings were confirmed by the data from the semi-structured interviews. All of the 

participants reported that they used Google Translate in doing their assignments and exercises 

in the classroom, as reported below by two of the respondents. 

 

Student 24 B 

 “ ….I always use Google Translate for my assignments by putting all  

 sentences and then I copy the results. If I have time to check, I will  

 check my assignments before submitting them.” 
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Student 2 B 

“ I use GT in the classroom too. I check the meaning of some words.  

And when the teachers tell me to do some exercises, such as writing  

Tasks, I always use it to translate my work from Thai to English.” 

  

 However, the results from the interviews showed that most of them used GT as an aiding 

tool when doing assignments or exercises despite the fact they knew that the translated results 

might not be accurate, as stated below in one of the student’s responses. 

 

Student 1 B 

“ …I know that we can’t rely on the translation from GT but I don’t 

know what to write and it is the good tool to help me finish my  

homework quickly.” 

 

Moreover, the results from the interviews indicated that the students used machine 

translation due to their limited knowledge of vocabulary and grammatical structures.  Two 

students reported the following: 

 

Student 16 B 

“ I am not good at English. My vocabulary is limited and my  

knowledge of grammar is bad so I don’t know what to do. When 

I want to write something in English, I have no ideas how to start.” 

 

Student 17 B 

“ Even though I know that sometimes the translation from GT is wrong, 

I still use it. I don’t know a lot of vocabulary and my grammar is not 

good so using GT is the best way for me.” 

 

 Many students admitted that although they rely on GT, they rarely learn anything from 

it, which results in poor study habits, as stated below by two of the students. 

  

 Student 8 B 

 “ When I do my writing assignments, I type everything in Thai  

on the GT page and get the translated results from the page to  

submit the teachers without checking or reading. And I know 

           I can learn nothing.” 

 

Student 25 B 

“ For my translation course, I use GT to translate my tasks for me.  

It is easy and quick to get the answer so I can spend the rest of my 

time doing other things. The bad thing is I do not learn anything  
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from using it. Even the vocabulary, I can’t remember it.” 

 

In conclusion, the results of the current study showed that most of the students used the 

machine translation in their learning both inside and outside classroom and GT was the most 

preferable translation tool by the students for their assignments and exercises.  Although they 

knew that the translated results by GT was not well and truly accurate, they always use it.  This 

may be due to the two main reasons; the lack of grammatical knowledge and the limited 

vocabulary.  In addition, the curriculum should be taken into consideration on how to solve the 

problems by providing more grammar, reading, and writing courses for students who have 

limited knowledge of grammar and vocabulary.  Moreover, teachers should explain them how 

to use machine translation together with other dictionaries through which students can benefit 

from using machine translation more efficiently.  

 

Recommendations   
 1.  This current study aimed to investigate student’ s purposes of using machine 

translation as well as their attitudes towards using it.  Based on the findings in the study, it is 

recommended to investigate more as to how students use the machine translation as well as 

what kind of problems they face while using it. 

 2.  The participants of the study were the English major students.  It is recommended for 

the further research to study the attitudes towards using machine translation of non-English 

major students.  

 3.  Since most of the students reported the problems of their limited vocabulary and 

grammatical knowledge, it is recommended to compare the results of the machine translation 

use and attitudes towards using it between students with high and low levels of English 

proficiency. 
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Abstract: 

Gender equality and empowerment have gained prominence and have been heavily 

given attention to, demonstrated through language use and choice. However, there are still not 

many studies investigating whether inclusive language makes an individual feel more accepted 

and integrated within society. This paper explores different angles of gender-inclusive language 

and how it impacts one’s perception specifically, international university students on how 

involved they are in society. Through a descriptive-survey research method conducted to 

international university students and thematic analysis of secondary data, the present study 

delve into how non-gender inclusive language reflects the male-centered society's prejudices 

and how it affects university students’ perceptions, and the possible effects of using gender-

inclusive language in the future. 
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Introduction  

           Society is becoming more accepting as time progresses, although many major progressive 

and positive changes have occurred, there are still many issues that need to be tackled. The term 

gender-inclusive language means language that involves all sexes and everyone in speech and 

writing. Synonyms of gender-inclusive language include gender-fair, gender-neutral, sex-fair, 

non-sexist, and gender-free language (Treichler & Frank 1989). The spectrum of gender and 

sexual identities continues to grow each day, and therefore language would be affected by it. 

The changes in language that are affected by the growth of sexual identities are still developing. 

In terms of language use in society to promote equality for all genders, it is far from perfect. 

There are many arguments supporting and disproving the use of everyday language to be gender 

inclusive and therefore also using the preferred pronouns of each individual. The importance of 

language and how it shapes our minds have been heavily studied throughout the years, a quote 

that encapsulates and depicts this phenomena concisely describes it as “[t]he influence of 

language on thought is obligatory or at least habitual: thought is always or under most 

circumstances, guided by language” (Malt et al., 2003, pg. 81). Inclusive language is language 

that is used in order to be respectful and promotes acceptance to everyone in society. According 

to the University of Queensland (n.d.), Inclusive language is “language which is free from words, 

phrases or tones that demean, insult, exclude, stereotype, infantilise or trivialise people on the 

basis of their membership of a certain group or because of a particular attribute” (pg. 2). There 

have yet to be many studies that delve into whether or not the inclusive language will make an 

individual feel more accepted and integrated within a society or the potential effects of inclusive 

language on future generations’ perceptions. There have been numerous studies exploring how 

the English language has favored the male gender. As society progresses, acceptance prevails. 

This therefore leads to more growth and expansion of different identities present in society. 

Those who felt rejected and unaccepted are now welcomed to become more visible and heard. 

This change is still recent and society is still adapting and studying the possible effects and 

changes this occurrence will bring to our use of language. This paper will analyze how non-

gender inclusive language reflects the prejudices of the patriarchal, male-centered society, how 

the language has an effect on perceptions and the possible effects of gender-inclusive language 

in the future. 

 

Background Information  

Still very few studies investigate whether or not gender inclusive language is the most 

effective way to include all genders in the spectrum. Although acceptance, equality and 

empowerment for all gender identities have been more prominent in recent years, many 

arguments still disprove using gender inclusive language as an attempt to make everyone in the 

society feel involved. In this study, we will specifically focus on inclusive language from 
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addressing a person according to their preferred pronouns to using the word “humanity” instead 

of “mankind”.  

Implicit bias can manifest in several ways. Implicit bias is the unconscious association 

that is made through various exposures of direct and indirect messages in life. Implicit bias tends 

to lead to stereotyping. It is heavily influenced by the tools we use to communicate with each 

other on a daily basis: language. Linguistic Relativity, or Sapir Whorf’s theory, which will be 

discussed in the findings section of this paper, is a theory that suggests language can determine 

and influence thought. This theory can also be used to support the roots of implicit bias. There 

is growing support that language does have a deep-rooted effect on thought. In a 2014 study, 

researchers found that people who speak the gendered language influenced their perceptions of 

inanimate objects and whether or not they viewed them as masculine or feminine (Thompson, 

2014). It was also found that countries with gendered grammatical language tend to have lower 

levels of gender equality in different social contexts compared to countries without gendered 

grammatical language (Wasserman & Weseley, 2009). Although research suggests that 

grammatically gendered language also affects implicit bias, language relativity becomes 

immensely controversial when the language reinforces inequality. Robin Lakoff (1975,) 

mentions in her book Language and a Woman’s place that “women experience linguistic 

discrimination in two ways: in the way they are taught to use language, and in the way general 

language use treats them” (pg. 46). She further elaborates that young women are taught to speak 

like “ladies” and be polite. The presence of strong statements in a woman’s speech is frowned 

upon. In an older study conducted by Stahlberg et al., (2007), researchers further found additional 

materials to support that masculine generics evoke a male bias in mental representations, 

meaning that while reading, readers tend to envision a male rather than a female exemplar.   

By the age of six, according to Gottfredson's theory on career development, children 

begin to see career options that go against their gender-self concept as inappropriate. Therefore, 

they eliminate the careers that are deemed inappropriate and that they do not “identify” with (e.g. 

Astronauts that are usually boys will be rejected as a career choice for girls). This not only is 

further evidence to prove that language bias does have an effect on the subconscious perceptions 

but it also has an effect on the expectations within oneself. It is also further stated that jobs are 

eliminated based from the child’s sex and prestige the job holds. In a study conducted in 2013, 

female school children deemed men to be more successful in stereotypically male professions 

(e.g. engineer, doctors, astronauts) when teachers used descriptions of the occupation using 

masculine rather than gender-neutral/gender inclusive terminology (Vervecken, Hannover & 

Wolter, 2013). This perception of gender and occupation does not only have an effect on the 

younger generation. A study conducted by Bem and Bem (1973) in the Journal of Applied Social 

Psychology stated that women were significantly less likely to apply for occupations that ended 

in masculine suffixes (-man, instead of -persons). Although this information can be viewed as 

outdated, the perception still applies within certain professional settings. This linguistic bias that 
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is often unintentional and done out of pure habit, reinforces gender stereotypes and perpetuates 

gender “norms”.  

There are multiple ways to combat this issue. According to Bußmann and Hellinger 

(2003) in the journal of Frontiers in Psychology, there are three main tactics: neutralization, 

feminization and the combination of the two.  The most suitable tactic depends on the language 

structure and the specific problems in that language. Feminization is the explicit inclusion of 

women. Masculine terms are replaced by feminine-masculine word pairs or abbreviated forms 

with slashes or brackets. Grammatical gender languages such as German, Spanish, and Italian 

are most recommended to use Feminization as a strategy (Moser et al., 2011). Neutralization of 

terms includes replacing words with gender-marked terms with gender indefinite nouns, an 

example of this includes using human kind instead of mankind, fire fighter instead of fireman. 

In this paper, we will focus on neutralization as it is most recommended strategy for genderless 

language (Bußmann & Hellinger, 2003).  

 

Research Methodology  

This paper applied the descriptive-survey method, which used survey questionnaires. 

This method is seen to be the most appropriate for this study backed up with secondary data. 

This research paper identified key themes, patterns, and possible consequences. The search 

terms included “Inclusive language, Gender neutral language, Language, Pronouns, Gender, 

Linguistic Bias, Attitudes”. The online databases used include Google Scholar, Academia, 

ResearchGate, ScienceDirect and EBSCO Host. The survey questions specifically address the 

issue as follows: 

1. “What are your opinions on the following sentences? Are the subject’s female or 

male?” 

a. The chairman rejected the proposal.  

b. "The nurse will be with you shortly."  

c. "That stewardess was very friendly!"  

d. "I didn't like that doctor. I found them very rude."  

2. Do you ever feel like certain words in the English language makes you feel less 

included?  

3. Do you use gender-neutral language in your daily life?  

4. Do you use gender determined titles such as: nurse/male nurse, doctor/female doctor?  

5. Do you think you might as well use words such as man and mankind as human beings 

and humanity?  

6. Do you think language determines our views and thoughts?  
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7. Have you heard about gender-inclusive language? If so from where?  

8. Do you think it is important to use gender-neutral language?  

9. What are your personal opinions on gender-inclusive language (This survey is 

anonymous so please feel free to express your opinions). 

 

The survey was distributed to mainly university students through various social media 

messaging platforms, including Line, WhatsApp, Facebook, and Instagram. This survey is 

carried out on a platform called Google Forms. A general limitation of the survey, however, is 

the fixed and strict format. This eliminates the likelihood for a more in-depth and abstract 

analysis. Although there are long answer sections to some answers, it is most likely that most 

participants will not give such an in-depth answer as it would be more time-consuming. This 

study is being used as an advantage as the findings of the survey will focus on the implicit 

meaning of the answers from each correspondent. The results were analyzed manually due to 

the small sample size. Theories that discuss the impacts of language on perception and thought 

are included, in addition to the trend of inclusive language, specifically in the workplace and 

school. This paper focuses on the possible impacts of inclusive language towards society and 

towards different individuals. These sources are synthesized to discuss the potential effects of 

inclusive language 

The survey had 40 responses. The demographic of the respondents consisting of 23 

(57.5%) males, 16 (40%) females, and 1 (2.5%) bisexual person. 18 (45%) participants, which is the 

majority of the results were from ages between 18-22 years old. 15 (37.5%) of the participants are 

23-26 years old. 6 (15%) of the participants were 26-30 years old. Only 1 participant was 31 and 

over. A significant percentage (70%) of the responses were from students as the survey was 

distributed through various social media applications and sites, including the Stamford Students 

group, Instagram, WhatsApp, and Line which consisted of responses from this social group. 

The second most frequent responses which were made up of 9 participants (22.5%) were from 

those who are working full-time. This may be due to the old students who remained in the 

Stamford students group.  

 

Findings  

How non-gender Inclusive Language Reflects the Inequalities of the Past 

Non-gender inclusive language gives us a glimpse of the prominent inequalities in the 

past and how they are still perpetuated in modern society. From the word female doctor to the 

male nurse, that suggests that the gender specified is not the conventional form; for a doctor to 

imply both genders, people would expect a doctor to be a male and for a nurse to be a woman. 

This section will be discussing masculine generics and Robin Lakoff’s 1975 book called 
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Language and Woman’s place. The analysis of these two topics will also be analyzed in 

accordance with the survey results, and counterarguments will also be presented and rebutted. 

Masculine generics can be defined as two things; first being to reference a specific male 

and to generically reference a person’s sex which is usually irrelevant or unknown in a sentence, 

for example, “The philosopher uses reason to guide him.” or “Think about what the ordinary man 

thinks about justice”. This, according to Stahlberg et al., (2007), also reinforces the thought that 

masculinity also translates to humanness. These masculine generics are the main focus when 

one uses gender-inclusive language. Survey results suggested that the sentence “The chairman 

rejected the proposal” had over 75% (30) of the participants who believed that the sentence 

suggests that the subject of this sentence (the chairman) was a male. Whereas 10% (4) of the 

responses believed that it was a female. The most uncommon answer was both, and only 6 of 

the participants answered “either” or “both”. The survey also provided examples from the 

opposite of the spectrum. The sentence "The nurse will be with you shortly." had over 60.3% (26) 

responses that believed that the nurse in the sentence was a female, 13 of the responses 

suggested that the nurse can be both male and female. Lastly, only 5% (2) of the participants 

suggested the nurse was a male. 

  A fundamentally androcentric view causes male norms by making women unseen and 

not noticed. Masculine generics also can contribute to women being seen as set apart- further 

away from thought and roles in professional settings (Miller & Swift, 1977). This simply means 

that it is harder for both men and women to envision a woman in positions as a judge, professor, 

doctor, or chairman when referred to as he in a sentence. As the present study had survey results 

that suggested, over 75% of the participants believed that the subject of the sentence “The 

chairman rejected the proposal” was a male. It is also possible that if the survey was less explicit, 

the percentages could have been higher as individuals tend to be more wary of their own implicit 

bias and therefore attempt to be more politically correct. This is especially true in a university 

survey setting as suggested by a study conducted by Vervecken (2013) that participants who 

have more of a positive attitude towards gender inclusive language will associate using pair 

forms with higher academic levels.  

 According to Harris, Blencowe, Telem (2017), numerous studies analyze children's 

literature, and results show that male characters outweigh female characters immensely. The 

male characters tend to be the protagonist, yet the female would be in a supporting role. This is 

also perpetuated in modern cinema. An analysis of top box office films from the 1990’s to 2013 

examined that women are generally not the main protagonist. The analysis also found that if 

they are part of the protagonist characters, they tend to have a maternal or romantic link to the 

main characters (Nulman, 2013). This phenomena perpetuates the idea that women cannot exist 

or have less importance than men in a society. It further reinforces the thought that masculinity 

translates to humanness and therefore making femininity a foreign and alienated concept; which 
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means femininity is also less accepted and embraced. The opposing argument of gender-

inclusive language argues that such linguistic alterations have a small impact over one’s deeply 

rooted views about gender and amount to mere political correctness. The various studies and 

investigations of gender-inclusive language reveal a different image (see the following section: 

The effects of Language and our Perceptions). Although the opposing argument might be true 

to an extent in certain settings, implicit bias still manifests and emerges through the use of non-

inclusive language. This thought and continuing the trend of non-gender inclusive language to 

modern cinema causes a misrepresentation of women, further reinforcing stereotypes and 

creating a biased and unequal dynamic between men and women. 

It is not only the language normality that perpetuates this cycle, but it is also how women 

are taught to use language. As Robin Lakoff who is a professor of linguistics at the University 

of California, Berkeley wrote in her 1975 book called Language and Woman's place; she 

described how women have been discriminated against, through simple rules such as “girls don’t 

ask questions” to “girls should be polite”. This causes linguistic differentiation from how girls 

and boys use language. She further described the differences in how men and women used 

language differently. Women tend to: use tag questions, hedges, super-polite forms, indirect 

requests, and they tend to apologize more and speak less frequently. She described that women 

had been traditionally discriminated against in society due to the way that women were taught 

to use language (Bolaños, 2006). Her work sparked a lot of interest in the study of language and 

gender. All of the qualities she has described feeds into the stereotype that women should be 

more passive and accepting. For example, women do not ask questions and cannot command 

anyone directly. The current study had survey responses that also suggest this phenomena. The 

female responses to open ended questions average sentence length is 12.09 words per sentence 

whereas the males had an average of 18.51 words per sentence. Most female respondents tend 

to be less direct in their answers towards why gender inclusive language is important and have 

much shorter answers that also seemed less opinionated compared to the male counterpart. The 

opposing argument for this phenomenon is that language does not have an influence on 

perception and that language cannot be held accountable for the discrimination of women 

(Blaubergs, 1980). The claim is that this inequality is caused by the social arrangement between 

the sexes and not by the linguistic structures. It is said that critiquing the language does not 

address the real social problems that are prominent, and that changing language is a “pointless 

effort”. Although it is true that only addressing language as the sole contributor to this issue 

would be an absurd attempt to resolve gender inequality, language has a vital role in shaping 

our thoughts and ideas. When language reinforces inequality, it is, therefore also reinforced in 

the speaker's and writer’s perception. Changing habits to use inclusive language will not be the 

only solution, although it will aid society's perception of women and would also subconsciously 

reinforce gender equality. 
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The Effects of Language on Perceptions 

The past decade has witnessed the rise in the LGBTQ+ community visibility and 

acceptance. Although society has never been more welcoming to new gender identities and  

preferences, there is still a lot of room for improvement, and it can only be done successfully 

with society working together as a whole. This means that every contributing member of society 

should be aware, respectful, and listen attentively to understand this expanding world of 

identities. According to a guide from the University and College Union “LGBT+: A Guide to 

Language in Use” using gender-inclusive language and being aware of the language use 

regarding gender identity and sexual orientation is crucial to show acceptance and show respect 

to a person of the LGBTQ+ community (2017, pg. 4). Gender identity and gender expression is 

different. Gender identity is related to how a person identifies themselves as female, male, a 

blend of both or neither. This can either be the same or different as sex assigned at birth. Gender 

Expression includes physical appearance or clothing, and behaviors express aspects of gender 

identity. Gender expressions may not conform to one’s gender identity or socially prescribed 

gender roles. This section will discuss different ways to become respectful towards others in 

society and the impact language has on our perception using the Sapir-Whorf Theory. 

Using gender-inclusive language is not only an attempt to create equality between men 

and women but for all members of society. 44% of participants in this present study felt certain 

words in the English language do not make them feel less included. 32.6% of the participants felt 

included sometimes, and 23.3% of the participants felt excluded by the English language. It is 

worth noting that the majority of the participants were also male. The growing visibility, 

acceptance, and awareness of the expanding gender identities and sexual orientation also 

includes using appropriate language for people of all communities. Before a society can 

implement rules and strive for a more open community, one will have to be sensitive to social 

change and therefore understand the meaning behind respecting a person's preferred pronoun. 

Asking and correctly using someone's preferred gender pronoun is the simplest way to show 

respect for their gender identity. When one does not acknowledge this or chooses to ignore it, it 

can often translate to the other person feeling excluded, disrespected, alienated, and dismissed. 

A large scale experiment conducted in 2019 by Tavits and Perez explored the mass opinions 

and effects of gender neutral pronouns in Sweden. The gender neutral pronoun used was “hen” 

used instead of the gender specific terms “han” for he and “hon” for she. The shift was observed 

by monitoring the more than 3000 participants in an online survey. The results were that the 

participants in the 2019 study exhibited less bias in favor of traditional gender roles and 

categories. The gender neutral pronouns being implemented in the language have in fact lessen 

the prominence of males as masculine pronouns favours males and excludes females and those 

of the LGBTQ+ community. This was also reflected in more significant favorable attitudes 

toward women and LGBTQ+ individuals in public life.  
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Although most theories that support non-inclusive language are outdated, survey results 

show that refusing to use gender-inclusive language can also be an indication of a political 

agenda. This can foreshadow the possible future of gender inclusive language. A participant of 

the study commented on the use of gender-inclusive language as “Why after 2000 years would 

I want to change our language because a bunch of snowflakes feel “unincluded.”” and further 

commented with “It’s stupid. I’m not going to conform to this stupid, liberal snowflake ideology.. 

trump 2020”. He continues to use the term “snowflake” to describe younger generations that are 

less resilient and more prone to take offense compared to older generations. This term is also 

defined as a politicized insult as stated by Nicholson (2016) in her article, “‘Poor little snowflake’ 

– the defining insult of 2016” which is also further elaborated to be typically used by those on 

the political right to insult those on the political left. Not only does gender-inclusive language 

aim to create an atmosphere of equality, but it has now also become a political tool, making the 

argument much more complicated; it makes the message about the importance of gender 

inclusive language much more difficult to reach audiences with certain political views. 

The Sapir Whorf’s theory states that language determines the speaker’s thoughts, 

perceptions and categorization of experience. This means that the language one speaks will 

determine how one will think. In regards to English, this theory reflects the notion that non 

gender inclusive language reinforces inequality; using Sapir Whorf’s theory, it demonstrates 

that this linguistic bias (which is often unintentional and done out of pure habit) reinforces and 

perpetuates gender stereotypes. According to Vervecken, Hannover, and Wolter (2013), female 

school children deemed men to be more successful in stereotypically male professions when 

teachers used descriptions of the occupation using masculine rather than gender-neutral/gender-

inclusive terminology. Gottfredson's theory on career development stated that children as young 

as 4 to 6 years old begin to see career options that go against their gender-self concept as 

inappropriate and eliminate them. Over 74.4% of survey respondents in the present study 

believed that language does shape and determine thought. Although the Sapir Whorf theory 

argued that individuals are in fact, not aware of this influence of language, as shown in the 

survey results, most participants believed that language has a big influence on our perceptions 

and thoughts. Only when they get a shift in culture will the individuals become more aware of 

this occurrence. This can be a biased depiction of the majority of the population's beliefs, as 

most of the respondents are university educated, who are most likely well traveled and are in 

the same social circle/status as each other. The aim of gender-inclusive language is operated by 

gradually shifting away from the masculine generics, allowing other members of society to 

become more acknowledged and seen. 

The Possible Outcomes and Effects of Using Gender-Inclusive Language 

Although the gender-inclusive language seems to be widely accepted and acknowledged 

in the modern workplace, there are still many opinions and negative stigma surrounding the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Right-wing_politics
https://en.wikipedia.org/wiki/Left-wing_politics
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term. It is crucial to take into consideration both sides of the argument and their validity. This 

section will be discussing survey results in accordance with the possible outcomes and effects 

of using gender-inclusive language. 

In many professional settings, gender-inclusive language has been adopted, including 

publishing companies, professional organizations, businesses to even governmental 

organizations and institutions.  The European Parliament has implemented gender- neutral 

language to display commitment towards striving for a gender-fair society:  “The principle of 

gender equality and non-discrimination on gender grounds is firmly rooted in the Treaties and 

the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and the European Parliament has 

endorsed it on many occasions.  The language used in Parliament should therefore reflect this. 

To this end, the aim of these guidelines is to ensure that, as far as possible, non-sexist and 

gender-inclusive language is also used in the Parliament’s documents and communications in 

all official languages” (Gender-Neutral language in the European Parliament,  2018, pg. 4). This 

shows commitment and effort to truly reflect on the willingness to strive for a non-

discriminatory society.  An experiment conducted by Vervecken (2013)  found that the more 

positive the participants’ attitudes towards gender-inclusive language were, the more likely they 

will associate the use of pair forms (s/he)  with a higher academic level.  As the present study 

findings suggests, over 67.4% of the participants agree that using the term human kind instead 

of mankind would be more productive in order to be a non-discriminatory and accepting society. 

The percentage of university students involved in the present study is also 67.4%.  The present 

study’s main demographic is university educated students therefore meaning that they are of 

higher academic status. If this attitude was more widely adopted, there would be a higher chance 

of gender- inclusive language being implemented more readily and rapidly outside of the 

professional setting.  The European parliaments efforts to be inclusive in their language use 

reflects the understanding of the idea that language does mirror thought and vice versa. 

Although professional environments have been supportive in this change, individuals have yet 

understood the underlying issues within the non-gender inclusive language.  Individuals who 

have a positive attitude towards gender-inclusive language tend to attribute higher status to 

speakers using pair forms than to those using masculine generics.  In spite of that, it has been 

found that gender inclusive language might result in a “ double edged sword”  as the 

“ feminization”  of stereotypically male occupations will then be associated by a decreased 

perceived status of these jobs (Liben, et al., 2002). Although gender-inclusive language reflects 

positively on organizations, institutions, and individuals who choose to adopt them, there are 

still possible consequences that have yet to be many studies that explore the possible outcomes 

efficiently and empirically. 

Although there are positive attitudes towards gender inclusive language; individuals 

who had a more positive attitude about gender inclusive tend to perceive those who used GFL 
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(gender fair language) as higher in status compared to those who used masculine generics, there 

are still phenomenons that cause difficulty in the spread of gender inclusive language. 

Vergoossen et al., (2020) analyzed the Four Dimensions of Criticism Against Gender-Fair 

Language and it was mentioned that most individuals who were against gender-inclusive 

language were experiencing the Status Quo bias. The status quo bias means that individuals tend 

to be negative about anything that is new and prefer to sustain things the way they are, rather 

than implementing change (Jost et al., 2004). 48.8% of the respondents in this study use gender 

inclusive language sometimes, and 32.6% use inclusive language all the time. However, 18.6% of 

the respondents in this study do not use gender-inclusive language. Although there was only a 

minority of respondents who do not use gender-inclusive language, the open-ended survey 

results show that a considerable number of participants “do not see the point” in changing 

language as it does not affect our perceptions. One participant in particular also mentioned that 

he would not change his language use because “some people get offended by benign things”. 

Although the majority of the participants in this study agreed that using gender inclusive 

language makes “us more conscious of others” and “more socially aware” other participants in 

this study commented that the use of non-inclusive language is justified as “men and women are 

different” and that gender-inclusive language will not solve the current issues. Gustafsson 

Sendén et al., (2015) found that people who have a strong male or female gender identity had 

more negative attitudes towards gender-neutral language. Gender-inclusive language might also 

make those who identify strongly with their gender identity feel as though their personal social 

identity has been threatened. Each individual person has varying degrees of how strongly they 

identify with their gender and that biological gender does not have much of an impact in this 

occurrence, it is rather their own individual identification. The status quo bias phenomenon has 

the potential to stunt the growth of inclusive language outside of the workplace. Although it can 

be said that gender-inclusive will not solve all of society's issues in regards to gender inequality, 

it is more about the willingness to change and strive for the better rather than staying in the 

same place for the sake of comfort. Not only gender-inclusive language will promote healthier 

views towards our own gender identities; it can also make others feel welcome, accepted, and 

heard. 

Summary and Discussions 

Although we have discovered that according to our survey results, individuals had a 

relatively positive attitude towards gender-inclusive language, it can be said that the results 

cannot be used to represent the general population. This is due to the small sample sizes 

distributed among internationally university-educated individuals. Through investigating the 

possible effects of gender inclusive language within international university students, the status 

quo bias still remains prominent, meaning that individuals will be resistant before it is possible 

for them to change; let alone for society to have a successful mentality and attitude shift. We 

have also found that language does in fact, have an effect on each individual's perception, where 
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they stand in society, and whether or not they are “worthy” of something.  A study conducted by 

Tavits and Perez (2019) explored three large-scale experiments in Sweden and found that gender-

neutral pronouns being implemented in the language have in fact lessen the male prominence 

of males. This was also reflected in more significant favorable attitudes toward women and 

LGBTQ+ individuals. This indicates the immense impact language has on our perceptions. If 

themere use of gender-neutral pronouns being implemented can lessen masculine generics and 

allow those who are non-male to have a more prominent role in society and create attitudes that 

will view all genders as more equal, instead of being male focused; it is the right shift to creating 

a less biased society for all genders.  

The Sapir Whorf’s theory have been used prominently in order to understand these 

phenomena. Language is a powerful tool, that is also the mirror of our thoughts and our thought 

is also mirrored by language. The patriarchal male society, which has been perpetuated by, as 

Lakoff (1975) describes it, how women are taught to use language has also been analyzed, and 

arguments against this have also been rebutted. The current non-gender inclusive language that 

is used outside of the professional world still provides a big stigma and immense limitations 

regarding new gender identities. The goal of using gender-neutral pronouns is to aid our 

subconscious to avoid the male generics and raise awareness and empowerment towards other 

sexes. Using gender-neutral pronouns is to encourage our subconscious to avoid the male 

generics. This helps raise awareness and empower other sexes, including those in the LGBTQ+ 

communities. Inclusive language does have an immense impact on our perceptions, and it does 

help with inclusivity, but it is not the sole factor that should be worked on if we want a more 

inclusive society. Inclusive language will help with acknowledging and empowering other 

genders. This means a society can start to become truly equal by implementing changes 

throughout language in addition to other systematic changes. Although many benefits are 

included with inclusive language, it can also be seen as a double-edged sword. Changing 

language to be "gender-inclusive" can turn into being woman-focused. If the language becomes 

woman-focused, there might be bigger issues at hand; since it would be counterproductive to 

“progress” from one extreme end to the other. Precautions before the adjustment is crucial.  

We have analyzed how non-gender inclusive language reflects the prejudices of the 

patriarchal, male-centered society, how the language has an effect on our perceptions and the 

possible effects of using gender-inclusive language in the future. We have delved into the 

possible future and current attitudes surrounding gender-inclusive language. It is shown that 

although there are very positive outlooks towards gender-inclusive language, it is still frowned 

upon for several reasons. Like any socially progressive movements in society, there will be 

resistance before a change. If a society is invested in progressive change and inclusivity, gender-

inclusive language should be implemented in order to cultivate a welcoming, non-

discriminatory, and fair world. 



84 

 

 
 
 
 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

Recommendations 

Further secondary and primary research should be conducted before implementing 

gender inclusive language as results may vary in different countries, cultures and contexts. It is 

recommended that a larger sample size will be more effective at determining the attitudes of  

individuals in a society towards gender inclusive language. There are also multiple themes that 

should be explored further. Firstly, research towards raising children in a setting that does not 

adhere their identity to merely their biological sex or gender should be investigated. The reason 

for this being that the core of individuals not accepting gender inclusive language can result 

from strongly adhering to one gender identity. Cultivating a fair environment for individuals to 

grow up in might be the first step to successfully cultivating a truly equal society. This also 

means teaching young girls to speak the same way a young boy would, rather than teaching 

them to “be polite” and be passive. Lastly, examining the possible consequences of language if 

it becomes “woman focused” and the possible negative drawbacks, as there is still numerous 

misunderstanding of gender inclusive language. Many individuals still have the impression that 

gender inclusive language is merely switching language to the other extreme end, whereas in 

reality, gender inclusive language is attempting to promote fairness and equality. It is not a 

simple task to evolve or progress in any society, as mentioned earlier; there will be resistance 

before a change. It is up to individuals who will determine these changes and whether or not it 

will be possible to implement these progressive ideologies in a society and eventually, in the 

culture. 
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Thai-English Code-Mixing on Twitter in Thailand: Motivations 

and Impacts on English Language Development 

 

Kawin Chalaemwaree1 and  Russell Rodrigo2 

 

Abstract: 

Twitter is a social media platform that various languages combine in written discourse 

worldwide. Twitter in Thailand is not an exception in code-mixing of Thai and English language. 
There have been various studies on code switching and code mixing but not in the Thai Twitter 

context. Hence, it is necessary to understand how Thai-English code-mixing is used on Twitter, 

the motivations, and influences on Thai Twitter users' productive and receptive skills in the 

English language. This study administered a descriptive-survey research method to 127 Thai 

Twitter users. Poplack's (1980) framework was used to analyze the data, and Hoffmann's (1991) 
framework was used to classify the motivations. The results showed that the top three English 

words used on Thai Twitter include 1) ignore, 2) sexual harassment, and 3) ignorant, ignorance, 

and bully. It was also found out that the motivations behind the use of these vocabularies 

are emphasis, convenience, and English language development. Moreover, code-mixing notably 

influences Thai Twitter users' receptive and productive English language skills. These findings 

can contribute to the quest for the understanding of Twitter's influence on Thai society.  

Keywords: Code-Switching, Code-Mixing, Thailand Twitter, Receptive Skills, Productive 

Skills 
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Introduction 

 It is not possible for humans to avoid verbal and non-verbal communication because 

they are social creatures, so language divided into spoken and written form is created as a tool 

to assist humans in communicating and understanding each other. And languages are 

interchanged among people because of the fact that many different languages exist in diverse 

societies. As a consequence, one language can be used simultaneously within other languages. 

Namely, this occurrence is known as code-switching and code-mixing. Social media is a 

globalized medium used to express the multiplicity of languages and their code-mixing in the 

present day due to easy accessibility. However, not many researchers have researched the use 

of the written English language in Thai Twitter. While most of the researchers carried out 

research on spoken form and English language used on Facebook because the number of Thai 

Facebook users is more than Thai Twitter users.  In Thailand, there are 39 million Facebook 

users and 12 million Twitter users in 2017 (Leesa-Nguansuk, 2018). Therefore, it is important to 

study how the English language and Thai language collide and combine on Twitter and to 

understand the relation between the English language and Thai society. 

Objectives 

This research paper aims at analyzing how Thai people on Twitter use Thai-English 

code-mixing by focusing on the following main points.  

1. What are the top three English vocabulary used most frequently in code-mixing on 

Twitter, and the reasons why they become popular?                     

2. What are the motivations behind the use of code-mixing on Twitter?  

3. How Thai-English code-mixing influences the English proficiency of Thai Twitter 

users in terms of English language productive and receptive skills? 

 

Background 

According to Wardhaugh and Fuller (2015), code-switching and code-mixing are usual 

for a multilingual context because people have options on whether to switch one language to 

another. That is because there is no restriction on the use of language in a multilingual society. 

Code-switching, including code-mixing, has been carried out by several linguists for many 

decades in spoken language. Still, there are insufficient research topics on code-switching and 

code-mixing done in written language, and linguists introduce the questions that motivate 

people on social media to practice code-switching or code-mixing and what could be the results 

of using them (Begum, Bali, Choudhurry, Rudra, & Ganguly, 2016).  

Muysken (2000) defined code-mixing as one sentence consisting of lexicons and 

grammars from two different languages and called it intra-sentential code-switching.  He also 

said that code-mixing is not the same as lexical borrowing. Mabule (2015) defined code-
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switching as combination of two or more linguistic varieties that happened in the same 

conversation. However, many linguistic researchers interchangeably describe code-mixing and 

code-switching as the same thing (Muysken, 2000).  

Yiamkhamnuan (2011) studied 60 Thai-English code-mixing texts written in English-

based discourse in chat rooms on a Thai website. She discovered that lack of English ability, 

the intention to enhance understanding, and attempt to express Thai cultures' identities influence 

Thai users to combine the two languages. Similarly, Hahyesalaemae (2017) analyzed how 30 

Facebook accounts who are Thai adolescents use code-mixing and what could be their 

motivations to use it. Hayhesalaemae (2017) found that code-mixing among young Thai 

Facebook users can be divided into three types: phrase insertion, word insertion, and hybrid. 

Additionally, he drew a conclusion in the study that expressing personal habits, creating 

simplicity in the conversation, pursuing the trend, suiting the situations, and convenience are 

their motivations. While past research has been conducted to define code-mixing and examine 

how it was employed on Thailand Facebook, it is still unclear about the roles of code-mixing 

and its impacts on other social media in Thailand, especially on Twitter, which has been trendy 

and has played an essential role in society. In this study, the researchers aim to analyze the use 

of code-mixing in a written discours on Thailand Twitter while also focusing on individuals’ 

motivations and the impact on their English language developments. The findings delivered 

from this study will be useful for having better insights into individuals in society through code-

mixing on Twitter and those considering whether to apply code-mixing to improve English 

language skills such as educational professions. 

Research Methodology  

           This research paper was conducted to investigate Thai people's opinions on Twitter 

accounts towards the use of Thai-English code-mixing. The study used a descriptive-survey 

method of 127 participants. The majority of the respondents was females (79.52%), male (12.6%), 

bisexual (0.79%), and some not specified (7.09%), aged 19 to 22, and undergraduates (68.3%). They 

were randomly collected to answer the survey between September 4 to 16, 2020. The followings 

were the questions in the descriptive survey. 

1. What is your gender, age, and education?                                                                        

2. Do you use Twitter?                                                                                             

3. How often do you browse Twitter?                                                                                  
4. Have you ever seen any English vocabulary used within a Thai tweet?                         
5. Give at least three examples of English vocabulary that you see most often, and the 

reasons why do you think those specific words become popular?               

6. Have you ever tweeted in the Thai language mixed with an English vocabulary?          
7. Based on question 6, what is/are your motivations to use Thai-English code-mixing?      

8. What factors influence the expansion of English words on Thai Twitter?   

9. Do you think using Thai-English code-mixing help improve your English skills?  
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The authors employed the framework of Poplack (1980) to help analyze the samples of how 

Thai Twitter users use the most common English vocabulary collected from the data in the 

survey. Likewise, the authors employed Hoffmann's (1991) framework to classify the 

motivations in using Thai-English code mixing on Twitter and its influences on the English 

language receptive and productive skills. After analyzing the primary data from the descriptive 

survey, this research paper was supported by other studies in the sociolinguistics field as 

secondary data. 
 
Findings  

 

1. Vocabulary  

 This analysis concerned with what English vocabulary were written frequently on 

Twitter by Thai users to understand the use of English language within Thai written discourse 

by Thai Twitter accounts because Twitter is a social media and a virtual society that can reflect 

its society, social issues, or social structure through the use of language and vocabulary. For 

example, the presence of the hashtag #ถ้าการเมืองดี (If politics was good) referred by 120,000 

Thai Twitter users persuaded Thai citizens to protest to reform the Thai educational system in 

2020 (Satrusayang, 2020). Thus, the use of language and vocabulary can present Thai people's 

opinions and perceptions toward Thai society, and it can also show what movement(s) Thai 

people are being aware of. In this study, the researchers discovered the three terms used most 

frequently in code-mixing on Twitter in Thailand among 127 participants. The participants were 

required to give at least three English vocabulary used within That texts that they have seen 

most often on Twitter. Therefore, there were 298 answers, and the percentages were based on 

them. The words are shown in table below.  

Table 1: Top three Thai-English code-mixing vocabulary collected from 127 respondents 

Rank Vocabulary Part of Speech Frequency Percentage 

1st Ignore Verb 33 answers 11.07 % 

2nd Sexual Harassment Compound Noun 10 answers 3.35 % 

3rd 

 

Ignorant Adjective 9 answers 3.02 % 

Ignorance Noun 9 answers 3.02 % 

Bully Verb 9 answers 3.02 % 
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In table 1, the word “Ignore” ranks first and is followed by “Sexual Harassment.” The 

third rank consists of three words; “Ignorant,” “Ignorance,” and “Bully.” However, the word 

“Ignore,” “Ignorant,” and “ignorance” share the same meaning but appear in different parts of 

speech, which are verb, adjective, and noun, respectively.  

1.1 Intra-sentential  

This section included some samples of the words in table 1 found on Thai Twitter, as 

shown in the following table in order to analyze further how Thai people use them in Thai 

written text on Twitter. 

Table 2: Samples of the words in table 1 found on Twitter  

Words Examples English Translation 

Ignore 1. อยู่วงการมากี่ปีแต่ไม่ดังสักที ก็ไม่แปลกใจ 
ขนาดเรื่องตัวเองยัง ignore เลย สุดยอด 

He has been in the entertainment 

industry for many years but is not 

famous. It is not surprising because he 

ignores even his own business. 
Amazing.  

 2. ร่าคาญพวกที่ ignore ว่าความรู้สึกคนอ่ืนจะ
เป็นไง 

I am annoyed with those who ignore 

other people’s feelings.  

Sexual 

Harassment 
1. โคตรจะไม่ชอบการ sexual harassment 

แม่งน่าขยะแขยง 
I do not really like sexual harassment. It 
is very disgusting. 

 2. sexual harassment ต้องมีหลักฐานอะไรมา
กางอะ งง 

Sexual harassment, what evidence is 

needed for? I don’t understand.  

Ignorant 1. อย่าภูมิใจกับการเป็น ignorant เลย Do not be proud of being ignorant.  

 2. ความคิดของพวก ignorant น่ากลัวมาก Thoughts of the ignorant are scary.  

Ignorance 1. ชั้นยอมให้คนอ่ืนคิดว่าเป็นคนยึดมั่นใน
อุดมการณ์ดีกว่าเป็น ignorance ที่ไม่พยายาม 
educate ตัวเองอ่า 

I will not let other people think that I 

am idealistic. Being idealistic is better 

than being ignorance who does not try 

to educate yourself. 

 2. ถ้าไม่เป็น ignorance ก็พร้อมจะสนับสนุน
ค่ะ  

If he is not ignorance, I am ready to 

support him. 

Bully 1. ต้องสวยก่อนหรอถึงจะไม่โดน bully Do I need to be beautiful first to not be 

bullied?  

 2. เข้าใจการถูก bully แล้ว ว่ามันรู้สึกอย่างไร 
โดยเฉพาะจากคนใกล้ตัว 

I now understand how it feels being 

bullied, especially from someone close 

to me.  
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Table 2 shows that the English lexical unit is predominantly included within the Thai 

text on Twitter because there is one English vocabulary is written in the texts. This analysis was 

similar to the “intra-sentential” classification of code-mixing in Poplack’s (1980) framwwork. The 

other two code-mixing classifications categorized by Poplack were tag-switching and inter-

sentential. In this study, those English vocabulary collected from the 127 participants shown in 

table 1 were mainly found in intra-sentential based on Poplack’s (1980) framework when 

searching them on Thai Twitter. Intra-sentential refers to the appearance of two or more 

languages in the word unit in a sentence. Table 2 above presents some samples of each word 

and how they are used in intra-sentential classification. Likewise, in Pengsri’s (2014) study, she 

examined how Thai Facebook users created code-switching features and functions on 

Facebook, which is considered a modern popular social media alongside Twitter. She figured 

out that nearly all the respondents in her study tend to practice intra-sentential rather than the 

other classifications: tag-switching and inter-sentential. Based on her study, the use of code-

mixing or intra-sentential was 86.43 percent of the participants, while tag-switching and inter-

sentential switching were 9.83 percent and 3.74 percent. It probably means Thai people 

frequently mixed an English word within a written sentence on social media.  
 Additionally, as seen in table 2, these vocabularies are utilized according to their English 

part of speech. For example, “ignore” is a verb in English, and when it was written in Thai text, 

it was placed in a verb position based on Thai grammatical structure. Similarly, “sexual 

harassment,” a noun, was correctly used as a noun in Thai written text. However, the term 

“ignorance” was often misused by Thai Twitter users. They changed the term “ignorance,” a noun 

in English, to adjective in Thai. The word “เป็น” can compare to “verb to be” in English structure; 

therefore, after the word “เป็น,” it should be positioned by an English adjective so that the 

sentence will be grammatically correct in Thai-English code-mixing. 

 

1.2 Factors  

Based on the survey, 19 participants said that these words had been used on Twitter 

recently because these English vocabularies could reflect the current social issues in Thailand. 

Some samples of their answers are demonstrated in the following table.    

Table 3: Some examples of opinions on factors that influence the rise of the words in table 1 

No. Opinions Translation 

1. เพราะมีการเรียกร้องให้ผู้คน aware ถึงเรื่อง
พวกนี้มากข้ึน จึงเห็นทวิตผ่านตาบ่อยข้ึน 

Because people are calling other people to 

be aware of these issues that relevant to 

these words, we see them more frequently. 
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2. เพราะสถานการณ์ในตอนนี้มีความสอดคล้อง
กับศัพท์ 

Because the current situations are related to 

these words.  

3. เพราะในปัจจุบันนี้เริ่มมีการออกมาแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล ดังนั้น
จึงได้มีการเอาค่าศัพท์เหล่านี้มาใช้กันอย่าง
แพร่หลาย 

Because these days many more people start 

to express their opinions about things such 

as human rights or individual rights. 

Therefore, these words are widely used to 

mention these issues.  

 

According to Puntranuwong (2017), most Thai people followed Thai political 

movements on Facebook and Twitter. Likewise, Hui (2020) stated that Twitter had played an 

important role in Thailand for activism. She also said that this was because users on Twitter set 

their usernames with pseudonyms, so they would be more confident to express their political 

opinions or their perceptions towards social issues. Moreover, Shah and Lohar (2016) added 

more about the relation between English and social media. They insisted that the English 

language was strongly spread through social media in the 21st century. Therefore, it can draw a 

conclusion that because social media, including Twitter, is the place where people extensively 

use the English language to communicate and where people express their opinions on political 

and social issues, the increase of English words in code-mixing can reflect the current issues in 

a particular region such as the terms in table 1 that are seen commonly on Thai Twitter. 

 

2. Motivations  

The appearance of code-mixing is considered a normal phenomenon due to several 

social factors caused by international activities such as trading, intercultural marriage, 

colonization, or intercultural communication. Consequently, people can perform two or more 

languages, apart from their mother tongue. They tend to switch back and forth between their 

native language and other languages. Apart from social factors in many bilingual or multilingual 

societies and countries, code-mixing among languages occurs due to the speakers' motivations. 

Hoffmann (1991) proposed ten reasons why bilingual and multilingual people combine 

languages in a conversation. These motivations are the followings: 

1. Awareness    6.  Emphasis 

2. Impression    7.  Convenience  

3. Referential use   8.  Euphemism 

4. Pun/ Joke    9.  Cyberspace convention 

5.  Original Quotation   10.  Summar
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In this study, these classifications were employed to classify the survey’s answers done by the 127 

participants with an emphasis on motivation of code-mixing in the following table, which is employed 

to analyze in-depth in Emphasis and Convenience section. The participants were asked to write as 

many motivations that motivate them to use Thai-English code-mixing on Twitter as they want.  

Table 4: Motivations for code-mixing on Thai Twitter from the survey. 

Answers Number of 

answers 

Percentage Classification 

(Hoffman, 

1991) 

English vocabulary helps explain the meaning 

easier than Thai vocabulary. 
63 38.18% Emphasis 

English vocabulary helps express emotion 

better than Thai vocabulary. 
33 20.00% Emphasis 

It is more difficult to type in the Thai language. 30 18.18% Convenience 

I do not know the meaning in Thai, so I use 

English vocabulary.   
22 13.33% Referential use 

I have never mixed English vocabulary when I 

tweet in Thai language. 
6 3.64% - 

I feel superior. 2 1.21% Impression 

I use English vocabulary when they are a 

borrowed word.  
1 0.61% Referential use 

I just want to use English vocabulary. 1 0.61% - 

Not answered 7 4.24% - 

Total 165 100%  

 

As presented in table 4, the first two answers accounting for more than a half of the answers 

in total fall into the categorization of “Emphasis.” Similarly, the difficulty of typing the Thai language 

that weighs 18.18% goes to “Convenience” classification because of their preference for comfort. 

Therefore, the following sections discuss the motivations of "Emphasis" and "Convenience" for Thai-

English code-mixing.  
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2.1 Emphasis 

In table 4, the motivation of Emphasis is found in the two highest of the respondents. Namely, 

“Emphasis” motivated most of them to apply English words in Thai text. Kunarawong (2014) said that 

Thai-English code-mixing happened because they might think that Thai expression was redundant, 

and English words were spoken more effortlessly. Furthermore, Kunarawong (2014) added that people 

want to make a statement outstanding so that the audience can visualize. And she gave an example of 

using the word “dinner” in a Thai magazine, which helped readers visualize better. The statement is 

“เขาชวนไปดื่มอะไรที่บ้านเขาก่อนออกไป dinner กัน” (He asked me to go find something to drink at his house 

before going out for dinner). This proved that if the Thai language replaced the word “dinner,” it would 

be the phrase “ไปทานข้าวเย็น,” which was considered more longer (Kunarawong, 2014). Besides, 

Kongkerd (2015) analyzed Thai-English code-mixing on Facebook and found that the application of 

code-switching and code-mixing takes place due to three main reasons: identifying politeness and 

respect, delivering clear meanings and emotion, and showing group identity. Kongkerd (2015) drew a 

conclusion based on his analysis that combining two or more languages in communication can 

enhance conveying clear messages. Nonetheless, the messengers and the receivers need to be 

equivalent in terms of the foreign or second language efficiency in order to perceive code-mixing 

correctly.  In short, it can be concluded that the use of Thai-English code-mixing will probably help 

improve messages to be clearer. 

2.2 Convenience  

 The difficulty of typing in the Thai language can be a reason influencing Thai people to use 

English words in code-mixing instead. The respondents with 18.18% agreed that typing the Thai 

language is much harder than typing in English. This “Convenience” motivation was grouped into 

classifications of motivation presented by Hoffmann (1991) because it presented that Thai people 

choose to employ a specific language to combine with a base language due to their preference or 

comfort. And it can be said that “Convenience” influences people to mix languages. As a result, in this 

case, typing English is their convenience. According to Tungthamthiti, Nattee, and Khamsemanan 

(2012), the Thai smartphone keyboard was much harder to type than the English keyboard. Because 

Thai has many characters and vowels, the Thai keyboard is smaller than the English keyboard; 

therefore, it is more challenging to use Thai keyboards (Tungthamthiti, Nattee, & Khamsemanan, 

2012). Furthermore, Das and Gamback (2013) stated that code-mixing could be commonly 

implemented in the social media context rather than standard texts. Hence, it can be concluded that 

Thai people prefer English typing on the keyboard to Thai typing because typing in English is more 
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comfortable. There is a probability that people will choose to type with code-mixing more on social 

media.  

3. English Language Development of Thai Twitter Users 

 People in this globalized world are increasingly paying attention to social media as another 

platform to communicate. Due to the accessibility to social media, some people use it to learn 

languages where languages in the world are exchanged. However, the language they mainly use 

throughout social media is English because English is considered a global language (Crystal, 2003).  

It also can be said that the barrier of language is diminished in social media because people 

communicate through online written discourses or so-called computer-mediated discourse. However, 

English is not a second language for Thais, but it is their foreign language. Therefore, as English is 

used through online social media as a medium language and is the Thais’ foreign language, it is vital 

to study whether or not the English language mixed within a base language can improve the English 

competence of Thai Twitter users. In this research paper, there is a table below presenting opinions of 

the 127 Thai participants on their improvement of the English language when they are exposed to 

Thai-English code-mixing on Thai Twitter, and these opinions are referred in English receptive and 

productive skills sections. 

Table 5: Opinions on Thai-English code-mixing on Twitter towards English Proficiency  

Question: Do you think Thai-English code-mixing help improve your English skills? 

Answers Yes No Not really Not answered 

Number of 

answers 

84  9  2  32 

 Total: 127 answers (100%) 

 

3.1 Receptive skills (Listening and Reading) 

In table 5, there are 84 answers of the respondents who agree that Thai-code mixing on Twitter 

can increase their English proficiency. Furthermore, to examine how English listening and reading 

skills improve because of Thai-English code-mixing, the writer analyzed some opinions from the 

respondents who said “Yes” in the following table.  
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Table 6: Some examples of opinions on the receptive skills collected from Twitter 

No. Respondents’ Opinion Translation 

1. ได้พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ จาก
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในทวิต ช่วยในเรื่องชุด
ค่าศัพท์ด้วย 

It helps improve my reading skill and critical 

thinking about topics discussed on Twitter. 
Moreover, it helps increase my English 

vocabulary. 

2. ช่วยค่ะ อ่านแล้วมันก็เป็นการ educate ดี บาง
ทีอ่านเจอในบทความก็รู้ความหมายได้เพราะ
ทวิตเตอร์ค่ะ 

It helps improve my English efficiency. When 

I browse Twitter and see Thai-English code-
mixing, it educates me. Sometimes when I 

read English texts, I understand them better 

due to Twitter.  

3. คิดว่าช่วยพัฒนาเพราะว่า เป็นการต่อยอดค่า
จากในทวิตเตอร์ เมื่อเรารู้ความหมายแล้วเรา
สามารถน่ามาประใช้ในการสนทนา การเขียน 
การแปลได้อย่างง่ายดายและถูกต้องตามหลักไว
ยกรณ์ 

I think it helps improve my English efficiency 

because I know more English vocabulary. 
When I know these English words, I can 

apply them more easily to conversations, 

writing. I can translate more easily and 

correctly according to grammar rules. 

4. คิดว่าช่วย เพราะ เคยได้ยินคนต่างชาติพูดใน
ชีวิตจริงเหมือนกัน 

I think it helps improve my English efficiency 

because I have heard foreigners speak [those 

English words] in real life. 

5. คิดว่าช่วยเพราะในทวิตมีคนหลากหลายชาติ 
เวลาอ่านเจอค่าศัพท์อังกฤษที่เราเคยเห็น เคย
รู้จักมากก่อนก็จะช่วยให้เข้าใจประโยคเหล่าได้
ง่ายมากยิ่งขึ้น 

I think it helps improve my English efficiency 

because there are various nationalities on 

Twitter. When I read and see English words 

which I have seen before, I understand those 

sentences better. 

 

Based on table 6, it can be seen that most of Thai people learn English vocabulary more by 

Thai-English code-mixing on Twitter. They applied them to real situations such as reading foreigners’ 

writing or listening to English speakers, but it seemed that their reading skill is more improved than 

listening skill.  Kan, Ayaz, and Faheem (2016) indicated that, out of 104 participants, 58 persons agreed 

that social media facilitate the progress of their English development in terms of learning vocabulary, 

and 29 persons strongly agree so. However, Harkim, Arflida, and Satraini (2019) suggested that code-

switching in conversations, which can be analogous to code-mixing, is still capable of improving 

listening skills although the improvement of listening skills caused by Thai-English code-mixing is 

not mentioned mainly in the survey in this research. 
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3.2 Productive Skills (Speaking and Writing) 

           According to table 5, the participants believe that the use of Thai-English code-mixing can 

improve their English competence with 84 responses. And five opinions of those who do not agree 

that Thai-English code-mixing on Twitter can enhance English proficiency answered in the survey 

were also analyzed. These are shown in Table 7 below. 

 

Table 7: Some positive opinions on productive skills from the survey 

No. Respondents’ Opinion Translation 

1. ช่วย เพราะสามารถน่าไปประยุกต์ใช้เวลาอ่าน
หนังสือหรือพูดได้ เป็นศัพท์ใหม่ที่มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้นๆ 

It helps improve my English competence 

because I can apply new vocabulary when I 

read or speak. They are my new vocabulary 

that have specific meaning on a particular 

topic. 

2. ช่วย บางค่าก็เอาไปพูดในชีวิตประจ่าวันได้ It helps improve my English competence. 
Some words [from Twitter] can be used in 

daily life. 

3. ช่วยได้ ประมาณได้รู้ค่าศัทพ์ที่หลากหลายไว้
เลือกใช้ 

It helps improve my English competence 

because I have learned more various words to 

choose from and use.  

4. ช่วยให้รู้รูปแบบประโยค ว่าต้องใช้ยังไง It helps improve my English competence 
because I have learned how to use English 

words in sentences.  

5. คิดว่าช่วยเพราะบางค่าน่ามาพูดใน
ชีวิตประจ่าวันได้/ได้ค่าศัพท์เพ่ิมข้ึน 

It helps improve my English competence 

because some words can be used on a day-to-
day basis, and I have learned more words.  

 

Based on table 7, what the respondents received from Thai-English code-mixing on Twitter 

are that they learned new English vocabulary and learned English words in sentences to use them in 

speaking. As presented in table 7, their opinions in this survey emphasis on speaking. In other words, 

the main productive skill based on their answers that improved the most is speaking rather than 

writing. Nevertheless, another question in this survey asking the respondents about the frequency of 

combing English words in Thai tweets showed that 84 of 127 respondents have ever produced tweets 

mixed with English and Thai language, while the other has never produced Thai-English code-mixing 

tweets. Turn out, the number of persons who agreed that Thai-English code-mixing can improve 
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English skills shared the same number of those who have produced Thai-English code-mixing tweets, 

which were 84 respondents. Khan et al. (2016) agreed on the English improvement of using social 

media. Similarly, Derakhshan and Hasanabbasi (2015) stated that social media like Facebook, Email, 

and Computer media could help advance the English efficiency of people who use English as a second 

language. They said that social media could support speaking skills, including the other skills, based 

on the survey from 100 university students in Pakistan. However, five opinions of those who disagree 

that Thai-English code-mixing tweets can increase English skills are shown in the following table. 

 

Table 8: Some opinions why Thai-English code-mixing does not improve English skills 

No. Respondents’ Opinion Translation 

1. ไม่ช่วย เพราะไม่ค่อยเห็น I do not think it helps improve English 

competence because I do not often see it 
[Thai-English code-mixing]. 

2. ไม่ช่วย เพราะ ใช้กันมั่วความหมายมากบางที I do not think it helps improve English 

competence because they sometimes mix 

wrong English words. 

3. ไม่ เพราะเป็นศัพท์ปกติที่รู้อยู่แล้ว และรูปแบบ
ในทวิต ส่วนใหญ่เป็นการลดรูปประโยค / 
เขียนแบบแสลง มีค่าผิด ไวยกรณ์ผิดเยอะมาก 
ใช้ไม่ตรงบริบทก็มาก 

I do not think it helps improve English 

competence because they are basic English 

words, and people on Twitter often 

abbreviate English structures. They write 

slangs, wrong words, lots of incorrect 

grammar, and some words in the wrong 

context.   

4. ไม่เลย เพราะ บางคนพิมพ์เพราะต้องการท่าให้
ตัวเองดูมีการศึกษาแค่นั้นทั้งที่โครงสร้าง
ประโยคและค่าศัพท์ผิดไปหมด (ผมที่เรียนสาย
ภาษาไม่ถูกใจสิ่งนี้มาก) 

Not at all. Some people type English words 

just because they want to show off their 

education, while they write the wrong 

English structure and vocabulary. (I am 

studying in the language field, and I do not 

like the way they use code-mixing.) 

5. คิดว่าไม่ช่วย เพราะ ไม่เคยได้ยินหรือเห็นใครใช้
ค่านั้นเลยนอกจากในทวิตเตอร์ 

I do not think it helps improve my English 

competence because I have never heard or 

seen someone used these English words in 

real life apart from on Twitter.   

 



100 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

The reasons for these people for the inability of Thai-English code-mixing on Twitter vary. 

These reasons can be that they do not often see English words used in Thai tweets, these words are 

basic vocabularies, Twitter users want to express their education, they misuse English words, and 

these words are not practical in a day-to-day basis. However, the result was similar to Azlan and 

Narusaman’s study in 2013 which was conducted in Malaysia. Azlan and Narusaman (2013) stated 

that 70 percent of their participants believe that mixing languages in the classroom can reduce 

vocabulary and the misuse of English language structure.  

Summary and Discussions 

This study finds the most three English words frequently used within the Thai written texts by 

Thai people on Twitter based on the first survey consisting of 127 Thai Twitter users. First, the word 

“ignore” is found the most often with 11.07% of the answers. Second, the word “sexual harassment” is 

found with 3.35% of the answers. Third, “ignorant,” “ignorance,” and “bully” are seen by the respondents 

with 3.02% for each word.  Moreover, when asking about their opinions on these words obtained, the 

study finds that their meanings can probably reflect recent on-going social issues in Thailand. Also, 

this research paper discovered that “Emphasis” and “Convenience” are the first two motivations 

accounting for more than a half of the answers based on the framework of Hoffmann (1991) to use 

Thai-English code-mixing via Twitter. Furthermore, according to this research analysis in terms of 

English receptive and productive skills based on the question in the survey, the study shows that most 

people tend to learn English vocabulary from Thai-English code-mixing on Twitter. their reading 

seems to improve better than listening, and their speaking tends to improve better than listening. 

Recommendations 

 
This study's respondents account for the minority of the overall Twitter users in Thailand, so 

the results cannot be used to represent the overall population, and more participants should be 

included in the surveys. Also, Thai cultural aspects should be included. Further research should 

include a larger number of users and be conducted several times to determine whether the results are 

the same or similar. Social media has a vital role today because it is where people communicate with 

each other and send out their messages, and it is where languages combine. Hence, it is significant to 

study how language influences people in society. The findings of Thai-English code-mixing on Twitter 

in Thailand help the readers have better insight into Thai people in association with Thai society 

regarding the trendy English words being used, motivations to use them, and the development of 

English skills.   
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The Impact of Online Learning and Learners’ Behaviour on  

Learning English at Tertiary Level 
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Pichayatida Sittileela7 and Apinya Manochphinyo8 
 

Abstract: 

The main purpose of this research was to examine the impact of online learning on Thai 

undergraduates behavior in their English learning. The participants were one hundred fifty Thai 

undergraduate students from a government university in southern Thailand. They were selected by 

using a random stratified sampling technique. The data collection methods were questionnaire and 

semi-structured interview. The study revealed that using online English learning affected to learners’ 

behaviours in both positive and negative learning.  Most of students had positive attitudes toward 

learning English. They also realized the importance of English and were motivated to learn English 

online since they aimed to succeed in their studies. When students were motivated, they could manage 

their study time well. Although most of them had positive attitudes toward online English learning, 

there were some students had serious concerns about their online learning. Online English learning 

could make learning lesson contents less comprehensible, in contrast to learning in classroom. 

Moreover, online learning could decline the relationship between teachers and students. Furthermore, 

the frequent internet disruption and unavailability of learning equipments had caused negative 

impacts on their studies. 

 

Keywords: learners’ learning behavior, online learning, impact of online learning, English language 

learning  
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Introduction 

The 21st century is an age in which the world has changed and developed rapidly. It is a change 

that allows for progress in many ways including economic, social, transport, and public utilities, 

especially for ICT (Information and Communication Technology). These changes have forced people 

to adapt and keep up with the world’s situations that have arisen in many countries and the challenges 

may arise in the future because education is the basis for the development of knowledge in various 

fields. Traditional teaching methods emphasize teacher-centered methodologies that require the 

teacher to conduct most of the teaching and learning activities, For example, the teacher sets the goals, 

control content, organize activities and assess the results, and so on. This is a lecture and teaching 

demonstration method, so teaching method has changed from teacher-centered approach to student-

centered approach. It also allows learners to have the opportunity to be a self-researcher and the teacher 

acts as a facilitator and a guide to the learners in introducing learning materials, doing activities,  or 

doing researches until they gain knowledge by themselves, such as discussions, role-plays, group work 

or pair work activities to help teaching and learning more interesting. The methods of learning require 

information and communication systems to provide resources, so that knowledge can be gained 

through self-seeking. 

The perception of news and the ease of access to knowledge has changed rapidly since the 

arrival of the internet. This is as an evident for people all over the world, especially in learning for life 

in the 21st-century. Learners today are ggeneration Z students. The advantages that present generation 

Z learners is that the internet has changed the education system as everyone knew, and knowledge can 

now effortlessly be obtained online and not only in textbooks.  

In recent times, the world has been confronted with an epidemic known as the COVID-19 

virus. This has affected all people across the world and has not yet been suppressed. Thai government 

has released social spacing measures to control the epidemic as well as education today. The Ministry 

of Education recognizes the importance of learners and therefore requires teachers to modify the form 

of teaching and learning to an online format. The learner and the teacher have been forced to adapt to 

these new regulations in order to continue teaching and learning. 

One of the most important subjects today is English. English has become the official language 

in many countries around the world. It is also an international language that is communicated in a 

wide variety of professions, such as international trade, banking, industry, politics and government, 

sscience and technology, entertainment and education (Crystal, 2003). Universities recognize the 

importance of English as an language for instruction, and have updated their curriculum to meet 

international standards and learners’ needs. 
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In this study, the researchers realized the importance of English as a language for instruction 

for online courses. It examined learners’ learning behavior and the impact on online English learning 

at a government university in southern Thailand. The findings had implications for teaching and 

learning in aspects of guiding, practicing, and development of online learning in Thai university 

contexts.  

 

Objectives 

1. To study learners’ behavior on online English learning 

2. To study the impact of online English learning among learners  

3. To study the solutions of solving problems of learners’ online English learning 

 

Research Questions 

1. What are learners’ behavior towards online English learning? 

2. How does online English learning affect to learners’ learning? 

3. How do they solve problems to improve online English learning be more efficient? 

 

Literature Review 

 The researchers had compiled the literature related to this study to summarize, analyze, and 

synthesize the content and related concepts. This section reviews literature as the background of the 

study in four aspects: online learning, the efficiency of online learning, attitudes motivation and 

English learning behavior, and the use of the Internet to learn English. 

 Online learning is as an innovative form of education. It can transform the old way of learning 

by using technology to assist in teaching and learning, therefore online learning is very significant in 

modern times. There are some related literatures, which compiled by many researchers as follows: 

Spender (2001), e-learning is an innovative way of delivering knowledge, which in turn offers 

learners more control over the process of learning.  

Beamish et al. (2002) describe the process of e-learning as a set of processes and applications 

that are related to learning and training through computer-based, online, virtual classrooms, and other 

digital collaboration learning.  

Homan and Macpherson (2005) define e-learning as learning that is involved with electronic 

materials, intranet or internet networking systems in learning, as well as those with interactive and 

downloadable materials. 
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Hall and Snider (2000) explain e-learning as the learning process over electronic devices over 

the intranet or internet. In this study, e-learning is determined as the process of interactive learning 

with a real-time response with the use of learning activities between teachers and learners over the 

internet. 

 The efficiency of online teaching is a fundamental part for teaching and learning. This is 

consistent with the research of Srichanyachon (2020). His study revealed that the primary efficacy of 

online learning depends on three important points of readiness that the ministry of education, schools, 

and teachers must be prepared as follows: 

 Teaching materials is as teachers’ teaching materials or tools that must be used through online 

teaching. It should be clear in the communication between teacher and student as well, both insight 

and of hearing.   

 Technology and communication tools can be focused on online learning system. It should be 

easy to use, simple, and stable for teaching and learning. To achieve a good relationship between 

teacher and student, teaching and learning should not be interrupted or impaired in communication. 

Moreover, it must be able to respond promptly to the exchange of ideas and learning. 

 Pedagogical process leading to the learning process is online teaching form that needs to be 

designed for step-by-step learning to create a good learning environment and an unmistakable teaching 

system, such as presentation of questions for learning, stimulating ’ interest, answering questions, and 

collaborative learning between students and teachers, and so on. 

 These three main points of readiness are important not only for improving learners’ English 

language learning, but also teachers’ teaching. Nowadays, English language is the official language in 

many countries around the world and is also the international language of communication within 

schools and universities. Therefore, many universities offer many English language courses to help 

learners improve themselves in their English learning. However, each student has different attitudes, 

motivations, and behaviors in learning English. From many previous studies, the results showed three 

main effects on learners’ English learning, which are internal motivation, external motivation, and 

learning behavior. This study focuses more on learners’ behavior and effects on online English 

learning. 
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Research Methodology 

 The mixed methods research design were used to focus on learners’ behavior and impact on 

learning outcomes via online English learning. The research design comprised two main 

approaches, namely, quantitative approach and qualitative approach.  

 

Participants 

The participants in this study were second, third, and fourth-year undergraduate students 

studying in Faculty of Commerce and Management at a government university in southern Thailand. 

They studied English subjects via online during the first semester in academic year 2020-2021.  

 

Research Instruments 

Two research instruments were used for data collection which were a questionnaire that 

focused on learners’ learning behavior and the impact of using online learning, and a semi-structured 

interview to look in details about solutions of solving problems and suggestions in using online 

English learning. 

 

Data Collection and Analysis 

The data collection started from the beginning of  the first semester until after the midterm 

examination. One hundred sixty questionnaires were distributed. Only one hundred fifty 

questionnaires were received from the participants calculating into 93.75%. The questionnaire was 

divided into four parts as follows: 

Part 1 was general information of respondents. It was a checklist with four main items: gender, 

 major, year, course code and subject. 

Part 2 was students’ online English learning behavior. It was a checklist that had a five-level  

 evaluation (Likert scale).  

Part 3 was the problems of online English learning. It had five-level evaluation (Likert scale). 

Part 4 was learners’ solutions and suggestions or expectations in using online English learning 

 that had a five-level evaluation (Likert scale) and open-ended questions. 

 After analyzing the data from the questionnaire, thirty participants were selected for  

interviews and divided into three groups. Ten participants who responded strongly agree. Ten 

participants who responded partly agree. The another ten participants who responded disagree. The 

interview took approximately fifteen minutes per person. Note-taing and tape recording were used 

during the interview.  
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 The data were analyzed both questionnaires and interviews. For the questionnaire survey, Part 

1 was general information of respondents. The questionnaire was designed as a checklist and it was 

analyzed by using statistics for frequency and percentage. 

  Part 2 was the analysis of data focused on online English learning behavior. For online English 

learning behaviors included attitudes of online English learning, they focused on the motivation of 

online English learning, time management for studying English online shown in positive aspects, and 

online English learning habits including learners’ anxiety in aspects of online English learning shown 

in negative aspects. A questionnaire used a five-point Likert scale for collecting the data. The data 

were analyzed by looking for average values and standard deviation (S. D.) 

 The data analysis from Part 3 focused on problems or impacts arising from online learning. 

This part used a five-point Likert scales for data collection. The data were analyzed by using average 

values and standard deviation (S. D.) 

 For analysis of data for Part 4, the semi-structured interviews were used to ask the participants 

as suggestions for solving the problems in teaching English online and a questionnaire with a five-

point Likert scale were used to collect the data. The data were analyzed by interpreting under the same 

themes and average values and standard deviation (S. D.) 

 The criteria for interpreting the data of learners’ learning behavior was divided into 4 parts 

which were the score between 4.01-5.00 showed the most appropriate, the score between 3.01-4.00 

showed appropriate, the score between 2.01-3.00 showed moderately, and the score between 1.00-2.00 

showed the least appropriate.  

 For the anxiety of online English learning. The score between 4.01-5.00 showed the least 

appropriate (the most anxiety), the score between 3.01-4.00 showed moderately (moderate anxiety), 

the score between 2.01-3.00 showed appropriate (less anxiety), and the score between 1.00-2.00 showed 

the most appropriate (the least anxiety). 

 

Findings 

         The participants were 83.33% females and 16.67% males who majored in business English for 

58.67%, tourism management for 37.33%, and accounting for 4%. They were in the second-year students 

(37.33%), third-year students (46.67%), and fourth-year students (14.66%).  

         Most of learners used a laptop computer for 50% online learning, and 50% mobile phones 

learning.  Besides, they were studying online at a dormitory for 72.00%, studying online at university 
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for 16.66%, and studying online at home for 11.34%. They spent time to study online for 3-4 times per 

week (41.33%), for 3-6 hours per week (56%), and for 7-9 hours per week (2.67%), respectively. 

 

TABLE 1  
Learners’ behaviors of online English learning 

Online English learning behaviors  X  S.D. Result 

1. An attitude for English online learning 3.82 0.85 High 

2. The motivation for English online learning 3.38 0.94 High 

3. Time management for English online learning 3.34 0.97 High 

4. An anxiety for English online learning 3.36 1.12 High 

Overall 3.48 0.97 High 

 

The learners’ behaviors of online English learning was at a high level (= 3.48, S.D. = 0.97). When 

considered individually, it was found that the aspect with the highest average was attitudes of online 

English learning (= 3.82, S.D. = 0.85), then the motivation for online English learning (= 3.38, S.D. = 0.94). 

An anxiety of online English learning (= 3.36, SD = 1.12) and time management for online English 

learning (= 3.34, SD = 0.97) 

The learners’ problems or impacts arising from online English learning were at a high level (= 

3.17, SD = 1.15) and when considered individually, it was found that the highest average was 

sometimes online English learning made the learners confused with the learning lessons (= 3.87, SD = 

1.16). Next; they thought that online English learning could reduce the interaction between teachers 

and students (= 3.57, SD = 1.04). Some of them said that their English ability was not good to cope with 

teachers’ speaking and lesson content (= 3.57, SD = 1.11). Some were not well-prepared in terms of 

signal or internet that made online English learning as inefficient as it should (= 3.13, SD = 1.29). Some 

thought online English learning increased other unnecessary expenses (= 2.89, SD = 1.17.).  Some were 

in inappropriate environments that were not suitable for online English learning, this also made them 

unable to concentrate on their studies (= 2.89, SD = 1.20), and some had problems about managing time 

in English language study via online (= 2.85, SD = 1.01). The final mean was that some learners did not 

have sufficient availability in terms of communication equipment (= 2.61, SD = 1.23). 

  The learners’ opinion towards solutions on online English learning was at a high level (= 4.03, 

SD = 0.90) and when considered individually, it was found that the item with the highest mean showed 

that retrospective teaching should be recorded for those who were absent in that subject and learners 

who wanted to review of the lesson content (= 4.37, SD = 0.82), followed by universities should 

organize a rental-borrowing program equipment for students who needed     (= 4.29, SD = 0.85). Teachers 
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should be able to recommend appropriate resources for English online learning (= 4.25, SD = 0.81). The 

university should provide an Educational Sim for learners who didn’t have in order to reduce the 

expenses or should provide for every learners for educational purposes (= 4.20, SD = 0.90).  Some 

teachers should provide a variety of activities (= 4.18, SD = 0.88), the teaching schedule should be 

adjusted and appropriated for learners’ learning (= 3.75, SD = 0.82), and they should teach in a real time 

rather than recording a video (= 3.66, SD = 1.14). The final mean was that teachers should random 

learners to ask and answer questions. Moreover, some of them should turn on the camera during their 

teaching in classroom for stimulating and increasing the interaction between teachers and students (= 

3.50, S.D. = 0.98). 

Among the thirty learners who participated in the interview were divided into three groups. 

They were selected from their behavior on online English learning. The first group was the learners 

who strongly agreed for ten learners, the second group was the learners who agreed for ten learners, 

and the last group was the learners who disagreed for another ten learners. 

For the strongly agree group, in terms of English online learning behavior, the study indicated 

that learners had positive attitudes, and they considered learning online better than learning in 

classroom because they could study anywhere with the convenience of searching for more information 

during the study. Understanding the content likes studying in classroom and able to revise or re-study 

the lessons. If they had not been attending classes, they had not any problems in online learning, or 

they might find very few problems in online learning. 

For the agree group, in terms of English online learning behavior, learners had both negative and 

positive attitudes. The results indicated that learners perceived online learning in both advantages and 

disadvantages. The advantage was that some of them could study online anywhere with the 

convenience of searching for information during their studies. As for the disadvantage, some teachers 

were as an important resource for learners in classroom. When teachers were absent, it might be 

obstacle for learners’ online learning. 

For the disagree group, in terms of English online learning behavior, learners had both 

negative and positive attitudes. The study however showed that negative attitudes in online learning 

behavior were more significant. To be able to study at any places or any time might be good for many 

learners because of its convenience. However, a lack of learners’ concentration, boredom, and no self-

motivation were possible problems that could effect to students’ learning progress. Other problems 

were unstable internet connections, less interaction between teacher and learner in online classroom, 

as well as the lack of learning materials. Some learners argued that online learning did not provide 
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them with a good solution for their study. In many cases, they felt the input of some teachers should 

be more effective than this. 

 

Summary and Discussions  
The summary and discussion below show the behaviors and impacts on online English 

learning among learners who studied in a government university in southern Thailand. 

Learners’ online learning behavior 

Most respondents on average level learned English online three to four times per week. Each 

class time was 3 to 6 hours, some of them studying in a dormitory with desktop or laptop computers. 

           On the attitude of online English learning, it was found that most learners had a positive attitude 

towards learning English, which was consistent with Udomkitsakul (2016) and Benhawan (2013) that 

showed Thai learners had a very positive attitude towards English because most of them recognized 

the importance of the English language in their studies. Work and life in today’s world could be clearly 

seen from the question in the questionnaire that “I think English is a very important language in daily 

life.” Every learner agreed with it at a very high level. From the interviews, it was found that the 

learners realized the importance of English as well. In regard to online learning, most of them agreed 

with online learning were useful for their English learning, which consistent with Ketum, Yamdee, 

& Chaiyapol’s (2009) study was found that most students agreed to use and learn online lessons. Other 

factors affecting attitudes, according to Keawkum (2003), the personal experience of a person directly 

influenced their attitude as well as the result of satisfaction towards online lessons. However, if there 

was a revision in the teaching style, it could manage time and systems to be better and would increase 

the efficiency of learning English online more. 

            On the motivation for learning English online, learners were very motivated to learn English 

online. In responds to the question, “I finished my assignments on time”, some of them agreed to this 

question at a very high level. This may be, because they had a strong focus on their achievement in 

learning. The high achievement of many students could affect to their future success. According to 

Amrai, Motlagh, & Parhon, H. (2011), motivation affected learners' expectation to achieve their future 

success. Successful people were highly motivated. 

            On management time to spent studying English online, many learners had a good deal of time 

management of English learning via online. From the question in the questionnaire stated that "I will 

only read books or review English materials as soon as the time is approaching". Some students had 

anxiety during exams. This may be, because throughout learning English online, some of them might 

not have a good plan for allocating their time in reading and did activities in advance. Therefore, they 
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just started to focus on reading near the time that the exams were in due date. Adams and Blair (2019), 

the allocation of study time could be considered because it was an important technique that could 

increase the efficiency of learning for better results. Students needed to plan their study schedule and 

made a list of things that should be done. This would help them to better manage their time, allowed 

them to relax, and implemented proper reading methods. 

            On the anxiety of learning English online, it found that some learners had serious concerns 
about their online learning. From the question in the questionnaire; “While I was learning English 

online. I tend to think of other things and I am not interested in what I am studying. ” and from 

interviews with some students, the most common answer were; "The interruption of the internet 

signal, affects learning English online", the environment around them while studying or the situations 

that might arise at that time made them did not understand the lesson contents. It effected to their 

stress in doing quizzes or exams for many subjects. This was consistent with Spielberger, Gonzalez, 

& Fletcher (1979: 111) summarized the concept of exam anxiety studies that examining exam anxiety 

could reflect learner individual differences in response to the bias of the exam anxiety.  

        
The impact on online English learning 

Even though most of the learners preferred studying English via online, there were still some 

disadvantages. The study concluded that most students agreed “I feel that learning English online has 

made me less understanding of the content than usual.” and the second; “I think that learning English 

online has reduced the interaction between teachers and students.” During the interviews, some 

students replied that; “While learning English online, some teachers did not interact with them as they 

expected. As a result, learners had less motivation to online study as well as less understanding of the 

content of lessons.” Therefore, using online learning, students needed to prepare a lot to cope with 

teachers’ teaching and lesson contents by their own studies. Teachers should reply on students’ 

questions immediately to motivate students to turn their attention to learn and gain a deeper 

understanding of the lessons. Chamnian & Chamnian (2018) said that online media could make 

students interested in the novelty, able to better understand the content studied, easy to learn, and the 

communication system that had entered the digital age with the Internet as a medium and it played an 

important role. 

            The study concluded that online learning had both positive and negative impacts on Thai 

undergraduate students’ English studies. The majority of students had a positive attitude towards 

learning English. They realized the importance of learning English and were motivated to succeed in 

their studies.  

 When students were motivated, they could manage their study time well. Most students also 

had positive attitudes toward online English learning.  It might be better if teachers had time to teach 
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in classroom, not only online teaching. This could help students be comprehend learning lesson 

contents more effectively and create a good relationship between teacher and student.  

 

Recommendations 

 There were three main points as follows: 

 1.  Tools for use in learning and teaching 

 1.1 The students would like most of the teaching and learning through the Zoom app or Google 

classroom, or through a platform that could be used for online teaching and learning more effectively 

in reducing their problem of downloading multiple platforms for online learning. 

 2. Efficiency of online learning devices 

 2.1 Universities should promote Educational Sim for students who may face problems or 

shortages in order to reduce the expenses for students and to increase efficiency via the internet for 

online learning. 

 2.2 Universities should promote tablets or notebooks for renting. This would allow students 

with financial needs to make their studies more efficient and equal to other students. 

 3. Teachers 

 3.1 Teachers should be competent in the use of online learning platforms. Their lack of 

knowledge might cause a delay in students’ study time. 

 3.2 Teachers should be able to modify teaching methods and prepare teaching materials that 

were diverse and interesting. 

3.3 Teachers should have additional supporting documents attached, including video 

instructions after class. This would assist students who might absent or need a retrospective review. 

 3.4 Teachers should increase interaction with students during teaching by turning on the 

camera during classes or adding activities during the study to make students more involved. 

 3.5 Real-time teaching, and learning, should be conducted in all courses unless real-time 

teaching and video teaching were required. 

 3.6 Students should be more attentive during the online lessons. Teachers should consider a 

tutoring session after the online lesson for students that needed extra helps with their studies. 

 3.7 Teachers should post the answers from previous homework and classwork for students to 

review and be able to correct their mistakes. 

 3.8 Teachers should inform students once they had updated information. 
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 It is hoped that this research study will be beneficial for teachers in developing their online 

teaching more effectively and for learners’ readiness of learning English via online in Thai university 

contexts. 
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การพัฒนาคลังค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net: กรณีศึกษานักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอวัง 

 
พรชนก ช านาญอักษร1  และนราธิป ธรรมวงศา2   

 
บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาคลังค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net: 
กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอวัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้ ใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมการ
เรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหอวัง จ่านวน 45 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ นวัตกรรม 
การเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบความรู้
ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) แบบส่ารวจความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ และ
การสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และ t-test for One Sample 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ของผู้ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net  
มี ค่ า เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  81. 06 ซึ่ ง สู ง ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ ร้ อ ย ล ะ  70 อ ย่ า ง มี นั ย ส่ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 05  
จึงสามารถบ่งชี้ได้ว่านวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net  ท่าให้ผู้เรียนเรียนรู้ค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมเรื่องการพัฒนาคลังค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ Wordwall.net โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̄ = 4.60, S.D.= 0.57 3) กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจการน่าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ ในการเรียนการสอน เนื่องจากได้รับความสะดวกสบาย และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน  
ที่สนุกสนาน 
 
ค าส าคัญ: คลังค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ Wordwall.net 
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.), คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารย์ ดร, คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลยัสศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทน า  

 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทที่ส่าคัญยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นภาษาต่างประเทศที่มีคนจ่านวนมากใช้ใน
การสื่อสารแล้ว ภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือส่าคัญในการศึกษาหาความรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก่าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก่าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่ส่าคัญและมีความ
จ่าเป็นอย่างมาก 
 ทั้งนี้โรงเรียนหอวังเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยก่าหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานจากหนังสือ  
Your Space 1 ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระส่าคัญและกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในภาคการศึกษาที่ 1 การเรียนการสอนจะ 
คลอบคลุมเนื้อหาใน Unit 1 – 5 ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องมีผลการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ในด้านไวยากรณ์ ค่าศัพท์ การพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง 
 จากการจัดการ เรี ยนการสอนภาษา อังกฤษแก่นั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  1 จ่ านวน 3 ห้อง  
เป็นระยะเวลา 1 เดือน ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เรียนได้ 2 ประเด็น คือ 1) ผู้เรียน 
มีปัญหาในการจดจ่าค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถสะกดค่าและบอกความหมายของค่าศัพท์ได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การเรียนบทเรียนนั้น และท่าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะค่าศัพท์ถือเป็นองค์ประกอบส่าคัญ 
ในการสื่อสาร 2) ด้านความความต้องการในการใช้โทรศัพท์มือถือร่วมไปกับการเรียนการสอน  ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า
ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการเรียนการสอนตัวอย่างเช่น การน่าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูป  
เมื่อจดตามไม่ทัน ผู้เรียนบางคนใช้การถ่ายรูปแทนการจดหรือบางคนเปิดพจนานุกรมตลอดเวลาเพ่ือหาความหมาย
ของค่าศัพท์และวิธีการออกเสียงค่าศัพท์ ซึ่ งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันผู้ เรียนมีความต้องการใช้ เทคโนโลยี   
เช่น โทรศัพท์มือถือในการเรียนการสอนมากเพราะได้รับความสะดวกสบายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการน่าความต้องการด้านนี้มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
จะสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค่าศัพท์ของผู้เรียนได้มากยิ่งข้ึน 
 บุษรีย์ ฤกษ์เมือง (2552) พบว่าการสอนค่าศัพท์โดยใช้เกมค่าศัพท์ ท่าให้นักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
อยากรู้ อยากเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าให้นักเรียนได้เรียนรู้ค่าศัพท์มากขึ้น จดจ่าค่าศัพท์ได้ดี สามารถน่าไปใช้ได้ทั้ง
ในการพูด ฟัง อ่าน และเขียน นอกจากนี้พูลทรัพย์ นาคนาคา (2548) เสนอว่าในโดยการเลือกเกมมาใช้ใน 
การสอนให้ประสบความส่าเร็จนั้น สิ่งที่ควรค่านึงถึงคือจุดประสงค์ของเกมสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้สอน จ่านวน 
ผู้เล่น สถานที่ ความสามารถของผู้เล่น ความเหมาะสมของระดับชั้นเรียน วุฒิภาวะ และอายุของผู้เล่น  
 ทั้งนี้สื่อออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนมากขึ้น มีการจัดเรียนการสอนออนไลน์ที่นักเรียนทุก
คนสามารถเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากที่ใดก็ได้ ไม่จ่าเป็นต้องเข้ามาเรียนในชั้นเรียน มีการส่งเสริม 
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การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ โดยเล็งเห็นว่าความส่าคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูสามารถน่าเอา
เครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนรู้ เกิดเป็นเครือข่าย และเกิด ความร่วมมือ
ระหว่างครูกับนักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยไม่มีข้อจ่ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ท่าให้ได้รูปแบบการ
เรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด (วิภาส วิกรมสกุลวงศ์ม, 2560 อ้างอิงจาก ส่านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน, 2552) ทั้งนี้มี
การใช้เกมออนไลน์ช่วยสอนมาเป็นเครื่องมือในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีความสนุก กระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้  
  โดยผู้วิจัยสนใจเว็บไซต์ Wordwall.net เป็นเว็บไซต์ออกแบบสื่อการสอนเกมออนไลน์ ซึ่งมีเกมหลากหลาย
รูปแบบให้เลือกใช้ การใช้งานสะดวกและง่าย รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบเพ่ือการศึกษา ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพ่ิมความสนใจของผู้เรียนต่อแบบฝึกในรูปแบบเกมที่มีความหลายหลาย สนุก ใช้ง่าย ไม่น่าเบื่อ และสามารถแสดงผล
การเล่นเกมเพ่ือให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนสร้างความพึงพอใจต่อการเรียนค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างบรรยากาศที่น่าพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนหอวัง ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) โดยนวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการจ่าค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษในบทเรียนนั้นๆ ช่วยสร้างความพึงพอใจ ความสนใจในการเรียนค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ อีกท้ังยังช่วยสร้าง
บรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบัน  
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอวังมีผลการเรียนรู้หลังการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษจาก Wordwall.net อย่างไร 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอวังมีความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษจาก Wordwall.net ระดับใด 
 
วิธีการศึกษา  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการออกแบบพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักการของ ADDIE Model เพ่ือน่านวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการหาผลการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
  จากการสังเกตการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ของผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ่านวน  
3 ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหอวัง สามารถวิเคราะห์ได้ 3 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 
       ประเด็นที่ 1 ผู้ เรียนมีปัญหาในการจดจ่าค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถสะกดค่าและ 
บอกความหมายของค่าศัพท์ได้อย่างถูกต้องได้ ท่าให้เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) 
และเป็นปัญหาต้อการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงเป็นปัญหาที่จ่าเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
       ประเด็นที่ 2 ผู้เรียนมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้  เช่น การใช้
โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์เสริมระหว่างการเรียนในการเปิดพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายและวิธีการออกเสียงของ
ค่าศัพท์ การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเอ้ือให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการเรียนรู้ อีกท้ังผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
  1.2 ผู้ด้านเรียน 

1. ลักษณะเฉพาะโดยทั่วไป – ผู้ เรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 อายุ 12-13 ปี  
อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น มีทั้งเพศหญิงและเพศชาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี อยู่ในช่วงวัยที่พร้อมส่าหรับ 
การเรียนรู้ และมีความสนใจกิจกรรมการเรียนในลักษณะรูปแบบการแข่งขัน เล่นเกม 

2. ลักษณะความรู้สึกหรือเจตคติ  – ผู้ เรียนบางส่วนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือ 
ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และบางส่วนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความร่วมมือ  
ในการเรียนการสอน โดยส่วนใหญ่มักจะจดจ่ออยู่กับการใช้โทรศัพท์มือถือในการเล่นเกม  

3. ลักษณะทางการศึกษา – ผู้เรียนมีปัญหาในด้านการจดจ่าค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่องอ่ืนๆ  

  1.3 ด้านเนื้อหา 
                จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือประกอบการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Your Space 1  
ซึ่งในภาคการเรียนที่ 1 โรงเรียนหอวังก่าหนดให้นักเรียนได้เรียนเนื้อหาบทที่ 1 – 5 ซึ่งมีเนื้อหาค่าศัพท์ในหมวดหมู่ที่
แ ต กต่ า ง กั น  ไ ด้ แ ก่  Countries and nationalities, Rooms in the house, Furniture, Family relationship, 
Adjectives to describe character, Adjectives to describe appearance, Daily routines, Free time 
activities, Jobs, Sports, และ Do and make โดยผู้วิจัยพบว่าคลังค่าศัพท์ที่มีในหนังสือเรียนไม่เพียงพอต่อ 
การเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ที่ก่าหนดให้ผู้เรียนจะต้องมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในหมวดหมู่ที่หลากหลาย ภายในวงค่าศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 ค่า ก่อนจบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในแต่ละหมวดหมู่ผู้เรียนควรรู้ค่าศัพท์เพ่ิมเติมจากที่มีในหนังสือ
เรียนเพ่ือเพ่ิมคลังค่าศัพท์และน่าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ่าวันและในการเรียนในอนาคต ดังนั้นผู้วิจัยจึงเพ่ิมเติมค่าศัพท์
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บางส่วนในนวัตกรรมชิ้นนี้  โดยเลื อกเ พ่ิมค่าศัพท์ที่ ถู กใช้บ่ อยในชีวิตประจ่ าวันและจะเป็นประโยชน์ 
แก่ผู้เรียนในการน่าไปใช้ 
 
2. ขั้นการออกแบบ (Design) 
  2.1 แผนการใช้นวัตกรรม 
 ผู้วิจัยมอบหมายให้ผู้เรียนน่านวัตกรรมไปเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลาเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนและ
หลังจากเรียนหัวข้อที่ให้ศึกษาแล้ว เนื่องจากนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถใช้ศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
  2.2 การออกแบบนวัตกรรม 
 1. ศึกษาและเลือกสื่อ/แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยสอนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟน หรือเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพ่ือน่ามาใช้สร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียน และเนื้อหา โดยเลือกท่า
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์ม Wordwall.net 
 2. ด่าเนินการออกแบบนวัตกรรมโดยการใช้ Google Site ออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยมีองค์ประกอบของ
หน้าต่างเว็บไซต์ ดังนี้ 
 - Home page แสดงข้อมูลของนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ศึกษาก่อนเริ่มใช้งาน ประกอบด้วยชื่อ
นวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับเว็บไซต์ และข้อมูลผู้วิจัย 
 - Lessons ประกอบด้วยรายการค่าศัพท์ภาษาอังกฤษแบ่งแยกตามหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วยตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้  
  1. Unit 1: Countries and Nationalities 
  2. Unit 2: Rooms in the house, Furnitures 
  3. Unit 3: Family Relationship, Adjectives to describe character, Adjectives to describe 
appearance  
  4. Unit 4: Daily routines, Free time activities, Jobs 
  5. Unit 5: Sports, Do and make 
 - Games ประกอบด้วยเกมค่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สร้างจากเว็บไซต์ Wordwall.net ทั้งหมด 11 เกม  
 3. ขั้นการพัฒนา (Development) 
 ผู้วิจัยได้พัฒนานวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาคลังค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net ตามท่ีได้ออกแบบ
ไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาวิธีการใช้ Website: Wordwall.net และวิธีการเผยแพร่เกมออนไลน์ 
 2. สร้างเกมฝึกค่าศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 11 เกมตามหัวข้อค่าศัพท์ดังนี้ 
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  - เกม Unscramble (Family Relationship) 
  - เกม Hangman (Room in the house) 
  - เกม Balloon pop (Countries and Nationality) 
  - เกม Gameshow quiz (Sports) 
  - เกม Image quiz (Jobs) 
  - เกม Wordsearch (Adjectives to describe character) 
  - เกม Find the match (Free time activities) 
  - เกม Maze chase (Adjective to describe appearance) 
  - เกม Airplane (Daily Routines) 
  - เกม Whack - a- mole (Do and make) 
  - เกม Matching pairs (Furnitures) 
 
 3. สร้าง Website เพ่ือเป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลค่าศัพท์และเกมที่สร้างไว้โดยใช้ Google Site 
  3.1 การประเมินคุณภาพนวัตกรรม 
 1. จัดท่าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนวัตกรรม คือ แบบประเมินความสอดคล้อง (Index of 
Item Objectives Congruence: IOC) โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 

 1) ศึกษารายละเอียดของแบบประเมินความสอดคล้องเชิงคุณภาพและประเด็นที่ใช้ประเมิน 
 2) จัดท่าแบบประเมินนวัตกรรมและศึกษาการท่าแบบประเมินนวัตกรรมเพ่ิมเติมจาก เอกสาร
ประกอบการสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
 3) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินนวัตกรรมตามความเหมาะสม 

      2. ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพนวัตกรรมทั้งหมด 3 ท่าน  
  3. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรม 
 ผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า สื่อ/นวัตกรรมมีค่า IOC ตามรายการ
ประเมินอยู่ระหว่าง 0.67 -1 ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกข้อ และค่า IOC รวมของนวัตกรรมมีค่าเท่ากับ 0.92 ผ่านเกณฑ์
การประเมินและสามารถน่าไปใช้ได้ 
    3.2 การพัฒนาคู่มือการใช้สื่อ/นวัตกรรม 
      จัดท่าคู่มือการใช้สื่อโดยใช้  PowerPoint โดยในคู่มือประกอบด้วยการแนะน่าสื่อ /นวัตกรรม , 
องค์ประกอบหน้าเว็บไซต์, วิธีการเข้าบทเรียน และวิธีการเล่มเกมค่าศัพท์ในแต่ละเกม หลังจากตรวจสอบความถูกต้อง
แล้ว น่ามาเผยแพร่ในรูปแบบ QR CODE เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึง 
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    3.3 การสร้างแบบทดสอบความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) 
  1. ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะ ได้แก่ ความรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ และศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือน่ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ  
(อ21101) 
  2. ให้ค่าจ่ากัดความความรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
  3. เขียนข้อค่าถามให้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
  4. หาคุณภาพด้านความเท่ียงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพ่ือท่าการปรับปรุงแก้ไข 
  5. ได้แบบทดสอบความรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) 
 4. ขั้นการน าไปใช้ (Implement) 
 น่านวัตกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากกการพัฒนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
โรงเรียนหอวัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการใช้นวัตกรรมที่ได้วางไว้ โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ 
เป็นบทเรียนเสริมนอกเวลาเรียน ให้ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 45 คนที่มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เข้าไปศึกษาและใช้นวัตกรรมนอกเวลาเรียนด้วยตนเอง ก่าหนดให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาและเล่นเกมค่าศัพท์
จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/g.swu.ac.th/vocabulary-your-space-1/home โดยการโพสเว็บไซต์
ของนวัตกรรมลงใน Google Classroom เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้สะดวก ก่อนที่จะเข้าชั้นเรียน
และหลังจากเรียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับค่าศัพท์ก่อนการเรียน และเพ่ิมความสามารถในการจ่า
ค่าศัพท์ให้คงทนมากยิ่งขึ้นหลังเรียน 
 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  
  5.1 การเก็บผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ท่าการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยใช้ 
 1. แบบทดสอบความรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) 

2. แบบส่ารวจความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาคลังค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ 
Wordwall.net 

3. การสัมภาษณ์ โดยการเลือกตัวแทนกลุ่มตัวอย่างมาเข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์จะตอบค่าถามเดียวกัน และตอบค่าถามตามล่าดับข้อค่าถาม
เหมือนกัน โดยน่าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นการน่าผลการสัมภาษณ์ที่ได้มา
วิเคราะห์ตามหลักการตีความอย่างละเอียดถี่ถ้วน        (โยธิน แสวงดี, 2558: ออนไลน์) 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเก็บข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างท่าแบบทดสอบความรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
แบบส่ารวจความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net และเข้ารับการ
สัมภาษณ์หลังจากใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net เรียบร้อยแล้ว จากนั้น 
น่าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
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ผลการศึกษา  
 1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ (Post-test) วิเคราะห์
โดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) คือ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องได้คะแนนมากกว่า  
35 คะแนนจึงจะผ่านเกณฑ์ วิเคราะห์โดยสถิติ t-test for One Sample ด้วยโปรแกรม SPSS ผลปรากฏดังนี้ 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนหลังใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์ 
 

 X̄  S.D. t Sig. 

Post-test 40.53 6.18 6.00* .000 

 * มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที ่1 มีค่า t เท่ากับ 6.00 มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส่าคัญ .05 คะแนนเฉลี่ยหลัง
ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับร้อยละ 81.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง
สามารถบ่งชี้ได้ว่านวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net  ท่าให้ผู้เรียนเรียนรู้ค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net 
จากกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 45 คน โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ 
รายการสอบถาม X̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 
    1.1 ความสอดคล้องระหว่างรูปภาพและค่าอธิบาย 
    1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา 
    1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู้เรียน 
    1.4 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแต่ละ 
         บทเรียน 

 
4.76 
4.47 
4.69 
4.42 
 

 
.43 
.73 
.67 
.69 

 

 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
 

2. ด้านการออกแบบ 
    2.1 รูปภาพประกอบชัดเจน สวยงาม น่าสนใจ 
    2.2 รูปแบบไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย 
    2.3 รูปแบบเกมมีความหลากหลาย 
    2.4 ค่าอธิบายการใช้งานครบถ้วน ชัดเจน 

 
4.58 
4.47 
4.60 
4.56 

 
.62 
.69 
.58 
.62 

 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

3. ด้านเทคโนโลยี 
   3.1 สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง 

 
4.47 

 
.63 

 
มาก 
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รายการสอบถาม X̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

   3.2 เรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
   3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
   3.4 กระตุ้นการจดจ่าค่าศัพท์ 
   3.5 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
   3.6 ส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน 

4.64 
4.76 
4.89 
4.40 
4.78 

.53 

.43 

.32 

.69 

.47 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    4.1 การแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทันที 
    4.2 การแนะแนวทางค่าตอบเพื่อให้ทราบผลการ 
         เรียนรู้ 

 
4.62 
4.60 

 
.53 
.54 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 .57 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̄ = 4.60, S.D.= 0.57)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในหัวข้อการกระตุ้นการจดจ่าค่าศัพท์มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเท่ากับ 4.89  
อยู่ในระดับมากที่สุด และในหัวข้อสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่่าสุดเท่ากับ 4.40  
อยู่ในระดับมาก  
 
3. ผลการสัมภาษณ์เพื่อส ารวจความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากการสัมภาษณ์เ พ่ือส่ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมพบว่า ตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง 
ให้ความเห็นว่าจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net ได้รับความรู้ควบคู่ไปกับ
ความสนุกสนาน ช่วยให้เรียนรู้และจดจ่าค่าศัพท์ได้ดีขึ้น เนื้อหาตรงตามบทเรียน กระตุ้นความต้องการในการเรียนรู้
เนื่องจากรูปแบบเกมมีความหลากหลาย กระตุ้นความสนใจ ท้าทายความสามารถผ่านการแข่งขัน นวัตกรรมใช้งาน
ง่ายและสะดวก เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้จากหลายแพลตฟอร์มผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่าให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาและยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
 ส่าหรับสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือปัญหาที่พบระหว่างการใช้นวัตกรรม พบว่าบางเกมมีตัวหนังสือที่เล็กเกินไป 
มองเห็นได้ไม่ชัด รูปภาพบางภาพเบลอ ไม่ชัดเจน ท่าให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน ทั้งนี้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  
ที่ไม่เสถียรเป็นอุปสรรคในระหว่างใช้นวัตกรรม เวลานับถอยหลังในเกมบางเกมเร็วเกินไป ท่าให้ผู้ใช้งานเล่นได้  
ไม่ทันเวลา มีการเสนอแนะให้เพ่ิมเติมค่าศัพท์บางส่วนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และเสนอให้เพ่ิม Track สอนการออกเสียง
ค่าศัพท ์
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สรุปและอธิปรายผล  
จากการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลตามล่าดับข้อได้ดังต่อไปนี้ 
1. คะแนนเฉลี่ยหลังใช้นวัตกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับร้อยละ 81.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  

อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสามารถบ่งชี้ได้ว่านวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ 
Wordwall.net ท่าให้ผู้เรียนเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะสื่อเกมเป็นลักษณะ
ของเกมออนไลน์ เป็นสื่อมัลติมีเดียที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงเสริมในการเรียนรู้ โดยได้ผ่านการออกแบบอย่างเป็น
ระบบเพ่ือพัฒนาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ตามช่วงวัยและประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน่ามาปรับปรุง  
ก่อนน่ามาใช้จริง อีกทั้งยังเป็นสื่อที่มีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียงประกอบ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้  
ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพล แสนบุญส่ง และคณะ (2561: บทคัดย่อ) ซึ่งได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรมค้นหาส่าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสร้างสื่อมัลติมีเดียเ พ่ือการเรียนรู้เพ่ือใช้ประกอบการน่าเสนอเนื้อหาและตกแต่งสื่อ 
ให้น่าสนใจโดยใช้ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แทรกไฟล์เสียงบรรยายประกอบเนื้อหาเพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนโดยผ่านการประเมินคุณภาพพร้อมปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนน่ามาใช้ ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนกฤต โพธ์ขี (2555: บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาผลการใช้เกมมัลติมีเดียเพ่ือ
พัฒนาการจ่าและความคงทนในการจ่าค่าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน 
วัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์ ) ผลการวิจัยพบว่า จากผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ก่อนและ 
หลังการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดีย คะแนนหลังการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดียของนักเรียนมี ค่าสูงกว่าคะแนน 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความคงทนในการจ่าของนักเรียนพบว่า คะแนนหลัง
เรียนและคะแนนหลังเรียนทิ้งระยะ 1 สัปดาห์มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Wordwall.net 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̄ = 4.60, S.D.= 0.57) อาจเป็นเพราะลักษณะเกมที่ผู้วิจัยได้น่ามาใช้มีความเหมาะสม
กับวัย ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน เกมที่ผู้วิจัยให้ผู้เรียนได้เล่นประกอบการเรียนไม่ยากจนเกินไป  
แต่ยังคงมีความท้าทายความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะช่วงวัยของผู้เรียน (10-12 ปี) ที่ชอบความท้าทาย 
การแข่งขันเพ่ือเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม (กันต์ เอ่ียมอินทรา. 2562: ออนไลน์) เนื้อหาของค่าศัพท์ที่ปรากฏในเกมมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนที่โรงเรียนก่าหนดไว้ โดยสิ่งเหล่านี้ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
มากขึ้นเพราะส่งเสริมให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ 
เป็นอย่างดี และผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ 
(2558: บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการเรียนรู้ค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบและพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อการเรียนรู้ค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
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นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นเมื่อเรียนโดยใช้เกมประกอบ รองลงมาคือ นักเรียนชื่นชอบและให้ความ
ร่วมมือกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ให้เล่นเกมประกอบค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ และนักเรียนในกลุ่มให้ความร่วมมือ 

3. จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่าเกมค่าศัพท์ภาษาอังกฤษช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศในการเรี ยน
สนุกสนาน กระตุ้นความต้องการในการเรียนรู้ เนื่องจากรูปแบบเกมมีความหลากหลาย ท้าทายความสามารถ  
ในรูปแบบการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพูลทรัพย์ นาคนาดา (2548) ที่กล่าวว่าการเลือกเกมมาใช้ใน 
การสอนที่จะท่าให้ประสบความส่าเร็จนั้น สิ่งที่ควรค่านึงถึงคือจุดประสงค์ของเกมสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้สอน 
จ่านวนผู้เล่น สถานที่ ความสามารถของผู้เล่น ความเหมาะสมของระดับชั้นเรียน วุฒิภาวะ และอายุของผู้เล่น 
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจการน่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ท่าให้การเรียนรู้
เกิดข้ึนได้ทุกท่ี ทุกเวลา สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง  
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า สามารถเพ่ิมเติมคลังค่าศัพท์ในแต่ละหัวข้อได้ เนื่องจากค่าศัพท์ส่วนใหญ่ 
ในหัวข้อต่างๆเป็นค่าศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจ่าวัน ไม่ยากเกินระดับของผู้เรียน และง่ายต่อการจดจ่า ดังนั้น  
จึงสามารถเพ่ิมเติมค่าศัพท์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับคลังค่าศัพท์ที่เพ่ิมข้ึนได้ 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า นอกจากการจดจ่าความหมายของค่าศัพท์แล้ว ผู้เรียนให้ความสนใจที่จะศึกษา
วิธีการออกเสียงค่าศัพท์ ดังนั้นจึงควรเพิ่มฟังก์ชันการสอนวิธีการออกเสียงในนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ได้ 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคลังค่าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ 
Wordwall.net ต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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泰国中级汉语学习者“为”与“为了”偏误分析研究 

             ——以宋卡王子大学文学院学生为例 

การวิเคราะห9ข3อผิดพลาดในการใช3คำบุพบท “Wei, Weile” ของนักศึกษาไทยท่ีมีภาษาจีนระดับกลาง  

โดยมีนักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะศลิปศาสตร9มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9เปOนกลุPมตัวอยPาง 

 

ศศิประภาพร เรืองสุวรรณ 
1 กรอังกูร ทองเส็ม 

2 ธนพร แซ่เตี้ยว
3
 

อภิสรา เตชะมานนท์
4
 และนิธิตยา สุนทรธรรมนิติ

5
 

 

           论文摘要：汉语介词是第二语言汉语学习者学习汉语的重点和难点， 

“为、为了”也是使泰国学生产生困惑的汉语介词之一，许多第二语言汉 

语学习者不清楚其异同和用法，而产生了偏误。本文采用文献法、调查法 

及偏误分析法，对88名宋卡王子大学中文专业三至四年级学生进行网络调查。

通过调查结果，本文以收回的调查问卷进行数据统计分析与对比分析， 

发现宋卡王子大学中文专业三至四年级学生对“为、为了”的使用情况， 

基本上三年级学生使用“为”、“为了”的偏误率比四年级学生高达 2.94%， 

体现三年级学生比四年级更容易误用其词语。此外，本 文 还 发 现 

泰国学生产生偏误的原因是他们对目的语的语言本体不够充分理解。 加之， 

在研究结果的基础上，本文也为泰国汉语学习者与泰国汉语教师提出了教、 

学建议。 

关键词：介词； 偏误分析；泰国学生 

 

 

_______________________________ 

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 讲师，博士 
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一、引言 

在汉语语法的结构上，不同的语言有不同的语言系统。汉语和泰语也 

是有不同的语言系统，尤其是在语法结构上。汉语中的介词有不少，不同 

的介词也有不同的用法，在读一年级、二年级的时候，本文从两门课学到 

“为”与“为了”的用法，包括：语法课，我们使用石毓智（2011）《汉 

语语法 Chinese grammar》 为教材；综合课，我们使用珊丹、陈曦、刘珣、 

刘社会、施家炜（2005）《现代汉语常用词用法词典》为教材 。本文发现 

“为、为了”两个汉语介词是比较难区分的词语，是泰国学生学习汉语的 

困惑，许多泰国学生不仅不能辨析词语用法的不同，还经常混用，而产生 

偏误。为了能够了解泰国学生对“为、为了”产生偏误的情况，及原因， 

本文对宋卡王子大学 3-4 年级学生（以下简称为“宋大 3-4 年级学生”）进 

行调查研究，深度分析他们对“为”与“为了”的偏误情况。通过调查结 

果，本文以其进行了数据统计分析，探究宋大 3-4 年级学生产生偏误的原 

因，并且为泰国学生和泰国汉语教师提出教学建议，体现本文的研究意义。 

通过中国知网，限定为 2011-2017 年的相关文献，本文参考了学者们 

的研究结果，如： 于丹 （2011）1  、金贤娥（2011）
2
、金雅（2013）

3
、巴 

图扎雅（2013）
4
、陈莹（2016）

5
、赵卫红（2017）6

 等几位学者。本文以 

与本论文相关的内容分别为以下几个方面：1.第二语言汉语学习者对“为、为

了”产生偏误的原因；2.对第二语言汉语学习者“为、为了”的教学建议。 

 

 

 

                                                             
1

 于丹．《初级阶段韩国学习者学习汉语常用介词偏误分析及教学对策》[J].东北师范大学，2011：22-23. 
2

 金贤娥.《韩国学生习得介词“给、对、跟”的偏误分析》[J].黑龙江大学，2011：89. 
3

 金雅．《面向对外汉语教学的表目的虚词研究》[J].南京师范大学，2013：66. 
4

 巴图扎雅.《蒙古学生汉语介词习得偏误分析及对策研究》[J].复旦大学 ，2013：1-2. 
5

 陈  莹.《日本学生习得汉语介词“为”、“为 了”的偏误分析及教学策略研究》[J].湖南师范大学，2016：22. 
6

 赵卫红.《对外汉语教学 中“为”、“为 了”和“因为”的偏误 分析》[J].河南大学，2017：29-30. 
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1. 第二语言汉语学习者对 “为、为了”产生偏误的原因 

根据以往的研究，如：巴图扎雅（2013）7  、陈莹（2016）8  、赵卫红

（2017）9   等。本文发现第二语言汉语学者对介词“为”，“为了”产生 

偏误的原因 主要可以分为 2 个原因： （1）对汉语介词不够充分了解。巴 

图扎雅（2013）指出其实汉语的介词并不多，但是使用频率比较高, 而且 

在不同的句子中汉语介词的的意义、作用、用法等方面也会比较复杂的。  

后来，赵卫红（2017）也提出现在通用的工具书对“为”和“为了”的释义和

用法解释并不一致，在使用者参照不同的词典时，他们也会产生困惑， 

不能区分二者的区别，及不可以正确使用。那么，根据位学者们的看法， 

本文也认为为汉语介词的意义、作用及用法方面比较复杂，很多汉语介词 

有相同相似的意义，但是其作用和用法并不是完全相同的。（2）目的语 

的泛化，陈莹（2016）针对日本汉语学习者进行研究，指出目的语的泛化 

也是造成学生偏误的主要原因。对日本学生来说，在汉语中，“为”和 

“为了”是表达目的时不可能避免的词，除了“为了”不能引介服务对象外， 

两者在其他方面具有很大的相似性。日本学生学习到“为”的用法后， 

没有考虑到汉语语法的习惯，夹杂着语序和省略等其他问题，而类推到 

“为了”，出现一系列的误用。本文也赞同陈莹的看法，在学习外语时， 

第二语言汉语学习者有可能对目的语的用法不够了解，或者没有考虑到汉 

语语法的习惯用法，所以产生了偏误。这是第二语言汉语学习者产生偏误 

的原因之一。 

2.  对第二语言汉语学习者“为、为了”的教学建议 

根据以往的研究，如金雅（2013）
10
秦涛（2011）

11
金贤娥（2011）

12
 

等，学者们提出了对第二语言汉语学习者 “为”、“为了”的教学建议。 

                                                             
7

 巴图扎雅.《蒙古学生汉语介词习得偏误分析及对策研究》[J]. 复旦大学 ，2013：1-2. 
8

 陈莹.《日本学生习得汉语介词“为”、“为了”的偏误分析及教学策略研究》[J]. 湖南师范大学，2016：21. 
9

 赵卫红.《对外汉语教学 中“为”、“为了”和“因 为”的偏误 分析》[J].河南大学，2017：29-30. 
10

 金雅.《面向对外汉语教学的表目的虚词研究》[J].南京师范大学，2013：66. 
11 秦涛.《意大利学生汉语介词学习偏误分析》[J].辽宁师范大学，2011：29. 
12 金贤娥.《韩国学生习得介词“给、对、跟”的偏误分析》[J]. 黑龙江大学，2011：89. 
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主要分为 3 个方面： 一是为了解决误用汉语介词的问题，教师、学生就应 

该注意汉语词语之间的差异， 不能让母语过度泛化，而产生偏误。二是加 

强对比教学，教师应该强化对比教学，对“为、为了”进行辨析， 发现二 

者使用上的异同。三是提高课堂上与课堂外的教学，教师要使得学生能提 

高汉语基础，教师可以组织开展，课外活动以说话、对话训练为中心，提 

醒学生自觉、勇敢地说汉语。 

二、“为”与“为了”的共同性与差异性 

“为”、“为了”都是汉语中的介词，是泰国汉语学习者学习汉语的重点

和难点，为了能够了解到二者的共同性和差异性，本文参考了《现代汉语常用

词用法词典》
13
、《实用现代汉语语法》

14
等几本，而以这部分的 

内容分为以下几个方面： 

1. “为”的意义及用法 

      “为”作为介词，可以作状语，修饰动词。“为”主要有两个意义： 

（1）引进服务的对象，可以表示“给”，“替”的意思，如：我为他办 

点儿事儿，心里很痛快。从中，“为”表示行为的对象。（2）表示原因、 

动机或目的，如： 大家都为这个好消息高兴。15    从中，“为”表示原因。 

那 么 ， 关 于 “ 为 ” 的 用 法 ， 其 主 要 分 为 以 下 几 项 ： 一 是 后 边 可 

加名词、代词、动词或小句，如：他每天为报社写一篇文章。
16
（可见句 

子中的“报社”作为名词）。二是可同名词，代词或名词性词语， 

动词性词语，主谓结构等结合，组成介词结构，作状语或宾语，如：为保 

护和抢殺大熊貓，奏出了生命交响乐的 强音。（可见“保护和抢殺大熊 

貓”作为动词性词语）。 

 

                                                             
13

 李忆民.《现代汉语常用词用法词典》[M].北京：北京语言大学出版社，2005. 
14

 刘月华、潘文娱、故桦.《实用现代汉语语法》[M].商务印书馆出版，2001：268. 
15

 郑丽杰.《21天征服新 HSK 高级语法》[M].外语教学与研究出版社，2012：129. 
16

 侯学超.《现代汉虚典》[M].北京：北京大学出版社，2004：25，34. 
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2.“为了”的意义及用法 

   “为了”表示行为、动作的目的和动机，如：从“为了提高写作水平， 

我经常读文艺作品。”中，“为了”表示动机，可以看出“提高写作水平”是

动机。那么，关于“为了”的用法，主要分为三个用法，如下：（1）作介宾

词组。“为了”表示动作行为的目的，一般构成介宾词组作句子成分。如， 

从“为了学好汉语，我打算去北京大学。”中，可以看出 “学好汉语”是 

动作、行为的目的。（2）独立成句。 “为了”不能用作动词，独立成句， 

必须有下文，下面句子缺谓语部分，如，从“为了千万人不再受污染，必 

须把这个广迁往郊外。”中，可以看出，不能用作动词，独立成句，必须 

有下文，下面句子缺谓语部分。 

3. “为”、“为了”的共同性与差异性的使用情况 

             3.1 引出方面的同异性 

根据 《对外汉语教学语法释疑 201 例》1 7  、《从语义特征看“为”、 

 “为了”》
18
等，我们发现“为”与“为了”有共同性和差异性。从收集 

到的资料，我们总结为以下的表格。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 彭小川 、李守纪 、 王红 .《对外汉语教学语法释疑 201 例 》[M].北京：商务印书馆，2004：22. 
18

 郭晓玮.《从语义特征看介词“为”“为了”》[J].现代语文（语言研究版），2007：45-46. 
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表 1：“为”、“为了”用法的表格 

 

介词 

引出方面 

引出受益者 

（服务的对象或得到好处的方面） 
引出原因 引出目的 

为 例子： 

（1）朋友们为阿里办 

了一个生日晚会。 

（2）这项研究为治疗 

癌症找到了新的途径。 

常在主语后。 

例子： 

（3）大家都为这件事 

高兴。 

少 用 ， 常 跟 “ 而 ” 、 

“起见”连用。 

例子： 

（5）为了避免差错，我

们 好再检查一遍。 

（7）为安全起见，他们

把钱全存入了银行。 

（8）我们应该为实现自

己的理想而努力奋斗。  

为了 - 少用。 

例子： 

（4）为了这件事，他 

跟我生了好几天的气。 

主语前。 

例子： 

（5）为了避免差错，我

们 好 再 检 查 一 遍 。

（6）为了大家的安全，

请大家赶快离开这里。 

      

从以上的表格，本文发现 “为”与 “为了”在从引出受益者方面、 

引出原因方面及从引出目的方面有同有异，如下： 

3.1.1 从引出受益者方面 

从引出受益者方面，是指服务的对象是否得到好处的方面，以及结果 

是否是好方面得结果。上表体现，在引出受益者时需要用“为”，而不能用 

 “为了”。如：（1）朋友们为阿里办了一个生日晚会。（2）这项研 

究为治疗癌症找到了新的途径。 
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从以上的例子可以看出，（1）体现受益者是“阿里”，（2）体现结果是 

好的，就是治疗癌症。 

3.1.2 从引出原因方面 

从引出原因方面，上表体现，在引出原因时需要用“为”，其常在主 

语后。在引出原因时，也可以用“为了”，但是少用。如： （3）大家都 

为这件事高兴。 （4）为了这件事，他跟我生了好几天的气。 

从以上的例子可以看出，（3）体现高兴的原因是“这件事”， 

（4）体现他们生气的原因就是就是因为“这件事”。 

3.1.3 从引出目的方面  

从引出目的方面，上表体现，在引出目的时需要用“为了”，放在 

主语前，在引出目的时，也可以用“为”，但是少用，后面常跟“而”、 

“起见”连用。如： 

  （5）为了避免差错，我们 好再检查一遍。 

（6）为了大家的安全，请大家赶快离开这里。 

      （7）为安全起见，他们把钱全存入了银行。 

      （8）我们应该为实现自己的理想而努力奋斗。 

           从以上的例子，可以看出不同的例子都体现引出目的，从第 5-8 的例 

子，分别为：第 5 个例子，体现为了避免差错，第 6-7 个例子体现为了安 

全，第 8 个例子体现为了实现自己的理想。  

3.2 意义和用法方面的同异性 

候学超（2004）1 9  指出“为”、“为了”两个词都有“为”这个语素， 

容易被理解成同样的意思。在意义方面，“为”与“为了”这两个词语都 

表示目的或宗旨的介词，后面经常带宾语。如，从“为（了）招待我们， 

她买了好多吃的。”可以看出在表示目的或宗旨时，既可以用“为”又可 

                                                             
19

 侯学超.《现代汉虚典》[M].北京：北京大学出版社，2004：25-34. 
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以用“为了”。那么，在用法方面二者也在不同句型用也有不同的用法，如

下： 

（1）“为了”可以省略为“为”，如果是介宾结构，不在句首而在主 

谓之间，省略更为常见，如：从“我们正为联欢会准备节目。”可以看出 

句子中的“为”是“为了”的省略。 

（2）“为、为了”的宾语可以是一个简单的名词或一个动宾结构。 

（3）“为……起见”与“为了……起见”是一种固定格式，用在主语 

前，强调目的或动机。“起见”后不能有其他成分。如：为方便大家借阅 

起见，阅览室延长了开放时间。为了叙述的便利起见，我在这里先说矛盾 

的普遍性，再说矛盾的特殊性。 

（4）“为……而”、“为……”、“为了……而”表示原因、目的 

或动机，“为”后多用名词性、动词性词语或主谓结构。“而”后多为动 

词或形容词。如：年轻的母亲为有了孩子而高兴，但又为无人照顾而苦恼。 

他全心全意地为了改造中国而耗费了毕生的精力，真是鞠躬尽疼，死而后已。 

 

三、宋卡王子大学中文专业三至四年级学生“为”与“为了”的使用情况 

为了深度了解宋大 3-4 年级学生“为”与“为了”的使用情况，本 

文对他们进行了问卷调查。通过调查结果，本文也进行了数据统计分析， 

了解在不同语境中学生使用“为”、“为了”的具体情况，以及哪种语境 

学生会比较容易误用其二者。 

为了了解宋大学使用词语的具体情况，本文主要采用以下几个步骤： 

第一，本文设计了 1 份调查问卷；第二，本文请了 5 位汉语母语者检查例 

句与选项的准确性；第三，对 88 个宋卡王子大学中文专业三至四年级学 

生进行网络调查。 
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1. 调查问卷设计说明 

为了了解到宋大 3-4 年级学生对介词“为”、“为了”的使用情况， 

本文设计了一份的调查问卷对他们进行调查。那么，为了设计出问卷，本 

文以红尘（2001）20，刘月华、潘文娱、故桦（2001）21，李忆民（2005）22，

李永硕、袁静、赵顺姬、金基浩、赵发環（2005）23，许琳（2007）24， 

吴中伟、叶盼云（2011）25，郑丽杰（2012）26 等作为调查问卷设计的重要 

依据，而设计出 18 道问题。具体而言，本文的调查问卷分为两个部分： 

第一部分是个人基本信息，包括学习汉语的时间，年级，是否参加过 

新 HSK 考试，以及新 HSK 考试的级别。 

第二部分是选词填空，旨在了解学生是否能够在不同语境中正确使用 

“为”、“为了”，每道题的选项有两个，A 是“为”，B 是“为了”。 

问卷中的例句，例如：从第 3 道题，“语言复读机____学习语言、纠正发 

音提供了良好的条件。”；从第 7 道题，“____准备明天的考试，今天晚 

上我必须好好复习。”从这部分，本文会了解到在不同意义及语境中被试 

们如何使用二者。该部分共有 18 道题。 

本文以设计好的调查问卷对 88 名宋大 3-4 年级学生进行调查，了解他 

们如何把握“为”与“为了”两个介词的用法。从收回的调查结构，本文 

以其进行数据统计分析、对比分析，探究被试们产生偏误的原因，以及 

为泰国汉语教学提出教学建议。 

 

 

                                                             
20

 红尘.《汉语水平考试（HSK）模拟试题集（初中等）》[M].华语教学出版社，2001：81-170. 
21

 刘月华、潘文娱、故桦.《实用现代汉语语法》[M].商务印书馆出版，2001：268. 
22

 李忆民.《现代汉语常用词用法词典》[M].北京语言大学出版社 2005：225. 
23

 李永硕、袁静、赵顺姬、金基浩、赵发環.《HSK 60天强化：汉语水平考试模拟习题集（初，中等）》[M].北京大学出版

社，2005：6. 
24

 许琳.《汉语水平考试（HSK）真题集》[M].商务印书馆出版，2007：44. 
25

 吴中伟、叶盼云.《外国人学汉语难点释疑》[M].北京：北京语言大学出版社，2011：271. 
26

 郑丽杰.《21天征服新 HSK 高级语法》[M].外语教学与研究出版社，2012：129-138. 
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 2. 宋卡王子大学中文专业三至四年级学生调查结果分析  

 本文对宋大 3-4 年级学生进行网络调查，发出 88 份问卷，收回有效 

的调查有 88 份。本文对调查结果进行了数据统计分析，发现宋大 3-4 年 

级学生在不同句型中使用“为”、“为了”的情况。详情如下表： 

表 2：宋大 3-4 年级学生“为、为了”使用情况的对比表格 

 

 

问题 

（括号里的词语是正确答案） 

三年级 四年级 

正确率 偏误率 正确率 偏误率 

选择人数

／百分比

（%） 

选择人数

／百分比

（%） 

选择人数

／百分比

（%） 

选择人数

／百分比

（%） 

1．他每天（为）报社写一篇文章。 35／79.55 9／20.45 26／59.09 18／40.91 

2．我在这儿一切都好，不用（为）我担心。 30／68.19 14／31.81 40／90.91 4／9.09 

3．语言复读机（为）学习语言、纠正发音提

供了良好的条件。 

20／45.46 24／54.54 18／40.91 26／59.09 

4．父母不辞辛苦，是（为了）孩子健康成

长。 

26／59.09 18／40.91 28／63.64 16／36.36 

5．大自然（为）人类提供了很多有价值的东

西。 

31／70.45 13／29.55 34／77.28 10／22.72 

6．大家都（为）他的精彩表演热烈鼓掌。 29／65.91 15／34.09 33／75 11／25 

7．（为了）准备明天的考试，今天晚上我必

须好好复习。 

37／84.09 71／5.91 41／93.19 3／6.81 

8．大家都（为）这个好消息高兴。 37／84.09 71／5.91 29／65.91 15／34.09 

9．没想到（为了）一件小事发生那么大的误

会。 

24／54.54 20／45.46 17／38.64 27／61.36 

10．（为了）提高写作水平，我经常读文艺

作品。 

37／84.09 7／15.91 40／90.91 4／9.09 

11．（为了）学好汉语，他想了不少办法。 41／93.19 3／6.81 41／93.19 3／6.81 

12．杜品兰搬家不仅仅是（为了）工作，也

是为了他自己。 

25／56.81 19／43.19 27／61.37 17／38.63 

13．厂长经常召开厂务会议听取大家的意

见，（为了）管理好工厂。 

26／59.09 18／40.91 28／63.64 16／36.36 

14．他（为了）找到那本书，已经戴眼镜翻

了半天了。 

29／65.91 15／34.09 31／70.46 13／29.54 
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15． 我们正（为）联欢会准备节目。 29／65.91 15／34.09 25／79.55 9／20.45 

16．他（为）我买来蛋糕，庆祝生日。 25／56.82 19／43.18 27／61.37 17／38.63 

17．（为了）前进而后，是一种策略。 24／54.55 20／45.45 31／70.46 13／29.54 

18．我们（为了）了解中国的农村，参观了

北京郊区的几个乡镇企业。 

23／52.28 21／47.72 34／77.28 10／22.72 

平均数（%） 66.94 32.22 70.72 29.28 

      

从以上的表格，本文发现，三至四年级学生对“为”、“为了”产生 

偏误的偏误率为 30.75%；三年级学生产生偏误的偏误率 高，达到 32.22%， 

四年级学生产生偏误的偏误率仅达 29.28%。从中，体现三年级学生比四年级学

生更容易误用“为、为了”，三年级的比四年级的高了 2.94%。 

以平均数为依据，本文发现宋大三年级学生正确率的平均数为 66.94%， 

偏误率的平均数为 32.22%。从数据统计结果，本文发现正确率 高的是第 

11 题：“（为了）学好汉语，他想了不少办法。”，正确率为 93. 19%。 

从中，本文认为被试们比较理解这“为了”的用法，其作状语一般放在句 

首或主语的后边。正确率 低的是第 3 题：“语言复读机（为）学习语言、 

纠正发音提供了良好的条件”。三年级偏误率的平均数为 54.54%。本文认为从 

这句子中学生们可能不知道“为”可以表示“给”，“替”的意思， 

后边可加名词、代词、动词或小句。不能用“为了”。从中，本文认为学 

生误用词语是因为他们不能正确地分辨介词的用法，学生们以为这句子的 

意思是表达目的，“为”与“为了”的用法也是表达目的，所以就误用了。 

宋大四年级学生正确率的平均数为 70.72%， 偏误率的平均数为 29.28%， 

从数据统计结果，本文发现四年级学生正确率 高的是第 11 题： 

“（为了）学好汉语，他想了不少办法。”，正确率为 93.19%。从中体现 

他们掌握好 “为了”作状语的用法。正确率 低的是第 9 题：“没想到 

（为了）一件小事发生那么大的误会。”，正确率为 38.64%。从这句子中， 

“为”一般是用在将来时态，“为了”一般是用在过去时态，句子中的 

“一件小事”是已经发生的事情，所以应该用“为了”表示过去时态。 
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四、宋卡王子大学中文专业三至四年级学生 “为”与“为了”产生偏误的原因

及教学建议   

根据调查数据统计分析的结果，可以看出三年级和四年级学生使用 

“为”、“为了”的偏误率相近。从偏误率来看，三年级的比四年级的高 

2. 94%。本文基于数据统计结果，进行深度的探讨分析，了解到宋大学生 

产生偏误的原因。此外，根据产生偏误的原因，本文为泰国汉语学习者提 

出了学习建议，以及为泰国汉语教师提出教学建议。 

1. 宋大学生产生偏误的原因 

通过调查问卷结果分析，本文发现宋大 3-4 年级学生产生偏误的原因， 

在于对目的语的语言本体不够充分理解。三年级和四年级学生使用“为”和

“为了”的正确率差距不大，这可以说明学生的水平相近。虽然三年级和四年

级学生都学过了“为”、“为了”这个两个介词的用法，但是有的学生在课堂

学习中不认真学习，还是分不清二者的区别，以及不了解其语法特点和功能。

有些学生只知道“为”可以表示“给，替”的意思，可以引出受益者，表示原

因、目的，以及表达具有经济性，而“为了”不能引出动作的受益者，可以表

示原因、目的，以及不能表达经济性。可说，学生们仅知道词语的意义，但是

他们可能没有掌握好“为”、“为了”的语法结构。  

从第 3 道题，“语言复读机（为）学习语言、纠正发音提供了良好的条

件。”正确的答案是“为”。但是，通过数据统计结果可以看出学生们误用了

“为了”，三年级学生产生偏误的偏误率达到 54. 54%，四年级学生 

产生偏误的偏误率达到 59.09%。结果体现宋大 3-4 年级学生不能正确地分 

辨介词“为、为了”，不够了解其语法结构，以及词语在句子中的意义。 

2. 对泰国汉语学习者的学习建议与对泰国汉语教师的教学建议 

为了能够提高泰国的汉语教学，本文提出了以下几个建议，包括： 

（1）针对泰国汉语学习者的学习建议；（2）针对泰国汉语教师的教学建议。 
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（1）针对泰国汉语学习者的学习建议 

在学习过程，为了让学生深度了解汉语介词“为”、“为了”的意义 

与用法，本文提出了以下几个学习建议：一是学生应该自己预习“为”、 

“为了”的意义与用法。二是在课堂上，学生应该注意听老师讲，如果听 

不懂应该向老师提问。三是学生学习“为”、“为了”之后，应该简单地 

总结出自己的笔记。四是学生应该找相关的练习书、课文来练习。五是学 

生在找生词的意义与用法时，应该先使用中文的工具书，然后再使用泰语 

的工具书，如：汉语词典、汉语语法书等。六是为了深度了解“为”、 

“为了”的意义与用法，学生应该多练习，尤其是泰语中文翻译。 

（2）针对泰国汉语教师的教学建议 

            在教学过程中, 为了让学生深度了解汉语的介词“为”、“为了”， 

本文认为 教师教授词语的意义与用法的同时，教师应该教授“为”、“为了” 

的区别，让学生更容易理解、清楚词语的不同和相同。在上课的时候， 

老师应该精讲多练，让学生多练习使用“为”、“为了”说话，让学生使 

用其词语造句等。如果教师发现学生误用了，教师也要以有错必纠为教学 

原则，要纠正学生的错误，以及多解释，让学习者真正了解词语的意义、 

用法。 

 

五、结论  

           本文发现介词“为”、“为了”的意义与用法有共同性与差异性，其 

是第二语言汉语学习者的重点难点。介词“为”、“为了”的用法，有时 

可以互换，比如：从引出的方面来看，“为”与“为了”都表示引出原因， 

常在主语后或引出目的，后常跟“而”、“起见”连用，后面经常带宾语。 

“为”能表示引出受益者，但是“为了”不能表示引出受益者。 

            通过宋大 3-4 年级学生“为”、“为了”使用情况以及结果分析，本 

文发现，三年级学生产生偏误的偏误率为 32.22%；四年级学生产生偏误的 

偏误率为 29. 28%，体现三年级学生的偏误率比四年级学生的高达 2. 94%。 
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四年级学生比三年级学生更深度了解介词“为”、“为了”的意义与用法。 

那么，宋大学生产生偏误的原因，主要在于他们对目的语的语言本体不够 

充分理解。 后，本文还提出了一些建议，包括针对泰国汉语学习者的学 

习建议，以及针对泰国汉语教师的教学建议。本文希望这篇文章可以为泰 

国汉语学习者和泰国汉语老师提供参考价值。 
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宋卡王子大学中文专业学生“把”字句偏误分析 

——以三年级至四年级为例 

การวิเคราะห9ความผิดพลาดเก่ียวกับการใช3ประโยค 把 ของนักศึกษาช้ันปQที่ 3 และ 4  

สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9 

 

 มลฑาทิพย9 ขุนหนู1 ดารณี อักษรช2ู อรรณพ คงเคล3า3 

                                                                     และ Shuaishuai Zhang4 

 

         论文摘要：“把”字句是泰国学生学习汉语的难点，在使用上出现较多的 

偏误。本文以万日升 、郭理慧（2013），郭圣林、聂剑（2015），贺燕、岳辉 

（2017），刘莹 （2017)，李梦园（2019）金立鑫、崔圭钵（2019）的研究为参

考文献。根据吕叔湘（1980），李大忠（1996），刘月华、文月、桦娱华 

（2001）等前辈学者的观点，设计调查问题卷。问卷分为两部分：一选择正确答

案，二泰语翻译成汉语。对宋卡王子大学中文专业三年级至四年级的 90 名学 

生进行问卷调查。对问卷调查进行整理，然后统计数据及分析。本文发现，三 

年级学生调查问卷第一部分的平均偏误率为 40%，第二部分平均偏误率为 46%；

四年级学生调查问卷第一部分的平均偏误率为36%，第二部分平均偏误率为41%。

根据调查结果及数据分析，本文发现学生“把”字句产生偏误的原因是，第一 

不了解“把”字句的结构规则，从而不能正确使用“把”字句。；第二受到母 

语负迁移影响。根据偏误出现的原因，本文提出相关的教学建议及学习建议， 

以期为泰国的汉语教师与学习者有所帮助。 

         关键词：泰国学生“把”字句 偏误分析 

 

                                                             
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讲师 
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一、引言 

“把”字句是外国人学汉语过程中 感头痛的一个问题，同时也是教学中 

的一个“老大难”问题。这种情况的出现，一方面是因为现代汉语语法研究在 

“把”字句问题上还没有为对外汉语教学提供足够的，现成的成果；另一个方 

面是因为“把”字句太特殊，为世界上许多语言所没有。在这种情况下，外国 

人学习“把”字句 大的困惑表现不能准确地把握“把”字句表达的语法意

义；不能正确地掌握“把”字句在实际运用时的句法，语义的语用的限制规

则。这样就造成“把”字句的回避现象。（李大忠，1996）
5
学习汉语的泰国学

生经常用错“把”字句。它是学生学习的一大难点，使用时经常出现偏误。 

由于学习者不了解“把”字句的语法意义，不清楚“把”字句的用法，更

习 惯 于 用 一 般 的 句 子 进 行 表 达 ， 因 此 不 能 将 “ 把 ” 字 句 用 于 更 

为复杂的句子中。 

研究目的 

为了调查清楚学生运用“把”字句的偏误问题及产生原因，本文对宋卡王

子中文专业大学三年级至四年级学生进行“把”字句的问卷调查。找出偏误原

因，并为教师与泰国汉语学习者，提出教学建议及学习建议。 

研究方法 

收集材料，整理文献，设计调查问卷，对宋卡王子大学三年级至四年级的 

90 名学生进行问卷调查。之后对问卷调查来进行整理，得出相关数据并做成图

表。整理和分析调查结果。 

 

 

 

 

                                                             
5

 李大忠. 外国人学汉语语法偏误分析[M].北京语言大学出版社，1996：149. 
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研究现状 

  本文参考了万日升、郭理慧（2013）
6
，郭圣林、聂剑（2015）

7
，贺燕、

岳辉（2017）
8
，刘莹 （2017）

9
，李梦园（2019）

10
，金立鑫、崔圭钵（2019）

11
等的研究。从研究的结果看，产生偏误的原因是：第一不了解“把”字句的

结构规则，从而不能正确使用“把”字句。；第二受到母语负迁移影响。 

 

二、关于“把”字句的偏误情况与对外汉语教学的研究 

万日升 、郭理慧（2013） 
12
指出：“把”字句是对外汉语语法教学 中的一

大难点 ， 在学习者身上具体体现就是使用频率低，错误率高。 郭 圣林 、聂 剑 

（2015） 
13
指出：探究“把”字句的分布情况。另一方面，既然是统计字“把”

句这种句式的出现频率 ，以万字 为单位来统 计不如以小句为单位来统计更有参

考价值 。 贺燕 、 岳辉 （2017） 
14
指出：本文结合“把”字句特点，将其系统性

偏误分为 ：句式选择偏误，介词“把”的偏误 ， 宾语偏误 ，谓语动词偏误 ，

状语偏误和补语偏误 。刘莹 （2017） 
15
指出：从学者的主观方面看 ，产生偏误

的原因主要原 因是 ：学生根本不能准确地把握和正确的掌握“把”字句在实际

运用时的句法是有受限制的语用和语义规则的，即该用“把”字句而未用“把”

字句，而且也是过度泛化“把”字句，即不该使用“把”字句而用“把”字句 。

而从客观方面来看产生的偏误原因，即是从教材，教学问题密切相关。且从二

语习得中的已知语言影响分析，主要是一语影响和中介语影响，这些影响 表现

                                                             
6

 万日升、郭理慧. 基于构式语法理论的对外汉语“把”字句偏误分析[J].2013：109. 
7

 郭圣林、聂剑.“把”字句及其下位句式语篇分布研究[J].2015：167. 

8
 贺燕、岳辉. 维吾尔族学生习得汉语 “把”字句的偏误分析》[J]2017：216. 

9
 刘莹 . 外国留学生使用“把”字句的偏误分析及教学策略[J].2017. 

10
 李梦园. 用“把”字句表性质变化的必要性[J].2019：33. 

11
 金立鑫、崔圭钵. “把”字句的结构功能动因分析[J].2019：167 

12
 万日升、郭理慧. 基于构式语法理论的对外汉语“把”字句偏误分析[J].2013：109. 

13
 郭圣林、聂剑. “把”字句及其下位句式语篇分布研究[J].2015：167. 

14
 贺燕、岳辉. 维吾尔族学生习得汉语“把”字句的偏误分析[J].2017：216. 

15
 刘莹 . 外国留学生使用“把”字句的偏误分析及教学策略[J].2017. 
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在显性的迁移上，也有隐形的表现上，即回避与过度产出。金立鑫、崔圭钵 

（2019）
16
指出：“把”字句作为现代汉语语法中一个不可多得的研究样本，

一直是学界关注的热点和难点问题，研究文献汗牛充栋。研究视角主要集中在

两个方面：一是“把”字句的构式意义， 二是“把”字句的结构规则。李梦园 

（2019）
17
指出：“把”字句表 “主观观处置”主要表现在说话人的情感视角

和认识三方面。所谓处置，是指谓语动词所表示的动作对“把”字引出的受事

施加影响，使其性质发生变化，产生某种位移，或处于某种状态。学者着重探

讨“把”字句处置义中的表性质变化。  

 

三、“把”字句的结构规则 

 “把”字句是汉语里常用的一种结构特殊的句式。“把”字句的基本结构 

是（主语） + 把 + 宾语 + 谓语动词 + 其他成分。也就是说，“把”字句除了 

要有“把”字的宾语，谓语动词处，动词后还要有补语等其他成分，而且“把” 

字句对动词的宾语，谓语动词以及补语等还有一些特别的要求。 

（一）介词“把”的宾语 

（1）介词“把”的宾语在“把”字句中是十分重要的。“把”字句的宾

语多为词性成分，有时也可以是动词或动词短语。例如：今年夏天，他把游泳

学会了。 

 （2）关于“把”字句的宾语与句子中谓语动词的语义关系，在“把”字

句中，谓语总是针对“把”的宾语，在句子中的宾语是话题。它必须是可以理

解的，确定的事物。也就是说，当说话人用“把”字句时，听话人必须知道宾

语所指的是什么。例如：学校明天不上课，我已经把这个消息告诉同学们了。 

（在上文“这个消息”就是“学校明天不上课”） 

                                                             
16

 金立鑫、崔圭钵. “把”字句的结构功能动因分析[J].2019：167. 
17

 李梦园. 用“把”字句表性质变化的必要性[J].2019：33. 
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     （3）“把”的宾语所指的事物大多是已知的。如果不是已知的，这个宾

语常常包含一个修饰语。例如：我把一个孩子碰到了。有时“把”的宾语包含

数量短语 “一个”是一个新信息，不是定指的，但这宾语是确指的，是听话的

人能够理解的。总之，“把”的宾语应该是确指的，听话人可以理解确认的事

物。 

（二）“把”字句的谓语 

由于“把”字句表示通过动作使“把”的宾语发生某种变化，所以“把” 

字句的谓语一般不能是一个简单的动词，其前后一定要有其他成分。 

     （1）动态助词 “了”，“着”，“过”。如果动作已完成，“把”字句

动补结构后一般要用“了” 。例如：他把这个月的工资丢了。“把”字句中可

以带“着”例如：别走，你把这本书拿着。 

（2）动态助词“过”很少单独用于“把”字句的位于动词后，因为只表

示曾经有某种经验，发生某种事情。例如：我把北京去过两次。 

（3）如果有了表示结果意义的补语，在动补短语后可以用“过” 

例如：他很马虎，把自己的名字都写错过。 

   （4）动词重叠。例如：把桌子擦擦。 

   （5）动词是动结式，动趋式。例如：把窗户关上。 

   （6）动词+动量，时量宾语。例如： 把这件事压了几天。 

   （7）动词+介词短语。例如： 把这封信带给小王。（吕叔湘，1980）18
 

   （8）动词不能作“把”字句的谓语动词。表示判断，存在，领有的动词。 

如：是、像、有、姓、属于、存在等。能源动词，表示心里活动或者感受的动

词。如：赞成、知道、同意、觉得、相信、看见、听见、闻见等。 

 

                                                             
18

 吕叔湘. 现代汉语八百词[M].北京语言文化大学出版社，1980：55. 
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（三）“把”字句的补语 

 因为“把”字句常表示某事物经过动作后的变化，结果，而补语正表示这 

种变化，结果，所以是“把”字句中 常出现的成分。 

   （1）结果补语。例如：我把钢笔用坏了。 

   （2）趋向补语。例如：他把洗好的衣服收了起来。 

   （3）数量补语。“把”字句可以带动量和时量补语。 

例如：他把老人的话在心里重复了一遍。 

（四）“把”字句中谓语动词的宾语 

   （1）表示介词“把”的宾语的接受者。 

例如：上午，我把家庭作业本交给老师了。 

   （2）表示介词“把”的宾语变化的结果。 

例如：人们亲切地把他叫做“咱们的孩子”。 

   （3）表示介词“把”的宾语经过动作后产生的结果。 

例如：他把墙挖了一个洞。 

   （4）表示处置“把”的宾语所用的工具。 

例如：把菜过过秤。 

（五）“把“字句中其他状语 

 在“把”字句中，介词“把”及其宾语是作为状语出现的。 

   （1）起关联作用的 “便”，“就”，“才”，“再”，“又”,“终于”

等位于“把”前。例如：我刚会跑的时候，他就把我往海里赶。 

   （2）否定副词“不”和“没”一般位于“把”字前。 
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例如：他没把收音机拿来。不把他叫回来不行。 

   （3）在一些熟语结构里，否定副词可以放在“把”的宾语后。 

例如：真是太把人不放在眼里了。 

   （4）表示重复的“再”，“又”以及其他一些副词，可放在“把”前，

也可以放在“把”的宾语后。 

例如：你把他又叫回来干什么? 你又把他叫回来干什么? 

   （5）修饰谓语动词的，可位于“把”字宾语后，也可位于“把”字前。 

例如： 

他们把决口的地方仔细观察了一番。 

他们仔细地把决口的地方观察了一番。（刘月华、文月、桦娱华，2001）
19
 

 

四、宋卡王子大学中文专业三至四年级学生“把”字句问卷调查及数据分析 

本文对宋卡王子大学中文专业三至四年级学生进行问卷调查，主要有 3 步

骤。 

（一）设计调查问卷，问卷分为两个部分： 

第一部分：选择题，根据“把”字句的结构规则和用法，设计了 16 题，

考查学生对“把”字句结构规则和用法的了解情况。 

第二部分：泰语翻译成汉语，共 5 题，目的是考察学生在“把” 

字句泰语翻译成汉语的时候，会不会出现偏误，以及是否会有学生会使用回避

策略。所以为了更清楚地调查出学生的偏误情况，这一部分的偏误率分成了其

他偏误率和回避偏误率两个方面。 

                                                             
19

 刘月华、文月、桦娱华. 实用现代汉语语法[M].商务印书馆出版，2001：731. 
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（二）在指导老师检查过调查问卷后，发给学生进行调查。对宋卡王子大学中

文专业三至四年级的 90 名学生进行问卷调查。 

（三）本文对问卷调查进行整理与分析。 

宋卡王子大学中文专业三至四年级调查结果分析 

本文对宋卡王子大学中文专业三至四年级的 90 名学生进行问卷调查。发出 

90 卷，收回有效 90卷，有效率为 100%。经过整理分析后，本文对宋卡王子大学

中文专业三至四年级结果进行数据分析，并将数据结果整理成为以下表格。 

表一：宋卡王子大学中文专业三至四年级学生“把”字句结构规则偏误情况 

第一部分：选择题 

 

题号 

 

问题 

三年级 四年级 

正确率 偏误率 正确率 偏误率 

1 我赶快把早饭吃了就去上班。 84 % 16 % 93 % 7 % 

2 我没把这件事告诉他。 71 % 29 % 91 % 9 % 

3 我不把画放到屋里。 56 % 44 % 76 % 24 % 

4 真是太把人不放在眼里了。 56 % 44 % 60 % 40 % 

5 我现在把行李托运了。 87 % 13 % 98 % 2 % 

6 我必须把作业写完。 93 % 7 % 82 % 18 % 

7 
你把他又叫回来干什么？ 
你又把他叫回来干什么？ 

6 % 36 % 33 % 67 % 

8 我把礼物送给妈妈。 78 % 22 % 78 % 22  % 

9 我把我的支红色笔送给小王

了。 
40 % 60 % 33 % 67 % 

10 你把汉语书拿过来。 53 % 47 % 67 % 33 % 

11 他们把书仔细看了一次。 

他们仔细把书看了一次。 
20 % 80 % 16 % 84 % 

12 他把那个孩子打哭了。 73 % 27 % 82 % 18 % 
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13 请把他的这封信寄到泰国。 64 % 36 % 80 % 20 % 

14 这个年轻人不辞辛苦地亲自把

菜籽送上门来。 
22 % 78 % 31 % 69 % 

15 他把这件事调查了。 73 % 27 % 69 % 31 % 

16 快考试了，你要把书好好儿看

看。 
31 % 69 % 31 % 69 % 

 平均数 60 % 40 % 64 % 36 % 

     

以上的表格，以平均数为依据，宋卡王子大学中文专业三年级学生的平均 

正确率为 60%，  平均偏误率为40%。三年级学生正确率 高的是第六题，为 93%。

分数 低的是第十一题，正确率为 20%，三年级学生偏误率 高的是第十一题，

为 80%。分数 低的是第六题，偏误率为 7%。 

宋卡王子大学中文专业四年级学生的平均正确率为 64%，  平均偏误率为 36%。

四年级学生正确率 高的是第五题，为 98%。分数 低的是第十一题，正确率为

16%，四年级学生偏误率 高的是第十一题，为 84%。分数 低的是第五题，偏

误率为 2%。 

表二：宋卡王子大学中文专业三至四年级学生“把”字句泰汉翻译偏误情况 

第二部分：翻译泰语成汉语 

年级 题号 问题 正确率 
偏误率 

其他 回避 

三 

1 

ใครเอาแกQวน้ำมาวางบนเตียง 
谁把杯子放在床上了 ？ 

88.88% 2.22% 8.88% 

2 

กรุณานำสัมภาระส̂วนตัววางไวQที่หQองโถงใหญ̂ 
请把随身行李放在大堂里。 

82.22% 2.22% 15.55% 

3 

ฉันตีนักเรียนคนน้ันไปหน่ึงที 
我把那个学生打了一顿。 

24.44% 11.11% 64.44% 

4 

ฉันยังพูดไม̂จบ 

我还没把话讲完呢。 
13.33% 13.33% 73.34% 
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以上的表格，以平均数为依据，宋卡王子大学中文专业三年级学生的平均 

正确率为 54%，平均偏误率为 46% 分别：其他为 10%，回避为 36%。 

三年级学生正确率 高的是第一题，为 88.88%。正确率 低的是第四题为

13.33%，三年级学生偏误率 高的是第四题，为 86.67%。偏误率 低的是第一

题，为 11.10%。 

宋卡王子大学中文专业四年级学生的平均正确率为 59%，  平均偏误率为 41% 

分别：其他为 7%，回避为 34%。四年级学生正确率 高的是第一题，为 88.88%。

正确率 低的是第四题为15%，四年级学生偏误率 高的是第四题，为85%。偏

误率 低的是第一题，为 11.12%。 

 

 

 

5 

ฉันเอาเครื่องสำอางทั้งหมดไปขายเรียบรQอยแลQว 
我已经把所有的化妆品卖完了。 

60% 22.23% 17.77% 

 平均数 54% 46% 

四 

1 ใครเอาแกQวน้ำมาวางบนเตียง 
谁把杯子放在床上了 ？ 

88.88% 0% 11.12% 

2 กรุณานำสัมภาระส̂วนตัววางไวQที่หQองโถงใหญ̂ 
请把随身行李放在大堂里。 

86.66% 4.46% 8.88% 

3 ฉันตีนักเรียนคนน้ันไปหน่ึงที 

我把那个学生打了一顿。 
40.44% 11.66% 47.90% 

4 ฉันยังพูดไม̂จบ 

我还没把话讲完呢。 
15% 3% 82% 

5 ฉันเอาเครื่องสำอางทั้งหมดไปขายเรียบรQอยแลQว 

我已经把所有的化妆品卖完了。 
65% 14% 21% 

 平均数 59% 41% 
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五、宋卡王子大学中文专业三至四年级“把”字句偏误原因分析及建议 

从宋卡王子大学中文专业三至四年级“把”字句的分析调查结果，可以看 

出三年级和四年级学生的偏误率差不多。四年级学生的正确率比三年级学生高

了 4%。下面我们将对偏误产生的原因进行分析，并对泰国的汉语教师及汉语学

习者提出相关建议。 

（一）偏误原因的分析 

通过分析调查问卷的结果，本文发现三至四年级学生“把”字句产生偏误 

的原因，在于： 

1．学生对“把”字句的结构规则掌握与运用情况不佳 

三年级和四年级的正确率差距不大，这可以说明学生的水平差不多，虽然 

三年级和四年级学生都学过了“把”字句，有的学生在课堂学习中不认真学习 

或者分不清“把”字句的语法特点，因此有些人回避使用“把”字句。 

有些学生对“把”的语法结构产生了错误理解，这会影响到“把”字句的 

构成和使用。他们只知道用“把”字句 可以表示“拿”，“带”。 

具体来说，本文以偏误率较高的题为例，三年级偏误率达到 80%，四年级

偏误率达到 84%。如下： 

第 1 部分的第 11 道题 ，下面句子里“仔细”的位置哪个是正确的 ？ 

    （1）他们把书___看了一次。                                                 

    （2）他们___把书看了一次。 

正确的答案是： 

    （1）他们把书仔细看了一次。  

    （2）他们仔细把书看了一次。 

通过结果可以看出，学生认为“仔细”只能放在“把”字前，实际上在 

“把”字前后都可以。 
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第 2 部分的第 4 道题 ฉันยังพูดไม่จบ 

这题正确答案是“我还没把话讲完呢”。学生对这道翻译题采取回避策

略，三年级回避率达到 73.34%，四年级回避率达到 82%。 

正是因为学生不了解“把”字句的结构规则，所以才会回避使用。因此，

学生不了解“把”字句的结构是学生学习时产生偏误的原因之一。 

2．受到母语负迁移  

             本文以第二部分的第三道题为例，进行说明： 

ฉันตีนักเรียนคนน้ันไปหน่ึงที    

我把那个学生打了一顿。 

发现学生三年级与四年级对这道翻译题采取回避率策略，明显特别高，

三年级回避率达到 64.44%，四年级回避率达到 47.90%。 

在学习第二外语时，学生借助自己的母语进行学习。跟泰语的意思进行对

比，按照自己的母语了解“把”的意义与语法，所以受到母语负迁移是宋卡王 

子大学三至四年级学生“把”字句产生偏误的另一个原因。 

（二）教学建议及学习建议 

1．教学建议 

本文为汉语教师提出了四条教学建议。第一，教师应该了解“把”字句的 

用法。第二，为了能让学生理解，教师应该清楚解释“把”字句。第三，在上 

课时教师应该给出“把”字句的典型例句，然后让学生进行足够的相关练习。 

第四，因为“把”字句的处置义，在日常生活中，还是比较经常使用到的。在 

教学中，教师可以有意识地使用“把”字句，为学生创造相关语言环境，让学 

生可以“不自觉”掌握“把”字句。 
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2．学习建议 

为了让学生深度了解汉语的“把”字句的用法，本文提出了四条学习建议。 

第一，学生应该更清楚了解“把”字句的语法和用法。第二，上课时，学生应 

该注意听老师讲，然后再多复习。第三，为了熟悉“把”字句的用法，在日常 

中应该更多地使用“把”字句。第四，学生可以借助母语进行学习，但是要注 

意区分泰语和汉语的不同。 

六、结论 

“把”字句指谓语部分带有由介词“把”构成的介词短语作状语的动词谓

语句。在大多数“把”字句里，介词“把”的宾语与全句的谓语动词之间存在

着动宾关系。是汉语非常特别的句式，主语 + 把 + 宾语 + 谓语动词 + 其他成分。

也就是说“把”字句除了要有宾语，谓语动词处，动词后还要有补语等其他成

分，而且对动词的宾语，谓语动词以及补语等还有一些特别的要求。 

通过对宋卡王子大学中文专业三至四年级学生“把”字句问卷调查结果分

析。本文发现偏误三年级学生的偏误情况，第一部分的偏误率是 40%：第二部

分的偏误率（偏误率和回避率）是 46%。四年级学生的偏误情况，第一部分出

现偏误频率是36%：第二部分出现偏误率（偏误率和回避率）是41%。产生偏误

有两个方面的原因：第一不了解“把”字句的结构规则，因而学生不能对“把”

字句准确把握和正确运用。第二是受到母语负迁移的影响。 

本文 后为泰国汉语学习者提出了相关的教学建议及学习建议。希望这篇 

论文可以对泰国的汉语教师有些许帮助。也期许对泰国的汉语学习者有所帮助，

让他们能够了解掌握并敢于运用“把”字句。 
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กลวิธีการใช้ค าด่าที่ปรากฏในเพจอีจัน 
Strategies Used of Curse Appearing on the Ejan Page 

 
จันทิมา สิงห์ภมร1  และพัชราภรณ์ คชินทร์2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ค าด่าที่ปรากฏในเพจอีจัน  โดยรวบรวมโพสต์ 
ที่น าเสนอเก่ียวกับข่าวอาชญากรรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และเลือกเฉพาะโพสต์
ที่มีการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ 200 ความคิดเห็นขึ้นไป พบจ านวน 15 โพสต์ จากนั้นจึงน าเนื้อหาจากการ
แสดงความคิดเห็นที่ปรากฏใต้โพสต์ดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามกรอบการวิจัยที่ก าหนดไว้  แบ่งออกเป็นกล
วิธีการใช้ค าด่าท่ีปรากฏในเพจอีจัน จ านวน 13 ประเภท  

ผลการวิจัยพบว่า พบค าด่าในการแสดงความคิดเห็นจ านวน 71 ค า (ไม่นับค าซ้ า) โดยพบกลวิธีการใช้
ค าด่าประเภทต่าง ๆ เรียงล าดับจากพบมากที่สุด ดังนี้ อันดับแรกพบมากที่สุดคือ ค าด่าเกี่ยวกับลักษณะนิสัย
และความประพฤติ พบจ านวน 13 ค า คิดเป็นร้อยละ 18.3 รองลงมาคือ ค าด่าท่ีเกี่ยวกับชาติก าเนิด และค าด่า 
ที่เกี่ยวกับสัตว์ พบจ านวน 9 ค า คิดเป็นร้อยละ 12.6 ล าดับสามคือ ค าด่าที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและ
ภูตผี พบจ านวน 8 ค า คิดเป็นร้อยละ 11.2 ล าดับสี่คือ ค าด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย พบจ านวน  
7 ค า คิดเป็นร้อยละ 9.8 ล าดับห้าคือ ค าด่าที่เกี่ยวกับสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่เป็นที่ต้องการ และค าด่า 
ที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง พบจ านวน 6 ค า คิดเป็นร้อยละ 8.4 ล าดับหกคือ ค าด่าเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ 
พบจ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 5.6 ล าดับเจ็ดคือ ค าด่าท่ีเกี่ยวกับรูปลักษณ์ และค าด่าที่เก่ียวกับอาการของโรค 
พบจ านวน 3 ค า คิดเป็นร้อยละ 4.2 ล าดับแปดคือ ค าด่าที่เกี่ยวกับอาชีพ พบจ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.8 
และล าดับเก้าเป็นประเที่พบน้อยที่สุดคือ ค าด่าที่เกี่ยวกับพืชพรรณ และค าด่าที่เกี่ยวกับอาวุธ พบจ านวน  
1 ค า คิดเป็นร้อยละ 1.4  
 
ค าส าคัญ: เพจ ค าด่า 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิจัย, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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บทน า  
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ 

อย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นทั้งการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการติดต่อสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ จึงเกิดขึ้นบนพ้ืนที่สื่อสังคมออนไลน์ 
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก  
 เฟซบุ๊ก เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ช่วยให้เราสามารถ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆ กลุ่มเพ่ือน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ได้ ทั้งการโพสต์รูปภาพ โพสต์
คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถโพสต์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทั้งในหน้า 
เฟซบุ๊กโปร์ไฟล์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
 ส าหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ หรือเพจ เป็นการท างานหนึ่งของเฟซบุ๊กมีไว้เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งานได้มีพ้ืนที่
ส าหรับการแสดงความคิดเห็น เมื่อผู้ใช้งานหรือผู้สร้างเพจโพสต์ข้อมูลลงไป ผู้ใช้งานที่ติดตามก็จะเห็นทันที  
ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีเฟซบุ๊กแฟนเพจจ านวนมาก เช่น เพจค าคม เพจจ าหน่ายสินค้า เพจเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร เป็นต้น ซ่ึงทั้งหมดล้วนมีจุดเด่นของเพจที่แตกต่างกันตามเนื้อหาที่น าเสนอ เช่นเดียวกับการก่อตั้งเพจ
อีจันที่มีการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนผ่านทางเฟซบุ๊ก 

เพจอีจันก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของนักข่าว 

สายอาชญากรรม โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่ามีผู้ติดตามจ านวน 8,806,746 คน มีผู้คนกดไลค์ 7,653,090 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเพจอีจันเป็นหนึ่งในเพจที่มีชื่อเสียง
และผู้คนให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก  

ส าหรับการน าเสนอ เพจอีจันจะเน้นน าเสนอข่าวอาชญากรรมเชิงสืบสวนสอบสวน โดยน าเสนอ
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ ซ่ึงแต่ละวันจะน าเสนอข่าวที่มีการสืบค้นรายละเอียดและรายงานความ
คืบหน้าของเหตุการณ์นั้น ๆ ท าให้ทุกครั้งที่มีการน าเสนอข่าวจะมีผู้คนกดไลค์ กดแชร์ และแสดงความคิดเห็น
เป็นจ านวนมาก โดยการแสดงความคิดเห็นนั้นมีทั้งด้านบวก และด้านลบ จึงท าให้บุคคลทั่วไปเมื่อรู้สึกไม่พอใจ 
เกลียด หรือโกรธผู้ใดก็ตาม การแสดงออกอาจมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางสายตา สีหน้า 
ท่าทาง หรือแม้กระทั่งการเอ่ยวาจาด้วยค าพูดรวมถึงการเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นลงไปในสื่อสังคม
ออนไลน์ที่รุนแรงหยาบคายต่อผู้นั้น หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ด่า” ดังที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๕๕๖, หน้า ๔๐๒) ให้ความหมายของค าว่า “ด่า” หมายถึง ใช้ถ้อยค าว่าคนอื่นให้เสียหาย มักใช้
ค าหยาบหรือค าที่มีความหมายส่อไปในทางที่ไม่ดี, ต าหนิ ซึ่งค าด่าเป็นค าที่คนทั่วไปพูดกันแต่ไม่เหมาะสมที่จะ
พูดหรือสื่อสารเป็นทางการ ดังตัวอย่างเช่น 
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                ที่มา : เพจอีจัน (16 ตุลาคม 2562) 
ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า ด้วยการเน้นน าเสนอข่าวอาชญากรรมเชิงสืบสวนสอบสวน  

ซึ่งมักเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ท าให้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็น  
ใต้โพสต์ที่น าเสนอข่าวในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพจอีจันมีความโดดเด่นในเรื่องการใช้ค าด่าในการ
แสดงความคิดเห็น เช่น ค าด่าความผิดปกติทางสมอง ค าด่าสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่ต้องการ ค าด่าสัตว์ เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใช้ค าด่าที่ปรากฏในเพจอีจัน” โดยเลือกโพสต์ที่มี 
การแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ 200 ความคิดเห็นขึ้นไป เพ่ือจัดประเภทและวิเคราะห์มุมมองการด่าผ่านการใช้
กลวิธีทางภาษาแบบต่าง ๆ ตามกรอบการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ค าด่าท่ีปรากฏในเพจอีจัน  
 
วิธีการศึกษา  
 ผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ 2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค าด่า และ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค าด่า หลังจาก
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แล้วเก็บรวบรวมโพสต์ที่น าเสนอเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 
15 มิถุนายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยเลือกเฉพาะโพสต์ที่มีการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ 200 ความคิดเห็น
ขึ้นไป พบจ านวน 15 โพสต์ จากนั้นจึงน าเนื้อหาจากการแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏใต้โพสต์ดังกล่าวมา
วิเคราะห์ตามประเภทที่ก าหนดไว้ แบ่งออกเป็นกลวิธีการใช้ค าด่าที่ปรากฏในเพจอีจัน จ านวน 13 ประเภท คือ 
1) ค าด่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย 2) ค าด่าสัตว์ 3) ค าด่าลักษณะนิสัยหรือความประพฤติ 4) ค าด่าชาติก าเนิด 
5) ค าด่าที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและภูตผี 6) ค าด่าความผิดปกติของสมอง 7) ค าด่าสิ่งสกปรกหรือของ
เสียที่ไม่ต้องการ 8) ค าด่ารูปลักษณ์ 9) ค าด่าอาการโรค 10) ค าด่าพืชพรรณ 11) ค าด่าเกี่ยวกับเรื่องเพศ  
12) ค าด่าอาชีพ และ 13) ค าด่าอาวุธ และจึงเขียนรายงานผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ สรุปผลและ
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อภิปรายผลการศึกษาที่ได้โดยน าไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยเรื่อง  “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของค าด่าใน
ภาษาไทย” ของ อรทัย ชินอัครพงศ์ (2557) และงานวิจัยเรื่อง “วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดาน
สนทนาทางอินเทอร์เน็ต” ของ สุธาสินี พลอยขาว (2551) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นกรอบในการวิจัย 
 
ผลการศึกษา  

อธิบายจากการศึกษา “กลวิธีการใช้ค าด่าท่ีปรากฏในเพจอีจัน” พบผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. ค าด่าความผิดปกติทางสมอง  

     ค าด่าความผิดปกติทางสมอง หมายถึง ค าที่กล่าวถึงลักษณะของความผิดปกติของสมอง ซึ่งเป็น 
ค าด่าที่ปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 6 ค า ได้แก่ โง่ดักดาน ไอ้สันขวาน บ้า ปัญญาอ่อน ง่าว
ขนาด และโง่ ดังนี้ตัวอย่างต่อไปนี้  
 
 

 
  
 

ภาพที่ 1 สุดท้าย เสี่ยท็อป จนมุม 
ที่มา : เพจอีจัน (18 ตุลาคม 2562) 

 
จากตัวอย่างข้างต้น “ผู้ชายก็มโนว่าตัวเองรวย ผู้หญิงก็โง่ดักดานเหมาะสมกันดี” ปรากฏค าด่าค าว่า  

“โง่ดักดาน” จัดอยู่ในค าด่าที่เป็นความผิดปกติทางสมอง เป็นค าพูดที่ด่าบุคคลที่มีความคิดไม่ก้าวหน้า คิดอยู่ใน
กรอบเดิม ๆ คิดในเรื่องเดิม ๆ เป็นเวลานาน และมีความคิดที่ล้าสมัยแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่ งค าว่า 
“ดักดาน” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 , หน้า 427) หมายถึง คงสภาพอยู่อย่างนั้น
เป็นเวลานาน (มักใช้ในเรื่องที่ไม่เจริญก้าวหน้า) เป็นค าที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นคนที่มีความคิดในเรื่องเดิม 
ๆ โดยไม่เปิดรับความคิดใหม่ ๆ เข้ามาให้กับตัวเอง และความคิดเดิมไม่ได้ท าให้มีความเจริญก้าวหน้า มีแต่ท าให้
ตัวเองพบเจอแต่ปัญหา ดังที่เนื้อเรื่องข่าวได้กล่าวไว้ว่า เสี่ยท็อป หนีออกจากประเทศ และภายหลังจากกลับมา
จากประเทศนอก “เสี่ยท็อป” ถูกรวบสนามบิน ในคดี “เช็คเด้ง” ซึ่งค าว่า “โง่ดักดาน” ใช้ด่าบุคคล 
ที่เป็นข่าวเพ่ือให้รู้สึกความอับอาย และท าให้ดูต่ าลงโดยเกิดจากความคิดเดิม ๆ ที่คิดว่าเป็นความคิดที่ดีแล้ว
ส าหรับตนเอง อาจจะใช้ความคิดมาหลอกลวงคนในสังคมให้หลงเชื่อและปฏิบัติตามตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 

2. ค าด่าสิ่งสกปรกหรือของเสียท่ีไม่ต้องการ 
     ค าด่าสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่ต้องการ หมายถึง ลักษณะความประพฤติและการปฏิบัติตนที่แสดง
ถึงความน่ารังเกียจ ซึ่งเป็นค าด่าที่ปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 6 ค า ได้แก่ ขยะสังคม ตกโถ
ส้วม ขยะ สวะสังคม สกปรก และอีเน่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
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ภาพที่ 2 เตะลูกเลี้ยงตาย 
ที่มา : เพจอีจัน (16 ตุลาคม 2562) 

จากตัวอย่างข้างต้น “ขยะสังคมประหารดีกว่า” ปรากฏค าด่าค าว่า “ขยะสังคม” จัดอยู่ในค าด่าสิ่ง
สกปรกหรือของเสียที่ไม่ต้องการ เป็นค าพูดที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจเมื่ออยู่ร่วมกันกับ
ผู้อ่ืนในสังคม ซึ่งค าว่า ขยะ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 171) หมายถึง 
หยากเยื่อ, มูลฝอย และค าว่า สังคม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 1199) 
หมายถึง คนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญร่วมกัน 
ดังนั้นค าว่าขยะสังคม คือผู้ที่ท าตัวไร้ประโยชน์และไม่เป็นที่ต้องการของสังคม เป็นค าที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่า
เป็นคนที่สังคมรังเกียจ เป็นคนที่สังคมไม่ต้องการ ท าตัวไม่มีประโยชน์ อยู่ในสังคมก็มีแต่สร้างปัญหาให้สังคม
ได้รับความเดือดร้อน จากข่าว เตะลูกเลี้ยงตาย แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่เป็นข่าวว่ามีนิสัยที่ไม่ดี มีความเจตนา 
ที่จะฆ่าผู้อ่ืน โดยเกิดจากอารมณ์ร้อนของบุคคลที่เป็นข่าว ท าให้คนในสังคมไม่ยอมรับ หากบุคคลที่เป็นข่าว  
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอาจจะสร้างปัญหาให้กับสังคม ส่งผลให้ความปลอดภัยในสังคมลงเพราะฝีมือของคนบางกลุ่ม 
 

3. ค าด่าสัตว ์
    ค าด่าสัตว์ หมายถึง ค าที่กล่าวถึงชื่อสัตว์ประเภทต่าง ๆ มาสื่อถึงรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ 

พฤติกรรม หรือลักษณะอ่ืน ๆ ของคน ซึ่งเป็นค าด่าที่ปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 9 ค า ได้แก่ 
หมา ควายสะดวง ไอ้หมาไม่แดก หอย ช้าง เหี้ย ควาย ชะนี และสัตว์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 

 
 
      

 

ภาพที่ 3 เตะลูกเลี้ยงตาย 
ที่มา : เพจอีจัน (16 ตุลาคม 2562) 

จากตัวอย่างข้างต้น “แรก ๆ ก็ดี นานไปอีกทีก็หมา” ปรากฏค าด่าค าว่า “หมา” จัดอยู่ในค าด่าสัตว์  
เป็นค าพูดที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นคนนิสัยไม่ดี โดยน ามาเปรียบเทียบกับสัต ว์ ซึ่งค าว่า “หมา” 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 , หน้า 1299) หมายถึง ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลาย
ชนิดหลายสกุลในวงศ์ Canidae มีรูปร่างและสีสันแตกต่างกัน ล าตัวมีขนปกคลุม หัวอาจยาวและแหลม หรือ
กลมและสั้น มีเข้ียว 2 คู่ ตีนหน้ามี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ โดยค าว่า “หมา” ในที่นี้มักหมายความ
ว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ า น่ารังเกียจ ไม่มีศักดิ์ศรี ท าให้พฤติกรรมของหมาจึงไม่พ้นที่จะถูกเทียบเคียงกับเรื่องแย่ ๆ 
บางครั้งหมาเป็นตัวแทนของความต่ าต้อย ค าว่า  “หมา” ปัจจุบันใช้พูดเปรียบเทียบถึงคนที่น่ารังเกียจ  
ไม่มีศักดิ์ศร ีมากกว่าการพูดถึงตัวสัตว์ที่เป็นหมาจริง ๆ โดยมีการน ามาใช้ด่าทอคนมีพฤติกรรมที่แย่ ๆ 
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4. ค าด่าชาติก าเนิด 
     ค าด่าชาติก าเนิด หมายถึง ค าที่น าเอกลักษณ์ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติก าเนิด หรืออาชีพของบุพการี 
มากล่าวให้เห็นว่าเป็นจุดก าเนิดของบุคคลนั้น ๆ โดยมุ่งหวังเหยียดหยาม ท าให้ผู้ถูกด่ารู้สึกต่ าต้อย ซึ่งเป็นค าด่า
ที่ปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 9 ค า ได้แก่ ลูกกะหรี่ ชิงหมาเกิด พ่อแม่ไม่สั่งสอน ชาติชั่ว  
ชาติหมา พ่อมึง ยาจก คนชั้นต่ า และแม่มึง ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 บังกระสุนปกป้องแม่ – เมีย 
ที่มา : เพจอีจัน (15 มิถุนายน 2562) 

จากตัวอย่างข้างต้น “ไอ้สัส ไอ้พวกลูกกระหรี่ มึงเห็นข่าวนี้มั้ยคนไม่รู้เรื่องต้องมาตายเพราะพวกมึง  
ถ้ามึงเห็นเฟซกูคอมเม้นนี้แล้ว แอดมาไอ้พวกเหี้ยลูกกระหรี่ สัสเอ้ย..” จากข้อความข้างต้นพบค าด่า ค าว่า 
ไอ้สัสและค าว่าเหี้ยจัดอยู่ในค าด่าสัตว์ แต่ในการแสดงความคิดเห็นข้างต้นจะศึกษาค าด่าค าว่า “ลูกกระหรี่”  
เป็นการเขียนที่ผิด ซึ่งลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง คือ “ลูกกะหรี่” ค านี้จัดอยู่ในค าด่าชาติก าเนิด โดยค าว่า 
“กะหรี่” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 100) หมายถึง โสเภณี (กร่อนมาจากค า
ว่า ช็อกการี ซึ่งเพ้ียนมาจากค าในภาษาฮินดี chokri เด็กผู้หญิง) เป็นค าด่าทีป่รากฏการใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่า
เป็นผู้ที่เกิดมาจากหญิงขายบริการ ทั้งนี้เนื่องจากค่านิยมของคนในสังคมมองว่าการขายบริการทางเพศนั้นเป็น
เรื่องท่ีน่าละอาย น่ารังเกียจ ไม่สมควรจะกระท า ดังนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จึงถูกกดขี่เหยียดหยามให้กลายเป็น
พลเมืองชั้นล่าง และการกดข่ีเหยียดหยามดังกล่าวก็ไม่ได้จ ากัดเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ปู่ ยา ตา ยาย ลูก หลาน เพ่ือน ล้วนได้รับการกดขี่เหยียดหยามดังกล่าวด้วย  
ซึ่งในบริบทนี้การด่าว่าเป็น “ลูกกะหรี่” จึงเป็นการด่า เพ่ือกดขี่ เหยียดหยาม ประณาม ให้รู้สึกต่ าต้อยและ 
ไม่มีศักดิ์ศรี ทว่าในความเป็นจริงแล้วผู้ด่าอาจไม่รู้จักครอบครัวผู้ที่ถูกด่าก็ได้   

 
5. ค าด่าความเชื่อทางศาสนาและภูตผี 

     ค าด่าความเชื่อทางศาสนาและภูตผี หมายถึง ค าที่กล่าวถึงลักษณะหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคติความ
เชื่อทางศาสนา และคติความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ  ซึ่งเป็นค าด่าที่ปรากฏในช่องแสดง 
ความคิดเห็น พบจ านวน 8 ค า ได้แก่ ตายโหง ผี ฉิบหาย บักปอป สัตว์นรก บักพาก เปรต และเวร ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 

 
 
 

ภาพที่ 5 เตะลูกเลี้ยงตาย 
ที่มา : เพจอีจัน (16 ตุลาคม 2562) 
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จากตัวอย่างข้างต้น “ประหารไป สัตว์นรก สารเลวสุดทีนเลย” ปรากฏค าด่าค าว่า “สัตว์นรก” จัดอยู่
ในค าด่าความเชื่อทางศาสนาและภูตผี เป็นค าพูดที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นคนที่มีนิสัยไม่เหมือนคนแต่เป็น
เดรัจฉาน ซึ่งค าว่า สัตว์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556,หน้า 1025 ) หมายถึง สิ่งมีชีวิต 
ซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง ความหมายที่ใช้กันเป็นสามัญ 
หมายถึง สัตว์ที่ไม่ใช่คน, เดรัจฉาน ส่วนค าว่า นรก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2556, 
หน้า 607) หมายถึง ภพภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ท าบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ ดังนั้นค าว่า “สัตว์นรก” 
 โดยปริยายหมายถึง ภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์ทรมานซึ่งเมื่อน ามารวมกันจึงหมายถึง  สัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในนรก 
ค าว่า สัตว์ ในที่นี้มิได้หมายถึง สัตว์เดรัจฉาน แต่หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ส่วนนรก
เป็นชื่อของภูมิที่ต่ าที่สุด เป็นแดนส าหรับลงทัณฑ์มนุษย์ที่ได้ก่อกรรมท าชั่วไว้ในครั้งที่มีชีวิตอยู่ตอนเป็นมนุษย์  
ในสังคมไทยปัจจุบัน สัตว์นรก เป็นค าที่ใช้เปรียบเทียบผู้ที่ท าชั่วอย่างรุนแรงเหี้ยมโหดไร้คุณธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่ท าชั่วต่อพระศาสนา เช่น ลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูป ฆ่าพระภิกษุ ท าร้ายร่างกายและรู้สึกโกรธ
แค้นอย่างท่ีสุดจนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง เพ่ือให้สาสมกับสิ่งที่คน ๆ นั้น   
 

6. ค าด่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย  
     ค าด่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย หมายถึง ค าที่กล่าวถึงลักษณะของอวัยวะในร่างกายทุกส่วนไม่ว่าจะ
เป็นใบหน้า เท้า ปาก ซึ่งเป็นค าด่าที่ปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 7 ค า ได้แก่ หน้าเหี้ย  
ปากหมา หน้าตัวเมีย หน้าด้าน ปากดี ส้นตีน และหน้าบาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

 
 
 

 

ภาพที่ 6 ผัวโหด สารภาพแล้ว ฆ่าฝังดิน ปราณี 
ที่มา : เพจอีจัน (13 ตุลาคม 2562) 

 
จากตัวอย่างข้างต้น “ขอให้เป็นญาติมึงนะแล้วกูจะหัวเราะให้ หน้าเหี้ยนิสัยก็เหี้ยอีกน่าสงสาร” 

ปรากฏค าด่าค าว่า “หน้าเหี้ย” จัดอยู่ในค าด่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย เป็นค าพูดที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่ามี
พฤติกรรมที่เลว ต่ า ซึ่งค าว่า หน้า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 1286) หมายถึง 
ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง และค าว่า เหี้ยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
(2556 , หน้ า  1352)  หมายถึ ง  ชื่ อสั ตว์ เ ลื้ อยคลานขนาดใหญ่ชนิ ด  Varanus salvator (Laurenti)  
ในวงศ์ Varanidae เป็นสัตว์สกุลเดียวกับตะกวด โตเต็มวัยยาวได้ถึง 2.5 เมตร ตัวอ้วนใหญ่สีน้ าตาลเข้ม  
มีลายดอกสีเหลืองพาดขวาง หางยาว อาศัยและหากินบริเวณใกล้น ้า, ตัวเงินตัวทอง หรือ แลน ดังนั้นค าว่า 
“หน้าเหี้ย” คือ ค าที่ใช้ด่าทอแสดงความไม่พอใจอย่างมาก มักสื่อถึงพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ เป็นค าที่ใช้ด่า
บุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่เลว ต่ า โดยเติมค าว่า “หน้า” หน้าค าว่า “เหี้ย” เนื่องจากคนไทยจะ
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ยึดติดกับค่านิยม เกี่ยวกับหน้า โดยใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่ามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยน าพฤติกรรม 
มาเปรียบเทียบกับสัตว์เพ่ือให้บุคคลนั้นรู้สึกเจ็บปวดใจ   
 

7. ค าด่าลักษณะนิสัยหรือความประพฤติ 
     ค าด่าลักษณะนิสัยหรือความประพฤติ หมายถึง ค าที่กล่าวถึงการแสดงออกทางกาย วาจา สีหน้า  
คนที่ปฏิบัติตนไม่ดี ซึ่งเป็นค าด่าที่ปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 13 ค า ได้แก่ สถุน นิสัยเสีย 
อุบาทว์ ตอแหล ระย า สารเลว ทุเรศ ชั่ว สันดาน เสือก จัญไร เลว และอัปรีย์  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 

ภาพที่ 7 เฒ่าหื่น! ย่องข่มขืนวัว 
ที่มา : เพจอีจัน (30 สิงหาคม 2562) 

 
จากตัวอย่างข้างต้น “โอ๊วตายแล้ว อุบาทแท้” ปรากฏค าด่าค าว่า “อุบาท” จากข้อความข้างต้นค าว่า 

“อุบาท” เป็นการเขียนที่ผิด ซึ่งลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง คือ “อุบาทว์” โดยจัดอยู่ในค าด่าลักษณะนิสัยหรือ 
ความประพฤติ เป็นค าพูดที่ด่าบุคคลที่ เป็นข่าวว่าเป็นคนเลว ซึ่งค าว่ า “อุบาทว์” พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 1425) หมายถึง อัปรีย์, จัญไร, ไม่เป็นมงคล เป็นค าที่ใช้ด่าบุคคลที่
เป็นข่าวว่าเป็นบุคคลที่กระท าในสิ่งที่ไม่ดี เรื่องที่ไม่เป็นมงคล เป็นการกระท าที่เลวโดยผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม  
ไม่กระท าในลักษณะที่บุคคลในข่าวได้กระท า เพราะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่สมควร และเป็นการกระท า 
ที่สร้างความอับอายให้กับตนเองและคนในสังคม ค าว่า “อุบาทว์” เป็นค าที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นคน
อัปรีย์ เพ่ือให้บุคคลที่เป็นข่าวมีความรู้ละอายแก่ใจในการกระท าที่ไม่ดี ท าจัญไร จนท าให้ผู้คนในสังคมรังเกียจ 
 

8. ค าด่ารูปลักษณ์ 
     ค าด่ารูปลักษณ์ หมายถึง ค าที่กล่าวถึงลักษณะเกี่ยวกับร่างกายภายนอกที่เห็นได้อย่างชัดเจน  
มาน าเสนอในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ ด า เตี้ย อ้วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 
 

 

ภาพที่ 8 ผัวโหด สารภาพแล้ว ฆ่าฝังดิน ปราณี 
ที่มา : เพจอีจัน (13 ตุลาคม 2562) 

จากตัวอย่างข้างต้น “อีด าโดนแน่” ปรากฏค าด่าค าว่า “อีด า” จัดอยู่ในค าด่ารูปลักษณ์ เป็นค าพูด 
ที่ใช้ด่าบุคคลที่ เป็นข่าวว่ารูปลักษณ์สีผิวที่ ไม่เหมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งค าว่า “ด า” พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 433) หมายถึง สีอย่างสีเขม่าไฟจับก้นหม้อ, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ 
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บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เป็นค าที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่ามีรูปลักษณ์ทางร่างกาย
ที่เห็นได้ชัด มักเป็นลักษณะที่คนในสังคมเห็นว่าผิดปกติ จึงน าค าว่า “ด า” มาใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวให้มี
ความรู้สึกว่าตนเองมีรูปลักษณ์ที่ไม่สวยงามเหมือนบุคคลอ่ืนทั่วไป เพราะมีรูปลักษณ์ที่เห็นได้ชัดว่ามีสีผิวด า  
ท าให้คนในสังคมไม่คบหา โดยคนส่วนใหญ่ในสังคมจะมีค่านิยมเรื่องรูปลักษณ์ท่ีสวยงามจะไม่ด า  
 

9. ค าด่าอาการโรค  
     ค าด่าอาการโรค หมายถึง ค าที่กล่าวถึงลักษณะของโรคร้ายชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้คนในปัจจุบัน  
ซึ่งเป็นค าด่าที่ปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ โรคจิต จิตป่วย และอีห่า ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 
  
 
 

ภาพที่ 9 สุดท้าย เสี่ยท็อป จนมุม 
ที่มา : เพจอีจัน (18 ตุลาคม 2562) 

จากตัวอย่างข้างต้น “เบื่อ ไอ้พวกโรคจิต สร้างแต่เรื่อง ว่างมากล่ะสิ” ปรากฏค าด่าค าว่า “โรคจิต”  
จัดอยู่ในค าด่าอาการโรค เป็นค าพูดที่ด่าบุคคลที่มีความคิดที่ไม่ปกติเหมือนบุคคลทั่วไป  ซึ่งค าว่า “โรคจิต” 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  (2556, หน้า 1024) หมายถึง โรคทางจิตใจที่มีความผิดปรกติ
ของความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่ เช่น มีอาการหลงผิด ประสาท
หลอน, วิกลจริต เป็นค าที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นคนที่มีความคิดที่ผิดปกติทางจิตใจ คิดถึงสิ่งใดอยู่ก็จะ
มองเห็นเป็นสิ่งที่คิดตลอดเวลา จึงท าให้คนประเภทนี้มีอาการประสาทหลอน และจะใช้ความคิด ความรู้สึก 
อารมณ์ ที่ไม่ปกติมีอารมณ์แปรปรวน เมื่อคิดที่จะท าอะไรก็จะไม่ได้คิดก่อนที่จะท า ซึ่งบุคคลที่เป็นโรคจิต  
จะมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมสติได้ ค าว่า “โรคจิต” เป็นค าด่าที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นคนที่ประสาท
หลอน เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม เป็นบุคคลอันตราย มีความรู้สึกท่ีไม่เหมือนคนปกติ บุคคลเหล่านี้จะอยู่ร่วมกับ
คนในสังคมยาก เพราะจะน าภัยอันตรายมาสู่คนในสังคมได้  
 

10. ค าด่าพืชพรรณ  
       ค าด่าพืชพรรณ หมายถึง ค าที่กล่าวถึงชื่อพืชพรรณชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงพืชผักและป่าไม้ มาซึ่งเป็น 
ค าด่าท่ีปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 1 ได้แก่ อีดอกทอง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 10 ผัวโหด สารภาพแล้ว ฆ่าฝังดิน ปราณี 
ที่มา : เพจอีจัน (13 ตุลาคม 2562) 
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จากตัวอย่างข้างต้น “แล้วมึงเป็นไร อีสัส หน้ามึงสวยมาก อีดอกทอง ให้กูแดกหรอ กูต้องแคร์อ่ะ  
ห่ะอีสัส” ปรากฏค าด่าค าว่า “อีดอกทอง” จัดอยู่ในค าด่าพืชพรรณ เป็นค าพูดที่ด่าบุคคลที่มีความคิดที่ไม่ปกติ
เหมือนบุคคลทั่วไป  ซึ่งค าว่า “อีดอกทอง” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  (2556, หน้า 425) 
หมายถึง หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นค าด่า) ค าด่าที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นผู้หญิงที่ใจง่าย  
มีความรู้สึกทางเพศรุนแรง เป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาในเรื่องเพศ ดังนั้นค าว่า “ดอกทอง” จึงใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าว
ให้รู้สึกเจ็บใจและเจ็บปวดนั้นเอง  
 

11. ค าด่าที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
      ค าด่าท่ีเกี่ยวกับเรื่องเพศ หมายถึง ค าท่ีกล่าวถึงลักษณะที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศหรือการร่วมเพศ  
ซึ่งเป็นค าด่าที่ปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 4 ค า ได้แก่ ตูดบาน เสี้ยน ร่าน และเงี่ยน  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 เตะลูกเลี้ยงตาย 
ที่มา : เพจอีจัน (16 ตุลาคม 2562) 

จากตัวอย่างข้างต้น “ถูกต้องค่ะ เราก็มีแฟนใหม่ เจอเม้นว่าร่านบ้าง เงี่ยนบ้าง เกลียดคนเม้นมากกว่า 
คนเตะเด็ก ใจแคบมาก ไม่แยกแยะ” จากข้อความข้างต้นพบค าด่า ค าว่าร่านและค าว่าเงี่ยน โดยจัดอยู่ในค าด่า
เกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นค าที่มีความหมายถึง อาการหรือความต้องการทางเพศ ซึ่งค าว่า "ร่าน" มักใช้ด่าทอหรือ 
ว่ากล่าวผู้หญิง เพ่ือสื่อความว่า เป็นผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูง หรือมีการคบหาผู้ชายหลายคน ค าว่า 
“ร่าน” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔, หน้า ๙๙๘) หมายถึง อยาก, ใคร่, (มักใช้ในทางกามารมณ์) 
ต้องการสื่อเพ่ือด่าคน ๆ นั้นว่ามีความอยาก ใคร่ หรือมีความใคร่ในเรื่องกามารมณ์ เป็นคนที่ประพฤติตัวไม่ดี 
ไปหาผู้ชาย หรือแสดงกริยามารยาทที่ใกล้ชิดผู้ชายมากเกินไป ส่วนค าด่าค าว่า “เงี่ยน” เป็นค าที่มีความ
หมายถึง อาการหรือความต้องการทางเพศสูงเช่นเดียวกับค าว่า "ร่าน" ซึ่งค าว่า “เงี่ยน” พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 294) หมายถึง อยากจัด, กระหายจัด, มีความรู้สึกอยากหรือ
กระหายเป็นก าลัง, (โดยมากใช้เฉพาะของเสพติดและกามคุณ) โดยเป็นค าที่ใช้ด่าผู้ที่ต้องการกล่าวหาว่ามีความ
ต้องการทางเพศสูง ท าให้ผู้ถูกด่าหรือถูกกล่าวหาเกิดความรู้สึกอับอาย 
 

12. ค าด่าอาชีพที่ไม่ได้รับการยอมรับ 
       ค าด่าอาชีพ หมายถึง ค าที่กล่าวถึงลักษณะที่เกี่ยวกับการท างานหรืออาชีพของบุคคล ซึ่งเป็นค าด่า  
ที่ปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน 2 ค า กะหรี่ และโสเภณี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 12 ยกเลิกเพราะเป็นคนไทย 
ที่มา : เพจอีจัน (23 มิถุนายน 2562) 

จากตัวอย่างข้างต้น “เยอะค่ะ ตอนแรกจะพิมพ์โสเภณีก็เกรงใจ” ปรากฏค าด่าค าว่า “โสเภณี”  
จัดอยู่ในค าด่าอาชีพ เป็นค าพูดที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศ ซึ่งค าว่า “โสเภณี” 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 1274) หมายถึง หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้า
ประเวณี เป็นค าที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวที่เป็นผู้หญิงว่าเป็นผู้หญิงที่หารายได้เลี้ยงชีพตนเองและคนในครอบครัว
โดยท าอาชีพขายบริการ ซึ่งคนในสังคมมองเป็นอาชีพต้องห้ามส าหรับผู้หญิง ดังนั้นผู้หญิงคนใดที่หาเลี้ยงชีพ
ด้วยการค้าประเวณีจึงถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี ไม่มีเกียรติ ไม่มีศักดิ์ศรี ไม่ควรได้รับการยกย่อง 
 

13. ค าด่าอาวุธ  
       ค าด่าอาวุธ หมายถึง ค าที่กล่าวถึงสิ่งของที่มีลักษณะเกี่ยวกับการใช้ต่อสู้ หรือเพ่ือล่าสัตว์ ซึ่งเป็น 
ค าด่าท่ีปรากฏในช่องแสดงความคิดเห็น พบจ านวน  1 ค า ได้แก่ค าว่า ไอ้หอก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 

ภาพที่ 13 เสี่ยท็อปสตรอรี่ว์ เบอรี่ 
ที่มา : เพจอีจัน (18 ตุลาคม 2562) 

จากตัวอย่างข้างต้น “ตูดบาน แน่ไอ้ท็อป...ไอ้หอก” พบค าด่าค าว่า ตูดบานและค าว่าไอ้หอกซึ่งค าด่า
ค าว่า ตูดบาน จัดอยู่ในค าด่าที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ และค าด่าค าว่า “หอก” จัดอยู่ในค าด่าอาวุธ แต่ในการแสดง
ความคิดเห็นข้างต้นจะศึกษาค าด่าค าว่า “หอก” เป็นค าพูดที่ใช้ด่าบุคคลที่เป็นข่าวว่าเป็นบุคคลอันตราย ซึ่งค า
ว่า “หอก” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 , หน้า 1320) หมายถึง อาวุธส าหรับแทง
ชนิดหนึ่ง ท าด้วยโลหะ มีด้ามยาว ค าว่า “หอก” มีนัยว่าเป็นการแช่งให้ “หอก” ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้หัก 
แต่เมื่อน ามาเปรียบเทียบใช้ในค าด่า ค าว่าหอกค านี้ถูกน ามาเพ่ือใช้ด่าผู้ชายที่ไม่มีน้ ายา ไม่รู้จักพอ เพราะ
ค่านิยมในสังคมที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตว่าผู้ชายจะต้องเป็นใหญ่ จะต้องมีลูกสืบสกุลจนมาถึงปัจจุบันท าให้ผู้ชาย
หลายคนโดนล้อต่าง ๆ นานา เกี่ยวกับอวัยวะเพศของเขาท าให้เกิดความอับอาย และถูกด่าว่าไม่น้ ายา  
ไม่สามารถมีลูกได้ค า ๆ นี้จึงถือเป็นค าด่าที่แรงส าหรับผู้ชายเพราะนอกจากจะท าให้อายแล้วยังท า ให้เสีย
ความรู้สึกอีกด้วยแสนรักของผู้ชาย  
 
สรุปและอภิปรายผล  

การศึกษา กลวิธีการใช้ค าด่าท่ีปรากฏในเพจอีจัน สามารถสรุป และอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
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จากการศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใช้ค าด่าท่ีปรากฏในเพจอีจัน” โดยน าเนื้อหาจากการแสดงความคิดเห็น 
ใต้โพสต์ที่น าเสนอข่าวในเพจอีจันระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และเลือกเฉพาะโพสต์ที่
มีการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ 200 ความคิดเห็นขึ้นไป พบจ านวน 15 โพสต์ พบค าด่าในการแสดงความคิดเห็น
จ านวน 71 ค า ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ 13 ประเภท คือ 1) ค าด่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย 2) ค าด่าสัตว์  
3) ค าด่าลักษณะนิสัยหรือความประพฤติ 4) ค าด่าชาติก าเนิด 5) ค าด่าท่ีเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและภูตผี  
6) ค าด่าความผิดปกติของสมอง 7) ค าด่าสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่ต้องการ 8) ค าด่ารูปลักษณ์ 9) ค าด่า
อาการโรค 10) ค าด่าพืชพรรณ 11) ค าด่าเกี่ยวกับเรื่องเพศ 12) ค าด่าอาชีพ และ 13) ค าด่าอาวุธ ดังสรุปผล
การศึกษาไว้ข้างต้น ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์พบว่า การใช้ค าด่าลักษณะนิสัยหรือความประพฤติพบมากที่สุดจ านวน  
13 ค า รองลงมาค าด่าชาติก าเนิดและค าด่าสัตว์ พบจ านวน 9 ค า ค าด่าความเชื่อทางศาสนาและภูตผี  
พบจ านวน 8 ค าส่วน ค าด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย 7 ค า ค าด่าความผิดปกติของสมองและค าด่า 
สิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่ต้องการพบจ านวนเท่ากันคือ 6 ค า ค าด่าท่ีเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบจ านวน 4 ค า ค าด่า
รูปลักษณ์ และค าด่าอาการโรค พบจ านวนเท่ากันคือ 3 ค า ค าด่าอาชีพพบจ านวนเท่ากันคือ 2 ค า และที่พบ
จ านวนน้อยที่สุดคือค าด่าพืชพรรณและค าด่าอาวุธ 1 ค า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพจอีจัน เป็นเพจที่มีการน าเสนอ
ข่าวที่เป็นข่าวอาชญากรรมเชิงสืบสวนสอบสวนซึ่งมักเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายทั้งในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้คน หรือเกี่ยวกับความประพฤติตนของคนในสังคม ดังนั้นจึงมักพบการใช้ค าด่าเกี่ยวกับลักษณะ
นิสัยและความประพฤติจ านวนมากที่สุด เมื่อน าผลการศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใช้ค าด่าที่ปรากฏในเพจอีจัน”  
มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยอรทัย ชินอัครพงศ์ (2557) ศึกษาเรื่อง “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของค าด่า 
ในภาษาไทย” ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา 13 ประเภท พบว่า ผลการศึกษาที่ค้นพบบางส่วน 
มีความคล้ายคลึงกันและบางส่วนมีความแตกต่างกัน โดยผลการศึกษาที่พบจะเรียงตามล าดับจ านวนที่พบจาก
มากไปน้อย ผลการศึกษาเรื่อง “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของค าด่าในภาษาไทย” พบว่า มีการใช้ค าด่าที่ใช้อวัยวะ
ในร่างกายพบมากที่สุดจ านวน 36 ค า รองลงมาค าด่าสัตว์พบจ านวน 30 ค า การใช้ค าด่าลักษณะนิสัยหรือ
ความประพฤติพบจ านวน 26 ค า ค าด่าชาติพันธุ์หรือชาติก าเนิดพบจ านวน 23 ค า ส่วนค าด่าความเชื่อทาง
ศาสนาพบจ านวน 13 ค า ค าด่าสิ่งสกปรกหรือของเสียที่ไม่ต้องการพบจ านวน 10 ค า ค าด่าความผิดปกติของ
สมองและค าด่าเพศ/อวัยวะเพศพบจ านวน 9 ค า ค าด่าโรค/อาการโรคพบจ านวน 8 ค า ค าด่าพืชพรรณและ 
ค าด่าอาชีพพบจ านวน 6 ค า ค าด่ารูปลักษณ์ 4 ค า และค าด่าที่พบน้อยที่สุดคือ ค าด่าอาวุธพบจ านวน 2 ค า 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุม่ตัวอย่างบางส่วนมีความคล้ายคลึงกันและบางส่วนมีความแตกต่างกัน  

ในขณะที่เมื่อเทียบผลการศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใช้ค าด่าท่ีปรากฏในเพจอีจัน” กับงานวิจัยของสุธาสินี  
พลอยขาว (2551) ศึกษาเรื่อง “วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต” พบว่า  
มีผลการศึกษาต่างกัน โดยการศึกษาเรื่อง “วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทาง
อินเทอร์เน็ต” มีการใช้ค าหยาบที่เป็นค าที่ต้องห้ามเกี่ยวกับสัตว์ และค าต้องห้ามเกี่ยวกับเรื่องเพศมากที่สุด  
ต่างกับการศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใช้ค าด่าท่ีปรากฏในเพจอีจัน” ที่มีการใช้ค าด่าสัตว์และค าด่าเกี่ยวกับเรื่องเพศ
จ านวนน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใช้ค าด่าที่ปรากฏในเพจอีจัน” เป็นค าด่าที่ปรากฏ
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ในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ข่าว ซึ่งข่าวที่น าเสนอในเพจอีจันนั้นเน้นข่าวที่เป็นข่าวอาชญากรรมเชิง
สืบสวนสอบสวนซึ่งมักเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน หรือเก่ียวกับความ
ประพฤติตนของคนในสังคม ดังนั้นค าด่าสัตว์และค าด่าเกี่ยวกับเรื่องเพศจึงมีจ านวนน้อยนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใช้ค าด่าที่ปรากฏในเพจอีจัน” ท าให้ผู้ที่มีความสนใจการศึกษาค าด่า 
ในภาษาไทยจากสื่ออ่ืน ๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาค าด่าในเพจอ่ืน ๆ เพ่ือหาข้อมูลที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ค าด่า 
ที่น่าสนใจยังอีกมากมาย 
 2. ควรศึกษาค าด่าภาษาไทยในเพจอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาค้นหาค าตอบว่าค าด่าหนึ่งค าที่เหมือนกัน เมื่อใช้ 
ในบริบทการด่าที่แตกต่างกัน ค าด่านั้นจะท าหน้าที่สื่อความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 
เอกสารอ้างอิง 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2556).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  

นามมีบุ๊คพับเพลิเคชั่น.  
วิสันต์ สุขวิสิทธิ์.  (2547).  วัจนกรรมการบริภาษในภาษาไทย.  วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรปริญญามหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุธาสินี พลอยขาว.  (2551).  วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต.

วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อรทัย ชินอัครพงศ์.  (2557).  อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของค าด่าในภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
Ejan.  (2560).  ข้อมูลเพจอีจัน.  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: www.facebook.com/pg/Ejan. (2562, 12 

พฤศจิกายน). 
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กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจในโฆษณาของเซเว่นอีเลฟเว่น 
PERSUASIVE STRATEGIES USED BY SEVEN ELEVEN 

ADVERTISEMENT 

 
            ปฏิมากร จิตนุรักษ์1  อัญมณี ด าจ่า2  ภัคจิรา นิลมานัตต์3 

และบุษกร โกมลตรี4 
 

                    
บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจที่ปรากฏในโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่น 
โดย เก็บข้ อมู ลจาก โฆษณาจ านวนทั้ งหมด  72  โฆษณา คั ด เลื อก เฉพาะที่ เ ผยแพร่ ใน เว็ บ ไซต์   
WWW.YOUTUBE.COM เท่านั้น  

 ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจในโฆษณาของเซเว่นอีเลฟเว่น มี 6 กลวิธี  คือ  
1) การโน้ม-น้าวใจโดยใช้ตัวบุคคล ได้แก่ การโน้มน้าวใจโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏในโฆษณา  2) การโน้มน้าว
ใจโดยใช้อารมณ์ ได้แก่ การใช้ค าขวัญ การเล่นค า การยั่วยุประสาทสัมผัส การใช้ภาษาภาพพจน์และการสร้าง
ค าใหม่ที่ไม่เป็นไปตามระบบภาษาไทย 3) การโน้มน้าวใจโดยใช้เหตุผล ได้แก่ การอ้างเหตุไปสู่ผล 4) การโน้ม
น้าวใจโดยใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา 5) การโน้มน้าวใจโดยใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข  
6) การโน้มน้าวใจโดยใช้ภาษาจูงใจให้สิ่งตอบแทน กล่าวได้ว่าโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นมีกลวิธีภาษาโน้มน้าวใจ 
ที่หลากหลายและผสมผสานกัน จึงสร้างจุดเด่นให้กับโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นสามารถโน้มน้าวใจ และ 
สร้างแรงจูงใจให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึนซึ่งอาจช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการเซเว่นอีเลฟเว่นเพ่ิมขึ้น  
 
ค าส าคัญ:  กลวิธีทางภาษา  การโน้มน้าวใจ  โฆษณา   เซเว่นอีเลฟเว่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ ดร, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    
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บทน า  
 การโฆษณาเป็นกลยุทธ์ส าคัญทางการตลาดประการหนึ่งซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ตนต้องการ  ปัจจุบันการโฆษณามักพบเห็นได้ทั่วไป ผ่านทางโทรทัศน์ 
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต โดยที่เจ้าของสินค้าและผู้สร้างสรรค์โฆษณาได้มีการคิดค้นรูปแบบและเลือกสรร
ภาษาโฆษณาให้สามารถโน้มน้าวใจและดึงดูดความสนใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด (ทิพย์วรรณ เปรมปัญญา 
2554, น.1)  

เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นธุรกิจค้าปลีกรูปแบบหนึ่งที่ให้บริการการขายความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและ 
เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ชีวิตเร่งรีบ ประหยัดเวลา เซเว่นอีเลฟเว่นเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยที่ไม่มี
วันหยุดและมีสาขาทั่วโลกที่มากที่สุด จัดเป็นธุรกิจที่ให้ความสนใจกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  รวมทั้งยังมีการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับคู่ค้าหรือแม้แต่พัฒนาสินค้าใหม่เอง เพ่ือน าเสนอสินค้าใหม่
ที่หลากหลาย  สร้างทางเลือกเพ่ิมข้ึนให้กับผู้บริโภค (ทศพล ภู่จ านงค์ 2559, น.1) 

 เซเว่นอีเลฟเว่นถือก าเนิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2470 ถึง พุทธศักราช 2563 และได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริกา รการให้บริการทั้งสินค้าต่าง ๆ 
นอกเหนือจากการท าหน้าที่ขายสินค้าของกินของใช้ทั่วไปแล้วนั้น ยังมีการให้บริการต่างๆด้วย ได้แก่  
การบริการรับฝากเงิน การต่อทะเบียนรถ การบริการช าระภาษี การจัดจ าหน่ายบัตรในงานต่าง ๆ และ  
การให้บริการอีกมากมายและที่ส าคัญเซเว่นอีเลฟเว่นต้องอาศัยการโฆษณาเพ่ือจูงใจลูกค้าให้เห็นถึงความ
สะดวกต่างๆ ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น 

โฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นใช้วิธีการจูงใจลูกค้าโดยการโฆษณาสินค้าที่สื่อให้เห็นความต่างจากร้านค้าทั่วไป 
ในลักษณะเป็นเอกลักษณ์โดยที่ร้านอ่ืนไม่มี มาให้ลูกค้าแลกซื้อหรือจ าหน่ายเป็นประจ า เพ่ือให้ผู้บริโภคหันมา 
ให้ความสนใจและเลือกใช้บริการไม่ใช่แค่ร้านค้าปลีกธรรมดา แต่เป็นการขายความสะดวกในรูปแบบ 
Convenient Service ที่มีขายตั้งแต่อาหาร หนังสือ กาแฟ เบเกอรี่อบสด  Grocery อาหารเสริมสุขภาพ  
ช าระค่าน้ า-ค่าไฟ-ค่าตั๋วหนังผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือแม้แต่การเสริมบริการอ่ืน ๆ อาทิ การรับส่งพัสดุภัณฑ์ 
เป็นต้น นอกจากนี้โฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นที่ผู้คนต่างให้ความสนใจมากที่สุดคือภาพยนตร์โฆษณาในวันครูที่มี
ยอดวิวยอดวิวผู้ชมสูงสุดถึง 12 ล้านวิว ซึ่งเป็นโฆษณาของเซเว่นที่เป็นการซื้อใจผู้ชมเพ่ือให้เป็นที่จดจ าแม้ว่า 
จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการน าเสนอขายสินค้าก็ตาม ซึ่งการโฆษณาจะสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้นั้นการใช้ภาษา
ในโฆษณาจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด 

ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่ากลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจของโฆษณาและการ
น าเสนอรูปแบบโฆษณาของเซเว่นอีเลฟเว่นมีความน่าสนใจ จึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ
ของโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อแวดวงต่าง ๆ ให้มากข้ึน     

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจในโฆษณาของเซเว่นอีเลฟเว่น 
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วิธีการศึกษา  
1. ส ารวจข้อมูลวีดิทัศน์โฆษณาของเซเว่นอีเลฟเว่นจาก WWW.YOUTUBE.COM รวมทั้งแนวคิดและ

ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการโน้มน้าวใจ 
2. เก็บข้อมูลจากช่องยูทูปของ 7 eleven Thailand ที่โฆษณาในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 

ถึง 31 มีนาคม 2563 พบว่ามีโฆษณา7 eleven Thailand ในช่วงเวลาดังกล่าวจ านวน 72 โฆษณา 
3. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยใช้กรอบแนวคิดของอริสโตเติล (คณะกรรมการกลุ่ม

ผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา 2531, น.224-229)  คือการโน้มน้าวใจโดยใช้ตัวบุคคล ได้แก่  
การโน้มน้าวใจโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏในโฆษณา การโน้มน้าวใจโดยใช้อารมณ์ ได้แก่ การยั่วยุประสาทสัมผัส 
การใช้ค าขวัญ การสร้างค าใหม่ที่ไม่เป็นไปตามระบบภาษาไทย และการเล่นค า การโน้มน้าวใจโดยใช้เหตุผล 
ได้แก่ การอ้างเหตุไปสู่ผล และใช้กรอบแนวคิดของพระมหาสันติราษฎร์ ฌานสนฺติ (พวงมลิ) (2562, น.238) 
คือ การใช้ภาษาภาพพจน์ การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข  
การใช้ภาษาจูงใจให้สิ่งตอบแทน  

4. น าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีเขียนแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการศึกษา  
 การศึกษาข้อมูลกลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจของโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่น คณะผู้วิจัยได้น าวีดิทัศน์
โฆษณาของเซเว่นอีเลฟเว่นจ านวน 72 โฆษณามาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ พบว่ามีกลวิธีใช้ภาษา
โน้มน้าวใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. การโน้มน้าวใจโดยใช้ตัวบุคคล 

 การโน้มน้าวใจโดยใช้ตัวบุคคล คือ การที่โฆษณาน าบุคคลที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนเป็นบุคคลที่สื่อ
และผู้คนในสังคมให้ความสนใจมาอ้างในโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักร้อง ศิลปิน และผู้มีชื่อเสียงในสังคม 
เพ่ือเป็นตัวกลางในสื่อสารและโน้มน้าวใจไปสู่กลุ่มผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท าให้ผู้บริโภคสามารถ
จดจ าตราสินค้าได้ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกดีต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จนน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ
และการบริโภค (ณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น 2558, น.6) 

 การโน้มน้าวใจโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏในโฆษณา 

 การโน้มน้าวใจโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏในโฆษณาอาจเป็นดาราแสดงหรือผู้เชี่ยวชาญในแขนงใด  
แขนงหนึ่งที่บริษัทโฆษณายกมาอ้าง วิธีการโน้มน้าวใจแบบนี้ปรากฏในเมืองไทยนานมาแล้วและดูน่าเชื่อถือ 
(คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา 2531, น.224-229)   

 

 

http://www.youtube.com/
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ตัวอย่างท่ี 1 โฆษณา เรื่อง All Café 

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RGQn4Urw2jg 

บทโฆษณา 

ณเดชน์ : All Café พร้อมเสิร์ฟความสดชื่นให้คุณทุกวัน ทั้งวัน 

ญาญ่า : Freshtination All café 

โฆษณาข้างต้นมีการใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยใช้ตัวบุคคลโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏ  
ในโฆษณา คือ ณเดชน์ คูกิมิยะและญาญ่า อุรัสยา เสเปอร์บันด์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งด้านการแสดงและโฆษณา ดังนั้นผู้ รับสารโฆษณาจึงให้การยอมรับและ 
มองเป็นแบบอย่าง การใช้กลวิธีดังกล่าวในงานโฆษณาจะช่วยดึงดูดใจในการเลือกซื้อสินค้าของผู้รับชมโฆษณา
ได้รวดเร็วขึ้น  

ตัวอย่างท่ี 2 โฆษณา ALL member ยินดีรับใช้ 

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=F1qvt_8NwZk&t=2s 

บทโฆษณา 

นาย ณภัทร : “ยินดีรับใช้ all member ยินดีเสมอก็ท าด้วยหัวใจ อยากให้รู้รู้เอาไว้มีแต้มให้เธอ

ทุกวัน ดึกแค่ไหนก็ได้ไม่ให้เธอต้องรอ  แค่สมัครก็พอ  ไม่ต้องขอให้แต้มไปเลย” 

โฆษณาข้างต้นเป็นการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏในโฆษณา คือ นาย ณภัทร 

เสียงสมบุญ ซึ่งเป็นนักแสดงที่โด่งดังและเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าที่มากความสามารถ การร้องเพลงเชิญชวน 

https://www.youtube.com/watch?v=RGQn4Urw2jg
https://www.youtube.com/watch?v=F1qvt_8NwZk&t=2s
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มาสมัคร ALL member ของนาย ณภัทร จึงเป็นที่สนใจของผู้คน โน้มน้าวใจแฟนคลับเหล่านั้นให้มาเป็นสมาชิก  

ALL member ได้ไม่ยากและท่ีส าคัญการสื่อสารผ่านเพลงก็สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ทุกวัยอีกด้วย 

2. การโน้มน้าวใจโดยใช้อารมณ์  

การโน้มน้าวใจโดยใช้อารมณ์ ในที่นี้อารมณ์หมายรวมถึงจิตวิทยาด้วย เป็นวิธีการโน้มน้าวใจที่ได้ผลดี
โดยเฉพาะการโฆษณากับเด็กและผู้หญิง ทั้งนี้การเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างขาดไม่ได้ส าหรับผู้คิด 
ค าโฆษณา และจะต้องศึกษาถ้อยค าที่สร้างอารมณ์ด้วยว่ามีลักษณะเช่นไร  หากศึกษาล าดับความต้องการหรือ
สิ่งจูงใจอาจจะช่วยก าหนดภาษาที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าบางประเภทส าหรับบุคคลบางระดับได้เป็นอย่างดี 
(คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา 2531, น.224-229) 

 2.1 การยั่วยุประสาทสัมผัส 

การยั่วยุประสาทสัมผัส คือ การใช้ค าที่สื่อสารสัมผัสให้เห็นจริง มีการใช้ค าที่เน้นสื่อความหมายทาง
ประสาทสัมผัส เป็นต้น (พนมพร นิรัญทวี 2544, น.59) 

ตัวอย่างท่ี 1 โฆษณา ปลาบู่ทอง 2019 

 บทโฆษณา : “เนื้อปลาดอลลี่ เกรดพรีเมียม เคี่ยวในน้ าซุปให้ได้รสกลมกล่อม ไร้กลิ่นคาว และเพ่ิม
ความหอมอร่อยยิ่งขึ้นด้วยข้าวหอมมะลิแท้ 100% ข้าวต้มปลา ezygo อร่อยไม่คาว ที่ เซเว่นอีเลฟเว่น 
ข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมูก็มีนะจ๊ะ พิเศษ แคปหน้าจอไปซื้อข้าวต้มปลา รับฟรีน้ าดื่ม select ทันท”ี 

 โฆษณาข้างต้นใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการใช้การยั่วยุประสาทสัมผัส โดยกล่าวถึงเนื้อปลาที่เป็นเกรด 
พรีเมี่ยม เคี่ยวในน้ าซุปให้ได้รสกลมกล่อม ไร้กลิ่นคาว และเพ่ิมความหอมอร่อยยิ่งขึ้นด้วยข้าวหอมมะลิแท้ 
100 % ซึ่งโฆษณามีการใช้ค าที่แสดงถึงการยั่วยุประสาทสัมผัส ทางรสชาติ ความอร่อยและความกลมกล่อม
ของอาหารเป็นการโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคได้เห็นภาพอาหารและเพ่ิมความอยากซื้ออาหารได้เป็นอย่างดี  

ตัวอย่างท่ี 2 โฆษณา ชานมบุก All member x BNK48 

 บทโฆษณา : “ชานมบุก all café หอมชาสุดๆ ไม่เหมือนใคร ด้วยเม็ดบุก บราวชูก้า น าเข้าจาก
ไต้หวัน เคี้ยวหนึบๆ กรุบๆ ได้รสชาเข้มข้น สดชื่น” 

 โฆษณาข้างต้นใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการยั่วยุประสาทสัมผัส โดยกล่าวถึง ชานมบุก all café ในเรื่อง
รสชาติที่ไม่มีใครเหมือน ซึ่งน าเข้ามาจากไต้หวัน ส่วนค าว่าหนึบ ๆ กรุบ ๆ เป็นการช่วยให้นึกถึงรสสัมผัสของ
ชานมและกระตุ้นความอยากผู้ที่ได้รับชมโฆษณาอยากลิ้มลองรสชาติชานมบุก จนในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกซื้อมา
รับประทาน   
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2.2 การใช้ค าขวัญ 

 การใช้ค าขวัญ เป็นการใช้ค าที่มีลักษณะคล้องจองกัน เล่นเสียงสัมผัสทั้งสะดุดหูและช่วยให้จดจ าได้ง่าย 
(คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา 2531, น.224-229)   

ตัวอย่างท่ี  1 โฆษณา A Milk Robbery 

บทโฆษณา : “ดื่มนมที่เซเว่น ทั้งสดทั้งเย็น 24 ชั่วโมง” 

 โฆษณาข้างต้นมีการใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการใช้ค าขวัญซึ่งค าขวัญเป็นการโฆษณา
เกี่ยวกับนมที่มีจ าหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นนมที่สดใหม่และเย็นตลอดเวลาใช้ค าขวัญสั้นๆแต่สามารถโน้ม
น้าวใจให้ผู้ชมโฆษณาให้มาเลือกซื้อนมที่เซเว่นอีเลฟเว่นได้เพียงประโยคหนี่งประโยคที่ดึงดูดใจและเป็นค า    
ที่จดจ าได้ง่ายต่อการนึกถึงและตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ตัวอย่างที ่2 โฆษณา ไอศกรีมนมเปรี้ยวสตอร์เบอรี่ 

 บทโฆษณา :  “7-Eleven D.I.Y. ง่าย ง่าย ใกล้บ้านคุณ” 

 โฆษณาข้างต้นมีการใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการใช้ค าขวัญ ซึ่งค าว่า D.I.Y. ย่อมาจาก Do it 
your self ซึ่งหมายถึงการท าอะไรๆด้วยตัวเอง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะมีราคาที่ถูก ท าเองได้ง่าย 
และเป็นรสชาติที่ถูกใจส่วนบุคคล โดยหลักๆในโฆษณาสามารถซื้อของได้ จากเซเว่นอีเลฟเว่นที่อยู่ใกล้บ้านไม่
ต้องเดินทางหาอุปกรณ์ให้ยุ่งยาก ท าให้ผู้ที่ชมโฆษณาเกิดความสนใจไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นเพ่ือซื้ออุปกรณ์
ตอบสนองความอยากลองท าด้วยตัวเอง  

2.3 การสร้างค าใหม่ที่ไม่เป็นไปตามระบบภาษาไทย 

 การสร้างค าใหม่ที่ไม่เป็นไปตามระบบภาษาไทย เป็นการสร้างค าที่แปลกใหม่ขึ้นมาท า ให้สะดุดหูผู้ฟัง 
(คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา 2531, น.224-229)   

ตัวอย่างที่ 1 โฆษณา 7- Eleven พรีเม่ียมแสตมป์ 2018 

 บทโฆษณา : “เปิดตี้ได้แล้วกับของพรีเมี่ยมชุดใหม่จากเซเว่นอีเลฟเว่น” 

โฆษณาข้างต้นมีการใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าว ใจโดยใช้อารมณ์ในลักษณะการสร้างค าใหม่ 
ที่ไม่เป็นไปตามระบบภาษาไทย ก็คือ ค าว่า “เปิดตี้” ซึ่งเปิดตี้ความหมายแท้จริงแล้วก็คือค าว่า ปาร์ตี้  
การสังสรรค์ หาเพ่ือน เป็นค าศัพท์ที่วัยรุ่นนิยมใช้กัน เป็นการโน้มน้าวใจให้มาปาร์ตี้ สนุกสนานด้วยกัน 
เหมือนกับโฆษณาที่บอกว่า “เปิดตี้ได้แล้วกับของพรี่เมี่ยมชุดใหม่จากเซเว่นอีเลฟเว่น” ท าให้สะดุดหูผู้ฟัง
โฆษณา เชิญชวนเพื่อน หาเพื่อนมาสนุกสนานกับการแลกของพรีเมี่ยมจากเซเว่นอีเลฟเว่น 

 2.4 การใช้ภาษาภาพพจน์  

 การใช้ภาษาภาพพจน์ เป็นวิธีการใช้ส านวนภาษารูปแบบหนึ่งโดยการเรียบเรียงถ้อยค า ด้วยวิธีที่
แตกต่างจากการเรียบเรียงถ้อยค าด้วยวิธีปกติ ถ้อยค ามีลักษณะไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่จะกล่าวเพ่ือ
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ต้องการให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพ มีความเข้าใจในถ้อยค าลุ่มลึกไปตามจินตนาการของแต่ละบุคคล (พระมหาสันติ
ราษฎร์ ฌานสนฺติ 2562, น.245-249)  

ตัวอย่างท่ี  1 โฆษณา เรื่อง โรงเรียนปลายข้าว 

บทโฆษณา : “เด็กเปรียบได้กับข้าวเปลือกที่ครูต้องคอยขัดเกลาให้เขาเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ แต่ถ้า
ข้าวบางเมล็ดหักบิ่นไปเป็นปลายข้าว ครูจะคัดทิ้งหรือช่วยให้เขาเป็นปลายข้าวที่มีคุณค่า”  

โฆษณาข้างต้นใช้ภาษาโน้มน้าวใจด้วยกลวิธีการใช้ภาษาภาพพจน์ในลักษณะของการเปรียบเทียบ 
กล่าวคือ เปรียบเด็ก กับข้าวเปลือก  การขัดเกลาเด็กเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์สื่อถึงการอบรมตักเตือนเด็กให้
กลายป็นคนดี เป็นข้าวสารเม็ดสวย เหมือนกับข้าวที่ต้องได้รับการดูแล การใส่ปุ๋ย ข้าวถึงจะโตออกรวงเป็นรวง
ข้าวที่สมบูรณ์เช่นกันและหากข้าวบางเมล็ดสื่อเป็นปลายข้าว ครูมีหน้าที่คัดทิ้งหรือช่วยให้เขาเป็นปลายข้าวที่มี
คุณค่าสื่อหน้าที่ของครูไม่เพียงแต่ช่วยเหลือดูแลเด็กแค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นแต่ทุกที่ที่มีเด็กอยู่ก็ย่อมท า
หน้าที่ให้ความรู้ ดูแล เอาใจใส่เด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ดีและสมบูรณ์แบบอยู่แล้วหรือเป็นเด็กที่ยังไม่ได้รับการขัด
เกลา แต่เมื่อเด็กเหล่านั้นได้รับการขัดเกลาที่ดีย่อมส่งผลให้เด็กพร้อมที่จะเป็นปลายข้าวที่สมบูรณ์และพร้อมที่
จะใช้ประโยชน์ต่อไป ครูจึงเป็นบุคคลที่เห็นคุณค่าของปลายข้าวทุกเมล็ด สอดคล้องกับเนื้อหาโฆษณาท่ีแฝงการ
โฆษณาข้าวร่วมอยู่ด้วยกับโฆษณาครู ท าให้โฆษณาท้ังสองกลายเป็นโฆษณาเรื่องเดียวกันได้อย่างแนบเนียน 

ตัวอย่างท่ี  2 โฆษณา ครูผู้เป็นดวงประทีปส่องทาง 

บทโฆษณา : “ครูผู้เป็นดวงประทีปของศิษย์” 

โฆษณาข้างต้นมีการใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการใช้ภาษาภาพพจน์ในลักษณะการ
เปรียบเทียบ กล่าวคือ ครูผู้เป็นดวงประทีปส่องทาง เปรียบครูเป็นเหมือนแสงที่คอยส่องทางให้กับลูกศิษย์ที่
ก าลังหลงผิดหรือเจอกับหนทางที่มืดมน แม้ต้องเจอกับความยากล าบากหรือเจอกับปัญหาแสงสว่างก็ไม่เคยดับ
หายไปยังคงส่องแสงอยู่เสมอ น าทางให้ศิษย์ได้เจอกับอนาคตที่ดีได้ เหมือนกับครูไอซ์แม้จะมองไม่เห็นแต่
สามารถเป็นแสงสว่างเล็กๆให้กับศิษย์ได้ นอกจากนี้โฆษณายังเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้แก่เซเว่นอีเลฟ
เว่นรวมทั้งยังโน้มน้าวใจให้ครูเชื่อและศรัทธาในการท าหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติต่อไป การสร้างภาพลักษณ์ของ
เซเว่นอีเลฟเว่นนั้นย่อมส่งผลให้คนในสังคมให้ความสนใจ เมื่อได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี จะส่งผลให้
ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้ารวมไปถึงใช้บริการของเซเว่นอีเลฟเว่นอีกด้วย 

2.5 การเล่นค า 

การเล่นค า คือการที่ค าหรือวลีหนึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความหมายสองความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ได้ในเวลาเดียวกัน หรือเป็นการเล่นความหมายซ้อน หรือความก ากวม เป็นต้น (ชาสินี ส าราญอินทร์ และ
คณะ , ม.ป.ป., น.198)  

ตัวอย่างที่ 1 โฆษณา เรื่อง โจทย์ข้อนี้คน IQ 180 ยังตอบผิด คุณล่ะจะตอบถูกม้ัย 

 บทโฆษณา : “สูตรบุพเฟ่ต์สุดคุ้ม 39 บาท ถูกไหมครับ” “ถูกมาก ที่เซเว่นอีเลฟเว่น” 
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โฆษณาข้างต้นมีการใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยใช้การใช้การเล่นค า คือค าว่า “ถูก” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็น
ค าค าเดียวกันแต่คนละความหมาย ค าว่า “ถูก” ความหมายแรกจะหมายถึง ถูกที่เป็นค าตอบถูกหรือผิด  
แต่ค าว่า “ถูก” ในอีกบริบทจะหมายถึง ราคาถูก เมื่อราคาสินค้าถูกย่อมรู้กันดีว่าไม่มีใครล้วนไม่ต้องการที่จะซื้อ 
จึงเป็นการโน้มน้าวให้ผู้ซื้อได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าข้างต้น  ทั้งราคาถูกและคุ้มค่าอีกด้วย 

ตัวอย่างที่ 2 โฆษณา CounterService ต่อ พ.ร.บ ต่อ ภาษี 

บทโฆษณา : ภรรยา : โอ๊ย ปวดท้อง จะคลอดแล้ว  

สามี : หายใจลึกๆ นับวัน ทู ทรี 

ภรรยา :  โฟร์ ไฟท์ ซิก  

สามี : เซเว่น 

พนักงานเซเว่น : เซเว่น ซื้อพ.ร.บ. ต่อภาษี 24 ชั่วโมง 

โฆษณาข้างต้นมีการใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยใช้การเล่นค า เซเว่นค าแรก หมายถึง เลขเจ็ด  
ที่เป็นจ านวนนับ ส่วนเซเว่นที่สอง หมายถึง ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  นับได้ว่าเป็ นกลยุทธ์อีกทางของเซเว่น 
อีเลฟเว่นในการโน้มน้าวใจให้ผู้ชมโฆษณาเกิดความสนใจและท าให้เกิดความเพลิดเพลินและดึงดูดใจผู้ที่  
ไม่มีเวลาแม้กระทั่งต่อพ.ร.บ. ซึ่งสามารถมาต่อได้ 24 ชั่วโมงง่ายๆที่เซเว่นอีเลฟเว่น 

3. การโน้มน้าวใจโดยใช้เหตุผล 

 การโน้มน้าวใจโดยใช้เหตุผล เป็นการอ้างเหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลเป็นวิธีการหนึ่งของการโฆษณาช่วย
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ เหมาะส าหรับการโฆษณาสินค้าราคาแพง หรือมุ่งขายให้แก่ผู้ที่มี
การศึกษา ซึ่งต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ เป็นต้น (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่ง
โฆษณา 2531, น.224-229) 

การอ้างเหตุไปสู่ผล 

 การอ้างเหตุไปสู่ผล เป็นวิธีการสร้างเหตุผลให้ดูน่าสนใจ อาจเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ต้องได้รับการ
พิจารณาในรายละเอียด (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา 2531, น.224-229) 
ตัวอย่าง 1 โฆษณา เรื่อง M-stamp By 7-Rewards ไดเร็ค 

บทโฆษณา : “คุณก าลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่ คุณมีแสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นจ านวนมาก  
จนยากต่อการนับหรือคุณสะสมแสตมป์ไม่ครบสักที อยากจะมีวิธีแลกของพรีเมี่ยมได้ไวๆ จะท าอย่างไร ขอ
เสนอวิวัฒนาการของการสะสมแสตมป์ หมดปัญหาไม่ต้องมานับแสตมป์กันให้ปวดหัวอีกต่อไป หรือจะโอน
แสตมป์ให้กันได้ทันใจ เพียงปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องลืมแสตมป์กันให้เสียฟอร์ม” 

โฆษณาข้างต้นมีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจด้วยกลวิธีการใช้เหตุผล โดยการกล่าวถึงสาเหตุนั่นก็คือการ
ประสบปัญหาที่เกี่ยวกับแสตมป์เซเว่น ต้องมานั่งนับจนเสียเวลา บางครั้งอาจจะลืมน าแสตมป์มาจนท าให้ไม่
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สามารถแลกของที่ตนเองสนใจได้ เมื่อเกิดเหตุข้างต้นจึงน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ตามมา  คือ เซเว่นอีเลฟเว่นจึงน าเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยแอปพลิเคชัน seven app นับได้ว่าการใช้กลวิธีข้างต้นจะน าไปสู่การโน้มน้าว
ใจผู้ชมโฆษณาได้เพราะ ผู้ชมโฆษณาส่วนใหญ่ย่อมต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว การมีแอปพลิเคชันเป็น
อีกหนึ่งตัวช่วยที่ท าให้ง่ายต่อการจัดการแสตมป์และน าไปใช้แทนเงินสดได้อีกด้วย 

4. การโน้มน้าวใจโดยใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา 
การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา เป็นการใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์หรือประสิทธิภาพ

ของสินค้าซึ่งต้องอธิบายข้อมูลรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน เป็นการอ้างถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ  
โดยไม่อ้างถึงข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (พระมหาสันติราษฎร์  ฌานสนฺติ 2562, น.245-249)  

ตัวอย่างท่ี  1 โฆษณา สปาเก๊ตตี้คาโบนาร่า 

บทโฆษณา:   “สปาเก๊ตตี้คาโบนาร่า เชฟกระทะเหล็กรับรอง อร่อยจริง” 

โฆษณาข้างต้นใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการใช้กลวิธีการใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา โดยการน าเสนอ
รสชาติอาหารอย่างตรงไปตรงมาว่า อร่อยจริง ซึ่งเป็นการใช้ภาษาสั้นๆ และเป็นการเน้นย้ าว่าคือเรื่องจริง
เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจและเข้าใจทันทีว่าอาหารอร่อย และเลือกตัดสินใจไปซื้ออาหารชนิดนั้น  

ตัวอย่างท่ี  2  โฆษณา 1 วันของครูไอซ์ 

บทโฆษณา 

นักเรียน : ครูไอซ์ข้าวปลาผัดพริกนี้อร่อยนะ 

ครูไอซ ์: นั่นแหละครูก็ชอบ อร่อยต้องลอง งั้นเอาอันนี้แล้วกัน 

โฆษณาข้างต้นใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการใช้กลวิธีการใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา โดยการน าเสนอ
รสชาติอาหารว่ารสชาติอร่อยนะ โดยตัวนักเรียนแนะน าคุณครูให้รับประธานพร้อมบอกตรงๆว่าอร่อย ซึ่งครูก็
ยืนยันอีกว่าครูก็ชอบ เป็นการการันตีความอร่อยสองเท่า อีกทั้งครูไอซ์เป็นบุคคลต้นแบบที่น่าเชื่อถือท าให้ผู้ชม
จึงตัดสินไปซื้อสินค้านั้น   

5. การโน้มน้าวใจโดยใช้ภาษาเพื่อน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 
การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข เป็นการน าเสนอโดยการสร้างเป็นเหตุการณ์เพ่ือ

ระบุปัญหาที่เกิดหากไม่ได้ใช้สินค้าหรือบริการ และใช้สินค้าหรือบริการมาแก้ไขปัญหาได้ภายหลัง (พระมหา
สันติราษฎร์ ฌานสนฺติ 2562, น.245-249)  

ตัวอย่างท่ี 1 โฆษณา ซื้อเยอะๆ ลดโลกร้อน 

บทโฆษณา 

ตาหวาน BNK48 : ลดโลกร้อนท าได้ง่ายๆแบบที่วีคิดไม่ถึงเลยแหละ ซื้อของเซเว่นอีเลฟเว่นใช่ไหม  
เราก็พยายามถือของไปให้มากที่สุดโดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก  
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วี BNK48 : เนียนมาก แต่ว่าไปจ่ายเงินก่อนไหม 

ตาหวาน BNK 48 : แหะๆ ลืมจ้า  

โฆษณาข้างต้นใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยการ
กล่าวถึงการลดใช้ถุงพลาสติกโดยการพยายามถือของที่ซื้อไว้ในมือให้ได้มากที่สุดแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็น
การโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดีเพราะเกิดการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ตามมาและถือเป็นการ
ช่วยโลกอีกทางหนึ่ง 

ตัวอย่างท่ี 2 โฆษณา ไปช้อปปิ้ง ลดโลกร้อนกัน 

บทโฆษณา 

ไข่มุก BNK48 : ตั้งแต่มีเซเว่นอีเลฟเว่นมาเปิดหน้าบ้าน ก็ช่วยลดโลกร้อนได้เยอะเลยน้า  

ปูเป้ BNK48 : มันเกีย่วกันตรงไหนอะ  

ไข่มุก BNK48 : เอ้า ! ก็ชอปปิ้งใกล้บ้าน เดินไปไม่ต้องขับรถไง  

ปูเป้ BNK48 : อ๋อ หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา ลดโลกร้อนที่เซเว่น 

โฆษณาข้างต้นใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยการ
กล่าวถึงการลดโลกร้อนโดยการเดินแทนการใช้รถในการเดินทางไปเซเว่นอิเลฟเว่น อีกทั้งยังแฝงถึงความ
สะดวกในการไปซื้อของที่เซเว่นอิเลฟเว่นที่มีสาขามากมาย ท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้ามากมายได้ใกล้บ้าน
ของตัวเองโดยลดระยะเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดี 

6. การโน้มน้าวใจโดยใช้ภาษาจูงใจให้สิ่งตอบแทน 
การใช้ภาษาจูงใจให้สิ่งตอบแทน เป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคโดยการให้สิ่งตอบแทนใน

ลักษณะโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้แก่ การให้รางวัลของแถม การยินดีคืนเงิน การลดราคาสินค้าหรือดอกเบี้ย   
การยืดเวลาผ่อน และการบริการฟรี ซึ่งโปรโมชั่นดังกล่าวข้างต้นมักมีการก าหนดระยะเวลาเป็นช่วง ๆ เพื่อจูงใจ
ผู้บริโภคให้เลือกซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ เป็นต้น (พระมหาสันติราษฎร์ ฌานสนฺติ 2562, น.245-249)  

ตัวอย่างท่ี 1 โฆษณา 7 11 แสตมป์แห่งสยาม 

 บทโฆษณา : “อินกับสยามประเทศทุกสมัย ผ่านแสตมป์สยามจากเซเว่นอีเลฟเว่น สะสม แลกของ
ถูกใจได้ชัวร์ หนึ่งเดียวที่ใช้แทนเงินสดได้ แจกแสตมป์ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 ใช้แสตมป์ถึง 15 ธันวาคม 
2561  
ที่เซเว่นอีเลฟเว่น” 

 โฆษณาข้างต้นใช้ภาษาโน้มน้าวใจด้วยกลวิธีการใช้ภาษาจูงใจให้สิ่งตอบแทน โดยการเก็บสะสมแสตมป์ 
จากการซื้อสินค้ากับทางเซเว่นอีเลฟเว่นเมื่อครบก าหนดจ านวนแสตมป์ตามรายละเอียดสามารถน าแสตมป์
เหล่านั้นไปแลกของได้รวมไปถึงสามารถใช้แทนเงินสดได้อีกด้วย การใช้กลวิธีนี้ในการโฆษณาจะท าให้ผู้ชม
โฆษณาให้ความสนใจเนื่องจากปัจจุบันนี้คนในสังคมอยู่ในยุคเทคโนโลยีที่ก้าวล้ ามากกว่าอดีต ไม่จ าเป็นต้องใช้
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เงินสดในการซื้อสินค้าก็ได้แต่สามารถใช้ โทรศัพท์มือถือที่เก็บสะสมแสตมป์เซเว่นไว้ในแอปพลิเคชันได้  
จึงไม่ต้องพกพาเงินสด ท าให้สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้จ่าย ในส่วนของการแลกของก็ย่อมเป็นที่ต้องการ
เพราะผู้คนส่วนใหญ่มักจะชอบการใช้บริการการแลกของกับทางเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยโน้ม
น้าวใจผู้ชมโฆษณาให้หันมาให้ความสนใจและเลือกซื้อสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นเพ่ือเก็บสะสมแสตมป์ไว้ใช้และ
แลกของรางวัลที่ตนเองอยากได้ 

ตัวอย่างท่ี 2 โฆษณา ประสบการณ์ที่มีมักพบเจอเฉพาะช่วงแสตมป์เซเว่น 

 บทโฆษณา : “ใช้แทนเงินสดได้ พร้อมแลกของพรีเมี่ยมที่ถูกใจได้ชัวร์ สนุกกว่าที่เคยเมื่อสแกนดวง
แสตมป์ที่มีกรอบสีเขียวผ่าน 7 app ก็สามารถดูคลิปเกร็ดความรู้ประวัติของแต่ละยุคสมัยได้เลย  พร้อมให้
สะสมและแลกของพรีเม่ียม ได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น” 

 โฆษณาข้างต้นมีการใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการใช้ภาษาให้สิ่งตอบแทน โดยในโฆษณานั้ น
เป็นการให้สิ่งตอบแทนในรูปแบบของการแลกของที่มาจากการสะสมแสตมป์ได้ครบตามก าหนด ในเมื่อผู้ชม
โฆษณาอยากได้ของพรีเมี่ยมที่ถูกใจก็ต้องเก็บสะสมแสตมป์ไว้ แสตมป์ที่จะมาแลกของก็มาจากการที่ผู้ชม
โฆษณาต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับทางเซเว่นอีเลฟเว่นก่อนถึงจะได้แสตมป์เหล่านั้นมา นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์
ทางการตลาดที่ดีของเซแว่นอีเลฟเว่นในการโน้มน้าวใจให้ผู้ชมโฆษณาเกิดความสนใจ หันมาซื้อของหรือใช้
บริการกับทางเซเว่นอีเลฟเว่นเพ่ือต้องการแสตมป์ ไว้แลกของตามที่ตนเองต้องการรวมไปถึงการใช้กลวิธี
ดังกล่าวยังสามาถสร้างรายได้ให้กับเซเว่นอีเลฟเว่นอีกด้วย  

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยกลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจของโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่น พบว่า โฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่น  
มีลักษณะการใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏในโฆษณามากที่สุด จ านวน 40 โฆษณา
รองลงมาคือ กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยใช้ค าขวัญ จ านวน 34 โฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจให้สิ่ง
ตอบแทน จ านวน 19 โฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจแบบตรงไปตรงมา จ านวน 14 โฆษณา กลวิธีการใช้
ภาษาโน้มน้าวใจเพ่ือน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข จ านวน 9 โฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยใช้
ภาษาภาพพจน์ จ านวน 6 ชิ้น กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยใช้การยั่วยุประสาทสัมผัส จ านวน 4 โฆษณา 
กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการเล่นค า จ านวน 2 โฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจการอ้างเหตุไปสู่ผล
และกลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยการสร้างค าใหม่ที่ไม่เป็นไปตามระบบภาษาไทย จ านวน 1 โฆษณา  
 นอกจากนี้ยังพบว่าโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นส่วนใหญ่ใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจแบบผสมผสานกัน 
กล่าวคือมีการใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ  2 กลวิธีมาผสมผสานกัน โดยพบมากที่สุดเรียงตามล าดับดังนี้  
กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏในโฆษณากับกลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจแบบ
ตรงไปตรงมา รองลงมาคือ กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏในโฆษณากับกลวิธีการใช้
ภาษาโน้มน้าวใจโดยการใช้ค าขวัญและล าดับถัดมาคือ กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏ
ในโฆษณากับกลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจให้สิ่งตอบแทน  นอกจากนี้มีโฆษณาที่ใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ
ถึง 3 กลวิธี โดยพบมากที่สุดได้แก่ กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏในโฆษณากับ 
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กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจเพ่ือน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขและใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยใช้  
ค าขวัญ  อย่างไรก็ตามโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นบางชิ้นใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจเพียง 1 กลวิธี เท่านั้น 
 การที่โฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นเลือกใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจที่หลากหลายและผสมผสานกันนั้น  
เป็นเพราะเซเว่นอีเลฟเว่นต้องการเพ่ิมพลังในการโน้มน้าวใจ เชิญชวนให้ผู้บริ โภคสนใจโฆษณาของเซเว่น 
อีเลฟเว่นมากยิ่งขึ้น ในบางครั้งหากผู้คิดโฆษณาเลือกใช้แค่กลวิธีเดียวอาจโน้มน้าวใจได้ไม่มากส าหรับผู้ซื้อและ
ผู้บริโภคบางราย จึงต้องใช้กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจหลายกลวิธีและการที่โฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นเลือกใช้  
กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจโดยเชื่อถือบุคคลที่ปรากฏในโฆษณามากที่สุด เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นบุคคล 
ที่น่าเชื่อถือ คนในสังคมให้การยอมรับ อีกทั้งมีฐานแฟนคลับมากมายที่พร้อมสนับสนุน  นับได้ว่าเป็นกล
วิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจเป็นจุดเด่นของโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นที่สามารถโน้มน้าวใจและสร้างแรงจู งใจให้แก่
ผู้รับชมโฆษณาได้เป็นอย่างดี  
 นอกจากนี้ยังพบว่ากลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจของโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นนั้นสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระมหาสันติราษฎร์ ฌานสนฺติ (พวงมลิ) (2562) ที่ได้ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในการโฆษณาทางโทรทัศน์   
ซึ่งมีกลวิธีการใช้ภาษาในการโฆษณาทั้งหมด 11 กลวิธี คือ การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา การใช้ภาษา
เปรียบเทียบ การใช้ภาษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข  
การใช้ภาษาโดยใช้บุคคลรับรองและสาธิต การใช้ภาษาเพ่ือสร้างอารมณ์ขบขัน การใช้ภาษาเพ่ือสร้าง
จินตนาการ การใช้ภาษาจูงใจให้สิ่งตอบแทน การใช้ค าขวัญ การใช้ภาษาภาพพจน์ และการใช้ภาษาในการเน้น
จุดเด่น  ซึ่งมีกลวิธีการใช้ภาษาภาษาในการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เหมือนกันกับกลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ
ของโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นทั้งหมด 5 กลวิธี คือ การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอปัญหา
และแนวทางแก้ไข การใช้ภาษาโดยใช้บุคคลรับรองและสาธิต การใช้ภาษาจูงใจให้สิ่งตอบแทน การใช้ค าขวัญ 
และการใช้ภาษาภาพพจน์ อีกทั้งแตกต่างกันอีก 4 กลวิธี คือ การยั่วยุประสาทสัมผัส การสร้างค าใหม่ที่ไม่
เป็นไปตามระบบภาษาไทย การเล่นค า และ การอ้างเหตุไปสู่ผล ทั้งนี้โฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นส่วนใหญ่เป็น
โฆษณาเก่ียวกับอาหาร จึงต้องใช้กลวิธีการยั่วยุประสาทสัมผัสและกลวิธีอ่ืน ๆ ที่แตกต่างออกไป เพ่ือโน้มน้าวใจ
ผู้บริโภคให้รู้สึกอยากรับประทานอาหารตามโฆษณาและน าไปสู่การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้ามาบริโภค  

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลวิธีการใช้ภาษาในการโฆษณาจะมีทั้งความเหมือนหรือความต่างกันแต่สิ่งที่ส าคัญ
คือกลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจเหล่านั้นถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลสินค้าและบริการไปยัง
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายส าหรับผู้ผลิตรายการโฆษณาอย่างเหมาะสม ส่วนผู้บริโภคเมื่อได้ทราบเกี่ยวกับ 
กลวิธีการใช้ภาษาในการโฆษณารูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่าง
รู้เท่าทันการโฆษณาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ควรศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวในโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
เนื้อหาที่มีความเหมือนและความต่างในโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่น 



184 
 

 

 

 

  การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

2. ควรศึกษากลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจในสถานประกอบการที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ  
เช่น โลตัส บิ๊กซี เซนทรัล เป็นต้น เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างที่ปรากฏในโฆษณาเซเว่นอีเลฟเว่นกับสถานที่
ประกอบการอ่ืน ๆ ข้างต้น 
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กลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย 
 

ปัญญวัต พันเยาว์1  ญารีนา แท่นทอง2  สิริลักษณ์ เตปินยะ3 

 และบุษกร โกมลตรี4 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเรื่อง “กลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการตั้งชื่อ
ขนมขบเคี้ยวที่วางขายในไทย โดยรวบรวมรายชื่อขนมขบเคี้ยว รวมทั้งสิ้น 300 ชื่อ จากห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา และสืบค้นจากเว็บไซต์  www.Tops.co.th, www.tescolotus.com, 
www.bigc.co.th, www.7eleven.co.th และwww.makroclick.com ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีการตั้งชื่อ
ขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยสามารถแบ่งได้ 4 กลวิธี ได้แก่ (1) กลวิธีใช้หลายวิธีร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 41.6  
(2) กลวิธีการตั้งชื่อโดยการสร้างค า คิดเป็นร้อยละ 40 (3) กลวิธีการตั้งชื่อตามที่มา คิดเป็นร้อยละ 18.3  
(4) อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.3 ซึ่งกลวิธีที่นิยมน ามาใช้ในการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวมากที่สุดคือกลวิธีใช้หลายวิธี
ร่วมกัน โดยการใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศร่วมกับการประสมค า ซึ่งเหตุที่นิยมใช้กลวิธีนี้ก็เพ่ือสร้างความ
แปลกใหม่ และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับสินค้า ทั้งยังสร้างความทันสมัยที่สอดคล้องกับค่านิยมของ
คนในสังคม เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและจดจ าได้ง่าย  นอกจากนี้สามารถส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศได้ เพราะการใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศนั้นมีความเป็นสากล ผู้บริโภคจากทั่วทุกมุมโลก
สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
 
ค าส าคัญ: กลวิธีการตั้งชื่อ ขนมขบเคี้ยว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาชาวิชาภาษาไทยประยกุต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ ดร, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

http://www.tops.co.th/
http://www.tescolotus.com/
http://www.bigc.co.th/
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บทน า 
 การตั้งชื่อเป็นวัฒนธรรมในการใช้ภาษารูปแบบหนึ่งของมนุษย์ เป็นเครื่องมือในการสื่อความคิดและ 
แสดงลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น ๆ ท าให้มนุษย์เข้าใจถึงบริบทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้การตั้งชื่อ  
ยังสามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้ รับสาร ชื่อจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะ
แสดงถึงสัญลักษณ์ที่ก าหนดขึ้นโดยผู้ใช้ภาษาตามข้อตกลงของสังคมแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าชื่อ  
มีความส าคัญในการสื่อความหมายและก าหนดคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคล สิ่งของ สถานที่และ
บ้านเรือน ล้วนมีคุณค่าในการบ่งบอก และจ าแนกเอกลักษณ์ของตัวบุคคล หรือสิ่งนั้นให้แตกต่างจากสิ่งอ่ืน 
นอกจากนี้การตั้งชื่อยังเป็นหลักฐานที่เล่ารวมทั้งยืนยันถึงประวัติความเป็นมาและยังเป็นเครื่องมือที่ง่ายในการ
ช่วยจดจารึกสืบทอดความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน (ชุติมา บุญอยู่, 2549, น.1) 

ชื่ออาหารต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาษาไทยนั้น มีการตั้งชื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะตั้งแบบตรงไปตรงมา  
คือตั้งชื่อตามชนิดของอาหาร ส่วนผสม สี และรสชาติของอาหาร เช่น แกงเขียวหวานไก่ แกงส้มผักรวมหรือ 
ตั้งชื่ออาหารโดยการน าลักษณะของสิ่งต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับลักษณะของอาหารเมื่อปรุงเสร็จแล้ว เช่น  
นกกระจาบแตกรัง คือ อาหารชนิดทอดที่ท ามาจากดอกแคยัดไส้หมูสับแล้วน าไปชุบไข่ และเกล็ดขนมปัง 
จากนั้นน าไปทอด เมื่อทอดเสร็จแล้วจะได้อาหารที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายนก นอกจากนี้ยังมีการตั้งชื่ออาหารที่
ใช้ชื่อหรือพฤติกรรมของมนุษย์หรือสิ่งต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับส่วนผสมของอาหาร เช่น วุ้นเส้นจ าศีล ซึ่งไม่มี
เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสม และถูกห่อด้วยใบกะหล่ าปลี เปรียบได้กับพฤติกรรมของผู้ที่จ าศีล คือไม่บริโภคเนื้อสัตว์ 
และเก็บตัวอยู่ในบริเวณท่ีก าหนด เป็นต้น อาภิสรา พลนรัตน์ และไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา (2562 อ้างอิงจาก 
อนันตยา คอมิธิน 2548) 

ดังนั้น ชื่อกับอาหารจึงมีความสัมพันธ์กัน เพราะการตั้งชื่อจะบ่งบอกความหมายและเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของอาหารนั้น ๆ ในยุคปัจจุบันนอกจากอาหารมื้อหลักแล้ว ยังมีอาหารว่างหรืออาหารทานเล่น 
ที่เรียกว่าขนมขบเคี้ยววางขายเป็นจ านวนมาก เพราะเป็นอาหารส าเร็จรูป รับประทานง่าย และเป็นที่ชื่นชอบ
ของคนทุกเพศทุกวัย  

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง  ในสังคม 
ประกอบกับวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ เร่งรีบ และต้องการความสะดวกสบายท าให้ขนมขบเคี้ยว ซึ่งถือเป็น
อาหารส าเร็จรูปได้รับความนิยมในการบริโภคในทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นหรือเด็ก ๆ นิภาธร ว่านม่วง 
(2557 อ้างอิงจาก สุวรรณา น้าน าโชค 2556) ทั้งนี ้สีสัน รสชาติ หาซื้อได้ง่าย รวมไปถึงราคาที่สามารถจับต้อง
ได้ ประกอบกับสื่อโฆษณาที่ดึงดูดใจผู้บริโภค จึงท าให้ขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารว่างที่สามารถรับประทานได้ 
ในทุกเพศ ทุกวัย และเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น 

ดังนั้นการต้ังชื่อขนมขบเคี้ยวจึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้คนสนใจ และท าให้ผู้บริโภคจดจ าลักษณะสินค้า
ของขนมขบเค้ียวได้ ดังตัวอย่างการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่งทอด “เลย์”และ “ก๊อบกอบ” ซึ่งขนมขบ
เคี้ยวทั้งสองชื่อนี้แม้จะเป็นประเภทมันฝรั่งทอดเหมือนกัน แต่กลับใช้กลวิธีตั้งชื่อแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
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“เลย”์ ใช้กลวิธีค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในการตั้งชื่อขนม โดยชื่อเลย์นั้นมาจากการตั้งตามชื่อของ
ผู้ผลิต คือ Herman W.Lay ขณะที่ “ก๊อบกอบ” ใช้กลวิธีในการตั้งชื่อขนมแตกต่างกัน โดยก๊อบกอบใช้กลวิธี
ในการตั้งชื่อโดยการเลียนเสียงของความกรอบของขนมที่แสดงให้เห็นว่าความกรอบของขนมท าให้ดูน่ากิน  
นอกจากนี้ยังใช้กลวิธีซ้ าค า โดยใช้วรรณยุกต์ตรีอยู่ที่ค าแรกเป็นการเพ่ิมน้ าหนักของเสียงขนมที่มีรสชาติกรอบ
มาก ๆ ท าให้ขนมน่ารับประทานมากขึ้น  

 ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีการใช้กลวิธีตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวได้อย่างหลากหลาย ท าให้
คณะผู้วิจัยสนใจศึกษากลวิธีการตั้งชื่อของขนมขบเคี้ยวว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงการวิจัยเรื่องนี้จะท าให้เข้าใจกลยุทธ์
หรือกลวิธีในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการรู้เท่าทันในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษากลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเค้ียวที่พบในประเทศไทย 

วิธีการศึกษา  
 การวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเค้ียวในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประเภทของขนมขบเคี้ยว และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกลวิธี 
การตั้งชื่อ  

2. ด าเนินการรวบรวมรายชื่อขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย โดยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่ห้างสรรพสินค้า  
ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้โลตัส บิ๊กซีเอ็กซ์ต้า แม็คโคร ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ 
ยังสืบค้นจากเว็บไซต์ www.Tops.co.th, www.tescolotus.com, www.bigc.co.th, www.7eleven.co.th 
และwww.makroclick.com เพ่ือค้นหารายชื่อขนมขบเคี้ยว รวมทั้งสิ้น 300 ชื่อ ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 

3. ผู้วิจัยน ากรอบแนวคิดของหนิง จิงซี จากการศึกษาเรื่องลักษณะการใช้ภาษาของชื่อร้านค้าย่าน
เยาวราช (2561) ที่แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้ภาษาในการตั้งชื่อร้านค้า รวมไปถึงความส าคัญของการเลือกใช้
ภาษาในการตั้งชื่อร้านค้ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อ ขนมขบเคี้ยว 

4. อภิปรายผลจากการจัดประเภทขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย และวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อขนมขบ
เคี้ยวในประเทศไทยด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการศึกษา  

การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยจากรายชื่อขนมขบเคี้ยวทั้งหมด 300 
ชื่อ พบว่ามีการใช้กลวิธีตั้งชื่อแบ่งเป็น 4 กลวิธี ดังต่อไปนี้  

 
 

http://www.tops.co.th/
http://www.tescolotus.com/
http://www.bigc.co.th/
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1. กลวิธีการตั้งชื่อโดยการสร้างค า 
กลวิธีการตั้งชื่อโดยการสร้างค า จากการวิเคราะห์รายชื่อขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย พบว่ามี

การใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยการสร้างค า รวมทั้งหมดจ านวน 120 ชื่อ โดยมีการใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ, 
การใช้การซ้ าค า, การใช้ค าสแลง, การประสมค า, การเลียนเสียงธรรมชาติ และการเล่นเสียง คิดเป็นร้อยละ 40 
ดังนี้ 
  1.1 การใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ 

กลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวโดยใช้ค าอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษา
มลายู ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสโลวีเนีย จากต้นฉบับมาทับศัพท์เป็นชื่อของขนมขบ
เคี้ยว โดยไม่มีการเสริมค าเป็นภาษาไทย จากการวิเคราะห์ชื่อขนมขบเคี้ยวพบว่าการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวโดยการ
ใช้ค าทับศัพท์ มีจ านวน 91 ชื่อได้แก่ คอนเน่, ชีโตส, โดโซะ, โดริโทส, ทวิสตี้, ปาร์ตี้, ปาปริก้า, มากาโดะ,  
เอ็นนาค, ซูกิ, โอริออน, ชีสเชล, โอโจ้, คัทโตะ, แคมปัส, ต๊อกบ๊อกกี,โอเด้ง, ทิคกี้, จังโก้, ทาโร่, เบนโตะ,  
โอเชี่ยน, ฟิชโช, สควิดดี้, อองเทร่, โอคุสโน่, ไฮโซ, ครัสตี้ส์, คัทเทิลฟิช, วอยซ์, โอริโอ้, ริทซ์, เพรทซ์, โฮมมี่, 
เปเปโร่,  อิมพีเรียล, ไฮไท, ฟ็อกซ์, บิสกิต, เลอเปง, ชินมัย, ไพรซ,์ ไดนิจิ, ชาโชส, พร็อพเพอร์, ยังเกอร์, อาริงา
โต้, ฮานามิ, ออร์เดิฟ, กรือโป๊ะ, มโนราห์, กัสเซ็น, เมจิก, เมอร์ชี่, คีรี, โมรินากะ, มาชิตะ, คาบูกิ, ทาเบรุ, ยูปี้, 
ทรอลลี่, โรสเซล่า, ปีโป้, คอร์นิช, โคโรโระ, ไมล์ดี้, ฟิซซี,่ อบาคัส, คูก้า, แฮ็คส์, ไดนาไมต์, เดนทีน, สเตร็ปซิลส์, 
ลัช, โอเล่, โปเต้, โรลเลอร์โคสเตอร์, นูเรียส, รัฟเฟิลส์, เดอะเรียล, เคทเทิล, ฟิตโต้, ฟราแกรนซ์, ไวนามิท, ไพโอ
เนียร์, ทรอปิคอล, คอนเฟตต,ิ ชิลลี่, เดลมอน, กู๊ดดี ้และคาเมล คิดเป็นร้อยละ 30.3 ดังตัวอย่าง  

 
1.1.1 ภาษาอังกฤษ 

กลวิธีการตั้งชื่อโดยใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่ง 
ทอดกรอบ “ฟราแกรนซ”์ แปลว่า กลิ่นหอม สื่อถึงความหอมของขนมที่มีกลิ่นชวนให้ต้องลองทานขนมนี้  

1.1.2 ภาษาญี่ปุ่น 
กลวิธีการตั้งชื่อโดยใช้ค าทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวเกรียบ  

“ฮานามิ” (はなみ) แปลว่า เทศกาลชมดอกไม้ สื่อถึงขนมขบเคี้ยวยี่ห้อนี้เป็นของว่างในการเชิญชวนเพ่ือนมา
ทานขนมแสนอร่อยในเทศกาลชมดอกไม้ด้วยกัน 

1.1.3 ภาษาเกาหลี  
กลวิธีการตั้งชื่อโดยใช้ค าทับศัพท์ภาษาเกาหลี เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย 

“มาชิตะ” (마키 타) แปลว่า อร่อย สื่อถึงความอร่อยที่ทุกคนต้องมาลอง  
 

1.1.4 ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ   
ได้แก่ ภาษาสโลวีเนีย เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์ “โอคุสโน่” แปลว่า อร่อย  

สื่อถึงความอร่อยของขนมชนิดนี้ที่มีรสชาติอร่อยมาก ภาษาฝรั่งเศส เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวเกรียบ  
“ออร์เดิร์ฟ” แปลว่า อาหารที่เสิร์ฟก่อนเข้ามื้อหลัก สื่อถึงขนมนี้เอาไว้ทานเป็นอาหารว่าง เหมาะส าหรับ 
ทานเล่น 
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1.2 การใช้การซ้ าค า 
กลวิธีการตั้งชื่อโดยการน าค าเดียวมากล่าวซ้ า ทั้งที่เพ่ือให้ค านั้นดูมีน้ าหนักมากขึ้น และ  

มีความเป็นพหูพจน์ จากการวิเคราะห์ชื่อขนมขบเคี้ยวพบว่า การตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวโดยการใช้กลวิธีการตั้งชื่อ  
โดยใช้การซ้ าค ามีจ านวน 5 ชื่อ ได้แก่ บินบิน , จาจา, เบงเบง, โชกี้ โชกี้, และบันบัน คิดเป็นร้อยละ 1.7 
 ดังตัวอย่าง ขนมขบเคี้ยวประเภทขนมปัง “เบงเบง” มาจากค าว่า แบง ในภาษาอังกฤษ แปลว่า ความสนุก 

1.3 การใช้ค าสแลง 
กลวิธีการตั้งชื่อโดยการน าค าสแลงที่เป็นภาษาปากที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่น ทั้งนี้การใช้ค าสแลง 

ในการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวนอกจากจะเพ่ือเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้ว ยังเพ่ือแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของตัวสินค้าเองด้วย จากการวิเคราะห์ชื่อขนมขบเคี้ยว พบว่าการตั้งชื่อขนมขบเค้ียวโดยการใช้กลวิธี
การตั้งชื่อโดยใช้ค าสแลง มีจ านวน 4 ชื่อ ได้แก่ จิ๊กโก๊ , บิ๊กก้า, โกปิโก้ และ ริชโช่ คิดเป็นร้อยละ 1.2   
ดังตัวอย่าง ขนมขบเคี้ยวประเภทแป้ง “จิ๊กโก๋” หมายถึง ผู้ชายวัยรุ่นที่ไม่เอาการเอางาน ชอบเที่ยวเตร่  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น.37)  

1.4 การใช้ค าประสม 
กลวิธีการตั้งชื่อโดยการน าค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปที่มีสถานะต่างกันน ามาประสมกัน เพ่ือให้เกิด

เป็นค าใหม่และมีความหมายใหม่ เพ่ือให้ตัวสินค้าขนมขบเคี้ยวเป็นเอกลักษณ์ และดึงดูดผู้บริโภค จากการ
วิเคราะห์ชื่อขนมขบเคี้ยวพบว่า การตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวโดยการใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยใช้ค าประสมมีจ านวน  
9 ชื่อได้แก่ ไก่ย่าง, ปูไทย, ขาไก่, ม้าน้ า, เต่าทอง,ปูไต่, ทะเลทอง, ตะวันแดง และหัวเห็ด คิดเป็นร้อยละ 3  
ดังตัวอย่าง ขนมขบเคี้ยวประเภทแป้ง “ขาไก”่ ใช้กลวิธีการประสมค าระหว่างค าว่า ขา และค าว่า ไก่ เพ่ือสื่อถึง
ลักษณะของขนมขบเค้ียวที่มีลักษณะเป็นแท่งตรงเหมือนขาของไก่  

1.5 การเลียนเสียงธรรมชาติ 
กลวิธีการตั้งชื่อโดยการใช้ค าที่มีการเลียนเสียงธรรมชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้รับสารได้รู้สึกถึง  

ความสมจริง และกระตุ้นเพ่ือให้เกิดจินตภาพ จากการวิเคราะห์ชื่อขนมขบเคี้ยวพบว่าการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยว 
โดยการใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยใช้การเลียนเสียงธรรมชาติ มีจ านวน 3 ชื่อได้แก่ ท็อปโป , ตุ๊บตั๊บ และตูมตาม  
คิดเป็นร้อยละ 1 ดังตัวอย่าง ขนมขบเคี้ยวประเภทถั่วและเมล็ดพืช “ตุ๊บตั๊บ” ค าว่าตุ๊บตั๊บมาจากเสียงทุบถั่วที่
เพ่ือท าให้ถั่วลิสงกวนและน้ าตาลมีเนื้อละเอียดและเกาะกันแน่นจนเกิดเสียงดังตุ๊บตั๊บ 

1.6 การเล่นเสียง 
กลวิธีการตั้งชื่อโดยการน าค าที่มีเสียงสัมผัสกัน ได้แก่ การเล่นเสียงพยัญชนะ การเล่นเสียง

สระ และการเล่นเสียงวรรณยุกต์ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความไพเราะ และให้ตัวสินค้าเป็นที่จดจ าได้ง่าย จากการ
วิเคราะห์ชื่อขนมขบเคี้ยวพบว่า การตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวโดยการใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยใช้การเล่นเสียงมีจ านว น  
8 ชื่อได้แก่ คาราด้า, โยโย่, โคคอน,เชิญชิม, ดีโด้, กับแกล้ม, ไก๋ไก ่และปุ้มปุ้ย คิดเป็นร้อยละ 2.6 ดังตัวอย่าง  

1.6.1 กลวิธีการเล่นเสียงโดยใช้การสัมผัสพยัญชนะ เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์ 
“กับแกล้ม” มีการเล่นเสียงสัมผัสเสียงพยัญชนะ ก.ไก่ ซึ่งค าว่า กับแกล้ม หมายถึง ของกินกับเหล้า 

1.6.2 กลวิธีการเล่นเสียงโดยใช้การสัมผัสสระ เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทแป้ง “คาราด้า”  
มีการเล่นเสียงสัมผัสเสียงสระ อา 
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1.6.3 กลวิธีการเล่นเสียงโดยใช้การสัมผัสวรรณยุกต์ เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทลูกอม และ 
อ่ืน ๆ “โยโย่” มีการเล่นเสียงสัมผัสวรรณยุกต์ เอก และการสัมผัสสระ โอ 
 

2. กลวิธีการตั้งชื่อตามที่มา 
กลวิธีการตั้งชื่อตามที่มา จากการวิเคราะห์รายชื่อขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย พบว่ามีการใช้

กลวิธีการตั้งชื่อตามที่มา จ านวน 55 ชื่อ โดยมีการตั้งชื่อตามบุคคล สัตว์ ตัวการ์ตูน , การตั้งชื่อตามสถานที่ ,  
การตั้งชื่อตามทีมฟุตบอล และการใช้ภาษาถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 18.3ดังนี้ 

2.1 การตั้งชื่อโดยใช้การตั้งช่ือตามบุคคล สัตว์ ตัวการ์ตูน 

กลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวโดยใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยใช้การตั้งชื่อตามบุคคล สัตว์ ตัวการ์ตูน  
เป็นการตั้งชื่อตามบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชื่อของผู้ผลิตของขนมขบเคี้ยวยี่ห้อนั้น การตั้งชื่อตามสัตว์ หรือ 
ตัวการ์ตูน ส่วนใหญ่เป็นชื่อที่มาจากการได้รับความนิยมเพ่ือเป็นการดึงดูดผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภคในวัยเด็ก 
จากการวิเคราะห์ชื่อขนมขบเคี้ยวพบว่า การตั้งชื่อขนมขบเคี้ ยวโดยใช้การตั้งชื่อตามบุคคล สัตว์ ตัวการ์ตูน  
มีจ านวน 31 ชื่อ ได้แก่ ดานิตาร์,   เปเล่, แมคไวตี้ส์, บูร์บง, เจอรี่, พริงเกิลส์, เลย์, เว้ยหลง, เฮอ, โตโร่, แจ็คลิ้งค์
, โอกิยะ, มากูโร่, เซนต์ดาลฟูร์, อากิโกะ, จิราพร, คิทแคท, ซีมอน, เฮอร์ชี่, เฟอเรโร่, วอร์คเกอร์, บ่าวเซ่น,  
แคดบิวรี่, มาร์วิน, แอลฟี,่ กีเลียน, เมจ,ิ ทอมม่ี, ซูกัส, ฮอล์ และชินจัง คิดเป็นร้อยละ 10.3 ดังตัวอย่าง 

2.1.1 การตั้งชื่อตามบุคคล เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทในฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” มาจากชื่อ
ของผู้ผลิต คือ Herman W.Lay 

2.1.2 การตั้งชื่อตามสัตว์ เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์ “มากูโร่” คือปลามากุโร่ที่มี
คลีบสีน้ าเงิน และเป็นสายพันธุ์ย่อยออกมาจากทูน่าท่ัว ๆ ไป ซึ่งมากุโร่สื่อถึงวัตถุดิบหลักที่น ามาท าขนม 

2.1.3 การตั้งชื่อตามตัวการ์ตูน เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทลูกอม และอ่ืน ๆ “ชินจัง”  
เป็นชื่อตัวการ์ตูนของญี่ปุ่น เพ่ือเป็นที่ดึงดูดของผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็ก ๆ เพราะเป็นการ์ตูนที่ทุกคนรู้จักกัน 
เป็นอย่างด ี
 

2.2 การตั้งชื่อตามสถานที่  
กลวิธีการตั้งชื่อสถานที่โดยน าชื่อสถานที่ต่าง ๆ มาตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวเพ่ือให้เกิดความดึงดูด 

ต่อผู้บริโภค ซึ่งชื่อสถานที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการตั้งชื่อจะเป็นชื่อของบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริโภคจดจ า  
ชื่อบริษัทได้ และเพ่ือเป็นการต่อยอดในการขายขนมขบเคี้ยวที่มาจากบริษัทเดียวกัน นอกจากการตั้งชื่อตาม
บริษัทของผู้ผลิตแล้ว ยังมีการตั้งชื่อตามสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย จากการวิเคราะห์ชื่อขนมขบ
เคี้ยวพบว่า การตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวโดยการใช้กลวิธีการตั้งชื่อตามสถานที่มีจ านวน 20 ชื่อ ได้แก่ แฟชั่นฟู้ด , 
จิตรลดา, โลตัส, โลซาน, ฮับเส็ง, เปปเปอร์ริดจ์, เซี่ยงไฮ้, ปักกิ่ง, กุลนารถ, เอ็นโอไอ, นงชิม, ไทยธัญญ่า,  
เขาช่อง,  ดอยตุง, ทากาโอกาย่า, ดอยค า, ก๊อกบาวี่, มารุอิสุ ,เล่งเกียง และฟูจิ คิดเป็นร้อยละ 6.6 ดังตัวอย่าง 
ขนมขบเคี้ยวประเภทถั่วและเมล็ดพืช “ดอยตุง” เป็นชื่อของเขาดอยตุงในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ท า
การเกษตรของขนมขบเค้ียวยี่ห้อนี้ จึงใช้ชื่อดอยตุงเพ่ือสื่อถึงที่มาของขนมขบเคี้ยวดังกล่าว 
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2.3 การตั้งชื่อตามทีมฟุตบอล 
กลวิธีการตั้งชื่อโดยการใช้การตั้งชื่อตามทีมฟุตบอล เป็นการใช้ความนิยมของทีมฟุตบอล 

ในการตั้งชื่อ เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม จากการวิเคราะห์ชื่อขนมขบเคี้ยวพบว่าการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยว  
โดยการใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยการตั้งชื่อตามทีมฟุตบอล มีจ านวน 1 ชื่อ ได้แก่ อาร์เซนอล คิดเป็นร้อยละ 0.3 
ดังนี้ ขนมขบเคี้ยวประเภทขนมปัง “อาร์เซนอล” มาจากชื่อทีมฟุตบอลประเทศอังกฤษซึ่งเป็นทีมฟุตบอลที่มี
ชื่อเสียง สื่อถึงขนมยี่ห้อนี้ที่เป็นขนมท่ีได้ความรับนิยม และมีชื่อเสียงโด่งดังเช่นเดียวกับทีมฟุตบอล 

2.4 การตั้งชื่อโดยใช้ภาษาถิ่น 
กลวิธีการตั้งชื่อโดยการใช้ภาษาถิ่น เพ่ือสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับตัวสินค้า ทั้งนี้   

เพ่ือบอกที่มาของตัวสินค้าให้กับผู้บริโภครู้ว่ามีต้นต าหรับมากจากที่ใด จากการวิเคราะห์ชื่อขนมขบเคี้ยวพบว่า
การตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวโดยการใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยการใช้ภาษาถิ่น มีจ านวน 3 ชื่อได้แก่ มาโย่, ชาวเล และ 
โกหมึก คิดเป็นร้อยละ 1 ดังตัวอย่าง ขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์ “มาโย่” ซึ่งค าว่า มาโย่ เป็นภาษาถิ่นใต้ 
หมายถึง มาบ่อย ๆ ซึ่งเป็นการชักชวนให้ผู้บริโภคมาซ้ือขนมขบเคี้ยวยี่ห้อนี้บ่อย ๆ  

3. กลวิธีใช้หลายวิธีร่วมกัน 
กลวิธีใช้หลายวิธีร่วมกัน เป็นการน ากลวิธีที่มากกว่า 1 วิธีมาใช้ร่วมกันทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดค าใหม่ 

หรือความหมายใหม่ เพ่ือดึงดูดผู้บริโภค อีกทั้งยังให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น จากการ
วิเคราะห์พบว่า กลวิธีใช้หลายวิธีร่วมกันนั้นเป็นกลวิธีที่พบมากที่สุดในการน ามาตั้งชื่อขนมขบเคี้ยว  ซึ่งพบมาก
ถึง จ านวน 124 ชื่อ โดยใช้กลวิธีการสร้างค า หมายถึง การใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศร่วมกับการประสม
ค า, การตั้งชื่อตามที่มาร่วมกับการประสมค า หมายถึง การตั้งชื่อตามบุคคล และสถานที่ร่วมกับการประสมค า 
และการใช้ภาษาถิ่นร่วมกับการประสมค า ได้แก่ โคอะลามาร์ช, ซันไบร์ท, ทวิสคอร์น, พีจอย, ริชชีสอ๊ะห์,  
อาโทริ, เดอะไฟน์ชีส, เลิฟฟาร์ม, โชยุมิ, เบบี้สตาร์, คอร์ปโกโก้ครั้น, ฟันโอ, ดิวเบอร์รี่, ครีมโอ, คาร์แครกเกอร์, 
ไม้ปิงปอง, โรซี่ แครกเกอร์, มอลคิสท์, แคลชีส, โอริโอ้ ทินท์, คิตตี้บอย,  สวีทชีส, ซูโม่มินิ คุกกี้, ไรซ์บัดดี้,  
เกรทแลนด์, นิวเวฟ, เซซามีบลู ข้าวโพด, โรลเลอร์คอร์น, คอร์นพัฟฟ์, โอมายป็อป, สวีทแอส, วันเดอร์พัฟฟ์, 
ครั้นชี่คอร์น, ป็อปซีเคร็ต, แม็กซ์, แม็กซ์ โอเชี่ยน, เท็นจัง, ครั้นชิพส์, คาร์บี้, เทสโต, ฮันเตอร์กัวเมท, ฟริทส์  
มันฝรั่ง เฟรนซ์ชิลลี่ , คารามูโจ้, เบรทส์ชิพ, ดานิต้าส์, เทสโตฟิต, ฮันนี่บัตเตอร์ชิพ, ปอมสติ๊ก, เถ้าแก่น้อย,  
โอกาซูโนริ, เถ้าแก่น้อยบิ๊กชีท,  กรีนนัท, มารูโจ้,ซันคิสท์, กู๊ดวารี่, ลิโก้, นัทวอคเกอร์ บลูไดมอนด์, เฟรชซัน
ชายน์,  ลิโก้ ซี๊ดเลส,  นัทแอนด์ทรอปิคอลฟู้ด, มายช้อยส์, ซันสวีท, สยามพรีเสิฟ, ฟรุ๊ตคิง, บานาน่า โซไซตี้,  
ซันเมด, ซันวิว, ฟรุ๊ตมาเนีย, นิวช้อยส์, ไอแกรนารี่, เวลบี, เบเนฟรุ๊ต, กรีนเดย์, จอลลี่แบร์, ซีซี สติ๊ก, ยูนิคอร์น 
ฟู้ด,  ซาวร์แพ็ทซ์ , บาร์บี้คาราโอเกะ, แคนดี้ นู้ด แคปซูล, หิมาลายา ซอล์ท, ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนท์ ,        
พลัมแคนดี้, มายมิ้นท์, คินเดอร์ บรูเอโน, ช็อกโกพาย, ไมโลคิวบ์, ริตเทอร์สปอร์ต, ไมโลช็อกโกบาร์, ไมโลช็อก
โกบอล, มาร์สฟันไซต,์ มอลทีเซอร์, โกโก้รูปเหรียญทอง, ฟูจิย่า เป็กโกะ โปโกะ สติ๊ก, บอนโอบอน, ช็อกโกแลต
โคลอน, ยูไนเต็ด อัลมอนด์, โก๋แก่, สติ๊กโก้, ซีลีโกะ, สแน็คแจ็ค,  อาร์นอตยัมยัม, หนิงชิลลี่ซีเครท, เลย์ร็อค, 
เลย์สแต็ค, ลอเรนซ์, ทอปเบอโรน, ลินด์ สวิสคลาสสิค, จินนี่ บอล, ลินด์ เอ็กเซอร์แลนด์ ดาร์ก ช็อกโกแลต, 
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ดิสนีย์ โฟเซ่น, ทองการ์เดนพิชตาชิโอ, ทิวลี่ทวิน, ฮาริโบ้, ปิ่นเพชร มะขาม, โบ๊ทโบ๊ท, เวทโทรส, เจฟรุ๊ต, นิโคนิ
โคโนริ, ถั่วหมั่นหลีหม่ง, คิสโก้มายด์, เดลฟี่ เทคอิท, เพลย์มอร์ และแคบหมึก คิดเป็น ร้อยละ 41.3 ดังตัวอย่าง 

3.1 การใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ และการประสมค า 
การใช้กลวิธีการสร้างค า โดยใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศร่วมกับการประสมค า  เช่น  

ขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวเกรียบ “นิวเวฟ” ซึ่งค าว่า new มาจากภาษาอังกฤษ แปลว่า ใหม่ และค าว่า wave  
มาจากภาษาอังกฤษ แปลว่า คลื่น น ามาประสมกันเป็น นิวเวฟ หมายถึง คลื่นลูกใหม่ สื่อถึงว่า ขนมยี่ห้อนี้เป็น
ขนมท่ีมาใหม่ที่วางขายในท้องตลาด 

3.2 การตั้งช่ือตามบุคคล สถานที่ และการประสมค า  
การใช้กลวิธีการตั้งชื่อตามที่มา โดยใช้การตั้งชื่อตามบุคคล และสถานที่ร่วมกับกลวิธีการสร้าง

ค า โดยใช้การประสมค า เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทผลไม้ “ปิ่นเพชรมะขาม” ซึ่งค าว่า ปิ่น เป็นชื่อผู้ผลิต ค าว่า  
เพชร มาจากค าว่า เพชรบูรณ์ น ามาประสมกับค าว่า มะขาม จึงกลายเป็น ปิ่นเพชรมะขาม สื่อถึงที่มาของขนม 

3.3 การใช้ภาษาถิ่น และการประสมค า  
การใช้กลวิธีการตั้งชื่อตามที่มา โดยการใช้ภาษาถิ่นร่วมกับกลวิธีการสร้างค า โดยใช้การ

ประสมค า เช่น ขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์ “แคบหมึก” ซึ่งค าว่า แคบ เป็นภาษาถิ่นเหนือ แปลว่า มันของสัตว์ 
น ามาประสมกับค าว่า หมึก เป็น แคบหมึก สื่อถึงวัตถุดิบที่น ามาผลิต  

4. อ่ืน ๆ 

การตั้งชื่อโดยใช้กลวิธีอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จากการวิเคราะห์รายชื่อ 
ขนมขบเคี้ยวทั้งหมด จ านวน 300 ชื่อ พบว่ามีจ านวน 1 ชื่อ คือ ตะวัน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ขนมขบเคี้ยว
ประเภทข้าวเกรียบ “ตะวัน” ซึ่งค าว่าตะวัน เป็นการใช้ค าไวพจน์ หมายถึง  ดวงอาทิตย์ ซึ่งมีความหมายโดยนัย
คือความหวังและพลัง สื่อถึงขนมยี่ห้อนี้หากทานแล้วจะท าให้รู้สึกมีพลัง  

จึงกล่าวได้ว่าขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยแต่ละชื่อมีทั้งใช้กลวิธีการตั้งชื่อที่หลากหลายกลวิธี 
ผสมกัน และมีทั้งกลวิธีเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปทรงและลักษณะของขนมที่ส่งผลต่อการตั้งชื่อ  รวมไปถึงการสื่อ
ความหมายแฝงของขนม เช่น ฮานามิ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า เทศกาลชมดอกไม้ สื่อถึงการเชิญชวนเพ่ือนมา
ทานขนมแสนอร่อยในเทศกาลชมดอกไม้ด้วยกัน โดโซะ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า เชิญ สื่อถึงการเชิญชวนให้มา
กินขนมอันแสนอร่อยซองนี้ เป็นต้น 

สรุปและอภิปรายผล  

การศึกษากลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยจ านวนทั้งหมด 300 ชื่อ พบว่าขนมขบเคี้ยว  
ในประเทศไทยมีกลวิธีการตั้งชื่อท้ังหมด 4 วิธี สามารถน ามาสรุปเป็นแผนภูมิแท่งได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงกลวิธีการต้ังชื่อขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย 
กลวิธีใช้หลายวิธีร่วมกัน       กลวิธีตั้งช่ือโดยการสร้างค า 

กลวิธีตั้งช่ือตามที่มา                     อื่น ๆ 

จากแผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นว่ากลวิธีที่ถูกน ามาใช้ในการตั้งชื่อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ กลวิธีใช้
หลายวิธีร่วมกัน ซึ่งพบในขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยถึง 124 ชื่อ โดยนิยมใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ร่วมกับการประสมค ามากที่สุด จ านวน 97 ชื่อ โดยพบมากที่สุดในขนมขบเคี้ยวประเภทช็อกโกแลต รองลงมา
เป็นขนมขบเคี้ยวประเภทขนมปัง และถูกพบน้อยที่สุดคือขนมขบเคี้ยวประเภทพืชและผัก ซึ่งการนิยมใช้ค าทับ
ศัพท์ภาษาต่างประเทศ เกิดจากอิทธิพลของภาษาที่เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้การน าค ามาประสม
กัน เกิดเป็นค าใหม ่และมีความหมายใหม่ ก็เพ่ือเป็นการดึงดูดผู้บริโภค  

อันดับ 2 เป็นกลวิธีการตั้งชื่อโดยการสร้างค า โดยนิยมใช้การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศมากที่สุด  
ซึ่งพบในขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยจ านวน 91 ชื่อ ซ่ึงภาษาท่ีใช้ในการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศมากท่ีสุดคือ 
ภาษาอังกฤษ จ านวน 57 ชื่อ พบมากที่สุดในขนมขบเคี้ยวประเภทแป้ง ตามด้วยภาษาญี่ปุ่น จ านวน 17 ชื่อ  
พบมากที่สุดในขนมขบเคี้ยวประเภทแป้ง และภาษาที่ใช้ในการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด คือ  
ภาษาอิตาลี ภาษาสโลวีเนีย และภาษาบาลี จ านวนอย่างละ 1 ชื่อ ซึ่งภาษาอิตาลีพบในขนมขบเคี้ยวประเภท
แป้ง ภาษาสโลวีเนียพบในขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์ และภาษาบาลีพบขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวเกรียบ  
ซึ่งเหตุที่ใช้กลวิธีทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ นงลักษณ์ บัณฑุวงศ ์(2560, น.2) ได้กล่าวว่า เนื่องจากมีการติดต่อ
สัมพันธ์กันจึง เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการหยิบยืมภาษาของชาติ อ่ืนมาใช้  สั งคมปัจจุบันมีการน า
ภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารมากขึ้น ทั้งนี้ หนิง จิงซี (2561, 
น.8) กล่าวว่าการเลือกใช้ภาษาที่มีความเป็นนานาชาติในการตั้งชื่อมีเหตุผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความนิยม
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ของคนในสังคม ทั้งยังได้แสดงถึงคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ก็เพ่ือตีตลาดในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ  
ด้วยเช่นกัน  

อันดับ 3 เป็นกลวิธีการตั้งชื่อตามที่มา โดยนิยมใช้การตั้งชื่อตามบุคคล สัตว์ และตัวการ์ตูน ซึ่งพบใน
ขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยจ านวน 31 ชื่อ ซึ่งกลวิธีการตั้งชื่อตามบุคคลนั้นเป็นการตั้งชื่อเพ่ือแสดงความเป็น
เจ้าของและให้เกียรติแก่ผู้คิดค้นขนมขบเคี้ยว ดังที่ อัญชลิน ปานทอง (2560, น.51) กล่าวว่า การตั้งชื่อที่มา
จากบุคคล หมายถึงมาจากบุคคลที่ส าคัญ เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป หรือเป็นผู้ริเริ่ม การตั้งชื่อตามสัตว์ เช่นเดียวกับ
แนวคิดของนพดล สมจิตร์ (2560, น.92) ที่กล่าวว่า มนุษย์ผูกพันกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จึงท าให้มีอิทธิพล
ต่อความคิด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อตามสัตว์เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิด
กับธรรมชาติ การตั้งชื่อตามตัวการ์ตูน เป็นการน าชื่อที่มีชื่อเสียงและคนทั่วไปรู้จัก เพ่ือดึงดูดผู้บริโภค และ  
ท าให้ตัวสินค้าจดจ าได้ง่าย ดังที่ หนิง จิงซี (2561 อ้างอิงจาก สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และสุขุมาวดี ข าหิรัญ 2527) 
กล่าวว่า การตั้งชื่อต้องมีลักษณะเป็นตัวแทนสิ่งของบางอย่าง เพ่ือสรุปถึงสินค้าที่จ าหน่าย ส่วนกลวิธีที่ใช้น้อย
ที่สุดในการน ามาตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวคือ การใช้ค าไวพจน์ที่ถูกพบในขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยประเภทข้าว
เกรียบ จ านวน 1 ชื่อ ซึ่งเหตุที่ไม่นิยมเพราะว่าเป็นค าพ้องความหมายที่อาจเข้าใจได้ยากหากใช้กลวิธีนี้ ในการ
ตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวในการตีตลาดไปวางขายในต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าชื่อของขนมขบเคี้ยวและ
ความหมายของชื่อขนมขบเค้ียวนั้นมีความสัมพันธ์กัน  

เนื่องจากชื่อของขนมจะบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของขนม และส่วนใหญ่จะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของขนมขบเคี้ยวเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น ดังที่ เมชฌ สอดส่องกฤษ (2555) 
กล่าวว่า ชื่อนอกจากจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจให้ความส าคัญแล้ว ยังต้องสื่อความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ  
การดึงดูดใจ การบรรยายสินค้า ทั้งนี้ชื่อต้องสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ซื้ออีกด้วย  

ผลการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยมีทั้งความสอดคล้องและแตกต่างกันกับ 
ผลการศึกษาเรื่องลักษณะการใช้ภาษาของชื่อร้านค้าย่านเยาวราชของหนิง จิงซี (2561) กล่าวคือ มีความ
สอดคล้องในด้านลักษณะการใช้ภาษาในการตั้งชื่อส่วนใหญ่จะมีการใช้มากกว่า 1 ภาษา โดยมีการน าภาษาที่
เป็นนานาชาติเข้ามาผสมผสานกันด้วย ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และสะท้อนถึงการรับ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในกิจการค้า แต่แตกต่างกันตรงที่ผลการวิจัยของหนิง จิงซี พบว่า  
ใช้ภาษาตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นต้น เนื่องจากเป็นการศึกษาชื่อ
ร้านค้าในย่านเยาวราช แต่ผลการวิจัยฉบับนี้พบว่า ใช้ภาษาตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากได้รับวัฒนธรรม 
และการทานอาหารว่างแบบตะวันตก เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน เป็นต้น นอกจากนี้ผลการ
วิเคราะห์ของวิจัยฉบับนี้ยังสอดคล้องกับวิจัยของหนิง จิงซี ในเรื่องของการเลือกใช้ภาษา กล่าวคือ เหตุส าคัญ
ของการเลือกใช้ภาษาในการตั้งชื่อ คือเพ่ืออ่านและเรียกชื่อได้ถูกต้อง รวมไปถึงเพ่ือบอกลักษณะหรือประเภท
สินค้าท่ีจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกสบายในการสื่อสาร และเพ่ือความทันสมัยสอดคล้องกับค่านิยมของสังคม 
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 การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นว่าการตั้งชื่อขนมขบ
เคี้ยวนั้นมีความส าคัญอย่างมากในการท าให้ขนมขบเคี้ยวเป็นที่ดึงดูดต่อผู้บริโภคซึ่งกลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยว
ในประเทศไทยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการน าค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศมาใช้ร่วมกับการประสมค า 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดค าใหม่ที่มีความน่าสนใจ สร้างความแปลกใหม่ และดึงดูดผู้บริโภคได้แล้ว ยังสามารถส่งออกไป
ยังตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย เพราะการใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศนั้นมีความเป็นสากล ผู้บริโภคจากทั่ว
ทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ยังเป็นการเพ่ิมยอดขายให้กับผู้ผลิตอีกด้วย  

ข้อเสนอแนะ   

1. งานวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษากลวิธีการตั้งชื่อขนมขบเคี้ยวเพียงเท่านั้น เพ่ือให้ครอบคลุม ดังนั้นจึงควรศึกษา 
การตั้งสโลแกน (Slogan) ของขนมเคี้ยวดังกล่าวด้วย 

2. ผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องกลวิธีการตั้งชื่อ สามารถน างานวิจัยชิ้นนี้ไปศึกษาเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้  เช่น 
การศึกษาการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดบ้าน การศึกษาการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น 
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กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า 

Strategies for delivering content on facebook fan page, MorlabPanda 

 

ณัฐรดี แสงดี1  มัญชรี วรรณสะโร2  และวิฑูรย์ เมตตาจิตร3 

 

บทคัดย่อ 

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ และกลวิธีการน าเสนอเนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

หมอแล็บแพนด้า โดยเก็บข้อมูลจากโพสต์เฟซบุ๊กแฟนเพจของหมอแล็บแพนด้าภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 

– มกราคม 2563 รวมจ านวน 102 โพสต์ พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้ามีรูปแบบการน าเสนอเพจ 

ได้แก่ 1) การตั้งชื่อเพจ เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้ามีการตั้งชื่อเพจที่สื่อถึงอาชีพนักเทคนิคการแพทย์และ
สื่อถึงหมีแพนด้าที่มีขอบตาด าคล้ า 2) การตั้ง URL ของเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้ามีความสั้น กระชับ 
สามารถสืบค้นเจอได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือ 3) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเพจ (About) มีการบอก
รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าของเพจและประเภทของเนื้อหาที่เพจต้องการน าเสนอ 4) เนื้อหาภายในเพจ 
มีประโยชน์กับผู้อ่าน มีรูปภาพประกอบ มีการใช้ภาษาเข้าใจง่าย 5) มีการโพสต์อย่างสม่ าเสมอ และมีเนื้อหา 
ที่หลากหลายไม่จ าเจหรือน่าเบื่อ 6) มีการแจกของรางวัลในแฟนเพจเป็นระยะ ๆ ท าให้มีผู้สนใจเพจมากขึ้น 
และกลวิธีการน าเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้าพบว่ามีกลวิธีตามล าดับคือ การให้ข้อมูล
ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ เตือนภัย ล าดับรองลงมาคือการสร้างสรรค์จากความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ และ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ล าดับถัดไปคือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง และเนื้อหา
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นที่นิยมในสังคมไทยมีการปรากฏในจ านวนที่เท่ากัน และล าดับสุดท้ายคือ
เนื้อหาเขียนเชื่อมโยงเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างแนบเนียน 

ค าส าคัญ: กลวิธีการน าเสนอเนื้อหา  เฟซบุ๊กแฟนเพจ  หมอแล็บแพนด้า 

 

 

 

 

___________________________________ 
1 – 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
3 อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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บทน า 

 เฟซบุ๊กเป็นหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นจ านวนมากและมีการ
ขยายตัวของจ านวนผู้ใช้งานมากขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถใช้เพ่ือความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร
หรือเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ได้ อีกทั้งเฟซบุ๊กยังเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคน 
ในสังคมมากขึ้นเนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัยและเกือบทุกพ้ืนที่ทั่วโลก  
(ศศิวิมล ชูแก้ว, 2555)   

 ในปัจจุบันมีเฟซบุ๊กแฟนเพจเกิดข้ึนมากมาย การคิดเนื้อหา (content) ให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะช่วยให้เพจนั้นยังคงอยู่ได้ต่อไป หนึ่งในหลาย ๆ เนื้อหาที่ได้รับความสนใจ 
อย่างมากคือ ข่าวสารด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะจากภาครัฐซึ่งมีการก าหนดนโยบายด้านสุขภาพรวมทั้งการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพซึ่งสะท้อนถึง 
ความตระหนักต่อความส าคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขในระดับมหัพภาค ขณะเดียวกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเอกชนรวมถึงสื่อประเภทต่าง ๆ ก็มีบทบาทต่อการพัฒนาระบบสุขภาพโดยองค์
รวมของประชาชนด้วย (พนา ทองมีอาคม และเพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ (2551) อ้างถึงใน หนึ่งหทัย  
ขอผลกลาง และ กิตติ กันภัย, 2553) 

 “หมอแล็บแพนด้า” เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เผยแพร่ข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุขทีม่ีผู้ติดตาม
มากเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย จ านวน 2,053,914 คน (มกราคม 2563) (miss arisa, 2561) เนื้อหาของเพจ
น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารด้านสุขภาพใกล้ตัว โดยมีนักเทคนิคการแพทย์เป็นผู้น าเสนอเนื้อหา ลักษณะ
เด่นประการหนึ่งคือการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ท าให้บุคลทั่วไปสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้ อีกท้ังยัง
มีรูปภาพประกอบเพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการอ่านข่าว และมีการพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความเห็นจึงท าให้มีจ านวนผู้ติดตามเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว  

 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้ามีรูปแบบและกลวิธีการ

น าเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ จึงศึกษาวิเคราะห์รูปแบบรวมถึงกลวิธีการสร้างเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บ

แพนด้า เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษารูปแบบ และกลวิธีการน าเสนอเนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการท าวิจัย 
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 2. เก็บข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า www.facebook.com/MTlikesara/ ร่วมกับ 

การสังเกตการณ์ โดยมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึง เดือนมกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 
102 โพสต์ โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้าเป็นผู้เผยแพร่เองทั้งหมด ไม่รวม
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่มาจากเพจอื่น ๆ 

 3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดต่อไปนี้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 

  1) แนวคิดเกี่ยวกับ 6 เทคนิคส าคัญที่คนเปิดเพจใหม่ต้องรู้ ของ Sirikamon (2562)  

   - การตั้งชื่อเพจให้น่าจดจ า และมีคีย์เวิร์ด 
   - การตั้ง URL ทีดี่ 
   - ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเพจ (About) 
   - เนื้อหาภายในเพจ (Content) ต้องมีประโยชน์และสวยงาม 
   - โพสต์สม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
   - การแจกของรางวัลให้ผู้ติดตามแฟนเพจ 

  2) แนวคิดองค์ประกอบที่ดีของ Content Marketing ของณัฐพล  ใยไพโรจน์  (2559,  
148-149) 
   - สร้างสรรค์จากความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
   - ให้ข้อมูล ความรู้ ความช่วยเหลือ เตือนภัย 
   - เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง 
   - เนื้อหาเขียนเชื่อมโยงเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างแนบเนียน 
   - เนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นที่นิยมในสังคมไทย 

  3) สรุปผลการศึกษา โดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

 

ผลการวิจัย 

 ผลของการศึกษาเรื่องกลวิธีการน าเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็ บแพนด้า ผู้วิจัยแบ่ง

การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์คือ 1) รูปแบบของเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า และ 

2) กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาจากเพจหมอแล็บแพนด้า รวมทั้งสิ้นจ านวน 102 โพสต์ โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

1. รูปแบบของเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า  

 1) แนวคิดเกี่ยวกับ 6 เทคนิคส าคัญท่ีคนเปิดเพจใหม่ต้องรู้ 

 1.1 การตั้งชื่อเพจใหน้่าจดจ า และมีคีย์เวิร์ด 
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ชื่อของเพจเป็นส่วนแรกที่ท าให้ผู้ใช้งานค้นหาเพจเจอ ยิ่งค้นหาเจอง่ายก็จะยิ่งท าให้มีผู้เข้า
ชมเพจและติดตามเพจมากขึ้น การตั้งชื่อเพจที่ดีจึงควรเป็นค าที่จ าได้ง่ายและไม่ยาวจนเกินไป  

 
ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/?ref=page_internal 

            เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า มีเจ้าของแฟนเพจคือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน ปัจจุบันเป็น 
นักเทคนิค-การแพทย์ประจ าการอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ท าหน้าที่ตรวจหาเชื้อ  
ตรวจเลือดและตรวจสารคัดหลั่งต่าง ๆ ในห้องแล็บเพ่ือส่งผลให้แพทย์วินิจฉัยโรคต่อไป โดยเนื้อหาภายในเพจ
เป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่มาพร้อมความบันเทิงตลกขบขัน มีการตั้งชื่อเพจที่สื่อถึง
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ค าว่า “หมอแล็บ” หมายถึงนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นอาชีพของเจ้าของเพจ ส่วนค าว่า 
“แพนด้า” สื่อถึงอาการขอบตาด าเนื่องจากการเข้าเวรติดต่อกันหลายวันจนไม่ได้นอน ท าให้ขอบตาด าคล้ า
เหมือนหมีแพนด้า ทั้งหมดล้วนส่งเสริมบทบาท บุคลิกภาพของเจ้าของเพจได้อย่างดี ท าให้เป็นที่น่าจดจ าของผู้
พบเห็นได้อย่างง่ายดายและท าให้สามารถค้นหาเพจได้ง่ายอีกด้วย 

  1.2 การตั้ง URL ทีด่ี 

  URL (Uniform Resource Locator) คือตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมชี้แหล่ง

ทรัพยากรสากล (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะท าให้เฟซบุ๊กแฟนเพจเติบโตขึ้น 

อย่างรวดเร็ว การตั้ง URL ให้สามารถค้นเจอได้ง่ายจะท าให้ติดอันดับในการค้นหาทั้งบน Facebook และ 

Google ได้ง่าย และเมื่อติดอันดับก็จะเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับเพจ โดยส่วนมากบน Facebook จะแสดงใน

รูปแบบwww.facebook.com/username 

 

ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara 
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  URL ข อ ง เ ฟซ บุ๊ ก แ ฟ น เ พจ ห ม อแ ล็ บ แ พ น ด้ า  ดั ง ที่ ป ร า ก ฏ ใ น ภ า พ ข้ า ง ต้ น คื อ

https://web.facebook.com/MTlikesara จะเห็นได้ว่ามีความสั้น กระชับ สามารถสืบค้นเจอได้ง่าย ท าให้มี

จ านวนยอดผู้ติดตามเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพจที่มี URLยาว ๆ ซึ่งค้นหาได้

ยากและอาจท าให้ดูไม่น่าเชื่อถือ 

1.3 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเพจ (About) 

  การใส่ข้อมูลหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับเพจ (About) นั้นส าคัญมากเนื่องจากมีผลต่อการ
ค้นหา จึงควรใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเพจเพ่ือให้ผู้ที่ค้นหาได้เข้าใจเนื้อหาโดยรวมที่เพจจะน าเสนอมากขึ้น 

 

ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/about/?ref=page_internal 

           เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้ามีการใส่รายละเอียดเบื้องต้น ได้แก่ การแนะน าตัวเอง
โดยสังเขป ดังประโยคในภาพ “ นักเทคนิคการแพทย์ขอบตาด า ๆ ฮา เข้าใจง่าย ได้สาระ 555555 ”  
จากประโยคดังกล่าวท าให้คนที่เข้ามาค้นหาเพจได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นของเจ้าของเพจว่าเจ้าของเพจ  
มีอาชีพเป็นนักเทคนิคการแพทย์ มีนิสัยเป็นคนตลกเฮฮา นอกจากนี้ยังมีการระบุรูปแบบเนื้อหาโดยรวมที่เพจ
จะน าเสนอ ได้แก่ เนื้อหาด้านการแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม อีกทั้งยังมีการใส่
ช่องทางการติดตามข่าวสารช่องทางอ่ืน ๆ ได้แก่ khunpark@gmail.com เป็นช่องทางติดต่อข้อความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่ต้องการติดต่องานเป็นการส่วนตัว https://www.youtube.com/user/khunpark1 
เป็นช่องทางติดต่อข่าวสารในรูปแบบวิดิโอ อีกทั้งยังมีประวัติการรับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัล MThai Top 
Talk About 2017 และรางวัลกินรีทอง 2018 เป็นการยืนยันตัวตนให้กับผู้ที่สืบค้นเพจว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตน
อยู่จริง และเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องและได้รับความเชื่อถือจากบุคคลจ านวนมาก 

 1.4 เนื้อหาภายในเพจ (Content) ต้องมีประโยชน์และสวยงาม 

เนื้อหาที่เพจน าเสนอต้องมีประโยชน์ น่าสนใจและไม่น่าเบื่อจนเกินไป การจัดเรียงข้อความให้สวยงาม 

mailto:khunpark@gmail.com
https://www.youtube.com/user/khunpark1
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มีการเว้นวรรค และจัดเรียงหัวข้ออย่างเป็นระเบียบจะท าให้เนื้อหาอ่านง่ายขึ้น นอกจากนี้การเลือกใช้รูปภาพ

ประกอบที่น่าสนใจก็ส าคัญ เพราะท าให้เพจดูสวยงามไม่น่าเบื่อ 

 
ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/posts/1195870037285845 

            ภาพข้างต้น เป็นการน าเสนอเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการวิ่ง โดยใช้ภาพของ 

หมอแล็บแพนด้ามาตัดต่อในอิริยาบถที่ก าลังวิ่งพร้อมกับหน้าท้องที่ยื่นออกมา ซึ่งเข้ากันกับการพาดหัวข้อโพสต์

ที่ว่า “วิ่งไล่พุง” อีกท้ังค าว่า “พุง” ยังมีความคล้องจองกับค าว่า “ลุง” และ “ยุง” ดังประโยค “ตอนนี้เพื่อน ๆ 

ในเฟซหลายคน เริ่มหันมาวิ่งกันเยอะมาก ๆ ไม่เกี่ยวกับวิ่งไล่ลุง วิ่งไล่ยุง หรือลุงวิ่งไล่นะครับ 55555 แต่เราจะ
มาวิ่งไล่พุงกัน เพจเราไม่เน้นการเมือง” การใช้สีชมพูเป็นสีเด่นของภาพให้ความรู้สึกถึงความสดใส  
ความสนุกสนานและสุขภาพที่ดี ข้อความภายในภาพมีการใช้ภาษาเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านดังประโยค 
“10 ประโยชน์จากการวิ่ง” และใช้กลวิธีเดียวกันนี้ในการบรรยายเนื้อหาในประโยค “เรามาดูกันดีกว่าครับ  
ถ้าเราวิ่งจะดีต่อร่างกายยังไงบ้าง” การบอกประโยชน์ของการวิ่งภายในภาพท าให้ผู้อ่านสามารถทราบเนื้อหา
ภายในโพสต์ได้ทันทีแม้จะยังไม่ได้อ่านเนื้อหาภายในทั้งหมด 

 1.5 โพสต์สม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

  การโพสต์อย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผู้ติดตามเห็นความเคลื่อนไหวของเพจอยู่ตลอดเวลา เนื้อหา 

ที่โพสต์ไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบเดียวกันเสมอไป อาจโพสต์รูปแบบเนื้อหาที่มีความหลากหลายหรือแชร์บทความ 

มาจากเพจอื่น ๆ ก็ได้เพ่ือให้ผู้ติดตามได้รับข่าวสารที่หลากหลายและเห็นเพจของเรามากข้ึน 
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ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/posts/1156901364516046 

โพสต์เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

  ภาพข้างต้น เป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้อ่านเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งภายใต้ 
แบรนด์นมเปรี้ยวดีไลท์ น้ าตาล 0.1%  ชื่อกิจกรรม “วิ่งอ่อนหวาน Delight Virtual Run 2019” ซึ่งเป็น
กิจกรรมการกุศลเพื่อมอบเงินบริจาคให้กับสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย  

 

ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/posts/1158974597642056 

โพสต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

  ภาพข้างต้น เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของต่อมไทรอยด์ โดยบรรยายลักษณะของต่อมไทรอยด์
หน้าที่ของต่อมไทรอยด์ และโรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ 

 

ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/posts/1160253100847539 

โพสต์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

  ภาพข้างต้น เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเจ้าของ
เพจต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสนใจกับผู้ติดตามในแฟนเพจของตนเองโดยมุ่งเน้นเป้าหมาย
ไปที่ลูกเพจที่มีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล 

  จากตัวอย่างโพสต์ที่ยกตัวอย่างมานั้นท าให้เห็นว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า มีการ
โพสต์ทุกวันอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้ติดตามเห็นว่าแฟนเพจมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีเนื้อหา 
(content) ที่หลากหลายท าให้เนื้อหาโดยรวมในเพจไม่มีลักษณะเป็นทางการมากจนเกินไป 
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1.6 การแจกของรางวัลให้ผู้ติดตามแฟนเพจ 

  การแจกของรางวัลในแฟนเพจจะท าให้มีผู้สนใจและมีจ านวนยอดแชร์ที่มากขึ้น ส่งผลให้
จ านวนผู้ติดตามแฟนเพจมีมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของแฟนเพจและ
ผู้ติดตามแฟนเพจอีกทางหนึ่ง 

 

ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/posts/1232604510279064 

  ภาพข้างต้น เป็นการแจกของรางวัลซึ่งเป็นสินค้าท่ีทางเพจเป็นผู้จัดท าข้ึนมา ได้แก่ กระเป๋าผ้า  
ซึ่งมีการระบุว่าเป็นของ “ลิมิเต็ด” หรือ สินค้าที่มีจ านวนจ ากัด อีกทั้งยังมีการน าชื่อของเพจมาตั้งเป็นชื่อของ
รางวัลในชื่อ “กระเป๋าผ้าหมอแล็บแพนด้า” ท าให้รู้สึกถึงความเป็นเอกลักษณ์และความพิเศษมากข้ึน  

 2. กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาจากเพจหมอแล็บแพนด้า 

  การศึกษาข้อมูลในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า จ านวน 102 โพสต์พบว่า กลวิธีการ
น าเสนอเนื้อหาที่น าเสนอในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า มีผลการวิเคราะห์โดยเรียงจากจ านวนแนวคิดที่
พบมากทีสุ่ดไปน้อยท่ีสุด ดังนี้ 

 ตารางแสดงผลการศึกษากลวิธีการน าเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า 

แนวคิดองค์ประกอบท่ีดีของ  
Content Marketing 

จ านวนที่ปรากฏ (โพสต์) คิดเป็นร้อยละ 

1. ให้ข้อมูล ความรู้ ความช่วยเหลือ เตือนภัย 40 39.23 
2. สร้างสรรค์จากความคิด ทัศนคต ิไลฟ์สไตล์ และ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

33 32.35 

3. เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง 10 9.80 
4. เนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นที่นิยม 
ในสังคมไทย 

10 9.80 
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  จากตารางแสดงให้เห็นว่ากลวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่น าเสนอในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บ
แพนด้าจากการน าแนวคิดองค์ประกอบที่ดีของ Content Marketing ของณัฐพล ใยไพโรจน์ (2559, 148-149)  
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์นั้น แนวคิดท่ีปรากฏมากที่สุด คือ การให้ข้อมูล ความรู้ ความช่วยเหลือ เตือนภัย 
จ านวนที่ปรากฏทั้งหมด 40 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.23 ล าดับรองลงมาคือการสร้างสรรค์จากความคิด ทัศนคติ 
ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวนที่ปรากฏทั้งหมด 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.35  
ล าดับถัดไปคือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง และเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่
เป็นที่นิยมในสังคมไทย พบว่ามีจ านวนที่ปรากฏเท่ากันทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.80  ล าดับสุดท้ายคือ
เนื้อหาเขียนเชื่อมโยงเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างแนบเนียน จ านวนที่ปรากฏทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
8.82 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ให้ข้อมูล ความรู้ ความช่วยเหลือ เตือนภัย เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้ามีการให้ความรู้ 
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเนื้อหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข การให้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพ 
ให้ห่างไกลจากโรคร้ายต่าง ๆ รวมไปถึงการเตือนภัย อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และ
อันตรายจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือหลอกขายสินค้าหรือบริการ 
ที่เก่ียวข้องทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 

ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/posts/1219266461612869 

  ภาพขา้งต้นเป็นภาพที่มิจฉาชีพเข้าไปหลอกตรวจสุขภาพชาวบ้านตามบ้านเรือน โดยหลอกว่า
อุปกรณ์ท่ีใช้ตรวจร่างกายนั้นเป็นเครื่องตรวจสุขภาพควอนตั้ม (Quantum Resonance Megnetic Analyzer)  
ที่สามารถตรวจได้ทุกโรค เพียงแค่ให้ผู้ป่วยก าแท่งเหล็กก็จะแสดงผลการท างานของระบบต่าง ๆ บนร่างกายขึ้น
ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นก็หลอกขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตนเอง โดยกลุ่มเป้าหมายของ
มิจฉาชีพกลุ่มนี้จะเลือกผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงล าพัง หมอแล็บแพนด้าจึงออกมาเตือนให้ระวังหากพบเห็นบุคคล
ที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ให้หลีกเลี่ยงและปฏิเสธไปเพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ 

5. เนื้อหาเขียนเชื่อมโยงเก่ียวกับสินค้าและบริการ 
อย่างแนบเนียน 

9 8.82 

รวม 102 100 
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 2.2 สร้างสรรค์จากความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เฟซบุ๊ก 
แฟนเพจหมอแล็บแพนด้ามีเนื้อหาที่กล่าวถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็น และ 
ให้ความบันเทิงกับกลุ่มผู้ติดตาม ซึ่งอาจออกมาในรูปแบบของภาพการเสียดสีล้อเลียน หรือรูปตัดต่อ เพ่ือสร้าง
ความข าขันและความหลากหลายด้านเนื้อหาให้กับเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

 

ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/posts/1172169449655904 

  ภาพข้างต้นเป็นภาพโปสเตอร์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ The Cave นางนอน 
ภาพยนตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบภัย 13 ชีวิต ที่ติดภายในถ้ าหลวง วนอุทยานถ้ าหลวง-
ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยหมอแล็บแพนด้าได้น ารูปของตนเองตัดต่อเข้าไปใน
โปสเตอร์แทนตัวละครจริง และมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหารวมถึงชื่อเรื่องภายในภาพให้เข้ ากับอาชีพและบริบท
ของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องเข้าเวรท างานในเวลาดึกจนท าให้ไม่ได้นอนจากประโยค “ภารกิจ เวรดึก  
ที่ใคร ๆ ก็ไม่มีวันได้รู้ (ว่ามันง่วงแค่ไหน)” และ “นาง(ไม่ได้) นอน” 

 2.3 เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้ามีเนื้อหา 
ที่กล่าวถึงการเชิญชวน หรือแนะน า หรือรณรงค์ให้ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจกระท าบางสิ่งบางอย่างตามที่
เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจต้องการ 

 

ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/posts/1204922513047264 

  ภาพข้างต้นเป็นภาพถุงพลาสติกจากห้างเทสโก้โลตัส ชื่อ “ถุงบอกเลิก” เป็นถุงพลาสติกแบบ
ใช้แล้วทิ้งชุดสุดท้ายที่จะแจกจ่ายให้แก่ลูกค้า ก่อนจะยกเลิกการให้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 
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เป็นต้นไป โดยหมอแล็บแพนด้าได้ออกมาเชิญชวนผู้ติดตามเพจให้พกถุงผ้าไปใช้ใส่สิ่งของแทนการใช้
ถุงพลาสติกเพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม จากประโยคที่ว่า “...ไม่มีถุงเราก็อยู่ได้เนอะ หันมาพกถุงผ้าแทนกัน
ดีกว่า” และ “...เพ่ือสิ่งแวดล้อม เตรียมถุงผ้าให้พร้อม ทุกคนท าได้แน่นอนคร้าบ” 

 2.4 เนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นที่นิยมในสังคมไทย เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บ
แพนด้ามีเนื้อหาที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นที่ก าลังเป็นที่พูดถึงหรือเป็นที่นิยมของคนในสังคมในช่วงเวลา 
นั้น ๆ 

 

ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/posts/1185283861677796 

  ภาพข้างต้นเป็นการตอบค าถามในรอบ 5 คนสุดท้ายของการประกวด Miss Universe 
ปี2019 หรือ นางงามจักรวาล ปี2019 จัดขึ้นที่ Tyler Perry Studios แอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา  
ผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยในปีนั้นคือ ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอ้ิน ซึ่งนางงามจักรวาลจากประเทศไทยสามารถ
เข้าถึงรอบตอบค าถาม 5 คนสุดท้าย สร้างความสนใจให้กับผู้คนในโลกโซเชียลมีเดียเป็นจ านวนมาก เฟซบุ๊ก
แฟนเพจหมอแล็บแพนด้าได้มีการพูดถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันโดยได้ตัดต่อใส่รูปหน้าตัวเองเข้าไปแทนใบหน้าของ
ผู้เข้าประกวดจากประเทศไทย พร้อมกับค าบรรยายประกอบภาพ “ฟ้าใสผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายแล้วค่าาา” 
สร้างความตลกขบขันและความบันเทิงให้กับผู้ติดตามเพจได้เป็นอย่างดี  

 2.5 เนื้อหาเขียนเชื่อมโยงเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างแนบเนียน เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บ
แพนด้ามเีนื้อหาที่กล่าวถึงการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับแฟนเพจซึ่งเป็นการขายแบบ
แนบเนียนโดยอาจแฝงไปกับข้อมูลการให้ความรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จึงท าให้
ผู้อ่านไม่รู้สึกอึดอัดล าบากใจกับการถูกบังคับให้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ทางเพจก าลังขาย หรืออาจท าให้ผู้ติดตาม
ไม่รู้สึกว่าตนเองก าลังถูกขายสินค้าหรือบริการจากทางเพจอยู่ 

 
ที่มา : https://web.facebook.com/MTlikesara/posts/1188466801359502 
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  ภาพข้างต้นเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ เรดคัพ (Nescafe Red Cup) แต่เนื้อหา
ภายในโพสต์เป็นการกล่าวถึงลักษณะอาชีพและหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ โดยกล่าวว่านักเทคนิค
การแพทย์คือคนที่ท างานภายในห้องแล็บ มีหน้าที่ตรวจหาเชื้อโรคหรือค่าชีวเคมีต่าง ๆ จากสารคัดหลั่ง เช่น 
เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ น้ าลาย น้ าไขสันหลัง อสุจิ ก่อนจะส่งผลตรวจให้แพทย์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค
ต่อไป จะเห็นได้ว่าเนื้อหาภายในโพสต์เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนักเทคนิคการแพทย์ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็แฝงการโฆษณาสินค้าไปด้วย เห็นได้จากประโยค “เชื่อมั้ยครับว่า ไม่ว่าผ่านไปนานแค่ไหน คนก็ยังไม่ค่อยรู้จัก
งานที่ผมท า ซึ่งก็คือ“เทคนิคการแพทย์” ผมก็เลยเริ่มสร้างเพจนี้เพ่ือให้คนจดจ าได้ง่ายขึ้น เลือกออกแบบชีวิต
ตัวเองเหมือนกับออกแบบการดื่มกาแฟ Red Cup ที่หอม กลมกล่อมนั่นเอง เกี่ยวกันมั้ยเนี่ย 55555”  
ท าให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าตนเองก าลังถูกขายสินค้าหรือถูกยัดเยียดโฆษณาจนเกินไป  

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้ามีรูปแบบตรงตามแนวคิดเกี่ยวกับ 6 เทคนิคส าคัญ 
ที่คนเปิดเพจใหม่ต้องรู้ ได้แก่ 1. การตั้งชื่อเพจต้องน่าจดจ าและมีคีย์เวิร์ด เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า 
มีการตั้งชื่อเพจที่สื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและส่งเสริมบทบาท บุคลิกภาพของเจ้าของเพจได้อย่างดี  2. การตั้ง 
URL ที่ดี URL ของเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้ามีความสั้น กระชับ สามารถสืบค้นเจอได้ง่ายและมีความ
น่าเชื่อถือ  3. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเพจ (About) มีการบอกรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าของเพจและ
ประเภทของเนื้อหาที่เพจต้องการน าเสนอ  4. เนื้อหาภายในเพจ (Content) ต้องมีประโยชน์และสวยงาม 
เนื้อหาภายในเพจมีประโยชน์กับคนอ่าน มีรูปภาพประกอบ มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  5. โพสต์สม่ าเสมอและ
มีประสิทธิภาพ มีการโพสต์อย่างสม่ าเสมอ และมีเนื้อหาที่หลากหลายไม่จ าเจหรือน่าเบื่อ 6. การแจกของรางวัล
ให้ผู้ติดตามแฟนเพจ มีการแจกของรางวัลในแฟนเพจเป็นระยะ ๆ ท าให้มีผู้สนใจเพจที่มากขึ้น ส่งผลให้จ านวน
ผู้ติดตามแฟนเพจมีมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 การศึกษากลวิธีการน าเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้าโดยใช้องค์ประกอบที่ดีของ 
Content Marketing ของณัฐพล ใยไพโรจน์ (2559, 148-149) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พบว่ากลวิธีที่
ปรากฏมากที่สุดคือ การให้ข้อมูล ความรู้ ความช่วยเหลือ เตือนภัย เนื่องจากเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า 
มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพและสาธารณสุขที่ใช้ภาษาเข้าใจได้ง่าย ล าดับรองลงมา
เป็นอันดับสองคือการสร้างสรรค์จากความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
นอกจากเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้าจะน าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพแล้ว ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเล่นมุกตลกเพ่ือสร้างความบันเทิงและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามแฟนเพจ ล าดับถัดไปคือเชิญชวน
กลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมบางอย่าง และเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นที่นิยมในสังคมไทย 
พบว่ามีจ านวนที่ปรากฏเท่ากัน เนื้อหาในเพจมีการพูดถึงการเชิญชวน รณรงค์ให้กระท าการบางอย่าง และมี
การพูดถึงข่าวสารสังคมในปัจจุบันที่เป็นกระแสนิยม ล าดับสุดท้ายคือเนื้อหาเขียนเชื่อมโยงเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการอย่างแนบเนียน  ซึ่งเป็นเนื้อหาที่พบน้อยที่สุดเนื่องจากไม่ใช่เพจเพ่ือใช้ในการโฆษณาขายสินค้า  
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จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้น รวมถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ให้ความส าคัญในเรื่องนี้เช่นกัน เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า
ซึ่งเป็นเพจที่มุ่งเน้นการน าเสนอข่าวสารด้านสุขภาพเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ติดตามและผู้อ่าน ซึ่งทุกคนสามารถ
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายจากการอธิบายโดยใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อนจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สังเกตได้จาก
จ านวนผู้ติดตามที่มีเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึง
การมีความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของเพจในการน าเสนอเนื้ อหา เห็นได้จากเนื้อหาภายในเพจที่มีความ
หลากหลาย ไม่ใช่เพจที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว การใช้ภาพประกอบเนื้อหาต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
ความบันเทิงให้กับผู้อ่าน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าในบางโพสต์มีการใช้กลวิธีในการสร้างเนื้อหามากกว่า 
หนึ่งกลวิธี มีการเล่นค า การลากเสียงของค าเพ่ือเน้นย้ าความหมายหรือความรู้สึก การใช้สัญลักษณ์แทนเสียง
หัวเราะ การใช้อีโมจิที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือแสดงถึงความทันสมัย   
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การเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน ์
Cohesion  in  Television  Drama  Songs by Narongvit  Techathanawat 

 
จันทรรัตน์ เรืองคณะ1  และเสาวลักษณ์ แซ่ลี้2 

 

บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ เพ่ือศึกษาความโดดเด่นของกลวิธีการเชื่อมโยงความในเพลง
ประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแตพ่.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ครั้งนี้คือ เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 จ านวน  
24 เพลง  ผู้วิจัยได้ประยุกต์ทฤษฎีการเชื่อมโยงความของ ชลธิชา บ ารุงรักษ์  และจันทิมา อังคพณิชกิจ   
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติพ้ืนฐานแบบค่าร้อยละ 
 ผลการศึกษาพบว่า  การเชื่อมโยงความที่พบในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์  
เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  มี 5 ประเภท  คือ  การอ้างถึง (Referencing)  การละ 
(Ellipsis)  การซ้ า (Reiteration)  การใช้ค าเชื่อม (Conjunction)  และการเชื่อมด้วยศัพท์ (Lexical 
cohesion)  โดยพบการอ้างถึงมากที่สุด  รองลงมาคือการเชื่อมด้วยศัพท์  การละ  การซ้ า  และการใช้ค าเชื่อม  
การอ้างถึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  เรียงตามจ านวนที่พบมากที่สุดได้แก่  การอ้างถึงด้วยรูปแทนบุคคล   
การอ้างถึงด้วยรูปบ่งชี้  การอ้างถึงด้วยการเปรียบเทียบ  และการอ้างถึงด้วยสรรพนามที่ไม่ระบุจุดอ้างอิงที่
ชัดเจน โดยใช้ค าว่า  มัน ตามล าดับ  การละแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  เรียงตามจ านวนที่พบมากที่สุดได้แก่  
การละค า  การละประโยคหรืออนุพากย์  และการละข้อความ ตามล าดับ  การซ้ าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
เรียงตามจ านวนที่พบมากที่สุดได้แก่  การซ้ ารูปภาษาบางส่วน  การซ้ ารูปภาษาทั้งหมด  และการซ้ าโครงสร้าง
ประโยค ตามล าดับ  การใช้ค าเชื่อมแบ่งออกเป็น 6 ประเภท  เรียงตามจ านวนที่พบมากที่สุดได้แก่  ค าเชื่อม
แบบขัดแย้ง  ค าเชื่อมแบบแสดงเหตุผล  ค าเชื่อมแบบแสดงเงื่อนไข  ค าเชื่อมแบบแสดงทางเลือก  ค าเชื่อม
แบบคล้อยตาม และค าเชื่อมแบบแสดงเวลา ตามล าดับ  และการเชื่อมด้วยศัพท์แบ่งออกเป็น  3 ประเภท  
เรียงตามจ านวนที่พบมากที่สุดได้แก่  การปรากฏร่วมกลุ่มศัพท์  การแย้งความหมายและการพ้องความหมาย 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การเชื่อมโยงความ เพลงประกอบละครโทรทัศน์ รูปภาษา   
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  
2 อาจารย์ ดร, คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา  
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บทน า 
เพลง  ถือว่าเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์  ซึ่งผู้ประพันธ์ 

ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ โดยใช้ภาษาเป็นสื่อ  ผ่านการขับร้องจากนักร้อง   ผสมผสานให้เข้ากับ
ศิลปะทางดนตรีและท่วงท านอง  แม้ว่าเพลงจะเกิดจากการน าประโยคมาเรียงร้อยเป็นข้อความให้ต่อเนื่องกัน   
แต่ประโยคเหล่านั้นไม่ได้ถูกน ามาวางต่อกันเพ่ือให้ข้อความยาวขึ้นเท่านั้น  แต่ต้องมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งที่ผูกประโยคเหล่านี้ไว้ด้วยกัน  ท าให้เนื้อความในเพลงมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   
ซ่ึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

เมื่อเพลงเข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมมากขึ้น  ผู้ประพันธ์จึงสร้างสรรค์ผลงานเพลงออกมา
เรื่อย ๆ ตามกระแสนิยมของสังคมในปัจจุบัน  เพลงในแต่ละยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม  
ค่านิยม และวัฒนธรรม  ปัจจุบันสังคมไทยได้รับอิทธิพลด้านค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเป็น  จ านวน
มาก  จึงท าให้มีแนวเพลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลากหลายประเภท  เริ่มจากเพลงพ้ืนบ้านจนถึงเพลงลูกทุ่งและจาก
เพลงไทยเดิมจนถึงเพลงไทยสากล 

เพลงไทยสากล  เป็นเพลงไทยรูปแบบหนึ่งที่มีค าร้องเป็นภาษาไทย  แต่ได้รับอิทธิพลจากดนตรี
ตะวันตก  มีลีลาท านองคล้ายเพลงไทยเดิม  ประเภทของเพลงไทยสากลที่ได้รับความนิยมเป็นส่วนใหญ่ 
ในปัจจุบัน คือ แนวป๊อป  ซึ่งเป็นแนวเพลงที่ใช้จังหวะง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน  เน้นจังหวะตก  ส่วนส าคัญที่สุดคือ   
ท่อนฮุคที่มักออกแบบให้ท่วงท านองเพลงจดจ าได้ง่าย  ทั้งนี้นอกจากการเลือกใช้ภาษาแล้ว  ผู้ประพันธ์เพลง
ต้องท าให้เนื้อหาในเพลงมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นไปตามอารมณ์เพลงที่ต้องการจะสื่อสารไปยัง
ผู้รับสาร  ซึ่งจะส่งผลให้บทเพลงนั้นได้รับความนิยมและแสดงถึงความส าเร็จของผู้ประพันธ์เพลง 

ปัจจุบันเพลงไทยสากลแนวป๊อปมักถูกน ามาสร้างสรรค์เป็นเพลงละครโทรทัศน์  โดยเนื้อหาของละคร          
มักเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ความรัก  ครอบครัว  ปัญหาสังคม ฯลฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพลงก็เป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวส าคัญของบทละคร   

ในวงการเพลงละครโทรทัศน์ของประเทศไทย ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์   ผู้ประพันธ์เพลงละคร
โทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยคนหนึ่งหรือที่รู้จักกันในฉายา “เจ้าพ่อแห่งวงการละครเพลงไทย” เขาเคย
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับเพลงละครโทรทัศน์หลายรางวัล  เช่น  รางวัลโทรทัศน์ทองค า ประเภทเพลงน าละครดีเด่น  
รางวัลนาฏราช ประเภทเพลงละครยอดเยี่ยม  รางวัล Bang  award สาขา Favorite soundtrack   
รางวัลนาฏราช ประเภทเพลงประกอบละครยอดเยี่ยม  และรางวัลโทรทัศน์ทองค าครั้งที่ 28 ประเภท 
เพลงละครดีเด่น  ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลง Chandelier  ที่ผลิตเพลงละครโทรทัศน์ให้กับทางช่อง 3   

ผลงานเพลงส่วนใหญ่มักได้รับการกล่าวถึงในแง่ของความไพเราะ ด้านภาษาที่เข้าใจง่าย  เข้าถึง
อารมณ์ความรู้สึกรักและเศร้าได้เป็นอย่างดี  ทั้ง ๆ ที่ณรงค์วิทย์ใช้ภาษาในการแต่งที่ไม่โดดเด่นมากนัก   
แต่สามารถท าให้เนื้อหาในเพลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างสละสลวย  ในทางภาษาศาสตร์เรียกว่า   
“การเชื่อมโยงความ” 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเชื่อมโยงความในเพลงละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  
ตั้งแต่พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 เพราะเป็นช่วงเวลาที่เขาแต่งเพลงละครโทรทัศน์มากที่สุด และได้รับรางวัล



213 
 

 

 

 

  การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

เกี่ยวกับเพลงละครโทรทัศน์มากที่สุด ว่ามีกลวิธีการเชื่อมโยงความโดดเด่นอย่างไร  จึงท าให้ผลงานเพลงละคร
โทรทัศน์ได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วรรณกรรมเพลงของผู้ที่สนใจต่อไป 
 

วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาความโดดเด่นของกลวิธีการเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์  
เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต ่พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการส่งสาร  
ทั้งการเขียนและการพูดได้ 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาการเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ประชากร
คือเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  จ านวน  
24 เพลง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือเก็บข้อมูลเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 จ านวน 24 เพลง จากเว็บไซต์ www.sanook.com  เว็บไซต์ www.siamzone.com 
และเว็บไซต์ www.youtube.com การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยค้นหาเนื้อเพลงจากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วน ามา
บันทึกโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล จากนั้นน ามาวิเคราะห์การเชื่อมโยงความตามทฤษฎีของชลธิชา บ ารุงรักษ์ 
(2559) และจันทิมา อังคพณิชกิจ (2561) และใช้สถิติพ้ืนฐานแบบค่าร้อยละประกอบการน าเสนอข้อมูล 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาการเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556” จากการศึกษาพบการเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์  
เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  จ านวน 5 ประเภท  คือ  การอ้างถึง (Referencing)  การละ 
(Ellipsis)  การซ้ า (Reiteration)  การใช้ค าเชื่อม (Conjunction)  และการเชื่อมด้วยศัพท์ (Lexical 
cohesion)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การอ้างถึง  คือ การแสดงความเชื่อมโยงในภาษาระดับข้อความในกรณีท่ีหน่วยภาษาในข้อความนั้น 
ไม่สามารถตีความหมายจากรูปประโยคเดี่ยว ๆ ได้ จึงต้องอ้างอิงจากท่ีอ่ืน  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่ 

1.1 การอ้างถึงด้วยรูปแทนบุคคล  ส่วนใหญ่เป็นการใช้รูปอ้างถึงด้วยสรรพนาม  เช่น  ฉัน  
เธอ  เรา  มัน  ซึ่งการอ้างถึงด้วยสรรพนามบุรุษที่ 1 และการอ้างถึงด้วยสรรพนามบุรุษที่ 2  เป็นการอ้างถึง
แบบไร้จุดอ้างอิงในตัวบท  แบ่งออกได้ดังนี้ 
   1.1.1 การอ้างถึงด้วยสรรพนามบุรุษที่ 1  คือ  การอ้างถึงด้วยค าที่ใช้แทนผู้พูด   
พบค าสรรพนามบุรุษที่ 1  ได้แก่  ฉัน  เรา (เอกพจน์)  เรา (พหูพจน์แบบรวมผู้ฟัง)  พบการอ้างถึงด้วยสรรพ
นามบุรุษที่ 1 ในเพลง จ านวน 150 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 

      “…ความรักระหว่างเรา 
นั้นยังไม่ถึงคราวต้องเดินจากกัน 

ให้ตัวฉันได้พิสูจน์ ให้เข้าใจ 
ว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไร…” 

(เพลง อย่าบอกฉันว่าให้ไป) 
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  ฉัน  เป็นรูปภาษาที่แสดงการอ้างถึงโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 เพ่ืออ้างถึงผู้พูด  ซึ่งอยู่นอก 
ตัวบท   

เรา (พหูพจน์แบบรวมผู้ฟัง)  เป็นรูปภาษาที่แสดงการอ้างถึงโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1  
เพ่ืออ้างถึงผู้พูดและผู้ฟัง  ซึ่งอยู่นอกตัวบท 
   1.1.2 การอ้างถึงด้วยสรรพนามบุรุษที่ 2  คือ  การอ้างถึงด้วยค าที่ใช้แทนผู้ฟัง   
พบค าสรรพนามบุรุษที่ 2  ได้แก่  เจ้า  เธอ  พบการอ้างถึงด้วยสรรพนามบุรุษที่ 2 ในเพลง จ านวน 206 ครั้ง 
ดังตัวอย่าง 

“…รักเอย 
เจ้าบงการทุกทุกอย่าง 
ไม่มีหวังก็ยังคิดรักเธอ 

ทั้งท้ังที่ก็รู้ตัวดี…” 
(เพลง รักเอย) 

  เจ้า และ เธอ  เป็นรูปภาษาที่แสดงการอ้างถึงโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 เพ่ืออ้างถึงผู้ฟัง   
ซึ่งอยู่นอกตัวบท   
   1.1.3 การอ้างถึงด้วยสรรพนามบุรุษที่ 3  คือ  การอ้างถึงด้วยค าที่ใช้แทนสิ่งที่
กล่าวถึง  เป็นการอ้างถึงภายในตัวบท  พบค าสรรพนามบุรุษที่ 3  ได้แก่  มัน  พบการอ้างถึงด้วยสรรพนามบุรุษ
ที่ 3 ในเพลง จ านวน 32 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 
 

“…ให้ความรักมันเติบโตในใจ 
ปลูกมันไว้ในส่วนลึกท่ีสุดในใจ…” 

(เพลง ให้รักมันโตในใจ) 
  มัน  เป็นรูปภาษาท่ีแสดงการอ้างถึงโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 เพ่ืออ้างถึงความรัก  ซึ่งอยู่ในตัว
บท   

   1.1.4 การอ้างถึงด้วยสรรพนามสะท้อน  คือ  การอ้างถึงด้วยค าสรรพนามที่ท าหน้าที่ 
เป็นกรรมของประโยค  โดยอ้างถึงค าสรรพนาม  เป็นการอ้างถึงแบบไร้จุดอ้างอิงในตัวบท  พบค าสรรพนาม
สะท้อน  ได้แก่  ตัวเอง  พบการอ้างถึงด้วยสรรพนามสะท้อนในเพลง จ านวน 6 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 
 

“เคยเป็นคนที่รักตัวเองอยู่เพียงผู้เดียว 
ไม่สนใจใครใครอยู่ไปวันวัน ชีวิตมันล่องลอยไปเรื่อยเปื่อย…” 

 (เพลง ความรักเปลี่ยนแปลงฉัน) 
  ตัวเอง  เป็นรูปภาษาที่แสดงการอ้างถึงโดยใช้สรรพนามสะท้อน  เพ่ืออ้างถึงผู้พูด ซึ่งอยู่นอก
ตัวบท 
    1.1.5 การอ้างถึงด้วยสรรพนามกันและกัน  คือ  การอ้างถึงด้วยค าสรรพนาม 
โดยอ้างถึงค านามที่มีปฏิสัมพันธ์กัน  เป็นการอ้างถึงแบบไร้จุดอ้างอิงในตัวบท  พบค าสรรพนามกันและกัน  
ได้แก่  กัน  พบการอ้างถึงด้วยสรรพนามกันและกันในเพลง จ านวน 36 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 
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“…เหลือเพียงแค่รู้ใจ เธอเท่านั้น 
ว่าเธอจะรักกัน อย่างฉันไหม…” 

(เพลง เธอจะรักฉันหรือเปล่าไม่รู้) 
 กัน  เป็นรูปภาษาที่แสดงการอ้างถึงโดยใช้สรรพนามกันและกัน  เพ่ืออ้างถึงผู้พูด  ซึ่งอยู่นอกตัวบท
    1.1.6 การอ้างถึงด้วยค าเรียกขาน  คือ  การอ้างถึงด้วยค าที่ใช้แทนผู้ฟัง   
พบค าท่ีใช้เรียกขาน  ได้แก่  คนดี  ที่รัก ปรากฏทั้งการอ้างถึงภายในตัวบทและการอ้างถึงแบบไร้จุดอ้างอิงในตัว
บท  พบการอ้างถึงด้วยค าเรียกขาน จ านวน 5 ครั้ง ดังตัวอย่าง 
 

“…เมื่อไหร่จะเข้าใจ ได้ไหมคนดี 
ช่วยพังทลายก าแพงที่มี 

ให้ใจของเรามีวันที่ดี ที่สวยงาม…” 
(เพลง ให้รักเดินทางมาเจอกัน) 

  คนดี  เป็นรูปภาษาที่แสดงการอ้างถึงโดยใช้ค าเรียกขานที่ใช้แสดงความรักเพ่ืออ้างถึงผู้ฟัง   
ซึ่งอยู่นอกตัวบท 
  1.2 การอ้างถึงด้วยสรรพนามที่ไม่ระบุจุดอ้างอิงที่ชัดเจน โดยใช้ค าว่า “มัน” (Impersonal 
pronoun)  เป็นการใช้รูปภาษาเพ่ือเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้พูดก าลังกล่าวถึงโดยใช้ค าว่า “มัน”  เป็นการอ้างถึงแบบ            
ไร้จุดอ้างอิงในตัวบท  พบการอ้างถึงด้วยสรรพนามที่ไม่ระบุจุดอ้างอิงที่ชัดเจน  โดยใช้ค าว่า “มัน”  ในเพลง
จ านวน 12 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 

“…เพียงมีเธอก็พร้อมสู้ต่อไป 
ทางจะไกลแค่ไหนก็อดทน 

เพ่ือให้ถึงในวันหนึ่งที่มันเป็นของเรา 
ต่อให้นานเพียงใด รักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ 

ไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปถ้ารักกันจริง…” 
(เพลง รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา) 

 มัน  เป็นรูปภาษาที่แสดงการอ้างถึงโดยใช้สรรพนามที่ไม่ระบุจุดอ้างอิงที่ชัดเจนเพ่ือเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้
พูดก าลังกล่าวถึง  ซึ่งอยู่นอกตัวบท 
  1.3 การอ้างถึงด้วยรูปบ่งชี้  เป็นการใช้ค าบ่งชี้เป็นค าหรือกลุ่มค าชี้เฉพาะอย่างชัดเจน  เช่น   
นี้  นั้น  ตรงนี้  เป็นต้น  ปรากฏทั้งการอ้างถึงภายในตัวบทและการอ้างถึงแบบไร้จุดอ้างอิงในตัวบท   
พบการอ้างถึงด้วยรูปบ่งชี้ ในเพลง จ านวน 84 ครั้ง ดังตัวอย่าง 
 
 

“ทีต่รงนี้1นั้น1มีแต่ความรัก ตั้งแต่วันที่เธอเข้ามา 
ทีต่รงนี้2นั้น2ไม่เหงา ไม่ต้องมีน้ าตา 

เมื่อฉันได้พบเธอก็เปลี่ยนไป…” 
 (เพลง ที่รัก) 

 ตรงนี้  เป็นรูปภาษาท่ีแสดงการอ้างถึงโดยใช้รูปบ่งชี้เพ่ือบอกสถานที่  ซึ่งอยู่นอกตัวบท 
 นั้น  เป็นรูปบ่งชี้ที่ตามหลัง  ตรงนี้  ที่แสดงขอบเขตเฉพาะถึงสิ่งที่ต้องการอ้างถึง  ที่ตรงนี้นั้น  เป็นรูป
ภาษาท่ีแสดงการอ้างถึงโดยใช้รูปอ้างถึงเพ่ืออ้างถึงสถานที่  ซึ่งอยู่นอกตัวบท   
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  1.4 การอ้างถึงด้วยการเปรียบเทียบ  เป็นการใช้รูปภาษาที่แสดงลักษณะความเหมือน   
อาจเป็นการเปรียบเป็นก็ได้ เช่น  เหมือน  คือ  เป็น  เป็นการอ้างถึงภายในตัวบท  พบการอ้างถึงด้วยการ
เปรียบเทียบในเพลง จ านวน 17 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 

“…วันที่เธอสุขใจจะไม่ไปพบให้รบกวนใจ 
จะไม่ท าให้ล าบากใจ ฉันสัญญา 

แต่วันที่เธอปวดร้าว จะคอยเป็นเงาช่วยซับน้ าตา…” 
(เพลง ไม่ใกล้ไม่ไกล) 

  เป็น  เป็นรูปภาษาที่แสดงการอ้างถึงด้วยการเปรียบเทียบเพ่ือเปรียบเทียบผู้ พูดกับเงา  
สื่อให้เห็นว่า ผู้พูดเป็นคนที่อยู่เคียงข้างผู้ฟังเสมอ  ซึ่งอยู่ในตัวบท 
 เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  ใช้การ
อ้างถึง 4 ประเภท  โดยใช้การอ้างถึงด้วยรูปแทนบุคคลมากที่สุด ร้อยละ 79.4  รองลงมาคือการอ้างถึงด้วย  
รูปบ่งชี้ ร้อยละ 15.3  การอ้างถึงด้วยการเปรียบเทียบ ร้อยละ 3.1  และการอ้างถึงด้วยสรรพนามที่ไม่ระบุ
จุดอ้างอิงที่ชัดเจน โดยใช้ค าว่า “มัน”  ร้อยละ 2.2 

2. การละ  คือ  การแสดงความเชื่อมโยงในภาษาระดับข้อความโดยใช้การไม่ปรากฏรูปภาษาเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์กับรูปภาษาที่น ามาก่อน  อาจไม่มีรูปภาษาที่ปรากฏน ามาก่อนก็ได้  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
ได้แก่ 
  2.1 การละค า  เป็นการใช้การละรูปภาษาท่ีท าหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยค  เช่น  
ฉัน  เธอ  เรา  มัน  อาจมีรูปภาษาท่ีท าหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยคปรากฏน ามาก่อนหรือไม่มีก็ได้  
พบการละค าในเพลง จ านวน 346 ครั้ง ดังตัวอย่าง 
 

“ Ø1 อยากบอกเธอว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ 
ก็ Ø2 คิดว่าเธอใช่ตลอดมา  

สุดท้ายก็มีแต่น้ าตา เพราะ Ø3 ทนกันไม่ไหว 
อยาก Ø4 อยากจะขอร้องเธอก่อนไป 
Ø5 อย่าโกรธ เกลียดกันได้ไหม…” 

(เพลง ขอโทษจริง ๆ ) 
 Ø1  Ø2  Ø4   เป็นการละรูปภาษาในต าแหน่งประธาน  คือ  ฉัน  ซึ่งปรากฏในบริบททางกายภาพหรือ
บริบทด้านภูมิความรู้ของผู้ฟัง  
 Ø3  เป็นการละรูปภาษาในต าแหน่งประธาน  คือ  เรา (พหูพจน์แบบรวมผู้ฟัง)  ซึ่งปรากฏในบริบท  
ทางกายภาพหรือบริบทด้านภูมิความรู้ของผู้ฟัง  
 Ø5  เป็นการละรูปภาษาในต าแหน่งประธาน  คือ  เธอ  ซึ่งปรากฏในบริบททางกายภาพหรือบริบท
ด้านภูมิความรู้ของผู้ฟัง 
  2.2 การละประโยคหรืออนุพากย์  เป็นการใช้การละประโยคหรืออนุพากย์โดยมีประโยคหรือ        
อนุพากย์ที่ละปรากฏน ามาก่อน  พบการละประโยคหรืออนุพากย์ในเพลง จ านวน 6 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 
 

“…รัก ฉันรักเธอรู้หรือเปล่า ได้แต่เก็บไว้ไม่กล้าจะเปิด  
อยากให้เธอรู้ Ø แต่ว่าฉันต้องรักเธออยู่ในใจ” 

(เพลง กลัวเข้าใจผิด) 
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 Ø  เป็นการละประโยค ฉันรักเธอ  ซึ่งปรากฏรูปภาษาน ามาก่อนหน้านี้   
  2.3 การละข้อความ  เป็นการใช้การละข้อความโดยมีข้อความที่ละปรากฏน ามาก่อน  พบการ
ละข้อความในเพลง จ านวน 4 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 
 

“เคยไม่มีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ 
เผาให้ทุกอย่าง ละลาย 

ไม่เคยละเว้นหัวใจของใคร 
เหมือนฉันเป็นคนที่ไร้หัวใจ 
ก็ไม่รู้ท าไม Ø เหมือนกัน…” 

(เพลง เธอคือดวงใจของฉัน) 
 Ø  เป็นการละข้อความ  เคยไม่มีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ  เผาให้ทุกอย่าง ละลาย  ไม่เคยละเว้นหัวใจ
ของใคร  เหมือนฉันเป็นคนที่ไร้หัวใจ  ซึ่งปรากฏรูปภาษาน ามาก่อนหน้านี้   
 เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556   
ใช้การละ 3 ประเภท  โดยใช้การละค ามากที่สุด ร้อยละ 97.2  รองลงมาคือการละประโยคหรืออนุพากย์  
ร้อยละ 1.7  และการละข้อความ ร้อยละ 1.1 

3. การซ้ า  คือ  การแสดงความเชื่อมโยงในภาษาระดับข้อความโดยการกล่าวรูปภาษาซ้ า ๆ กันไป  
ทั้งที่เป็นการซ้ ารูปภาษาในประโยคเดียวกัน หรือการซ้ ารูปภาษาเดียวกันในประโยคต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวบท  
แบ่งออกเป็น  3 ประเภท  ได้แก่   
  3.1 การซ้ ารูปภาษาทั้งหมด  เป็นการใช้รูปภาษาเดิมทั้งหมดซ้ าอีกครั้ง  พบทั้งการซ้ าค า   
การซ้ าวลีและการซ้ าประโยค  พบการซ้ ารูปภาษาท้ังหมดในเพลง จ านวน 107 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 
 

“…เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอ  
ยังรอเธอเสมอ ทุกครั้งที่หายใจ 
ไม่อยากมีชีวิต อ้างว้างอีกต่อไป 

ก็มันทนไม่ไหวจริงจริง เพราะหัวใจรักเธอคนเดียว 
ก็มันทนไม่ไหวจริงจริง เพราะหัวใจรักเธอคนเดียว…” 

(เพลง กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม) 
 ก็มันทนไม่ไหวจริงจริง เพราะหัวใจรักเธอคนเดียว  เป็นการซ้ ารูปภาษาโดยกล่าวถึงรูปภาษาเดิมซ้ าอีก
ครั้งหลังจากปรากฏรูปภาษานั้นแล้ว  
  3.2 การซ้ ารูปภาษาบางส่วน  เป็นการใช้รูปภาษาที่มีรูปหรือองค์ประกอบพ้ืนฐานเหมือนกัน  
แต่ใช้ค าต่างชนิดกัน  ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปภาษาบางส่วนต่างไปจากรูปภาษาเดิมที่ต้องการกล่าวซ้ า   
พบการซ้ ารูปภาษาบางส่วนในเพลง จ านวน 127 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 
 

“…หายใจก็เป็นเธอ ทุกนาทีมีเธอ 
ใจฉันมันมีเพียงแต่เธอแค่ผู้เดียว…” 

(เพลง หยุดหายใจง่ายกว่า) 
  มีเพียงแต่เธอ  เป็นการซ้ ารูปภาษา  คือ  มีเธอ  โดยปรับเปลี่ยนบางส่วนของรูปภาษานั้น 
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  3.3 การซ้ าโครงสร้างประโยค  เป็นการใช้รูปแบบโครงสร้างประโยคของภาษาที่เป็นรูปแบบ
เดียวกัน  แต่ใช้รูปภาษาบางค าในโครงสร้างประโยคต่างกัน  พบการซ้ าโครงสร้างประโยคในเพลง จ านวน  
26 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 

“…ค าว่ารักค านี้ เปลี่ยนชีวิตฉันไปมากมาย 
ท าให้ร้องไห้ และท าให้ยิ้มพอกัน…” 

(เพลง ลมหายใจเพ่ือใครคนหนึ่ง) 
  ท าให้ + กริยา  เป็นการซ้ าโครงสร้างที่ใช้รูปแบบโครงสร้างประโยคเหมือนกัน  แต่ใช้รูปภาษา 
บางค าในโครงสร้างประโยคต่างกัน 

เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแตพ่.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  ใช้การซ้ า  
3 ประเภท  โดยใช้การซ้ ารูปภาษาบางส่วนมากที่สุด ร้อยละ 48.9  รองลงมาคือการซ้ ารูปภาษาทั้งหมด ร้อยละ 
41.1  และการซ้ าโครงสร้างประโยค ร้อยละ 10 

4. การใช้ค าเชื่อม  คือ  การแสดงความเชื่อมโยงในภาษาระดับข้อความโดยการใช้ค าเชื่อมเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคหรือข้อความที่อยู่ต่อเนื่องให้เป็นเรื่องเดียวกัน  เป็นความสัมพันธ์ทางความหมาย         
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท  ได้แก่ 
  4.1 ค าเชื่อมแบบคล้อยตาม  เป็นการใช้ค าเชื่อมข้อความที่ท าหน้าที่แสดงความหมายใน
ลักษณะเดียวกัน  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่ต่อเนื่ องกันหรือคล้อยตามกัน  เช่น  และ แล้ว   
พบการใช้ค าเชื่อมแบบคล้อยตามในเพลง จ านวน 15 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 
 

“…แค่เพียงได้ห่วงใยอยู่ไกลไกล ก็ยังดีกว่า 
เธอไม่เห็นค่าก็เข้าใจและไม่เคยคิดน้อยใจ” 

(เพลง รักเธออยู่ดี) 
  และ  เป็นรูปภาษาที่แสดงการเชื่อมระหว่างเข้าใจ กับ ไม่เคยคิดน้อยใจ  เพ่ือเชื่อมข้อความ  
ที่แสดงความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน 
  4.2 ค าเชื่อมแบบขัดแย้ง  เป็นการใช้ค าเชื่อมข้อความที่ท าหน้าที่แสดงเหตุการณ์ในข้อความที่
อยู่ต่อเนื่องกันนั้นไม่เป็นไปในท านองเดียวกัน  เช่น  แต่  แต่ว่า  พบการใช้ค าเชื่อมแบบขัดแย้งในเพลง จ านวน  
30 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 

“…หน้าตาก็ดแีต่ใจเธอมันเสีย 
ขยะคงเต็มล้นในใจ…” 

(เพลง หน้าสวย ใจเสีย) 
  แต่  เป็นรูปภาษาที่แสดงการเชื่อมระหว่างหน้าตาก็ดี กับ ใจเธอมันเสีย  เพ่ือเชื่อมข้อความ  
ที่แสดงความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกัน 
  4.3 ค าเชื่อมแบบแสดงทางเลือก  เป็นการใช้ค าเชื่อมข้อความที่ท าหน้าที่แสดงทางเลื อกว่า
ข้อความที่อยู่ต่อเนื่องกันนั้นเป็นไปได้ในทางใดทางหนึ่งเท่านั้น  เช่น  หรือ  หรือว่า  พบการใช้ค าเชื่อมแบบ
แสดงทางเลือกในเพลง จ านวน 21 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 
 

“…จะรักหรือว่า1จะปล่อย จะคบหรือว่า2จะคอย  
อาจเป็นตัวจริง อาจจะเลื่อนลอย ไม่รู้เลยจริงจริง…” 

(เพลง Love or not) 
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  หรือว่า  เป็นรูปภาษาที่แสดงการเชื่อมระหว่างจะรัก กับ จะปล่อย  จะคบ กับ จะคอย   
เพ่ือเชื่อมข้อความที่แสดงความสัมพันธ์แบบแสดงทางเลือกว่าข้อความที่อยู่ต่อเนื่องกันนั้นเป็นไปได้ในทางใด
ทางหนึ่ง 
  4.4 ค าเชื่อมแบบแสดงเหตุผล  เป็นการใช้ค าเชื่อมข้อความที่ท าหน้าที่แสดงว่าข้อความที่อยู่
ต่อเนื่องกันนั้นมีความเป็นเหตุเป็นผลกัน  โดยข้อความหนึ่งแสดงสาเหตุ  อีกข้อความหนึ่งแสดงผล  เช่น   
เพราะ  เพราะว่า  พบการใช้ค าเชื่อมแบบแสดงเหตุผลในเพลง จ านวน 25 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 

“…เจ็บยังไงก็ทน 
เพราะว่ามันรัก ท าไมเป็นอย่างนี้ 

ผิดก็ท าก็ยอม 
ไม่มีศักดิ์ศรี ก็เพราะรักเธอผู้เดียว…” 

(เพลง รักเอย) 
  เพราะว่า  เป็นรูปภาษาที่แสดงการเชื่อมระหว่างเจ็บยังไงก็ทน กับ มันรัก  เพื่อเชื่อมข้อความ 
ที่แสดงความสัมพันธ์แบบแสดงเหตุผล   
  เพราะ  เป็นรูปภาษาที่แสดงการเชื่อมระหว่างผิดก็ท าก็ยอม  ไม่มีศักดิ์ศรี กับ รักเธอผู้เดียว  
เพ่ือเชื่อมข้อความที่แสดงความสัมพันธ์แบบแสดงเหตุผล 
  4.5 ค าเชื่อมแบบแสดงเงื่อนไข  เป็นการใช้ค าเชื่อมข้อความที่ท าหน้าที่แสดงเงื่อนไขกับ
ข้อความที่น ามาข้างหน้า  หรือใช้น าหน้าข้อความที่แสดงเงื่อนไขก็ได้  เช่น  ถ้า  หาก  เมื่อ  เป็นต้น พบการใช้
ค าเชื่อมแบบแสดงเงื่อนไขในเพลง จ านวน 23 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 

“มีอะไรมากมาย ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ 
ถ้าฉันตั้งใจดู ไปรอบรอบกาย…” 

(เพลง คนที่ฉันบังเอิญมาเจอ) 
  ถ้า  เป็นรูปภาษาที่แสดงการเชื่อมระหว่างมีอะไรมากมาย ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ กับ ฉันตั้งใจดู  
ไปรอบรอบกาย  เพ่ือเชื่อมข้อความที่แสดงความสัมพันธ์แบบแสดงเงื่อนไข 
  4.6 ค าเชื่อมแบบแสดงเวลา  เป็นการใช้ค าเชื่อมข้อความที่ท าหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ทาง
เวลาระหว่างข้อความที่อยู่ต่อเนื่องกัน  อาจแสดงว่าเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อน หรือเกิดหลั งจากเหตุการณ์หนึ่ง  
เช่น  ก่อน  แต่ก่อน  สุดท้าย  พบการใช้ค าเชื่อมแบบแสดงเวลาในเพลง จ านวน 4 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 
 

“แต่ก่อนนั้นไม่เคยเข้าใจ ว่าความรักท่ีแท้เป็นไง 
คิดง่ายง่ายไปวันวัน คิดว่ารักคงเป็นเพียงคิดถึงกัน 

แตสุ่ดท้ายก็พบในความจริงที่แตกต่าง 
ในความหมายเมื่อฉันได้รู้จักเธอ…” 

(เพลง สิ่งดีดี) 
  แต่ก่อน  เป็นรูปภาษาท่ีใช้น าหน้าข้อความที่เกิดก่อนคือ  ไม่เคยเข้าใจ  ว่าความรักท่ีแท้เป็นไง  
คิดง่ายง่ายไปวันวัน  คิดว่ารักคงเป็นเพียงคิดถึงกัน  เพ่ือน าหน้าข้อความที่แสดงความสัมพันธ์แบบแสดงเวลา 
  สุดท้าย  เป็นรูปภาษาที่ใช้น าหน้าข้อความที่ เกิดหลังคือ  พบในความจริงที่แตกต่าง  
ในความหมายเมื่อฉันได้รู้จักเธอ  เพ่ือน าหน้าข้อความที่แสดงความสัมพันธ์แบบแสดงเวลา 
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เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์   ตั้งแต่พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556   
ใช้ค าเชื่อม 6 ประเภท  โดยใช้ค าเชื่อมแบบขัดแย้งมากที่สุด ร้อยละ 25.4  รองลงมาคือค าเชื่อมแบบแสดง
เหตุผล ร้อยละ 21.2  ค าเชื่อมแบบแสดงเงื่อนไข ร้อยละ 19.5  ค าเชื่อมแบบแสดงทางเลือก ร้อยละ 17.8  
ค าเชื่อมแบบคล้อยตาม ร้อยละ 12.7  และค าเชื่อมแบบแสดงเวลา ร้อยละ 3.4 

5. การเชื่อมด้วยศัพท์  คือ  การแสดงความเชื่อมโยงในภาษาระดับข้อความโดยการใช้ค าหรือวลีเพ่ือ
ท าให้ข้อความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ 
  5.1 การพ้องความหมาย  เป็นการใช้ค าศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือมีความหมาย
เหมือนกันโดยมีจุดที่ต้องการกล่าวถึงอย่างเดียวกัน  เพ่ือเน้นความหมายให้ชัดเจนมากขึ้ น  เช่น  มั่นคง- 
ไม่หวั่นไหว  เวร-กรรม ความรัก-รักแท้-รัก  เป็นต้น  พบการพ้องความหมายในเพลง จ านวน 24 ครั้ง   
ดังตัวอย่าง 

“…ฉันจะเป็นอย่างที่ฝันไว้ 
จะประคองให้รักของเราม่ันคงไม่หว่ันไหว…” 

(เพลง อยากดีกว่านี้) 
  มั่นคง และ ไม่หวั่นไหว  เป็นการใช้รูปภาษาที่ต่างกัน  แต่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือ 
มีความหมายเหมือนกันเพ่ือเน้นความหมายให้ชัดเจนมากข้ึน 
  5.2 การแย้งความหมาย  เป็นการใช้ค าศัพท์ที่มีความหมายแย้งกันหรือมีความหมาย  
ตรงข้ามกันเพ่ือแสดงความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการกล่าวถึง  แม้ว่าจะใช้ค าที่มีความหมายแย้งกันห รือ 
มีความหมายตรงข้ามกัน  แต่ก็ยังเชื่อมโยงที่จะกล่าวถึงเรื่องเดียวกัน  เช่น  ร้องไห้ -ยิ้ม  ชั่ว-ดี  ดี-เสีย  เป็นต้น  
พบการแย้งความหมายในเพลง จ านวน 24 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 

“…หน้าตาก็ดีท าไมเป็นอย่างนี้ 
ฉันบอกตรงตรงว่าเสียดาย 
ไม่น่างมงายหลงผิดไม่รู้ชั่วดี  

หนา้ตากด็แีต่ใจเธอมันเสีย…” 
(เพลง หน้าสวย ใจเสีย) 

  ชั่ว และ ดี  ดี และ เสีย  เป็นการใช้รูปภาษาที่ตรงข้ามกันเพ่ือให้เห็นความแตกต่างชัดเจน
มากขึ้น 
  5.3 การปรากฏร่วมกลุ่มศัพท์  เป็นการใช้ค าศัพท์ที่มีความหมายในลักษณะที่ค าที่มีใช้ในแวด
วงภาษาหรือวงการเดียวกันที่มีความเกี่ยวพันกันปรากฏร่วมกัน  อาจเป็นการร่วมกลุ่มวงความหมายเดียวกัน  
ก็ได้  เช่น  ค าศัพท์เก่ียวกับการขอโทษ  ค าศัพท์เก่ียวกับค าถาม  ค าศัพท์เก่ียวกับความเสียใจ  เป็นต้น  พบการ
ปรากฏร่วมกลุ่มศัพท์ในเพลง จ านวน 404 ครั้ง  ดังตัวอย่าง 

“…ท าไม1ต้องคิดถึงเธอ นี่ฉันก าลังเป็นอะไร2 
ค าถาม3มีมากมาย สงสัย4ตัวเองอยู่อย่างนี้…” 

(เพลง อาการรัก) 
  ท าไม  อะไร  ค าถาม  สงสัย  เป็นการใช้ค าศัพท์ที่ เข้าชุดกันเพ่ือแสดงความสัมพันธ์  
ทางความหมาย  ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายเก่ียวกับค าถาม 
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เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556   
ใช้การเชื่อมด้วยศัพท ์ 3 ประเภท  โดยใช้การปรากฏร่วมกลุ่มศัพท์มากที่สุด ร้อยละ 89.4 รองลงมาคือการแย้ง
ความหมาย และการพ้องความหมาย ร้อยละ 5.3 
 จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงความโดดเด่นของกลวิธีการเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละคร
โทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 ซึ่งพบว่ามีความโดดเด่นเรื่องการใช้
การอ้างถึงมากที่สุด โดยปรากฏจ านวนครั้งและจ านวนประเภทย่อยมากที่สุด เนื่องจากเพลงประกอบละคร
โทรทัศน์ส่วนใหญ่เป็นภาษาระดับข้อความที่ไม่สามารถตีความหมายจากรูปประโยคเดี่ยว ๆ ได้ทันท ีต้องอาศัย
การอ้างถึงของรูปภาษาอ่ืนจึงจะตีความได้อย่างชัดเจน การเชื่อมโยงความมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  ท าให้
การร้อยเรียงถ้อยค าในภาษาสละสลวยด้วยกลวิธีที่หลากหลายและสื่อความได้ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์งานเขียนและงานเพลงส าหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษา “การเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์”   
ท าให้ทราบว่าการเชื่อมโยงความในเพลงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยท าให้เนื้อหาในเพลงเป็นอันหนึ่ง      
อันเดียวกันได้อย่างสละสลวย ท าให้ผู้รับสารเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ในเพลงได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความของชลธิชา บ ารุงรักษ์ (2559)  และจันทิมา อังคพณิชกิจ (2561)  โดยจากทฤษฎีของ
ชลธิชา บ ารุงรักษ์ (2559) พบการเชื่อมโยงความจ านวน 7 ประเภท  ได้แก่  การอ้างถึงหรือการอ้างอิง  
แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ การอ้างถึงแบบตาม การอ้างถึงแบบน า การอ้างถึงภายนอก และการอ้างถึงแบบ
พ้องภูมิหลัง   การละหรือสุญรูป แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ สุญรูปค า สุญรูปวลี สุญรูปประโยคหรืออนุพากย์ 
และสุญรูปข้อความ  การซ้ าทุกส่วน  การซ้ าบางส่วน  การซ้ าโครงสร้าง  การเชื่อม แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ  
แบบคล้อยตาม แบบขัดแย้ง แบบแสดงทางเลือก แบบแสดงเหตุผล และแบบแสดงเวลา  และการเชื่อมโยง
ค าศัพท์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ค าตรงข้าม และค าปรากฏร่วมจ าเพาะ  
จากทฤษฎีของจันทิมา อังคพณิชกิจ (2561) พบการเชื่อมโยงความจ านวน 4 ประเภท  ได้แก่ การอ้างถึง  
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การอ้างถึงแบบไร้จุดอ้างอิงในตัวบท การอ้างถึงภายในตัวบท และการอ้างถึงโดย
ใช้  ค าสรรพนามที่ไม่ระบุจุดอ้างอิงที่ชัดเจน โดยใช้ค าว่า “มัน”  การเชื่อมด้วยศัพท์ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ 
คือ การซ้ า การพ้องความหมาย การแย้งความหมาย และการปรากฏร่วมกลุ่มศัพท์  การใช้ค าเชื่อม  
แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ค าเชื่อมข้อความขัดแย้ง ค าเชื่อมคล้อยตามหรือกล่าวเสริม ค าเชื่อมข้อความแสดง
เหตุผล และค าเชื่อมข้อความแสดงเงื่อนไขและการละ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ได้  ผู้วิจัยได้น าทฤษฎี 
มาประยุกต์ใช้โดยจัดเรียงหัวข้อใหม่ให้เป็นระบบได้ดังนี้ 
 การเชื่อมโยงความที่พบในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์   ตั้งแต่ พ.ศ. 
2553 – พ.ศ. 2556  มี 5 ประเภท  คือ  การอ้างถึง (Referencing)  การละ (Ellipsis)  การซ้ า (Reiteration)   
การใช้ค าเชื่อม (Conjunction)  และการเชื่อมด้วยศัพท์ (Lexical cohesion)  พบว่าใช้การอ้างถึงมากที่สุด  
รองลงมาคือการเชื่อมด้วยศัพท์  การละ  การซ้ า และการใช้ค าเชื่อม  ดังตาราง 
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ประเภทของการเชื่อมโยงความ ความถี่ ร้อยละ 
การอ้างถึง 548 31.6 

การละ 356 20.5 
การซ้ า 260 15 

การใช้ค าเชื่อม 118 6.8 
การเชื่อมด้วยศัพท์ 452 26.1 

รวม 1,734 100 
 
 จากตารางแสดงค่าร้อยละและความถี่ที่ปรากฏของการเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์
ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  พบว่าใช้การอ้างถึงมากที่สุด ร้อยละ 31.6  
รองลงมาคือการเชื่อมด้วยศัพท์ ร้อยละ 26.1  การละ ร้อยละ 20.5  การซ้ า ร้อยละ 15  และการใช้ค าเชื่อม 
ร้อยละ 6.8 
 จากการศึกษา “การเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์”  
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ในด้านการเชื่อมโยงความด้วยการใช้ 
การอ้างถึง  พบการอ้างถึงด้วยรูปแทนบุคคลมากที่สุด  ได้แก่  การอ้างถึงด้วยสรรพนามบุรุษที่ 2  การอ้างถึง
ด้วยสรรพนามบุรุษที่ 1  การอ้างถึงด้วยสรรพนามกันและกัน  การอ้างถึงด้วยสรรพนามบุรุษที่ 3  การอ้างถึง
ด้วยสรรพนามสะท้อน และการอ้างถึงด้วยค าเรียกขานตามล าดับ  ซึ่งปรากฏการอ้างถึงด้วย สรรพนามบุรุษท่ี 1  
คือค าว่า “ฉัน” เพ่ืออ้างถึงผู้พูด  และการอ้างถึงด้วยสรรพนามบุรุษที่ 2 คือค าว่า “เธอ” เพ่ืออ้างถึงผู้ฟังเป็น
จ านวนมาก  เนื่องจากเป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์จึงจ าเป็นต้องใช้การอ้างถึงผู้พูดและผู้ฟังซึ่งเป็นตัวละคร
หลักของละครเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเหมือนกับการศึกษาของสุทธิรักษ์ สุกาวิน (2550) ที่ศึกษาสัมพันธสารประเภท
ขบขันและปัญหาการตีความ  พบว่ามีการใช้การอ้างถึงด้วยรูปแทนบุคคลมากที่สุด  เนื่องจากสัมพันธสาร
ประเภทขบขันอ้างถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในต่างประเทศเช่นเดียวกับละครโทรทัศน์ที่ต้องแสดงให้เหมือนจริง 
เพลงประกอบละครโทรทัศน์จึงมีเนื้อหาเหมือนในละครซึ่งจ าเป็นต้องใช้การอ้างถึงด้วยรูปแทนบุคคลจ านวน
มาก แต่แตกต่างจากการศึกษาของสุทธีรา ค าบุญเรือง (2557)  ที่ศึกษาการวิเคราะห์ สัมพันธสารของเพลง 
ที่แต่งโดยอภิวัชร์ เอ้ือถาวรสุข  ที่พบว่ามีการใช้ค าสรรพนามบุรุษที่ 3 คือค าว่า “เขา” เพ่ืออ้างถึงผู้ พูด  
เนื่องจากเป็นเพลงทั่วไปจึงใช้อ้างถึงตัวละครที่ถูกกล่าวถึง  และแตกต่างจากการศึกษาของกันติทัต การเจริญ 
(2552)  ที่ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในจดหมายจางวางหร่ า ที่พบว่ามีการใช้ค าสรรพนามบุรุษที่ 1 คือ
ค าว่า “ข้า” เพ่ืออ้างถึงจางวางหร่ า  และมีการใช้ค าสรรพนามบุรุษที่ 2  คือค าว่า “เจ้า” เพ่ืออ้างถึงนายสนธิ์
เป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้ยังพบการอ้างถึงด้วยสรรพนามกันและกัน  เนื่องจากเพลงประกอบละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่ 
เป็นเพลงเกี่ยวกับความรัก  จึงใช้ค าว่า “กัน” อ้างถึงผู้พูดและผู้ฟัง  การอ้างถึงด้วยสรรพนามสะท้อน  เนื่องจาก 
เป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์  จึงใช้ค าว่า “ตัวเอง”  เป็นกรรมของประโยคที่อ้างถึงผู้พูด  การอ้างถึงด้วย 
สรรพนามท่ีไม่ระบุจุดอ้างอิงที่ชัดเจน โดยใช้ค าว่า “มัน” เนื่องจากในเพลงประกอบละครโทรทัศน์จ าเป็นต้องมี
ประธาน  จึงใช้ค าว่า  “มัน”  เพ่ือไม่ให้ประโยคฟังดูห้วนเกินไป  และการอ้างถึงด้วยการเปรียบเทียบที่นอกจาก 
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จะแสดงลักษณะความเหมือนแล้วอาจเป็นการเปรียบเป็นก็ได้  เนื่องจากการเปรียบเป็นในเพลงประกอบ   
ละครโทรทัศน์ท าให้ผู้รับสารเห็นภาพมากขึ้น   

2. เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ในด้านการเชื่อมโยงความด้วยการใช้ 
การเชื่อมด้วยศัพท์  พบการเชื่อมด้วยศัพท์โดยใช้การปรากฏร่วมกลุ่มศัพท์มากที่สุด  ซึ่งเหมือนกับการศึกษา
ของนันทิกานต์ ศิลปศร (2542)  ที่ศึกษาเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความในรายการสารคดีไทยและสารคดีแปล
ทางโทรทัศน์  แต่ค าศัพท์ในกลุ่มศัพท์ที่พบมากที่สุด จะแตกต่างกัน  โดยเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของ
ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  พบค าศัพท์เกี่ยวกับความรัก  มากที่สุด  เนื่องจากเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของ
ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ส่วนใหญ่เป็นเพลงเกี่ยวกับความรัก   
 นอกจากนี้ยังพบการเชื่อมด้วยศัพท์โดยใช้การพ้องความหมายน้อยที่สุด  ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ   
อัจฉรากร กัลยาจิตร์โกศล (2543)  ที่ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในกลอนนิราศของสุนทรภู่    
ที่พบการเชื่อมด้วยศัพท์โดยใช้การพ้องความหมายมากที่สุด  เนื่องจากเป็นกลอนนิราศ  จึงจ าเป็นต้องใช้ 
การพ้องความหมายเพ่ือให้เกิดความหลากหลายของค าศัพท์ในบทประพันธ์ 

3. เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ในด้านการเชื่อมโยงความด้วยการใช้
การละ  พบการละค ามากที่สุด  โดยละรูปภาษาที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยคเป็นจ านวนมาก  เช่น   
ค าว่า “ฉัน” และค าว่า “เธอ”  เนื่องจากเป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์ที่ใช้ค าสรรพนาม “ฉัน” และ “เธอ” 
เกือบทุกเพลง  การละประธานของประโยคท าให้ผู้รับสารยังคงเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้  ซึ่ งเหมือนกับ
การศึกษาของกันติทัต การเจริญ (2552)  ที่ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในจดหมายจางวางหร่ า    
ที่พบ การละรูปภาษาที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยคเป็นจ านวนมาก  คือค าว่า “ข้า” ที่อ้างถึงจางวางหร่ า  
เนื่องจากตลอดเกือบทั้งเรื่องเป็นการให้ค าแนะน าระหว่างบิดา คือ จางวางหร่ า  กับบุตรชายคือ นายสนธิ์    
การละรูปภาษาท่ีท าหน้าที่เป็นประธานของประโยคท าให้ผู้อ่านยังคงเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ 
 นอกจากนี้ยังพบการละค าที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยคโดยไม่มีรูปภาษานั้นปรากฏน ามาก่อน  
เนื่องจากเป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์  ท าให้ผู้รับสารเข้าใจได้ว่าประธานหรือกรรมของประโยคคือใคร    
ซึ่งไม่ปรากฏในการศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงความมาก่อน   

4. เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ในด้านการเชื่อมโยงความด้วยการใช้
การซ้ า  พบการซ้ ารูปภาษาบางส่วนมากท่ีสุด  โดยใช้การซ้ ารูปภาษาค าว่า “รัก”  แล้วปรับเปลี่ยนบางส่วนของ 
รูปภาษานั้นมากที่สุด  เนื่องจากเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ส่วนใหญ่เป็นเพลง
เกี่ยวกับความรัก  ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของกาญจนา กลิ่นอัมพร (2559)  ทีศ่ึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาและ
ศิลปะการใช้ถ้อยค าในการประพันธ์เพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค  ที่พบการซ้ าค ามากที่สุด  เนื่องจากการซ้ าค าเป็น
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเลือกใช้ถ้อยค าเพ่ือสื่ออารมณ์และความหมายของค า 

5. เพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  พบการใช้ค าเชื่อมน้อยที่สุด  เนื่องจาก
เป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง  จึงมักไม่ปรากฏการ
ใช้ค าเชื่อม  ซึ่งเหมือนกับการศึกษาของอัจฉรากร กัลยาจิตร์โกศล (2543)  ที่ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความ 
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ในกลอนนิราศของสุนทรภู่  ที่พบการใช้ค าเชื่อมน้อยที่สุด  เนื่องจากกลอนนิราศเป็นบทประพันธ์ประเภทร้อย
กรอง  จึงมักไม่ปรากฏการใช้ค าเชื่อม   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา “การเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์”  
ผู้วิจัยพบว่ายังมีความน่าสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  สามารถให้
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษา “การเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์”   
พบการเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์  ตั้งแต่พ.ศ. 2553 –  
พ.ศ. 2556  จ านวน 5 ประเภท  คือ  การอ้างถึง  การละ  การซ้ า  การใช้ค าเชื่อม  และการเชื่อมด้วยศัพท์   
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการศึกษาการเชื่อมโยงความในแนวเพลงประเภทอ่ืน เช่น  เพลงลูกทุ่ง เพลงเพ่ือชีวิต  
เพลงพ้ืนบ้าน ฯลฯ  หรือในเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของผู้ประพันธ์ท่านอ่ืน  เช่น  ชนกันต์ รัตนอุดม   
ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม  ชีวิน โกสิยพงษ์ ฯลฯ  ก็มีความน่าสนใจเช่นกัน   

2. ควรศึกษาการเชื่อมโยงความในระดับที่ใหญ่ขึ้นในเพลงที่เล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์  เฉพาะกิจ  
เช่น  การเริ่มเรื่อง  การเรียงเรื่อง  การขีดขอบเขตเรื่อง ฯลฯ 
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การใช้ภาษาในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย  
 

ครองใจ ชาติด า 1 ชลิตา อินทรประสิทธิ์ 2 ชาญณรงค์ วงค์จินดา 3 
ณัฐวดี เกิดสมนึก 4 บุษรินทร์ ซ้ายหนู 5  นฤมล บ ารุงศรี 6 

เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ 7 ธัชพรรณ เกสรสิทธิ์ 8 และอัสมา ทรรศนะมีลาภ 9 

 
บทคัดย่อ 
 
 การขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก ผู้ขายโดยส่วนใหญ่จึงพยายามหาเทคนิคและวิธีการ  
เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอื่น เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินค้า งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้
ภาษาในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พายในเฟซบุ๊กแฟนเพจ พิมรี่พายขายทุกอย่าง การศึกษาครั้งนี้มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเพจการขายสินค้าที่เผยแพร่ในเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2563 จ านวน 6 คลิป  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พิมรี่พายมีการใช้ภาษาในการขายทั้งสิ้น 8 ลักษณะคือ 1) การใช้ส่วนคั่นค าพูด  
2) การใช้อักษรย่อ 3) ค าภาษาต่างประเทศ 4) การสร้างค าใหม่ 5) การใช้ค าแสดงอารมณ์ 6) การกล่าวเกินจริง  
7) การซ้ าค า และ 8) การใช้ค าหยาบ ซึ่งการใช้ภาษาดังกล่าวสร้างเอกลักษณ์การขายเฉพาะตัวให้พิมรี่พายและ 
มีความแตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติในการขายสินค้าโดยทั่วไป จึงเป็นการสร้างจุดสนใจให้ลูกค้าติดตามเพจ  
การขายออนไลน์ของพิมรี่พายจ านวนมากและเพ่ิมยอดการขายสินค้าได้สูงขึ้น  
 
ค าส าคัญ: การใช้ภาษา การขายออนไลน์ พิมรี่พาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
1-6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธ์านี, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7-9  อาจารย์, วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทน า 
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ระหว่างกันได้ทั่วโลก คนไทยส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและนิยมใช้โซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน จากรายงาน
ผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 และปี 2562 จากส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Electronic Transactions Development 
Agency, 2020) พบว่าในปี 2562 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 22 นาที ต่อวัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 
2561 ถึง 17 นาที และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมสูงสุด คือ กิจกรรมโซเชียลมีเดีย ซึ่งคิด
เป็น 91.2% ของการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด โดยมีการใช้ช่องทางออนไลน์ผ่าน Facebook มากถึง 2,000 ล้าน
คน และมีการใช้งานผ่าน Facebook เพ่ือการขายสินค้าและบริการออนไลน์สูงถึง 64% ซึ่งมากกว่าการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ และมากกว่า E-Commerce Platform อย่างอ่ืน ทั้งนี้ เป็นเพราะการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้ เป็นจ านวนมากกว่าและง่ ายกว่ารูปแบบการขายออนไลน์อย่ าง อ่ืน ดั งนั้น  Online Streaming 
จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงผู้ใช้และกลุ่มผู้บริโภค  
ได้อย่างด ี

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก กลุ่มสินค้าที่นิยมซื้อผ่าน
ออนไลน์ ได้แก่ สินค้าสุขภาพและความงาม ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา (Mahittivanicha, 2019) กล่าวว่า 
ในปี 2561 คนไทยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน ซึ่งส่งผลให้เข้าถึง
ลูกค้ายุคใหม่มากขึ้น โดยอัตราการเติบโตของตลาดออนไลน์ในปี 2561 คือ 4.69% และต่อมาในปี 2562 
เพ่ิมข้ึนเป็น 8.71% นอกจากนี้ปัจจุบันคนไทยมองการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นความบันเทิงและไลฟ์สไตล์มากกว่า
เป็นแค่ “การซื้อสินค้า” การซื้อสินค้าออนไลน์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การถ่ายทอดสดขายสินค้าเป็นกระแส 
มากขึ้น ท าให้ประเทศไทยน าเทรนด์โลกในการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งจ านวนการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กต่อวัน
ในปีที่ 2558 เพ่ิมขึ้นกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2559 (Electronic Transactions Development Agency, 
2020) 

ในการซื้อขายสินค้านั้น มีการใช้ภาษาเฉพาะกิจ (Specific Language) ประเภทหนึ่งที่มีความแตกต่าง
จากภาษาทั่วไปอย่างชัดเจน กล่าวคือ ภาษาท่ีใช้มีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า ภาษาธุรกิจ (Business Language)  
โดย ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ (Nimmanhemin, P. et. al., 2009) ได้อธิบายลักษณะของภาษาที่ใช้
ในทางธุรกิจไว้ว่า ภาษาธุรกิจเป็นภาษาที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือประกอบธุรกิจ มีลักษณะส าคัญ 
คือ เป็นภาษาที่มีความถูกต้อง กระทัดรัด ชัดเจน สุภาพ มีเนื้อหาครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในการ
สื่อสาร มีการใช้ค าศัพท์เฉพาะในแต่ละธุรกิจ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ภาษาที่ใช้ในการขายสินค้าออนไลน์นั้น  
ควรเป็นภาษาธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่มุ่งเน้นการสื่อสารเพ่ือประกอบธุรกิจการขายสินค้า ซึ่งจะต้องมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน และสุภาพ โดยมีการใช้ค าศัพท์เฉพาะเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารและบรรลุเป้าหมาย
การขายสินค้าได้ 
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ในปัจจุบัน การขายสินค้าเพ่ือสร้างรายได้บนธุรกิจออนไลน์มีมากขึ้น ท าให้ผู้ขายแต่ละคนมีการคิด
กลวิธีการขายที่แตกต่าง สร้างลักษณะเฉพาะในการขาย มีการใช้ภาษาเฉพาะที่มีเอกลักษณ์ สร้างความสนใจ
และดึงดูดผู้ซื้อ พิมรี่พาย พิมพ์พรรณ สรัลรัชญ์ เจ้าของเฟซบุ๊ก พิมรี่พายขายทุกอย่าง (Sarunrach, 2020) 
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการสร้างกลวิธีการขายที่มีเอกลักษณ์ โดยมีความสามารถในการรีวิวสินค้าผ่านการ
ถ่ายทอดสดในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง 1 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี พิมรี่พายใช้ภาษา
ทางธุรกิจมิติใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยการสร้างกลวิธีทางภาษาที่มีเอกลักษณ์  เช่น การใช้ค าแสดงอารมณ์ 
การใช้ค าหยาบ และการพูดเกินจริง เป็นต้น 

การใช้ภาษาธุรกิจของพิมรี่พาย พิมพ์พรรณ สรัลรัชญ์   เจ้าของเฟซบุ๊ก พิมรี่พายขายทุกอย่าง  
มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น ไม่เป็นไปตามลักษณะของการใช้ภาษาธุรกิจทั่วไป แต่มีผู้ติดตามและซื้อสินค้า
อย่างมากมาย คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการใช้ภาษาในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย  
พิมพ์พรรณ สรัลรัชญ์ โดยศึกษาจากการถ่ายทอดสดการขายสินค้าบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ พิมรี่พายขายทุกอย่าง 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 คณะผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการศึกษาการใช้ภาษาในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย ออกเป็น  
2 ส่วน ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการใช้ภาษาในการขายสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเฟซบุ๊ก  
ชื่อว่า พิมรี่พายขายทุกอย่าง 
 2. ขอบเขตด้านข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากในเฟซบุ๊ก ชื่อว่า พิมรี่พายขายทุกอย่าง  
โดยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากคลิปวิดีโอการถ่ายทอดสด 
จ านวน 6 คลิปวิดีโอ ซึ่งจะเลือกคลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน ปี พ.ศ. 2563  
โดยคัดเลือกเฉพาะคลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดที่มียอดการรับชมทั้งในขณะถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลัง
มากกว่า 1 แสนคนต่อคลิปวิดีโอ และคัดเลือกวิดีโอที่มียอดการแชร์มากกว่า 700 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. คลิปวันที่ 25 มีนาคม 2563 คลิปยาว 2 ชั่วโมง 4 นาท ี

2. คลิปวันที่ 31 มีนาคม 2563 คลิปยาว 3 ชั่วโมง 37 นาท ี
  3. คลิปวันที่ 7 เมษายน 2563 คลิปยาว 1 ชั่วโมง 18 นาท ี
  4. คลิปวันที่ 9 เมษายน 2563 คลิปยาว 2 ชั่วโมง 14 นาท ี
  5. คลิปวันที่ 10 เมษายน 2563 คลิปยาว 3 ชั่วโมง 2 นาที 

6. คลิปวันที่ 14 เมษายน 2563 คลิปยาว 2 ชั่วโมง 53 นาท ี
วิธีการศึกษา  
 คณะผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาการใช้ภาษาในการขายของพิมรี่พาย ดังนี้ 
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 1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูล        
   1.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับกลวิธีและการใช้ภาษาในการขาย  

1.2 รวบรวมข้อมูลคลิปการไลฟ์สดจากเฟซบุ๊ก ชื่อว่า พิมรี่พายขายทุกอย่าง ของ
เดือนมีนาคม-เมษายน ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นคลิปการไลฟ์สดขายสินค้าสุขภาพและความงาม มีจ านวน 
6 คลิป ดังนี้  

   1. คลิปวันที่ 25 มีนาคม 2563 คลิปยาว 2 ชั่วโมง 4 นาท ี
2. คลิปวันที่ 31 มีนาคม 2563 คลิปยาว 3 ชั่วโมง 37 นาท ี

   3. คลิปวันที่ 7 เมษายน 2563 คลิปยาว 1 ชั่วโมง 18 นาท ี
   4. คลิปวันที่ 9 เมษายน 2563 คลิปยาว 2 ชั่วโมง 14 นาท ี
   5. คลิปวันที่ 10 เมษายน 2563 คลิปยาว 3 ชั่วโมง 2 นาที 

6. คลิปวันที่ 14 เมษายน 2563 คลิปยาว 2 ชั่วโมง 53 นาท ี
 2. วิเคราะห์ข้อมูล         
   2.1 คณะผู้วิจัยได้ท าการถอดคลิปการไลฟ์ถ่ายทอดสดขายสินค้าในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Facebook Fan page) ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท สินค้าสุขภาพและความงามของเดือนมีนาคม-
เมษายน พ.ศ. 2563 จ านวน 6 คลิป และเลือกเฉพาะตอนที่เป็นการขายคือ ตั้งแต่เริ่มเปิดการขาย จนถึง 
การปิดการขาย  

2.2 น าข้อมูลที่ได้จากการถอดคลิปและเลือกเฉพาะตอนที่เป็นการขายมาวิเคราะห์การใช้
ภาษาในการขายของพิมรี่พาย ซึ่งผู้วิจัยจะวิเคราะห์เรื่องการใช้ค าและการใช้ภาพพจน์ ตามเกณฑ์ของ ชัชวดี  
ศรลัมพ์ (Saralamba, 2001) ร่วมกับ กานต์รวี ชมเชย (Chomchoei, 2013) ดังนี้ 1) การใช้ส่วนคั่นค าพูด  
2) การใช้อักษรย่อ 3) ค าภาษาต่างประเทศ 4) การสร้างค าใหม่ 5) การใช้ค าแสดงอารมณ์ 6) การกล่าวเกินจริง 
7) การซ้ าค า และ8) การใช้ค าหยาบ  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พิมรี่พายขายทุกอย่าง คือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fan page) ที่คุณพิมพ์พรรณ สรัลรัชญ์  
เป็นเจ้าของและใช้ในการขายสินค้าออนไลน์ 
 การใช้ภาษาในการขายสินค้า คือ ภาษาในการน าเสนอการขายสินค้าของผู้ขาย ที่มีผลในการตัดสินใจ  
ซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
 ไลฟ์สด คือ ผู้ใช้งานบัญชี Facebook “ถ่ายทอดสด” เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Facebook และ 
ผู้ที่เป็นเพื่อนจะสามารถเข้ามาชมการถ่ายทอดสดได้พร้อม ๆ กัน 
 
ผลการศึกษา  
 การใช้ภาษาในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย หมายถึง วิธีการทางภาษาที่พิมรี่พายได้ใช้ในการ
พูดขายสินค้าออนไลน์ด้วยการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ชื่อว่า พิมรี่พายขายทุกอย่าง เป็นการใช้ภาษาเพ่ือให้



230 
 

 

 

 

  การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

การขายมีความน่าสนใจ ดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาดูการไลฟ์สด จนน าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า  
ในที่สุด การใช้ภาษาในการขายสินค้ามีหลากหลายวิธี จากการศึกษาการไลฟ์สดขายสินค้าสุขภาพและ 
ความงามของพิมรี่พาย ปรากฏการใช้ภาษาในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย ดังนี้  

1. การใช้ส่วนคั่นค าพูด 
การใช้ส่วนคั่นค าพูด คือ ค าหรือวลีที่ผู้พูดใช้เพ่ือแทรกประโยค เนื่องจากผู้พูดต้องการใช้ความคิด  

เพ่ือเลือกสรรค าที่เหมาะสม หรืออาจเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลในการพูด 
ในการศึกษาครั้งนี้พิมรี่พายได้ใช้ค าคั่นค าพูด เพ่ือต้องการนึกค าพูดที่เหมาะสมกับการน าเสนอ

ขายสินค้า เช่น การบอกสรรพคุณสินค้า หรือเป็นการใช้เพ่ือจะบอกให้ผู้ซื้อทราบว่าก าลังจะเปลี่ยนเรื่องที่
ต้องการจะพูด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 1 
“ล้างหน้าด้วยสบู่สุละนะคะ ซึ่งนะคะเป็น เขาเรียกว่าเป็นสบู่ เอ่อ... ผสมกันสามอย่างนะคะ” 
ตัวอย่างที่ 1 พิมรี่พายได้ให้ข้อมูลเกี่ยวสบู่ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง โดยมีการพูดบรรยายเรื่อย ๆ มีการใช้ 

ค าค่ันเนื่องจากก าลังคิดว่าจะพูดอะไร 
ตัวอย่างท่ี 2 
“...เรียกขึ้นไป ให้เค้าสมัครที่ไหนเรียกข้ึนไปเลยค่ะ อ่ะ ลูกค้าขา ฟังนะคะ” 

 ตัวอย่างที่ 2 พิมรี่พายใช้ค าว่า อ่ะ เพ่ือกลับมายังเรื่องการขายสินค้าต่อ 
 

2. การใช้อักษรย่อ 
การใช้อักษรย่อ อักษรที่ใช้แทนค าเขียนให้สั้น มักใช้อักษรตัวแรกของค าหรือพยางค์มาเรียงเข้า

ด้วยกัน โดยใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) ก ากับทุกตัวอักษร ก ากับกลุ่มตัวอักษร หรือไม่ใช้เครื่องหมายมหัพภาค  
ในการขายสินค้าของพิมรี่พายมีการใช้ตัวย่อ ซึ่งเป็นตัวย่อท่ีรู้จักกันโดยทั่วไป ท าให้ลูกค้าสามารถเข้าใจ 

ได้ง่ายขึ้น  
ตัวอย่างท่ี 1  
“นี่คือความจริงที่ไม่ตอแหลและได้ อย. สลักภาษาไทย” (อย. ย่อมาจาก ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา) 
ตัวอย่างที่ 1 พิมรี่พายมีการใช้ตัวย่อ อย. เพ่ือต้องการแจ้งลูกค้าว่าสินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เนื่องจากสินค้าที่ขายเป็นเครื่องส าอาง หากมีเครื่องหมาย อย.  
ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าได้มาตรฐานและปลอดภัย 

ตัวอย่างท่ี 2  
“อาจจะรับบทชายน้อยแต่เป็นตุ๊ด เป็นชายน้อยที่เป็นตุ๊ด วิธีการแก้ใช้หนี้ กยศ. ก่อนอีดอกจริง ๆ  

มึงโดนสาป” (กยศ. ย่อมาจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา) 
จากตัวอย่างที่ 2 ในระหว่างไลฟ์ขายของมีข้อความส่งมาถึงพิมรี่พายว่า “พ่ีพิมค่ะคือปากหนูเบี้ยว 

ควรรักษายังไงดีคะ” พิมรี่พายจึงตอบค าถามว่า “อาจจะรับบทชายน้อยแต่เป็นตุ๊ด เป็นชายน้อยที่เป็นตุ๊ด 
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วิธีการแก้ใช้หนี้ กยศ. ก่อนอีดอกจริง ๆ มึงโดนสาป” โดยหมายถึงอาการปากเบี้ยวเกิดจากการสาปแช่งเพราะ
ไม่ได้ใช้หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 

3. ค าที่รับมาจากภาษาต่างประเทศ  

ค าที่รับมาจากภาษาต่างประเทศ คือ ค าที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอังกฤษ ท าให้เกิดการสร้าง  
ค าใหม่ ซึ่งการน าค าที่มาจากภาษาต่างประเทศมาใช้ สามารถท าได้ด้วยวิธีการทับศัพท์ หรือการบัญญัติศัพท์
ขึ้นมาใหม่ และในการขายสินค้าของพิมรี่พายมีการน าค าที่มาจากภาษาอังกฤษมาใช้ในการขายสินค้า เพ่ือให้
เข้าใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างท่ี 1 

“กันแดด 90 บาทนะคะ capture จอเลย” (capture คือ การถ่ายภาพหน้าจอสินค้าท่ีต้องการซื้อ) 
ตัวอย่างท่ี 2 
“การที่ใช้ไอจีนะคะ direct message ไม่จบไม่สิ้นนะคะ” (direct message คือ การส่งข้อความ

ส่วนตัวถึงผู้รับ)  
     

4. การสร้างค าใหม่ 
การสร้างค าใหม่ คือ การสร้างค าขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นค าที่ไม่เป็นทางการ นิยมใช้กันในหมู่วัยรุ่นหรือ

ช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยมีวิธีการสร้างค าที่แตกต่างหลายรูปแบบ เช่น การสร้างค าใหม่ท่ีอาจมาจากการ
ประสมพยางค์ใดพยางค์หนึ่งในค าเดิมกับพยางค์ใดพยางค์หนึ่งในค าใหม่ หรือ การใช้หลักการกลืนเสียงหรือ
กร่อนเสียง 
ซึ่งเมื่อใช้แล้วมีใช้ต่อกันอย่างกว้างขวาง 

ในการขายสินค้าของพิมรี่พาย มีการสร้างค าใหม่ที่ใช้วิธีการประสมค า การตัดค า และการกร่อนเสียง 
เพ่ือให้ได้ค าใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งใช้ในการบรรยายคุณสมบัติหรือข้อดีที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สินค้า  
ซึ่งบางค ามีการใช้วิธีการลากเสียงเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น 
 

ตัวอย่างท่ี 1 
“ทาง่าย ๆ นะคะ วิธีทาให้ ปัง เป็นยังไง หนูอยากหน้าใสแบบพี่หน้าสดแล้วดีแบบพ่ี” 
ค าว่า ปัง เป็นการสร้างค าใหม่โดยเอาค าว่า“เป๊ะ” ที่มาสมาสกับค าว่า “อลัง” (อลังการ) จนออกมา

เป็นค าสั้น ๆ ว่า ปังซึ่งมีความหมายว่า ดีมาก สวยมาก) 
ตัวอย่างท่ี 2 
“คือ ดือออ จริง ดือออ จริง” 

 ค าว่า ดือออ เป็นการสร้างค าใหม่ซึ่งมาจากค าว่า ดี โดยใช้การออกเสียงสระใหม่และลากเสียงยาว 
เพ่ือให้ได้ความรู้สึกว่าดี  
 



232 
 

 

 

 

  การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

5. การใช้ค าแสดงอารมณ์ 
การใช้ค าแสดงอารมณ์ หมายถึง การใช้ค าให้เกิดจินตภาพจากการเห็น การใช้ค าให้เกิดจินตภาพ

จากการได้ยิน การใช้ค าให้เกิดจินตภาพจากการเคลื่อนไหว การใช้ค าให้เกิดจินตภาพจากการรู้สึก การใช้ค า
ซ้อนและการใช้ค าซ้ า  

พิมรี่พายมีการใช้ค าแสดงอารมณ์เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าสนใจในสิ่งที่พูด ในบางครั้งเป็นเทคนิคการพูดที่ใช้
ในช่วงการตอบค าถามหรือข้อความจากลูกค้า ท าให้รู้สึกมีอารมณ์ขัน สนุกในการรับฟัง 

ตัวอย่างท่ี 1 
“อยากหน้าสดแล้วสวยแบบนี้บ้าง โอ๊ย มึงนั่งสมาธิน้อยไป บุญญาธิการมึงไม่ถึงหรอกพระโพธิสัตว์ 

ไม่ช่วยมึงหรอก” 
 เมื่อมีข้อความส่งเข้ามาหาพิมรี่พายว่า “อยากหน้าสดแล้วสวยแบบนี้บ้าง” พิมรี่พายได้ใช้ค าแสดง
อารมณ์ว่า “โอ๊ย” เพ่ือแสดงอารมณ์ว่าเป็นไปไม่ได้ เกิดข้ึนไม่ได้  

ตัวอย่างท่ี 2 
“อ๊าาาา เปรี้ยว หวาน หอม มีเค็มเกลือ ใส่กับน้ าโซดาลูกค้า บ่าย ๆ ชงเอาโซดาตีหน่อยนึง เทน้ าใส่  

ใส่น้ าแข็ง” 
พิมรี่พายต้องการขายสินค้ามะนาวน้ าผึ้งกระปุก จึงได้ลองผสมผงมะนาวน้ าผึ้งลงในน้ าและชิมให้ลูกค้า

ดู ซึ่งรสชาติเปรี้ยวมากเลยใช้ค าแสดงอารมณ์ อ๊า 
 

6. การกล่าวเกินจริง 
การกล่าวเกินจริง เป็นการใช้ค าเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความรู้สึก หรือความคิดที่เป็นไปไม่ได้ หรือเกิน

กว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ เพ่ือให้ค าพูดมีความน่าสนใจ เน้นความรู้สึกและเร้าอารมณ์ให้
ผู้อ่าน เคลิบเคลิ้มและคล้อยตาม 

การกล่าวเกินจริงในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย เป็นการใช้ภาษาเกินจริงน าเสนอการขาย 
เพ่ือดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่เข้ามาดูการไลฟ์สด ท าให้สินค้าที่น ามาขายมีคนให้ความสนใจที่จะติดตามว่า 
ความเป็นจริงแล้วสินค้ามีลักษณะอย่างไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 1 
“สบู่ก้อนนี้นะคะเอาจริง ๆ แล้วรักษามะเร็งได้ด้วย ใครที่เป็นมะเร็ง เบาหวานความดันจะรักษาได้” 
จากตัวอย่างที่ 1 แสดงให้เห็นว่า พิมรี่พายมีการกล่าวสรรพคุณของสบู่เกินจริง ว่าสามารถรักษามะเร็ง 

เบาหวานได้ เป็นการใช้ค าพูดเกินจริงเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้ามากกว่าจะบอกคุณสมบัติหรือ
ประโยชน์ของสินค้า 

ตัวอย่างท่ี 2 
“... คือแบบหน้ายายอะเด็กมากจนเหลือแค่เด็ก 12 อะอีดอก” 



233 
 

 

 

 

  การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

จากตัวอย่างที่ 2 พิมรี่พายก าลังขายสินค้าคอลลาเจน ซึ่งมีการยกตัวอย่างว่ามียายได้ทานคอลลาเจน
ตัวนี้เข้าไป ท าให้หน้ายายเต่งตึงเหมือนเด็กอายุ 12 ปีเท่านั้น ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริงเพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ
และอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้ามากขึ้น 
 

7. การซ้ าค า 
การซ้ าค า คือ การน าค าหรือข้อความเดียวกัน มากล่าวซ้ าตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมาย 

เพ่ือเน้นย้ าความหมาย หรือจุดประสงค์ที่ผู้พูดต้องการสื่อสารไปยังผู้ฟัง โดยผู้ฟังสามารถรับรู้การสื่อสารได้เมื่อ
เห็นข้อความนั้นมีการซ้ าอยู่บ่อยครั้ง การซ้ าค าในลักษณะนี้ เป็นการซ้ าค ามูลเดิม ความหมายของค าซ้ าอาจ
เหมือนค ามูลเดิม หรืออาจมีน้ าหนักมากขึ้นหรือเบาลง หรือแสดงความเป็นพหูพจน์ จากการศึกษาการใช้ภาษา
ในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย พบว่ามีการซ้ าค า ดังนี้ 

ตัวอย่างท่ี 1 
“90 บาทนะคะ 90 บาทนะคะ 90 บาทนะคะ คุณลูกค้าขา แคปเจอร์หน้าจอเลยนะคะ สบู่ 1 ก้อน  

90 บาท” 
จากตัวอย่างที่ 1 พิมรี่พายมีการดึงดูดลูกค้าโดยการพูดราคาซ้ า ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ลูกค้าสนใจ และทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้า  
ตัวอย่างท่ี 2 
“มึงเอาไป ใครจะต่อ มีอีกไหม มีใครจะต่ออีกไหม มีใครจะต่ออีกไหม อีดอก กระป๋องนึง 90 บาท  

ราคาปกติคือ 190 กูลดราคา Covid เหลือ 90 บาท ใครจะต่อ มีใครจะต่ออีกไหม” 
 ตัวอย่างที่ 2 พิมรี่พายต้องการน าเสนอเชิงขอความเห็นใจว่าราคาที่ขายเป็นราคาที่ลดพิเศษแล้ว  
จะมีใครขอลดราคาอีกบ้าง เพราะราคาที่ให้ก็เป็นราคาที่ถูกมากแล้ว  
 

8. การใช้ค าหยาบ 
ค าสบถและค าหยาบคาย คือ ค าหรือวลีที่มีการใช้ภาษาหรือถ้อยค าภาษาแบบไม่สุภาพหยาบคาย 

ซึ่งเป็นค าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังหรือผู้ชม พิมรี่พายได้ใช้ค าหยาบในการไลฟ์ 
ขายสินค้าซึ่งผิดจากธรรมเนียมปฏิบัติในการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นการสร้างเอกลักษณ์การขายเฉพาะตัว 
เพ่ือให้การขายสินค้าแปลกไปจากการขายสินค้าของคนทั่วไป หรือแม่ค้าคนอ่ืน ๆ ซึ่งความแตกต่างหรือ 
ความผิดแปลกเหล่านี้ ท าให้มีลูกค้าจ านวนไม่น้อยจดจ าได้  ให้ความสนใจและชื่นชอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 1 
 “กันแดดเป็นแบบครีมมีไหมคะ มีกระป๋องจะเอาครีม อีสัส อีเหี้ย มีค่ะราคาแสนห้า” 
 จากตัวอย่างท่ี 1 เมื่อพิมรี่พายเสนอขายสินค้ากันแดดแบบกระป๋อง แต่มีลูกค้าส่งข้อความถามถึงสินค้า 
กันแดดชนิดครีม พิมรี่พายจึงใช้ค าหยาบด่า อีสัส อีเหี้ย และบอกราคาที่สูงเกินจริง เพ่ือปฏิเสธว่าไม่มีสินค้ากัน
แดดชนิดครีมที่ลูกค้าสอบถาม ซึ่งโดยปกติในการขายสินค้าจะไม่มีการใช้ค าหยาบกับลูกค้า หากไม่มีสินค้าที่
ลูกค้าต้องการก็จะมีการปฏิเสธแบบสุภาพและน าเสนอสินค้าแบบอ่ืน ซึ่งตรงข้ามกับการขายสินค้าของพิมรี่พาย 
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ตัวอย่างท่ี 2 
“ขายถูกแล้วก็ข้อมูลถูกต้องก็เลย หน้าด้าน พูดได้แต่ถ้าหลับหูหลับตาขาย อีเหี้ย ไม่คุ้มโดนด่าเดี๋ยว

เสียลูกค้าด้วย” 
ตัวอย่างที่ 2 พิมรี่พายได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เพ่ือให้ดูน่าเชื่อถือจึงกล่าวถึงการให้ข้อมูลของตนเอง

ว่านอกจากขายถูกแล้ว พิมรี่พายยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องเพราะกลัวการโดนต่อว่าจากลูกค้าและ  
เสียความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีการใช้ค าหยาบในการกล่าวถึงการให้ข้อมูลของตนเอง  
 
สรุปและอภิปรายผล  

ผลการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พายในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
2563 จ านวน 6 คลิป พบว่ามีการใช้ลักษณะภาษาในการขายสินค้าดังต่อไปนี้ 1) การใช้ส่วนคั่นค าพูด  
2) การใช้อักษรย่อ 3) ค าภาษาต่างประเทศ 4) การสร้างค าใหม่ 5) การใช้ค าแสดงอารมณ์ 6) การกล่าวเกินจริง 
7) การซ้ าค าและ 8) การใช้ค าหยาบ โดยในการขายสินค้า พิมรี่พายได้ใช้ภาษาในการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจในตัว
สินค้า มีการแนะน าสินค้าอย่างชัดเจนว่าใช้อย่างไร มีการสร้างความน่าเชื่อถือของตัวสินค้าที่ผ่านการรับรอง
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากนั้นจึงมีการกล่าวบรรยายสรรพคุณสินค้าที่แปลกและแตกต่าง
จากแม่ค้าคนอ่ืน โดยการใช้ค าพูดที่บรรยายสรรพคุณที่เกินจริง เป็นการน าเสนอที่ลูกค้าทราบว่าเป็นไปไม่ได้ 
แต่ก็ยังสนใจซื้อสินค้า  

นอกจากนี้ ในระหว่างการไลฟ์ขายสินค้า พิมรี่พายยังมีการตอบค าถามของลูกค้าโดยใช้ลักษณะภาษา 
ที่แตกต่างจากแม่ค้าคนอ่ืน เช่นการใช้ค าหยาบ หรือค าแสดงอารมณ์ เมื่อมีลูกค้าถามถึงสินค้าตัวอ่ืนหรือมีการ
ต่อรองราคา หรือมีการขอลดราคา ซึ่งเป็นลักษณะการใช้ภาษาที่แปลกเฉพาะ ท าให้เกิดอารมณ์ขัน เพ่ิมความ
น่าสนใจในการขายสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ Nantasuthiwaree, (2015) ที่กล่าวว่าการใช้ 
โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการขายสินค้านั้น ผู้ขายจะต้องมีการใช้ภาษาที่แปลกและแตกต่าง เพ่ือให้ผู้ติดตาม 
เกิดความสนใจ เป็นเทคนิคในการสร้างความดึงดูดใจในการซื้อสินค้า  

ปัจจุบันมีความนิยมในการท าธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์สูง ท าให้เกิดการแข่งขันเพ่ือแย่งส่วนแบ่ง  
ทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของแม่ค้าจึงเป็นเทคนิคส าคัญในการดึงดูดลูกค้าให้
สนใจซื้อสินค้า การใช้ภาษาในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ท าให้พิมรี่พาย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ติดตาม
ไลฟ์สด โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่ต้องอยู่ในที่
พักอาศัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ท าให้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างกับการใช้
โซเชียลมีเดีย การขายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของพิมรี่พายยิ่งท าให้ผู้คนสนใจมากขึ้น จึงท าให้มียอดการ
ติดตามการไลฟ์ขายสินค้าสูงมากข้ึน พิมรี่พายจึงเป็นที่รู้จักมากขึ้น และมียอดการขายสินค้ามากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ   
 1. ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเฉพาะลักษณะการใช้ภาษาในการขายสินค้าของ 
พิมรี่พาย ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษากลวิธีในการขายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับกลวิธี 
การขายและการใช้ภาษาในการขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย 
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 2. ในการศึกษาครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะการขายสินค้าของพิมรี่พายเท่านั้น  
ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการเปรียบเทียบการใช้ภาษาในการขายสินค้าของผู้ขายคนอ่ืน ๆ และมีการ
เปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาของแต่ละคน เพ่ือให้เห็นเทคนิค แนวทางและการขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการขายสินค้าออนไลน์ต่อไป 
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การใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช 2562 
ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

  
สุชาดา สุดจันทร์1  ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์2 และอลิสา คุ่มเคี่ยม3 

 
บทคัดย่อ  
 
 บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปีพุทธศักราช 2562 ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์คือป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ติดตั้งริมถนนกาญจนวณิชย์ ตั้งแต่
วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2562 จ านวน 28 ป้าย 
 ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ประกอบด้วย 6 ลักษณะ ได้แก่ 1) ค าเรียกชื่อ
บุคคล  2) ค าย่อ 3) ความหมายตรงกันข้าม 4) การซ้ าค า 5) การสัมผัสเสียง 6) เครื่องหมายวรรคตอน   
ซึ่งในป้ายหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละพรรคอาจจะเลือกเน้นการใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการเลือกสรรถ้อยค าเพ่ือดึงดูดความสนใจผ่านป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 

 

ค าส าคัญ: การใช้ภาษา ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
2-3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
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บทน า 
ภาษามีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างมนุษย์  มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

เพ่ือท าความเข้าใจระหว่างกัน  โดยใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดหรือสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการ                      
จะน าเสนอไปยังผู้ อ่ืนซึ่งมีจุดหมายแตกต่างกันไปตามสถานการณ์อันได้แก่เพ่ือแจ้งให้ทราบ เพ่ือสอนหรือ                     
ให้การศึกษา เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงและเพ่ือสนองหรือชักจูงใจ นอกจากนี้ภาษาท าหน้าที่ 
ให้ข้อเท็จจริง แสดงความรู้สึกและให้ความคิดเห็นมุ่งท าให้เกิดการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง (คณาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์, 2541 น. 4)  
 ป้ายหาเสียงเลือกตั้งเป็นช่องทางส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้สมัครเป็นนักการเมืองใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์                 
ให้ประชาชนรับทราบนโยบายของพรรค ด้วยจุดประสงค์หลักคือต้องการให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมา
ลงคะแนนเสียงให้แก่ตนเองและพรรค เนื่องด้วยป้ายหาเสียงเลือกตั้งมีพ้ืนที่จ ากัดและช่วงระยะเวลาที่ประชาชน 
จะรับสารที่อยู่ในป้ายก็เป็นเวลาอันสั้น  จึงน่าสนใจว่าการใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้งมีการเลือกสรรถ้อยค า
หรือข้อความเพ่ือดึงดูดความสนใจผู้รับสารอย่างไร  

กล่าวได้ว่าการสื่อสารทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายหาเสียงเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมทางการเมืองที่มีส่วนช่วยสื่อสารกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะการ
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานของประเทศมีส่วนร่วมในการเมืองระดับชาติ  
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 
24 มีนาคม 2562 

จังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ที่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพ่ือเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นจ านวน 8 เขต  
 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ปีพุทธศักราช 2562 ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ว่ามีลักษณะอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช 2562 ในเขต
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
 
วิธีการศึกษา  

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและการใช้ภาษา 
 2. ศึกษาเขตพ้ืนที่ที่จะเก็บข้อมูล โดยใช้ข้อมูลความรู้จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดสงขลา 
 3. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2562 โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพ 
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4. วิเคราะห์ข้อความที่ปรากฏในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   5. คัดลอกข้อความในข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจ านวน 28 ป้าย แล้วน ามาวิเคราะห์การใช้ภาษา แบ่งได้  
6 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ค าเรียกชื่อบุคคล  

5.2 ค าย่อ 
  5.3 ความหมายตรงกันข้ามกัน 
  5.4 การซ้ าค า 
  5.5 การสัมผัสเสียง 
  5.6 เครื่องหมายวรรคตอน 

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาพบการใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช 2562            
ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ดังต่อไปนี้  

1. ค าเรียกช่ือบุคคล 
  การเรียกชื่อบุคคลที่ปรากฏในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช 
2562 ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  พบว่ามีเนื้อหา 7 ลักษณะ ได้แก่  1) ชื่อจริง  2) ชื่อเล่น  
3) นามสกุล  4) ชื่อต าแหน่งทางการเมือง 5) ชื่ออาชีพ 6) ชื่อต าแหน่งในพรรค และ 7) สมญานาม  
โดยมีโครงสร้าง 8 โครงสร้าง รายละเอียดมีดังนี้ 
  1.1 ชื่อจริง + นามสกุล การเรียกชื่อบุคคลด้วยโครงสร้างนี้จะเป็นชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง 
ในวงการทางการเมืองและผู้ลงสมัครผู้แทนราษฎร เช่น วันชัย ปริญญาศิริ , อเนก ชูชื่น, นราเดช ค าทัปน์  
เป็นต้น  ดังตัวอย่าง  

 
 
 
 
 

วันชัย ปริญญาศิริ สงขลา เขต 1  
(พลังประชารัฐ : สงขลา) 

  1.2 ชื่อจริง + นามสกุล + ต าแหน่งในพรรค การเรียกชื่อบุคคลด้วยโครงสร้างนี้จะเป็นชื่อ
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือหัวหน้าพรรคการเมือง  เช่น วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ , 
สายัณห์  อินทรศักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย  เป็นต้น  ดังตัวอย่าง 
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ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  

หัวหน้าพรรค 
 (พรรคอนาคตใหม่ :  สงขลา) 

  1.3 ต าแหน่งทางการเมือง + ชื่อจริง +นามสกุล การเรียกชื่อบุคคลด้วยโครงสร้างนี้จะเป็น
ชื่อของบุคคลที่มีต าแหน่ง ยศ หน้าที่การงาน เป็นที่รู้จักในสังคม เช่น  พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ,  
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค เป็นต้น  ดังตัวอย่าง 

 
พลังประชารัฐ 

พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อุตตม สาวนายน 

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
 (พรรคพลังประชารัฐ : สงขลา) 

  1.4 ชื่อเล่น + ชื่อจริง + นามสกุล การเรียกชื่อบุคคลด้วยโครงสร้างนี้จะเป็นชื่อของบุคคล 
ที่ประชาชนรู้จักชื่อเล่นมากกว่าจริง จึงใช้ชื่อเล่นตามด้วยชื่อจริงและนามสกุล พบ 1 ป้าย ดังนี้  

 
พรรคเพ่ือชาติ  

พรรคอ านาจประชาชน  
( แหม่ม ) มณีกานต์  พยนต์ภาค 
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(พรรคเพ่ือชาติ : สงขลา) 

  1.5 ชื่อจริง + นามสกุล + อาชีพ + ชื่อเล่น การเรียกชื่อบุคคลด้วยโครงสร้างนี้จะมีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สังคมให้ความเชื่อถือ หรือเป็นอาชีพที่สามารถท างานเพ่ือประชาชน  ช่วยแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศได้  เช่น ภัทรวรรณ ข าตรี  (ดีเจป๊อปปี้), ศักดา แก้วมณี (ทนายจอห์น)    ดังตัวอย่าง 

 

 
ศักดา แก้วมณี (ทนายจอห์น) เบอร์ 11 

ยึดมั่น ประชาธิปไตย สร้างโอกาสใหม่ ให้ประชาชน 
(พรรคเพ่ือธรรม : สงขลา) 

 1.6 สมญานาม + ชื่อจริง + นามสกุล + ต าแหน่งในพรรค การเรียกชื่อบุคคลด้วยโครงสร้าง
นี้จะเป็นการใช้สมญานามข้ึนต้น เนื่องจากสมญานามเป็นค าเรียกท่ีคนส่วนใหญ่รู้จัก พบ 1 ป้าย ดังนี้ 

 

 
ชัช เตาปูน 

ชัชวาล คงอุดม หัวหน้าพรรค 
24 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. 

(พรรคท้องถิ่นไท : สงขลา) 

  1.7 ต าแหน่ง + ชื่อจริง + นามสกุล + ต าแหน่งในพรรค การเรียกชื่อบุคคลด้วยโครงสร้างนี้ 
จะเป็นชื่อของบุคคลที่มีต าแหน่งสูงหรือหน้าที่การงานในประเทศ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เลือกตั้งได้ไว้ใจ
กับการท างาน เช่น พลตรี ทรงกลด ทิพยรัตน์ หัวหน้าพรรค, ดร.เอกพร  รักความสุข อดีตรัฐมนตรี, พ.ต.อ.ทวี 
สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นต้น ดังตัวอย่าง 
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ดร.เอกพร  รักความสุข ( อดีตรัฐมนตรี )  

พรรคเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี 
 (พรรคพลเมืองไทย : สงขลา) 

  1.8 อาชีพ + ชื่อเล่น + ชื่อจริง + นามสกุล การเรียกชื่อบุคคลด้วยโครงสร้างนี้เป็นชื่อบุคคล
ที่มีประสบการณ์การท างานและคนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามชื่อเล่นกับชื่อจริง เพ่ือให้ผู้อ่านรู้สึกมีความสนิทสนม 
เป็นกันเอง พบ 1 ป้าย ดังนี้ 

 
 (ทนายโต) นายรณภพ  วัตตะสิงห์  

ผู้สมัคร สส. เขต 1 
 (พรรคประชาชาติ : สงขลา) 

 
2. ค าย่อ  

ค าย่อ หมายถึง การใช้ค าที่มีตั้งแต่สองถึงสามพยางค์มาแปลงเป็นอักษรย่อโดยค าที่มี 
สองพยางค์น าเอาเสียงพยัญชนะชนะต้นของพยางค์แรกมาใช้เป็นหลัก แล้วย่อแล้วใช้ (.) เครื่องหมายมหัพภาค
เติมลงไปหลังตัวพยัญชนะ (นววรรณ พันธุเมธา, 2551 น. 7) 

ผลการศึกษาพบการใช้ค าย่อในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช 
2562 ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า 8 ลักษณะ  ดังนี้ 

2.1 ค าย่อเรียกต าแหน่ง 
ม.ร.ว ด ารงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรคภราดรภาพ 

สุพิศ  วงศ์สุริยะ เบอร์ 19 เขต 1 จ.สงขลา 
 (พรรคภราดรภาพ : สงขลา) 
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ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าย่อ คือ ม.ร.ว ย่อมาจาก หม่อมหลวงราชวงศ์  
พล.ต.อ. ยงยุทธ  เทพจ านง 
หัวหน้าพรรคประชานิยม 

 (พรรคประชานิยม : สงขลา) 
ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าย่อ คือ พล.ต.อ ย่อมาจาก พลต ารวจเอก 

2.2 ค าย่อเรียกช่ือพรรคการเมือง 
ปย. พรรคประชานิยม  
ประชาชน  ต้องมาก่อน 

 (พรรคประชานิยม : สงขลา) 
ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าย่อ คือ ปย. ย่อมาจาก ประชานิยม 

2.3 ค าย่อเรียกที่อยู่ 
ต.บ่อยาง ต.เขารูปช้าง 

ต.พะวง ต.เกาะแต้ว ต.ทุ่งหวัง ต.เกาะยอ 
(พรรคคลองไทย : สงขลา) 

ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าย่อ คือ ต. ย่อมาจาก ต าบล  

2.4 ค าย่อเรียกสกุลเงิน 
“เบี้ย ผู้สูงอายุ 1000 บ. /เดือน” 

แก้จน สร้างคน สร้างชาติ 
 (พรรคประชาธิปัตย์ : สงขลา) 

ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าย่อ คือ บ. ย่อมาจาก บาท   

2.5 ค าย่อมาตราชั่งตวงวัด  
ยางพารา 80 บาท/กก. 
ไม้ยางพารา 4 บาท/กก. 

 (พรรคประชานิยม : สงขลา) 
ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าย่อ คือ  กก. ย่อมาจาก กิโลกรัม  

2.6 ค าย่อเกี่ยวกับองค์กรการเมือง 
1.ขุดคลองไทย 

2.เปิดสถานบันเทิงครบวงจร 
3. เกษตรอินทรีย์ 

4.การท่องเที่ยวได้มาตรฐาน 
5.ศูนย์กลางการเงินของโลก 
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ทั้ง 5 โครงการนี้ กกต. รับรองแล้วและถูกกฎหมาย 
(พรรคพลังชาติไทย : สงขลา) 

ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าย่อ คือ กกต. ย่อมาจาก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2.7 ค าย่อเกี่ยวกับการศึกษา 
เรียนฟรี ถึง ปวส. ท างานได้จริง 

ตรงตามตลาดแรงงาน 
(พรรคประชาธิปัตย์ : สงขลา) 

ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าย่อ คือ ปวส. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

2.8 ค าย่อเกี่ยวกับอาชีพ 
อาสาสมัครสาธารณสุข อสม. 1200 บ./เดือน 

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ  
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

สรรเพชญ บุญญามณี เบอร์ 10   
(พรรคประชาธิปัตย์ : สงขลา) 

ตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าย่อ คือ อสม. ย่อมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุข 
 

3. การใช้ค าที่มีความหมายตรงข้ามกัน 
ค าท่ีมีความหมายตรงกันข้าม เป็นการใช้ค าท่ีมีความหมายต่างกันในลักษณะตรงกันข้ามกันมา

วางไว้ใกล้กันเพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจนขึ้น (นววรรณ พันธุเมธา, 2551 น. 52)    
ผลการศึ กษาพบ การ ใช้ ค าที่ มี คว ามหมายตรงข้ า มกั น ในป้ ายหา เสี ย ง เลื อ กตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทน-ราษฎร ปีพุทธศักราช 2562 ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดังนี้ 
ประชาธิปไตย ปลดปล่อย ทุกการกดขี่ 

(พรรคเพ่ือชาติ : สงขลา) 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้ค ากริยาให้ความหมายตรงข้ามกัน คือ ค าว่า ปลดปล่อย หมายถึง 

ปล่อยตัวจากที่คุมขัง หรือการผูกมัดและให้อิสรภาพ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) และค าว่า กดขี่ หมายถึง 
บังคับให้อยู่ใต้อ านาจหรือใช้อ านาจบังคับเอา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 
 

4. การซ้ าค า  
การซ้ าค า เป็นกลวิธีที่ใช้ค า ค าเดียวกันซ้ าในค าประพันธ์ อาจจะวางไว้ติดกันแบบค าซ้ า หรือ

วางไว้แยกจากกันแต่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยความหมายของค าที่ซ้ านั้นจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง จะมี
ความหมายเหมือนกันทุกค า (ดวงใจ ไทยอุบุญ, 2543 น. 23) 
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ผลการศึกษาพบการซ้ าค าในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช 
2562 ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 3 ลักษณะ  ดังนี้ 

4.1 การซ้ าค านาม 
ขจัดความขัดแย้ง ความยากจน ความเหลื่อมล้ า 

(พรรคพลังประชารัฐ : สงขลา) 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นการซ้ าค านาม คือค าว่า ความ ซึ่ งได้ให้ความหมายว่าหมายถึง  

เรื่อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ข้อความดังกล่าวมีการซ้ าค าเพ่ือเน้นความหมายจะขจัดเรื่องทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ 
ความขัดแย้ง ความยากจนและความเหลื่อมล้ า 

4.2 การซ้ าค ากริยา 
สงขลาจะเปลี่ยน ต้องเปลี่ยน สส. 

(พรรคภราดรภาพ : สงขลา) 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นการซ้ าค ากริยา คือค าว่า เปลี่ยน ซึ่งหมายถึงการแปรหรือกลายไปจากเดิม 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ข้อความดังกล่าวมีการซ้ าค าเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ดีขึ้น  

4.3 การซ้ าค าวิเศษณ์ 
ไม่แบ่งสี ไม่แบ่งพรรค สังคมไทยสงบสุข 

(พรรคพลังประชารัฐ : สงขลา) 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นการซ้ าค าวิเศษณ์ คือค าว่า ไม่ ซึ่งหมายถึง มิหรือใช้วางหน้าค าที่ต้องการ

ให้มีความหมายเชิงปฏิเสธ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ข้อความดังกล่าวมีการซ้ าค าว่า “ไม”่ หน้าค าว่า “แบ่ง”  
เพ่ือเน้นอุดมการณ์แสดงจุดยืนชัดเจน การไม่แบ่งสี ไม่แบ่งพรรคน าประเทศสู่ความสงบสุข 
 

5. การสัมผัสเสียง  
การสัมผัสเสียง คือการสรรค าให้มีเสียงสัมผัสกัน  เช่น การสัมผัสสระ พยัญชนะ และ

วรรณยุกต์ (ดวงใจ ไทยอุบุญ, 2543 น. 15) 
ผลการศึกษาพบการสัมผัสเสียงในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช 

2562 ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 2 ลักษณะ ดังนี้ 
5.1 การสัมผัสเสียงสระ หมายถึง ค าที่ใช้สระคล้องจองเป็นเสียงเดียวกัน และถ้ามีตัวสะกด 

ต้องสะกดมาตราเดียวกัน ดังตัวอย่าง  
สงขลาจะก้าวไกล  คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนา 

(พรรคคลองไทย : สงขลา) 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้ค าสัมผัสสระ ค าว่า ไกล กับ ใหม่ ซึ่งจะปรากฏการสัมผัสเสียง

สระอะ และพยัญชนะท้ายแม่เกย  
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5.2 การสัมผัสเสียงพยัญชนะ หมายถึง การใช้พยัญชนะเดียวกันหลายพยางค์ติด ๆ กัน 
โดยทั่วไปไม่บังคับสัมผัสพยัญชนะ แต่นิยมใช้เสียงสัมผัสพยัญชนะเพ่ือให้มีความไพเราะ ดังตัวอย่าง  

 
ต.บ่อยาง ต.เขารูปช้าง ต.พะวง  
ต.เกาะแต้ว ต.ทุ่งหวัง ต.เกาะยอ 

เคยอยู่ในชุมชน  เข้าใจคนทุกชนชั้น  
ผมพร้อมและตั้งใจครับ 

 (พรรคคลองไทย : สงขลา) 
ตัวอย่างข้างต้น มีการใช้ค าสัมผัสเสียงพยัญชนะ ช ค าว่า ชุมชน กับ ชนชั้น ท าให้ข้อความ

ดังกล่าวมีความไพเราะด้านเสียง คล้องจองกันและจ าได้ง่าย 
 

 6. เครื่องหมายวรรคตอน 
  เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความ เช่น 
มหัพภาค (.), เครื่องหมายทับ (/), เครื่องหมายอัญประกาศ (“.....”) เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557 น.88) 
  ผลการศึกษาพบการใช้เครื่องหมายในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ปีพุทธศักราช 2562 ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่ามี 6 ลักษณะ ดังนี้ 

6.1 เครื่องหมายมหัพภาค (.) คือ เป็นเครื่องหมายวรรคตอนสากลอย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็น
จุดโดยเขียนไว้ที่ระดับเดียวกับเส้นบรรทัด ดังตัวอย่าง 

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

(พรรคประชาธิปัตย์ : สงขลา) 

6.2 เครื่องหมายทับ (/) คือ เครื่องหมายที่ใช้คั่นระหว่างจ านวนเลขเพ่ือแบ่งจ านวนย่อยออก
จากจ านวนใหญ่ และค่ันระหว่างเลขบอกล าดับกับเลขศักราช ให้อ่านว่า ทับ ดังตัวอย่าง 

- ลดพลังงาน 5 บ. /ลิตร 
- ลดแก๊สหุงต้ม 250 บ. /ถัง 

(พรรคพลังธรรมใหม่ : สงขลา) 

6.3 เครื่องหมายยัติภังค์ (-) คือ เป็นเครื่องหมายวรรคตอนสากลอย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นขีด
แนวนอนสั้น ๆ กลางบรรทัด ยาวไม่เกิน 2 ตัวอักษร ดังตัวอย่าง 

อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง - ยะลา 
(พรรคคลองไทย : สงขลา) 

ตัวอย่างข้างต้นปรากฏเครื่องหมายยัติภังค์ระหว่างค าว่า ตรัง กับ ยะลา ในบริบทนี้แสดง
ความหมายว่า “และ” 
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- ลดพลังงาน 5 บ. /ลิตร 
- ลดแก๊สหุงต้ม 250 บ. /ถัง 

(พรรคพลังธรรมใหม่ : สงขลา) 
ตัวอย่างข้างต้นปรากฏเครื่องหมายยัติภังค์หน้าข้อความ ในบริบทนี้แสดงการจัดล าดับเนื้อหา 

6.4 เครื่องหมายอัญประกาศ (“.....”) คือ เครื่องหมายวรรคตอนมีรูป ("") ส าหรับเขียนคร่อม
ค า หรือประโยคเพ่ือแสดงว่าข้อความนั้นเป็นค าพูด หรือเพ่ือเน้นความให้เด่นชัดขึ้น ดังตัวอย่าง 

“ชาติของประชาชน   บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม” 
พรรคประชาชาติ 

วันมูหะมัดนอร์ มะทา 
หัวหน้าพรรคประชาชาติ 

(พรรคประชาชาติ : สงขลา) 
  ตัวอย่างข้างต้นปรากฏเครื่องหมายอัญประกาศคร่อมข้อความที่เป็นค าขวัญที่ใช้ในการ  
หาเสียงของพรรค  เพื่อเน้นข้อความให้เด่นชัดขึ้น 

6.5 เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ)  คือ เครื่องหมายที่ใช้เขียนไว้หลังค าที่รู้กันโดยทั่วไป หรือ 
รู้กันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ใช้ละค าที่รู้กันดีอยู่แล้ว โดยละส่วนท้ายแต่ส่วนหน้าของค าพอเป็นที่เข้าใจ เวลาอ่าน
ต้องอ่านเต็มค า ดังตัวอย่าง 

สายัณห์  อินทรศักดิ์ 
หัวหน้าพรรคคลองไทย 

อดีตนายกสมาคมคลองไทย ฯ สาขาตรัง 
อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง - ยะลา 

(พรรคคลองไท : สงขลา) 
  ตัวอย่างข้างต้นปรากฏเครื่องหมายไปยาลน้อยหลังค า คลองไทย  ซึ่งเป็นชื่อสมาคมที่เป็นที่
รู้จักของคนในพื้นที่อยู่แล้ว คือ “คลองไทยเพ่ือการศึกษาและพัฒนา” 
  6.6 เครื่องหมายนขลิขิต () คือ เครื่องหมายวรรคตอนชนิดหนึ่ง มีลักษณะโค้งเหมือนรอย
เล็บ เครื่องหมายด้านซ้ายเรียกว่าวงเล็บเปิด ส่วนด้านขวาเรียกว่าวงเล็บปิด ปกติใช้ส าหรับคลุมข้อความที่ขยาย
หรืออธิบายจากข้อความอ่ืน ดังตัวอย่าง  

ศักดา แก้วมณ ี(ทนายจอห์น) เบอร ์11 
(พรรคเพ่ือธรรม : สงขลา) 

ตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้เครื่องหมายนขลิขิต ใช้คลุมข้อความที่ขยายชื่อบุคคล เพ่ือบอก
อาชีพและชื่อเล่น    
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สรุปและอภิปรายผล  
การศึกษาการใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช 2562 ในเขต

อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่ามีการใช้ภาษาทั้งหมด 6 ลักษณะ ได้แก่ 1) ค าเรียกชื่อบุคคล 2) ค าย่อ  
3) ความหมายตรงกันข้ามกัน 4) ซ้ าค า 5) การสัมผัสเสียง และ6) เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ภาษาลักษณะ
ดังกล่าวท าให้ป้ายหาเสียงเลือกตั้งมีความสั้น กระชับ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้  ดังนี้ 

ค าเรียกชื่อบุคคล ปรากฏการใช้ชื่อจริงกับนามสกุลของผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้า
พรรคเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือแนะน าชื่อของผู้สมัครให้เป็นที่รู้จักและคาดหวังให้ประชาชนเลือกพรรคของตน รวมทั้ง 
เพ่ือแสดงความน่าเชื่อถือและต้องการให้ประชาชนเห็นถึงผลงานและเกียรติคุณของหัวหน้าพรรค สอดคล้องกับ
งานของ อธิชัย ต้นกันยา (2553) ที่ศึกษาลักษณะการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2550 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเนื้อหาในการโฆษณาหาเสียงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติผู้สมัครการใช้ภาพผู้สมัครร่วมกับชื่อ สกุล ต าแหน่งในทางการเมือง ชื่อเสียง หมายเลข แ ละ 
ภาพบุคคลส าคัญหรือภาพผู้น าพรรคร่วมกับทีมผู้สมัครในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือศรัทธาน าไปสู่  
การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคการเมือง นอกจากนี้มีการเรียกชื่อสมญานามของผู้ลงสมัคร
แสดงถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกันให้รู้ ว่าพรรคของตนเองเปรียบเสมือ นเป็นญาติ  เ พ่ือนฝูง หรือ 
คนบ้านเดียวกัน  

ค าย่อที่ปรากฏโดยมากเป็นค านามที่ใช้เรียกชื่อต่าง ๆ ที่นิยมกล่าวอย่างย่อและเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป 
สาเหตุที่ปรากฏค าย่อเป็นไปได้ว่าน่าจะมาจากพ้ืนที่ในการสื่อสารในป้ายมีจ ากัด ประหยัดเนื้อที่ในการเขียน  
ท าให้ค าย่อเป็นลักษณะการเขียนอย่างหนึ่งที่นิยมกันมาก นอกจากนี้ค าย่อยังสามารถสร้างความเข้าใจได้
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาวิณี พนมวัน ณ อยุธยา (2551, น.177) ที่ศึกษาลักษณะ
ภาษาโฆษณาที่ปรากฏในป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีการใช้ค าย่อประเภทลดรูปของค าให้สั้ นลง
ในรูปพยัญชนะตัวหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคและการใช้ลดรูปของค าว่าสั้นลงให้เหลือไว้แต่ตัวอักษรตัว
แรกของค าแต่ละค า นอกจากนี้ค าย่อที่ใช้มีทั้งค าที่อยู่ในความเข้าใจของคนทั่วไป เช่น  ค าย่อชื่อยศต าแหน่ง  
มาตราชั่งตวงวัด  สกุลเงิน  เป็นต้น  อีกทั้งยังปรากฏค าย่อในภาษาเฉพาะกลุ่ม  เช่น  ค าย่อชื่อพรรคการเมือง   

ค าที่มีความหมายตรงข้ามกัน เป็นกลวิธีทางภาษาที่สามารถสร้างความเข้าใจความหมายของข้อความ 
ที่ต้องการสื่อสารให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นได้ โดยเฉพาะค าตรงข้ามที่สะท้อนภาวะทางการเมืองที่ผู้สมัครต้องการ                      
ให้ประชาชนเห็นว่า  หากเลือกพรรคของตน  ประชาชนจะได้รับภาวะที่ตรงข้ามกับที่ เป็นอยู่   เช่น  
ประชาธิปไตย ปลดปล่อย ทุกการกดขี่ ค าว่า  ปลดปล่อย กับ กดขี่ สร้างจิตภาพที่ตรงข้ามกัน ท าให้ทั้งสองค า
เกิดความหมายที่แจ่มชัดขึ้น กลวิธีทางภาษาลักษณะนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดลฤทัย ขาวดีเดช (2540, 
น.362) ที่ศึกษาภาษาจินตภาพในเรื่องสั้นของอัศศิริ ธรรมโชติ ทั้งนี้เพ่ือแสดงหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
อารมณ์ความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน เพ่ือสื่อภาพที่ตัดกันให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น 

การซ้ าค า ปรากฏการซ้ าค านาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ ทั้งนี้ข้อความที่ปรากฏการซ้ าค าจะอยู่ในส่วน
ที่เป็นค าขวัญหรือนโยบายของพรรคการเมืองหรือของผู้สมัคร  เนื่องจากการซ้ าค าเป็นการใช้ภาษาที่สามารถ
สร้างจุดสนใจ  ช่วยเน้นย้ าความหมายได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ภาวิณี พนมวัน ณ อยุธยา (2551 , น.177) 
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ที่ศึกษาลักษณะภาษาโฆษณาที่ปรากฏในป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีการซ้ าค าที่เกิดจากการน า
ค าค าเดียวกันน ามากล่าวสองครั้งหรือหลายครั้ง จึงท าให้มีความหมายที่น่าสนใจ  เช่นค าว่า “เปลี่ยน”  
ซึ่งสามารถสร้างความหมายในใจของผู้อ่านป้ายได้ว่าผู้สมัครสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้   

การสัมผัสเสียง ปรากฏการสัมผัสเสียงสระและเสียงพยัญชนะ หรือค าคล้องจอง  สอดคล้องกับ 
งานของ อธิชัย ต้นกันยา (2553) ที่ศึกษาลักษณะการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2550 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ค าคล้องจองจะปรากฏในค าขวัญของพรรคหรือ
นโยบายที่มีการใช้ภาษาท่ีสั้นกระชับ ติดหู เพ่ือท าให้เกิดความน่าสนใจ รู้สึกคล้อยตามและจดจ าง่าย  

เครื่องหมายวรรคตอน ปรากฏเครื่องหมายมหัพภาค เครื่องหมายทับ เครื่องหมายยัติภังค ์เครื่องหมาย
อัญประกาศ และเครื่องหมายไปยาลน้อย เพ่ือช่วยท าให้การสื่อความในป้ายหาเสียงมีความกระชับมากยิ่งขึ้น  
เนื่องจากป้ายหาเสียงประเภทนี้ติดตั้งไว้ริมถนน ผู้ที่สัญจรไปมาอาจมีระยะเวลาไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ของ สิริญญา สุขสวัสดิ์ (2558,  น.135) ที่ศึกษาลักษณะภาษาและกลวิธีการใช้ภาษาตามแนววัจนปฎิบัติศาสตร์
ในหน้าแฟนเพจ “ข้อความโดน ๆ” ในเฟซบุ๊ก ทั้งนี้มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่แตกต่างกันไป 
ตามความหมายของลักษณะเครื่องหมายนั้น ๆ แต่ละเครื่องหมาย แต่ละประเภทก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ
การสร้างความน่าสนใจให้แก่ข้อความจึงสามารถช่วยสื่อความ  เน้นความในป้ายได้อีกทางหนึ่ง 
 จะเห็นได้ว่าการใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา มีการใช้ค าเรียกชื่อบุคคลซึ่งเป็นเนื้อหาส าคัญในการหาเสียงเลือกตั้งเนื่องจากป้ายโฆษณา  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแนะน าผู้สมัคร ค าย่อที่พบจะเป็นค าย่อที่เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปเพ่ือลดเนื้อที่ในการเขียน 
เนื่องด้วยพ้ืนที่ที่จ ากัดของป้ายหาเสียง  ในส่วนการซ้ าค า ค าที่มีความหมายตรงกันข้าม และการสัมผัสเสียง  
จะเห็นได้ว่าการใช้ค าเหล่านี้ของนักการเมืองล้วนมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือท าให้ดึงดูดใจแก่ผู้ที่อ่านป้ายหา
เสียงเลือกตั้งแล้วจดจ าได้ง่ายน าไปสู่การตัดสินใจในการเลือกพรรคของตน อีกทั้งเกิดการสร้างภาพอันจะท าให้
การใช้ภาษาในป้ายหาเสียงนั้น ดึงดูดความน่าสนใจของคนอ่านให้อยากติดตามป้ายหาเสียงต่อไป นอกจากนี้  
ยังมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน เพราะว่าเครื่องหมายต่าง ๆ สามารถช่วยดึงดูดคนอ่านเ ร้าอารมณ์หรือ 
เรียกความสนใจในป้ายหาเสียงเลือกตั้ง  เพ่ือน าเสนอข้อความให้มีความโดดเด่นซึ่งเป็นการเน้นตรง 
ใจความส าคัญที่ต้องการให้มีความโดดเด่นผู้อ่านสะดุดตามากข้ึน 
 อาจกล่าวได้ว่า สื่อประเภทป้ายหาเสียง เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งมีการ
น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ และมีการแข่งขันทางการเมือง ดังนั้นสื่อแต่ละประเภทจึงมีลักษณะการใช้ภาษาหรือ 
การใช้ค าที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบการน าเสนอของสื่อประเภทนั้น ๆ เพ่ือให้ผู้รับสารเกิดความสนใจและ
ต้องการติดตามข้อมูลต่อไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ภาษาของสังคมได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 

1. ผลการศึกษาที่น่าสนใจคือการใช้ภาษาเพ่ือเรียกบุคคลที่อยู่ในป้ายหาเสียงเลือกตั้งซึ่งพบว่า 
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ต้องปรากฏทุกป้ายและมีรูปแบบหลากหลาย สะท้อนความคิดของผู้ส่งสารได้ว่า  ผู้ส่งสารเห็นว่าข้อมูลที่ส าคัญ
ที่สุดในป้ายหาเสียงเลือกตั้งคือ  ชื่อของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
 2. ลักษณะการใช้ภาษาในป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่สะท้อนลักษณะการใช้ภาษาของคนไทยประการหนึ่ง
คือการเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนท าให้การใช้ค าสัมผัส  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทร้อยกรอง   
ปรากฏในงานเขียนประเภทร้อยแก้ว    
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษากลวิธีการโน้มน้าวใจโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งจากสื่ออ่ืนๆ เช่น การปราศรัยบนเวที ,  

ป้ายโฆษณา, สื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับประชาชน
และผู้สมัคร โดยผู้สมัครสามารถโฆษณาหาเสียงให้กับตนเองผ่านสื่อชนิดนี้ได้ เพราะสื่อชนิดนี้สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้อย่างดี 

2. ควรมีการศึกษาการใช้สี  รูปภาพ  ตัวอักษรและการจัดวางรูปภาพ  ขนาดตัวอักษร ว่ามีนัยแฝงอยู่
หรือไม่อย่างไร มีผลทางจิตวิทยาหรือไม่อย่างไร 
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การวิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ 

  
      กนกวรรณ ชอบท ากิจ1  ฐิตา ส้มแป้น2  พลอยทิพย์ ชีโสตร์3  

ธัญญารักษ์ ประทุมเพชร4  แพรศิตา เยี่ยมศิริ5 มาริสา จันทโรจน์6  
 อภิวัฒน์ ทองเกื้อ7 ณัฐธิดา เดิมคลัง8 และอัสมา ทรรศนะมีลาภ9 

 
บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานการเปรียบเทียบภาษาพาดหัวข่าวในรายวิชา 936 -323  
โดยบทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทย ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากพาดหัวข่าวหน้า 1 ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562- 31 มกราคม 2563 จ านวน 92 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 445 หัวข่าว การศึกษาการพาดหัวข่าว พิจารณาจาก
เกณฑ์ค าขึ้นต้นประโยคในการพาดหัวข่าวทั้งสิ้น 5 ลักษณะ คือ ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยค านาม ประโยคที่ขึ้นต้น
ด้วยค ากริยา ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยค าขยาย ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข และการใช้ค าสันธาน และศึกษา
ลักษณะการใช้ค าในการพาดหัวข่าวทั้งสิ้น 5 ลักษณะ ได้แก่ การเรียกชื่อบุคคล ค าสมญานาม การใช้อักษรย่อ 
การย่อค า และการใช้ภาษาต่างประเทศ 

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์มีการใช้รูปแบบภาษาในการขึ้นต้นประโยคโดยใช้ค านาม 
มากที่สุด (48.99%) รองลงมาคือการขึ้นต้นประโยคโดยใช้ค ากริยา (44.49%) ส่วนผลการวิเคราะห์ลักษณะค า 
พบว่า มีการใช้ค าในการเรียกชื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้ค าภาษาต่างประเทศ ผลการศึกษาชี้ให้เห็น
ว่า ภาษาในการพาดหัวข่าวมีลักษณะเฉพาะ มีการใช้ภาษาที่สั้น ง่าย และดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจ ทั้งนี้เป็นกลยุทธ์
ส าคัญในการเพิ่มยอดจ าหน่ายของหนังสือพิมพ์ 

ค าส าคัญ: หนังสือพิมพ์รายวัน การพาดหัวข่าว รูปแบบการใช้ภาษา การใช้ค า  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-8 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธ์านี, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9 อาจารย์, วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
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บทน า  
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในสังคมขนาดใหญ่นั้นมีช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบ หนังสือพิมพ์ 

เป็นสื่อมวลชนที่ส าคัญอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจ 
การเมือง กีฬา บันเทิง การศึกษา วิทยาศาสตร์  และยังเป็นพ้ืนที่กลางในการสะท้อนภาพสังคมในปัจจุบัน  
ความคิดเห็น รวมถึงการน าเสนอข้อคิดแนวคิดต่าง ๆ จากกลุ่มคนหรือหน่วยงานหนึ่งไปยังประชาชนกลุ่มผู้อ่าน
จ านวนมาก ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์เป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทในชีวิตประจ าวันอยู่คู่กับผู้คน  
มายาวนาน และยังมีอิทธิพลต่อความคิดด้านต่าง ๆ ของผู้คนในสังคม  (พระปลัดปรีชาคนฺธโก, 2552) 

ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัลผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ 
ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์มือถือ ท าให้สื่ออย่างหนังสือพิมพ์ต้องปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดยพัฒนา
รูปแบบการน าเสนอในลักษณะออนไลน์ซึ่งมีต้นทุนต่ าแต่มีการแข่งขันที่สูง และในขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์
ยังคงต้องพัฒนาเพ่ือรักษายอดขายของสื่อหนังสือพิมพ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์กระดาษ โดยเทคนิคส าคัญอย่าง
หนึ่งคือ การใช้ภาษาพาดหัวข่าวสร้างความสนใจและดึงดูดให้ผู้อ่านซื้อหนังสือพิมพ์  ดังที่ วิเศษ ชายประโคน 
(2550) ได้กล่าวไว้ว่า พาดหัวข่าวที่สามารถสะกดจิตผู้อ่านได้ ต้องใช้ภาษาที่แปลกและสะดุดตาผู้อ่าน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าภาษาในการพาดหัวข่าวมีผลต่อการสร้างยอดขายของหนังสือพิมพ์  

 โดยทั่วไปลักษณะรูปแบบของภาษาในการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันนั้นจะมีลักษณะพิเศษ  
ที่แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในหนังสือเชิงวิชาการหรือหนังสือโดยทั่วไป เพราะต้องมีการน าเสนอที่สั้นกะทัดรัด
เพราะด้วยข้อจ ากัดของเนื้อที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ในขณะเดียวกันต้องสามารถน าเสนอสาระส าคัญของข่าว
นั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ภาษาข่าวจึงมีการใช้ภาษาที่กระชับ มีการตัดค าให้สั้นลง การย่อค า การใช้
ถ้อยค าส านวนที่แปลก การใช้ภาษาปาก ค าพูดรุนแรง ค าที่ใช้ให้เห็นภาพพจน์ การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือให้สะดุดตาผู้อ่าน และสามารถสรุปใจความส าคัญของข่าวได้อย่างชัดเจน ภายใต้ข้อจ ากัดด้านเนื้อที่ข่าว  
ซึ่งท าให้ภาษาพาดหัวหัวข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

 ในการวิจัยที่ผ่านมา มีผู้วิจัยศึกษาการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ในหลายลักษณะ เช่น การศึกษาการใช้
ภาษาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์บันเทิง (กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์, 2558) พบว่าภาษาในหนังสือพิมพ์บันเทิงมีการ
ตัดค าให้สั้น อักษรย่อ การใช้ค าสแลง ถ้อยค ารุนแรง ภาษาไม่สุภาพ การใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ  
การใช้ภาษาไทยร่วมกับภาษาต่างประเทศ การใช้ค าผิดความหมาย การสะกดค าผิด นอกจากนี้ยังมีการใช้
โครงสร้างประโยคแตกต่างจากภาษาทั่วไป เช่น การละประธานของประโยค มีการใช้ เครื่องหมายวรรคตอน 
ได้แก่ เครื่องหมายปรัศนี เครื่องหมายอัศเจรีย์ เครื่องหมายอัญประกาศ และเครื่องหมายยัติภังค์ นอกจากนี้ยัง
มีผลการศึกษาโครงสร้างข้อความในพาดหัวข่าวอาชญากรรมตาม (เพ็ญนภา คล้ายสิงโต, 2554) เป็นการศึกษา
โดยใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างพาดหัวข่าวอาชญากรรมมี  
13 รูปแบบ โดยมีการใช้รูปแบบโครงสร้าง พาดหัวข่าว “เหตุการณ์ความรุนแรง” มากที่สุดและโครงสร้าง 
“กระบวนการต ารวจ+ความรุนแรง” เป็นอันดับสอง นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังสะท้อนให้เห็นว่าพาดหัว
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ข่าวอาชญากรรมยังถ่ายทอดอุดมการณ์เพศสภาพ เช่น ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ชาย
และผู้หญิง ค่านิยมเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ชายและผู้หญิง 

 จากการศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์มีความพิเศษและแตกต่างจากภาษา
ทั่วไป และจากที่กล่าวมาข้างต้นว่าพาดหัวข่าวส่งผลต่อยอดจ าหน่าย และมีการส ร้างเอกลักษณ์เฉพาะ 
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษารูปแบบและการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์รายวันเดลินิวส์ เพ่ือจะได้
วิเคราะห์รูปแบบการใช้ค าและการใช้ภาษาว่ามีการใช้ในลักษณะใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาภาษาใน
สังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเดลินิวส์ 

วิธีการศึกษา  
การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง การวิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นการศึกษา

ข้อมูลจากเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพาดหัวข่าวหน้า 1 ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่   
1 พฤศจิกายน 2562- 31 มกราคม 2563 จ านวน 92 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 445 หัวข่าว โดยพาดหัวข่าวที่น ามา
ศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย พาดหัวข่าวหลัก และพาดหัวข่าวรองในหน้าแรก  ซึ่งน ามาวิเคราะห์ลักษณะการใช้
ภาษาไทยและการใช้ค าในการพาดหัวข่าวตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์เรื่องรูปประโยคจากค าขึ้นตามเกณฑ์ของนิเทศ ไชยค าภา (2543) ซึ่งจ าแนกออกเป็น  
5 ชนิด ได้แก่ ประโยคที่ขึ้นด้วยค านาม ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยค ากริยา ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยค าขยาย ประโยค  
ที่ข้ึนต้นด้วยตัวเลข และประโยคที่ข้ึนต้นด้วยค าสันธาน  

2. วิเคราะห์เรื่องการใช้ค าตามเกณฑ์ของ สรไน รอดนิตย์ (2539) ซึ่งประกอบด้วย การเรียกชื่อบุคคล  
ค าสมญานาม การใช้อักษรย่อ การย่อค า และการใช้ภาษาต่างประเทศ 

โดยในการวิเคราะห์คณะผู้วิจัยได้สร้างตารางลักษณะค าขึ้นต้น 5 ประเภทและรูปแบบการใช้ค า  
5 ประเภท จากนั้นจึงแยกลักษณะพาดหัวข่าวแต่ละฉบับตามตารางการวิ เคราะห์ โดยมีการระบุวันที่พิมพ์ของ
พาดหัวข่าวแต่ละข่าว และในการศึกษาครั้งนี้หากพบค าหรือวลีที่ซ้ าในพาดหัวข่าวที่ปรากฏต่างกัน  
ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันเดียวกัน คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เพียงชิ้นเดียว เมื่อได้ผลการวิเคราะห์
ลักษณะการใช้ภาษาในการพาดหัวข่าว คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านภาษาไทยอีก 2 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นได้ปรับแก้ตามค าแนะน า และน าเสนอผล
การศึกษา  

ผลการศึกษา  
 ผลการศึกษาแบ่งตามวัตถุประสงค์วิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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1. การใช้ค าขึ้นต้นในการพาดหัวข่าว ในการศึกษาเรื่องรูปประโยคการใช้ค าขึ้นต้นในการพาดหัวข่าวของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พบว่ามีการใช้ค าขึ้นต้น 4 ลักษณะ ได้แก่ ประโยคที่ขึ้นด้วยค านาม ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย
ค ากริยา ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยค าขยาย และประโยคที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข ไม่ปรากฏการพาดหัวข่าวโดยใช้
ค าสันธานในการศึกษาครั้งนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1.1 ประโยคที่ขึ้นด้วยค านาม มีการพาดหัวข่าวโดยใช้ค านามมากที่สุด โดยมีการใช้ค านาม ทั้งสิ้น  
218 ข่าว  คิดเป็นร้อยละ 48.99 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 มงคลกิตติ์อ่วมโดนบี้สอบท าปั่นป่วนสภา                (2 พฤศจิกายน 2562) 
 ตร.บุกจับแม่มณีผัวโกงแชร์พันล.                          (4 พฤศจิกายน 2562) 
 ไวรัสมรณะ ‘อู่ฮ่ัน’ คร่าชีวิตแพทย์สลดจีนดับ 41 ศพ              (27 มกราคม 2563) 

1.2 ประโยคที่ข้ึนต้นด้วยค ากริยา มีการพาดหัวข่าวโดยการใช้ค ากริยาจ านวน 198 หัวข่าว คิดเป็น
ร้อยละ 44.49 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
           บุกจับ‘2ส.ต.อ’.โหดแก๊งอุ้มฆ่ายิงทหารพรานฝังดิน     (18 พฤศจิกายน 2562) 
           ขับรถเร็ว  เมาขับ!ท ายอดดับ3วันพุ่ง159                           (1 มกราคม 2563) 
           จับโจ๋หาดใหญ่แฮกไอจีลวงตุ๋นเงิน                                   (31 มกราคม 2563) 

          1.3 ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยค าขยาย ในการศึกษาครั้งนี้มีการพาดหัวข่าวที่ขึ้นต้นด้วยค าขยายจ านวน   
20  ข่าว คิดเป็นร้อยละ 4.49  

เฮงลอตเตอรี่ขึ้นเงินที่ธกส.                                            (11 ธันวาคม 2562) 
  อ้ึงบ้านหรูโผล่เขาแผงม้า                                               (3 มกราคม 2563) 
  งามหน้าวงการ ‘สีกาก’ี ไล่ออก 7ตร.มั่วยาบ้าเกือบทั้งด่าน ประจ าจุดตรวจเมืองทอง’ยะลา’   
                                                                              (4 มกราคม 2563) 
1.4 ประโยคที่ข้ึนต้นด้วยตัวเลข มีการใชัค าข้ึนต้นพาดหัวข่าวโดยใช้ตัวเลข จ านวน 9 หวัข่าว คิดเป็น 

ร้อยละ 2.02 
           3 ญัตติฝ่ายค้านล็อกเป้าเชือด 3ป.                                    (23 พฤศจิกายน 2562) 

2 ธ.ค. นี้ได้ฤกษ์ลุยแจ้งจับ ปารีณาบุกรุกป่า                         (1 ธันวาคม 2562) 
          70 รพ.เอกชน ขอปรับลดคิดราคาถูก                                 (3 ธันวาคม 2562) 

2. การใช้ค าในการพาดหัวข่าว ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้ลักษณะค าในการพาดหัวข่าวทั้งสิ้น 5 รูปแบบ 
ได้แก่ การเรียกชื่อบุคคล ค าสมญานาม การใช้อักษารย่อ การย่อค า และการใช้ภาษาต่างประเทศ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

2.1 การใช้ค าเรียกชื่อ  

 การใช้ค าเรียกชื่อของบุคคลในข่าว โดยพบว่ามีการเรียกชื่อจริง ชื่อเล่น ชื่อยศ ชื่อต าแหน่ง ชื่ออาชีพ 
และชื่อหน่วยงาน รวมจ านวนทั้งสิ้น 132 ชื่อดังนี้ 
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  2.1.1 การเรียกชื่อจริง พบว่ามีจ านวน 39 ชื่อจากค าเรียกชื่อจ านวนทั้งสิ้น 132 รายชื่อ  
คิดเป็นร้อยละ 29.55 โดยมีการเรียกชื่อบุคคลที่เป็นผู้กระท า หรือผู้ถูกกระท าในเหตุการณ์ข่าวนั้น ๆ  
ดังตัวอย่างพาดหัวข่าวต่อไปนี้ 
 เสรีพิศุทธ์ ฮ่ึมเรียกบิ๊กตู่-ป้อมรอบ 2   (1 พฤศจิกายน 2562) 

“เสรีพิศุทธ์”คือชื่อจริงของ พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นนักการเมืองและต ารวจชาวไทย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย อดีตผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ 
 

 สิระ ชี้หนังสือตั้ง ‘วัฒนา’ล่วงหน้าผิด                              (21 พฤศจิกายน 2562) 
“สิระ” คือชื่อจริงของ นายสิระ เจนจาคะ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 9 
สังกัดพรรคพลังประชารัฐ  
“วัฒนา” คือชื่ อจริ งของ  นายวัฒนา เมืองสุ ข  นั กการ เมืองและทนายความชาว ไทย  
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพ่ือไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรี  
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี 

2.1.2 การเรียกชื่อเล่น พบว่ามีจ านวน 28 ชื่อจากค าเรียกชื่อจ านวนทั้งสิ้น 132 รายชื่อ  
คิดเป็นร้อยละ 21.21 ซึ่งมีท้ังการเรียกชื่อผู้ที่กระท าและผู้ที่ถูกกระท า โดยมีตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 
          ศาลอนุมัติจับชัยวัฒน์8ข้อหาหนักอุ้มฆ่ากระเหรี่ยง บิลลี ่         (13 พฤศจิกายน 2562) 

“บิลลี่”คือชื่อเล่นของนายพอละจี รักจงเจริญ 

             ฟรอยด์หลบสื่อดอดพบต ารวจ                                        (22 พฤศจิกายน 2562) 
“ฟรอยด์”คือชื่อเล่นของนายณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์เป็นนักแสดงชาวไทย มีชื่อเสียงจากซิทคอม บ้านนี้  
มีรัก และภาพยนตร์เรื่อง พ่ีมาพระโขนง 

2.1.3 การเรียกชื่อยศ พบว่ามีจ านวน 6 ชื่อ จากค าเรียกชื่อจ านวนทั้งสิ้น 132 รายชื่อ  
คิดเป็นร้อยละ 4.55 ดังตัวอย่างพาดหัวข่าวต่อไปนี้ 
          จับโกต๊อกแก๊งพล.ท.มนัส        (5 พฤศจิกายน 2562) 

“พล.ท.”คือค าย่อมาจากค าเต็มว่า ‘พลโท’ซึ่งคือยศของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพบกในบริบทนี้
หมายถึงคดีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ชาวโรฮิงญา 

          ย้ายผกก.เมืองโคราชเด้งเข้ากรุพิษจับกระทงลิขสิทธิ์               (10 พฤศจิกายน 2562) 
“ผกก.”คือค าย่อมาจากค าเต็มว่า ‘ผู้ก ากับการ’ ในบริบทนี้หมายถึง พ.ต.อ.คเชนทร์ เสตะปุตตะ 
ผกก.สภ.เมือง นครราชสีมา ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจภูธรภาค 3 
นครราชสีมา 
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2.1.4 การเรียกช่ือต าแหน่ง พบว่ามีจ านวน 24 ชื่อ จากค าเรียกชื่อจ านวนทั้งสิ้น 132 รายชื่อ  
คิดเป็นร้อยละ 18.18 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

พท.อนค.ไม่ขัดมาร์คนั้งปธ.ศึกษาแก้ไขรธน.                         (5 พฤศจิกายน 2562) 
“ปธ.” ย่อมาจาก   ประธาน หมายถึง ต าแหน่งผู้เป็นใหญ่หรือเป็นหัวหน้าในที่ประชุม 
 
ศาลสั่งประหารชีวิตนายกเทศมนตรีจ้างวานฆ่าผอ.กองช่างพร้อมทีมสังหารอีก 6 คนอุกกรรจ์ 
สะเทือนขวัญ                   (26 ธันวาคม 2562) 

          “นายกเทศมนตรี” คือ ต าแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
           ท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล  

“ผอ.” คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการ ในที่นี้หมายถึง ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาล 

2.1.5 การเรียกชื่ออาชีพ พบว่ามีจ านวน 23ชื่อจากค าเรียกชื่อจ านวนทั้งสิ้น 132 รายชื่อ  
คิดเป็นร้อยละ 17.42 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

แต่งชุดด าบุกสภาม็อบครู                                                  (1 พฤศจิกายน 2562)       
“คร”ู ในบริบทนี้ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถให้ค าแนะน า เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน ส าหรับ
นักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 
ย้ายหมอ-พยาบาล คลิปฉาว ศึกแย่งห้องผ่าตัด                           (21พฤศจิกายน 2562) 
“หมอ” ในบริบทนี้ หมายถึงผู้รักษาโรคผู้ช านาญ 
“พยาบาล” ในบริบทนี้ หมายถึงผู้ดูแล และปรนนิบัติผู้ป่วย 

 2.1.6 การเรียกชื่อหน่วยงาน พบว่ามีจ านวน 12ชื่อจากค าเรียกชื่อจ านวนทั้งสิ้น132 รายชื่อ 
คิดเป็นร้อยละ 9.09 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ดีเอชไอรับคดีแชร์แม่มณี             (2 พฤศจิกายน 2562) 
“ดีเอชไอ” คือค าย่อของค าว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย 
บิ๊กตู่สั่งสปส.ปล่อยกู้ผู้ประกันตน            (17พฤศจิกายน 2562) 

   “สปส.” คือค าย่อมาจาก ส านักงานประกันสังคม 
 

2.2 การใช้ค าสมญานาม 
 การใช้ค าสมญานาม โดยใช้ฉายาหรือชื่ออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลในข่าว 

เพ่ือดึงดูดให้ผู้อ่านเกิดความสนใจข่าว พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 13 ชื่อดังตัวอย่างข้อความที่ว่า 
          จู่โจมจับหลุยส์ ตาทิพย์ แชร์ลูกโซ่! อ้างแบงก์ชาติตุ๋นแหลก           (17พฤศจิกายน 2562) 

“ตาทิพย์” หมายถึง ดวงตาวิเศษที่สามารถเห็นได้ทุกอย่าง ในข่าวนี้หมายถึง นางพันธุ์ทิพา หรือ 
น้าหลุยส์ 
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ซ่ึงตั้งตนเป็นผู้น าจิตวิญญาณและหมอดูไสยศาสตร์ อ้างว่าตนเองมีตาทิพย์และพลังวิเศษรักษาอาการ
ป่วยได ้
 
จับ เสือร้าย ถิง นายายอาม                                               (18 ธันวาคม 2562) 
“เสือร้าย”เป็นการกล่าวเรียกผู้ที่เป็นโจรหรือใช้เรียกคนเก่งคนดุร้าย ในข่าวนี้หมายถึง นายประสิทธิ์ 
ภาคสุข ผู้ต้องหาปล้นทรัพย์ที่ ต าบล นายายอาม อ าเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี 

 
2.3 การใช้ค าย่อ 

 การใช้ค าย่อ คือ การใช้ตัวอักษรที่ย่อมาจากค าเต็ม โดยน าเครื่องหมายมหัพภาคมาใส่ไว้หลังอักษรของ 
ต้นพยางค์หรือค าย่อโดยใช้อักษร พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 74 ค า ดังตัวอย่างการพาดหัวข่าวต่อไปนี้ 

พท.อนค.ไม่ขัดมาร์คนั่งปธ.ศึกษาแก้ไขรธน.                  (5 พฤศจิกายน 2562) 
เลขาฯสปก.ใช้ม.44ยึดฟาร์มไก่ปารีณา                        (13 พฤศจิกายน 2562) 

 2.4 การย่อค า 
การย่อค า คือ การตัดค าหรือย่นย่อค าให้ สั้นลงแต่ยังคงความหมาย เพ่ือลดเนื้อที่ในการเขียนมักจะ

เป็นค าที่รู้จักกันโดยทั่วไป พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น20 ค าย่อ ดังตัวอย่างข้อความท่ีว่า 

 บิ๊กตู ่อ้อนนายกฯ จีน เป็นมดช่วยพญาราชสีห์                          (7 พฤศจิกายน 2562) 
ค าว่า “นายกฯ” ย่อมาจาก นายกรัฐมนตรี เป็นต าแหน่งผู้น าของรัฐบาล  

 ม็อบไล ่มนัญญา พ้นรมช.เกษตรฯ                    (28 พฤศจิกายน 2562) 
ค าว่า “เกษตรฯ” ย่อมาจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
2.5 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 

 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ คือ การยืมค าจากภาษาต่างประเทศในหลาย ๆภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีการใช้ค าศัพท์
ภาษาต่างประเทศทั้งสิ้น 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าศัพท์ทั่วไป คือ ค าที่ใช้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
และกริยาอาการต่าง ๆ และการใช้ค าศัพท์ชี้เฉพาะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่คือค านามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ 
สถานที่หรือเป็นค าเรียกขานบุคคล และสถานที่เพ่ือเจาะจง ดังรายละเอียดและตัวอย่างต่อไปนี้  
  2.5.1 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่ามีจ านวน 68 ค าจากค าภาษาต่างประเทศจ านวนทั้งสิ้น  
75 ค า คิดเป็นร้อยละ 90.66 ดังนี้ 
   2.5.1.1 ค าศัพท์ทั่วไป มีจ านวน 58 ค า จากค าภาษาอังกฤษจ านวนทั้งสิ้น 68 ค า  
คิดเป็นร้อยละ 85.29 ดังตัวอย่างข้อความที่ว่า 

แต่งชุดด าบุกสภาม็อบครู       (1 พฤศจิกายน 2562) 
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ค าว่า “ม็อบ” มาจากค าว่า “mob” หมายถึง น. กลุ่มคนจ านวนมากที่รวมตัวกันเพ่ือประท้วงเรียกร้อง 
หรือแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้สังคมรับรู้ (พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ. สอ เสถบุตร, 
ออนไลน์ ) 

 
ประชุมอาเซียนวุ่นบอยคอต7ผู้น าแบนอเมริกา                     (6 พฤศจิกายน 2562) 
ค าว่า “บอยคอต” หมายถึง การคว่ าบาตร มาจากภาษาอังกฤษboycott หมายถึง การยุติการ
ติดต่อกันในมิติใดมิติหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการลงโทษ ต่อรอง หรือเพ่ือตักเตือน (วิกิพีเดีย พจนานุกรม
, ออนไลน์) 
 

2.5.1.2 ค าศัพท์ชี้เฉพาะ มีจ านวน 10 ค า จากค าภาษาอังกฤษจ านวนทั้งสิ้น 68 ค า  
คิดเป็นร้อยละ 14.71ดังตัวอย่างข้อความที่ว่า 

ผวารัฐน าเข้าหมูมะกัน                       (2พฤศจิกายน 2562) 
ค าศัพท์ชี้เฉพาะ ค าว่า “มะกัน” มาจากค าว่า “American” ซึ่งเป็นภาษาปาก กร่อนมาจากค าว่า 

“อเมริกัน” ในบริบทนี้หมายถึง เนื้อหมูท่ีน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา 
 

คืนฮัลโลวีนเชาวชนอื้อชงสั่งปิด5ปี                                       (3 พฤศจิกายน 2562) 
ค าศัพท์ชี้เฉพาะ  ค าว่า “ฮัลโลวีน” มาจากค าว่า “Halloween” หมายถึง ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 
ตุลาคม 
 

    2.5.2 ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ พบว่ามีจ านวน 7 ค าจากค าภาษาต่างประเทศ
จ านวนทั้งสิ้น 75 ค า คิดเป็นร้อยละ 9.33 ดังนี้ดังตัวอย่างข้อความที่ว่า 

ลุยรวบอีกก๊วนแชร์แม่มณี            (8 พฤศจิกายน 2562) 

ค าว่า “ก๊วน” มาจากค าว่า 帮派[Bāngpài] หมายถึง กลุ่ม ขณะที่ไทยน ามาใช้ในบริบทของภาษา
ปาก กล่าวถึงกลุ่มคนสนิท ไปจนถึงกลุ่มคนที่มักก่อความวุ่นวาย 
 
 อาม่า ฟ้องชดใช้350ล.                                                     (21 พฤศจิกายน 2562) 
ค าว่า “อาม่า” มาจากค าว่า 阿 หมายถึง ย่า, ยาย (พจนานุกรมไทย-จีน, ออนไลน์) 
 

สรุปและอธิปรายผล  
จากผลการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาและการใช้ค าในการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเดลินิวส์ 

ระหว่างฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มกราคม 2563 จ านวนทั้งสิ้น 455 หัวข่าวชี้ให้เห็นว่า การใช้
ภาษาในพาดหัวข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ มีลักษณะการใช้ค าขึ้นต้นทั้งสิ้น 4 ลักษณะ ได้แก่ ประโยคที่ขึ้นด้วย
ค านาม ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยค ากริยา ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยค าขยาย และประโยคที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข โดยมีการ
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ใช้ค าขึ้นต้นประเภทค านามมากที่สุด ร้อยละ 48.99 รองลงมาคือค ากริยา ค าขยาย และการขึ้นต้นด้วยตัวเลข
ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีร์วรา ขะบูรณ์ (2557) ซึ่งได้ท าการศึกษา 
การพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยผลการศึกษาพบว่ามีการขึ้นต้นค าพาดหัวข่าวด้วยค านาม
มากที่สุด รองลงมาคือค ากริยา ค าขยาย การขึ้นประโยคโดยตัวเลข และการใช้ค าสันธาน ในการพาดหัวข่าว
ด้วยค านามนั้นเป็นที่นิยมเพราะในส่วนของภาคประธานของประโยคส่วนใหญ่จะเป็นค านาม และง่ายต่อผู้อ่าน
ที่จะสามารถเข้าใจและติดตามข่าวได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ วิเชียร  เกษประทุม (2558) ซึ่งกล่าวว่า 
ประธานคือส่วนส าคัญของประโยค เพราะสื่อความหมายหลักว่าใครหรืออะไร โดยภาคประธานส่วนใหญ่จะเป็น
ค านาม 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์การศึกษาครั้งนี้พบว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ยังมีการพาดหัว
ข่าวโดยใช้ค ากริยาถึงร้อยละ 44.49 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับการพาดหัวข่าวขึ้นต้นด้วยค านาม แสดงให้เห็นว่า
หนังสือพิมพ์เน้นการใช้ค ากริยาในการพาดหัวข่าว ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ อนงค์นาฎ นุศาสตร์เลิศ และ
สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ (2560) ที่กล่าวว่าการขึ้นต้นพาดหัวข่าวด้วยค ากริยาสามารถบรรยายภาพเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ข่าวได้ชัดเจน โดยไม่ต้องใช้รูปแบบประโยคที่มีลักษณะยาว ท าให้เป็นลักษณะการพาดหัวข่าวที่นิยม
ในหนังสือพิมพ์ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเนื้อที่ในการน าเสนอข่าว   

นอกจากนี้ในการพาดหัวข่าวยังมีการใช้ตัวเลขและค าขยาย โดยการใช้ตัวเลขส่วนใหญ่จะเป็นการบอก
จ านวน หรือบอกวันที่ ซึ่งท าให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาใจความส าคัญของข่าวได้อย่างรวดเร็วขึ้นว่าเกิดเหตุการณ์
อะไรขึ้น มีจ านวนเท่าไหร่ หรือจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่เท่าใด ส่วนการใช้ค าขยายเพ่ือให้เนื้อข่าวดูน่าสนใจมาก
ขึ้น โดยเป็นการใช้ค าขยายที่เน้นให้เห็นภาพพจน์มากข้ึน 

ในส่วนผลการวิเคราะห์ลักษณะการใช้ค าในการพาดหัวข่าวพบว่า หนังสือพิมพ์กลุ่มตัวอย่างมีการใช้
ลักษณะค าในการพาดหัวข่าวทั้งสิ้น 5 ลักษณะ ได้แก่ การเรียกชื่อบุคคล ค าสมญานาม การใช้อักษรย่อ การย่อ
ค า และการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยจากผลการศึกษาพบว่ามีการใช้การเรียกชื่อมากที่สุด รวมจ านวนทั้งสิ้น 
132 ชื่อ รองลงมาคือการใช้ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศจ านวน 68 ค า ซึ่งวิเศษ ชาญประโคน (2550) ได้แสดง
ความคิดเห็นไว้ว่าการใช้ค าเรียกขานชื่อ (Name Calling) เป็นเทคนิคส าคัญที่นิยมใช้ในการพาดหัวข่าว เพราะ
สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ว่าเหตุการณ์ข่าวที่ต้องการน าเสนอมีใคร ก าลังท าอะไร หรือ  
มีใครถูกกระท าอย่างไร โดยเฉพาะการใช้ชื่อของผู้มีชื่อเสียง ซึ่งท าให้ผู้อ่านสะดุดตาและเกินความสนใจอยาก
ติดตามข่าวฉบับเต็มต่อไป ส่วนการใช้ค าภาษาต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นค านิยมใช้อย่างแพร่หลาย  
ง่ายต่อการเข้าใจข่าวอย่างรวดเร็ว และมักเป็นค าสั้นๆ ท าให้สื่อความหมายได้ชัดเจนมากข้ึน 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ภาษาในการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเดลินิวส์มีลักษณะ
เฉพาะตัว มีการใช้ถ้อยค าที่สั้นกะทัดรัด และใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าใจ และเนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในการ
น าเสนอข่าว ในบางครั้งหนังสือพิมพ์มีการใช้ค าทับศัพท์สั้นๆ ที่เป็นที่นิยม ในการพาดหัวข่าวเพ่ือสื่อความข่าว



261 
 

 

 

 

  การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

ให้ครบถ้วน  นอกจากนี้ มีการเลือกใช้ค าที่ดึงดูดความสนใจ เช่น การใช้ชื่อ ท าให้ผู้อ่านอยากอ่านและติดตาม
ข่าวต่อไป 

ข้อเสนอแนะ   
1. การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างหนังสือพิมพ์จากเดลินิวส์เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรรวบรวมจาก

หนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับ เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะและเอกลักษณ์ของการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละ
ฉบับ 

2. ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาลักษณะของภาษาในลักษณะหรือรูปแบบอ่ืน ๆ รวมทั้ง
การศึกษากลวิธีการพาดหัวข่าวและน ามาเปรียบเทียบ เพ่ือหาเอกลักษณ์เฉพาะในการใช้ภาษาพาดหัวข่าวของ
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ 
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การศึกษาพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกในเร่ือง  
Voice สัมผัสเสียงมรณะ 2562 ฉบับไทย 

อรุณรัตน์ ยอดสวัสดิ์1  เอเซีย พัฒนแก้ว2  เวธกา วนาทวาราวดี3 
 และณัชรดา สมสิทธิ์4 

บทคัดย่อ 

การศึกษาพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกในละครชุดเรื่อง “Voice สัมผัสเสียงมรณะ”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกในเรื่อง “Voice สัมผัสเสียงมรณะ” ละครชุด
ของไทยที่ดัดแปลงจากละครชุดชื่อเดียวกันจากประเทศเกาหลีใต้ 2) ศึกษาบริบททางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรม
ด้านมืดของตัวละครเอก โดยศึกษาจากตัวละคร 3 ตัว คือ แทนคุณ ร้อยต ารวจโทอารัญ และร้อยต ารวจเอก 
ไอริน โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมตัวละครด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ รวมถึงทฤษฎีบทบาท 
และเสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์  

จากการศึกษาพบว่า ตัวละครเอกของเรื่องมีพฤติกรรมด้านมืดที่ปรากฏทั้งหมด 12 พฤติกรรม ได้แก่  
1.ด้านความรุนแรงในครอบครัว 2. ด้านการก้าวร้าวรุนแรง 3. ด้านการโกรธแค้น 4. ด้านการเห็นแก่ตัว  
5. ด้านการพูดจาหยาบคาย 6. ด้านการเก็บกด 7. ด้านการโศกเศร้า 8. ด้านการแสดงความเกลียดชัง  
9. ด้านการไร้จิตส านึก 10. ด้านการติดสินบน 11 .ด้านการค้าประเวณี และ12. ด้านการเสแสร้งแกล้งท า  
เมื่อน าพฤติกรรมของตัวละครมาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ตามโครงสร้าง 
ทางจิตใจ 3 องค์ประกอบ คือ Id (อิด) Ego (อีโก้) และSuperego (ซุปเปอร์ อีโก้) พบว่าตัวละครทุกตัวจะมี  
Id ซ่อนอยู่ภายใต้จิตใจ แต่การแสดงออกของพฤติกรรมตัวละครแต่ละตัวมีความแตกต่างกันเพราะมี Ego และ 
Superego เป็นตัวกระตุ้นไม่เท่ากัน การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของตัวละครจึงต่างกัน โดยในตัวละครของแทนคุณ
มีพฤติกรรมที่เป็น Id มากที่สุด ตัวละครของร้อยต ารวจโทอารัญ มีพฤติกรรมด้านมืดที่รองลงมาจากแทนคุณ 
แต่ความรุนแรงด้านพฤติกรรมของร้อยต ารวจโทอารัญถูกจ ากัดไว้ด้วย Ego ควบคู่ด้วย และตัวละครของร้อย
ต ารวจเอกไอริน เป็นตัวละครที่มี Superego สูง คือการมีคุณธรรมและความรับผิดชอบสูง  

ค าส าคัญ: ด้านมืด ตัวละครเอก บริบททางสังคม 

 

 

 

_________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

           มนุษย์มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างปะปนกันไป ด้านสว่างเป็นด้านที่ใคร ๆ ก็อยากให้คนภายนอกรับรู้  
ต่างจากด้านมืดที่เกิดจากส่วนลึกในจิตใจและไม่อยากให้ใครรับรู้ ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ดังค า
เปรียบข้างต้นล้วนมีสาเหตุจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งเกิดจากจิตใจของมนุษย์เอง เกิดจากสถานการณ์ที่พบ และ
เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา พฤติกรรมที่แสดงออกมีทั้งที่เป็นไปทางบวกและทางลบ พฤติกรรมด้านบวก
ส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ต่างจากพฤติกรรมด้านลบ
ที่จะแสดงออกถึงความก้าวร้าวรุนแรงและการไร้จิตส านึก 

พฤติกรรมของมนุษย์นี้ส่วนหนึ่งเกิดมาจากจิตใจของมนุษย์เอง ดังที่ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (เฉลิมเกียรติ  
ผิวนวล: 2521.น.129) ได้ศึกษาโครงสร้างทางจิตวิทยาและแบ่งโครงสร้างทางจิตใจออกเป็น 3 ส่วนคือ  
1. อิด (Id) คือ ตัณหาหรือความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ที่ยังไม่ได้ขัดเกลา จึงท าให้มนุษย์ท าทุกอย่าง  
เพ่ือความพึงพอใจของตนเองหรือท าตามหลักของความพอใจ (Pleasure principle) เปรียบเหมือนสันดานดิบ
ของมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต (Life instinct) ได้แก่ ความต้องการทางเพศ  
ความต้องการหลบหลีกจากอันตราย และสัญชาติญาณของความตาย เช่น ความก้าวร้าว หรือการท าอันตราย
ต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น บุคคลนั้น ๆ จะแสดงพฤติกรรมตามความพอใจ ของตัวเองเป็นใหญ่ โดยไม่ค านึงถึง
ค่านิยมของสังคม และความพอใจของบุคคลอ่ืน ๆ จึงมักเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสังคม 
บุคคลที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ มักได้รับการประณามว่ามีบุคลิกภาพไม่ดี หรือไม่เหมาะสม 2. อีโก้ (Ego) หมายถึง 
ส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจากตัณหาหรือความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยอาศัยกฎเกณฑ์ ทางสังคม 
และหลักแห่งความจริง (Reality principle) ช่วยในการตัดสินใจ ไม่ใช่การแสดงออกตามความพอใจของตนเอง
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องแสดงออกอย่างมีเหตุผลด้วย นั่นคือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมโดยมีเหตุและผลเหมาะสม
กับกาลเทศะในสังคม บุคลิกภาพนี้จึงเป็นที่ยอมรับอย่างมากในสังคม 3. ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) หมายถึง 
จิตส่วนที่ได้พัฒนาจากประสบการณ์ การอบรมสั่งสอน โดยใช้หลักศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และค่านิยมต่าง ๆ ในสังคมนั้น จิตส่วนที่ได้พัฒนาจะเป็นตัวควบคุมความคิดให้แสดงออกในลักษณะที่เป็น
สมาชิกที่ดีในสังคม โดยมุ่งยึดหลักของค่านิยมในสังคม (Value principle) ที่จะตัดสินได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดี 
ในสังคมกล่าวคือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามขอบเขตที่สังคมวางไว้ แต่บางครั้งอาจไม่เหมาะสม เช่น  
เมื่อไม่พอใจเพ่ือนร่วมงาน ก็ไม่เข้าไปท าร้ายร่างกายเขาโดยตรง เพราะหากท าจะเป็นคนที่ดูเป็นคนไม่ดี ก้าวร้าว
ในสังคม เป็นต้น  

จากโครงสร้างทางจิตวิทยาของ ฟรอยด์ อิด (Id)  อีโก้ (Ego)  และ ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) ข้างต้น 
จะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นการพูด ท่าทาง  ลักษณะทางอารมณ์  
โดยบุคลิกภาพเหล่านี้ จะถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคม และหลักแห่งความจริง แต่พฤติกรรมจากการ
อบรมเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นอยู่ ล้วนเป็นตัวควบคุมให้เป็นบรรทัดฐานทางศีลธรรม เช่น  
การเห็นการฆ่าคนตั้งแต่วัยเด็ก ท าให้คิดว่าการฆ่าคนเป็นแค่การก าจัดสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เป็นต้น 
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ตัวละครที่ปรากฏในละครชุดเรื่อง voice สัมผัสเสียงมรณะ ซึ่งออกอาการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
ออกอากาศทางช่อง ทรูโฟร์ยู โดยออกอากาศตอนแรกเมื่อวันอังคารที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และ
ออกอากาศตอนสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถือเป็นตัวละครที่น่าสนใจ เนื่องจากตัวละคร
ในละครชุดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาพจ าลองของมนุษย์ในสังคมที่มีด้านมืดในจิตใจของตนเอง โดย ซิกมันด์ 
ฟรอยด์ (เฉลิมเกียรติ ผิวนวล: 2521.น.129) กล่าวว่า ความคับข้องใจคือพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
แต่ต้องมีจ านวนพอเหมาะจึงจะช่วยพัฒนา Ego แต่หากมีความคับข้องใจมากเกินไปก็จะเกิดปัญหาท าให้เกิด
กลไกในการป้องกันตัว (Defense Mechanism) ซึ่งเป็นวิธีการปรับตัวในระดับจิตไร้ส านึก หรือเป็นกลไก 
การป้องกันตัว ท าให้เกิดเป็นแรงจูงใจหรือแรงผลักดัน ให้ท าสิ่งต่าง ๆ ทั้งในด้านที่ดี และด้านที่เลวร้าย ทั้งที่
แสดงออกมาอย่างเปิดเผย หรือเก็บซ่อนไว้ตามสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่บีบคั้น ซึ่งตัวละครในภาพยนตร์
เรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ ได้แสดงให้เห็นพฤติกรรมด้านมืดในจิตใจที่เกิดมาจากการปรับตัวในระดับ 
จิตไร้ส านึกอย่างชัดเจน ซึ่งพฤติกรรมด้านมืดเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนในสังคม ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมหรือปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในละครชุดเรื่อง voice สัมผัสเสียง
มรณะ จ านวน 3 ตัวละครคือ ร้อยต ารวจโทอารัญ  ร้อยต ารวจเอกหญิงไอริน และแทนคุณ ตามแนวคิดทฤษฎี 
จิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ และทฤษฎีบทบาท(Role Theory) และภาพสะท้อนทางสังคมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเหล่านี้  

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกในเรื่อง “Voice สัมผัสเสียงมรณะ” ฉบับไทย 
2. เพื่อศึกษาภาพสะท้อนสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอก 

แนวคิด ทฤษฏี 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกและภาพสะท้อนทางสังคม  
ที่ปรากฏในละครชุดเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ โดยใช้ทฤษฎี ดังนี้ 

1.ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic personality theory) ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ 
2.  ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) 

1.ทฤษฎีจิตวิเคราะห์(Psychoanalytic personality theory) 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (เฉลิมเกียรติ ผิวนวล : 2521,น.129)แบ่งจิตของมนุษย์ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
จิตส านึก จิตก่อนส านึก และจิตไร้ส านึก ซึ่งเป็นสัญชาตญาณติดตัวมาแต่ก าเนิด และแบ่งสัญชาตญาณออกเป็น  
2 ชนิด คือ สัญชาตญาณเพ่ือการด ารงชีพและสัญชาตญาณเพ่ือความตาย สัญชาตญาณบางอย่างจะถูกเก็บกด
ไว้ในจิตไร้ส านึก โครงสร้างของบุคลิกภาพจะประกอบด้วย อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Superego)  
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และหากมีความคับข้องใจมากเกินไปจะเกิดปัญหาท าให้เกิดกลไกในการป้องกันตัวซึ่งเป็นวิธีการปรับตัว 
ในระดับจิตไร้ส านึก  

กิติกร มีทรัพย์ (2554) กล่าวว่า พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันล้วนเกิดจากโครงสร้างทางจิตใจ
คือ Id Ego และ Superego แทบท้ังสิ้น โดยที่ Id เป็นตัวแทนของชีววิทยาของมนุษย์ Ego เป็นผลของปฏิกิริยา
ตอบโต้ของมนุษย์กับความเป็นจริง Superego ก็คือสิ่งที่ก าเนิดมาจากสังคมและเป็นผลพวงจากวัฒนธรรม 
ประเพณี หลักความเชื่อต่าง ๆ อย่างไรก็ตามไม่มีเส้นคั่นกลางระหว่างทั้ง 3 อย่างนี้ เนื่องจากเป็นการท างาน 
ที่ส่งเสริมกัน และขัดแย้งกันและกันอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต  

2. ทฤษฎีบทบาท(Role Theory) 

  กอร์ดอน ออลพอร์ท (Gordon Allport, 1973, p. 181-184) บทบาทของคนนั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางสังคมหลาย ๆ อย่าง เช่น ความคาดหวัง เหตุการณ์ที่เคยพบเจอหรือสภาพสังคมที่ตนอาศัยอยู่  
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของค าว่า บทบาท ที่ เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ บทบาทที่ตัวละคร 
มีนั้นขึ้นอยู่กับบริบทสังคม บริบทสังคมเป็นอย่างไร การแสดงบทบาทหน้าที่ย่อมคล้อยตาม เพราะทุกบทบาท
ย่อมมีกฎเกณฑ์ก าหนดตามสถานะต าแหน่งนั้น ๆ คอยเป็นแนวทางให้เป็นไปตามบริบททางสังคม  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

             กลุ่มประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ละครชุดเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ ฉบับไทย   
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 16 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ทรูโฟร์ยูโดยออกอากาศทุกวันจันทร์ -อังคาร  
เวลา 21.30-23.00 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่   4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และ ออกอากาศ 
ตอนสุดท้ายเมื่อที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยศึกษาจากละครชุดเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะทุกตอน 

2. เครื่องมือในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาด้านมืดตัวละครเอกในเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ ฉบับไทย  
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอก โดยผู้วิจัยรับชมละครชุดเรื่อง Voice 
สัมผัสเสียงมรณะทั้งหมด 16 ตอน และได้วิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร โดยใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของซิกมันด์ ฟรอยด์ และทฤษฎีบทบาท ร่วมวิเคราะห์ในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกจากจากการรับชมละครเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ ฉบับไทย ปีพ.ศ.2562 
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องทรูโฟร์ยู โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 21.30-23.00 น. ซึ่งเริ่ม
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ออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และ ออกอากาศตอนสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 มีทั้งหมด 16 ตอน  มีการลงละครย้อนหลังไว้ในเว็บไซต์เน็ตฟลิกซ์หลังจากที่ละครเรื่อง Voice 
สัมผัสเสียงมรณะ 2562  ออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยรับชมตั้งแต่ต้นจนจบ และเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ จากอินเตอร์เน็ต (Internet) รวมทั้งวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร และ
องค์ประกอบในละครชุดเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ ฉบับไทย ปีพ.ศ.2562 โดยการศึกษาวิเคราะห์
พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกในละครชุดเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ ฉบับไทย ปีพ.ศ.2562 แบ่งเป็น
พฤติกรรมด้านมืดจ านวน 12 ด้านได้แก่  1. ด้านความรุนแรงในครอบครัว 2. ด้านการก้าวร้าวรุนแรง  
3. ด้านการโกรธแค้น 4. ด้านการเห็นแก่ตัว 5. ด้านการพูดจาหยาบคาย 6. ด้านการเก็บกด 7. ด้านการ
โศกเศร้า 8. ด้านการแสดงความเกลียดชัง 9. ด้านการไร้จิตส านึก  10. ด้านการติดสินบน 11. ด้านการค้า
ประเวณี 12. ด้านการเสแสร้งแกล้งท า โดยได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ และใช้ทฤษฎีบทบาทมาเป็น
กรอบในการวิเคราะห ์

5. การน าเสนอข้อมูล 

           ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ 
ฉบับไทย ปีพ.ศ.2562 โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมด้านมืดจ านวน 12 ด้านได้แก่ 1. ด้านความรุนแรง 
ในครอบครัว 2. ด้านการก้าวร้าวรุนแรง 3. ด้านการโกรธแค้น 4. ด้านการเห็นแก่ตัว 5. ด้านการพูดจา 
หยาบคาย 6. ด้านการเก็บกด 7. ด้านการโศกเศร้า 8. ด้านการแสดงความเกลียดชัง 9. ด้านการไร้จิตส านึก  
10. ด้านการติดสินบน 11. ด้านการค้าประเวณี 12. ด้านการเสแสร้งแกล้งท า เพ่ือให้เห็นถึงประเภทของ
พฤติกรรมด้านมืดที่ปรากฏในเรื่อง และน ามาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ และ
ทฤษฎีบทบาท น าเสนอในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ โดยการศึกษาผ่านตัวละครเอกเรื่อง Voice สัมผัส
เสียงมรณะฉบับไทย ปีพ.ศ.2562 ที่สื่อให้เห็นถึงเหตุการณ์ทางสังคมและพฤติกรรมความเป็นจริงของมนุษย์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ละคร วรรณกรรม และภาพยนตร์ถือเป็นพ้ืนที่ส าหรับถ่ายทอดภาพสะท้อนทางสังคมผ่านมุมมองของ 
ผู้แต่งหรือผู้สร้าง ที่สื่อออกมาตามประสบการณ์ของแต่ละยุคสมัย การถ่ายทอดพฤติกรรมตัวละครแต่ละตัว 
จะแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์ในหลากหลายแง่มุม และผสานแง่คิด ตลอดจนอารมณ์ของผู้แต่งเข้าด้วยกัน  
ซึ่งตัวละครเอกในเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ ถือเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านมืดและ
ความยุติธรรมในสังคม โดยผู้สร้างได้น าเสนอความคิด จินตนาการ และแสดงภาพของร้อยต ารวจโทอารัญ และ
ร้อยต ารวจเอกไอรินที่พยายามสืบสวนและจับกุมฆาตกรต่อเนื่อง ซึ่งฆ่าภรรยาของตน โดยร้อยต ารวจโทอารัญ
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เชื่อว่าฆาตกรต่อเนื่องคือ แทนคุณซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมและพัวพันกับคดีปริศนาหลายคดี  ทั้งนี้  
ด้วยบทบาทหน้าที่และความนึกคิดของตัวละครที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน ท าให้ตัวละครได้แสดงพฤติกรรมด้านมืด
ออกมา  

พฤติกรรมด้านมืดที่แสดงออกของตัวละครในเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ ฉบับไทยนี้อ้างอิงจาก
พ้ืนฐานของมนุษย์ ซ่ึงตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด ์เชื่อว่าภายในจิตใจของคนเราย่อมมีด้านมืดที่
ซ่อนอยู่ นั่นก็คือ Id และ Ego แน่นอนว่าแต่ละคนจะเจอเรื่องที่กระทบจิตใจที่รุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับ
พ้ืนฐานจิตใจว่าเราสามารถยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน หากเกิดขึ้นมาก ก็อาจจะเกิดภาวะ
ไร้จิตส านึก ดังเช่นตัวละครของแทนคุณ และพฤติกรรมที่มักจะเกิดขึ้นจริงในสังคม ของพฤติกรรมแบบตัวละคร
ของร้อยต ารวจโทอารัญ ที่แม้จะมีพฤติกรรมด้านมืดที่เกิดจาก Id และ Ego อยู่ แต่ด้วยบทบาทหน้าที่ 
การท างานท าให้ Id และ Ego ถูกข่มไว้โดย Superego ท าให้การแสดงออกของพฤติกรรมไม่รุนแรงมากนัก 
เห็นได้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะพบเจอเรื่องเลวร้ายมากมาย แต่ก็มีคุณธรรม และจริยธรรมในจิตใจ ท าให้เกิด
แรงผลักดันการด ารงชีวิตในสังคมต่อไปได้ ดังเช่นตัวละครของร้อยต ารวจเอกหญิงไอริน  

1. การสะท้อนพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกจ านวน 12 ด้าน 

            จากการศึกษาการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอกในละครชุดเรื่อง Voice สัมผัส
เสียงมรณะ ฉบับไทย ปีพ.ศ.2562 ได้ปรากฏพฤติกรรมด้านมืด ซึ่งสะท้อนผ่านตัวละครหลัก 3 ตัวละครได้แก่  
1. ร้อยต ารวจโทอารัญ 2. ร้อยต ารวจเอกไอริน 3. แทนคุณ ทั้ง 3 ตัวละครเปรียบเสมือนตัวแทนของมนุษย์ใน
สังคม ที่มีการแสดงออกของพฤติกรรมด้านมืดของตัวเองออกมาตามประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อมตามที่
ตนเองได้เติบโตมา และบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับจากสังคม โดยวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดจ านวน 12 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านความรุนแรงในครอบครัว 2. ด้านการก้าวร้าวรุนแรง 3. ด้านการโกรธแค้น 4. ด้านการเห็นแก่ตัว  
5. ด้านการพูดจาหยาบคาย 6. ด้านการเก็บกด 7. ด้านการโศกเศร้า 8. ด้านการแสดงความเกลียดชัง  
9. ด้านการไร้จิตส านึก 10. ด้านการติดสินบน 11. ด้านการค้าประเวณี 12. ด้านการเสแสร้งแกล้งท า  
โดยปรากฏตัวอย่างพฤติกรรมด้านมืดดังต่อไปนี้ 

ภาพประกอบท่ี 1 ภาพพฤติกรรมด้านก้าวร้าวรุนแรงของแทนคุณ โดยแทนคุณฆาตรกรรมและทารณุกรรมเหยื่อ 
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  ตัวอย่างพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครแทนคุณด้านการก้าวร้าวรุนแรงสะท้อนผ่านตัวละคร
ของแทนคุณซึ่งมีพฤติกรรมสัญชาตญาณมุ่งตาย โดยท าร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่า เพ่ือคลายความคับข้องใจของตน 
พฤติกรรมและอารมณ์ส่งผลให้มีการท าร้ายผู้อ่ืน ท าลายข้าวของ หรือท าร้ายตนเอง โดยพฤติกรรมของแทนคุณ
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสันดานดิบ (Id) ที่มีอ านาจก าหนดพฤติกรรมด้านก้าวร้าวรุนแรง โดยไม่มีความรู้สึก
ผิดจากการฆาตรกรรมและทารุณกรรมเหยื่อ 

 

 ภาพประกอบท่ี 2 ภาพพฤติกรรมการโกรธแค้นของร้อยต ารวจโทอารัญ โดยแสดงผ่านการด่าทอผูต้้องสงสัย 

ตัวอย่างพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครร้อยต ารวจโทอารัญพฤติกรรรมการโกรธแค้น สะท้อน
ผ่านทางตัวละครของร้อยต ารวจโทอารัญ ที่สูญเสียคนรักไป โดยไม่สามารถจับตัวคนร้ายมารับโทษได้  
จึงมีความโกรธแค้นและพยายามที่จะจับฆาตกรมาลงโทษด้วยตัวของเขาเอง โดยพฤติกรรมของร้อยต ารวจโท
อารัญแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอีโก้ (Ego) ที่มีอ านาจก าหนดพฤติกรรมโกรธแค้น หลังจากที่ภรรยา 
ถูกฆาตรกรรม หากแต่ด้วยบทบาททางสังคมซึ่งเป็นต ารวจ ท าให้ร้อยต ารวจโทอารัญไม่สามารถกระท า 
ตามความต้องการด้านมืดของตนเอง ดังนั้น อิด (Id) ซึ่งเป็นสันดานดิบป็นตัวขับเคลื่อนให้ร้อยต ารวจโทอารัญ
ล้างแค้นตามท่ีตนเองต้องการ 

 

ภาพประกอบท่ี 3 ภาพพฤติกรรมโศกเศร้าของร้อยต ารวจเอกไอริน โดยแสดงผ่านทางสหีน้า น้ าเสียง และท่าทาง 
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ตัวอย่างพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครร้อยต ารวจเอกไอรินด้านการโศกเศร้า ซึ่งเป็นผู้ที่
สูญเสียบิดาอย่างไม่เป็นธรรม จากการโดนฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและไร้ความปรานี  การสูญเสียครั้งนี้ท าให้
ร้อยต ารวจเอกไอรินเกิดความโศกเศร้าเสียใจ เจ็บปวดและรู้สึกโดดเดี่ยว โดยพฤติกรรมของร้อยต ารวจเอก 
ไอรินแสดงให้เห็นถึง อิทธิพลของ อีโก้ (Ego) ที่มีอ านาจก าหนดพฤติกรรมด้านความโศกเศร้าจากการต้อง
สูญเสียพ่อและการรับรู้ถึงการตายของภรรยาของร้อยต ารวจโทอารัญโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ 

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าการแสดงออกของพฤติกรรมด้านมืดผ่านตัวละครเอกเป็นเรื่องที่ 
อิงจากความเป็นจริงและพ้ืนฐานจิตใจของมนุษย์ สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์ต่าง  ๆ เพ่ือน ามา
ประกอบการด าเนินเรื่องซึ่งพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครล้วนมีสาเหตุมาจากแรงขับภายในและสิ่งเร้าภายนอก 
จึงส่งเสริมเกิดการแสดงพฤติกรรมด้านมืดออกมา โดยมีการผสมผสานกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและ
จินตนาการของผู้แต่งท าให้การแสดงบทบาทของแต่ละตัวละครมีความสมจริงและชวนให้น่าติดตาม 

 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ตามทฤษฎีจิตวิทยาของซิกมันด์ ฟรอยด์  พบว่า  

 1. ตัวละครแทนคุณ มีพฤติกรรมด้านมืด ปรากฏทั้งหมด 7 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมความรุนแรง 
ในครอบครัว พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง พฤติกรรมการเห็นแก่ตัว  พฤติกรรมการเก็บกด พฤติกรรมการไร้
จิตส านึก พฤติกรรมการเสแสร้งแกล้งท า และพฤติกรรมการค้ามนุษย์  

 2. ตัวละครร้อยต ารวจโทอารัญมีพฤติกรรมด้านมืด ปรากฏทั้งหมด 5 พฤติกรรมได้แก่ พฤติกรรมการ
โกรธแค้น พฤติกรรมการพูดจาหยาบคาย  พฤติกรรมการเก็บกด พฤติกรรม-โศกเศร้า และพฤติกรรมการ
เกลียดชัง   

 3. ร้อยต ารวจเอกไอรินมีพฤติกรรมด้านมืดที่พบเพียง 1 พฤติกรรมคือพฤติกรรมโศกเศร้า ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า แม้ทุกตัวละครจะมี Id ซ่อนอยู่ภายใต้จิตใจ แต่พฤติกรรมที่แสดงออกมาแตกต่างกันเพราะมี Ego และ 
Superego เป็นตัวกระตุ้นไม่เท่ากัน ท าให้การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของตัวละครส่งผลไปในทิศทางท่ีต่างกัน  

 ทั้งนี้ หากดูจากพฤติกรรมด้านมืดที่ปรากฏในตัวละคร จะเห็นได้ตัวละครของแทนคุณมีพฤติกรรมที่
เป็น Id มากที่สุด เพราะพ้ืนฐานจิตใจของแทนคุณ ที่ถูกปลูกฝังมาจากปัจจัยชีวภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมก้าวร้าว เช่น ยีนส์ ฮอร์โมน โครงสร้างของสมองด้านการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างบรรทัด
ฐานให้กับบุคคล ท าให้เกิดความชินชาต่อความรุนแรง หรือเป็นส่วนเสริมแรงเมื่อความก้าวร้าวน ามาซึ่งสิ่งที่
ต้องการ ส่วนตัวละครของร้อยต ารวจโทอารัญ มีพฤติกรรมที่รองลงมาจากแทนคุณ เพียงแต่ความรุนแรงของ
พฤติกรรมของเขา ถูกจ ากัดไว้ด้วย Ego จึงท าให้เขาต้องคอยระงับอารมณ์และแสดงพฤติกรรมด้านมืด 
ในขีดจ ากัดของบทบาทหน้าที่ทางสังคมและตัวละครของร้อยต ารวจเอกไอริน มีพฤติกรรมด้านมืดเพียง  
1 พฤติกรรม นั้นคือพฤติกรรมโศกเศร้า เพราะพ้ืนฐานจิตใจของเธอ มีความเชื่อและศรัทธาในความถูกต้อง  
มีศีลธรรมและจริยธรรมในจิตใจที่ชัดเจนกล่าวคือ ร้อยต ารวจเอกไอริน มี Superego จึงท าให้เธอสามารถ



270 
 

 

 

 

  การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

คลี่คลายปมคดีได้ทุกครั้ง อีกทั้งบทบาทหน้าที่การเป็นต ารวจ และเป็นผู้บังคับบัญชาของร้อยต ารวจโทอารัญ 
ท าให้เธอสามารถคอยดึงสติไม่ให้ร้อยต ารวจโทอารัญแสดงพฤติกรรมที่เป็น Id ออกมามากเกินไป 

2. ภาพสะท้อนสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเอก 

           ภาพสะท้อนทางสังคมที่ผู้เขียนได้น าเสนอผ่านตัวละครเอกท้ัง 3 ตัวละคร คือ  

1. แทนคุณสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวของตัวละครแทนคุณที่ครอบครัว 
ขาดความสามัคคีกัน โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากพ่อแทนคุณที่ละเลยความรัก และความใส่ใจต่อ
ครอบครัว แต่กลับใฝ่หาเงินและอ านาจจนท าให้ลืมคิดถึงคุณค่าของครอบครัว คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
เพราะเขาสามารถท าได้ทุกอย่าง เพ่ือให้ตัวเองมีอ านาจทางหน้าที่การงานและหน้าตาในสังคมที่ดีขึ้น  
เมื่อแทนคุณที่รู้สึกผิดหวังกับครอบครัวของเขา และแทนคุณต้องเติบโตจากการเลี้ยงดูพ่อของเขา จึงท าให้เกิด  
การลอกเลียนแบบในสื่อต่างๆ ตามสภาพแวดล้อม ที่ตนได้เติบโตและท าให้เกิดความชินชาต่อความรุนแรง 
ส่งผลให้แทนคุณ แสดงพฤติกรรมด้านมืดเพ่ือปกปิดความกลัวและโดดเดี่ยวในจิตใจของเขาโดยการฆ่าคน  
ไปเรื่อย ๆ และใช้อ านาจเหนือกฎหมายเพื่อให้รอดพ้นจากความผิด จากเหตุการณ์นี้ ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นถึง
สถานการณ์ความล้มเหลวของครอบครัวที่มีโหดร้ายรุนแรง ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นพ้ืนฐานจิตใจที่น าไปสู่  
การใช้ชีวิตในสังคม โดยพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาจะเป็นไปในทิศทางใด ก็ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานจิตใจและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

2. ร้อยต ารวจโทอารัญ สะท้อนให้เห็นถึงผู้คนในสังคมปัจจุบันที่ท างานอย่างหนักจนละเลยหน้าที่สามี  
ลืมใส่ใจคนที่รัก จนวันหนึ่งที่เสียเขาไปจึงรู้สึกผิด และเมื่อคนที่รักตายโดยที่ไม่สามมารถจับคุมตัวฆาตกรได้  
จึงท าให้เขารู้สึกโกรธแค้นและต้องการที่จะจับตัวฆาตกรมาลงโทษด้วยตัวของเขาเอง  

3. ร้อยต ารวจเอกไอริน สะท้อนให้เห็นถึงด้านดีในจิตใจของมนุษย์ โดยการสร้างตัวละครให้มีทักษะ 
ในการฟังที่ดีเยี่ยม ด้วยทักษะนี้ และจิตใจที่มีความมุ่งมั่นด้วยศีลธรรมในจิตใจ จึงท าให้ตัวละครของร้อยต ารวจ
เอกไอรินสามารถคลี่คลายปมได้ทุกครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความดีที่ยังสามารถชนะอุปสรรคท้ังหมดไปได้ และ
สังคมยังต้องการคนแบบร้อยต ารวจเอกไอรินที่จะเป็นความหวังของสังคม ยังอยากให้มีคนดี ๆ อยู่ แม้ว่าสภาพ
สังคมปัจจุบันจะโหดร้ายเพียงใด 

สรุปและอภิปรายผล  

จากการศึกษาพฤติกรรมของตัวละครจาก ละครชุดเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะ ฉบับไทย ท าให้ 
เห็นได้ว่า โครงสร้างในจิตใจของตัวละครนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตัวละครให้แสดงพฤติกรรมด้านมืด
ออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน อีกทั้งภูมิหลัง หรือสภาพแวดล้อมก็มีอิทธิพลต่อตัวละครเช่นกัน โดยผู้สร้าง 
ได้ก าหนดปัจจัยของการกระท าของตัวละครทั้ง 3 ตัวละคร ดังนี้  
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1. ตัวละครแทนคุณ ผู้สร้างได้ก าหนดให้ตัวละครแทนคุณได้รับความรุนแรงทางจิตใจจากครอบครัว
และสังคมในวัยเด็กส่งผลให้มีลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่รุนแรง โดยแทนคุณได้รับความรุนแรงทางด้านจิตใจ 
จากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็ก การเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมย่ าแย่ ท าให้เกิดกลไกการป้องกันตัว 
จากความเจ็บปวด และมีสัญชาตญาณการท าร้ายผู้อ่ืนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเอง โดยไม่สนใจกฏเกณฑ์
ของสังคม หรือระบบศีลธรรม ซึ่งตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ สิ่งนี้เรียกว่า Id ซึ่งจะส่งผลต่อ
การตอบสนองพฤติกรรมและแสดงออกสู่สังคม โดยพยายามเป็นที่ยอมรับตามค่านิยมของสังคมรวมถึงจิตใจ
ของตนเอง ด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ไร้จิตส านึกโดยการฆ่าคน โดยลักษณะพฤติกรรมที่ปรากฏในตัวละคร  
แทนคุณ ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว การก้าวร้าวรุนแรง การเห็นแก่ตัว การเสแสร้งแกล้งท า การเก็บกด 
การค้ามนุษย ์และการไร้จิตส านึก  

2. ร้อยต ารวจโทอารัญ ผู้สร้างได้ก าหนดให้ตัวละครร้อยต ารวจโทอารัญ มีภูมิหลังเป็นต ารวจฝีมือดี 
ที่สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักโดยไม่ได้ร่ าลา ส่งผลให้มีความเสียใจและโกรธแค้นเป็นอย่างมาก และต้องการ  
ตามล่าฆาตกรที่ฆ่าภรรยาของเขา จากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ จะเห็นได้ว่า การที่ร้อยต ารวจโท
อารัญสูญเสียภรรยาท าให้เกิด Ego หรือความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ คือ การต้องการแก้แค้น และ Id คือ  
การต้องการท าให้ผู้อ่ืนเจ็บปวด มุ่งให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายเพ่ือสนองความสะใจของตนเอง หากแต่เขามีบทบาท
เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ท าให้เกิด Ego ดังนั้นลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกมา หรือ Superego จะเป็นไปตาม
พ้ืนฐานจริยธรรมของเขา กล่าวคือ แม้ว่าร้อยต ารวจโทอารัญจะมี Ego และ Id แต่จะถูก Superego ข่มไว้  
ท าให้การแสดงออกไม่รุนแรงมากนัก ตัวละครร้อยต ารวจโทอารัญแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเป็นมนุษย์ที่มี  
Id Ego และ Superego สลับกันไปมาตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเจอ  

3. ร้อยต ารวจเอกไอริน ผู้สร้างได้ก าหนดให้ตัวละครร้อยต ารวจเอกไอริน เป็นตัวละครที่มี Superego 
สูง คือการมีคุณธรรมและความรับผิดชอบสูง การท างานในหน่วยศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน  แม้การสูญเสียพ่อ 
จะกระทบต่อจิตใจของเธอเป็นอย่างมาก หากแต่เธอพยายามข่มความรู้สึกของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
ความถูกต้อง กฎหมาย และหลักศีลธรรมเสมอ จากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์  จะเห็นได้ว่า  
ร้อยต ารวจเอกไอรินมี Superego และใช้โครงสร้างพฤติกรรมด้านดังกล่าวเพ่ือความคุมตนเองเสมอ ท าหน้าที่
เป็นต ารวจที่ดีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง อีกทั้งร้อยต ารวจเอกไอรินยังมีบทบาทเป็นหัวหน้าของร้อยต ารวจโท
อารัญ ร้อยต ารวจเอกไอรินจึงใช้ Superego เพ่ือตักเตือนและควบคุมร้อยต ารวจโทอารัญในหลายเหตุการณ์  

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าทั้งแทนคุณ ร้อยต ารวจโทอารัญ และร้อยต ารวจเอกไอรินได้แสดงลักษณะ
พฤติกรรมตามแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์ ทั้งสามตัวละคร 

ละครชุดเรื่องนี้ได้ท าให้ผู้ชมตระหนักถึงความล้มเหลวในสถาบันครอบครัว ความล้มเหลวทางสังคม 
และความล้มเหลวของประเทศในด้านกฎหมาย โดยสื่อผ่านจิตใจของตัวละคร ที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ 
ที่ส่งผลจากสถาบันเล็ก ๆ ในครอบครัว ไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมและประเทศได้ จึงท าให้
ตระหนักได้ถึงการแก้ไขด้วยการปลูกฝังพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม และได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง จากครอบครัว 
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และสังคม เพราะเม่ือรากฐานในจุดเล็ก ๆ มั่นคง เมื่อเติบโตไปในสังคม ก็จะเป็นสิ่งดี ๆ ให้แก่ประเทศได้ ถ้าเรา
มีคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจแม้ว่าเราจะอาศัยอยู่ในสังคมแบบใด แม้จะมีเรื่องเลวร้ายมากมาย ท้ายที่สุด
แล้ว ความดีจะเป็นเกราะปกป้องให้เราผ่านอุปสรรคไปได้เสมอ ดังที่ตัวละครของร้อยต ารวจเอกไอรินที่สามารถ
ผ่านอุปสรรคด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
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ตุ๊ด : อัตลกัษณ์ทางภาษาของผู้ด าเนินรายการตามใจตุ๊ด 
TUT (LADYBOY) : Language Identity of Moderator  

in Television Program "TAMJAITUT"   

 
ทิพวรรณ ทองค า1  และวรพงศ์ ไชยฤกษ์2 

 
บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัจนภาษาในการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ผ่านผู้ด าเนินรายการ 
ตามใจตุ๊ด ทางช่อง Tamjaitood official จาก www.youtube.com คัดเลือกข้อมูลโดยการสุ่มแบบเจาะจง  
ที่ออกอากาศต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ไดจ้ านวน 34 ตอน 
 จากการศึกษาเรื่อง “ตุ๊ด : อัตลักษณ์ทางภาษาของผู้ด าเนินรายการตามใจตุ๊ด” สามารถแบ่งผล
การศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) การประดิษฐ์ถ้อยค าเพ่ือการน าเสนอลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์  
พบทั้งหมด 6 ประเด็นย่อย ได้แก่ การประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าคล้องจอง พบจ านวน 7 ข้อความ การประดิษฐ์
ถ้อยค าจากค าซ้อนเพ่ือเสียง พบจ านวน 19 ข้อความ  การประดิษฐ์ถ้อยค าจากเพลง พบจ านวน 12 ข้อความ 
การประดิษฐ์ถ้อยค าจากโฆษณา พบจ านวน 5 ข้อความ การประดิษฐ์ถ้อยค าจากภาพยนตร์ พบจ านวน  
1 ข้อความ และการประดิษฐ์ถ้อยค าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับความนิยม พบจ านวน 5 ข้อความ  
2) การจัดการอัตลักษณ์ผ่านค าบอกบุรุษที่ 1 และค าลงท้าย พบทั้งหมด 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ค าบอกบุรุษท่ี 1 
กับภาพความเป็นหญิง พบจ านวน 3 ข้อความ  และค าลงท้ายกับภาพความเป็นหญิง พบจ านวน 4 ข้อความ 
และ 3) การใช้ค าสแลงในการน าเสนอตัวตนทางเพศ พบทั้งหมด 2 ประเด็นย่อย ได้แก่  ค าสแลงที่มีความหมาย
เกี่ยวกับเพศภาวะ / เพศวิถี พบจ านวน 3 ข้อความ และค าสแลงที่มีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเพศ  
การร่วมเพศและรู้สึกต้องการทางเพศ พบจ านวน 1 ข้อความ   
 
ค าส าคัญ:  อัตลักษณ์ ตุ๊ด การใช้ภาษา ผู้ด าเนินรายการ รายการตามใจตุ๊ด 

 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
http://www.youtube.com/
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บทน า 
 ปัจจุบันการสร้างอัตลักษณ์บนสื่อออนไลน์ประเภทยูทูบถือเป็นการบ่งบอกตัวตนของบุคคลนั้นว่า 
มีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ดูโดดเด่นกว่าบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตา รวมไปถึง 
การใช้ภาษา ดังที่ ศิริพร ภักดีผาสุก (2561, หน้า 3) และศิริเพ็ญ อ้ึงสิทธิพูนพร (2556, หน้า 224) ได้ให้
ความหมายของค าว่าการสร้างอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกันสรุปได้ว่าการสร้างอัตลักษณ์  คือ การแสดงลักษณะ
เฉพาะที่บ่งบอกเกี่ยวกับตัวตนที่แตกต่างออกไปว่า “ฉันเป็นใคร” ซึ่งการสร้างอัตลักษณ์บนยูทูบสร้างได้ทุกคน 
ทุกกลุ่ม หรือทุกสังคม โดยสร้างและถ่ายทอดผ่านการใช้ภาษาท้ังวัจนภาษา และอวัจนภาษา  
 จากการส ารวจรายการต่าง ๆ ในเบื้องต้น พบว่าในปัจจุบันมีรายการใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก 
และสิ่งหนึ่งที่ท าให้รายการต่าง ๆ มีความแตกต่าง และโดดเด่นกว่ารายการอ่ืน ๆ คือ ผู้ด าเนินรายการที่มักจะ
น าเสนอความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด  เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของรายการ และ 
สร้างจุดเด่นให้รายการ เช่นเดียวกับรายการ “ตามใจตุ๊ด”  ซึ่งมีผู้ด าเนินรายการที่มีเพศภาพเป็น ตุ๊ด ท าหน้าที่
น าผู้ชมรายการไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ โดยวิธีการตามใจผู้ด าเนินรายการ หลักเพียงแค่
หนึ่งคน คือ เอม วิทวัส รัตนบุญบารมี หรือเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในวงการบันเทิง คือเอมตามใจตุ๊ด ซึ่งจุดเด่นของ
ผู้ด าเนินรายการคือด าเนินรายการด้วยการพูดตรงไปตรงมาด้วยกิริยาท่าทางแบบผู้หญิงที่สามารถสร้างสีสัน  
เสียงหัวเราะ และความสนุกสนาน ให้กับผู้ชมรายการเป็นอย่างดี ด้วยจุดเด่นดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ติดตามชมทาง
ช่อง Tamjaitood official มากถึง 1,700,000 คน และมีการเข้าชมรายการตามใจตุ๊ดแต่ละตอนมากกว่า 
1,000,000 วิว อีกท้ังบางตอนมียอดวิวสูงถึง 5,000,000 วิว 

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าด้วยความโดดเด่นดังกล่าวรายการตามใจตุ๊ดจึงมีผู้ชมให้ความสนใจ เพราะ
นอกจากเป็นรายการที่ให้ความบันเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้รับชม แล้ว ยังเป็นรายการที่น าเสนอ
ความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ผ่านการใช้ภาษาของตุ๊ดได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อพิจารณาความหมายของค าว่าตุ๊ด 
พบว่า บุษกร สุริยสาร (2557, หน้า 24) ได้ขยายความค าว่าตุ๊ด สรุปได้ว่า ค าว่า ตุ๊ด มาจากภาพยนตร์เรื่อง 
Tootsie น าแสดงโดยดัสติน ฮอฟแมน เป็นค าเรียกที่ใช้เหมือน กับค าว่า fag หรือ faggot ในภาษาอังกฤษ  
มีความหมายในลักษณะดูถูกเหยียดหยาม ส าหรับชายที่เป็นเกย์ กะเทยหรือตุ๊ด และคนข้ามเพศจากชายเป็น
หญิง แต่อาจได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการใช้ค านี้ ทัง้นี้ผู้วิจัยไม่ได้มีเจตนาที่จะ
ดูถูกเหยียบหยามเพศที่สาม แต่เนื่องด้วยชื่อของรายการ คือ ตามใจตุ๊ด ผู้วิจัยจึงใช้ค าว่า “ตุ๊ด” ตามชื่อของ
รายการเท่านั้น   
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจ และเห็นความส าคัญที่จะศึกษา รายการตามใจตุ๊ด เนื่องจากปรากฏการใช้
ภาษาบ่งบอกความเป็นตัวตน และน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ดได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งการน าเสนออัตลักษณ์ของ 
ตุ๊ดดังกล่าว เป็นการใช้ถ้อยค าเพ่ือบ่งบอกความเป็นตุ๊ดได้อย่างชัดเจน ดูแล้วสนุกสนาน  ชวนติดตาม เนื่องจาก
ความกล้าแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป ดังที่ มยุรา ปุลวามะระ (2561)  ได้กล่าว
ไว้ว่า ตุ๊ดเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีตัวตนที่โดดเด่น ชัดเจน และมีความสามารถทางภาษา รู้จักเลือกสรร
ถ้อยค ามาสร้างใหม่ หรือแต่งเติมให้มีความทันสมัย มีสีสันโดดเด่น น่าสนใจ และแปลกใหม่  อีกทั้งมี 
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ความเด่นชัดเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา และสนุกสนาน รวมถึงเป็นการท าให้มองเห็นแง่มุมใหม่ของตุ๊ด เพ่ือน าสู่
การยอมรับตัวตนจากสังคม  

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาวัจนภาษาในการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ผ่านผู้ด าเนินรายการตามใจตุ๊ด 

 

วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. รวบรวมบทรายการตามใจตุ๊ดของช่อง Tamjaitood official จาก www.youtube.com โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง คือเจาะจงเลือกรายการที่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีช่วงของรายการครบและเหมือนกันทุกตอน หลังจากนั้น  
ช่วงรายการจะปรับเปลี่ยนโดยตัดบางช่วงออก และหลังจากนั้นไม่นานรายการก็ปิดตัวลง ได้จ านวนตอน
ทัง้หมด 34 ตอน 
 3. ถอดเทปรายการตามใจตุ๊ดทั้ง 34 ตอน และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนด
ไว้ในขอบเขตเนื้อหา 
 4. ผู้วิจัยปรับกรอบแนวคิดกลวิธีการใช้ภาษาในการน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จากงานวิจัยของ มยุรา  
ปุลวามะระ (2561) ศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” จากหนังสือชุดบันทึกของ  ตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอ  
ในประเด็นการใช้ภาษาประดิษฐ์ถ้อยค าเพ่ือการน าเสนอลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์ การใช้ค าสแลงกับ 
การน าเสนอตัวตนทางเพศ และการจัดการอัตลักษณ์ผ่านค าบอกบุรุษท่ี 1 และค าลงท้าย 

5. สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาวัจนภาษาในการน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ผ่านผู้ด าเนินรายการตามใจตุ๊ด สามารถ

แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การใช้ภาษาประดิษฐ์ถ้อยค าเพื่อการน าเสนอลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
  การประดิษฐ์ถ้อยค าเพ่ือการน าเสนอลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์ คือ การประดิษฐ์หรือ
สร้างสรรค์ถ้อยค าแปลกใหม่ขึ้นมาใช้ ซึ่ งการใช้ถ้อยค าที่สร้างสรรค์เหล่านี้ เป็นการน าเสนอภาษาที่มี 
ความแตกต่างและน่าสนใจ แบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 
 1.1 การใช้ภาษาประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าคล้องจอง 
  การประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าคล้องจอง คือ การประดิษฐ์ถ้อยค าที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน  
ทั้งการสัมผัสสระ และการสัมผัสพยัญชนะ ซึ่งค าที่น ามาสัมผัสคล้องจองกันอาจเป็นค าสองพยางค์หรือส านวน 
ก็ได้ พบว่ามีทั้งหมด 7 ข้อความ เช่น ตามไปดูหนูท าได้ สุดจัดปลัดบอก และโกรธคือโง่โมโหคือบ้า ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 

http://www.youtube.com/?fbclid=IwAR2jNFhetFit2uvtrwPoWbLWh853q6Fi9X5X7ugj10NDSlmLCYEIBB85ERA
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 รายการตามไปดูค่ะ ตามไปดู หนูท าได้ ดูจากแดดมันก็จะแบบมันควรมาเดินตอนเย็นอีดอก ถ้าไม่ได้ 
หิวจริง ๆ อย่ามาตอนกลางวันอ่ะ 

(วิทวัส รัตนบุญบารมี, 2561) 
 

  จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่เอม (ผู้ด าเนินรายการ) ตามใจตุ๊ด ก าลังเดินหาอาหารกินเล่น 
ในตลาดอัมพวา และเดินพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า อีกทั้งหยอกล้อผู้คนที่เดินไปเดินมา จนมีคนถามว่ามาจาก
รายการอะไร เอมจึงบอกว่ารายการตามไปดู ตามไปดูหนูท าได้   
  จะเห็นได้ว่าข้อความ “ตามไปดู หนูท าได้” จัดอยู่ในการประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าคล้องจอง  
โดยเป็นการต่อค าที่มีเสียงสัมผัสสระคลองจองกัน ซึ่งค าที่มีสระตัวเดียวกันคือค าว่า “ดู” และค าว่า “หนู”   
ซ่ึงค าว่า “ดู”ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, หน้า 441) หมายถึง ก. ใช้สายตาเพื่อให้เห็น เช่น 
ดูภาพ ดูละคร ส่วนค าว่า “หนู” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556 , หน้า 1293) หมายถึง  
สรรพนามบุรุษที่ 1 ผู้น้อยใช้พูดค าผู้ใหญ่ สรรพนามบุรุษที่ 2 ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย ค าส าหรับเรียกเด็ก  
มีความหมายไปในทางเอ็นดู ซึ่งนอกจากนี้ “ตามไปดู” และ “หนูท าได้” ยังเคยเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีอยู่จริง
และเคยได้รับความนิยมในอดีตแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว โดยเอมอาจจะคิดถึงชื่อของ 2 รายการนี้แล้วจึงน ามาต่อกัน 
เพราะคิดว่าทั้ง 2 รายการนี้อาจจะยังคงติดหูผู้ชมอยู่ จากบริบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า “ตามไปดู หนูท าได้” 
เป็นค าพูดน่ารัก ๆ ที่แสดงถึงความอ่อนโยนของเอม หรือการเปรียบตนเองให้มีความน่ารักเหมือนเด็ก รวมถึง
แสดงให้เห็นว่าเอมต้องการให้ตนเองดูเป็นผู้หญิงตัวเล็ก น่าทะนุถนอม ดั งนั้นการประดิษฐ์ถ้อยค าจาก 
ค าคล้องจองของชื่อรายการ ทั้ง 2 รายการนับเป็นความสามารถในการเลือกใช้ภาษาประดิษฐ์ถ้อยค าจาก 
ค าคล้องจอง   

     1.2 การใช้ภาษาประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าซ้อนเพื่อเสียง 
  การประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าซ้อนเพ่ือเสียง คือ การประดิษฐ์ถ้อยค าที่มีเสียงพยัญชนะต้น หรือ
เสียงสระเหมือนกัน อาจมีความหมาย หรือไม่มีความหมายก็ได้  พบว่ามีท้ังหมด 19 ข้อความ เช่น สะพงสะโพก 

ทะลงทะเล และผู้ชงผู้ชาย เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 เนี่ยจอดผู้ชายจะจอดอย่างนี้ แต่กะเทยจะเป็นงี้ ไหล่ยังเป็นอย่างงี้ เห็นป่ะองศามันจะได้ สะพงสะโพก 
มันจะเป็นแบบ 

(วิทวัส รัตนบุญบารมี, 2561) 
  จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่เอม (ผู้ด าเนินรายการ) ตามใจตุ๊ด ไปเที่ยวหัวหิน และต้องขับ
รถมอเตอร์ไซค์ เอมจึงแสดงให้ผู้ชมดูว่าการขึ้น การขับ และการลงมอเตอร์ไซค์ของผู้ชาย และกะเทยมีลักษณะ
แตกต่างกัน ถ้าจอดรถแบบนี้จะเป็นผู้ชาย แต่ถ้ากะเทยจะยกไหล่ขึ้นเบา ๆ มีองศาในการวางไหล่ วางมือ และ 
การนัง่จะเห็นได้ชัดที่สุดคือองศาของสะโพก ซึ่งผู้ชายกับกะเทยจะมีการนั่งที่แตกต่างกัน 
  จะเห็นได้ว่าข้อความ “สะพงสะโพก” จัดอยู่ในการประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าซ้อนเพ่ือเสียง  
ค าว่า “สะโพก” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, หน้า 1195) หมายถึง น. ส่วนของร่างกาย
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เบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง 2 ข้าง ส่วนค าว่า “สะพง” ไม่มีความหมายในพจนานุกรม 
ลักษณะการใช้ถ้อยค าข้างต้น เป็นการน าค าที่มีเสียงคล้ายคลึงกัน แต่รูปไม่เหมือนกันมาซ้อนกัน ถือเป็น 
การเพ่ิมพยางค์ของค าให้มีเสียงซ้อนกัน เพ่ือเสียงที่สมดุลและความไพเราะของค า โดยค าว่า “สะพงสะโพก”  
มีพยางค์ที่ 1 และ พยางค์ที่ 3 เป็นค าเดียวกัน ส่วนค าว่า “พง” และ “โพก” เป็นค าที่ซ้อนเสียงพยัญชนะ คือ 
พ [Ph] จากบริบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เอมมักใช้ค าเหล่านี้เพื่อดึงดูดความสนใจ และใช้ภาษาท่ีท าให้คนจดจ า 
รวมถึงโดดเด่นกว่าบุคคลทั่วไป โดยเอมสื่อให้เห็นว่าตนเป็นคนเปิดเผย นั่นหมายถึงเพศท่ีสาม (ตุ๊ด) มักน าเสนอ
ความเป็นตัวตนออกมาอย่างชัดเจน โดยมิอายใคร อาจเป็นเพราะพวกเขาเหล่านี้มองว่าเพศไม่ใช่ตัวตัดสิน 
ทุกอย่าง การท าดี หรือไม่ดีก็เช่นกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลนั้น ๆ   
โดยเอมสื่อออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเป็นเพศที่สาม (ตุ๊ด) ไม่ใช่เรื่องที่ผิด เอมจึงภูมิใจในความเป็นตัวตน
ของเอม และน าเสนอความเป็นเพศที่สาม (ตุ๊ด) ออกมาอย่างเต็มที่ ดังนั้นข้อความข้างต้น จึงเป็นการประดิษฐ์
ถ้อยค าจากค าซ้อนเพ่ือเสียง ซึ่งเป็นลักษณะการใช้ถ้อยค าของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพศท่ีสาม (ตุ๊ด) จึงเลือกน า
การประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าซ้อนเพื่อเสียงมาใช้เพราะอยากให้ตัวเองดูเหมือนผู้หญิง    

     1.3 การใช้ภาษาประดิษฐ์ถ้อยค าจากเพลง 
  การประดิษฐ์ถ้อยค าจากเพลง คือ การประดิษฐ์หรือดัดแปลงถ้อยค าในเนื้อเพลงขึ้นมาใหม่ 
 แต่ยงัคงมีเค้าโครงของเนื้อเพลงเดิม พบว่ามีท้ังหมด 12 ข้อความ เช่น จะไปกับแสงสีกับปีกที่สวย ๆ ให้เหมือน

หิ่งห้อยราตรี ทะเลสีด าไม่นานก็เขียว และปากน้ าโพนั้นโก้จริง ๆ เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ห้ามจับหิ่งห้อยนะคะ เดี๋ยวไฟช็อต ก็เหมือนกับเพลง จะไปกับแสงสีกับปีกท่ีสวย ๆ ให้เหมือนหิ่งห้อย
ราตรี 

(วิทวัส รัตนบุญบารมี, 2561) 
 

  จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่เอม (ผู้ด าเนินรายการ) ตามใจตุ๊ด ไปล่องเรือชมหิ่งห้อย 
ที่อัมพวา และเอมก็ตะโกนบอกทุกคนว่าห้ามจับหิ่งห้อย เดี๋ยวไฟจะช็อต ซึ่งเอมต้องการสื่อแบบข า ๆ ให้ผู้ชม
สับสนว่า แสงไฟคือแสงที่มาจากหิ่งห้อยจริง ๆ หรือเป็นแสงไฟที่มาจากหลอดไฟฟ้าแล้วเอามาติดไว้บนต้นไม้  
  จะเห็นได้ว่าข้อความ “จะไปกับแสงสีกับปีกที่สวย ๆ ให้เหมือนหิ่งห้อยราตรี” จัดอยู่ในการ
ประดิษฐ์ถ้อยค าจากเพลง โดยการประดิษฐ์ถ้อยค าข้างต้น เป็นการประดิษฐ์ถ้อยค ามาจากเนื้อเพลงผีเสื้อราตรี  
ของแคทรียา อิงลิช อัลบั้ม 2002 ราตรี ซ่ึงมีเนื้อเพลงว่า “จะไปกับเสียงกับปีกที่สวย ๆ ให้เหมือนผีเสื้อราตรี”  
เอมน าเนื้อเพลงมาดัดแปลงให้เข้ากับสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น นั่นคือ อัมพวาซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีการล่องเรือชมหิ่งห้อยในตอนกลางคืน เอมจึงเปลี่ยนจาก ค าว่า “ผีเสื้อ” เป็นค าว่า “หิ่งห้อย”  
ซ่ึงเพลงผีเสื ้อราตรีตามต้นฉบับต้องการสื่อให้เห็นว่าเป็นผู้หญิงที ่รักการเที ่ยว รักแสงสี อยากโบยบิน
ท่องเที่ยวไปเหมือนผีเสื้อ จากบริบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เพลงผีเสื้อราตรียังเป็นเพลงที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในหมู่เพศที่สาม (ตุ๊ด) สังเกตได้จากสถานบันเทิงกลางคืนที่เพศที่สาม (ตุ๊ด) ชอบไปเที่ยว
มักจะเปิดเพลงนี้คืนละหลาย ๆ ครั้ง และแต่ละครั้งเพศที่สาม (ตุ๊ด) ก็จะชอบร้องเสียงดัง และเต้นตาม
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อย่างสนุกสนานทุกครั้ง จนเป็นที่ทราบกันว่าเพลงนี้เปรียบเสมือนเพลงชาติของกลุ่มเพศที่สาม (ตุ๊ด)  
อีกทั้งเอมยังสื่อให้เห็นว่าตนเป็นผู้ที่รักความสนุกสนาน และชอบแสงสี ดังนั้นข้อความ จึงเป็นการประดิษฐ์
ถ้อยค าจากเนื้อเพลง ที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของตุ๊ด 

     1.4 การใช้ภาษาประดิษฐ์ถ้อยค าจากโฆษณา 
  การประดิษฐ์ถ้อยค าจากโฆษณา คือ การประดิษฐ์หรือดัดแปลงถ้อยค าเลียนแบบโฆษณา  
โดยยังมีข้อความส าคัญของโฆษณาต้นฉบับเหลือไว้  พบว่ามีทั้งหมด 5 ข้อความ เช่น ปาปริก้าขนมของคนดี 
เลย์ขนมของคนดี โปเต้ขนมของคนดี เนินมะปรางชื่อนี้มีแต่ของอร่อย และข้าวเกรียบรวยแป้ง เป็นต้น  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ปาปริก้าขนมของคนดี เผื่อปากริก้าเข้า เลย์ขนมของคนดี โปเต้ขนมของคนดี ตั้งแต่เด็กไม่เคยกิน
ข้าวเลย กินแต่โปเต้ตั้งแต่เด็กเลย 

(วิทวัส รัตนบุญบารมี, 2561) 
 
  จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่เอม (ผู้ด าเนินรายการ) ตามใจตุ๊ด ก าลั งจัดปาร์ตีอยู่กับ 
เพ่ือน ๆ และในปาร์ตีนั้นก็มีขนมขบเคี้ยวไว้กินเล่น ซึ่งอมก็หยิบขนมปาปริก้าขึ้นมา แล้วพูดว่าขนมของคนดี 
ต่อไปก็หยิบขนมเลย์ขึ้นมา แล้วพูดว่าเลย์ขนมของคนดีเช่นกัน สุดท้ายเอมหยิบขนมโปเต้ขึ้นมา แล้วก็ยังพูดว่า
โปเต้ขนมของคนดี ซึ่งเอมยังได้พูดทิ้งท้ายแบบข า ๆ ไว้อีกว่าตั้งแต่เด็กไม่เคยกินข้าว กินแต่ขนมโปเต้ เนื่องจาก
การถ่ายรายการตามใจตุ๊ดตอนนี้ เป็นตอนที่ 2 เอมจึงอยากให้มีโฆษณาเข้ามาให้รีวิว เพ่ือจะได้มีเงินท ารายการ
ตามใจตุ๊ดในตอน ต่อ  ๆ ไป  
  จะเห็นได้ว่าข้อความ “ปาปริก้าขนมของคนดี เลย์ขนมของคนดี โปเต้ขนมของคนดี”  
จัดอยู่ในการประดิษฐ์ถ้อยค าจากโฆษณา โดยการประดิษฐ์ถ้อยค าข้างต้น เป็นการประดิษฐ์ถ้อยค าจากโฆษณา
ขนมสแน็คแจ๊ค ซ่ึงมีข้อความที่ติดหูว่า “สแน็คแจ๊คขนมของคนดี” โดยสแน็คแจ๊ค เป็นขนมขบเคี้ยวถั่วลันเตา
อบกรอบ 100 เปอร์เซ็น และเป็นขนมที่มีการผลิตรสชาติบางรสชาติไว้ส าหรับเทศกาลกินเจ คือ รสโนวาซาบิ 
รสสาหร่ายโนริสแน็คแจ๊คโกลเด้น รสเห็ดหอมชิทาเกาะ รสวาซาบิ ซึ่งเป็น 4 รสชาติที่ถูกสร้างมาได้อย่างลงตัว 
สมกับสโลแกน “สแน็คแจ๊คขนมของคนดี” จากบริบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เอมตั้งใจใช้ ค าว่า “ปาปริก้า เลย์ 
โปเต้” ซึ่งเป็นชื่อขนมขบเคี้ยว แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นขนมขบเคี้ยวเหมือนกัน เอมจึง
น าเอาค าในโฆษณามาดัดแปลง ให้เป็น “ปาปริก้าขนมของคนดี เลย์ขนมของคนดี โปเต้ขนมของคนดี” เพ่ือให้
ผู้ชมสนใจในสิ่งที่เอมก าลังพูด และอาจจะเพ่ือให้ชื่อขนมขบเคี้ยวทั้งปาปริก้า เลย์ และโปเต้ เข้ามาเป็น
สปอนเซอร์ในรายการตามใจตุ๊ด อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมอรรถรสให้กับผู้ชมในการรับชมรายการ และเนื่องจากค าว่า 
“ขนมของคนดี” เป็นขนมสามารถรับประทานได้ในช่วงเทศกาลกินเจ และเป็นค าฮิตติดหูคนไทย ซ่ึงการที่เอม
ได้น าค าพูดที่มีในโฆษณาที่คนไทยคุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีมาดัดแปลง อีกทั้ งเอมต้องการสื่อให้เห็นว่าตน 
เป็นคนดี จึงเลือกกินขนมของคนดี นั่นคือการเอาสโลแกนของขนมมาโปรโมทตัวเอมเอง เพ่ือเป็นการย้ า
ให้คนที่มองว่าตนเป็นคนไม่ดี หรือมองเอมในแง่ลบ เปิดใจมองเอมในแง่บวก รวมถึงเอมต้องการสื ่อ  
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เป็นนัย ๆ ว่าอย่าตัดสินเพศที่สาม (ตุ๊ด) ทั้งที่ยังไม่ได้ท าความรู้จัก และยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาน าเสนอ
ความเป็นตัวตนออกมา ในลักษณะการประดิษฐ์ถ้อยค าจากโฆษณา  

     1.5 การใช้ภาษาประดิษฐ์ถ้อยค าจากภาพยนตร์ 
  การประดิษฐ์ถ้อยค าจากภาพยนตร์ คือ การประดิษฐ์หรือดัดแปลงถ้อยค าเลียนแบบค าพูด 
ในฉากส าคัญ ๆ ของภาพยนตร์ไทย พบว่ามีทั้งหมด 1 ข้อความ ได้แก่ ฉันมารอพ่ีที่ท่าบัวทุกวันเลย ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 
 
 เดี๋ยวค่อยคุย เอากูขึ้นไปก่อน คุยกันไปก่อนแล้วกัน ถ้าเขายังไม่หยุด ก็ยังไม่หยุด โอเคแล้วนะคะ  
ลากเข้าหน่อย แต่ว่า ฉันมารอพี่ที่ท่าบัวทุกวันเลย 

(วิทวัส รัตนบุญบารมี, 2561) 
 

  จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่เอม (ผู้ด าเนินรายการ) ตามใจตุ๊ด ไปเที่ยวบ้านบัว จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งเป็นสระบัวกระด้งใหญ่ และเป็นบัวที่ใบมีลักษณะคล้าย ๆ กับกระด้ง โดยถ้าใบบัวโตเต็มที่จะมี 
ขนาดใหญ่และมีความแข็งแรงพอที่จะสามารถให้คนขึ้นไปยืนบนใบบัวได้ เอมจึงลองขึ้นไปยืนถ่ายรูปบนใบบัว  
แล้วเอมก็โดนแกล้ง หลังจากนั้นเอมก็กลัว เอมจึงให้เจ้าหน้าที่ลากใบบัวเข้าฝั่ง ระหว่างนั้นเอมก็พูดขึ้นมาว่า 
ฉันมารอพ่ีที่ท่าบัวทุกวันเลย 
  จะเห็นได้ว่าข้อความ “ฉันมารอพี่ที่ท่าบัวทุกวันเลย” จัดอยู่ในการประดิษฐ์ถ้อยค าจาก
ภาพยนตร์ โดยการประดิษฐ์ถ้อยค าข้างต้น เป็นการประดิษฐ์ถ้อยค ามาจากประโยคที่ว่า “ฉันมารอพ่ีที่ท่าน้ า 
ทุกวันเลยนะ” ซ่ึงเป็นข้อความติดหูมาจากฉากท่ีนางนากมายืนรอพ่ีมากท่ีไปเกณฑ์ทหารที่ท่าน้ า จากภาพยนตร์
เรื่องพ่ีมากพระโขนง ซ่ึงโด่งดังและสร้างรายได้มากที่สุด โดยเอมน าค าพูดจากภาพยนตร์เรื่องพ่ีมากพระโขนง 
มาดัดแปลงให้ เข้ากับสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ณ ตอนนั้น คือ เอมก าลั งยืนอยู่บนใบบัวริมท่าน้ า   
โดย undubzapp (2561) ได้กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่องพ่ีมากพระโขนง ไว้ว่า พ่ีมากพระโขนงยุคนี้ ถือเป็น
ภาพยนตร์สร้างรายได้มหาศาล รายได้หลักพันล้าน อีกท้ังยังครองใจคนไทย จนบางคนไม่ได้ดูแค่เพียงรอบเดียว 
ซึ่งพ่ีมากพระโขนงยังได้รับเกียรติให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ าปี 2562   อีกท้ังละครและ
ภาพยนตร์เกี่ยวกับนางนากและพ่ีมากทุกเวอร์ชันที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงของต านาน
รักนางนาก ที่อาศัยอยู่ที่ย่านพระโขนง จากบริบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เอมต้องการเปรียบตนเองเป็น
นางเอก นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเอมต้องการบ่งบอกบุคคลรอบข้างว่าตนเป็นผู้หญิง และเพื่อแสดงภาพ
ความเป็นหญิงออกมา โดยเพศที ่สาม (ตุ ๊ด) มักน าตนเองไปเปรียบเทียบกับนางเอก ไม่ใช่ตัวร้าย  
เพราะละคร หรือภาพยนตร์โดยส่วนใหญ่นางเอกมักเป็นผู้ที่มีความเรียบร้อย อ่อนหวาน ฉลาด และสวย 
เพศที่สาม (ตุ๊ด) จึงต้องการเป็นนางเอก ทั้งในละคร และชีวิตจริง เพื่อให้ทุกคนในสังคมยอมรับในความ
เป็นตัวตนของเขา ดังนั้นประโยคข้างต้น จงึเป็นการประดิษฐ์ถ้อยค าจากภาพยนตร์  
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     1.6 การใช้ภาษาประดิษฐ์ถ้อยค าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับความนิยม 
  การประดิษฐ์ถ้อยค าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับความนิยม คือ การประดิษฐ์ หรือดัดแปลง
ถ้อยค าที่เลียนแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์ พบว่ามีท้ังหมด 5 ข้อความ 

เช่น เสือด า ฟ้าเหลืองดราม่า และเอ็มเคลวกไม่ลวก เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 เอม :  ทางเสือ...สายฟ้าลูกแม ่โตขึ้นจะส่งเข้าวงการ  
 ทีมงาน :  วงการนักแสดง 
 เอม :  นักการเมือง โดนอีกแล้ว กูโดนอีกแล้ว 
 ทีมงาน :  คุ้น ๆ ไหมเสือด าคุ้น ๆ ไหม 
 เอม :  คุ้น แต่ไม่พูดดีกว่า 
 ทีมงาน :  คุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหน 
 เอม :  ในทีวีมั้ง 

(วิทวัส รัตนบุญบารมี, 2561) 
 
  จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่เอม (ผู้ด าเนินรายการ) ตามใจตุ๊ด ไปเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารี
ปาร์คแอนด์แคมป์ ที่จังหวัดกาญจนบุรี และเอมก็นั่งรถชมสวนสัตว์ ให้อาหารสัตว์ หลังจากนั้นเอมก็มาเล่นกับ
เสือ ซึ่งทางสวนสัตว์จะเปิดให้ถ่ายรูปกับเสือ และจูงเสือเดินเล่น โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ดูแลความปลอดภัย
ตลอดเวลา แต่เอมก็กล้า ๆ กลัว ๆ หลังจากนั้นเอมก็มาถ่ายรูปกับลูกเสือด า และเอมก็พูดข า ๆ ว่าลูกเสือ 
โตขึ้นมาจะส่งให้เข้าวงการ และทีมงานก็แกล้งเล่นว่าวงการนักแสดง เอมเลยเล่นต่อว่าวงการนักการเมือง 
ทีมงานเลยถามว่าคุ้น ๆ ไหม เอมก็บอกว่าคุ้น ๆ ทีมงานก็ยังถามต่ออีกว่าคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหน เอมเลย 
ตอบสั้น ๆ ว่าในทีวี 
  จากตัวอย่างการสนทนาแสดงให้เห็นว่าเป็นการประดิษฐ์ถ้อยค าจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่ได้รับความนิยม โดยการประดิษฐ์ถ้อยค าข้างต้น เป็นการประดิษฐ์ถ้อยค าที่มาจากสถานการณ์ หรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นและเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคม ส านักข่าวทุกช่องน าเสนอข่าวเหตุการณ์
ดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ คือเหตุการณ์การฆ่าเสือด า ซึ่งข่าวการฆ่าเสือด าถือเป็นข่าวที่โด่งดังมาก 
ในตอนนั้น ทุกส านักพิมพ์มีข่าวเรื่องการฆ่าเสือด าออกมาน าเสนอให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึ งข่าว  
จากบริบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การพูดเพ่ือสร้างความดึงดูดใจให้ผู้ชม เป็นการประดิษฐ์ถ้อยค าจากกิจกรรม 
ที่ก าลังท าอยู่ตอนนั้น ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นกระแสและได้รับความนิยมในตอนนั้น ซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นว่า
เพศไม่ได้ตัดสินความดี และความชั่วของมนุษย์ แต่มนุษย์จะมีจิตใจหยาบกระด้างมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ 
จิตใต้ส านึกส่วนบุคคล โดยเอมต้องการสื่อว่าเพศที่สาม (ตุ๊ด) ก็เป็นเพียงชื่อที่ใช้เรียกเพศ แต่ไม่ได้เป็นตัวตัดสิน
มนุษย์แต่อย่างใด ทั้งนี้การที่เอมเอาเรื่องราวนี้มาล้อเลียน อาจจะเพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมให้สิ่งมีชีวิตที่เป็น
สัตว์ร่วมโลกของตนอีกด้วย ดังนั้นการสนทนาข้างต้น จึงเป็นการประดิษฐ์ถ้อยค าจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่ได้รับความนิยม 
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 2. การใช้ค าสแลงกับการน าเสนอตัวตนทางเพศ 
      ค าสแลงกับการน าเสนอตัวตนทางเพศ คือ ถ้อยค าหรือส านวนที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะกลุ่ม 
โดยเป็นภาษาท่ีไม่ได้รับการยอมรับว่าถูกต้อง และมักเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงตุ๊ดจะมีค าสแลงบ่งบอกตัวตน 
ทางเพศท่ีใช้สื่อสารและเข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

      2.1 การใช้ค าสแลงที่มีความหมายเกี่ยวกับเพศภาวะเพศวิถี 
  ค าสแล งที่มีความหมายเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถี คือ ค าสแลงที่มีความหมายบ่งบอกถึง 
เพศภาวะและเพศวิถีของตุ๊ด ซึ่งเป็นภาวะการเปิดเผยหรือปกปิดตัวตน กิริยาอาการ และท่าทาง ทีแ่ตกต่างจาก
สรีระร่างกาย หรือเพศสภาพ พบว่ามีท้ังหมด 3 ข้อความ ได้แก่ ด๊อกแด๊ก คัน และกัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ข้อดีของการมาเดินตลาดปลา หนึ่งตัวเหม็น สองเลอะเทอะ สามวุ่นวาย เออชอบเดินให้มันแบบดีดขา
เล่นมีกุ้งเป็น ๆ ด้วยหรอค่ะ อันนี้ตายแล้ว อันนี้ยังไม่ตาย ถ้าต่อให้เราท าอะไรก็ไม่มีวันตาย อันนี้ไม่ ด๊อกแด๊ก
ใช่ป่ะหัว  

(วิทวัส รัตนบุญบารมี, 2561) 
 

  จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่เอม (ผู้ด าเนินรายการ) ตามใจตุ๊ด ไปเดินตลาดประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดชลบุรี และเอมก็บรรยายข้อดีของการมาเดินตลาดปลา โดยพูดแบบข า ๆ ว่าหนึ่งตัวเหม็น สองเลอะ
เทอะ และสามวุ่นวาย และเอมก็บอกว่าชอบเดินแบบดีดขาเล่น แล้วก็ถามแม่ค้าในตลาดว่ามีกุ้งเป็น ๆ ด้วยหรอ
ค่ะ และเอมก็พูดต่อให้รู้ว่าอันนี้กุ้งตายแล้ว และอันนี้ก็ยังไม่ตาย ต่อให้ท าอะไรก็ไม่มีวันตาย หลังจากนั้นเอมก็
ถามแม่ค้าว่าอันนี้หัวไม่ด๊อกแด๊กใช่ป่ะ 
  จะเห็นได้ว่าข้อความ “ด๊อกแด๊ก” จัดอยู่ในค าสแลงที่มีความหมายเกี่ยวกับเพศภาวะและ 
เพศวิถี ซึ่งส านักข่าวอิศรา (2555) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า “ด๊อกแด๊ก” ไว้ในสารพัดค าศัพท์
พจนานุกรมฉบับ “กะเทย – เกย์” ว่าหมายถึง ท่าทางการเดินที่ไม่มั่นใจ จะแมนก็ไม่ใช่ จะสาวก็ไม่เชิง  
ส่วนใหญ่เป็นกิริยาของกะเทยที่ยังไม่รู้ตัวเองว่าเป็นกะเทย แต่กรณีที่ของเอมที่พูดหมายถึงกุ้ง ซึ่งเป็นการพูด 
ให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ณ ตอนนั้น จากบริบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เอมอาจจะเปรียบเทียบ
กิริยาอาการของกุ้งที่หัวกระดุกกระดิกขยับไปมาอยู่ไม่นิ่ง กับกิริยาอาการการเดินของเพศที่สาม (ตุ๊ด) ที่จะเดิน
แบบผู้ชายก็ไม่ใช่ จะเดินแบบผู้หญิงก็ไม่เชิง ซึ่งเป็นการเดินของผู้ชายที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพศที่สาม (ตุ๊ด)  
อีกทั้งเอมยังสื่อให้เห็นว่าเพศที่สาม (ตุ๊ด) บางคนอาจจะยังสับสนเรื่องเพศ หรืออาจจะยังกลัวคนในครอบครัว
และคนในสังคมไม่ยอมรับ จึงไม่กล้าเปิดเผยมากนัก โดยเอมอาจจะอยากบอกให้บุคคลเหล่านั้นมั่นใจ และ  
กล้าที่จะเปิดเผยความเป็นตัวตนออกมาอย่างภาคภูมิใจ ดังนั้นข้อความข้างต้น จึงเป็นค าสแลงที่มีความหมาย
เกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถี 
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     2.2 การใช้ค าสแลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเพศ การร่วมเพศและรู้สึกต้องการทางเพศ 
  ค าสแลงที่มีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเพศ การร่วมเพศและรู้สึกต้องการทางเพศ คือ  
ค าสแลงที่มีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเพศ ค าสแลงที่มีความหมายเกี่ยวกับการร่วมเพศ และค าสแลงที่มี
ความหมายเกี่ยวกับความรู้สึกต้องการทางเพศของตุ๊ด พบว่ามี 1 ข้อความ ได้แก่ ถวายบัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 เราก็จะไปอีกที่นึง ซึ่ งวันนี้กู เลือก เองค่ะ ไม่ต้องโทษทีมงาน เพราะว่า ไหนไอ้น้ าเอามาดิ้   
ที่กูให้มึงเสิร์ซอะ ทะเลบัวแดง สวยเป็นฟิลแบบว่าพายเรือเก็บดอกบัว กลางวันเก็บดอกบัว กลางคืนถวายบัว 

(วิทวัส รัตนบุญบารมี, 2562) 
 
  จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่เอม (ผู้ด าเนินรายการ) ตามใจตุ๊ด ไปเที่ยวทะเลบัวแดง  
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เอมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเอง หากมีอะไรไม่ถูกใจครั้งนี้จะไม่โทษทีมงาน 
เพราะปกติทีมงานจะเป็นคนเลือกสถานที่ท่องเที่ยวให้ทั้งหมด และเอมก็บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวว่า 
สวยพายเรือเก็บดอกบัวได้ กลางวันเก็บดอกบัว ส่วนกลางคืนถวายบัว 
  จะเห็นได้ว่าค าว่า “ถวายบัว” จัดอยู่ในค าสแลงที่มีความหมายเกี่ยวกับการร่วมเพศ  
ซ่ึงไทยรัฐออนไลน์ (2555) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า “ถวายบัว” ไว้ในพจนานุกรมค าศัพท์เกย์ เรียนรู้ไว้
ไม่เสียหาย ว่าหมายถึง การท ารักด้วยปาก หรือศัพท์ทางการแพทย์เรียกกันว่า ออรัลเซ็กส์ คมชัดลึก (2559)  
ได้ให้ข้อมูลออรัลเซ็กส์ไว้ว่า คือ การใช้ปากในการท ากิจกรรมทางเพศ เป็นสิ่งต้องห้ามและผิดกฎหมาย  
ในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เคร่งศาสนา ซึ่งมักจะเกี่ยวโยงกับการมีเซ็กส์กับคนเพศเดียวกัน ท าให้
กิจกรรมอย่างการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก และออรัลเซ็กส์ กลายเป็นตัวบ่งชี้ถึงการกระท าความผิด 
จากบริบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การท ารักด้วยปากหรือออรัลเซ็กส์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเพศชายและเพศหญิง 
แต่แตกต่างกับเพศที่สาม (ตุ ๊ด) ตรงค าที ่ใช้เรียกการท ากิจกรรมทางเพศด้วยปาก ซึ ่งเพศที่สาม (ตุ ๊ด)  
จะมีค าศัพท์เฉพาะกลุ่ม ที่ใช้เรียกการท ากิจกรรมทางเพศด้วยปากว่า “ถวายบัว” โดยเพศที่สาม (ตุ๊ด) 
เปรียบเทียบอวัยวะเพศชายเป็นเสมือนดอกบัว ดังนั้นข้อความข้างต้น จึงเป็นค าสแลงที่มีความหมายเกี่ยวกับ
การร่วมเพศ 
 
 3. การจัดการอัตลักษณ์ผ่านค าบอกบุรุษที่ 1 และค าลงท้าย 

  การจัดการอัตลักษณ์ผ่านค าบอกบุรุษที่ 1 และค าลงท้าย คือ ค าที่ใช้แทนผู้พูดในการสนทนา  
ซ่ึงสามารถบอกสิ่งต่าง ๆ ของผู้พูดได้ ส่วนค าลงท้ายเป็นค าที่อยู่ต าแหน่งสุดท้ายของถ้อยค า โดยใช้แสดงเพศ
และวัยของผู้พูด แบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
     3.1 การใช้ค าบอกบุรุษที่ 1 กับภาพความเป็นหญงิ 
  ค าบอกบุรุษที่ 1 กับภาพความเป็นหญิง คือ บุรุษสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูด ซึ่งเป็นค าบอก 
บุรุษที่ 1 ที่แสดงให้เห็นความเป็นเพศหญิงของตุ๊ด พบว่ามีทั้งหมด 3 ข้อความ ได้แก่ เจ้ ฉัน และดิฉัน  

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 เอม : อยากมาดูมะขามเพชรบูรณ์ฝักใหญ่หรือเปล่า หวานจริง ก็มาดูหน่อมะขามหวาน 
เค้าหวานจริงหรือเปล่า 

 ทีมงาน : ยังไงอะ  
 เอม : เออน่ะ เดี๋ยวพาชิม เรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้เอง 

(วิทวัส รัตนบุญบารมี, 2562) 
 

  จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่เอม (ผู้ด าเนินรายการ) ตามใจตุ๊ด ก าลังเดินทางไปร้านเหล้า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และระหว่างการเดินทาง เอมก็บอกกับทีมงานว่าอยากมาดูมะขามเพชรบูรณ์ว่าฝักใหญ่ และ
หวานจริงมั้ย ก็เลยมาดูมะขามที่ร้านเหล้าหน่อย ว่ามะขามหวานจริ งหรือเปล่า ทีมงานจึงถามเอมว่า 
เป็นแบบไหน เอมเลยตอบทีมงานว่า เดี๋ยวพาชิม เรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้เอง 
  จะเห็นได้ว่า ค าว่า “เจ้” จัดอยู่ในค าบอกบุรุษที่ 1 กับภาพความเป็นหญิง วิกิพจนานุกรม 
(2561) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่าเจ้ไว้ว่า “เจ้”เป็นค าภาษาจีน ซึ่งเป็นค าเรียกพ่ีสาวของชาวจีน หรือผู้ที่
มีเชื้อจีน และผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า อีกทั้งเป็นการใช้ค าเรียกญาติ จากบริบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ถูก
เรียกว่าเจ้ในข้อความข้างต้น ไม่ได้เป็นผู้หญิง แต่เป็นเพศที่สาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่เพศที่สามที่มีอายุ 
น้อยกว่า เรียกเพศท่ีสามที่มีอายุมากกว่าว่าเจ้นั้น ถือเป็นการเรียกด้วยความนับถือ และสนิทสนมกันเหมือนเป็น 
พ่ีน้องกัน โดยค านี้แสดงให้เห็นว่าเอมต้องการสร้างสัมพันธ์ สร้างความใกล้ชิดระหว่างการสนทนา อีกทั้งแสดง
ให้เห็นว่าเอมมักใช้ค าแทนตนว่า “เจ้”เนื่องจากเป็นค าที่บ่งบอกว่าตนคือพ่ีสาว และเพ่ือให้ตนเป็นที่รู้จัก หรือ
เป็นที่นับหน้าถือตาในวงการตุ๊ด ดังนั้น ค าข้างต้น จึงเป็นค าบอกบุรุษท่ี  1 กับภาพความเป็นหญิง 

      3.2 การใช้ค าลงท้ายกับภาพความเป็นหญิง 
  ค าลงท้ายกับภาพความเป็นหญิง คือ ค าลงท้ายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพศหญิงของตุ๊ด  
โดยการใช้ค าลงท้ายจะแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ พบว่ามีทั้ งหมด 4 ข้อความ ได่แก่ คะ ค่ะ จ้ะ จ๊ะ  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
      
 เดี๋ยวมาเดินตลาดนี้ อีกตลาดนึง คือคนที่เค้านั่งกันนิ่ง ๆ ไม่ใช่แบบว่าซึมซับกับบรรยากาศนะ  
เพลงง่วงค่ะ  

(วิทวัส รัตนบุญบารมี, 2562) 
 

  จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่เอม (ผู้ด าเนินรายการ) ตามใจตุ๊ด ไปเดินตลาด แล้วได้ยิน
เสียงเพลงจึงพูดหยอกล้อผู้คนในตลาด ว่าคนที่นั่งกันนิ่ง ๆ ในตลาด ไม่ได้นั่งซึมซับกับบรรยากาศในตลาด  
แต่ที่นั่งกันนิ่ง ๆ เพราะได้ยินเสียงเพลงแล้วง่วง โดยเอมต้องการบอกว่าเสียงเพลง ณ ตอนนั้น เป็นเพลงที่ท าให้
ทุกคนรู้สึกง่วง 
  จะเห็นได้ว่าค าว่า “ค่ะ” จัดอยู่ในค าลงท้ายกับภาพความเป็นหญิง ตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, หน้า 248) หมายถึง ค าลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ 
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นอกจากนี้การใช้ค าลงท้ายข้างต้น แม้จะเป็นค าลงท้ายของเพศหญิง แต่เนื่องจากเอมเป็นเพศชายที่มีจิตใจ 
เป็นผู้หญิง หรือเพศที่สาม (ตุ๊ด) เอมจึงใช้ค าลงท้ายแบบผู้หญิง คือ ค าว่า “ค่ะ” จากบริบทข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่า เอมประชดประชันเสียดสีด้วยความสุภาพเรียบร้อย นั่นคือ เอมรู้ว่าควรสนทนากับบุคคลอ่ืนด้วยภาษา
รูปแบบใด และรู้จักเรียนรู้ความเป็นผู้หญิง โดยเอมแสดงความสุภาพในการล้อเลียนบุคคล และสถานที่ต่าง ๆ 
เพ่ือให้คนโดยรอบมองว่าเอมไม่ใช่เพศที่ใช้ค าพูดรุนแรง แต่เอมกลับมีกลวิธีให้บุคคลรอบข้างมองการล้อเลียน
เป็นเรื่องตลกขบขัน ซึ่งเพศที่สาม (ตุ๊ด) ที่อยากเป็นผู้หญิงมักจะใช้ค าลงท้ายนี้ ดังนั้นค าข้างต้น  จึงเป็น 
ค าลงท้ายกับภาพความเป็นผู้หญิง  
 
สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปผลการศึกษา การน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ผ่านการใช้ภาษาของผู้ด าเนินรายการตามใจตุ๊ด 
สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ ผลการศึกษาการใช้ภาษาพบการเลือกใช้ถ้อยค า  
เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตุ๊ด ทั้งหมด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การประดิษฐ์ถ้อยค าเพ่ือการน าเสนอลักษณะ 
ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ พบทั้งหมด 6 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) การประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าคล้องจอง พบจ านวน  
7 ข้อความ (2) การประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าซ้อนเพ่ือเสียง พบจ านวน 19 ข้อความ (3) การประดิษฐ์ถ้อยค า 
จากเพลง พบจ านวน 12 ข้อความ (4) การประดิษฐ์ถ้อยค าจากโฆษณา พบจ านวน 5 ข้อความ (5) การประดิษฐ์
ถ้อยค าจากภาพยนตร์ พบจ านวน 1 ข้อความ และ (6) การประดิษฐ์ถ้อยค าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับ
ความนิยม พบจ านวน 5 ข้อความ 2) การจัดการอัตลักษณ์ผ่านค าบอกบุรุษที่ 1 และค าลงท้าย พบทั้งหมด  
2 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) ค าบอกบุรุษที่ 1 กับภาพความเป็นหญิง พบจ านวน 3 ข้อความ  และ (2) ค าลงท้าย
กับภาพความเป็นหญิง พบจ านวน 4 ข้อความ และ 3) การใช้ค าสแลงในการน าเสนอตัวตนทางเพศ พบทั้งหมด 
2 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) ค าสแลงที่มีความหมายเกี่ยวกับเพศภาวะ / เพศวิถี พบจ านวน 3 ข้อความ และ 
 (2) ค าสแลงที่มีความหมายเก่ียวกับอวัยวะเพศ การร่วมเพศและรู้สึกต้องการทางเพศ พบจ านวน 1 ข้อความ  
 จากการศึกษาเรื่อง “การน าเสนออัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” ผ่านการใช้ภาษาของผู้ด าเนินรายการ  
ตามใจตุ๊ด” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา 3 ประเด็น คือ การประดิษฐ์ถ้อยค าเพ่ือการน าเสนอลักษณะ 
ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ การใช้ค าสแลงในการน าเสนอตัวตนทางเพศ และการจัดการอัตลักษณ์ผ่านค าบอกบุรุษที่ 
1 และค าลงท้าย สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้  
 1. การประดิษฐ์ถ้อยค าเพ่ือการน าเสนอลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์ พบผลการศึกษามากที่สุด  
โดยพบทั้งหมด 6 ประเด็น ได้แก่ การประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าคล้องจอง เช่น “ตามไปดูหนูท าได้” “สุดจัด 
ปลัดตาย” “โกรธคือโง่โมโหคือบ้า”  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสสระ และพยัญชนะ รวมถึงการน าส านวนไทย 
มาดัดแปลง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรา ปุลวามะระ (2561) ศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด”  
จากหนังสือชุดบันทึกของตุ๊ดและกว่าเจ้จะเป็นหมอ” ซ่ึงผลการศึกษาการประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าคล้องจอง  
ผลการศึกษาพบว่า ถ้อยค าคล้องจองที่พบในเรื่องเล่ามีทั้งเสียงสัมผัสสระและเสียงสัมผัสพยัญชนะ ซึ่งปรากฏ
กระจายอยู่ในเรื่องเล่าปรากฏเป็นทั้งชื่อเรื่อง ถ้อยค าในเนื้อเรื่องและในส่วนสรุป ตอนท้ายของเรื่องเล่า 
ในลักษณะข้อคิดสอนใจด้วย อีกทั้งพบการน าเอาส านวนไทยมาปรับใช้ด้วย ซึ่งผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีนี้ 
เพ่ือน าเสนอลักษณะตุ๊ดว่าเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีตัวตนที่โดดเด่นและ ยังเห็นถึงความสามารถทางภาษา
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ของผู้เขียนด้วยที่สามารถสร้างสรรค์ถ้อยค าคล้องจองให้มี ความหมายที่เด่นชัด เข้าใจง่าย ถ้อยค าที่พบ ได้แก่ 
สวยๆ รวยซิลิโคน โมหน้าฆ่าอดีต เรื่องรันทดรักคุด ตุ๊ดเพลีย ผัวหาง่ายแต่เพ่ือนตายน่ะหายาก 
 ในขณะที่ผลการศึกษาอีก 5 ประเด็น ได้แก่ การประดิษฐ์ถ้อยค าจากค าซ้อนเพ่ือเสียง การประดิษฐ์
ถ้อยค าจากเพลง การประดิษฐ์ถ้อยค าจากโฆษณา การประดิษฐ์ถ้อยค าจากภาพยนตร์ และการประดิษฐ์ถ้อยค า 
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับความนิยม  ไม่ปรากฏในงานวิจัยของ มยุรา ปุลวามะระ (2561) แต่มีแนวคิด 
ที่สอดคล้องกับแนวคิดการประดิษฐ์ถ้อยค าเพ่ือการน าเสนอลักษณะผู้มีความคิดสร้า งสรรค์ ดังที่ มยุรา  
ปุลวามะระ (2561) อ้างถึงใน Hiskey (2010) ได้กล่าวไว้ว่า ตุ๊ดเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีตัวตนที่โดดเด่น 
ชัดเจน และมีความสามารถทางภาษา รู้จักเลือกสรรถ้อยค ามาสร้างใหม่ หรือแต่งเติมให้มีความทันสมัย มีสีสัน
โดดเด่น น่าสนใจ และแปลกใหม่  อีกทั้งมีความเด่นชัดเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา และสนุกสนาน รวมถึงเป็นการ
ท าให้มองเห็นแง่มุมใหม่ของตุ๊ด เพ่ือน าสู่การยอมรับตัวตนจากสังคม ทั้งนี้คนรักเพศเดียวกัน ทั้งชายรักชายและ 
หญิงรักหญิง หรือที่เรียกกันว่า GAY มาจากค าเก่าในภาษาฝรั่งเศสว่า GAI ซ่ึงมีความหมายว่า สนุกสนาน ร่าเริง 
สดใส ปราศจากความกังวล ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากตุ๊ดเป็นผู้ที่มีความสนุกสนาน และ 
มีกลวิธีในการใช้ภาษาเพ่ือแสดงให้เห็นตัวตน รู้จักดัดแปลงค า ข้อความ ประโยค ให้เข้ากับเหตุการณ์ 
สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง อีกทั้งการประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ถ้อยค าแปลกใหม่ขึ้นมาใช้ การใช้
ถ้อยค าที่สร้างสรรค์เหล่านี้เป็นการน าเสนอภาษาที่มีความแตกต่างและน่าสนใจ  
 2. การจัดการอัตลักษณ์ผ่านค าบอกบุรุษที่ 1 และค าลงท้าย พบผลการศึกษารองลงมา โดยพบท้ังหมด  
2 ประเด็น ได้แก่ ค าบอกบุรุษที่ 1 กับภาพความเป็นหญิง และค าลงท้ายกับภาพความเป็นหญิง ทั้งนี้การใช้ค า
แทนตัวผู้พูดของตุ๊ด เป็นการใช้ค าแทนตัวผู้พูดเพ่ือแสดงให้เห็นว่าตุ๊ดมีความเป็นผู้หญิง อีกทั้งการใช้ค าลงท้าย
เพ่ือแสดงให้เห็นตัวตนของตุ๊ดว่ามีความเป็นผู้หญิง รวมถึงการใช้ค าแทนตัวผู้พูดและค าลงท้าย ตุ๊ดสามารถใช้ค า
ทัง้ 2 ประเภท ได้อย่างถูกต้อง และรู้กาลเทศะ ซึ่งการใช้ค าแทนตัวผู้พูด และค าลงท้ายในการสนทนา สามารถ
บอกสิ่งต่าง ๆ ของผู้พูดได้ และแสดงตัวตนให้เห็นภาพความเป็นหญิงของตุ๊ด ผลการศึกษาข้างต้น สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ มยุรา ปุลวามะระ (2561) ศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ของ “ตุ๊ด” จากหนงัสือชุดบันทึกของตุ๊ด 
และกว่าเจ้จะเป็นหมอ” ผลการศึกษาพบว่า  ตุ๊ดต้องการบอกทุกคนว่าเขาเป็นผู้หญิง ถึงแม้สรีระร่างกายไม่ใช่
ผู้หญิง แต่การใช้ค าเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจของผู้หญิงในตัวเขา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา 
นันทิวัธวิภา (2547) ศึกษาเรื่อง “ภาษาเกย์ : การศึกษาวิเคราะห์” ผลการศึกษาพบว่า ผู้พูดที่เป็นเกย์ต้องการ
ให้คู่สนทนายอมรับฐานะทางเพศว่าตนเองเทียบเท่ากับผู้หญิง ค าลงท้ายจึงมีจุดประสงค์การใช้ค า เพ่ือแสดง
อารมณ์และความรู้สึกสนุกสนาน หยอกล้อ ล้อเลียน ประชดประชันกันภายในกลุ่มที่สนิทสนมกัน มักแฝง
น้ าเสียงลงเสียงหนักหรือขึ้นเสียงสูงกว่าเสียงปกต ิ
 ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า งานวิจัยเรื่องนี้มีผลการศึกษาที่แตกต่างจากผลการศึกษาเรื่อง  
“ภาษาเกย์ : การศึกษาวิเคราะห์” ในประเด็นการพูดกับผู้ที่ไม่คุ้นเคย ผลการศึกษาพบว่า เกย์จะใช้น้ าเสียงแฝง 
ความสุภาพในการสนทนา แต่ผลการศึกษาเรื่องนี้พบว่า ตุ๊ดใช้ค าลงท้ายในการสนทนาโดยไม่มีการแบ่งแยกว่า 
คู่สนทนาสนิทหรือไม่สนิท  
 3. ค าสแลงกับการน าเสนอตัวตนทางเพศ พบผลการศึกษาน้อยที่สุด โดยพบทั้งหมด 2 ประเด็น ได้แก่  
ค าสแลงที่มีความหมายเกี่ยวกับเพศสภาวะ เพศวิถี เช่น “คัน” “กัด” เป็นต้น และค าสแลงที่มีความหมาย
เกี่ยวกับอวัยวะเพศ การร่วมเพศ และรู้สึกต้องการทางเพศค าสแลงกับการน าเสนอตัวตนทางเพศ ได้แก่  
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ถวายบัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศวรรณ ทัพสุวรรณ (2561) ศึกษาเรื่อง “ค าสแลงในละครชุดไดอารี่
ตุ๊ดซี่ส์ ซีซั่น 1” ในประเด็นที่เกี่ยวกับเพศ โดยตุ๊ดจะใช้ภาษาเป็นการใช้ภาษาเป็นหลักการพลิกแพลงวิธีการใช้ 
อย่างมีศิลปะ ไม่หยาบโลนเกินไป หรือใช้วิธีหลีกเลี่ยงค า หรือกลบเกลื่อนถ้อยค า เช่น ค าว่า “ไส้กรอก” หรือ 
ค าว่า “งู” หมายถึง อวัยวะเพศชาย ค าว่า “ยิ้ม” หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ ค าว่า “นก” หมายถึง พลาดในสิ่ง
ที่คาดหวังหรือไม่เป็นไปตามความคาดหมาย ทั้งนี้การใช้ค าสแลงของตุ๊ด เป็นการใช้ค าสแลงบ่งบอกตัวตน 
ทางเพศที่ใช้สื่อสารและเข้าใจกันเพียงกลุ่ม อีกทั้งตุ๊ดสามารถใช้ค าสแลงเพ่ือสร้างความสนิทสนม สร้างสีสัน 
และสร้างความสนุกสนาน เพ่ือไม่หยาบโลนเกินไป และหลีกเลี่ยงความไม่สุภาพ ดังที่ สมใจ เสรีวงศ์ (2526)  
ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาสแลงเป็นภาษาที่ใช้สื่ออารมณ์ขันหรือสื่ออารมณ์กระทบกระแทก ภาษาสแลงเป็นภาษาที่มี
สีสันแปลกใหม่ และไม่เป็นทางการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตุ๊ดรู้จักใช้ภาษาในการสร้างตัวตน เพ่ือให้คนในสังคม
ยอมรับมากขึ้น และท าให้ตนเองมีบทบาททางสังคมที่ดีขึ้น การใช้ถ้อยค าจึงเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นตุ๊ดจึงเป็น 
ผู้ที่รู้จักประดิษฐ์ถ้อยค าเพ่ือน าเสนอตัวตน และเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้ถ้อยค า  หรือ 
การประดิษฐ์ถ้อยค าข้ึนมาใหม่ ท าให้ตุ๊ดมีตัวตนที่น่าจดจ ามากขึ้น   
  
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาการน าเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ดผ่านการใช้ภาษาของผู้ด าเนินรายการอ่ืน ๆ เช่น รายการ 
สะตุ๊ดจ๊อบ รายการตกลงไปไหนนะ รายการโตกะตุ๊ด เป็นต้น 
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สมใจ เสรีวงศ์.  (2526).  ภาษาสแลงในภาษาไทยกรุงเทพฯ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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นามสกุลชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ 
SURNAMES USED IN KOH YAO DISTRICT, PHANG NGA PROVINCE 

 : AN ETHNOSEMANTIC ANALYSIS 
  

นูรฎ์ฮัยฟาร์ คอลออาแซ1  และสุริยา ทองค า2 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “นามสกุลชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์”  
มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาโครงสร้างค าของนามสกุลชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และ 2. เพ่ือศึกษาที่มา
และความหมายนามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

ผลการศึกษา พบข้อมูลนามสกุลดั้งเดิมทั้งหมด 37 นามสกุล แบ่งเป็นโครงสร้างนามสกุล 2 หน่วยค า 
จ านวน 29 นามสกุล และโครงสร้างนามสกุล 3 หน่วยค า รองลงมา จ านวน 8 นามสกุล ส่วนที่มาและ
ความหมายนามสกุล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การประกอบอาชีพ แบ่งเป็นอาชีพการเกษตร และอาชีพ
ประมง พบ 28 นามสกุล ถิ่นที่อยู่ พบ 4 นามสกุล ความมั่งค่ังร่ ารวยและยศถาบรรดาศักดิ์ พบ 3 นามสกุล และ
วิถีชีวิต พบ 2 นามสกุล 

 
ค าส าคัญ: นามสกุล อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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บทน า 
 จังหวัดพังงาประกอบด้วย 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพังงา กะปง ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า คุระบุรี   
ทับปุด ท้ายเหมือง และเกาะยาว ซึ่งอ าเภอเกาะยาว เป็นอ าเภอที่มีลักษณะพิเศษกว่าอ าเภออ่ืน ๆ ด้วยสภาพ
พ้ืนที่เป็นเกาะ ประกอบด้วยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และรายล้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 200 เกาะ  
แนะน าเกาะยาว(2551) 
 ก้อเส็น ดาวเรือง (2562, สัมภาษณ์) ปราชญ์ชาวบ้านอ าเภอเกาะยาว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอ าเภอ 
เกาะยาวว่า แต่เดิมพ้ืนที่เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อยไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สงคราม 
เก้าทัพ  ที่พม่าได้ยกทัพมาท าศึกกับประเทศไทย รวมถึงหัวเมืองทางใต้ คือ เมืองถลาง ณ เวลานั้นมีค าสั่งจาก
ทางราชการให้ส่งทหารมาช่วยท าศึกกับทัพพม่า เจ้าเมืองไทรบุรีซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศไทยได้ส่งทหาร
เดินทางโดยทางเรือเพ่ือเข้ามาช่วยเหลือ โดยตั้งขบวนเรือมาตั้งแต่เมืองไทรบุรี ผ่านมายังเกาะยาวน้อย และ
เกาะยาวใหญ่ ระหว่างทางเกิดคลื่นลมมรสุมบริเวณหัวแหลมที่เกาะยาวใหญ่ และด้วยลักษณะพ้ืนที่ที่เป็น
หัวแหลมเป็นที่บรรจบกันของทางน้ าท าให้น้ าเชี่ยวกราก ส่งผลให้ทหารแต่ละนายต้องพาย เรือฝ่าคลื่นลม 
อย่างหนัก และด้วยความเหนื่อยล้าบรรดาทหารจึงหยุดพักเหนื่อยระหว่างทาง  การเดินทางจึงเป็นไปด้วย 
ความล่าช้า ฝ่ายเมืองถลางเข้าใจผิดคิดว่าทัพทหารจากเมืองไทรบุรีไม่มาช่วยท าศึกท าให้รู้สึกไม่พอใจ  
ข่าวความไม่พอใจนี้ล่วงรู้ไปถึงแม่ทัพจากเมืองไทรบุรี จึงเกิดความน้อยใจที่ความพยายามให้การช่วยเหลือของ
กองทัพตนถูกมองในแง่ลบ จึงถอนทัพกลับเมือง แม่ทัพคนหนึ่งเดินทางกลับเมือง ส่วนแม่ทัพอีกคนไม่ได้ยกทัพ
กลับแต่ได้ขึ้นพักอาศัยที่เกาะยาวใหญ่ โดยมีทหารเอกพักอาศัยอยู่ที่เกาะยาวน้อย  
 อภิรักษ์  สกุลสัน และคณะ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงข้อมูลอ าเภอเกาะยาวไว้ในหนังสือวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อ าเภอเกาะยาว โดยมีรายละเอียดบางส่วนที่สอดคล้อง และแตกต่างกันว่า บรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวเกาะยาว
อพยพมาจากชายฝั่งเมืองตรัง สตูล และเมืองอ่ืน ๆ ที่อยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ เมื่อสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2328 พม่าได้ยกทัพมาตีหัวเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทย ผู้อพยพได้หลบหนี
พม่ามาพบเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ เมื่อเห็นว่าเกาะทั้งสองมีท าเลที่ตั้งเหมาะสมที่จะหลบภัย จึงยึดเอา
พ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งหลักแหล่งท ามาหากินสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 แม้ข้อมูลการตั้งชุมชนเกาะยาวจะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า แท้จริงแล้วชาวบ้านเกาะยาวอพยพ  
มาจากจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศไทยด้วยเหตุผลประการใด แต่มีข้อมูลบางประการที่ชาวบ้านในชุมชน
ยืนยันว่าค าบอกเล่าดังกล่าวมีมูลเหตุที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีการบอกต่อ และสืบทอดต่อกันมา 
ซึ่งมีร่องรอยปรากฏอยู่ เช่น ชาวเกาะยาวน้อยมีส าเนียงการพูด การใช้ภาษา ใกล้เคียงกับชาวจังหวัดตรัง 
ในขณะที่ชาวเกาะยาวใหญ่ส าเนียงการพูด การใช้ภาษา ใกล้เคียงกับชาวจังหวัดสตูล ยังรวมไปถึงการประกอบ
อาชีพที่มีความใกล้เคียงกับทั้งสองจังหวัดอีกด้วย 
  อาชีพของชาวอ าเภอเกาะยาวเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความโดดเด่น เนื่องจากเกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย  
มีสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ชาวเกาะยาวใหญ่มักท าไร่ท านา ส่วนชาวเกาะยาวน้อยมักท าประมง 
สังเกตเห็นได้จากนามสกุลของชาวบ้านทั้งสองเกาะ ที่สะท้อนความเชี่ยวชาญด้านการประกอบอาชีพเอาไว้  
เป็นต้นว่า วงษ์นา ไถนาเพรียว ท านาดี ท านากล้า ปลูกไม้ดี ในขณะที่ชาวเกาะยาวน้อยมีนามสกุลที่เกี่ ยวกับ 
การท าประมง เช่น กล้าสมุทร ศรีสมุทร  เริงสมุทร  ด าสมุทร  ถิ่นทะเล  ถิ่นเกาะยาว  เป็นต้น    

น่าสังเกตุว่านามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาวมีจุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ 
และคติความเชื่อในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ ซึ่งสนใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ดังที่จตุพร โดมไพรวัลย์ (2555, หน้า 23) ได้กล่าวไว้ว่า อรรถศาสตร์
ชาติพันธุ์ (Ethnosemantics) เป็นการศึกษาภาษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าถึงระบบความรู้ ความคิด ค่านิยม 
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ทัศนคติ ของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง เพราะเชื่อว่าภาษาเป็นสิ่งสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและการมองโลกของผู้พูด 
ทั้งนี้เพราะรูปภาษาหนึ่ง ๆ จะมีมโนทัศน์แอบแฝงอยู่ ดังนั้นการวิเคราะห์โครงสร้างของภาษาและความหมาย
ของค าศัพท์ในแต่ละหมวดของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง จะท าให้เข้าใจระบบความนึกคิดความเชื่อและค่านิยม
ของกลุ่มชนนั้น ๆ ได้  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “นามสกุลชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์” เพ่ือเข้าถึงระบบความนึกคิดของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงาได้อย่างลึกซึ้งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างนามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
 2. เพื่อศึกษาที่มาและความหมายนามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
   
วิธีการศึกษา  
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจและรวบรวมนามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
ดังนี้ 
  1. การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกนามสกุลของนักเรียนที่เป็นชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และ  
ก าลังศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 รวมจ านวนทั้งสิ้น 125 นามสกุล  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 นามสกุลของชาวเกาะยาวใหญ่ เก็บข้อมูลจากโรงเรียน จ านวน 9 โรงเรียน  
    1.2 นามสกุลของชาวเกาะยาวน้อย เก็บข้อมูลจากโรงเรียน จ านวน 5 โรงเรียน 
จากนั้นน าข้อมูลนามสกุลทั้งหมด ไปสอบถามเจ้าของนามสกุล หรือปราชญ์ชาวบ้านว่าเป็นนามสกุล
ดั้งเดิม 

หรือไม ่เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในผลการศึกษาต่อไป 
  2. การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ จากเจ้าของนามสกุล เครือญาติ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับนามสกุลนั้ น ๆ ได้แก่ ผู้ให้
สัมภาษณ์ชาวเกาะยาวใหญ่ จ านวน 5 คน และชาวเกาะยาวน้อยจ านวน 6 คน รวมจ านวน 11 คน 
 3. การวิเคราะห์ ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์ดังนี้ 
     3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาษา โดยภาพรวมผู้วิจัยได้ปรับกรอบการวิเคราะห์จากงานวิจัยของ 
วนิดา เจริญศุข (2532) ส่วนประเด็นโครงสร้างของค า ใช้กรอบการวิเคราะห์ของโอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ  
กลิ่นบุบผา (2551)  และประเด็นที่มาและความหมายใช้กรอบการวิเคราะห์ของกฤติกา ชูผล (2554)  
  3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงเป็นภาษาไทย
มาตรฐานแล้ววิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยยึดเอาข้อมูลสัมภาษณ์จากเจ้าของนามสกุลเป็นข้อมูลส าคัญ 
ในการวิเคราะห์ที่มาและความหมายของนามสกุล 
 4. สรุปและเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการศึกษา  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการตั้งนามสกุลในอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พบข้อมูลนามสกุลดั้งเดิม
ทั้งสิ้น 37 นามสกุล จ าแนกผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ คือ โครงสร้างของนามสกุล และท่ีมาและความหมาย
นามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  
 1. โครงสร้างของนามสกุล  

โครงสร้างของนามสกุล หมายถึง นามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ที่ประกอบจาก
หน่วยค าตั้งแต่ 1 หน่วยค าขึ้นไปจนถึงหลายหน่วยค าโดยแต่ละหน่วยค าจะต้องมี 1 หน่วยความหมาย และ  
ใน 1 ค าอาจประกอบด้วย 1 หน่วยค า หรือหลายหน่วยค าก็ได้ ซึ่งแต่ละหน่วยค าอาจมาจากภาษาไทยหรือ
ภาษาอ่ืนก็ได้ จากนามสกุลดั้งเดิมทั้ง 37 นามสกุล สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของค า ได้เป็น 2 โครงสร้าง คือ 
โครงสร้างนามสกุลที่ประกอบด้วยค ามูล 2 หน่วยค า และโครงสร้างนามสกุลที่ประกอบด้วยค ามูล 3 หน่วยค า 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 นามสกุลที่ประกอบด้วยค ามูล 2 หน่วยค า เป็นค าประสมที่น าค ามูล 2 หน่วยค า มาประสมกัน  
ซึ่งเป็นนามสกุลที่พบมากท่ีสุด จ านวน 29 นามสกุล คิดเป็นร้อยละ 78.37 ดังตัวอย่าง     
     นามสกุล “เริงสมุทร” ประกอบด้วย 2 หน่วยค า 3 พยางค์ เป็นค าประสมที่น าค ามูล 2 ค า  
มาประสมกัน คือ ค าว่า “เริง” กับ ค าว่า “สมุทร” ดังนี้ 
     ค าว่า “เริง” มาจากภาษาไทย หมายถึง รู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจ 
     ค าว่า “สมุทร” มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง ทะเลลึก 
 

ตารางท่ี 1.1 โครงสร้างนามสกุลที่มี 2 หน่วยค า 

 จากตารางโครงสร้างนามสกุลข้างต้น เห็นได้ว่าโครงสร้างนามสกุลเริงสมุทรมี 2 หน่วยค า   
3 พยางค์ ซึ่งค าว่า “เริง” มาจากภาษาไทย หมายถึง รู้สึกสนุกสนาน เบิกบานใจ และค าว่า “สมุทร” มาจาก
ภาษาสันสกฤต หมายถึง ทะเลลึก ดังนั้น นามสกุล “เริงสมุทร” จึงมีความหมายว่า ผู้ที่มีความรื่นเริง 
ในท้องทะเล 

  1.2 นามสกุลที่ประกอบด้วยค ามูล 3 หน่วยค า เป็นค าประสมที่น าค ามูล 3 หน่วยค า มาประสมกัน  
พบจ านวน 8 นามสกุล คิดเป็นร้อยละ 21.62 ดังตัวอย่าง 

    นามสกุลปลูกไม้ดีประกอบด้วย 3 หน่วยค า 3 พยางค์ เป็นค าประสมที่น าค ามูล 3 ค า มาประสมกัน  
คือค าว่า “ปลูก” ค าว่า “ไม”้ และค าว่า “ดี” ดังนี้ 
 ค าว่า “ปลูก” มาจากภาษาไทย หมายถึง เอาต้นไม้หรือเมล็ด หน่อ หัว เป็นต้น ใส่ลงในดินหรือ 
สิ่งอื่นเพ่ือให้งอกหรือให้เจริญเติบโต 

นามสกุล 
โครงสร้างค า 

ความหมาย 
ค าที่1 ค าที่2 

เริงสมุทร เริง สมุทร 
ผู้ที่มีความรื่นเริงใน 
ท้องทะเล 
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 ค าว่า “ไม้” มาจากภาษาไทย หมายถึง ค ารวมเรียกพืชทั่วไป โดยปกติมีราก ล าต้น กิ่ง ก้าน ใบ 
ค าว่า “ดี” มาจากภาษาไทย หมายถึง มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าพอใจ 

 

นามสกุล 
โครงสร้างค า 

ความหมาย 
ค าที่1 ค าที่2 ค าที่3 

ปลูกไม้ดี ปลูก ไม้ ดี 
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน

การปลูกพืช 
ตารางท่ี 1.2 โครงสร้างนามสกุลที่มี 3 หน่วยค า 

 
จากตารางโครงสร้างนามสกุลข้างต้น เห็นได้ว่าพบโครงสร้างนามสกุลปลูกไม้ดีมี 3 หน่วยค า  

3 พยางค์ ซึ่งค าว่า  ค าว่า “ปลูก” มาจากภาษาไทย หมายถึง เอาต้นไม้หรือเมล็ดใส่ลงในดินหรือสิ่งอ่ืนเพ่ือให้
งอกหรือให้เจริญเติบโต  ค าว่า “ไม”้ มาจากภาษาไทย หมายถึง ค ารวมเรียกพืชทั่วไป โดยปกติมีราก ล าต้น กิ่ง 
ก้าน ใบ และค าว่า “ดี” มาจากภาษาไทย หมายถึง มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ 
ดังนั้น นามสกุล “ปลูกไม้ด”ี จึงมีความหมายว่า ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกพืช 
  
 2. ที่มาและความหมายนามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
      ที่มาและความหมานามสกุล พบว่า นามสกุลดั้งเดิมทั้งสิ้น 37 นามสกุล สามารถจ าแนกออกเป็น  
4 ประเภท คือ 

 2.1 ที่มาและความหมายเก่ียวกับการประกอบอาชีพ ได้แก่ อาชีพการเกษตร และอาชีพประมง ดังนี้ 
2.1.1 ที่มาและความหมายเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 

            พบทั้งสิ้น 19 นามสกุล ดังนี้ เปกะมล ช านินา เขาเล็ก งานแข็ง ไถเหี้ยม ปลูกพืช วงษ์นา  
หาญเคียว ถนอมไถ ปลูกไม้ดี สงวนไถ ดาวเรือง ไม้แก้ว ช่วยการกล้า ด านาดี ไถนาเพรียว ท านากล้า เร่งการรวด 
และวางไถคล่อง ดังค าอธิบายต่อไปนี้   

 นามสกุล “เปกะมล” มีที่มาและความหมายว่า “มาจากการละเล่นเป่าปี่ฟางข้าวของ
ชาวบ้านระหว่างการพักในการด านา เขาจะน าฟางข้าวมาหักเป็นชิ้นให้มีลักษณะคล้ายลิ้นปี่ แล้วน าใบมะพร้าว
มาม้วนให้ยาว จึงค่อย ๆ น าฟางที่หักมาสอดใส่ในใบมะพร้าวที่ม้วนเอาไว้ ซึ่งเมื่อประกอบส าเร็จแล้ว ลักษณะ
ของมันจะคล้ายปี่กะมลมาจากค าว่าดวงใจ เจ้าของนามสกุลจึงตั้งเพ่ือตัวบ่งบอกว่าเจ้าตัวมีความสามารถในการ
เป่าปี่ฟางข้าวให้มีเสียงไพเราะจับใจนั่นเอง” (ยุพา เปกะมล 2563, สัมภาษณ์) 

  นามสกุล “ช านินา” มีที่มาและความหมายว่า “ต้นสายนามสกุลมีความคล่องแคล่วและ 
ความช านาญในการด านาและการท านามาก เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงเรื่องการท านาและเป็นที่ ยอมรับของ 
คนบนเกาะว่าตนมีความเชียวชาญในการท านา” (สัน ช านินา 2563, สัมภาษณ์) 
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อาชีพการเกษตร ด้านการปลูกพืชและการท านาเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับชาวอ าเภอเกาะยาว  
มาตั้งแต่อดีต จนถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จากการศึกษาที่มาและ
ความหมายนามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาวส่วนใหญ่มีนามสกุลเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรเนื่องจากการท านา
เป็นอาชีพดั้งเดิมและเป็นสิ่งที่ชาวเกาะยาวท าเป็นอย่างแรกเม่ือเข้ามาอาศัย ภายในเกาะมีการปลูกข้าว ปลูกพืช 
และท าสวนท าไร่ เพราะชาวเกาะยาวมีวิถีการด าเนินชีวิตแบบเกษตรกรเพ่ือเลี้ยงตนเอง ชาวอ าเภอเกาะยาว
เห็นว่าเป็นที่ถูกต้องเหมาะสมมีคุณค่า ดังนั้นเราจึงพบนามสกุลจ านวนมาก มักมีค าและความหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพการเกษตร เช่น ด านาดี ปลูกพืช ท านากล้า ถนอมไถ เป็นต้น  

2.1.2 ที่มาและความหมายเก่ียวกับอาชีพประมง  
 พบทั้งสิ้น 9 นามสกุล ดังนี้ วิจิตรนาวี เริงสมุทร กล้าสมุทร คล่องสมุทร ด าสมุทร  

นิลสมุทร ศรีสมุทร  นาวีว่อง และหยั่งทะเล ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 

   นามสกุล “วิจิตรนาวี” มีที่มาและความหมายว่า “เจ้าของนามสกุลเก่งและถนัดในด้าน 
สร้างเรือส าหรับท าอาชีพประมง ทาสีเรือ และออกแบบเรือเองได้ มีฝีมือที่ดีเยี่ยมและประณีตบรรจงในการวาด
ลวดลายของเรือ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนว่ามีฝีมือที่โดดเด่นในด้านนี้ จนได้รับให้แต่งตั้งนาสกุลวิจิตรนาวี
ขึ้นมา” (ประพัทธ์ วิจิตรนาวี 2563, สัมภาษณ์) 

 นามสกุล “เริงสมุทร” มีที่มาและความหมายว่า มาจากที่เจ้าของนามสกุลประกอบอาชีพ 
การประมงมาตั้งแต่แรกเริ่มที่อพยพเข้ามาอาศัยในเกาะยาว ซึ่งค าว่าเริงแสดงถึงการสนุกสนานระหว่าง  
การเดินเรือ เนื่องจากตนมีวิถีชีวิตในการออกเดินเรือหาปลา และค าว่าสมุทรเจ้าของนามสกุลกล่าวว่า  
แปลตรงตัวนั้นก็คือมหาสมุทรหรือทะเลนั้นเอง (เดชา เริงสมุทร 2562, สัมภาษณ์) 

จากการศึกษาที่มาและความหมายนามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาว โดยใช้ค าที่มี
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเลหรือเรือ ซึ่งเรือเป็นพาหนะส าคัญของชาวเกาะยาวที่ไว้ใช้เลี้ยงชีพตนเองและ
ครอบครัว ทั้งนี้นามสกุลที่เกี่ยวข้องกับทะเลเป็นนามสกุลเก่าแก่ของบรรพบุรุษที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่  
ในช่วงแรก ๆ ชาวเกาะยาวที่มีอาชีพด้านประมงจึงตั้งนามสกุลของตนเองให้สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับทะเล 
เพ่ือแสดงถึงความนับถือหรือแสดงถึงความเชื่อใจที่มีให้แก่บรรพบุรุษ เพราะชาวเกาะยาวเชื่อว่าเมื่อตั้งนามสกุล 
ที่เกี่ยวกับอาชีพของบรรพบุรุษที่เป็นชาวประมงแล้ว จะประสบผลส า เร็จในด้านอาชีพประมง บางคนนับถือ
บรรพบุรุษและน ามาเป็นแบบอย่างในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสียสละ มีน้ าใจ และความกล้าหาญ  
มาปรับใช้ จนเกิดเป็นที่นิยมในหมู่คนที่ประกอบอาชีพทางทะเล หากตั้งนามสกุลที่มีค าหรือความหมาย  
ที่เกี่ยวกับทะเล และตั้งคล้ายคลึงกับบรรพชน ชาวเกาะยาวเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่ง และมีคุณค่า จนน ามาเป็น
แบบอย่าง ดังนั้นเราจึงพบนามสกุลจ านวนมาก มักมีค าและความหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมง เช่น  
เริงสมุทร คล่องสมุทร นาวีว่อง นิลสมุทร เป็นต้น  

 2.2 ที่มาและความหมายเก่ียวกับถ่ินที่อยู่ 
 พบทั้งสิ้น 4 นามสกุล ดังนี้ พึ่งถ่ิน เลขงู ถิ่นเกาะยาว และถ่ินทะเล 
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          นามสกุล “พ่ึงถิ่น” มีที่มาและความหมายว่า “เป็นนามสกุลของคนจีนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ 
ในต าบลเกาะยาวใหญ่ ในช่วงระหว่างสงครามสยามกับรัฐมลายู เนื่องจากกลุ่มคนจีนเหล่านี้ได้ล่องเรือมาท า  
การค้าขายตามเกาะต่าง ๆ แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ระหว่างรัฐสยามกับรัฐมลายูแล้ว ตนจึงอพยพหนีโดยการ
ล่องเรือไปเรื่อย ๆ จนได้พบกับเกาะยาวใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตนจึงได้ตั้งหลักแหล่งบนเกาะแห่งนี้  
เมื่อมีกฎหมายให้ตั้งนามสกุลขึ้นมาตนจึงได้ตั้งนามสกุลว่า พ่ึงถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวตนชัดเจนว่ามาตน 
มาพ่ึงพิงอาศัยถ่ินของคนเกาะยาวนั้นเอง” (วิลาศ พ่ึงถิ่น 2563, สัมภาษณ์) 

     นามสกุล “เลขงู” มีที่มาและความหมายว่า “เป็นนามสกุลที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือบ่งบอกว่าตนมีถิ่น
ก าเนิดจากเมืองละงู ซึ่งค าว่าเลขงูเพ้ียนมาจากค าว่าละงูนั้นเอง เจ้าของนามสกุลจึงตั้งนามสกุลเลขงูขึ้นมา  
เพ่ือบ่งบอกถึงถิ่นเดิมที่ตนได้อพยพมา” (วิลาศ พ่ึงถิ่น 2563, สัมภาษณ์) 

      นามสกุลชาวอ าเภอเกาะยาวที่มีความหมายที่เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  
ชาวอ าเภอเกาะยาวกลุ่มนี้ เข้ามาพักพิงอาศัยอยู่ในเกาะยาว ซึ่งต้นสกุลพ่ึงถิ่นมีบรรพบุรุษเป็นคนเชื้อสายจีน 
และนามสกุลเลขงูมีบรรพบุรุษเป็นคนเมืองละงู จึงได้ตั้งนามสกุลพ่ึงถิ่น และเลขงูขึ้นมา เพ่ือบ่งบอกถึงตัวตน
ของตนเองว่าตนนั้นได้เข้ามาพักพิงอาศัยที่ของเขาอยู่ และมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาอาศัยบนเกาะแห่งนี้  
อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่ต้องการแบ่งชนชั้นเพียงเพราะตนเป็นคนต่างแดน จึงตั้งนามสกุลพ่ึงถิ่น 
และเลขงูข้ึนมาเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นพวกเดียวกัน  

2.3 ที่มาและความหมายเก่ียวกับความม่ังคั่งร่ ารวยและยศถาบรรดาศักดิ์ 
 พบทั้งสิ้น 3 นามสกุล ดังนี้ เสริมศัพท์  เครือยศ และศรีเหมาะ 

      นามสกุล “เสริมทรัพย์” มีที่มาและความหมายว่า “เป็นคนที่มีบารมี และเป็นคนที่ดวงดี  
ต้นตระกูลนี้มักจะได้เป็นคนใหญ่คนโต ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมของเกาะยาวใหญ่ อีกทั้งยังได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้บริหาร
คนแรกของเกาะ หลังจากนั้นก็ตกทอดกันมาเรื่อย ๆ คนในตระกูลนี้มักจะได้รับแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาเสริมดวงเสมอ 
ตนจึงได้ตั้งนามสกุลเสริมทรัพย์ขึ้นมา” (เสรี เริงสมุทร 2562, สัมภาษณ์) 

     นามสกุล “เครือยศ” มีที่มาและความหมายว่า “เป็นต้นตระกูลที่มียศถาบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ 
บรรพบุรุษและสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น สายตระกูลนี้ส่วนใหญ่มักเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคม และได้รับ 
การนับหน้าถือตาจากคนในชุมชน” (เดชา เริงสมุทร 2562, สัมภาษณ์)  

      นามสกุลชาวอ าเภอเกาะยาวที่มีความหมายที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ ารวยและยศถาบรรดาศักดิ์ 
สะท้อนให้เห็นว่า ชาวอ าเภอเกาะยาวกลุ่มนี้ให้ความนิยมชมชอบยกย่องปรารถนาความมั่งคั่งร่ ารวยและ
ยศถาบรรดาศักดิ์มาก ซึ่งจากการศึกษาถึงสังคมชาวอ าเภอเกาะยาวของคนกลุ่มนี้ มีหน้าที่การงานที่ดีและ  
เป็นคนใหญ่คนโต อีกทั้งยังประกอบอาชีพในด้านการปกครองท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย  
ชาวอ าเภอเกาะยาวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความร่ ารวยและมียศถาบรรดาศักดิ์
ทั้งสิ้น   
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 2.4 ที่มาและความหมายเก่ียวกับวิถีชีวิต  
     พบ 2 นามสกุล ดังนี้ เหลืองนุ้ย และระบ าเพลิง 

    นามสกุล “เหลืองนุ้ย” มีที่มาและความหมายว่า “นามสกุลเหลืองนุ้ยมาจากชื่อไก่ชนตัวหนึ่งที่มี
ลักษณะล าตัวสีเหลืองทอง และเป็นไก่ชนที่มีขนาดตัวเล็กกว่าไก่ชนอ่ืน ๆ ตนจึงได้ตั้งนามสกุลของตนว่า  
เหลืองนุ้ยขึ้นมา” (ก้อเดช เริงสมุทร 2562, สัมภาษณ์) 

    นามสกุล “ระบ าเพลิง” มีที่มาและความหมายว่า “สายตระกูลนี้มีความถนัดในด้านการเล่น 
ควงไฟ จะแสดงขึ้นเมื่อมีวาระส าคัญที่เกิดภายในเกาะยาวให้แก่ผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชม จนได้ฉายาว่าเป็น 
นักระบ าเพลิงของอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” (เดชา เริงสมุทร 2562, สัมภาษณ์)  

   กล่าวไว้ว่า นามสกุลชาวอ าเภอเกาะยาวที่มีความหมายที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต สะท้อนให้เห็นว่า 
ในสมัยอดีตชาวอ าเภอเกาะยาวจะนิยมเลี้ยงไก่ชน ด้วยสภาพภูมิศาสตร์พ้ืนดินของเกาะยาวเป็นแหล่ง  
ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเลี้ยงไก่ชน ชาวอ าเภอเกาะยาวส่วนใหญ่มักจะเลี้ยงไก่ชนแบบเปิด ปล่อยให้ไก่  
ได้ออกหากินด้วยตนเองตามธรรมชาติ แต่จะปล่อยให้ออกไปหากินเฉพาะบริเวณทุ่งนาหรือบริเวณใกล้ ๆ บ้าน
เท่านั้น ทั้งยังมีการละเล่นการชนไก่ในฤดูที่ว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีการเต้นหรือระบ า  
ที่เกิดขึ้นในวันส าคัญต่าง ๆ ในอ าเภอเกาะยาว เพ่ือให้เกิดความรื่นเริงแก่คนในชุมชน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้  
เห็นว่าชาวอ าเภอเกาะยาว มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายในวิถีชนบท ท าให้พฤติกรรมของ
ชาวอ าเภอเกาะยาว ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ความรักใคร่สามัคคี และความสงบสุขภายในชุมชน 

สรุปและอภิปรายผล  
จากการศึกษาเรื่อง นามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์  

ชาติพันธุ์ ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
สรุปผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างนามสกุลประกอบด้วยนามสกุลโครงสร้าง 2 หน่วยค า และนามสกุล

โครงสร้าง 3 หน่วยค า คือ นามสกุลที่ประกอบด้วยค ามูล 2 หน่วยค า มากที่สุด จ านวน 29 นามสกุล และ
นามสกุลที่พบรองลงมา คือ นามสกุลที่ประกอบด้วยค ามูล 3 หน่วยค า จ านวน 8 นามสกุล ดังแสดงเป็นแผนภูมิ
ได้ดังต่อไปนี้  
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ส่วนที่มาและความหมายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท เรียงล าดับจากที่พบมากที่สุด คือ แบ่งออกเป็น
อาชีพการเกษตร และอาชีพประมง พบ 28 นามสกุล ที่มาและความหมายเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ พบ 4 นามสกุล 
ที่มาและความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ ารวยและยศถาบรรดาศักดิ์ พบ 3 นามสกุล และนามสกุลที่พบ 
น้อยที่สุด คือ ที่มาและความหมายเกี่ยวกับวิถีชีวิต พบ 2 นามสกุล ดังแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การศึกษาในประเด็นโครงสร้างนามสกุล เมื่อน าผลวิเคราะห์การศึกษามาเปรียบเทียบงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยของ โอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ กลิ่นบุบผา (2551) ศึกษาเรื่อง “ภูมินามของหมู่บ้าน
ในจังหวัดล าปาง” พบว่า มีความแตกต่างกัน ในประเด็นโครงสร้างนามสกุลที่ประกอบด้วยหน่วยค ามูล 2-3 
หน่วยค า เช่น เริงสมุทร ไถนาเพรียว เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างกันที่โครงสร้างของชื่อสถานที่ประกอบด้วยหน่วยค า
มูลตั้งแต่ 1-5 หน่วยค า ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค าหลัก+ค าขยาย เช่น  วังใหม่ บ้านป่าไผ่วังน้ าลี้ เป็นต้น  

ส่วนในประเด็นที่มาและความหมาย เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่มาและความหมายของนามสกุล พบว่ า  
มีผู้ที่ศึกษาในลักษณะดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน เช่น งานวิจัยของ กฤติกา ชูผล 
(2554) ศึกษาเรื่อง “ชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ ” 
งานวิจัยของ วนิดา เจริญศุข (2532) ศึกษาเรื่อง “นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน : การวิเคราะห์ 
ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์” และงานวิจัยของ ปานทิพย์ มหาไตรภพ (2545) ศึกษาเรื่อง “นามสกุลพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ ” มีความคล้ายคลึงกัน  
2 ประเด็น คือ 1. ที่มาและความหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 2. ที่มาและความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
ร่ ารวยและยศถาบรรดาศักดิ์ ซึ่งจะแตกต่างกัน 5 ประเด็น คือ 1. ค่านิยมเกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัว  
2. ค่านิยมความภาคภูมิใจในตนเอง 3. ค่านิยมเก่ียวกับความรู้ความสามารถ 4. ค่านิยมเก่ียวกับความเชื่อต่าง ๆ 
5. ค่านิยมเก่ียวกับคุณสมบัติของคน 

การตั้งนามสกุลของชาวอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิตในด้าน  
การประกอบอาชีพมากท่ีสุด เนื่องจากชาวอ าเภอเกาะยาวมีความผูกพันกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เรียบง่าย สอดคล้อง
กับสภาพภูมิศาสตร์ของอ าเภอเกาะยาวที่มีความหลากหลาย ทั้งภูเขา ทุ่งนา และทะเล ประกอบกับความเชื่อ

 

5 

30 

25 

20 

15 

10

0 

จ านวน 

ที่มาและความหมาย 

ที่มาและความหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

ที่มาและความหมายเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ 

ที่มาและความหมายเกี่ยวกับความมั่งค่ังร่ ารวยและ
ยศถาบรรดาศักดิ ์

ที่มาและความหมายเกี่ยวกับวิถีชวีิต 



298 
 

 

 

 

  การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

ที่ว่าหากน าอาชีพของบรรพบุรุษมาตั้งเป็นนามสกุลจะท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ เห็นได้จากการตั้งนามสกุลของชาวเกาะยาว จะนิยมตั้งตามอาชีพมากที่สุด เช่น ด านาดี  
ท านากล้า ถนอมไถ เร่งการรวด ปลูกพืช  วงษ์นา เริงสมุทร ด าสมุทร ศรีสมุทร นาวีว่อง วิจิตรนาวี เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 
1. ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น การน าไปเผยแพร่ เป็ นความรู้

ให้แก่ผู้คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในอ าเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา  
2. ผลของการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษานามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ 

ต่อไป  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาในด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านรูปแบบของโครงสร้างนามสกุล หลักเกณฑ์ในการตั้งนามสกุล  

เป็นต้น 
2. ควรศึกษานามสกุลในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น โครงสร้างนามสกุล และประวัติความเป็นมาของนามสกุล  

ในจังหวัดอ่ืน ๆ  
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มหาวิทยาลัย, กรุงเพทฯ 

โอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ กลิ่นบุบผา.  (2552).  ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดล าปาง.วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. 
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ก้อเดช เริ งสมุทร (2562, 15 ธันวาคม).  ข้าราชการครูบ านาญ ที่  78 หมู่ที่  7 ต าบลเกาะยาวน้อย  
 อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
ก้อเส็น ดาวเรือง (2562, 15 ธันวาคม).  เกษตรกร ที่ 23/1 หมู่ที่  3 ต าบลเกาะยาวน้อยอ าเภอเกาะยาว  

จังหวัดพังงา  
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พังงา  
ประพัทธ์ วิจิตรนาวี (2563, 05 กันยายน).  เกษตรกร ที่ 89 หมู่ที่ 6 ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
ยุพา เปกะมล (2563, 06 กันยายน). ข้าราชการ ที่ 28/1 หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาพยาว  

จังหวัดพังงา   
วิลาศ พ่ึงถิ่น (2563, 05 กันยายน).  นักการภารโรง ที่ 21 หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว  

จังหวัดพังงา  
สัน ช านินา (2563, 05 กันยายน).  เกษตรกร ที่ 12/5 หมู่ที่ 1 ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
เสรี เริงสมุทร  (2562, 14 ธันวาคม).  เกษตรกร ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว  

จังหวัดพังงา  
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พรหมจรรย์สลาย : ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย 
 

สรัลชนา ยามาเจริญ1  เสาวรส แซ่ล่ า2  อภิสิทธิ์ อรัญดร3 
                           และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย4 

 

บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย  
โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถูกข่มขืนของตัวละครเอกหญิง  ซึ่งเป็นแก่นหลัก 
ของเรื่อง จ านวน 3 เรื่อง คือ ล่า เมมโมรี่รักหลอน และอวสานโลกสวย โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง-ผู้กระท า
การของเชษฐา พวงหัตถ ์มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) การแสดงทัศนคติความในใจที่มีต่อเพศชาย เป็นการแสดงทัศนคติ  
ระบายความในใจ โดยใช้ค าพูดตัดพ้อและมีการตั้งค าถามต่อตัวละครชาย 2) การฆ่าเพ่ือแก้แค้น เป็นการ 
แก้แค้นตัวละครชายที่เคยกระท าไว้ในอดีต และ 3) การใช้ร่างกายของตนเองเข้าแลก เป็นการใช้ร่างกาย 
ความเป็นหญิงของตนเองเข้าแลก โดยการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละประเด็น 
 ดังนั้น การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน จึงเป็นการกระท าการที่ปรากฏผ่านตัวละคร
เอกหญิงที่ถูกข่มขืนภายใต้โครงสร้างทางสังคมในภาพยนตร์ไทย แสดงให้เห็นถึงการกระท าการของตัวละคร 
เอกหญิงที่ถูกข่มขืนที่ต้องลุกขึ้นมาตอบโต้และปกป้องตนเองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้าง 
ทางสังคม นอกจากนี้ยังท าให้ตระหนักถึงโทษของการใช้ความรุนแรงและตระหนักถึงเรื่องความเท่าเทียมกัน
ของคนในสังคม เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การกระท าการ ตัวละครเอกหญิง ข่มขืน ภาพยนตร์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 



301 
 

 

 

 

  การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

บทน า  
 พรหมจรรย์เป็นอุดมการณ์หลักในสังคมไทยที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมเพศวิถีของผู้หญิง   
ซึ่งผู้หญิงถูกยึดติดไว้กับการรักษาเยื่อพรหมจรรย์ โดยการไม่มีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายชายเมื่อยังไม่ได่แต่งงานกับ 
ชายผู้นั้น พรหมจรรย์ของผู้หญิงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเก็บรักษาไว้ทั้งชีวิต แต่สามารถเสียไปได้ในบริบทที่ถูกต้องนั่นคือ
ภายใต้การแต่งงาน ดังที่ บุญยงค์ เกศเทศ (2532, น. 195) กล่าวไว้ว่า พรหมจารี คือ สตรีที่ถือความบริสุทธิ์ 
เป็นของมีค่า ศักดิ์สิทธิ์  และตามธรรมเนียมไทยพรหมจารีถื อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้หญิง  
ในสังคมไทยยกย่องความบริสุทธิ์ของหญิงก่อนการแต่งงาน 
 ในสังคมปัจจุบันผู้หญิงมีภัยคุกคามรอบตัวเองตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือการเจ็บไข้ 
ได้ป่วย แต่ภัยคุกคามที่อันตรายต่อผู้หญิงมากที่สุดก็คือ การโดนล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งผู้หญิงอยู่ในสังคม 
ที่มีการข่มขืนผู้หญิงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันในทุกสถานที่ ดังที่  กาญจนา แก้วเทพ (มปป , อ้างถึงใน  
อรสม สุทธิสาคร, 2539, น. 14) กล่าวไว้ว่า ผู้หญิงทุกคนต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้สังคมที่การข่มขืนมีอยู่ทุกเมื่อ
เชื่อวันแต่ผู้หญิงไม่เคยถูกสอน ถูกเตรียมตัวให้เผชิญหน้ากับภัยอันตรายที่จะเกิดกับเพศตนโดยเฉพาะไม่มีการ
เอาจริงเอาจังในการสอนผู้หญิงให้รับมือกับการข่มขืนที่อาจเกิดจากผู้ชายคนใดก็ได้ ในเวลาใดก็ได้ และ  
ในสถานที่ใดก็ได ้
 การคุกคามทางเพศเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเพศหญิงที่ ถูกท าให้มองว่าเป็นคน 
ไม่มีคุณค่าและศักดิ์ศรี ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ (2547, น. 18-19. อ้างถึงใน ทิพย์วรรณ แซ่ปัง, 2552, น. 1-2) 
กล่าวไว้ว่า จากเหตุการณ์เหล่านี้ท าให้การคุกคามทางเพศหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นโดยส่วนใหญ่  
จะเกิดขึ้นกับ เพศหญิง  จีนี่  ปาร์ค ( Jine Park)  นักสิทธิสตรีชาวเกาหลี ใต้ ได้สะท้อนความคิดเห็น 
การถูกล่วงละเมิดทางเพศว่า ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ  
ท าให้อธิบายถึงเรื่องอ านาจทางสังคมที่ไม่เกิดความเท่าเทียมได้ จากเพศชายและหญิงที่สถานภาพของผู้หญิง  
ในสังคมไทยปัจจุบัน ท าให้เข้าใจว่าเพศหญิงมักจะตกเป็นเบี้ยล่างของเพศชายท าให้เป็นประเด็นส าคัญของ  
การคุกคามทางเพศ 
 การข่มขืนเป็นปรากฏการณ์ของสังคม ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงการลดคุณค่า  
ความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง โดยผู้หญิงจะถูกตัดสินให้อยู่ในสถานะของผู้ถูกกระท า ถูกมองเสมือนเป็นสิ่งของ
หรือภาชนะไว้รองรับตัณหาของผู้ชายเท่านั้น ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ (มปป , อ้างถึงใน อรสม สุทธิสาคร, 
2539, น. 13) กล่าวไว้ว่า การข่มขืนจะยังคงมีอยู่ตลอดไป หากในเกมความสัมพันธ์ทางเพศนั้น สังคมที่ 
ถืออ านาจชายเป็นใหญ่เป็นผู้เขียนกติกาและผู้หญิงเป็นเพียงผู้เล่นตามโดยไม่เคยได้มีโอกาสเขียนกติกาเลย และ
ผลการตัดสินได้ก าหนดเอาไว้แล้วว่าผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเกมนี้ตลอดกาล ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้หญิง 
ถูกลดคุณค่าและถูกตัดสินให้ต้องตกเป็นฝ่ายถูกกระท าจากผู้ชายภายใต้ความไม่เท่าเทียม และความเหลื่อมล้ า
ทางเพศท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
 เรื่องการข่มขืนเหมือนอาการเจ็บป่วยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ดังที่ กาญจนา  
แก้วเทพ (มปป, อ้างถึงใน อรสม สุทธิสาคร, 2539, น. 11-15) กล่าวไว้ว่า ถึงแม้เราจะไม่เคยผ่านมรสุมชีวิต
เช่นเดียวกับตัวละครหญิง แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากถูกกระท าหรือไม่ ซึ่งผู้หญิงที่ถูกข่มขืน
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มักแต่งตัวโป๊ เดินในที่เปลี่ยว หากมองดูแล้วสังคมไทยถืออ านาจชายเป็นใหญ่เป็นผู้ก าหนดว่าจะท าอย่างไรกับ
ผู้หญิง และผู้หญิงเป็นเพียงผู้ถูกกระท าโดยไม่มีโอกาสได้เลือกเลย  
 

นั่นกถ็ูกข่มขืน นี่ก็ถูกข่มขืน 
ทั้งกลางวันกลางคืน บ้างก็โดนฆ่าตาย 
บ้างปล่อยชีวิตไว้ ความเป็นคนอยู่ไหน 

ไม่มีตัวตน มีแต่ความหวาดกลัว 
(เหตุเกิดที่รัฐฉาน โดย พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์, ออนไลน์, 2546) 

 
 จากบทเพลงตอนหนึ่งที่ได้กล่าวข้างต้น มีเนื้อหากล่าวถึงผู้ที่ถูกข่มขืนไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวัน
หรือในเวลากลางคืน การถูกข่มขืนมักจะเกิดขึ้นได้เสมอโดยไม่มีช่วงเวลาในการบอก บางรายที่ถูกข่มขืน 
ก็ถูกฆ่าตาย แต่ในบางรายที่ถูกข่มขืนนั้นก็อาจจะถูกปล่อยกลับมา และไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกข่มขืนหลังจาก  
เจอเหตุการณ์รุนแรงนี้จะมีอาการหวาดกลัวและมีบาดแผลที่เกิดข้ึนต่อสภาพจิตใจ พร้อมทั้งกล่าวถึงตัวผู้กระท า 
ที่ไม่หลงเหลือแม้แต่ความเป็นคน เพราะการข่มขืนมันเป็นมากกว่าความอยาก แต่มันคือการฆ่าชีวิตของคน
คนนึงให้ตายทั้งเป็น 
 สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาจากการถูกข่มขืนของผู้หญิงตกอยู่ในภาวะวิกฤต ท าให้ผู้หญิง
บางส่วนที่เป็นผู้ถูกกระท าหรือตกเป็นเหยื่อนั้นได้รับความเจ็บปวด ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และยังคงฝากรอย
แผลไว้ซึ่งท าให้ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพสังคมเดิมได้อีก ดังที่ กอร์ปกุล วินิจนัยภาคแก้วทิพย์ (เครือข่าย
คุ้มครองเด็กและสตรี, หนังสือมติชน ฉบับที่ 7 กันยายน 2547, น. 6. อ้างถึงในทัศนีย์ ปุวรัตน์, 2547, น. 2-3) 
กล่าวไว้ว่า จากกรณีผู้ เสียหายในคดีที่ถูกข่มขืนคนเหล่านี้ก็มีสภาพไม่ต่างกับการถูกข่มขืนซ ้าอีกครั้ ง  
จากกระบวนการยุติธรรม มาตราการณ์ทางด้านจิตวิทยาผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นคดี
ที่ถูกเรียกว่า Secret Crimes เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในที่ลับเลยเป็นสิ่งที่ยาก ที่จะค้นหาความจริง
เพ่ือจับผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 
 ภาพยนตร์ท าหน้าที่เป็นสื่อสะท้อนภาพสังคม ผู้คน และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ภาพยนตร์จึงเป็น
การน าเสนอประเด็นที่เกิดขึ้นภายในสังคม ดังที่ BenShaul (2007, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2535,  
น. 12) กล่าวไว้ว่า ภาพยนตร์นอกจากเป็นสื่อที่สามารถสะท้อนความเป็นจริงแล้วภาพยนตร์ก็ยังเป็นสื่อที่ถูก
ประกอบสร้างขึ้นอย่างตั้งใจ เพ่ือน าเสนอประเด็นที่ผู้สร้างให้ความสนใจผ่านภาพ และเสียงรวมถึงรหัสที่ถูกใส่
เข้าไป และหากมีการน าเสนอประเด็นนั้นซ ้า ๆ ภาพยนตร์มีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมอง ความคิดของ 
คนในสังคม การประกอบสร้างความจริงของสื่อภาพยนตร์จึงมีบทบาทส าคัญ ต่อการสร้างความเข้าใจ การรับรู้
ของคนในสังคมนั้น ๆ สื่อภาพยนตร์มีการน าเสนอการกระท าความรุนแรงซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง 
ที่เกิดขึ้นในสังคม  
 จากการวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับตัวละครหญิงที่มีความรุนแรง  
ในภาพยนตร์ไทย มีบริบทสังคมแบบชายเป็นใหญ่ท าให้เกิดความไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ 
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(2543, อ้างถึงใน พรจันทร์ เสียงสอน , 2557, น. 2-14) กล่าวไว้ว่า ความไม่เท่าเทียมท าให้ผู้หญิงต้องตก 
เป็นเหยื่อของความรุนแรงจากการน าเสนอในภาพยนตร์ แต่ในอีกมุมหนึ่งแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงถึง
ผู้หญิงที่แสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมที่มีความพยายามฝ่ าฟันจากความไม่เท่าเทียม 
ที่ถูกกระท าอยู่ฝ่ายเดียว การสอนที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศเชื่อว่าเพศชายจะกระท าได้เพียงฝ่ายเดียว แต่การใช้
ความรุนแรงนั้นไม่ใช่เพศชายที่จะท าได้เท่านั้น แต่เพศหญิงสามารถกระท าความรุนแรงได้เช่นกันเมื่อมี 
แรงกดดันมากพอ 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฏีโครงสร้าง -ผู้กระท าการ (Structure-Agency)  
ของ เชษฐา พวงหัตถ ์ในการวิเคราะห์ เพ่ือให้เห็นว่ามนุษย์สามารถท่ีจะกระท าการใด ๆ ก็ตาม สามารถก าหนด
ขอบเขตชีวิตของตนเองขึ้นมาได้ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้รับอิทธิพล และถูกก าหนดโดยการจัดระเบี ยบ
ทางสังคมที่มีอยู่ และจากการสืบค้นพบงานวิจัยของ พลากร เจียมธีระนาถ (2554, น. 5) ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 
“วาทกรรมชายเป็นใหญ่ในภาพยนตร์ไทยที่ให้ความส าคัญแก่สตรี” กล่าวไว้ว่า แม้ภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย 
ที่พยายามปรับตัวให้ทันต่อโลก ด้วยการน าเสนอภาพของผู้หญิงยุคใหม่ ที่ดูคล้ายจะหลุดพ้นเป็นอิสระจากการ
กดข่ีโดยผู้ชาย แต่ท้ายท่ีสุดภาพยนตร์เหล่านี้ก็ยังอยู่กับแนวคิดชายเป็นใหญ่ เพ่ือตอบสนองความเชื่อดั้งเดิมของ
ผู้ชมภาพยนตร์ต่อไป  
 ดังนั้น งานวิจัยเรื่อง พรหมจรรย์สลาย : ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย จึงเป็น
การศึกษาการกระท าการภายใต้ทฤษฏีโครงสร้าง-ผู้กระท าการ โดยผ่านมุมมองของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน
ว่ามีการกระท าการอย่างไรภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่ปรากฎผ่านภาพยนตร์ไทย เพ่ือศึกษาทฤษฏีโครงสร้าง
ผู้กระท าการ และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งที่ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนต้องตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรง 
ที่ปรากฎผ่านภาพยนตร์ไทย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย 
 
ค าถามการวิจัย 
 ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทยมีการกระท าการอย่างไร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือเรียนรู้แนวคิดทฤษฏีโครงสร้าง-ผู้กระท าการท่ีเกี่ยวข้องกับการถูกข่มขืนของตัวละครเอกหญิง 
 2. เพื่อให้ทราบถึงการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนภายใต้โครงสร้างนี้-ผู้กระท าการ 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ด้านการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ปรากฎในภาพยนตร์ไทย 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง พรหมจรรย์สลาย : ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าถึงแนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง-ผู้กระท าการของ เชษฐา พวงหัตถ์ ที่ปรากฏผ่านตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน
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ในภาพยนตร์ไทย ซึ่งเพศหญิงมักจะเป็นเพศท่ีถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ หรือที่เรียกว่าการถูกข่มขืน ผู้วิจัย
จึงเกิดการตั้งค าถามว่า ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทยมีการกระท าการอย่า งไร ซึ่งการศึกษา 
ในเชิงทฤษฎีนั้น ต้องการชี้ให้เห็นถึงทฤษฎีโครงสร้าง-ผู้กระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนภายใต้
โครงสร้างทางสังคมที่ปรากฏผ่านภาพยนตร์ไทย พร้อมทั้งน าเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 รูปภาพแสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

  
 ดังนั้น งานวิจัยเรื่อง “พรหมจรรย์สลาย : ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
โครงสร้าง-ผู้กระท าการเป็นแนวคิดส าคัญ มาใช้ในการวิเคราะห์การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน
ภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่ปรากฏผ่านภาพยนตร์ไทย โดยดูจากการกระท าการของตัวละครเอกหญิง  
ที่ถูกข่มขืน และลักษณะความสัมพันธ์ของผู้กระท าการ 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง พรหมจรรย์สลาย : ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย เป็นการวิจัย  
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การรับชมภาพยนตร์ไทย เก็บข้อมูลและวิเคราะห์จากบทสนทนา 
และการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน และมีการศึกษาข้อมูลโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง
ผู้กระท าการของ เชษฐา พวงหัตถ์ จากงานวิจัย บทความ และหนังสือ 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คัดเลือกมาจากภาพยนตร์ไทยจากยูทูปและเว็บไซต์ มีภาพยนตร์ไทยจ านวน
ทั้งหมด 26 เรื่อง ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถูกข่มขืนของตัวละครเอกหญิง  
ซึ่งเป็นแก่นหลักของเรื่อง เพราะตัวละครเอกเป็นตัวละครที่เป็นศูนย์กลางของเรื่อง เรื่องจะด าเนินต าม และ
มักจะมุ่งความสนใจไปที่ตัวละครเอก ความรู้สึกนึกคิดและการกระท าของตัวละครเอกมักถูกแสดงให้เห็น  
อย่างชัดเจนมากกว่าตัวละครอ่ืน ๆ พบภาพยนตร์ไทยที่ตรงตามเกณฑ์ 3 เรื่อง คือ ล่า เมมโมรี่ รักหลอน และ
อวสานโลกสวย เพื่อน าไปศึกษา และวิเคราะห์ผลในล าดับต่อไป 
 
 

พรหมจรรย์
สลาย

โครงสร้าง-
ผู้กระท าการ

การถูก
ข่มขืน

ตัวละคร
เอกหญิง
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ล าดับที่ ชื่อภาพยนตร์ไทย เรื่องย่อ 

1 

ล่า 

 

มธุสรพาผึ้งลูกสาวมาอาศัยอยู่ที่สลัม จนวันที่แก๊งค้ายาของแป้ว 
ถูกต ารวจไล่ล่า พวกเธอได้เข้ามารู้เห็น และจะเป็นพยานให้ต ารวจ 
แป้วจึงพาพรรคพวกบุกมาข่มขืนทั้งสอง จนผึ้งน้อยตกอยู่ในอาการ
ทางประสาท แต่พวกมันกลับได้รับเพียงโทษสถานเบา มธุสรจึงออก
ตามไล่ล่าฆ่าพวกคนใจโฉดทีละคนด้วยความแค้น 

2 

เมมโมรี่ รักหลอน 

 

ในช่วงวัยสาวอิงอรถูกพ่อแท้ ๆ ของเธอข่มขืนจนท้อง อีกทั้งยังถูก 
ท าร้ายร่างกายอยู่เสมอจนเธอต้องพาลูกหนี และเมื่อเธอมีสามีใหม่  
เธอก็วางยาฆ่าสามีใหม่เพ่ือให้เธอกับลูกอยู่รอด อีกทั้งเธอยังปกปิด
ความลับบางอย่างในอดีตไว้ จนน ามาสู่จุดจบที่เป็นโศกนาฏกรรม 
ของชีวิต 

3 

อวสานโลกสวย 

 

เกรซอดีตเน็ตไอดอลที่ร่วมมือกับแจ๊คหนุ่มโรคจิตที่เป็นแฟนคลับ 
ตัวยงของ แคร์และเปิ้ล สองสาววัยมัธยมปลายที่ก าลังมีความสุขกับ
การสร้างเฟซบุ๊คแฟนเพจเพ่ือโพสรูปและคลิปวีดีโอเรียกยอดไลค์ 
โดยที่ไม่รู้เลยว่า แคร์ก าลังถูกจับตามองโดยเกรซและแจ๊คทั้งคู่อาศัย
ข้อมูลส่วนตัวที่แคร์ชอบเปิดเผยในอินเตอร์เน็ตเพ่ือวางแผนจับตัว
แคร์และเปิ้ลมากักขังไว้ ทั้งคู่ได้เจอความจริงที่เลวร้าย และมันท าลาย
โลกสวย ๆ ของทั้งคู่ลง 

ตารางที่ 1 ภาพยนตรไ์ทยท่ีมเีนื้อหาเกี่ยวกับการถูกข่มขืนของตัวละครเอกหญิง ซึ่งเป็นแก่นหลักของเรื่อง 

  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถูกข่มขืนของตัวละครเอกหญิง ซึ่งเป็น 
แก่นหลักของเรื่อง 3 เรื่อง คือ ล่า เมมโมรี่  รักหลอน และอวสานโลกสวย เพ่ือศึกษาการกระท าการของ 
ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่ปรากฏผ่านภาพยนตร์ไทย ผ่านบทบาท ค่านิยม และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมจากตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทฤษฎีโครงสร้าง -ผู้กระท าการตลอดจน 
งานเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพรหมจรรย์ , ผู้หญิง, การถูกข่มขืน, ตัวละครเอก และ ภาพยนตร์ไทย  
โดยศึกษาเนื้อหาและท าการคัดเลือกภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการถูกข่มขืนของตัวละครเอกหญิง 
ซึ่งเป็นแก่นหลักของเรื่อง และศึกษาการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนภายใต้โครงสร้างทางสังคม
ที่ปรากฏผ่านภาพยนตร์ไทย 
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ผลการศึกษา  
 พรหมจรรย์สลาย : ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  
การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้าง-ผู้กระท าการของ 
เชษฐา พวงหัตถ ์เพ่ือศึกษาการกระท าของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่ปรากฏผ่าน
ภาพยนตร์ไทยทั้ง 3 เรื่อง คือ ล่า เมมโมรี่ รักหลอน และอวสานโลกสวย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเด็น 
ต่าง ๆ กล่าวคือ  
 
1. การแสดงทัศนคติความในใจที่มีต่อเพศชาย 
 การกระท าการที่ปรากฏผ่านตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย ที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาเป็น
การน าเสนอการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน ซึ่งปรากฏการกระท าการโดยการแสดงทัศนคติ
ความในใจที่มีต่อเพศชาย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ โดยการแสดงทัศนคติ และระบายความรู้สึก
ภายในจิตใจที่มีต่อเพศชายออกมา โดยใช้ค าพูดเพ่ือตัดพ้อและตั้งค าถามต่อตัวละครชายถึงเรื่องอ านาจ และ
สิทธิต่าง ๆ ที่ตัวละครชายแสดงออกต่อตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน จากการวิจัยพบการกระท าการภายใต้
โครงสร้างชายเป็นใหญ่ โดยการแสดงทัศนคติความในใจที่มีต่อเพศชาย ดังบทสนทนาต่อไปนี้ 
  
 “ผู้ชายมันดีแต่ท าให้เกิด แล้วมันรับผิดชอบอะไรบ้าง ใช่แล้วมันต้องรับผิดชอบซะมั่ง ควรรับโทษ  
ที่มันท าผิดซะบ้าง ไอผัวเลวทราม” มธุสรพูดถึงอดิศักดิ์ 

(ล่า, โดย ไพรัช กสิวัฒน์, 2520) 
 
 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ล่า” บทสนทนาของ “มธุสร” ที่พูดถึง “อดิศักดิ์” จากค าพูดที่กล่าวว่า  
“ผู้ชายมันดีแต่ท าให้เกิด แล้วมันรับผิดชอบอะไรบ้าง ใช่แล้วมันต้องรับผิดชอบซะมั่ง ควรรับโทษที่มันท าผิด  
ซะบ้าง” แสดงให้เห็นว่าภายใต้โครงสร้างของชายเป็นใหญ่ มธุสรถูกสามีกดขี่ข่มเหง ถูกสามีเอารัดเอาเปรียบ  
ถูกสามีนอกใจ และถูกสามีกระท าความรุนแรง ท าให้มธุสรต้องทนอยู่กับความอัดอ้ันตันใจในเรื่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด และเมื่อความความอัดอ้ันตันใจนั้นไม่สามารถที่จะทนเก็บไว้ได้อีก มธุสรจึงต้องระบายความในใจ  
ที่มีต่อสามีของตนเองออกมา ซึ่งสอดคล้องกับบทสนทนาดังต่อไปนี้ 
 

 “ฉันเลิกกับเค้าละ เค้าเมาแล้วก็ชอบท าร้าย ส าหรับเค้าฉันเป็นแค่เครื่องมือบ าบัดความใคร่เวลาที่เค้า
ต้องการก็เท่านั้น มันบ้า ไม่ใช่คน” อิงอรพูดกับกฤช 

(เมมโมรี่ รักหลอน, โดย ต่อพงศ์ ตันก าแหง, 2551) 
 

 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เมมโมรี่ รักหลอน” บทสนทนาของ “อิงอร” พูดกับ “กฤช” จากค าพูด 
ที่กล่าวว่า “เค้าเมาแล้วก็ชอบท าร้าย ส าหรับเค้าฉันเป็นแค่เครื่องมือบ าบัดความใคร่เวลาที่เค้าต้องการก็เท่านั้น  
มันบ้า ไม่ใช่คน” แสดงให้เห็นว่าภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ อิงอรได้พบเจอกับเหตุการณ์อันเลวร้ายจากสามี
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ของตนเอง ทั้งใช้ความรุนแรง และทั้งใช้เธอเป็นเครื่องมือบ าบัดความใคร่โดยที่เธอไม่เต็มใจ จนท าให้เธอ 
ต้องระบายความในใจถึงสามีของเธอออกมาให้กฤชได้รับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบทสนทนาดังต่อไปนี้ 
 
 “ฉันถามไรอย่างสิคะ พวกผู้ชายนี่จะรู้สึกดีมากเลยใช่มั้ยคะ เวลาที่เค้าสามารถสั่งให้ผู้หญิงท าอะไร  
ก็ได้ที่เค้าต้องการอ่ะ” อิงอรพูดกับกฤช 

(เมมโมรี่ รักหลอน, โดย ต่อพงศ์ ตันก าแหง, 2551) 
 

 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เมมโมรี่ รักหลอน” บทสนทนาของ “อิงอร” พูดกับ “กฤช” จากค าพูด 
ที่กล่าวว่า “พวกผู้ชายนี่จะรู้สึกดีมากเลยใช่มั้ยคะ เวลาที่เค้าสามารถสั่งให้ผู้หญิงท าอะไรก็ได้ที่เค้าต้องการอ่ะ”  
แสดงให้เห็นว่าภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ อิงอรมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ชาย เธอมองว่าผู้ชายชอบบังคับ 
ให้ผู้หญิงท าตามค าสั่ ง และผู้หญิงก็ต้องตกเป็นฝ่ายที่ เสียเปรียบอยู่ เสมอ เพราะอิงอรตกเป็นเหยื่อ  
ของความรุนแรงจากผู้ชายมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโต จนท าให้เธอเกิดการต่อต้านและไม่สามารถที่จะทนอยู่
ภายใต้ค าสั่งของผู้ชายได้อีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับบทสนทนาดังต่อไปนี้ 
 
 “เอาดิ ท าไม มึงจ าไม่ได้หรอว่ามันท าอะไรกับมึงไว้บ้าง มึงจ าหน้ามันตอนที่มันข่มขืนมึงไม่ได้  
แล้วหรอ ตอนที่มันเอามึงไง” เกรซพูดกับแคร ์

(อวสานโลกสวย, โดย ปัญญ์ หอมชื่น และอรอุษา ดอนไสว, 2559) 
  
 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “อวสานโลกสวย” บทสนทนาของ “เกรซ” พูดกับ “แคร์” จากค าพูด 
ที่กล่าวว่า “มึงจ าไม่ได้หรอว่ามันท าอะไรกับมึงไว้บ้าง มึงจ าหน้ามันตอนที่มันข่มขืนมึงไม่ได้แล้วหรอ ตอนที่มัน
เอามึงไง” แสดงให้เห็นว่าภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ เกรซโกรธแค้นแจ๊คที่แจ๊คได้น าความลับของเธอไปบอก
กับแคร์ ท าให้เกรซได้ระบายความในใจต่อสิ่งที่แจ็คได้กระท าไว้กับแคร์ออกมา เพ่ือต้องการที่จะใช้แคร์  
เป็นเครื่องมือจัดการกับแจ๊คแทนตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกรซก็มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อแจ็คเช่นกัน 
  
2. การฆ่าเพ่ือแก้แค้น 
 การกระท าการที่ปรากฏผ่านตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย ที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา 
เป็นการน าเสนอการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน ซึ่งปรากฏการกระท าการโดยการฆ่า  
เพ่ือแก้แค้น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ โดยการลุกขึ้นมาเพ่ือตอบโต้และปกป้องตนเองจากการถูก
กระท าจากตัวละครชาย โดยการวางแผนเพ่ือลงมือแก้แค้นตัวละครชายที่เคยกระท าไว้กับเธอ เพ่ือให้ได้รับรู้ถึง  
ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาณอย่างที่เธอเคยได้รับ และเพ่ือให้ตนเองหลุดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้าย  
จากการวิจัยพบการกระท าการภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ โดยการฆ่าเพ่ือแก้แค้น ดังบทสนทนาต่อไปนี้ 
 
 “กฎหมายท าอะไรพวกแกไม่ได้ เพราะว่ากฎหมายต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคน ฉันจึงต้องตั้งตัว  
เป็นศาลซะเอง ตัดศิลจ าเลยที่ 1 ถึงท่ี 7 เพราะแกจะไม่มีทางรอด แกจะต้องตาย” มธุสรพูดกับโจรคนที่ 7 
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(ล่า, โดย ไพรัช กสิวัฒน์, 2520) 
 

 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ล่า” บทสนทนาของ “มธุสร” พูดกับ “โจรคนที่ 7” จากค าพูดที่กล่าวว่า 
“กฎหมายท าอะไรพวกแกไม่ได้ เพราะว่ากฎหมายต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคน ฉันจึงต้องตั้งตัวเป็นศาล  
ซะเอง ตัดศิลจ าเลยที่ 1 ถึงที่ 7 เพราะแกจะไม่มีทางรอด แกจะต้องตาย” แสดงให้เห็นว่าภายใต้โครงสร้าง 
ชายเป็นใหญ่ มธุสรซึ่งตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเธอไม่ได้รับ
ความยุติธรรมตามที่เธอพึงได้รับเพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิง และผู้กระท าผิดก็ไม่ได้รับโทษตามที่ควรจะได้รับ  
เมื่อกฎหมายไม่สามารถท าอะไรกลุ่มคนเหล่านี้ได้ มธุสรจึงต้องลงมือฆ่าเพ่ือทวงคืนความยุติธรรมให้กับตน เอง
และลูก ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
 
 จากเหตุการณ์ที่ อิงอรได้ขว้างก้อนหินใส่หัวเด็กผู้ชายข้างบ้านที่แอบมาคุยกับลูกของเธอ  
ท าให้เด็กผู้ชายคนนั้นได้รับบาดเจ็บ และล้มลงไปนอนกับพื้น  

(เมมโมรี่ รักหลอน, โดย ต่อพงศ์ ตันก าแหง, 2551) 
 
 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เมมโมรี่ รักหลอน” การกระท าของ “อิงอร” จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็น
ว่าภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ อิงอรไม่ต้องการให้ลูกของเธอมีสัมพันธ์กับผู้ชาย โดยอิงอรได้ใช้ก้อนหิน  
ขว้างใส่หัวของเด็กผู้ชายคนนั้นจนล้มลงไป เพราะตัวของอิงอรเองมีปมในชีวิตที่เกิดจากผู้ชายมาก่อน ท าให้
อิงอรกลายเป็นคนเก็บกดและไม่อยากให้ลูกของเธอต้องมาพบเจอเหตุการณ์ร้าย ๆ จากผู้ชายอย่างที่เธอ  
เคยเจอมา ท าให้อิงอรต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ลูกของเธออยู่ห่างจากผู้ชายให้ได้มากที่สุด แม้จะต้องลงมือฆ่าเธอ
ก็พร้อมที่จะท าโดยไม่ว่าถกูหรือผิด ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณด์ังต่อไปนี้ 
 
 จากเหตุการณ์ท่ีแคร์ได้ใช้ค้อนทุบไปที่หัวของแจ๊ค ซึ่งเป็นคนที่ข่มขืนเธอจนแจ๊คตาย 

(อวสานโลกสวย, โดย ปัญญ์ หอมชื่น และอรอุษา ดอนไสว, 2559) 
 
 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “อวสานโลกสวย” การกระท าของ “แคร์” จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า
ภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ แคร์มีความโกรธแค้นแจ๊คจากสิ่งที่แจ๊คได้กระท ากับเธอไว้ทั้งทางร่างกาย และ 
ทางจิตใจอย่างแสนสาหัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งแจ๊คได้ลงมือข่มขืนเธอโดยที่เธอไม่สามารถขัดขืนหรือร้องขออะไร
ได้ และเมื่อมีโอกาสแคร์จึงได้ระบายความแค้นที่มีนั้นโดยการใช้ค้อนทุบไปที่หัวของแจ๊คซ้ า  ๆ จนแจ๊คตาย  
เพ่ือเป็นการแก้แค้นในสิ่งที่แจ๊คได้ท ากับเธอไว้ 
 
3. การใช้ร่างกายของตนเองเข้าแลก 
 การกระท าการที่ปรากฏผ่านตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย ที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา 
เป็นการน าเสนอการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน ซึ่งปรากฏการกระท าการโดยการใช้ร่างกาย
ของตนเองเข้าแลก ซึ่งปรากฏภายใต้โครงสร้างรักนวลสงวนตัว โดยการใช้ร่างกายของตนเองยั่วยวน 
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ตัวละครชาย จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เกินเลย เพ่ือต้องการเอาชนะและเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ 
จากการวิจัยพบการกระท าการภายใต้โครงสร้างรักนวลสงวนตัว โดยการใช้ร่างกายของตนเองเข้าแลก  
ดังเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
 จากเหตุการณ์ที่มธุสรได้นอนคลอเคลียกับโจรคนที่ 2 อยู่บนเตียงในบ้านริมน้ า ก่อนที่มธุสรจะลุก
ขึ้นมาเปลือยผ้าให้โจรคนที่ 2 ดู 

(ล่า, โดย ไพรัช กสิวัฒน์, 2520) 
 

 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ล่า” การกระท าของ “มธุสร” จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าภายใต้
โครงสร้างการรักนวลสงวนตัว มธุสรยอมใช้ร่างกายของตนเองเข้าแลก โดยการยอมให้โจรคนที่ 2 นั้นล่วงเกิน
ตนเองอยู่บนเตียงนอนโดยที่ไม่ได้ขัดขืน เพ่ือแลกมากับความไว้ใจ และเมื่อโจรคนที่ 2 เผลอ มธุสรก็ได้ท า  
ตามแผนทีเ่ธอได้วางเอาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
 
 จากเหตุการณ์ที่อิงอรใช้ร่างกายยั่วยวนกฤชในขณะที่ก าลังนั่งพูดคุยกัน ท าให้กฤษเกิดอารมณ์ และ 
ทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกัน 

(เมมโมรี่ รักหลอน, โดย ต่อพงศ์ ตันก าแหง, 2551) 
 
 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เมมโมรี่ รักหลอน” การกระท าของ “อิงอร” จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็น
ว่าภายใต้โครงสร้างการรักนวลสงวนตัว อิงอรได้ใช้ร่างกายยั่วยวนกฤชในขณะที่ก าลังนั่งคุยกันจนท าให้กฤชนั้น 
เกิดอารมณ์ทางเพศ และทั้งสองก็ได้มีอะไรกันหลังจากนั้น โดยที่อิงอรท าไปก็เพ่ือต้องการจะเอาชนะกฤช  
ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
 
 จากเหตุการณ์ที่เกรซได้แต่งชุดคอสเพลย์มาให้แจ๊คดู ท าให้แจ๊คเกิดอารมณ์และได้ใช้มือลูบไปที่ขา
อ่อนของเกรซ โดยที่เกรซไม่ได้ขัดขืนหรือต่อต้าน 

 (อวสานโลกสวย, โดย ปัญญ์ หอมชื่น และอรอุษา ดอนไสว, 2559) 
 

 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “อวสานโลกสวย” การกระท าของ “เกรซ” จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า
ภายใต้โครงสร้างการรักนวลสงวนตัว เกรซยอมปล่อยให้แจ๊คล่วงเกินกับตนเอง โดยที่ไม่มีการขัดขืนหรือต่อต้าน 
ใด ๆ เพราะเกรซต้องการที่จะท าให้แจ๊คนั้นหันมาสนใจตนเองมากกว่าสนใจเน็ตไอดอลที่ชื่อแคร์ เพ่ือที่เกรซ  
จะได้รู้สึกว่าตนเองนั้นคือผู้ชนะท่ีสามารถท าให้ผู้ชายหันมาสนใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
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 จากเหตุการณ์ที่เกรซได้โทรให้แจ๊คมาหาที่บ้าน และเกรซได้พาแจ๊คไปที่เตียงนอนก่อนที่ เกรซจะใช้
ร่างกายของตนเองยั่วยวนแจ๊ค เพ่ือให้แจ๊คมีอะไรกับตนเอง โดยทั้งสองได้ตกลงกันว่าได้กันแล้วจะยอมท าตาม
ค าสั่งของกันและกันทุกอย่าง 

 (อวสานโลกสวย, โดย ปัญญ์ หอมชื่น และอรอุษา ดอนไสว, 2559) 
 
 จากภาพยนตร์ไทยเรื่อง “อวสานโลกสวย” การกระท าของ “เกรซ” จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า
ภายใต้โครงสร้างการรักนวลสงวนตัว เกรซได้มีการเชื้อเชิญให้แจ๊คมีอะไรกับตน โดยการที่เกรซยอมใช้ร่างกาย
ของตนเองให้แจ๊คกระท าทางเพศด้วยความสมัครใจ เพ่ือแลกมากับการที่แจ๊คนั้นต้องยอมท าตามที่เกรซ  
ต้องการทุกอย่าง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่ อง พรหมจรรย์สลาย : ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ ไทย  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย จ านวน 3 เรื่อง 
ได้แก่ ล่า เมมโมรี่ รักหลอน และอวสานโลกสวย จากผลการศึกษาการกระท าการสามารถจ าแนกได้เป็น  
3 การกระท าการจากตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่ปรากฏผ่านภาพยนตร์ไทย 
กล่าวคือ 
 1. การแสดงทัศนคติความในใจที่มีต่อเพศชาย 
 การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในในภาพยนตร์ไทย เป็นการน าเสนอภาพของ 
การกระท าการโดยการแสดงทัศนคติความในใจที่มีต่อเพศชาย ซึ่งปรากฎอยู่ภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่  
โดยการแสดงทัศนคติ และระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนที่มีต่อ 
ตัวละครชาย โดยใช้ค าพูดตัดพ้อและตั้งค าถามต่อตัวละครชายที่ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนมองว่า 
ตัวละครชายชอบใช้อ านาจและสิทธิของความเป็นชายในการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหง และท าให้ผู้หญิง 
ต้องเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนได้ระบายความรู้สึกที่เธออัดอ้ัน 
อยู่ภายในจิตใจนั้นออกมา 
 
 2. การฆ่าเพ่ือแก้แค้น 
 การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในในภาพยนตร์ไทย เป็นการน าเสนอภาพของ 
การกระท าการโดยการฆ่าเพ่ือแก้แค้น ซึ่งปรากฎอยู่ภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ โดยเป็นการกระท าการ 
ที่มีสาเหตุมาจากการที่ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนเป็นฝ่ ายถูกกระท าความรุนแรงจากตัวละครชาย 
ทั้งทางร่างกายและทางเพศ ท าให้ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนกลายเป็นคนที่มีปมในชีวิต และเป็นคนที่เก็บกด  
ท าให้ภายในจิตใจเต็มไปด้วยความเกลียดชัง ซึ่งส่งผลให้เธอต้องวางแผน และลงมือฆ่าตัวละครชายที่เคยกระท า 
ไว้กับเธอ โดยมีการฆ่าที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายวิธี แต่ทุกวิธีก็มีเป้าหมายเดียวกัน  คือ ต้องการแก้แค้น  
เพ่ือใหค้นที่เคยกระท าไว้กับเธอได้รับรู้ถึงความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาณอย่างที่เธอเคยได้รับ  
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 3. การใช้ร่างกายของตนเองเข้าแลก 
 การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในในภาพยนตร์ไทย เป็นการน าเสนอภาพของ 
การกระท าการโดยการใช้ร่างกายของตนเองเข้าแลก โดยเป็นการกระท าการที่แสดงออกทางร่างกายของ 
ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนที่มีต่อตัวละครชาย โดยที่ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนมองว่าตัวละครชายต้องการ 
เรื่องเซ็กซ์เพ่ือความสนุกของตนเอง ท าให้ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนซึ่งมีความเกลียดชังอยู่ภายในใจ  และ
ต้องการที่จะเอาชนะตัวละครชายได้ใช้ช่องทางนี้ในการเข้าหาและสร้างความเชื่อใจ ซึ่งส่งผลให้ตัวละครเอก
หญิงที่ถูกข่มขืนต้องใช้ร่างกายของตนเองเข้าแลก เพ่ือหวังที่จะเอาชนะและเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ 
 ดังนั้น การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย ผู้วิจัยค้นพบประเด็นส าคัญ
ทั้งสิ้น 3 ประเด็น คือ 1) การแสดงทัศนคติความในใจที่มีต่อเพศชาย ซึ่งปรากฏในรูปแบบของการพูดแสดง
ทัศนคติ และพูดระบายความรู้สึกอัดอ้ันที่อยู่ภายในจิตใจ เพ่ือลดแรงกดดันที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนั้นโดยใช้
ค าพูดที่ตัดพ้อและมีการตั้งค าถามต่อตัวละครชาย ซึ่งพบผลการวิจัยในประเด็นนี้จากภาพยนตร์ไทยที่น ามา
ศึกษาทั้ง 3 เรื่อง คือ ล่า เมมโมรี่ รักหลอน และอวสานโลกสวย 2) การฆ่าเพ่ือแก้แค้น ซึ่งปรากฏการกระท า
การในรูปแบบของการแก้แค้นตัวละครชายที่เคยกระท ากับเธอไว้ในอดีต โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและ 
ใช้เสน่ห์ความเป็นหญิงเพ่ือท าให้ตัวละครชายเชื่อใจ ก่อนที่จะลงมือฆ่าด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ซึ่งพบผลการวิจัย 
ในประเด็นนี้จากภาพยนตร์ไทยที่น ามาศึกษาทั้ง 3 เรื่อง คือ ล่า เมมโมรี่ รักหลอน และอวสานโลกสวย  และ  
3) การใช้ร่างกายของตนเองเข้าแลก ซึ่งปรากฏในรูปแบบของการใช้ร่างกายของตนเองเข้าแลก จนเกิดเป็น
ความสัมพันธ์ที่เกินเลยกัน เพ่ือต้องการที่จะเอาชนะและเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ซึ่งพบผลการวิจัย 
ในประเด็นนี้จากภาพยนตร์ไทยท่ีน ามาศึกษาทั้ง 3 เรื่อง คือ ล่า เมมโมรี่ รักหลอน และอวสานโลกสวย 
 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พรหมจรรย์สลาย : ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน โดยคัดเลือกภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการถูกข่มขืนของตัวละครเอกหญิง ซึ่งเป็นแก่นหลักของเรื่อง พบภาพยนตร์ ไทยที่ตรงตามเกณฑ์
ทั้งหมด 3 เรื่อง คือ ล่า เมมโมรี่รัก-หลอน และอวสานโลกสวย 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฏีโครงสร้าง-ผู้กระท าการของ เชษฐา พวงหัตถ์ มาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ ดังที่ เชษฐา พวงหัตถ์ (2548, น. 16) ) ได้ให้ค าอธิบายว่า เราจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ รับรู้ 
ในเบื้องต้นเสียก่อนว่า เมื่อเราน าเอา agency – structure มาใช้อธิบาย เท่ากับว่าเรายอมรับความแตกต่าง
ระหว่างผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมแบบใกล้ชิดเมื่อเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ทางสังคมหรือบริบท 
ที่มีขนาดกว้างขวางกว่าซึ่งการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นภ ายในนั้น ดังนั้น agency – structure  
จึงให้ความส าคัญกับวิธีการที่มนุษย์เป็นผู้ก าหนดชีวิตทางสังคมขึ้นมาขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้รับอิทธิพล และ
ถูกก าหนดโดยการจัดระเบียบทางสังคมที่มีอยู่เหล่านั้นด้วย ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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 1. การกระท าการโดยการแสดงทัศนคติความในใจที่มีต่อเพศชาย 
 จากการวิเคราะห์การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย ซึ่งปรากฏภายใต้
โครงสร้างชายเป็นใหญ่ แสดงให้เห็นว่าเพศชายไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนก็ตาม ย่อมมีอ านาจและสิทธิเหนือกว่า  
เพศอ่ืน ๆ ท าให้ผู้หญิงไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกที่มีต่อเพศชายได้อย่างตรงไปตรงมา แต่ในขณะเดียวกัน  
ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทยได้กระท าการโดยไม่ได้ สอดรับกับโครงสร้างนี้ ซึ่งปรากฏ 
ในรูปแบบของการแสดงทัศนคติ และพูดระบายความรู้สึกอัดอ้ันที่อยู่ภายในจิตใจ เพ่ือลดความรู้สึกกดดัน 
ที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนั้น โดยการตัดพ้อและตั้งค าถามต่อตัวละครชาย ที่ตั วละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนมองว่า 
ตัวละครชายชอบใช้อ านาจและสิทธิของความเป็นชายในการเอารัดเอาเปรียบ กดข่ีข่มเหง และท าให้ผู้หญิงต้อง
เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่เสมอ ส่งผลให้ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนได้แสดงความรู้สึกที่เธอคับแค้นใจนั้นออกมา 
 2. การกระท าการโดยการฆ่าเพ่ือแก้แค้น 
 จากการวิเคราะห์การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทยซึ่งปรากฏภายใต้
โครงสร้างชายเป็นใหญ่ แสดงให้เห็นว่าเพศชายไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนก็ตาม ย่อมมีอ านาจและสิทธิเหนื อกว่า 
เพศอ่ืน ๆ ท าให้ผู้หญิงต้องตกเป็นเพศที่ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกกระท าความรุนแรงจากการ
กระท าของเพศชาย แต่ในขณะเดียวกันตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทยได้กระท าการโดยไม่ได้
สอดรับกับโครงสร้างนี้ ซึ่งปรากฏในรูปแบบของการลงมือฆ่าตัวละครชายที่เคยกระท าความรุนแรงไว้กับเธอ 
โดยมีการวางแผนล่วงหน้าและใช้เสน่ห์ความเป็นหญิงเพ่ือท าให้ตัวละครชายเชื่อใจก่อนที่จะลงมือฆ่าด้วยวิธี  
ที่แตกต่างกัน แต่ทุกวิธีก็มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการแก้แค้น เพ่ือให้ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวด และความทุกข์
ทรมาณอย่างทีเ่ธอเคยได้รับ 
 3. การกระท าการโดยการใช้ร่างกายของตนเองเข้าแลก 
 จากการวิเคราะห์การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย ซึ่งปรากฏภายใต้
โครงสร้างชายเป็นใหญ่ แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงถูกอบรมสั่งสอนให้รู้จักระมัดระวังตัวกับเพศตรงข้าม และ 
ต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว แต่ในขณะเดียวกันตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทยได้กระท าการโดย
ไม่ได้สอดรับกับโครงสร้างนี้ ซึ่งปรากฏในรูปแบบของการแสดงออกทางร่างกายของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน
ที่มีต่อตัวละครชาย โดยใช้ร่างกายความเป็นหญิงยั่วยวนและยอมให้ตัวละครชายกระท าโดยไม่ขัดขืน เพ่ือที่จะ
เอาชนะและให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ 
  ดังนั้น วิจัยเรื่อง “พรหมจรรย์สลาย : ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย” แสดงให้เห็นถึง 
การกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทย ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเด็น  
ซึ่งปรากฎการกระท าการที่ไม่ได้สอดรับกับสิ่งที่โครงสร้างทางสังคมได้ก าหนดไว้ ทั้งภายใต้โครงสร้างชาย 
เป็นใหญ่ และภายใต้โครงสร้างรักนวลสงวนตัว ซึ่งการกระท าการเหล่านี้เกิดจากการตอบโต้และปกป้องตนเอง
จากความรุนแรงที่เกิดขึ้น และเพ่ือท าให้หลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการของการเป็นผู้ถู กกระท าความรุนแรง  
ซึ่งการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทยที่น ามาศึกษานี้  แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคม รวมถึงค่านิยมและทัศนคติของผู้หญิง อีกทั้งการกระท าการของ 
ตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในภาพยนตร์ไทยท าให้ตระหนักถึง คุณค่าของพรหมจรรย์ ซึ่งหากผู้หญิง 
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เสียพรหมจรรย์ของตนเองด้วยความรักและความเต็มใจให้แก่คนที่รักก็ถือเป็นเรื่องปกติ แต่หากเมื่อใดที่ผู้หญิง
เสียพรหมจรรย์ของตนเองจากการถูกล่วงละเมิดหรือถูกข่มขืนด้วยความไม่เต็มใจ ผู้หญิงก็พร้อมที่จะท า  
ทุกวิถีทางเพ่ือทวงคืนความเป็นธรรมให้แก่ตัวของเธอเอง อีกท้ังการกระท าการของตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืน
ที่ปรากฏผ่านสื่อภาพยนตร์ไทยยังท าให้ตระหนักถึงเรื่องของความเท่าเทียมว่าหากคนในสังคมมีความเคารพ 
ซึ่งกันและกัน ให้ความส าคัญกับผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียมกัน ย่อมช่วยให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมลดลงได้ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ   
      1. ควรศึกษาการกระท าการของตัวละครอ่ืน ๆ ที่ถูกข่มขืน  
      2. ศึกษาตัวละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนในสื่อประเภทอ่ืน ๆ เช่น ละครโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้เห็น
ถึงการกระท าการของตวัละครเอกหญิงที่ถูกข่มขืนที่ปรากฎจากหลายมุมมอง 
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ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 

 

ฐนชัย สุกสว่าง1 รัชนีกร แซ่ฝุ่ง2 อานุภาพ รสอรุณ3 
และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย4 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เพ่ือศึกษาภาพแทนของความรักที่มีหลายรูปแบบในภาพยนตร์ไทย การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้จะศึกษา
ภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับความรักจ านวน 4 เรื่อง โดยใช้เกณฑ์การณ์คัดเลือกเพ่ือศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของความรักที่ปรากฏในภาพยนตร์ มีการศึกษาด้วยวิธีการรับชม วิเคราะห์จากตัวละคร  
กรอบแนวคิดเรื่องความรัก เรื่องภาพตัวแทน ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีภาพแทนมาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่า ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย ประกอบด้วย 4 ประเด็น 
คือ 1) ภาพแทนของการแอบรัก เมื่อมีตัวละครเอกได้ตกหลุมรักอีกฝั่ง จึงท าให้ฝ่ายหนึ่งเกิดความคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ือคนที่ตนเองแอบรัก 2) ภาพแทนของความรักท่ีไม่ผูกมัด คือความรักท่ีมีความเสน่หาและ
ความสนิทสนมแต่ไร้ซึ่งพันธะ 3) ภาพแทนของการรักไปเจ็บไป ความรักที่มีทั้งความรักและความเจ็บปวด 
ในเวลาเดียวกัน  4) ภาพแทนของการรักเพราะใกล้ชิด คนที่อยู่ใกล้ชิดกันมักกลายเป็นเพ่ือนสนิท เป็นคนรัก 
ทั้งนี้เพราะความใกล้ชิดท าให้เกิดการผูกพัน  

ดังนั้น ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย จึงมีภาพแทนที่ผ่านการคัดเลือก 
ปรุงแต่ง ลดทอน ขับเน้น หรือน าเสนอคุณลักษณะบางประการเพ่ือให้คนอ่ืนเห็น ซึ่งปรากฏผ่านตัวละครชาย
กับหญิงจากภาพยนตร์ไทยที่น ามาศึกษา แสดงให้เห็นถึงมุมมองความรักของตัวละครในภาพยนตร์ไทยและ
น าเสนอความรักในหลากหลายรูปแบบทั้งสุขสมหวัง โศกเศร้าเสียใจ รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร 
ที่ต้องประสบพบเจอในเรื่อง อีกท้ังยังท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของความรักที่ผู้คนมีให้กันและกัน 

ค าส าคัญ: ภาพแทน ความรักสองเรา ภาพยนตร์ไทย 

 

 

                                                           
1-3 นักศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4   อาจารย์ ดร. คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

 ค าถามเก่ียวกับความรักเป็นค าถามที่มนุษย์พยายามค้นหาค าตอบกันมานานนับพัน ๆ ปี หรือนานกว่า
นั้น ความรักเป็นอารมณ์สากล เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ ผู้คนนับล้านทุกยุคสมัยล้วนแต่เคยมีความรัก แม้ว่า
ความรักจะเป็นอารมณ์ที่ใคร ๆ ก็รู้จักใคร ๆ ก็สนใจ แต่ท าไมสิ่งที่คนรู้จักกันทั่วไปมาช้านานนี้ จึงยากที่จะหา  
ค านิยาม ยากท่ีจะท าความเข้าใจ ชัชพล เกียรติขจรธาดา (2557, น.15) กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา หากพยายาม
หาค าตอบที่เกี่ยวข้องกับความรักมักจะอยู่ในความสนใจของบรรดานักปรัชญา กวี นักประพันธ์ เป็นหลัก  
แม้ว่ามนุษย์เราจะพยายามหาค าตอบของค าถามเหล่านี้กันมานาน แต่ค าตอบที่ได้ก็ยังไม่ชัดเจนนัก ขณะที่
วงการวิทยาศาสตร์เพ่ิงจะเริ่มมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับความรักอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองเดิมวิทยาศาสตร์ 
มองเรื่องของความรักว่าเป็นเรื่องของศิลปะ เป็นเรื่องเล่น ๆ ไม่ใช่งานจริงจังที่นักวิทยาศาสตร์ควรจะมา 
ให้ความสนใจ ความสนใจที่นักวิทยาศาสตร์จะศึกษาความรักอย่างจริงจังเพ่ิงจะเริ่มต้นขึ้นในทศวรรษที่ 1960 
เพราะเป็นช่วงเวลาที่วิชาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ด้านสมองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ความรักระหว่างเพศชายกับเพศหญิง เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและถือเป็นเรื่องส าคัญที่พูดถึง  
มากที่สุดในรูปแบบความรักซึ่งมีอยู่หลาย ๆ รูปแบบ สิ่งที่เรียกว่า ความรักนั้น ชัชพล เกียรติขจรธาดา (2557,  
น.17) ได้ให้ค าอธิบายว่าเป็นความรู้สึกรูปแบบที่เห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกถูกใจอีกฝ่ายทันที หรือที่เรียกว่า ปิ๊ง   
ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบความรักท่ีเข้าใจได้ง่ายที่สุดที่ปรากฏในภาพยนตร์ ในกรณีนี้พระเอกมักจะมีลักษณะท านอง
หน้าตาดี สูง หุ่นนักกีฬา มาดคุณชาย การศึกษาดี รวย สะอาด สุภาพ ความรักในทัศนะของ รอลโล่ เมย์ 
(2543, อ้างถึงใน กิตติกร มีทรัพย์ 2543, น.46) นักจิตวิทยาคนส าคัญของสหรัฐมองความรักไปอีกอย่าง ทฤษฎี
เกี่ยวกับความรักของรอลโล่ เมย์ ความรักแบบสร้างสรรค์นั้น เป็นความรักที่ยกระดับจิตใจสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง 
 มีจุดมุ่งหมายหรือปรารถนาจะให้เกิดสิ่งใหม่ หรือลูกหลานไว้สืบสกุลต่อไปความรักแบบสร้างสรรค์จึงเป็น
เอกภาพของชายและหญิง ที่มีอารมณ์และความรู้สึกผูกมัดเข้าด้วยกัน โดยอาศัยความรักแบบสร้างสรรคเ์ท่านั้น
ที่จะท าให้คู่สมรสได้ร่วมกันและรวมกันเพื่อจะได้สิ่งใหม่ข้ึนมา 

ค าว่า “สองเรา”เป็นค าที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของความรักระหว่างคนสองคนในแง่ของความรัก  
ซึ่งขั้นตอนแรกก่อนที่คนสองคนจะได้รวมกันเป็น “สองเรา” เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าการเลือกคู่ครอง รัชนีกร  
เศรษฐโส (2519, อ้างถึงใน ศรายุทธ ทองอุทัย) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ การเลือกคู่ครองหมายถึง การที่ 
หนุ่มสาวตัดสินใจเลือกบุคคลที่ตนพอใจมากที่สุดมาเป็นคู่สมรสเพ่ือสร้างครอบครัวใหม่ของตน โดย ธีระพร 
อุวรรณโณ (2537,อ้างถึงใน ศรายุทธ ทองอุทัย) ได้กล่าวว่า ความคล้ายคลึงกันเป็นองค์ประกอบที่ท าให้บุคคล
ชอบพอกันและมักน าไปสู่การเป็นเพ่ือนที่ดีหรือน าไปสู่การสมรสกับบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกับตน สอดคล้อง
กับที่ เสถียร โกเศศ (2532, อ้างถึงใน ศรายุทธ ทองอุทัย) ได้ระบุว่า การแต่งงานเป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  
โดยมีพ้ืนฐานมาจากความรัก ความเข้าใจที่ถูกต้องตามประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบในสังคมนั้น  
โดยมีเป้าหมายต่าง ๆ อาทิเช่น เป็นการเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวเพ่ือผลิตสมาชิกใหม่ให้สังคมหรือ 
เพ่ือก าเนิดบุตร  
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ในปัจจุบันเราได้เห็นสื่อภาพยนตร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้คนเพ่ิมมากขึ้นโดย กฤษดา 
เกิดดี (2547, น.57) ได้กล่าวไว้ว่า ภาพยนตร์สามารถสนองความต้องการของคนดูได้อย่ างเต็มที่ เหตุผล 
ก็เพราะว่านอกจากจะน าคนดูเข้าสู่สถานการณ์ที่ง่ายต่อการพาคนดูให้หลีกหนีจากความจริงแล้ว ยังสามารถ
สนองความปรารถนาเร้นลับในจิตส่วนลึกของคนดูได้อย่างวิเศษ นอกจากนี้ในหนังสือแนวทางการส่งเสริม
ภาพยนตร์ไทย(ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม,2551, น.24-25) ได้ระบุว่าภาพยนตร์ 
มีความส าคัญ ดังนี้ 1.สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรมที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก สามารถ
เข้าถึงประชานทุกคน ทุกครัวเรือน และทุกพ้ืนที่ในวงกว้าง อีกทั้งยังสามารถสื่อสารเข้าถึงตัวบุคคลได้  
อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าสีอ่ืน ๆ 2.สื่อภาพยนตร์เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์บ้านเมืองที่ส าคัญ มีสาระทั้งสร้างความบันเทิง สร้างความสุขแก่ประชาชน จึงเป็นสื่อที่ประชาชน
เลือกรับเป็นอันดับต้น ๆ ของสื่อทั้งหมด ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้เกิดการน าเสนอภาพแทนของความรัก
ผ่านทางสื่อภาพยนตร์ไทยมากขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมา 

งานวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีภาพแทนในการศึกษาภาพยนตร์ไทยโดย สจ๊วต ฮอลล์ (2543,  
อ้างถึงใน อภิญญา 2543, น.37) ได้ให้ความหมายทฤษฎีภาพแทนไว้ดังนี้ แนวคิดเรื่องภาพแทนเป็นแนวคิด 
ที่มุ่งศึกษากระบวนการประกอบสร้างภาพตัวแทนของคนในสังคมที่สัมพันธ์กับเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น ผ่านตัวบท
วรรณกรรม กระบวนการน าเสนอภาพแทนนั้น จะไม่ใช่เป็นกระบวนการน าเสนอโดยตรง แต่เป็นการน าเสนอ  
ที่บิดเบือนให้เกิดความหมาย ซึ่งความหมายนั้น คือสิ่งที่ผู้น าเสนอได้ใส่ลงไปในกระบวนการสร้ างภาพตัวแทน 
ยกตัวอย่างเช่น กลวิธีการสร้างบุคลิกภาพแบบฉบับ หรือ ภาพเหมารวมของ ฮอลล์ ได้นิยามไว้ว่า หมายถึง  
การเลือกดึงเอาคุณสมบัติบางสิ่งบางอย่างที่เด่นชัดมีชีวิตชีวาเข้าใจง่ายเป็นที่รับรู้ทั่วไป และ ลดทอนอัตลักษณ์
บุคคลลงไปเป็นคุณสมบัติไม่ก่ีอย่างเหล่านั้น 

ดังนั้นการวิจัยเรื่อง “ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย” จึงเป็นการศึกษา 
การน าเสนอภาพยนตร์ตัวละครชายกับหญิง แสดงให้เห็นถึงภาพแทนความรักในภาพยนตร์ ที่มีความรัก 
ในหลายรูปแบบ เพ่ือศึกษาภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยว่าปรากฏรูปแบบใดโดยใช้
ทฤษฎีภาพแทน หนังสือ ต ารา และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ศึกษา
ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

                เพ่ือศึกษาภาพแทนความรักท่ีมีหลายรูปแบบในภาพยนตร์ไทย 

ค าถามวิจัย 

               ภาพยนตร์ไทยที่เก่ียวกับความรักสะท้อนภาพแทนความรักต่อสังคมแบบไหนบ้าง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบอิทธิพลและปัจจัยความรักในภาพยนตร์ไทย วิธีการน าเสนอภาพยนตร์ให้เหมาะสม
กับผู้รับสารที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีความหมายมากขึ้น 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาภาพแทน และโครงสร้างองค์ประกอบของภาพแทนที่เชื่อมโยง
ประกอบสร้างเป็นรูปแบบความรักในภาพยนตร์ 

3. เพ่ือเข้าใจถึงภาพแทนความรัก และการกระท า ความรู้สึกของตัวละครที่ปรากฏในภาพยนตร์
ไทย 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “ภาพแทนความรักของ สองเรา ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย” ใช้แนวทางการวิจัย 
เชิงคุณภาพ โดยใช้การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ มีการศึกษาข้อมูลโดยอาศัยแนวคิดจากงานวิจัย บทความ และ 
หนังสือ เอกสารต่าง ๆ 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คัดเลือกมาจากภาพยนตร์ไทยจากยูทูป ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยน  
ภาพวีดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องความรัก ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก
ภาพยนตร์ที่เป็นชายและหญิงรักกันในหลายรูปแบบ เรื่องจะด าเนินตามและมักจะมุ่งความสนใจไปที่ตัวละคร
ชายกับหญิงที่มีความรู้สึกนึกคิดและการกระท าของตัวละครมักถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากกว่าตัวละครอ่ืน 
ๆ พบภาพยนตร์ความรัก 4 เรื่องท่ีตรงตามเกณฑ์ คือ การแอบรัก ความรักท่ีไม่ผูกมัด รักไปเจ็บไป รักแพ้ใกล้ชิด 

ล าดับ รูปภาพ-ชื่อเรื่อง ประเด็นของเรื่อง 

1. สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก 

 

นางเอก หรือ น้ า แอบรัก พระเอก หรือ พี่โชน แอบชอบมาตั้งแต่
มัธยมต้น น้ าจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ือพ่ีชนะใจพี่โชน 

2. รักหมดแก้ว 

 

เป็นภาพยนตร์รักในวงเหล้า ไฟเลี้ยวและโจ้ คู่พระนางของเรื่อง 
ทีม่ีมุมมองความรักต่างกัน 

 

3. ไอฟาย แต๊งก้ิว เลิฟยู 

 

เป็นของติวเตอร์สาวกับวิศวกรที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือไปง้อแฟนที่ต่างประเทศ ความใกล้ชิดท าให้ทั้งคู่เริ่มมีใจ 
ให้กัน 
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4. กวน มึน โฮ คนสองคนที่ได้หนีไปเที่ยวประเทศเกาหลี โชคชะตาพาให้ทั้งสอง
ได้มาเจอกัน จึงตัดสินใจเที่ยวด้วยกันโดยไม่บอกชื่อของตน 
ให้อีกฝ่ายรู้ 

ตารางที1่ รายชื่อภาพยนตร์ที่ใช้ในงานวิจัย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกภาพยนตร์ไทยเกี่ยวกับความรักที่ตรงตามเกณฑ์ 4 เรื่อง คือ สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก   
รักหมดแก้ว  ไอฟายแต๊งกิ้ว เลิฟยู และ กวน มึน โฮ เพ่ือศึกษา “ภาพแทน”ความรักผ่านบทบาท ค่านิยม และ 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงในตัวละคร 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ภาพยนตร์ 

                                                  สองเรา 

                                                                
                                                                  ความรัก 

                                                       ภาพแทน                                                              

 
กรอบแนวคิดทฤษฎีภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 

การวิจัยเพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ในเรื่อง “ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย”  
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญ คือ แนวคิดเรื่ องภาพแทน แนวคิดเรื่องความรัก มาใช้ประกอบ 
การวิเคราะห์หาค าตอบ โดยท าให้เข้าใจถึงภาพแทนของตัวละครชายและหญิงที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิด  
การกระท าผ่านการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่มีความรักในแต่ละเรื่อง 

การวิจัยเรื่อง “ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย” เป็นการศึกษาตัวละครชาย
และหญิงที่มีความรักความสัมพันธ์กัน ที่สื่อถึงภาพแทนความรักในภาพยนตร์ไทย ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ทฤษฎี  
ภาพแทนเพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์วิธีการแทนภาพความรักชายและหญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
โดยใช้แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างตัวละคร และฉาก เป็นหน่วยในการวิเคราะห์                    

ดังนั้นงานวิจัยเรื่อง “ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย” ผู้วิจัยได้เลือกเอกสาร
และงานวิจัยได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรัก เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์  
เอกสารและงานที่เกี่ยวข้องกับภาพแทน เพ่ือน ามาศึกษาประกอบพิจารณาและวิเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบ
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บริบททางสังคม ที่เป็นการกระท าความรู้สึกของตัวละครชายและหญิงที่สื่อออกมาให้เห็นความรักของภาพแทน 
ในลักษณะต่าง ๆ 

งานวิจัยเรื่องภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ ไทยผู้วิจัยได้ศึกษาภาพยนตร์ไทย
จ านวน 4 เรื่อง โดยขอบเขตหรือเกณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบของความรักตามอารมณ์ความรู้สึกของ
ตัวละคร เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษาความรักหลากหลายรูปแบบและศึกษาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร  
ที่แสดงออกมาผ่านภาพยนตร์ กรณีนี้ภาพแทนที่ปรากฏจากการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

ผลการวิจัย 

1. ภาพแทนของการแอบรัก ท าเพื่อคนที่รัก  

ในภาพยนตร์ที่แสดงออกถึงความรักในวัยแรกรุ่น เมื่อมีตัวละครเอกได้ตกหลุมรักอีกฝั่ง จะท าให้เกิด  
การเปรียบเทียบตนเองกับฝ่ายตรงข้าม หากทั้งสองมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันจะท าให้ฝ่ายหนึ่ง 
เกิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ือคนที่ตนเองแอบรัก โดยสามารถเห็นได้จากฉากในภาพยนตร์ที่น ามา
ศึกษา ภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กที่เรียกว่ารัก เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความรักของวัยรุ่น โดยที่นางเอกของเรื่อง
แอบชอบรุ่นพ่ีและต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ือให้สมหวังในความรัก แต่จริง ๆแล้วพระเอกของเรื่องก็ตกอยู่ใน
สถานะเดียวกันกับนางเอกนั่นคือการแอบรักนางเอกด้วยเช่นเดียวกันแต่ด้วยเงื่อนไขที่พระเอกสัญญากับ  
เพ่ือนรักของตนเองไว้จึงท าให้ไม่สามารถสารภาพกับนางเอกได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักของตัวละครสองคน
ที่แอบรักกันและกันทั้งคู่ และฉากที่แสดงให้เห็นถึงความรักของตัวละครเหล่านี้คือ  

ฉากจากภาพยนตร์ เรื่องสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก (2553) ฉากที่น้ าสารภาพรักกับพ่ีโชนที่สระว่ายน้ าของ
โรงเรียนในช่วงปัจฉิมนิเทศก่อนพี่โชนจะจบการศึกษา 

น้ าสารภาพรักกับโชน “พ่ีโชนคะ น้ ามีเรื่องจะบอกพ่ีโชน คือ น้ าชอบพ่ีโชนมาก ชอบมา 3 ปีแล้ว  
น้ าท าทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพ่ือพ่ี น้ าไปคัดเลือกนางร า เล่นละครเวที ไปเป็นดรัมเมเยอร์ เรียน
หนังสือให้เก่งก็เพ่ือพ่ี แต่ตอนนี้น้ ารู้แล้วว่า สิ่งที่น้ าควรจะท ามากที่สุดและน่าจะท ามาตั้งนานแล้ว คือ  
บอกกับพ่ีโชนตรงๆ ว่า น้ าชอบพี่โชน” 

       (สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก, พุฒิพงศ์, 2553) 

จากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแสดงให้เห็นถึงมุมตัวละครฝ่ายหญิง ซึ่งก็คือฝ่ายนางเอกได้พูด
บอกแสดงความรู้สึกท่ีเก็บไว้ข้างในฝ่ายเดียวกับพระเอก ซึ่งการกระท าแบบนี้เป็นการแสดงถึงการอดทนอดกลั้น
หรือเก็บสิ่งๆหนึ่งไว้โดยรู้กับตัวเองคนเดียวมานาน จนไม่สามารถทนต่อไปได้อีกแล้ว  คือการบอกชอบพระเอก  
โดยเป็นสิ่งที่นางเอกแสดงออกมาตลอดสามปีผ่านทางการกระท า ค าพูด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลตัวเอง 
ในทุกๆด้าน ทัง้การดูแลตัวเอง การเรียน การท ากิจกรรมต่างๆเยอะเพ่ือให้ตัวเองรู้สึกเป็นคนที่คู่ควรกับพระเอก  
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โดยถูกสื่อผ่านความรู้สึกข้างในที่ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นค าพูด เพ่ือให้อีกคนได้รับรู้ถึงความรักและจริงใจของ
ตัวเอง เป็นการท าตามหัวใจของตัวเอง 

น้ ามักจะไปวนห้องท่ีโชนเรียนอยู่เป็นประจ า  

น้ าเก็บกระดุมเสื้อของโชนไว้ 

โชนแอบถ่ายรูปน้ าเก็บไว้ในไดอารี่ 

โชนให้ดอกกุหลาบน้ าในวันวาเลนไทน์ เดินมาพร้อมกับถือกระถางต้นกุหลาบในมือ “อ่ะ เพ่ือนฝาก 
มาให้”แต่จริงๆกระถางนั้นเป็นของโชน 

(สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก, พุฒิพงศ์, 2553) 

จากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักฉากนี้ ไม่เพียงแต่เป็นฉากที่แสดงถึงการแอบรักของนางเอก 
เพียงอย่างเดียว แต่ยังน าเสนอในมุมตัวละครฝ่ายชาย หรือพระเอกของเรื่อง ซึ่งการเสนอมุมการแอบรักในฝั่ง
พระเอกนี้ ต่างจากนางเอกตรงท่ีฝ่ายนางเอกเป็นการแอบรักแต่ก็ยังสามารถที่จะแสดงสิ่งต่างๆออกไปเพื่อให้เขา
ได้รับรู้ความรักที่เรามีให้เขา แต่ฝ่ายพระเอกเป็นการแอบรักที่แทบจะแสดงออกให้ฝ่ายหญิงรู้ไม่ได้เลย ท าได้
เพียงแต่แอบเก็บไว้เงียบๆคนเดียว แม้จะอยากการแสดงความในใจให้นางเอกรู้สักแค่ไหน สุดท้ายก็ท าได้เพียง
บ่ายเบี่ยงให้พ้นจากตัวเอง ดั่งเช่นฉากที่ น ากระถางต้นกุหลาบไปให้นางเอก ซึ่งจริงๆนี้ก็คือความในใจของ
พระเอกท่ีมีต่อหน้าเอก แต่สุดท้ายพระเอกก็บอกนางเอกเพียงแค่ว่าเพื่อนฝากมาให้ เพราะเง่ือนไขส าคัญท่ีท าให้
ความรักของพระเอกกับนางเอกยังเป็นเพียงการแอบรักกันของทั้งคู่ ก็คือ เพ่ือน เพราะค าสัญญาที่ตัวเอง ให้ไว้
กับเพ่ือนจึงไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกกับนางเอกได้เหมือนที่นางเอกได้บอกกับตน 

2. ภาพแทนของความรักที่ไม่ผูกมัด  

ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก (Sternberg,1986) ความรักท่ีไม่ผูกมัดคือความรักที่มีความเสน่หา
และความสนิทสนม แต่ขาดซึ่งความผูกพันหรือการผูกมัด โดยตัวอย่างของความรักรูปแบบนี้มีดังต่อไปนี้ 

จากภาพยนตร์เรื่อง รักหมดแก้ว หลังจากไฟเลี้ยวและโจ้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็ได้ลุกออกไปนั่งชมวิว 
ยามเช้าบนดาดฟ้าของหอพักด้วยกัน  

โจ้: “ตกลงเรายังเป็นแฟนกันอยู่นะ” 

ไฟเลี้ยว: “แกต้องการค าตอบแบบไหนวะโจ้ แล้วเราจะคบกันยังไง ตอนนี้เราเรียนจบละนะ ต่อไปชีวิต
เราก็ไม่เหมือนสมัยเรียนแล้ว” 

โจ้: “แต่ท าไมต้องกะเกณฑ์อ่ะ ว่าต้องคบกันแบบไหน ตอนเราคบกันอ่ะมันก็มีความสุขดีไม่ใช่หรอ หรือ
เธอว่าไม่จริง”   
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ไฟเลี้ยว: “โจ้ เราก็คบกันไปแบบนี้แหละนะ ชั้นไม่อยากไปผูกมัด วางเป้าหมายหรือขีดเส้นอะไ ร 
ให้แกอ่ะ และชั้นก็ไม่อยากให้แกมาคาดหวังหรือบังคับอะไรชั้นเหมือนกัน เรารักกันแต่ไม่ได้เป็น
เจ้าของกัน แกเข้าใจนะ” 

(รักหมดแก้ว, ษรัณยู จิราลักษม์, 2557)  

 ฉากจากภาพยนตร์เรื่องรักหมดแก้วแสดงให้เห็นถึงมุมมองความคิดที่ไฟเลี้ยวและโจ้มีต่อความรัก  
โดยไฟเลี้ยวนั้นมีความเชื่อที่ว่าคนเราสามารถรักกันได้ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของกันและกัน เนื่องจากความ 
เป็นเจ้าของกันและกันนั้น น ามาซึ่งความคาดหวัง และความคาดหวังนั้นน ามาซึ่งความเจ็บปวด เธอจึงเลือกท่ีจะ
หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่มีการผูกมัดโดยเฉพาะการแต่งงานเป็นสามีภรรยา และเปิดโอกาสให้ทั้งตนและโจ้ได้มี
โอกาสพบเจอคู่ครองใหม่ที่ดีกว่า ในส่วนของโจ้นั้นต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างตนกับไฟเลี้ยว
เนื่องจากทั้งสองคนนั้นทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายก็กลับมามีความสัมพันธ์ด้วยกันเสมอ เขาจึงต้องการ
ค ายืนยันจากปากคู่รักของตน 

3. รกัไปเจ็บไป 

 ความรักที่มีทั้งความรักและความเจ็บปวดตามทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก (Sternberg,1986)  
คือ ความรักที่มีองค์ประกอบของความหลงใหล และความมีพันธะความเป็นเจ้าของแต่ขาดความผูกพัน 
ตัวอย่างแสดงให้ดังนี้  

ฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องรักหมดแก้วหลังจากไฟเลี้ยวกับโจ้ได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่ร้านเหล้า 
ไฟเลี้ยวได้รีบกลับมาเก็บของออกจากห้องโจ้ เป็นเวลาเดียวกับท่ีโจ้กลับมา 

โจ้: “เคลียรก์ันก่อนได้ม้ัย” 

ไฟเลี้ยว: “เมื่อกี้สายตาที่แกมองมา มันท าให้เรารู้สึกเป็นตัวประหลาด” 

โจ้: “ประหลาดยังไง เราจะรู้สึกน้อยใจบ้างไม่ได้เลยหรอ เธอจะให้เรารู้สึกยังไง ตอนเราเห็นเธออยู่กับ 
ไอเชี่ย นั่นนะ เธอไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอไง แล้วจะให้เราท าไง” 

ไฟเลี้ยว: “ก็ไม่ต้องท า ถ้ายอมรับเงื่อนไงชั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องคบ แค่นั้นเอง” 

(รักหมดแก้ว, ษรัณยู จิราลักษม์, 2557) 

จากภาพยนตร์เรื่องรักหมดแก้วไฟเลี้ยวกับโจ้ได้ทะเลาะกันเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งสองต่างก็รู้ว่าอีกฝ่าย 
ได้แอบมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนที่ไม่ใช่เขา และได้บังเอิญเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ทั้งสองจึงเก็บ  
ความไม่พอใจเอาไว้ เมื่อถึงเวลากลางคืนที่ทั้งคู่ได้มาสังสรรค์กับกลุ่มเพ่ือนจึงได้มีการประชดกันไปมาจนเกิด 
เรื่องทะเลาะกันแม้ว่าไฟเลี้ยวจะบอกกับโจ้ว่า ทั้งคู่จะมีความรักที่ไม่ผูกมัดต่อกัน แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เกิดอาการ  
หึงหวงเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายไปมีคนอ่ืน จนทะเลาะกัน แต่ไฟเลี้ยวก็ยังยืนยันว่าตัวเธอต้องการความรักที่ไม่ผูกมัดแบบ
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ที่เธอได้ใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เมื่อคราวเป็นเด็กมัธยม และยื่นค าขาดกับโจ้ว่าหากรับเงื่อนไชของเธอไม่ได้ก็ให้แยกทาง
กันไป หลังจากท้ังคู่ทะเลาะกันบนห้องไฟเลี้ยวได้เดินร้องไห้มาที่ลิฟท์จากนั้นโจ้ได้วิ่งเข้ามากอดจากทางข้างหลัง 

โจ้: “เราขอโทษ เรายอมรับผิดทุกอย่าง ขอเราแก้ตัวได้ม้ัย” 

ทั้งสองกอดกันและร้องไห้กัน 

โจ้: “อย่าพูดค าว่าเลิกอีกนะ อย่าพูดอีก เริ่มต้นกันใหม่ ขอแค่เลี้ยวอย่าไปจากเราแค่นั้น” 

 จากภาพยนตร์เรื่อง รักหมดแก้ว ไฟเลี้ยวกับโจ้ได้ทะเลาะกันเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งสองต่างก็รู้ว่า  
อีกฝ่ายได้แอบมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนที่ไม่ใช่เขา และได้บังเอิญเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ทั้งสอง 
จึงเก็บความไม่พอใจเอาไว้ เมื่อถึงเวลากลางคืนที่ทั้งคู่ได้มาสังสรรค์กับกลุ่มเพ่ือนจึงได้มีการประชดกันไปมา  
จนเกิดเรื่องทะเลาะกันแม้ว่าไฟเลี้ยวจะบอกกับโจ้ว่า ทั้งคู่จะมีความรักที่ไม่ผูกมัดต่อกัน แต่สุดท้ายทั้งคู่  
ก็เกิดอาการหึงหวงเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายไปมีคนอ่ืน จนทะเลาะกัน แต่ไฟเลี้ยวก็ยังยืนยันว่าตัวเธอต้องการความรัก  
ที่ไม่ผูกมัดแบบที่เธอได้ใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เมื่อคราวเป็นเด็กมัธยม และยื่นค าขาดกับโจ้ว่าหากรับเงื่อนไชของเธอไม่ได้
ก็ให้แยกทางกันไป 

(รักหมดแก้ว, ษรัณยู จิราลักษม์, 2557) 

4. รักเพราะใกล้ชิด  

เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนเกิดความรักกันได้ง่ายขึ้น คนที่อยู่ใกล้ชิดกันหรือท างานร่วมกัน จึงมักกลายเป็น
เพ่ือนสนิท เป็นคนรัก ทั้งนี้เพราะความใกล้ชิดท าให้เกิดการผูกพัน ตัวอย่างดังนี้  

ภาพยนตร์เรื่องกวนมึนโฮเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งที่เลือก
เดินทางไปประเทศเกาหลีด้วยเหตุผลส่วนตัว ทั้งคู่ก็ไม่ได้ไปด้วยกันอีกทั้งยังไม่รู้จักกันมาก่อนด้วย หนังจะด าเนิน
เรื่องโดยการที่ตัวละครทั้งคู่ท าอะไรด้วยกันไปเที่ยวยังที่ต่าง  ๆ ด้วยกันหลังจากพบกันได้ไม่นาน คนอกหัก 
อย่างสมบูรณ์สองคนที่มาเจอกันที่เกาหลีเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมง จนเผลอผูกพันกันไม่รู้ตัว อีกทั้ง
ความเหงาและสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ท าให้เมื่อมาอยู่ในบรรยากาศโรแมนติก 
ท่ามกลางหิมะที่โปรยปรายด้วยความใกล้ชิดและความผูกพันจึงท าให้ความรักของทั้งคู่ก่อตัวขึ้น ฉากที่แสดงให้เห็น
ถึงความรักของตัวละครเหล่านี้คือ จูบแรกของคนทั้งคู่จึงเกิดขึ้นอย่างง่ายดายท่ามกลางหิมะที่ก าลังตกลงมา  
ฉากที่พระเอกพูดกับนางเอกว่า ถึงคุณจะเป็นตัวประกอบ คุณก็เป็นตัวประกอบที่น่ารักที่สุดเลยประโยคค าถาม 
ที่พระนางคุยกันตอนกินข้าว  

"ตั้งแต่กินข้าวด้วยกันมา ชอบมื้อไหนที่สุด"  

"ชอบมื้อที่บ้านมินอา กลับไทยแล้วท าให้กินหน่อยนะ" 

"อือ  แต่ไม่รู้จะทานได้หรือเปล่านะ" 
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"ละคุณล่ะ ... ชอบมื้อไหน" 

"ชอบมื้อนี้" 

 (กวน มึน โฮ, บรรจง ปิสัญธนะกูล , 2553) 

ฉากนี้เป็นฉากที่ยกและตัดตอนมาจากบทสนทนาที่พระนางคุยกัน แม้จะดูเหมือนเป็นเพียงบทสนทนา
สั้นๆธรรมดาๆ แต่ส าหรับคนสองคน ที่ได้มาใกล้ชิดกัน ช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกัน ใช้ชีวิตร่วมกันแม้เพียงสั้นๆ  
ก็มีความหมายส าหรับพวกเขา ยิ่งคนที่มีบาดแผลใจเหมือนกันก็จะยิ่งมีความเข้าใจกันมาก ดังนั้นการสนทนา 
ในฉากของพระนางจะดูธรรมดาแต่อาจจะซ่อนความหมายและความทรงจ าผ่านค าพูดที่พูดออกมา เช่น  
ในข้าวมื้อที่ชอบ ก็ชอบเพราะอาจจะมีความทรงจ าระหว่างกันที่เป็นที่ยากจะลืม หรือแม้แต่การจูบกันท่ามกลาง
หิมะตกในเกาหลี ซึ่งการจูบกันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการแสดงความรัก ทั้งๆที่เหตุผลของการมาเกาหลี
ของทั้งคู่คือการอกหัก แต่เมื่อมาพบกันที่เกาหลี ความรักใหม่ก็ได้ก่อตัวขึ้น สิ่งที่จะท าให้เกิดความรักในเวลา  
อันสั้นๆได้ ก็คือ ความใกล้ชิดของคนท้ังคู่ท่ีอยู่ด้วยกันตลอดเวลานั่นเอง 

 ฉากหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง กวน มึน โฮ เมื่อตัวพระเอกและนางเอกได้มาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
หลังจากท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีด้วยกันระยะหนึ่งจนเริ่มเกิดความผูกพันต่ออีกฝ่าย จากนั้นทั้งสองได้เริ่มพูด
ความรู้สึกของตนออกไป 

หญิงสาว: “คุณจะรักชั้นได้ยังไง เราไม่รู้จักกันด้วยซ้ า ชื่อชั้นคุณยังไม่รู้เลย” 
ชายหนุ่ม: “ผมรู้แค่ว่า เวลาอยู่กับคุณอะ ผมแม่งโคตรมีความสุขอะ อย่างนี้เค้าเรียกว่ารักหรือปล่าว” 

(กวน มึน โฮ, บรรจง ปิสัญธนะกูล, 2553) 

จากฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของพระนาง แต่ก็เริ่มมีความสับสนว่าจริงๆเป็นแค่ความผูกพัน 
ที่อยู่ด้วยกันตลอดหรือเป็นความรัก ความรู้สึกในมุมของผู้หญิงจึงยังมีความเคลือบแคลงสงสัย ว่าอีกฝ่ายรักเรา 
จริงรึเปล่า เพราะแม้แต่ชื่อ ก็ยังไม่รู้เลย หรือก็คือจริงๆยังไม่ได้รู้จักกัน แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงจะมีความรักก็ยังมี
เงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องเวลาและตัวตน นั่นก็คือเพราะเป็นเวลาๆสั้นๆที่รู้จักกัน ยังรู้ จักกันไม่มากพอ เวลายังไม่
นานพอ ท าให้ฝ่ายหญิงแม้จะมีความรู้สึกรักต่อฝ่ายชายก็ยังมีความลังเลอยู่ แต่ฝ่ายชายจะใช้เวลาสั้นกว่าในการ
จะรักใครสักคน หรืออาจจะไม่ได้สนเรื่องเวลาด้วยซ้ า สังเกตได้จากค าพูดของพระเอก ที่บอกว่ารู้แค่ว่าเวลาอยู่
กับนางเอกจะมีความสุขมากๆ ฝ่ายชายจะสนใจในเรื่องของความรู้สึกมากกว่า และมองว่าการที่ เรา 
มีความสุขกับใครสักคนมากๆนั่นก็คือความรักแล้ว ไม่ได้สนว่าจริงๆแล้วนางเอกจะเป็นใครก็รักไปแล้ว  

ภาพยนตร์เรื่องไอฟายแต๊งกิ้วเลิฟยูเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความรักของติวเตอร์สาวและลูกศิษย์  
ซึ่งภาพยนตร์ได้มีการหยิบเอาเรื่องของความบกพร่องทางการสื่อสารระหว่างภาษามาเป็นข้อแม้ในการเชื่อม
ความสัมพันธ์รัก เมื่อพระเอกถูกแฟนสาวชาวญี่ปุ่นบอกเลิกเพราะต่างคนต่างไม่สามารถสื่อสารด้วยกันได้  
นี่จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้พระเอกไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับนางเอก ช่วงแรกพวกเขาทั้ งคู่ดูเหมือนเกลียดกัน 
เมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละวัน ทั้งคู่ต่างก็ค่อย ๆ ได้เรียนรู้นิสัยและตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน ทั้งคู่ เริ่มผูกพัน
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และเริ่มมีใจให้กันทีละน้อยโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ตัว จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ต้องการท าให้เห็นว่าถ้ารักใครสักคน ก็อยาก
ที่จะพยายามท าทุกอย่างเพ่ือที่จะได้มา แต่ลืมคิดไปว่าจริง ๆ แล้วความรักเป็นเรื่องของความรู้สึก แม้ว่าเราจะ
พยายามมากแค่ไหน แต่ถ้าเขา ไม่รักก็คือไม่รัก และความรักก็สามารถเกิดขึ้นระหว่างการได้ใกล้ชิด และ
ช่วยเหลือกันและกัน ระหว่างคน 2 คน ฉากที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงความรักของตัวละครเหล่านี้คือ  

“...นางเอกแปลเพลงตอนไปงานกับพระเอกเหมือนจะสารภาพรักกัน…” 
 “...จับมือกันข้ามถนนเพราะพระเอกมองไม่เห็น นางเอกเลยต้องจับมือไว้…” 
 “...ช่วยเขียนบทสอบสัมภาษณ์ให้พระเอก…” 

(ไอฟาย แต๊งก้ิว เลิฟยู, เมษ ธราธร, 2557) 

จากฉากนี้แสดงให้เห็นความรักในมุมของนางเอก รักที่จะท าในการสิ่งต่างๆให้คนที่เรารัก เรารักเค้า 
จึงอยากท าสิ่งดีๆให้เค้า ไม่อยากให้เค้าเจออะไรที่ร้ายๆ นางเอกจึงได้แสดงความรักใส่ลงในการกระท าของเธอ 
เช่นตอนที่นางเอกเขียนบทสัมภาษณ์ให้พระเอกก็เพราะอยากให้พระเอกได้งาน ตอนที่จูงมือพระเอกข้ามถนน
ในตอนที่พระเอกมองไม่ค่อยเห็น ก็เพราะไม่อยากให้พระเอกเกิดอุบัติเหตุ แม้แต่การเลือกเอาเพลงรักมาแปล  
ให้พระเอกฟังฉากนี้ก็เหมือนเป็นการสารภาพรักทางอ้อมกับพระเอก ซึ่งความรักของนางเอกทั้งหมดนี้ก็เกิดจาก
การใกล้ชิดและได้เรียนรู้นิสัยใจคอและตัวตนของพระเอกท่ีแสดงออกมาทีละนิดๆจากการเจอกันครั้งแรก 

ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงมุมมองความรักที่แตกต่างกันของตัวละครในภาพยนตร์ไทย  
โดยในค่านิยมของคนไทยมักจะปลูกฝังความเป็นกุลสตรีและค าสอนเรื่องของการรักนวลสงวนตัว ซึ่งส่งผลต่อ
การแสดงออกทางด้านความรู้สึกรักใคร่ มีตั้งแต่ความรักในวัยเด็ก การแอบรักที่แสดงให้เห็นได้ชัดผ่าน
ภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก ที่ตัวละครหลักทั้งคู่พระนางต่างก็แอบหลงรักอีกฝ่ายมานานรวมถึง
ภาพยนตร์เรื่องไอฟายแต๊งกิ้ว เลิฟยู และ กวน มึน โฮ ที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่เกิดขึ้นเพราะความใกล้ชิด 
และพฤติกรรมเหล่านี้ยังแสดงออกต่างกันไปตามช่วงวัยและอิทธิพลภายนอกดังที่ได้เห็นจากภาพยนตร์  
รักหมดแก้วที่น าเสนอมุมมองความรักที่ให้อิสระคู่ของตนในการไปพบเจอคนอ่ืน ไม่มีการผูกมัดใด  ๆ  
แต่ถึงกระนั้นภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องก็ได้แสดงให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยหล่อหลอมบุคคลให้เกิด 
การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น 

ดังนั้นวิจัยเรื่อง “ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย” แสดงให้เห็นภาพแทน
ความรักของชายและหญิงที่มีหลากหลายรูปแบบในภาพยนตร์  ซึ่งความรักแต่ละแบบก็จะให้ความรู้สึก 
ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ความรักของเพ่ือนที่มีให้เพ่ือน หรือความรัก 
ของหนุ่มสาว จะเป็นความรักแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเราช่วยกันดูแลความรักให้ดี  มันก็จะกลายเป็นความรัก 
ที่ยังยืนมั่นคง 

สรุปผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง ภาพแทนความรักของสองเราในภาพยนตร์ไทย พบภาพแทนความรักของ 

ตัวละครชายกับหญิง กล่าวคือ 
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1. ความรักมีหลากหลายรูปแบบ 

ความรักเป็นสิ่งที่เมื่อมนุษย์เราเกิดมาจะได้รู้จักมัน ได้พบ ได้เจอ ได้สัมผัสในค าว่า “ความรัก” แต่เรา
จะได้สัมผัสในกี่รูปแบบก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา ที่กล่าวว่ามีหลายรูปแบบ อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น มีทั้งรักแบบ 
ชายหญิง รับแบบครอบครัว รักแบบพ่ีน้อง รักแบบเพ่ือน รักสัตว์เลี้ยง ฯลฯ จัดได้ว่าความรักสามารถเกิดได้กับ
ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว ถ้าเรามีความรู้สึกห่วงใย ผูกพัน หรือชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นเรียกว่าความรัก แต่หาก
เกิดขึ้นอย่างชั่วคราว วูบวาบ อย่างนี้อาจจะเรียกว่าความใคร่ได้ สิ่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์จะรู้สึกสับสนกับมัน
มากที่สุด ซึ่งนี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้มนุษย์เราหันมาศึกษา ค้นคว้า และท าความเข้าใจในเรื่องความรัก 
มากขึ้น และเสนอแนวคิดของความรักต่างรูปแบบผ่านบทความ งานวิจัย ภาพยนตร์ แต่สิ่งที่ ท าให้ผู้คนทั่วไป
เข้าใจในความรักมากที่สุดก็คงเป็นภาพยนตร์รัก ที่ได้น าเสนอความรักผ่านภาพเคลื่อนไหวจนเกิดเป็นภาพแทน
ความรักในสายตาของมนุษย์ โดยความรักที่มักน าเสนอมากที่สูด คือ ความรักระหว่างชายหญิง นั่นอาจเป็น
เพราะว่าเป็นความรักที่ท าให้มนุษย์เราเกิดมา สามารถเสนอภาพได้อย่างเห็นชัดที่สุด และสามารถดึงดูดมนุษย์
ได้อย่างดี เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณดิบ คือ การสืบพันธุ์ ความแตกต่างระหว่างชายหญิงที่สอดแทรกในการ
กระท า ค าพูด ที่ตัวภาพยนตร์ได้สื่อออกมาท าให้ผู้คนเกิดความสนใจเป็นอย่างดี 

2. ภาพแทนความรัก บทบาทของตัวหญิง และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

ถ้าหากได้ดูภาพพยนต์ในสมัยอดีต ภาพยนตร์เก่าจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ ฝ่ายหญิงจะมีบทบาทที่ไม่ต่างกัน
มาก คือผู้หญิงจะเป็นฝ่ายที่ไม่กล้าแสดงออกกับเพศตรงข้าม ขี้อาย  วางตัวเป็นกุลสตรี เจ้าน้ าตา และ  
ตามไม่ทันเล่ห์กลของผู้หญิงด้วยกันเอง หากแต่ในปัจจุบันในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
ความคิดของผู้คนจึงเปลี่ยนตามไปด้วย เนื่องจากทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงในสังคม ท าให้ภาพยนตร์ในสมัยนี้มีการ
ปรับเปลื่ยนรูปแบบของฝ่ายหญิงให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ทั้งในเรื่องเพศเรื่องการกระท า กล้าพูดคุยกับ
เพศตรงข้ามมากขึ้น แม้จะไม่ได้มีบทบาทเทียบเท่าผู้ชาย แต่ก็มีความเท่าเทียมระหว่างเพศมากขึ้น ท าให้
ภาพยนตร์ในยุคนี้ ไม่ได้มีแค่ฝ่ายชายที่เป็นฝ่ายรุกหรือแสดงความรักต่อฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่ฝ่ายหญิงก็มี
การแสดงออกเช่นเดียวกันด้วย 

  3. ความรักเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดความรู้สึกอ่ืน ๆ ตามมา 

หากเคยได้ยินค ากล่าวที่ว่า “ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์” หลาย ๆ คนก็คงจะเคยสงสัยว่ามีความรักแล้ว 
เหตุใดต้องมีทุกข์ มันต้องมีความสุขสิ แล้วความทุกข์เกิดจากอะไร? ความทุกข์ที่ว่าคงไม่พ้น ความผิดหวัง  
ความหวาดกลัว ความเห็นแก่ตัว อยากได้อยากครอบครองแต่ลืมไปว่าความรักไม่ได้มีแต่ความสมหวังเสมอไป 
เช่น การรักคนมีเจ้าของ การแอบรักข้างเดียว เป็นต้น ซึ่งมีรักก็ต้องมีโลภ โกรธ หลง 

โลภ คือ ความโลภที่อยากจะครอบครองความรักนั้นไว้เพียงผู้เดียว โกรธเมื่อมีคนคิดจะมาแย่งความรัก 
ไปจากเรา หลงในความใคร่ที่คิดว่านั้นเป็นความรัก สุดท้ายผลที่ได้จากความรักแบบนี้ คือ รักที่ไม่ค่อยจะสมหวัง 
ซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่จะต้องเคยมีความรู้สึกแบบนี้อย่างน้อยก็อย่างหนึ่ง เพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความรู้สึก
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หลากหลายที่สุด หนึ่งในนั้นคือความอิจฉาริษยา และความกลัว อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น เมื่อเรามีความอิจฉา
ริษยาในความรัก อย่างเช่น เห็นคนรักของเราคุยกับคนอ่ืน ไม่สนใจเราเท่าเดิม ใกล้ชิดกับคนอ่ืน  
มีท่าทีห่างเหินกับเรา หรืออาจจะเห็นคนที่เราแอบรักอยู่กับคนรักของเขา ความอิจฉาริษยานี้จะน ามาซึ่ง 
ความหวาดกลัว กลัวจะเลิกรากันไป กลัวจะผิดหวังในความรัก ความกลัวนี้ก็จะน ามาซึ่งความเห็นแก่ตัว  
มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวทุกคน บางคนอาจมีมากหน่อย บางคนอาจอยู่ในส่วนลึกของจิตใจซึ่งหากเราควบคุม  
ความเห็นแก่ตัวนี้ไม่ได้ อาจจะท าให้มนุษย์ท าในสิ่งที่ผิดได้ ผิดในความเป็นมนุษย์ ผิดในศีลธรรม กรอบของ
ประเพณีได ้

ดังนั้นการศึกษา “ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย” แสดงให้เห็นถึงภาพแทน 
ความรักของชายและหญิงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเด็น ตัวละครชายและหญิงมีการกระท าและ  
รักในหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็มอบความรัก ความเอาใจใส่ให้แก่กัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน  
แสดงให้เห็นถึงภาพแทนความรักของตัวละครชายและหญิงที่ขับเน้นบทบาทของความรักในภาพยนตร์ 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาผู้วิจัยพบว่าภาพยนตร์น าเสนอภาพแทนตัวละครหนุ่มสาวในมุมมองความรักรูปแบบ 
ต่าง ๆ  ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคม มีทั้งรักแบบชายหญิง รับแบบครอบครัว รักแบบพ่ีน้อง รักแบบเพ่ือน  
รักสัตว์เลี้ยง ฯลฯ จัดได้ว่าความรักสามารถเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว ถ้าเรามีความรู้สึกห่วงใย ผูกพัน 
หรือชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นเรียกว่าความรัก 

การให้ภาพแทนที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย ถูกหยิบยกมาจากความเป็นจริงในสังคมที่เกิดขึ้น 
ซ่ึงภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาจ านวน 4 เรื่องนั้น ได้แก่ สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก รักหมดแก้ว ไอฟาย แต๊งกิ้ว 
เลิฟยู และ กวน มึน โฮ ที่มีการให้ภาพแทนทั้งที่แตกต่างและเหมือนกัน โดยภาพแทนตัวละครหนุ่มสาว 
ที่เหมือนกันในภาพยนตร์ คือ รูปแบบความรักเพราะใกล้ชิดเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนเกิดความรักกันได้ง่าย
ขึ้น คนที่อยู่ใกล้ชิดกันหรือท างานร่วมกัน จึงมักกลายเป็นเพ่ือนสนิท เป็นคนรัก ทั้งนี้เพราะความใกล้ชิดท าให้
เกิดการผูกพัน เนื่องจากผู้คนมีแนวโน้มที่จะชอบพอกับคนที่ ส่วนที่แตกต่างกันเป็นรูปแบบความรักในมุมมอง
ของการแอบชอบ เพ่ือนหรือรุ่นพ่ี หรือ รูปแบบความรักที่ไม่ต้องการผูกมัด เป็นมุมมองความรักที่ต่างฝ่าย  
ต่างให้อิสระต่อกัน ไม่ผูกมัด ไม่มีเงื่อนไขในความรัก 

ดังนั้น เรื่อง“ภาพแทนความรักของสองเราที่ปรากฏในภาพยนตร์ ” แสดงให้เห็นถึงความรัก 
หลายรูปแบบในสังคมไทยผ่านตัวละครหนุ่มสาว ที่สื่อให้เห็นได้ว่าความรักหนุ่มสาวมิใช่ความรักของชายหญิง 
หรือความรักแบบสองคนรักกันเพียงอย่างเดียวแต่ยังแสดงถึงความรักความสัมพันธ์ของครอบครัว เพ่ือน รุ่นพ่ี
รุ่นน้อง ซึ่งเป็นความรักที่มีความประสงค์ดีต่อกัน มีความผูกพัน รู้สึกชื่นชม ประทับใจ ความรู้สึกที่กล่ าวมา
ข้างต้นถือได้ว่าเป็นการแสดงความรักในรูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างและหลากหลาย 
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ข้อเสนอแนะ 

           1. ควรศึกษาภาพแทนตัวละครหนุ่มสาวในแง่ของความรักให้แตกต่างและหลากหลายรูปแบบ 
ไม่เพียงแต่ศึกษาจากภาพยนตร์ ซึ่งอาจศึกษาภาพแทนความรักของหนุ่มสาวได้จาก วรรณกรรม นิยาย การ์ตูน 
ละคร เป็นต้น 

            2. ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับภาพแทนตัวละครหนุ่มสาวในภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่ไม่ใช่
เพียงแต่ละครหลักของเรื่อง เพ่ือให้เห็นรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่แตกต่างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
จากตัวละครในเรื่องนั้น ๆ 
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ภาพแทนเพศที่สามที่ปรากฏในนวนิยายเร่ือง ใบไมท้ี่ปลิดปลิว ของ ทมยันตี 
Homosexual representation in “Baimai Thi Plitpliw” of Thamayantee's 

Novels 

 
ธนพจน์ กะเตื้องงาน1  และจุฬารัตน์ เสงีย่ม2 

  
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพแทนเพศที่สามในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว  
โดยผู้วิจัยรวบรวมบทที่สื่อถึงภาพแทนของเพศที่สามที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว ของทมยันตี  
ฉบับพิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 7 ส านักพิมพ์บ ารุงสาสน์ ปีที่พิมพ์ 2562 จ านวน 472 หน้า และน าข้อมูลทั้งหมด 
มาวิเคราะห์ภาพแทนเพศที่สามตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 

ผลการศึกษาพบภาพแทนของเพศที่สามในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่  
1) ภาพแทนที่เก่ียวกับตัวตนของเพศท่ีสาม เป็นการขบคิดของกลุ่มคนบางกลุ่มในสังคม หรือเป็นเจตจ านงค์ของ 
ตัวนักเขียนเอง ที่มีต่อตัวตนของเพศที่สาม พบทั้งหมด 6 ลักษณะ ได้แก่ ภาพแทนผู้ที่มีความอาฆาตมาดร้าย  
ภาพแทนผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ภาพแทนผู้ที่ชื่นชอบศิลปะ และความงาม ภาพแทนผู้ใส่ใจดูแลสุขภาพ และรูปร่าง
ของตนเอง ภาพแทนผู้ที่เย่อหยิ่ง และภาพแทนผู้ที่มีทักษะความเป็นแม่บ้าน แม่เรือน และ 2) ภาพแทน 
ที่เกี่ยวกับทัศนคติของสังคมต่อเพศที่สาม เป็นภาพแทนที่แสดงถึงแนวความคิด ความรู้ สึก ของคนบางกลุ่ม 
ในสังคม ซึ่งสะท้อนจากตัวละครแวดล้อมในนวนิยาย เช่น กลุ่มแพทย์ ครอบครัว เป็นต้น ที่มีต่อเพศที่สาม  
พบทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพแทนผู้เป็นชิ้นงานศิลปะ ภาพแทนผู้ที่ขัดขืนต่อธรรมชาติ และภาพแทนผู้เป็น
เป็นสินค้าโฆษณา ทั้งนี้ภาพแทนทั้ง 2 ประเภทแสดงให้เห็นถึงการแสดงถึงพ้ืนที่ทางสังคมของเพศที่สาม  
ซึ่งในสังคมบางพ้ืนที่ยังคงยึดติดอยู่กับความเป็นหญิง และชายท า ให้ปฏิเสธตัวตนของเพศที่สาม หรือ 
ในอีกสังคมหนึ่งที่มักจะมองกลุ่มเพศที่สามเป็นตัวตลกของสังคม  
 
ค าส าคัญ: ภาพแทน เพศที่สาม นวนิยาย ใบไม้ที่ปลิดปลิว ทมยันตี 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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บทน า 
โดยทั่วไปหากพูดถึงเรื่องเพศ (Sex) คือ การบ่งบอกถึงลักษณะความเป็นเพศชาย และเพศหญิง  

ดังที่ สุรีย์พร กฤษเจริญ (2547 , หน้า 17) ได้กล่าวว่า เพศ ซึ่งหมายถึงความเป็นเพศหญิงและเพศชาย 
ตามลักษณะพันธุกรรม สรีระวิทยาของระบบสืบพันธุ์ และกายวิภาค เท่านั้น  

ในอดีตความคิดเรื่องเพศ ไม่ได้เป็นเรื่องที่เปิดกว้างเฉกเช่นปัจจุบัน ซึ่งจะมีกรอบ และข้อบังคับที่เข้มงวด  

ดังตัวอย่างหนึ่งที่ สุวัทนา อารีพรรค (2550, หน้า 3) ได้กล่าวไว้ว่า 
 

“ส าหรับชาวยิว ในระยะแรก ๆ ของประวัติศาสตร์ได้แสดงความสนใจเรื่องเพศ และมี
การปฏิบัติทางเพศคล้าย ๆ กับคนในประเทศใกล้เคียงแต่ความสนใจ และการปฏิบัติทางเพศ
ค่อย ๆ เปลี่ยนไป เนื่องจากพระเจ้าของชาวยิวจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ และสอนว่าการร่วม
เพศท าเพ่ือจุดประสงค์เดียว คือ การมีบุตร และห้ามการมีรักร่วมเพศ รวมไปถึงการร่วมเพศกับ
สัตว์ และการร่วมเพศระหว่างชายหญิงที่ไม่ได้แต่งงานกันจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง” 

 

จะเห็นได้ตั้งแต่อดีตว่ากลุ่มผู้รักร่วมเพศถูกปฏิเสธตัวตน และการมีอยู่ ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับ 
ในประเทศไทยสมัยที่ยังอยู่ในยุคโครงสร้างที่ยังยึดถืออยู่กับความเป็นชายจริงหญิงแท้ ซึ่งกลุ่มคนที่เป็น  
เพศที่สามจะไม่เป็นที่ยอมรับ และถูกกดดันจากสังคม แต่ต่อมาเมื่อมีการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน และ  
ความเสมอภาคทางสังคม ท าให้ค าว่า เพศ ไม่ได้อยู่ในกรอบของความเป็นหญิงความเป็นชายตามเพศก าเนิด 
อีกต่อไป 

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ปัจจุบันกลุ่มคนที่เป็นเพศที่สามได้ถูกยอมรับมากขึ้นในสังคม ดังจะเห็นได้จากการ 

น าบทบาทของเพศที่สามน าเสนอออกผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นจะสื่อออนไลน์ หรือโทรทัศน์ที่มีการน าเสนอ 
ทั้งในรูปแบบของละคร หรือรายการต่าง ๆ รวมไปถึงงานประพันธ์อย่างนวนิยาย 

นวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิวปลิว ซึ่งเป็นผลงานของ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือนามปากกา ทมยันตี 
ซึ่งเป็นนวนิยายที่แฝงแนวคิดเรื่องการเหยียดหยาม และการไม่ยอมรับตัวตนกลุ่มบุคคลที่เป็นเพศที่สาม  
ไม่ใช่แค่เฉพาะบุคคลภายนอกแม้แต่บุคคลในครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะยอมรับตัวตนของเพศที่สามได้  
ซึ่งภายในเรื่องผู้เขียนก็มีการประกอบสร้างตัวตน หรือมีการสร้างภาพแทน (Representation) ของบุคคล 
ที่เป็นเพศท่ีสามขึ้นมาโดยสัญญะ (Sign) บางอย่างที่แฝงแนวคิดของตัวผู้เขียนเองผ่านภาษา เพ่ือสะท้อนให้เห็น
ทัศนคติของสังคมในขณะนั้นที่มีต่อตัวตนของเพศที่สาม  

 Hall (1997, หน้า 15-18) ได้กล่าวถึงภาพแทนไว้ว่า 
 

 “ภาพแทน (Representation) จะเชื่อมโยงความหมายกับภาษาเข้ากับวัฒนธรรม 
กล่าวคือ ภาพแทนเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง และแลกเปลี่ยนความหมายของสมาชิก 
ในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ มักจะเกี่ยวพันกับการใช้ภาษา การใช้สัญญะรูปภาพซึ่งแทนค าหรือ
น าเสนอบางสิ่ง เป็นกระบวนการผลิตสร้างความหมายโดยประกอบด้วยส่วนที่เป็นความคิด
และส่วนของภาษา เป็นความเชื่อมโยงกันระหว่างความคิดที่อยู่ในใจกับถ้อยค าในภาษาที่จะ
อ้างอิงกับโลกที่เป็นจริง ภาพแทนประกอบด้วยกระบวนการสองส่วน คือ กระบวนการ
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น าเสนอภาพแทน (System Of Representation) หมายถึงการที่วัตถุ  ผู้คน สิ่ งของ 
เหตุการณ์ทั้งหมดถูกเชื่อมโยงกับชุดความคิดที่อยู่ในใจเรา เป็นภาพที่ปรากฏขึ้นในสมองเรา 
หากไม่มีภาพแทนในความคิดเหล่านี้ มนุษย์จะตีความ หรือให้ความหมายกับโลกไม่ได้ 
กระบวนการต่อมา คือ กระบวนการทางภาษาที่จะสัมพันธ์กับการสร้างความหมาย กล่าวคือ
เมื่อเรามีมโนทัศน์ร่วมกับสิ่งของบางอย่าง หรือมีภาพของบางสิ่งในใจแล้ว เราจะต้อง
เชื่อมโยงสิ่งนั้นเข้ากับภาษานั้นเอง อาจเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน หรือรูปภาพก็ได้ 
 

นวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว ผู้เขียนได้สร้างภาพแทนของเพศที่สามได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งภาพแทน 
ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้จะสะท้อนทัศนคติของผู้คนในสังคมที่มีต่อเพศที่สามได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการสร้าง
ภาพแทนไม่ใช่กลวิธีที่บริสุทธิ์ แต่แฝงด้วยการผลิตความหมายของกลุ่มคนในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงเห็นความส าคัญที่จะวิจัยเรื่อง “ภาพแทนเพศที่สามที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว ของ  
ทมยันตี” ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดและทัศนคติของสังคมในยุคสมัยหนึ่งที่ได้สร้างความหมายของกลุ่ม 
เพศที่สามไว้ น าไปสู่ความเข้าใจในความหมายของเพศที่สามที่ถูกสร้างขึ้นในอดีต และความแตกต่างกับ
ความหมายของเพศท่ีสามในปัจจุบันอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือวิเคราะห์ภาพแทนเพศท่ีสามในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว  
 
วิธีการศึกษา  

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยาย เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องเพศวิถี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการวิจารณ์วรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  

2. ศึกษาและส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับภาพแทนเพศที่สามที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว  
ของทมยันตี และวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในขอบเขตด้านเนื้อหา 

3. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า น าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิ เคราะห์  
4 .  ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีภาพแทนของ Stuart Hall โดยปรับกรอบแนวคิดการวิจัยของ จักรกริช โพธิ์ศรี 

(2557) ศึกษาเรื่อง “การน าเสนอภาพแทนของรักร่วมเพศชายในเพลงลูกทุ่งและหมอล า” โดยผู้วิจัยจะปรับ
กรอบการวิเคราะห์ภาพแทนรักร่วมเพศ หรือเพศที่สามมาใช้มาใช้โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่   
1) ภาพแทนที่เก่ียวกับตัวตนของเพศท่ีสาม และ 2) ภาพแทนที่เก่ียวกับทัศนคติของสังคมต่อเพศท่ีสาม 

 

ผลการศึกษา  
 จากการศึกษาเรื่อง “ภาพแทนเพศที่สามที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว ของ ทมยันตี”   
ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
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1. ภาพแทนที่เกี่ยวกับตัวตนของรักร่วมเพศ 
ภาพแทนที่เกี่ยวกับตัวตนของรักร่วมเพศ คือ การขบคิดของสังคม หรือตัวนักเขียนเอง ที่มีต่อ

บุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน ซึ่งรวมไปถึง นิสัย และความชื่นชอบของเพศที่สาม พบทั้งสิ้น  
6 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) ภาพแทนผู้ที่มีความอาฆาตมาดร้าย 2) ภาพแทนผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี 3) ภาพแทน 
ผู้ที่ชื่นชอบศิลปะ และความงาม 4) ภาพแทนผู้ใส่ใจรักษารูปร่างของตนเอง 5) ภาพแทนผู้ที่เย่อหยิ่ง และ 
6) ภาพแทนผู้ที่มีทักษะความเป็นแม่บ้าน แม่เรือน ผลการศึกษา ปรากฏดังต่อไปนี้ 

1.1 ภาพแทนผู้ที่มีความอาฆาตมาดร้าย 
 ภาพแทนผู้ที่มีความอาฆาตมาดร้าย หมายถึง ผู้ที่ผูกใจเจ็บ และต้องการแก้แค้น ต่อใครก็ตามที่

มากระท าให้ต้องเสียใจ เจ็บปวดทรมาน หรือเจ็บช้ าน้ าใจ เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เธอเยื้องย่างช้า ๆ มากับคู่ควงที่เป็นเจ้าบ่าว ดวงหน้าที่เคยเรียบเฉยไม่แสดงความรู้สึกราว
กับ ‘รูปร่าง’ คราวนี้ละมุนราวกับ ‘เจ้าสาว’ ที่ก าลังมีความสุขสมกับความรักจริง ๆ เมื่อเดินมา 
สุดปลายทางดอกไม้ในอ้อมแขนผูกโบว์สวยถูกดึงปลิวหว่านโปรยไปทั่วห้อง พร้อมรอยส่งจูบหวานล้ า 

หาก...กับแขกโต๊ะใกล้สุด เธอย่อตัวลงงดงาม 
วางกุหลาบเหลืองให้นายแบงค์และ....กุหลาบแดงส าหรับชัชวีร์ จากนั้นเธอก็ลุกขึ้นยืน  

หันกลับเคียงคู่ไปกับ ‘เจ้าบ่าว’ ด้วยมาดสง่า 
หัวใจรังรองวูบวาบ กุหลาบแดงแทนรัก! 

(หน้า 295) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่รังรองได้ชวนชัชวีย์ไปงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งซึ่งปกติชัชวีย์จะไม่ยอมรับ  
ค าชวนของภรรยาของเขา แต่ครั้งนี้เขายอมไปอาจเพราะว่าในขณะนั้นนิราไปท างาน และเขาก็รู้สึกเบื่อจึงยอม
ไปงานปาร์ตี้ที่รังรองชวนเพ่ือฆ่าเวลา แต่เมื่อไปถึงงานสิ่งที่เขาเห็นคือไม่ใช่งานปาร์ตี้แต่เป็นงานแฟชั่นโชว์
ต่างหาก ครั้งนี้รังรองรู้สึกดีใจมากที่สามารถพาชัชวีย์มากับเธอได้ส าเร็จ เมื่อเข้าไปในงานชัชวีย์ก็ได้พบกับเพ่ือน
ของเขาที่เป็นนายธนาคารทั้งสองจึงได้พูดคุยกัน ส่วนรังรองก็ได้แยกตัวออกไปหาเ พ่ือนของเธอ เมื่อนางแบบ
เริ่มเดินแฟชั่นโชว์ชัชวีย์และเพ่ือนของเขาก็ได้ยืนชมเหล่าหญิงสาวที่เดินบทเวทีอย่างปกติ แต่เมื่อถึงคิวของ  
การเดินในชุดแต่งงาน หญิงชายในชุดเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเดินออกมาเคียงคู่กันพร้อมช่อดอกไม้ในมือของ
เจ้าสาว แต่สิ่งที่เตะตาของชัชวีย์ก็คือหญิงสาวที่อยู่ในชุดเจ้าสาวนั้นคือนิรา เธอที่ปกติมีใบหน้าเรียบเฉย  
แต่ครั้งนี้มาในใบหน้าของเจ้าสาวที่ก าลังมีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งนิราก็ได้หันไปเห็นชัชวีย์เช่นกันแต่เธอก็ไม่ได้
แสดงอาการว่าสนใจแต่อย่างใด ในขณะที่เธอเดินมาเคียงคู่กับเจ้าบ่าวก็ได้โปรยดอกไม้พร้อมกับส่งรอยจูบ 
มาตลอดทาง แต่เมื่อเธอเดินมาสุดทางกับโต๊ะของแขกที่ใกล้ที่สุดเธอย่อตัวลงพร้อมยื่นดอกกุหลาบสีเหลือง  
ให้นายธนาคาร และมอบดอกกุกลสบสีแดงให้ชัชวีย์ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ากุหลาบแดงนั้นแทนรัก เห็นเช่นนั้น  
หัวใจรังรองก็รู้สึกวูบวาบขึ้นมาทันที จากบริบทข้างต้นนิราจงใจมอบดอกกุหลายสีแดงให้แก่ชัชวีย์ เพ่ือต้องการ 
ให้รังรองเห็น และรู้สึกเจ็บใจ ซึ่งเป็นวิธีแก้แค้นของนิรา จากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการประกอบสร้างภาพแทน
ของเพศที่สามขึ้นว่าเป็นผู้ที่มีความอาฆาตมาดร้าย เนื่องจากการกระท าของนิราที่เธอจงใจยื่นกุหลาบแดง 
ให้ชัชวีย์นั้นก็เพราะเธอรู้ว่าการที่ชัชวีย์มางานนี้นั้นเป็นเพราะรังรองชวนมา เธอจึงจงใจยื่นดอกกุหลาบแดง  
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ซึ่งแทนความรักให้ชัชวีย์ เพ่ือจงใจให้รังรองเห็น และให้รังรองรู้สึกเจ็บในจิตใจ ซึ่งเป็นการแก้แค้นของนิรากับ  
สิ่งที่รังรองเคยดูถูกเธอไว้หลาย ๆ เรื่องในวัยเด็ก 

1.2 ภาพแทนผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี 
 ภาพแทนผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี หมายถึง เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพภายนอกที่ดี เช่น รูปร่างหน้าตา  

การแต่งกาย กิริยามารยาท หรือการพูดเป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นมีเค้างดงาม 
จมูกเป็นเส้นตรงรับแก้มโหนกสูง ดวงตาโตกว้างเรียว ขนตาหนา ริมฝีปากได้รูป 

(หน้า 6) 

 
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นฉากที่ทีมศัลยแพทย์ผ่าตัดนิราได้อนุญาตให้นิราเปิดผ้าที่พันแผลที่ใบหน้าออก  

ท าให้เธอได้เห็นใบหน้าของเธอที่ได้ผ่านการผ่าตัดเป็นครั้งแรก เธอประหลาดใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ใบหน้าของ
ผู้หญิงที่เธอไม่รู้จักสะท้อนผ่านกระจกเงาซึ่งมาจากใบหน้าของเธอ โดยใบหน้าของเธอนั้นสวยมากจมูกโด่งสวย  
รับกับโหนกแก้มสูง ดวงตากว้างเรียว ขนตาหนา อีกริมฝีปากยังได้รูปเรียกได้ว่าความงามของเธอในตอนนี้นั้น
หาที่ติไม่ได้ ซึ่งจากการอธิบายลักษณะรูปหน้าดังกล่าวทั้งจมูกโด่งสวยรับกับโหนกแก้มสูง ดวงตากว้างเรียว  
ขนตาหนา ริมฝีปากที่ได้รูป เหล่านี้เป็นสัญญะที่บ่งบอกถึงความสวยงามของลักษณะภายนอกของคน ๆ หนึ่ง 
ซึ่งจากเหตุการณ์ข้างต้นก็คือการกล่าวถึงความงามของนิรานั่นเอง จึงเป็นการประกอบสร้างภาพแทนเพศที่สาม
ที่ผ่านการศลัยกรรมว่าเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพภายนอก คือ ความสวยงาม นั่นเอง  
 

1.3 ภาพแทนผู้ที่ช่ืนชอบศิลปะ และความความงาม 

 ภาพแทนผู้ที่ชื่นชอบศิลปะ และความความงาม หมายถึง เป็นผู้ที่ชื่นชอบ และมีทักษะในงาน
ศิลปะ ความสวยความงาม ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ผลการเรียนของเธอเด่นอยู่อย่างเดียว คือ วิชาศิลปะ 
“ช่างปะไร” ป๋าไม่ยักว่า “มีเงินซะอย่าง!” 
แต่แม่หายอมแพ้ไม่ 
“เงินมีวันหมดนะลูก วิชาใช้ไม่หมด ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน ถ้าไม่มีแม่ไม่มีป๋าหนูจะล าบาก” 
“คร”ู ผลัดเปลี่ยนเวียนเข้ามา แม่ก็ได้ค าตอบเหมือน ๆ กัน “หัวไปไม่ไหว ควรส่งเสริมด้าน
ศิลปะมากกว่า” 

(หน้า 72 - 73) 
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่นิราเล่าถึงความหลังสมัยที่เธอยังเป็นเด็ก ในสมัยเรียนเธอเป็นเด็ก  

ที่เรียนไม่เก่ง แต่จะมีวิชาที่โดดเด่นอยู่ คือ วิชาศิลปะ ซึ่งพ่อและแม่ขอเธอก็รู้ดี แต่ตัวของผู้เป็นพ่อนั้นไม่ได้
สนใจอะไรในผลการเรียนของลูกโดยเขาให้เหตุผลว่า เขามีเงินมากมายที่เป็นมรดกจะให้แก่ลูก ดังนั้นลูก 
ไม่จ าเป็นต้องใส่ใจในผลการเรียนก็ได้ แต่ทว่าผู้เป็นแม่กลับมีความคิดอีกแบบหนึ่งเขามักจะสอนนิราว่า  เงินนั้น 
ใช้แล้วก็มีวันหมด แต่วิชาไม่ใช่ ยิ่งใช้ยิ่งงอกงาม ยิ่งเพ่ิมพูน ดังนั้นแม่เธอจึงจ้างครูให้มาสอนพิเศษที่บ้าน แต่ก็ 
ไม่เป็นผลครูทุกคนที่มาสอนพูดตรงกันว่า นิราเรียนไม่ไหวควรส่งเสริมทางด้านศิลปะที่เธอถนัดจะดีกว่า  
ด้วยเหตุนี้แม่เธอจึงต้องท าใจยอมรับ หลังจากนั้นนิราก็ได้โชว์ผีมือการแต่งหน้าเค้กที่สุดสวย จนท าให้แม่ 
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ของเธออัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง จึงตัดสินใจให้เธอออกจากโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมเธอทางด้านศิลปะโดยเฉพาะ ซึ่งจาก
บริบทข้างต้นจะเห็นว่าตั้งแต่ในสมัยเด็ก นิรามีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะ โดยเธอก็ชื่นชอบในพรสวรรค์ที่เธอนั้นมี 
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการประกอบสร้างภาพแทน ของเพศที่สามขึ้นว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบศิลปะ และความความงาม 
เนื่องจากจะเห็นได้ว่านิราเป็นผู้ที่เรียนวิชาทั่วไป เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่เก่ง แต่มีความโดดเด่น
ทางด้านศิลปะ ซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเธอมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะอย่างมากก็ได้ 

   1.4 ภาพแทนผู้ใส่ใจรักษารูปร่างของตนเอง 
 ภาพแทนผู้ใส่ใจรักษารูปร่างของตนเอง หมายถึง เป็นผู้ที่เอาใจใส่สรีระของตนเองให้มี 

ความพอดีไม่ให้อ้วนหรือผอมจนเกินไปซึ่งผลการวิจัยปรากฏ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

นิราเปิดตะกร้าหยิบขนมปังปิ้ง ลุกไปหาแม่อ่อนที่แซะไข่เจียวแผ่นเล็กวางให้ นิราทบขนม
ปังเข้าหากัน ค่อย ๆ เดินแทะเล็มกลับมานั่งที่เดิม ตรงหน้ามีน้ าส้มคั้นแก้วเดียว 

“ท าไมกินน้อยลงทุกวัน” 
“นิน้ าหนักข้ึน” เสียงอุทธรณ์เหมือนเด็ก 
“ถ้าไม่ควบคุมน้ าหนัก จะเป็นนางแบบที่อ้วนที่สุด ต้องชวนคุณอ่อนศรีไปเดินคู่” 

(หน้า 314) 
 
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่นิราเดินมาทานอาหารที่ครัวเธอหยิบขนมปังออกมาจากตะกร้า 

และเดินไปหาแม่อ่อน จากนั้นแม่อ่อนก็แซะไข่เจียววางไว้ให้บนขนมปังจากนั้นนิราก็ประกบขนมปังสองแผ่น  
เข้าหากัน และเดินกลับมานั่งที่เดิมของเธอพร้อมน้ าส้มแก้วหนึ่งอยู่ตรงหน้า แม่อ่อนได้เอ่ยถามนิราว่าท าไม  
ทานน้อยลงทุกวัน นิราก็ตอบกลับว่าน้ าหนักของเธอนั้นขึ้น เธอต้องควบคุมน้ าหนัก และแอบตอบในท านอง 
หยอกเล่นว่าหากไม่ควบคุมน้ าหนักนิราจะเป็นนางแบบที่อ้วนที่สุด และจะต้องชวนแม่อ่อนไปเดินด้วยกัน 
จากนั้นเธอก็รีบทานและได้หยิบผ้ามาเช็ดปากอย่างรีบร้อนก่อนที่จะเข้าไปกอดแม่อ่อน และออกจากบ้านไป 
จากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการประกอบสร้างภาพแทนของเพศที่สามขึ้นว่าเป็นผู้ใส่ใจรักษารูปร่างของตนเอง 
ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ข้างต้นว่านิราจะคอยควบคุมน้ าหนักของเธอเองอยู่เสมอ และเมื่อเธอรู้สึกว่าน้ าหนัก
ของเธอข้ึน นิราจะควบคุมการทานอาหารทันที 

1.5 ภาพแทนผู้ที่มีภาวะเก็บกด 
 ภาพแทนผู้ที่มีภาวะเก็บกด หมายถึง ผู้ที่ไม่แสดงความรู้สึก ไม่แสดงอารมณ์ ซึ่งผลการวิจัย

ปรากฏ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 
“ไง วันนี้เป็นยังไง” 
ค าถามท่ีไม่เคยมีค าตอบ ทั้ง ๆ ที่บางคาบบางคราคนบนเตียงอยากจะบอกว่า 
“ไม่เป็นยังไง” 
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แต่ประโยคนั้นไม่ออกมาสักที นอกจากความเงียบแล้ว เจ้าของร่างมักจะนอนนิ่ง ๆ โดยไม่
เคลื่อนไหวทั้ง ๆ ที่ได้ยินค าสั่งซ้ าซากอีกเช่นกันว่า 
 

“คุณควรลงเดินเสียบ้าง” 
แต่คนบนเตียงจะเบือนหน้า เหม่อมองลงไปยังลานเบื้องล่างดุจภาพต่าง ๆ ทีเคลื่อนไหวอยู่

นั้นน่าดูเป็นอย่างยิ่ง 
(หน้า 2) 

 
 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่หมอเบจญ์เดินเข้ามาในห้องผู้ป่วย และได้ทักทายนิราว่า “ไง วันนี้ 
เป็นยังไง” แต่อีกฝ่ายกลับท าทีท่าวางเฉยไม่ตอบค าถามใด ๆ หลังจากนั้นหมอเบญก็ได้พูดกับนิราอีกว่า  
“คุณควรลงเดินเสียบ้าง” แต่ก็เช่นเคยนิราไม่ตอบค าถามใด ๆ ทั้งยังเบือนหน้าหนีอีกด้วย ซึ่งสาเหตุที่นิรา 
นิ่งเฉยเช่นนั้น เป็นเพราะประสบการณ์ในอดีตที่ปลูกฝังเธอมา เนื่องจากในอดีตนิราเคยโดนกลั่นแกล้ง 
ทางค าพูดซ้ า ๆ และถูกเหยียดหยามจากคนรอบข้าง ซึ่งการที่เธอเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมเช่นนั้นท าให้เธอ
ปิดกั้นใจตัวเองกับคนรอบข้าง และเก็บกดความรู้สึก รวมถึงอารมณ์ไม่ให้แสดงออกมา เหตุผลหนึ่งก็เพราะ 
เพ่ือป้องกันตัวของเธอเอง ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงเป็นการน าเสนอภาพแทนของเพศท่ีสามว่าเป็นที่มีภาวะเก็บกด 
 

1.6 ภาพแทนผู้ที่มีทักษะความเป็นแม่บ้าน แม่เรือน 
 ภาพแทนผู้ที่มีทักษะความเป็นแม่บ้าน แม่เรือน หมายถึง เป็นผู้ที่เก่งในเรื่องงานบ้านงานเรือน 

เช่น การท าอาหาร การดูแลความสะอาด เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ ซึ่งผลการวิจัย
ปรากฏ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

“นิรา...ก็ได้ คุณนิรา...ชงกาแฟเป็นไหม ของผมแก่จัดหวานแค่รู้รสด้วยปลายลิ้น  
ไม่ต้องการครีม”  

ดวงตาคู่นั้นกระพริบนิด ๆ ราวกับลังเล 
“เป็นหน้าที่ของสุภาพสตรีนะครับ” 
ประโยคนั้นกระทบใจ หญิงสาวร่างบางจึงลุกขึ้นหยิบถ้วย ตักกาแฟกดน้ าร้อนคนกรุงกริ๊ง

ก่อนจะใช้ผ้าเช็ดมือพับสี่เหลี่ยมรองจานถ้วยอีกที แล้วหันมาส่งให้คนที่มองไม่วางตา 
“หอม...” 
คนรับถ้วยยกสูงแค่จมูก กลิ่นกาแฟกรุ่นทั่วห้อง 
“เคล็ดที่จะชงกาแฟให้หอม พอชงเรียบร้อย ก่อนเสิร์ฟตักกาแฟโรยหน้าอีกนิด น้ าที่ร้อนจัด

จะท าให้กลิ่นกาแฟหอม” เสียงค่อยอธิบาย 
(หน้า 30) 
 
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ชัชวีย์ได้พานิราหนีออกมาจากโรงพยาบาล และได้พามาอยู่กับเขา  

ที่บ้านก่อนชั่วคราว หลังจากที่พวกเขามาถึงบ้านของหมอเบญ หมอเบญก็แนะน าให้รู้จักแม่อ่อนแม่บ้าน 
ของเขา และได้พานิราไปดูห้องนอนของเธอซึ่งนั้นก็คือห้องของภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วของหมอเบญนั่นเอง 
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จากนั้นพวกเขาก็ได้ลงมาคุยกันที่ห้องรับแขกเรื่องที่หลังจากนี้นิราจะท าอย่างไรต่อ จะท าอะไร จะไปที่ไหน  
นิราเธอก็เงียบเฉย หมอเบญจึงบอกว่าก่อนอื่นเธอต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ หลังจากช่วยกันคิดอยู่สักพักหนึ่ง ก็สรุปว่า
ชื่อ นิรา จากนั้นหมอเบญก็ได้เรียกนิราบอกให้เธอช่วยชงกาแฟให้เขาหน่อย และบอกอีกว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้หญิงนะ ได้ยินเช่นนั้นเธอไม่รอช้าเดินไปชงกาแฟให้หมอเบญ และมาเสริฟพร้อมผ้ าที่ถูกพับ เป็นสีเหลี่ยม 
เพ่ือรองจานอีกทีหนึ่ง เพียงแค่นิราเดินไปเสริฟเท่านั้นกลิ่นกาแฟก็ได้เตะจมูกหมอเบญเข้าอย่างจัง กลิ่นหอม 
ที่ลอยมาแต่ไกล นิราก็อธิบายว่า “เคล็ดที่จะชงกาแฟให้หอม พอชงเรียบร้อย ก่อนเสิร์ฟตักกาแฟโรยหน้าอีกนิด 
น้ าที่ร้อนจัดจะท าให้กลิ่นกาแฟหอม” ซึ่งนั้นเป็นวิชาที่แม่ได้สอนให้เธอมา โดยเหตุการณ์ข้างต้นนั้นเป็นการ
ประกอบสร้างภาพแทนของเพศที่สามขึ้นว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความเป็นแม่บ้านแม่เรือน เนื่องจากความละเอียด
ของเธอที่เห็นได้จากที่เธอได้พับผ้าเช็ดหน้าให้เป็นสีเหลี่ยมรองจานกาแฟอีกชั้นหนึ่งให้ดูเรียบร้อยน่าทาน อีกทั้ง
เรื่องที่เธอสามารถชงกาแฟที่มีกลิ่นหอมมากด้วยทักษะที่เธอได้เรียนมาจากแม่ นั้นแสดงให้เห็นว่านิรา  
เธอนั้นมีทักษะความเป็นแม่บ้านเรือนอยู่ไม่น้อย 

 
2. ภาพแทนที่เกี่ยวกับทัศนคติของสังคมต่อเพศที่สาม 

ภาพแทนที่เกี่ยวกับทัศนคติของสังคมต่อเพศที่สาม คือ เป็นภาพแทนที่แสดงถึงแนวความคิด 
ความรู้สึก ของคนบางกลุ่มในสังคม ซึ่งสะท้อนจากตัวละครแวดล้อมในนวนิยาย เช่น กลุ่มแพทย์ ครอบครัว 
เป็นต้น ที่มีต่อเพศที่สาม พบทั้งสิ้น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) ภาพแทนผู้เป็นชิ้นงานศิลปะ 2) ภาพแทนผู้ที่
ขัดขืนต่อธรรมชาติ และ 3) ภาพแทนผู้เป็นเป็นสินค้าโฆษณา ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

2.1 ภาพแทนผู้เป็นชิ้นงานศิลปะ 
 ภาพแทนผู้เป็นชิ้นงานศิลปะหมายถึง เป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นให้มีความงาม และสะเทือน

อารมณ์ ท าให้เกิดสุนทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการปั้น การวาด หรือการแกะสลัก ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 

“กี่ครั้งที่เธอถูกผ่าตัด? 
เสียงนายแพทย์ผู้ดูแลหัวเราะแจ่มใส 
“วันนี้พวกเรามาท าพิธีเปิดอนุสาวรีย์ครับผม” แพทย์ทั้งคณะคงเห็นเธอเป็นประติมากรรม

ชิ้นเยี่ยมกระมัง” 
(หน้า 4) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ทีมแพทย์ผ่าตัดก าลังจะเปิดผ้าผันแผลที่ปกคลุมหน้าของนิราอยู่  
เพ่ือดูผลจากการผ่าตัด แล้วแพทย์ผู้หนึ่งก็พูดขึ้นว่า “วันนี้พวกเรามาท าพิธีเปิดอนุสาวรีย์ครับผม” ซึ่งจากบริบท
นี้ทีมแพทย์ใช้ค าว่าอนุสาวรีย์ แทนตัวของนิราเพ่ือบ่งบอกว่านิราเธอถูกปั้นแต่งมาจากฝีมือของพวกเขา  
ซึ่งนั้นเป็นการสร้างภาพแทนของสาวประเภทสองที่ผ่านการผ่าตัดศัลยกรรม ว่าเป็นผลงานประติมากรรม 
ชิ้นหนึ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากมือของนักศิลปะ ที่มีชื่อว่าศัลยแพทย์  

อีกท้ังข้อความข้างต้น มีการใช้กลวิธีทางภาษาในการใช้ค า หรือกลุ่มค าเพ่ือสื่อว่าเพศท่ีสาม คือ ผลงาน 
การสร้างสรรค์โดยศัลยแพทย์ คือค าว่า อนุสาวรีย์ 
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2.2 ภาพแทนผู้ที่ขัดขืนต่อธรรมชาติ 
 ภาพแทนผู้ที่ขัดขืนต่อธรรมชาติ หมายถึง การไม่ประพฤติตาม หลีกเลี่ยง หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่

ธรรมชาติซึ่งเป็นผู้สร้างมอบให้ ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
เธอชนะธรรมชาติด้วยรูปลักษณ์ 
หากความอ่อนหวาน สุขสม รมย์รื่น 
ธรรมชาติมิยอมหลั่งโลมให้! 

(หน้า 57) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่นิราก าลังย้อนคิดถึงในตอนที่เธอพ่ึงจะศัลยกรรมเสร็จสิ้น 
ใบหน้า และรูปร่างของเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เธอก าลังคิดว่าในตอนนี้เธอนั้นสามารถเอาชนะธรรมชาติ
ด้วยรูปลักษณ์ของเธอได้แล้ว แต่ทว่าเธอสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ก็จริง แต่เธอกลับยังขาดซึ่งความสุข  
ความอ่อนหวาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ยึดไปจากเธอ ซึ่งบริบทข้างต้นที่บอกว่าเธอเอาชนะธรรมชาติ  
ด้วยรูปลักษณ์ คือ การที่เธอศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงร่างกาย ใบหน้า รวมถึงเครื่องเพศที่ธรรมชาติมอบใ ห้  
เพ่ือเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เธออยากจะเป็น ดังนั้นจากเหตุการณ์ข้างต้นจึงเป็นการประกอบสร้างภาพแทนของ
เพศที่สามว่าเป็นผู้ที่ขัดขืนต่อธรรมชาติตรงที่นิราได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกที่ธรรมชาติมอบให้ และ  
เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่ง  

2.3 ภาพแทนผู้เป็นเป็นสินค้าโฆษณา 
 ภาพแทนผู้เป็นเป็นสินค้าโฆษณา หมายถึง เป็นสิ่งที่มีไว้เพ่ือดึงดูดผู้บริโภค หรือสร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับองค์กรหนึ่ง ๆ ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ ดังต่อไปนี้ 
 
จริงอยู่...เรื่องของ “คนไข้” เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้ตามจรรยาแพทย์ หากก็มีวิธี 

ร้อยแปดพันประการจะท าให้เลื่องลือกระบือลั่นว่า 
สถานพยาบาลแห่งนี้ ฝีมือแน่แค่ไหน! 
เธอนี้แหละจะเป็นสินค้าโฆษณา 

(หน้า 10) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่ทีมแพทย์ก าลังคุยถึงเรื่องของนิราว่าพวกเขาจะใช้นิราเพ่ือสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงพยาบาลแห่งนี้ ถึงแม่จริงอยู่ที่ว่าทางโรงพยาบาลไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของคนไข้อย่างนิราได้   
เนื่องด้วยจรรยาบรรณของแพทย์ หาแต่ก็มีวิธีอีกมากมายที่สามารถท าให้เป็นที่ประจักษ์ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้  
มีฝีมือแค่ไหนโดยจะใช้ตัวนิรานี้แหละเป็นสินค้าโฆษณา จากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการประกอบสร้างภาพแทน
ของเพศท่ีสามขึ้นว่าเป็นสินค้าโฆษณา ดังจะเห็นจากการที่ทีมแพทย์ต้องการใช้นิราที่ได้ผ่านการผ่าตัดศัลยกรรม
แล้วเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือให้สถานพยาบาลแห่งนี้เช่นเดียวกับเธอเป็นสินค้าโฆษณา  
อย่างหนึ่ง 
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 อีกทั้งข้อความข้างต้น มีการใช้กลวิธีทางภาษาในการใช้ค า หรือกลุ่มค าเพ่ือสื่อว่าเพศที่สาม คือ สินค้า
โฆษณาคือค าว่า สินค้าโฆษณา 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบภาพแทนของเพศที่สามในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่  
1. ภาพแทนที่เกี่ยวกับตัวตนของเพศที่สาม คือ ภาพแทนที่แสดงถึงสิ่งที่เพศที่สามเป็นโดยแสดงออก 

ผ่านพฤติกรรมของตัวเพศที่สามเอง พบทั้งหมด 6 ลักษณะ ได้แก่ ภาพแทนผู้ที่มีความอาฆาตมาดร้าย หมายถึง  
ผู้ที่ผูกใจเจ็บ และต้องการแก้แค้น ต่อใครก็ตามที่มากระท าให้ต้องเสียใจ เจ็บปวดทรมาน หรือเจ็บช้ าน้ าใจ  
ภาพแทนผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี หมายถึง เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี ทั้งภายนอก และภายใน โดยบุคลิกภาพภายนอก
ที่ดี เช่น รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิริยามารยาท หรือการพูดเป็นต้น และบุคลิกภาพภายในที่ดี เช่น 
ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ความใฝ่รู้ ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น ภาพแทนผู้ที่ชื่นชอบศิลปะ และ
ความงาม หมายถึง เป็นผู้ที่ชื่นชอบ และมีทักษะในงานศิลปะ ความสวยความงาม ภาพแทนผู้ใส่ใจรักษารูปร่าง
ของตนเอง หมายถึง เป็นผู้ที่เอาใจใส่ดูแลสรีระของตนเองให้มีความพอดีไม่ให้อ้วนหรือผอมจนเกินไป ภาพแทน
ผู้ที่มีภาวะเก็บกด หมายถึง ผู้ที่ไม่แสดงความรู้สึก ไม่แสดงอารมณ์ และภาพแทนผู้ที่มีทักษะความเป็นแม่บ้าน 
แม่เรือน หมายถึง เป็นผู้ที่เก่งในเรื่องงานบ้านงานเรือน เช่น การท าอาหาร การดูแลความสะอาด เป็นต้น อีกท้ัง
ยังเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ  

2. ภาพแทนที่เกี่ยวกับทัศนคติของสังคมต่อเพศที่สาม คือ ภาพแทนที่แสดงถึงแนวความคิด ความรู้สึก  
ของคนบางกลุ่มในสังคม ซึ่งสะท้อนจากตัวละครแวดล้อมในนวนิยาย เช่น กลุ่มแพทย์ ครอบครัว เป็นต้น  
ทีมี่ต่อเพศท่ีสาม พบทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพแทนผู้เป็นชิ้นงานศิลปะ หมายถึง เป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น
ให้มีความงาม และสะเทือนอารมณ์ ท าให้เกิดสุนทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการปั้น การวาด หรือการแกะสลัก   
ภาพแทนเป็นผู้ที่ขัดขืนต่อธรรมชาติ หมายถึง การไม่ประพฤติตามหลีกเลี่ยง หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นผู้สร้างมอบให้ และภาพแทนผู้เป็นสินค้าโฆษณา หมายถึง เป็นสิ่งที่มีไว้เพ่ือดึงดูดผู้บริโภค หรือ 
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหนึ่ง ๆ  
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง “ภาพแทนเพศที่สามที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว ของ ทมยันตี” 

พบว่าภาพแทนของเพศที่สามที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว  มีเพียง 2 ประเภท ได้แก่  
1) ภาพแทนที่เกี่ยวกับตัวตนของเพศที่สาม และ 2) ภาพแทนที่เกี่ยวกับทัศนคติของสังคมต่อเพศที่สาม  
ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ภาพแทนที่เกี่ยวกับตัวตนของเพศที่สาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของ จักรกริช โพธิ์ศรี 
(2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การน าเสนอภาพแทนของรักร่วมเพศชายในเพลงลูกทุ่งและหมอล า” พบว่ามีท้ังส่วนที่
สอดคล้องกัน และแตกต่างกัน จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ภาพแทนที่เก่ียวกับตัวตนของเพศท่ีสาม มี 6 ลักษณะ 
ได้แก่ ภาพแทนผู้ที่มีความอาฆาตมาดร้าย ภาพแทนผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ภาพแทนผู้ที่ชื่นชอบศิลปะและ 
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ความงาม ภาพแทนผู้ใส่ใจดูแลสุขภาพและรูปร่างของตนเอง ภาพแทนผู้ที่มีภาวะเก็บกด ภาพแทนผู้ที่มีทักษะ
ความเป็นแม่บ้าน แม่เรือน ส่วนการศึกษาของ จักรกริช โพธิ์ศรี  พบภาพแทนที่เกี่ยวกับตัวตนของเพศที่สาม
ทั้งสิ้น 10 ลักษณะ ได้แก่ การคบหาได้สองเพศ หลอกลวง มั่วสุมรักสนุกสนาน ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ 
ความสวยความงาม อดทนต่อแรงกดดันจากสังคม ฐานะยากจน เรียกร้องความเป็นธรรม ปากจัดเป็นอันธพาล 
มีความสนใจในการท าศัลยกรรมความงาม  

2. ภาพแทนเกี่ยวกับทัศนคติของสังคมต่อเพศที่สาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของ จักรกริช  
โพธิ์ศรี (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การน าเสนอภาพแทนของรักร่วมเพศชายในเพลงลูกทุ่งและหมอล า” พบว่า
แตกต่างกัน จากการศึกษาครั้งนี้มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพแทนเป็นชิ้นงานศิลปะ ภาพแทนเป็นสินค้าโฆษณา 
และภาพแทนเป็นผู้ที่ขัดขืนต่อธรรมชาติ ส่วนการศึกษาของ จักรกริช โพธิ์ศรี พบภาพแทนเกี่ยวกับทัศนคติของ
สังคมต่อรักร่วมเพศ พบทั้งสิ้น 2 ลักษณะ ได้แก่ สวรรค์กลั่นแกล้ง และเป็นตัวประหลาด สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น
เพราะเพศที่สามมีบุคลิก และพฤติกรรมที่หลากหลาย ท าให้เกิดทัศนคติของสังคมที่มีต่อเพศที่สามนั้นมีมาก
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้การที่ผู้เขียนหรือผู้แต่งวรรณกรรมจะหยิบยกทัศนคติของสังคมที่มีต่อเพศที่สามมาน าเสนอ
ต่อสังคมนั้นก็อาจจะหยิบยกแค่บางมุมมาน าเสนอเท่านั้น ซึ่งนวนิยายเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิว เลือกที่จะน าเสนอ
ภาพของเพศที่สามที่ผ่านการศัลยกรรมแปลงเพศ หรืออาจจะเรียกว่า คนข้ามเพศ (Transgender) ในแง่มุม 
ที่จริงจัง สะท้อนความเป็นจริงของกลุ่มเพศที่สามที่อยู่ในสังคมผ่านบริบท และเหตุการณ์ของนิรา แต่ทว่าใน 
บทเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่มักจะน าเสนอภาพของเพศที่สามในลักษณะของ กะเทย และเกย์ โดยจะน าเสนอ  
ในทิศทางท่ีขบขัน ผ่อนคลาย มากกว่าที่จะจริงจังอย่างนวนิยาย  

ผลการศึกษา ภาพแทนเกี่ยวกับทัศนคติของสังคมต่อเพศที่สาม ข้างต้น ยังพบว่ามีความสอดคล้อง 
และแตกต่างกับการศึกษาของ ธันย์ชนก กันวะวงศ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง “ภาพแทนเพศทางเลือกในภาพยนต์
ไทย” พบว่ามีการให้ภาพแทนของเพศทางเลือกไว้หลายรูปแบบ ได้แก่ การให้ภาพเพศทางเลือกเป็นตัวตลก  
ทั้งการแต่งกาย ค าพูด การให้เห็นเพศทางเลือกที่ถูกรังเกียจจากคนในสังคมหรือครอบครัวและอิทธิพลของ 
ชายหญิง การให้เพศทางเลือกที่ถูกรังเกียจจากคนในสังคมและครอบครัว และการให้สถานะภาพเพศทางเลือก
ในบริบทต่าง ๆ รวมไปถึงวัยต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เพศทางเลือกมักถูกให้ภาพในลักษณะความไม่สมบูรณ์  
ในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับตัวละครของนิราที่เธอไม่มีความสมบูรณ์ในชีวิต ตั้งแต่เธอเกิดมาเธอก็มักถูกกลั่นแกล้ง
จากคนในครอบครัว ทั้งพ่อและอาสะใภ้ แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างเช่นกันตรงที่ในนวนิยายเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิว 
ไม่ได้มีการแสดงภาพแทนของเพศที่สามว่าเป็นตัวตลกทั้งการแต่งกาย และค าพูด เนื่ องจากนวนิยายเรื่องนี้
ผู้เขียนต้องการน าเสนอเพศที่สามในอีกมุมมองหนึ่งที่จริงจัง และหม่น เพ่ือให้ผู้อ่านได้จินตนาการเห็นถึง 
ความทุกข์ ความกดดันที่เพศที่สามต้องเผชิญ มากกว่าที่จะน าเสนอให้กลุ่มเพศที่สามเป็นตัวตลก หรือเป็นผู้ที่
สร้างเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างเช่นในภาพยนต์   
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
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 1. งานวิจัยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้เข้าใจซึ่งกระบวนการขบคิดของผู้เขียน และคนในสังคม 
บางกลุ่มที่มีต่อกลุ่มเพศที่สาม และท าให้เข้าใจความคิด ความรู้สึกของกลุ่มคนเพศที่สามที่ถูกสังคมขบคิดถึง 
ในสิ่งที่ตัวเองเป็น หรือแสดงออกมา จนต้องต่อสู้กับแรงกดดันของสังคมในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งอาจจะน าไปสู่  
การแก้ปัญหาได ้

 2. งานวิจัยเรื่องนี้สามารถสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องของเพศที่สาม และองค์ความรู้ของการสร้างภาพ
แทนอันจะน าไปสู้แนวทางในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาภาพแทนของเพศที่สาม หรือรักร่วมเพศในนวนิยายเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับเพศท่ีสาม หรือรักร่วมเพศ 

2. ควรมีการศึกษาภาพแทนของเพศที่สาม หรือรักร่วมเพศในสื่ออ่ืน ๆ เช่น บทละครโทรทัศน์  
บทภาพยนตร์ หรือในเพลง เป็นต้น ที่ผลิตสู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเพศที่สาม หรือรักร่วมเพศโดยตรง 
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ภาพสะท้อนของผู้หญิงไทยในสังคมปัจจุบัน: กรณีศึกษาตัวละครเอกหญิงจากละครโทรทัศน์ 
เร่ือง รองเท้านารี 

 
ชนิดา สินธู1  นุชสรา ฉัตรแก้ว2  ปัณฑิตา แตงแก้ว3 

และณัชรดา สมสิทธิ์4 

 
บทคัดย่อ 
 

ภาพสะท้อนของผู้หญิงไทยในสังคมปัจจุบันจากละครโทรทัศน์ “รองเท้านารี”เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนของผู้หญิงไทยในสังคมปัจจุบันที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่อง   
รองเท้านารี การวิจัยครั้งนี้ศึกษาภาพสะท้อนโดยใช้ทฤษฎีภาพสะท้อนจากหนังสือนวนิยายและสังคมไทยของ
ตรีศิลป์ บุญขจร คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด  การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัยแบบ
การพรรณนา เพ่ือให้ทราบถึงภาพสะท้อนของผู้หญิงไทยในสังคมปัจจุบัน 

ผลการวิจัยพบว่า ละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี ได้ปรากฏภาพสะท้อนภาพของผู้หญิง 4 ประเด็น 
คือ 1. ผู้หญิงกับวัตถุนิยม  2. ผู้หญิงกับวัฒนธรรม 3. ผู้หญิงกับเพศสภาพ 4. ผู้หญิงกับการท างาน โดยผู้สร้าง
ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพของผู้หญิงไทยในปัจจุบันที่มี มีความรู้ความสามารถทัดเทียมผู้ชาย มีหน้าที่การงานที่ดี 
ด าเนินชีวิตได้ตามที่ตนเองต้องการ หากแต่เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของผู้หญิงและผู้ชายกลับพบว่า ผู้ชาย
ในเรื่องกลับมีบทบาทเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของหญิงสาวทั้ง 4 คน ให้พบเจอกับอุปสรรค หรือเป็นต้นเหตุให้  
หญิงสาวประสบกับความผิดหวังในชีวิตทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าผู้สร้างจะได้ก าหนดให้หญิงสาวมีบทบาท
ในสังคมมากขึ้น หากแต่ท้ายที่สุดแล้วหญิงสาวที่ปรากฏในเรื่องยังตกอยู่ภายใต้โครงสร้างของวัฒนธรรม 
ชายเป็นใหญ่ที่ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายตามผู้ชาย 
 
ค าส าคัญ: ภาพสะท้อน ละครโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย ์คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า  
ในปัจจุบัน สภาพสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปท าให้แนวคิดหรือมายาคติเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในอดีต

เปลี่ยนแปลงไป จากบทบาทของภรรยาและแม่ที่ได้ ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยสภาพสังคมและแนวคิดใหม่ๆ เช่น 
แนวคิดเรื่องเสรีภาพ และความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ เกิดการยกระดับสถานะของสตรี  มาสู่การพัฒนา
ความเสมอภาคทางเพศ (กมลพร กัลยาณมิตร, 2554) การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดได้ผลักดัน
ผู้หญิงจ านวนมากออกจากพ้ืนที่ครัวเรือนมาสู่พ้ืนที่การงานนอกบ้าน และส่งเสริมให้ผู้หญิงส่วนหนึ่งเข้าสู่
ต าแหน่งหน้าที่และสถานภาพที่เคยสงวนไว้ให้ผู้ชาย อุดมคติ “ผู้หญิงเก่ง” ได้เข้ามาเบียดบังอุดมคติ   
“แม่ศรีเรือน” ดั้งเดิมไป เป็นปรากฏการณ์กระแส “ผู้หญิงก้าวหน้า” ปรากฏในสื่อสาธารณะต่าง ๆ  
อย่างกว้างขวาง เพ่ือเน้นย้ าต่อสังคมว่าผู้หญิงมีความสามารถทัดเทียมกับผู้ชาย จนผู้คนเริ่มชินตากับภาพผู้หญิง
ที่เป็นนักการเมือง นักธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง นักบิน ต ารวจ ทหาร แพทย ์เป็นต้น กระแสดังกล่าวท าให้ผู้หญิง
มีสถานภาพ บทบาทและเสรีภาพมากขึ้น ความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อผู้หญิงได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  
(นพพร ประชากุล,2548 อ้างถึงใน เสาคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต: 2559)          

ทั้งนี้แม้ว่า บทบาทของผู้หญิงจะได้รับการยอมรับมากขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานะ
และบทบาทของหญิงชายในหลายลักษณะ แต่ในบริบทของสังคมไทย ผู้หญิงก็ยังมีข้อจ ากัดจากวัฒนธรรม 
ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อที่ปลูกฝังมายาวนาน (นิตยา มาศะวิสุทธิ์, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และธาริต สุขพานิช 
2555, อ้างถึงใน เสาคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต: 2559) หากแต่แท้จริงแล้ว จากการส ารวจ เรื่องความเท่าเทียมกัน
ของสถานภาพทางสังคมระหว่างหญิงและชายในปัจจุบัน พบว่า ความเท่าเทียมกันของสถานภาพทางสังคม
ระหว่างหญิงและชายปรากฏในประเด็นที่เกี่ยวกับการได้รับโอกาสทางการศึกษา สิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการประกอบอาชีพ หากแต่ด้านความคิด ความเชื่อ การใช้ชีวิตและอิสระ
ในการตัดสินใจ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นผู้หญิงยังไม่ได้รับโอกาสหรือการยอมรับเท่าที่ควร 
เนื่องมาจากค่านิยมที่ปลูกฝังมานานในเรื่องผู้ชายเป็นใหญ่ และสังคมยังไม่ยอมรับความสามารถของผู้หญิง 
บางส่วนเห็นว่าผู้ชายยังมีสิทธิต่าง ๆ มากกว่าผู้หญิง ยังมีการท าร้ายร่างกายผู้หญิง การปิดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น ส่วนใหญ่มองว่าผู้หญิงต้องท างานบ้านและเลี้ยงลูก และผู้หญิงยังต้องท างานมากกว่าผู้ชาย 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2561) จึงกล่าวได้ว่า ในบริบทของสังคมไทย ผู้หญิงไทยในปัจจุบันมีสถานะและสิทธิ 

ทางสังคมสูงขึ้นจากอดีต แต่ยังมีข้อจ ากัดด้านวัฒนธรรม ความเชื่อและค่านิยม ที่ยังเป็นส่วนที่ท าให้ภาพของ
หญิงไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมากนัก  

ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา สื่อถือเป็นช่องทางหนึ่งที่นิยมน าประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับสถานภาพ
และบทบาทของผู้หญิงมากล่าวถึง โดยระบุให้ตัวละครหญิงมีความโดดเด่นเท่าเทียมกับตัวละครชาย 
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในปัจจุบันที่สื่อได้ถ่ายทอดออกมา ได้ถ่ายทอดให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้ที่มี
ความมั่นใจในตัวเอง สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ และมีสิทธิเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ทัดเทียมกับผู้ชาย เช่น 
ในสื่อโทรทัศน์จะมีละครโทรทัศน์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวเอกและน าเสนอภาพลักษณ์ให้ผู้หญิงนั้นมีความกล้า  
มีความเพียบพร้อมในชีวิต กล้าต่อสู้กับผู้ชายและไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของผู้ชาย ซึ่งถือว่าเป็นการน าเสนอ 
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ภาพของผู้หญิงยุคใหม่ที่แตกต่างจากผู้หญิงในอดีต หากดูละครย้อนยุคจะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดภาพลักษณ์
ผู้หญิงในอดีตและยุคปัจจุบันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  

อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อโทรทัศน์อาจเป็นเพียงแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่ง
เท่านั้น เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงบทบาท วิถีการด าเนินชีวิต ทัศนคติ และความนึกคิดของผู้หญิงในสังคม
ปัจจุบันแล้ว พบว่าผู้หญิงยังพบกับอุปสรรค ความทุกข์ และตกอยู่ภายใต้อ านาจ หรือตกอยู่ภายใต้การดูแลของ
ฝ่ายชายเช่นกัน หากแต่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายชายด้วยความรัก หรือด้วยบทบาทหน้าที่ ของภรรยาและ
แม่ ซึ่งการน าเสนอในลักษณะนี้ท าให้ผู้หญิงไม่มีอ านาจหรือความเสมอภาคท่ีแท้จริง   

การศึกษาสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในสื่อโทรทัศน์ที่น าเสนอในวงกว้างและเข้าถึงได้ง่าย  
จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งนี้ แม้ว่าการศึกษาตัวละครอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ภาพจริงที่ เกิดขึ้นในสังคม หากแต่เป็น
จินตนาการของผู้สร้างหรือผู้เขียน หากแต่ ปิ่นหล้า ศิลาบุตร (2551, อ้างถึงใน เสาคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต: 2559) 
ได้เสนอว่า แม้ว่าตัวละครจะเป็นเพียงบุคคลในจินตนาการ หากแต่วรรณกรรมหรือสื่อโทรทัศน์เหล่านี้ก็มีเค้า
ความจริงผสมกับจินตนาการด้วย จึงถือว่าตัวละครเป็นภาพแทนของบุคคลที่มีอยู่ในสังคมได้เช่นกัน เนื่องจาก
นักเขียนสร้างตัวละครโดยน ามาจากคนที่มีอยู่ ในสังคม  มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับคนที่พบได้ในสังคม  
แล้วนักเขียนน ามาแต่งเติมเพ่ิมทัศนะต่าง ๆ ของตนเองลงไป ดังนั้น การศึกษาตัวละครที่มีความสมจริ ง 
จึงอาจสะท้อนให้เห็นถึงภาพจริงของสังคมด้วยเช่นกัน  

ละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี เป็นละครโทรทัศน์แนวดราม่า-โรแมนติก เขียนบทโทรทัศน์โดย  
ทีมนารีโนรมย์ ผลิตโดยบริษัทเช้นจ์ 2561 จ ากัด ถือเป็นละครเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง ภาพของผู้หญิง 
ในสังคมปัจจุบัน และเห็นถึงอุปสรรคที่ผู้หญิงในสังคมปัจจุบันได้พบ โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้ ได้ใช้รองเท้า  
เป็นสัญลักษณ์แทนบุคลิกของผู้หญิง โดนระบุว่ารองเท้ามีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายการใช้งาน  
เสมือนผู้หญิงยุคใหม่ที่สามารถมีแนวคิด ทัศนะคต ิอาชีพการงาน และรสนิยมที่แตกต่างกัน แต่เดิม รองเท้านารี 
เป็นนวนิยายที่เขียนโดยนักเขียนนามปากกา ดาริส และถูกตีพิมพ์เป็นเล่มในปี 2557 ก่อนที่จะน ามาสร้าง 
เป็นละครโทรทัศน์ (ออกอากาศวันที่ 19 ตุลาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 )  

 

ภาพที่ 1 รองเท้านารีได้รับความนิยมมากในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น twitter ติดอันดับความนิยมในช่วงที่ฉาย 
สืบค้นเมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2563 
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ความส าคัญข้างต้นที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาถึงภาพสะท้อนผู้หญิงไทยในสังคมปัจจุบัน
จากละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี โดยมุ่งพิจารณาว่า ผู้สร้างได้ก าหนดตัวละคร และบุคลิกของตัวละคร 
แทนผู้หญิงในสังคมในลักษณะใดบ้าง และผู้หญิงในปัจจุบันพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาในชีวิตในลักษณะ  
ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นภาพของผู้หญิงในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนของผู้หญิงไทยในสังคมปัจจุบัน: กรณีศึกษา 
ตัวละครเอกหญิงจากละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี 

วิธีการศึกษา  

การวิจัยภาพสะท้อนของผู้หญิงไทยในสังคมปัจจุบัน: กรณีศึกษาตัวละครเอกหญิงจากละครโทรทัศน์
เรื่อง รองเท้านารี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการเก็บข้อมูลโดยการค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้หญิงซึ่งสะท้อนผ่านตัวละครเอกทั้ง 4 ตัวจากละครโทรทัศน์เรื่อง  
รองเท้านารี เป็นจ านวนครบ 24 ตอน  

2. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรม เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการวิเคราะห์ โดยตรีศิลป์ บุญขจรได้กล่าวไว้ว่าวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคมทั้งในด้านรูปธรรมและ
นามธรรมด้านรูปธรรมหมายถึงเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคมด้านนามธรรมหมายถึงค่านิยมในชีวิตจิตใจของ
คนในสังคมตลอดจนความ รู้สึกนึกคิดของผู้เขียนดังนั้นวรรณกรรมจึงเป็นการตอบสนองทั้งทางด้านการกระท า
และความคิดของมนุษย์ต่อสังคมนักเขียนบางคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมากสะท้อนถึง  
ความปรารถนาที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นวรรณกรรมของเขาสื่อให้เห็นถึงสิ่งที่เรี ยกว่า
อุดมการณ์ ดังนั้นการพิจารณาวรรณกรรมในฐานะเป็นภาพสะท้อนของสังคมจึงควรให้ความส าคัญกับ 
ตัววรรณกรรมกลวิธี ในการเสนอและอุดมการณ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมชิ้นนั้น ๆ 

3. วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากปัญหาที่ตัวละครเอกทั้ง 4 ตัวจากละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี  
ได้พบ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้   

3.1 ภาพสะท้อนผู้หญิงกับวัตถุนิยมในละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี                                 
3.2 ภาพสะท้อนของผู้หญิงกับวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี                                   
3.3 ภาพสะท้อนของผู้หญิงกับมายาคติสังคมเรื่องเพศสภาพในละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี                                                                                                
3.4 ภาพสะท้อนของผู้หญิงกับการท างานในละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี 

4. สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแล้วน ามาเรียบเรียงเสนอผลการวิจัย 

 



346 
 

 

 

 

  การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

ผลการศึกษา  
จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนของผู้หญิงไทยในสังคมปัจจุบัน : กรณีศึกษาตัวละครเอกหญิง 

จากละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี โดยมีเนื้อเนื้อเรื่องเกี่ยวตัวละครเอกหญิง 4 คน ได้แก่ วริษา น้ าหนาว 
อุษณา และทิชา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิง4คนที่เป็นเพ่ือนรักกัน ซึ่งแต่ละคนมีอุปนิสัย อาชีพ 
การงานและทัศนคติที่แตกต่างกัน ซึ่งทุกคนล้วนพบเจออุปสรรคในชีวิตในรูปแบบต่างๆ คนแรกคือวริษา  
มีอาชีพเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทรองเท้าแบรนด์ The Shoes ซึ่งมีบุคลิกเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ มี 
ความมั่นใจในตัวเองและอยากจะยกระดับชีวิตของตัวเองให้สูงขึ้น ท าให้วริษาเป็นคนที่ให้ความส าคัญกับ  
วัตถุภายนอก ซึ่งวริษาก็ยอมตกอยู่ในสถานะต่ ากว่าผู้ชายเพ่ือแลกกับวัตถุเหล่านั้น คนที่สองคือน้ าหนาวมีอาชีพ
เป็นศัลยแพทย์ และได้แต่งงานกับอนันต์ชัยที่มีอาชีพแพทย์เหมือนกัน ซึ่งในชีวิตการแต่งงานน้ าหนาวต้องพบ
กับอุปสรรคคือแม่สามี ที่ไม่ชื่นชอบในตัวน้ าหนาวเพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม จนในที่สุดน้ าหนาว  
ได้หย่ากับอนันต์ชัยและกลับมาใช้ชีวิตตามแบบที่ตนต้องการ คนที่สามคืออุษณา มีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระ  
รักในการถ่ายภาพและการใช้ชีวิตอย่างอิสระ อุษณาได้แต่งงานกับปวินและภายหลังได้รู้ตัวว่าตนเองโดนหลอก
เพราะรู้ว่าปวินเป็นเกย์และแต่งงานกับอุษณาเพ่ือบังหน้า อุษณาจึงได้ตัดสินใจหย่าและกลับมาใช้ชีวิตแบบที่
ต้องการเช่นเดิม  คนที่สี่คือทิชา มีอาชีพเป็นดีไซเนอร์ประจ าแบรนด์รองเท้า เป็นผู้หญิงที่มีใจรักในการท างาน
และมองว่าการมีความรักคือภาระ แต่ทิชาก็ได้ตัดสินใจคบกับอธิปรุ่นพ่ีในที่ท างานแต่ตอนหลังอธิปได้ท าให้ทิชา
เสียใจ ในตอนท้ายทิชาจึงไม่กล้ากลับมาคบกับอธิปในสถานะคนรัก แต่ยังมีความรู้สึกดีให้กันอยู่  ซึ่งจาก 
เนื้อเรื่องพบว่ามีเนื้อหาที่มุ่งเสนอภาพสะท้อนและแนวคิดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ภาพสะท้อนที่ปรากฏประกอบไปด้วย 4 ภาพสะท้อนได้แก่ 

1. ภาพสะท้อนผู้หญิงกับวัตถุนิยมในละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี    

  ผู้สร้างได้ถ่ายทอดตัวละคร วริษา ให้เป็นตัวละครแบบกลม (Round Character) เป็นตัวละครที่มี
ลักษณะนิสัย อารมณ์ ความรู้สึก เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างตัวละครให้มี
ความสมจริง (Realistic) โดยตัวละคร วริษา จะมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้หญิงในสังคม 
ในปัจจุบันที่ให้ ความส าคัญต่อวัตถุ ชื่อเสียง และค่านิยมทางสังคมได้ชัดเจนโดยแสดงผ่านทางการกระท า 
ความคิด ค าพูด  ตัวละครดังกล่าวแสดงออกชัดเจนในเรื่องของการกระท า ทั้งความทะเยอทะยานที่จะเป็น
บุคคลที่ทุกคนให้เกียรติโดยสร้างสัญลักษณ์แทนความส าเร็จของตัวเอง ในที่นี้คือวัตถุต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางเป็นต้น และตัวละครนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง เนื่องด้วยหน้าที่การงาน  
ที่สามารถเชิดหน้าชูตาได้ อีกรูปร่างหน้าตา ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนสวย และวัตถุนิยมต่าง ๆ ที่ช่วยท าให้วริษามั่นใจ
มากขึ้น  

วริษา มีอาชีพเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทรองเท้าแบรนด์ The Shoes เป็นอาชีพท่ีมีฐานะมั่นคง  
ท าให้ตัวละครนี้จะมีรสนิยมสูง ชอบในความหรูหรา และจะต้องดูดีเสมอเพ่ืออยู่เหนือคนอ่ืน จึงท าทุกวิถีทาง  
เพ่ือผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักและประสบความส าเร็จ อีกทั้งอาชีพของ วริษา เป็นที่น่านับถือจากคนอ่ืน ๆ  
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ด้วยลักษณะอาชีพนี้ท าให้พบเจอผู้คนมากมาย ท าให้ วริษา มีนิสัยที่เข้ากับคนง่าย ด้วยหน้าที่การงานของวริษา 
ที่ต้องพบเจอกับคนมากมายวริษาจึงจะต้องดูดีอยู่เสมอ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้วริษานิยมวัตถุนิยม  
เพ่ือเป็นการประดับบารมีตนเองและเป็นการบอกความก้าวหน้าของชีวิต  

วริษา มีสถานะที่อาจเรียกได้ว่าไม่แน่นอน เพราะเธอจะมีเพ่ือนชายที่สนิท 2 คน พีท และ บดินทร์  
ที่ตัว วริษา มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทั้งคู่แต่ไม่ได้ก าหนดสถานะของกันและกัน วริษาเต็มใจมีเพศสัมพันธ์กับทั้งพีท
และบดินทร์เพ่ือแลกกับสิ่งของต่าง ๆ ที่สามารถยกระดับตนเอง ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องส าอาง  
เป็นต้น เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะชัดเจน เพราะตัวละครบดินทร์มีคู่หมั้นอยู่แล้ว โดยโกหกวริษา วริษา    
จึงตกเป็นเครื่องมือของผู้ชายทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทางการกระท าและทางค าพูด  

พฤติกรรมของวริษาที่ปรากฏให้เห็นเสมอคือการเดินห้างสรรพสินค้าเพ่ือชอปปิ้ง ซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า 
รองเท้า ตอบสนองความต้องการของตัวเอง อีกยังมีการเที่ยวสถานบันเทิงเป็นประจ า แสดงให้เห็นว่าตัวละคร 
วริษา เป็นผู้หญิงที่ชอบเข้าสังคม ชอบการสังสรรค์ 

 ตัวละคร วริษา เป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงภาพการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริง ๆ ได้ ปัจจุบัน
สังคมไทยให้นิยมเรื่องของเงินตรา หรือความร่ ารวยมีเกียรติและเงินทอง เพราะมีความเชื่อที่ว่าเงินทองสามารถ
บันดาลความสุขตอบสนองความต้องการของคนได้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับ
สังคมที่ให้ความส าคัญกับวัตถุนิยม โดยสะท้อนผ่านการกระท าของตัววริษาและการด าเนินชีวิตที่จะยึดติดกับ
วัตถุเพ่ือประดับบารมีตนเองและใช้วัตถุเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยไม่สนใจถึงการได้มาของสิ่งของ
เหล่านั้น             

“ต่อให้เอาช่อดอกไม้กับรถป้ายแดงมาง้อ ฉันก็ไม่เอา ก็แค่รถอีโคคาร์ปะ  

วันก่อนคุณบดินทร์ชวนฉันไปดูรถซุปเปอร์คาร์” 

 รองเท้านารี ตอนที่6 (3/4),2562:ออนไลน์                                                                     

 

ภาพที่ 2 วริษาอวดกระเป๋าแบรนด์เนมกับเพ่ือน 

รองเท้านารี ตอนที่6 (3/4),2562:ออนไลน์ 
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ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏผ่านตัวละครวริษาอีก 1 ประเด็นคือ ประเด็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ า 
ทางเพศ ตัวละครวริษาถูกตัวละครเพศชายเอาเปรียบหรือพูดจาดูถูกอยู่เสมอด้วยโครงสร้างของสังคมที่ปรากฏ
ภายในละครยังคงเป็นโครงสร้างสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่  ผู้สร้างได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายนั้นกดขี่ผู้หญิง 
ทางร่างกาย ทางเพศ และทางอ านาจ ท าให้ วริษายอมตกอยู่ภายใต้อ านาจเงินและสถานะของฝ่ายชาย   
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเพศสภาพของตัวละครผู้หญิงที่ถูกก าหนดให้เป็นวัตถุทางเพศของฝ่ายชาย ซึ่งเกิดมา
จากความคิดที่ว่าฝ่ายชายเป็นใหญ่และมีอ านาจเหนือผู้หญิง ซึ่งละครเรื่องนี้เป็นการน าเสนอภาพของผู้หญิง 
ที่เป็นปัจจุบันที่ควรจะเป็นบุคคลที่มีอิสระทางความคิด มีเสรีภาพในการใช้ชีวิต หากแต่ยินยอมที่จะตกอยู่
ภายใตส้ังคมชายเป็นใหญ่ทีย่ังคงกดทับผู้หญิงให้ผู้หญิงเป็นที่ระบายอารมณ์และเป็นเพียงวัตถุทางเพศ  

 

ภาพที่ 3 ความรุนแรงทางร่างกายท่ีวริษาถูกผู้ชายกระท า 

                   รองเท้านาร ีตอนที่22 (2/4),2462: ออนไลน์ 

พฤติกรรมของตัวละครชายที่มีต่อวริษาแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่ผู้ชายเป็นฝ่ายปฏิบัติกับวริษา    
ซึ่งผู้ชายมองวริษาเป็นที่รองรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง และเป็นการกระท าความรุนแรงเพ่ือให้วริษา  
อยู่ภายใต้อ านาจของตนเอง 

นอกจากนี้ผู้สร้างได้สะท้อนให้เห็นว่าตัวละคร วริษา เป็นประเภทผู้หญิงที่สังคมคาดหวังเนื่องจาก 
เป็นบุคคลที่เพรียบพร้อมทางด้านหน้าตาและการงาน ซึ่งเป็นการกดดันตัวละครนี้ให้กระท าทุกอย่างเพ่ือเป็น  
ที่ต้องการของสังคม โดยที่ตัวละคร วริษา เองก็กดดันตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่ดีที่ผู้ชายต้องการ ผู้หญิงที่ดี 
ในความหมายนี้คือผู้หญิงที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาและการกระท า เธอจึงต้องพยายามทุกอย่างเพ่ือให้ผู้ชายพอใจ
และเป็นไปตามโครงสร้างของสังคมที่ก าหนดขึ้น ซึ่งแท้จริงแล้วคุณค่าในตัวของ วริษา ที่สุดท้ายเธอเป็น  
คนค้นพบด้วยตนเอง ว่าไม่จ าเป็นต้องได้รับความรักจากคนมากมาย สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการได้รับความรัก 
จากบุคคลที่รักในตัวตนของเธอจริง ๆ  

2. ภาพสะท้อนของผู้หญิงกับวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์เรื่องรองเท้านารี    

ผู้สร้างได้ถ่ายถอดตัวละครน้ าหนาวให้มีลักษณะเป็นตัวละครแบบกลม (Round Character) โดยเป็น 
ตัวละครที่มีลักษณะนิสัย อารมณ์ ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ตัวละครน้ าหนาว   
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จะมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกนั้น น้ าหนาวเป็นคนใจเย็น มองโลกในแง่ดี แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่ได้
เป็นคนที่ยอมให้ใครดูถูก ด่าทอ ท าให้ตัวเองเสียหาย เป็นคนสู้คน ไม่ยอมให้ตัวเองให้ตัวเองถูกต่อว่าฝ่ายเดียว 
น้ าหนาวพร้อมที่โต้ตอบหรือตอบกลับคนที่มาต่อว่าตน 

น้ าหนาว มีอาชีพเป็นหมอศัลยแพทย์ซึ่งเป็นอาชีพที่มีฐานะมั่นคง ส่ งผลให้ตัวละครน้ าหนาว 
เป็นทีน่่านับถือ ทั้งยังได้แต่งงานกับอนันต์ชัย (สามี) ซึ่งเป็นหมอที่ท างานโรงพยาบาลเดียวกัน ท าให้ภาพลักษณ์
ของน้ าหนาวเป็นไปในทางที่ดี มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ และเป็นที่ชื่นชมของเพ่ือนร่วมอาชีพ 

น้ าหนาว แต่งงานกับอนันต์ชัยจากครอบครัวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งผู้สร้างได้สะท้อนให้เห็นภาพของการ
ถูกกดขี่ เกิดการชิงชังจากแม่ของสามี เนื่องจากน้ าหนาวไม่มีเชื้อสายจีนอย่างทางฝ่ายชาย ซึ่งตามวัฒนธรรม
ของชาวจีนครอบครัวจะให้ความส าคัญกับฝ่ายชาย และเชื่อว่าหญิงสาวจ าเป็นจะต้องดูแลปรนนิบัติฝ่ายชาย  
แต่ในทางตามวัฒนธรรมของครอบครัวสามีของน้ าหนาวถือว่าเป็นผู้บกพร่องต่อหน้าที่  น้ าหนาวมักถูกแม่สามี
ต าหนิและกีดกันบ่อยครั้งจนน าไปสู่การหย่าร้าง ต่อมาเมื่อน้ าหนาวหย่าขาดจากสามีและไปเที่ยวบาร์โฮส 
(สถานบันเทิงที่มีพนักงานชายคอยอ านวยความสะดวก ซึ่งรับเฉพาะลูกค้าผู้หญิง) ท าให้น้ าหนาวมีสถานะ 
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมียในสังคมชาวจีน เป็นลูกค้าในสังคมทุนนิยม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานภาพ
ต่ าสุดมาสู่จุดสูงสุด ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของตัวละครน้ าหนาวที่เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ ตามค าชักชวนของ 
วริษา เพ่ือนร่วมบ้านโดยการไปเที่ยวบาร์โฮส เพราะทนรับไม่ได้กับสภาพที่เพ่ิงหย่าร้าง 

ผู้สร้างแสดงให้เห็นว่าตัวละครน้ าหนาวไม่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม วัฒนธรรมจีนก าหนดให้ 
น้ าหนาวมีสถานะต่ ากว่าสามีและแม่สามี  ซึ่งเริ่มมาจากการแต่งงานที่ต้องจัดตามวัฒนธรรมจีนของฝ่ายชาย 
วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งที่ปรากฏมาช้านานคือการที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในบ้าน   
อีกทั้งตัวละครน้ าหนาวถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมเพียงเพราะไม่ได้สืบเชื้อสายคนจีน  เนื่องจากแม่สามีคิดว่า
หากได้สะใภ้ที่มีเชื้อสายจีนจะท าให้ครอบครัวของตนนั้นดูสมฐานะกับการเป็นคนจีน แม่สามีเองนั้นไม่ชอบ 
คนไทย ด้วยคิดว่าคนไทยมักจะท าให้อะไรไม่เป็นไปตามวัฒนธรรม หากผ่อนปรนได้จะผ่อน ท าให้วัฒนธรรม 
มีการขาดตกบกพร่อง ซึ่งเห็นได้จากค าพูดของแม่สามีและสามีของตัวละครน้ าหนาว ท าให้การใช้ชีวิตคู่ไม่ได้
ราบรื่นดังที่ตัวละครน้ าหนาวหวังไว้จึงเลือกออกจากวัฒนธรรมเดิมมาสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ก าหนดให้ชายและ
หญิงมีความเท่าเทียมกัน น้ าหนาวก้าวออกจากวัฒนธรรมจีนซึ่งผู้หญิงอยู่ในจุดต่ าสุดมาสู่จุดสูงสุดวัฒนธรรม 
ทุนนิยมคือการเป็น “ลูกค้า” และมีอ านาจในการเลือกผู้ชายที่ตนเองพึงพอใจ หากแต่สถานะลูกค้าในบาร์โฮส
นั้นเป็นสถานะท่ีแตกต่างจากภาพการประสบความส าเร็จในชีวิตที่น้ าหนาวได้คิดฝันไว้  

ผู้สร้างได้สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมของชาวจีน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานและ
ลูกสะใภ้ คือ เกิดจากความเหลื่อมล้ าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศที่ท าให้ผู้หญิงถูกกดขี่  และมีสถานภาพ 
ที่ด้อยกว่าผู้ชายจากการปลูกฝังในสังคมชายเป็นใหญ่จนกลายเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ระหว่างกัน ดังปรากฏผ่านค าพูดของซูเฮียงแม่สามีที่ต าหนิน้ าหนาวเสมอ เช่น “ไม่ได้ หน้าที่สะใภ้ ลื้อจะใช้ 
ตั่วซุงของตระกูลไม่ได้นะ” รองเท้านารี ตอนที่ 4 (3/4),2562:ออนไลน์ หรือ “นิสัยขี้เกียจสันหลังยาว เถียงค า
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ไม่ตกฟาก ไม่มีน้ าอดน้ าทนเลย สันดานแบบนี้คนจีนไม่มี หรอกนะ” รองเท้านารี ตอนที่ 4 (3/4),2562:ออนไลน์ 
จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า น้ าหนาวโดนดูถูกและถูกกดขี่ให้มีสถานะต่ ากว่าสามี เพราะวัฒนธรรมจีน
สถานะผู้ชายอยู่สูงกว่าผู้หญิง เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างกันในพ้ืนที่บ้าน แม้ว่านอกบ้านน้ าหนาวและสามี
จะมีหน้าที่การงานเท่าเทียมกัน คือ เป็นแพทย์เช่นเดียวกันก็ตาม    

 

“ไม่ใช่หมาจรจัด แต่ก็แค่คนอ่ืน อาชัยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของอ๊ัว เป็นหลานคนโตของตระกูล เป็นเลือดในอก
ของอ๊ัว แม่ลูกเลิกกันไม่ได้ แต่เมียหนะเลิกได้โว๊ย” 

ภาพที่ 4 แม่สามีใช้ถ้อยค าดูถูกน้ าหนาวว่าเป็นสุนัขจรจัด  (รองเท้านารี ตอนที่ 5 (1/4),2562:ออนไลน์) 

3. ภาพสะท้อนของผู้หญิงกับมายาคติสังคมเรื่องเพศสภาพในละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี    

ละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี ได้สะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้หญิงกับเพศสภาพผ่านตัวละครอุษณา  
ซึ่งเป็นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพที่ผู้หญิงที่ถูกหลอกให้แต่งงานโดยไม่ได้รักเนื่องจากฝ่ายชายต้องการ
ปกปิดสถานะของตนเองเพ่ือหน้าที่การงาน โดยผู้สร้างถ่ายทอดประเด็นดังกล่าวผ่านตัวละคร อุษณา  

อุษณา มีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระที่ต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วยหน้าที่การงานที่ต้องเดินทาง 
อยู่เป็นประจ า อุษณาคบหากับปวิน นักร้องหนุ่มเจ้าส าอางที่มีข่าวลือว่าไม่ใช่ผู้ชายแท้ แต่อุษณาก็ไม่ได้เชื่อถือ
ข่าวลือพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากแม่ของปวินจึงท าให้อุษณาตัดสินใจแต่งงานกับปวิน หลังจากแต่งงาน  
ปวินได้แอบมีความสัมพันธ์กับอาหลงชายหนุ่มที่รู้จักกัน ปวินกับอาหลงจึงสร้างข่าวปลอมหวังท าให้อุษณา
เสียหาย จนสุดท้ายอุษณารู้ความจริงและตัดสินใจหย่ากับปวิน แล้วเปิดใจให้กับสิขรเจ้านายในที่ท างานของตน
ที่ได้รู้จักกันตอนไปถ่ายรูปที่ต่างจังหวัด ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ของอุษณาในตอนแรก อุษณาเป็นเพียงแค่
เครื่องมือของปวินในการสร้างภาพว่าเป็นผู้ชายแท้เพ่ือหลอกลวงผู้คนให้หลงเชื่อ สะท้อนให้เห็นถึงการตกเป็น
เครื่องมือของตัวละครฝ่ายชาย 
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ภาพที่ 5 อุษณารู้ความจริงว่าถูกปวินหลอก 

รองเท้านารี ตอนที่24 (1/4),2562:ออนไลน์ 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุษณาเห็นความจริงและรู้ว่าตัวเองถูกหลอกจากผู้ชายที่ตัวเอง รัก 
มาตลอด สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของผู้ชายผ่านทางค าพูดและการกระท า ซึ่งในกรณีนี้  
เป็นการกระท าของผู้ชายที่ตั้งใจหลอกอุษณามาตั้งแต่แรก โดยสิ่งที่อุษณาเจ็บปวดที่สุดคือการถูกหลอกให้รัก
และแต่งงานด้วย  

ผู้สร้างได้บอกเล่าถึงปัญหาของผู้หญิงและเพศสภาพในสังคมปัจจุบัน โดยสะท้อนให้เห็นว่า สังคมยังคง
ยึดโครงสร้างความสัมพันธ์ที่พูดว่าผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชาย ท าให้เกิดการโกหก หลอกลวง จนกลายเป็นปัญหา 
ดังที่อุษณาถูกหลอกลวงแต่งงานเพ่ือรักษาสถานภาพทางสังคม และการท างานของเพศทางเลือก ซึ่งละคร
โทรทัศน์เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์ โดยสาเหตุของการเอาเปรียบนั้นเนื่องมาจากสังคม
ยังคงไม่ยอมรับประเด็นเพศทางเลือก ท าให้บุคคลที่เป็นเพศทางเลือกขาดอิสระในการเปิดเผยตัวตนหรือกระท า
พฤติกรรมอย่างเปิดเผย ท าให้เกิดปัญหาและผู้ที่ได้รับผลกระทบคือ เพศหญิงที่กลายเป็นผู้ถูกกระท าจากทั้ง 
เพศชายและเพศทางเลือก ซึ่งการที่สังคมไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศนี้ท าให้ผู้คนในสังคมต้องติดอยู่กับ
ค่านิยมเก่าที่สังคมมองว่าดี 

4. ภาพสะท้อนของผู้หญิงกับการท างานในละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี       

ละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี ได้สะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้หญิงกับการท างานผ่านตัวละคร ทิชา  
ซึ่งเป็นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพของผู้หญิงกับการท างานที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ รองเท้านารี โดยจะ
น าตัวละคร ทิชา ซึ่งเป็นตัวละครที่มีบทบาทเกี่ยวกับผู้หญิงสมัยใหม่กับท างานมากท่ีสุด 

ผู้สร้างได้ก าหนดตัวละคร ทิชา ให้มีลักษณะเป็นผู้หญิงที่มีใจรักในการท างานและต้องการประสบ
ความส าเร็จในด้านการท างานเป็นอย่างมาก เป็นผู้หญิงในยุคสมัยใหม่ที่ไม่ชอบการผูกมัดโดยเฉพาะในเรื่อง
ความรัก และตั้งตนจะเป็นสาวโสดที่ประสบความส าเร็จในการท างาน ซึ่งในเรื่องทิชาเองมีความโหยหา  
ในความรักน้อยกว่า ตัวละครหญิงคนอ่ืนๆ และมีบทบาทในด้านของการท างานให้เห็นชัดกว่าตัวละครอ่ืน
เช่นกัน   
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ทิชามีอาชีพเป็นนักออกแบบรองเท้าหรือดีไซเนอร์ประจ าแบรนด์ The Shoes มีฐานะทางบ้านร่ ารวย 
ซึ่งเห็นได้จากบ้านในฉากที่ตัวละครหญิงอาศัยอยู่ในเรื่อง ซึ่งเป็นบ้านที่ครอบครัวของทิชาซื้อให้เมื่อย้ายเข้ามา
อยู่กรุงเทพ ทิชาชอบการใช้ชีวิตแบบอิสระและไม่ชอบการผูกมัด และด้วยความที่ทิชาเป็นนักออกแบบซึ่งเป็น
งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์ ท าให้ทิชามีความเป็นตัวของตัวเองสูง และมีแนวคิด 
เป็นของตนเองและมีแรงบันดาลใจจากหัวหน้างานที่ทิชาเรียกว่า หม่อมแม่ ซึ่งเป็นคนที่ทิชาชื่นชอบจนท าให้ 
ทิชาอยากเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์ The Shoes 

ทิชา มีสถานะโสด และทิชาตั้งตนว่าจะเป็นโสดเพราะคิดว่าการมีคนรักคือภาระของชีวิต  แต่ทิชาก็ม ี
รุ่นพ่ีในที่ท างาน คือ อธิป ที่สนิทและเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือกันในหลายๆเรื่อง ซึ่งในภายหลังอธิปได้เผย
ความในใจว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อทิชาและขอคบหาดูใจ แต่เมื่อก็ทิชาได้รู้ว่าอธิปได้นอกใจและไปมีความสัมพันธ์
กับ  ศรัยฉัตร ท าให้ทิชาโกรธอธิปและรู้สึกผิดหวังกับความรัก ซึ่งในภายหลังอธิปพยายามกลับมาขอโทษและ
อธิบายถึงเหตุผลว่าที่ท าไปทั้งหมดเพราะไปสืบเรื่องงานที่ศรัยฉัตรได้แอบน าไปขายให้กับบริษัทอ่ืน ท าให้ทิชา 
ใจเย็นลงและยอมให้อภัยแต่ก็ยังกลัวความรักจากอธิปและกลัวความเสียใจว่าจะเกิดขึ้นอีก 

ทิชา มีชีวิตส่วนตัวที่เหมือนสาวสังคมเมืองในยุคปัจจุบัน คือ ชอบการทานข้าว การสังค์สรรค์ หรือ 
การรวมกลุ่มนั่งคุยกับเพ่ือนที่ตนไว้ใจ นอกจากนั้นทิชาก็มักจะใช้ชีวิตไปกับการท างานและช่วยแก้ปัญหาให้กับ 
อธิปพ่ีชายคนสนิท ทิชาเป็นตัวละครที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการท างานว่างานทุกอย่างที่ออกมาต้องดีที่สุดและ  
ผ่านความคิดและความตั้งใจมามากที่สุดดังค าชมที่หัวหน้าของทิชากล่าวว่า “เธอนี่ไม่ผิดจากที่ฉันคิดจริงๆ 
แทนที่  จะหน้าหงิกมีอัตตาเหมือนกับเด็กเจนวายคนอ่ืนๆแต่เธอเนี่ยกลับพร้อมที่จะเรียนรู้  หัวไว และที่ส าคัญ
เป็นน้ า ไม่เต็มแก้ว คนแบบนี้แหละที่ The Shoes ต้องการ” รองเท้านารี ตอนที่2 (1/4),2562:ออนไลน์ 
ส าหรับทัศนคติในด้านความรักตอนแรกทิชามองว่าการมีคู่ครองคือภาระแต่ในตอนท้าย ทัศนคติเรื่องความรัก
ของทิชาได้เปลี่ยนไปซึ่งทิชาได้เปิดใจให้กับเรื่องความรักและการมีคู่ครอง   

สิ่งที่ตัวละคร ทิชา ต้องการอย่างเห็นได้เด่นชัดคือ ความต้องการในการสร้างผลงานในการท างาน 
ให้โดดเด่นเพ่ือให้เป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของหัวหน้าและกลุ่มลูกค้า  เธอจึงมีความพยายามและตั้งใจ 
เป็นอย่างมากเพ่ือออกแบบผลงานให้ออกมาได้ดีที่สุด ทิชาได้แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นต้องการมีชื่อเสียงในวงกว้าง  
ที่ไม่ใช่เพียงในบริษัทหรือกลุ่มลูกค้าภายในประเทศแต่เธอยังต้องการที่จะมีชื่ อเสียงในแฟชั่นโชว์ระดับโลก  
เพราะต้องการให้คนอ่ืนมองเห็นคุณค่าและยกย่องในตัวเธอ ซึ่งความต้องการของทิชานี้ได้สะท้อนให้เห็นภาพ
ของสาวท างานสมัยใหม่ที่ต้องการประสบความส าเร็จโดยไม่สนใจเรื่องชีวิตครอบครัว  

“ไม่มีปัญหาค่ะ หม่อมแม่อยากให้ทิชาแก้ตรงไหนบอกเลยนะคะ   
ทิชาพร้อมจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หม่อมแม่สอน” 

 รองเท้านารี ตอนที่ 2 (1/4),2562:ออนไลน์ 
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ผู้สร้างได้ก าหนดให้ตัวละครทิชาได้ลบล้างความคิดที่ว่าผู้หญิงมีสถานะที่ด้อยกว่าผู้ชาย  และ 
ความแตกต่างของผู้หญิงและผู้ชายเป็นเรื่องธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งผู้สร้ างท าให้มองเห็นได้ว่า 
ในปัจจุบันผู้หญิงสามารถท างานได้โดยไม่แพ้ผู้ชาย และในยุคสมัยปัจจุบันผู้หญิงหลายคนสามารถ  
มีความก้าวหน้าในชีวิตโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาสถานะทางสังคมหรือความคิดของผู้ชาย เฉกเช่นยุคก่ อนที่ต้อง
พ่ึงการแต่งงานกับชายที่มีหน้าตาทางสังคมหรือมีสถานะทางการเงินที่ร่ ารวย อย่างไรก็ดี ผู้สร้างได้ก าหนดให้ 
ทิชามีปัญหากับศรัยฉัตรคอยพูดจาดูถูกผลงานของทิชาเสมอ สะท้อนถึงสังคมการท างานของผู้หญิงยุคใหม่  
ที่มีอุปสรรค ทั้งเรื่องเก่ียวกับงานและเพ่ือนร่วมงาน ที่เป็นปัญหาท าให้เกิดอุปสรรคและความทุกข์ใจ ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างราบรื่น ได้รับการยอมรับ หรือได้รับความร่วมมืออย่างเต็มใจได้ อีกทั้งผู้สร้างได้ก าหนดให ้
ทิชามีความรัก หากแต่ ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตคู่ เนื่องจากฝ่ายชายไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ืน  
อาจหมายถึงการที่สังคมมองว่าผู้หญิงที่เก่งมากมักจะบกพร่องด้านชีวิตครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวอีกด้วย 

สรุปและอธิปรายผล  

ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวิจัยเรื่องภาพสะท้อนของผู้หญิงไทยในสังคมปัจจุบัน: กรณีศึกษาตัวละคร 
เอกหญิงจากละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี ปรากฏ 4 ภาพสะท้อน 1. ภาพสะท้อนผู้หญิงกับวัตถุนิยม 
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี 2. ภาพสะท้อนของผู้หญิงกับวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี  
3. ภาพสะท้อนของผู้หญิงกับมายาคติสังคมเรื่องเพศสภาพในละครโทรทัศน์เรื่อง  รองเท้านารี  และ  
4. ภาพสะท้อนของผู้หญิงกับการท างานในละครโทรทัศน์เรื่อง รองเท้านารี จากแนวคิดวรรณกรรมเป็น 
ภาพสะท้อนของสังคมทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรมด้านรูปธรรม โดยด้านรูปธรรมแสดงออกผ่านวัตถุ 
ภาพลักษณ์ภายนอกหรือเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม และด้านนามธรรมหมายถึงค่านิยมในชีวิตจิตใจของ
คนในสังคมตลอดจนความ ตลอดจนรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนหรือผู้สร้าง ดังนั้นวรรณกรรม สื่อภาพยนตร์ และ 
สื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่มีการกล่าวถึงตัวละคร จึงเป็นเสมือนการสะท้อนหรือการจ าลองให้เห็นถึงภาพของมนุษย์
ในสังคม  

จากการศึกษาพบว่าตัวละครเอกหญิงทั้ง 4 คน มีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปตามทฤษฎีของ 
Maslow สุพจน์ พันธนียะ (2542) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีความต้องการของ Maslow โดยมองเห็นว่ามนุษย์ 
ทุกคนล้วนแต่มีความต้องการที่สนองความต้องการให้กับตนเอง ซึ่งความต้องการนั้นมีมากมาย เขาจึงได้จัดเป็น
ล าดับขั้น โดยเรียงจากความต้องการขั้นต่ าสุดไปหาความต้องการขั้นสูงสุด  โดยตัวละครเอกหญิงแสดง 
ความต้องการของตัวเองผ่านการกระท าและพฤติกรรม โดยทั้ง4ตัวละครมีความต้องการขั้นต่ าสุดจนถึงข้ันสูงสุด 

ภาพสะท้อนที่ปรากฏในเรื่อง รองเท้านารี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของผู้หญิงที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน พบว่า ผู้สร้างได้ถ่ายทอดภาพของหญิงสาวสมัยใหม่ในสังคมปัจจุบันที่มีหน้าที่การงานที่ดี  
มีความฉลาด และมีอาชีพที่มั่นคง หากแต่ตัวละครทุกตัวกลับประสบปัญหาแลอุปสรรคในชีวิต เนื่องจากผู้ชาย
รวมทั้งต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเนื่องจากผู้ชายอีกด้วย สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของโครงสร้างที่ผู้ชายเป็นใหญ่
ในสังคม และผู้หญิงเป็นฝ่ายตาม แม้ว่าผู้หญิงจะมีความสามารถมากกว่า โดยผู้สร้างได้ก าหนดให้ฝ่ายหญิง 
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ก็ยอมที่จะตกอยู่ ใต้อ านาจของฝ่ายชายทั้งที่ยินยอมและไม่ยินยอม ภาพสะท้อนของหญิงสาวจาก  
ละครโทรทัศน์เรื่อง   รองเท้านารี จึงยังไม่พ้นจากสภาพสังคมปิตาธิปไตย (Patriarchy)  

 
ข้อเสนอแนะ   

1.จากกระบวนวิจัย ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงการต่อยอดของวิจัยชิ้นนี้คือ ทัศนคติของการรับชมละครโทรทัศน์
เรื่อง รองเท้านารี ว่าภายหลังจากการรับชม ผู้ชมเล็งเห็นถึงเนื้อหาและเหตุการณ์ที่สะท้อนสภาพสังคมไทย  
ในปัจจุบันอย่างไร 

2.ควรศึกษาวรรณกรรมประเภทอ่ืน เช่น ภาพยนตร์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกลวิธีการน าเสนอภาพ
สะทอ้นสังคม 
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ภาพสะท้อนปัญหาสังคมจากภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” 
 

อรรถพล พรหมนุ้ย1 นันทิดา ตู้ประกาย2 วาทิณี เหลือคะเน3 
และณัชรดา สมสิทธิ์4 

 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องภาพสะท้อนปัญหาสังคมจากภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนปัญหาสังคมจากภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” โดยวิเคราะห์จากภาพยนตร์เรื่อง
ฉลาดเกมส์โกง (2560) น าเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่าภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” ได้สะท้อนภาพปัญหาสังคมใน 4 ด้าน ได้แก่         
1. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมด้านการศึกษา กล่าวคือโรงเรียนส่งเสริมเฉพาะทักษะด้านวิชาการท าให้นักเรียน  
ที่มีความถนัดในด้านอ่ืน ๆ ถูกละเลยไป และยังพบปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาในประเทศ
ไทยที่มีมาตรฐานในเรื่องคุณภาพของสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน 2. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมด้านเศรษฐกิจ 
แสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยท าให้เกิดความต่างทางด้านฐานะเป็นสาเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 3. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมด้านครอบครัวได้สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวในสังคมไทยมีการ 
เลี้ยงดูบุตรแบบประคบประหงม วางแผนอนาคตให้แก่บุตร และการให้ความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
ในแง่ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นจะช่วยส่งเสริมบุตรมีพฤติกรรมที่ดี 4. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมการทุจริต
ภายในโรงเรียน เป็นปัญหาการทุจริตเชิงโครงสร้าง มีการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยอาศัยอ านาจของตน  
เพ่ือก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเอ้ือผลประโยชน์กับตนเองและพวกพ้อง 

 
ค าส าคัญ: ภาพสะท้อนปัญหาสังคม ภาพยนตร์ ฉลาดเกมส์โกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
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บทน า 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อบันเทิงประเภทหนึ่งที่ให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ตึงเครียด โดยภาพยนตร์ถือก าเนิดขึ้นมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว  
เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่รวบรวมและเลียนแบบศิลปะการแสดงให้เป็นภาพความจริงผ่านสายตาของผู้ชม อีกทั้ง
เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกเพศทุกวัยในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ภาพยนตร์
ยังท าหน้าที่เล่าเรื่องราวสมมุติต่าง ๆ ที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเดิมทีเป็นหน้าที่ของวรรณกรรมที่เคย 
ยึดครองพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันภาพยนตร์ได้เข้ามาลดบทบาทของวรรณกรรมลง 
 ก าจร หลุยยะพงศ์ (2554, น.21) ได้แบ่งภาพยนตร์ตามลักษณะหรือคุณภาพของภาพยนตร์ไว้เป็น  
4 ด้าน โดยด้านที่ 4 กล่าวถึง ภาพยนตร์ในฐานะปฏิบัติการสังคมและวัฒนธรรม เปรียบได้กับ ภาพยนตร์ 
เป็นสื่อสะท้อนภาพของสังคม ท าหน้าที่เสมือนกระจกสะท้อนสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นไปของสังคมนั้น ๆ และ
ภาพยนตร์เป็นสื่อประกอบความเป็นจริง ท าหน้าที่สร้างความหมายใหม่ตามที่จะก าหนด เช่น  ภาพยนตร์ 
สร้างภาพของประเทศเพ่ือนบ้าน ผู้หญิง - ผู้ชาย - เพศที่สาม ให้กับผู้ชม สารจากภาพยนตร์จะค่อย ๆ  
กลืนไปกับผู้ชม ท าให้ผู้ชมที่ได้รับรู้และสามารถพิจารณาร่วมกับประสบการณ์ของตนเองได้ 
 ภาพยนตร์จึงไม่ได้มีหน้าที่เพียงเป็นสื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม หากแต่ภาพยนตร์ยังมีการบันทึก
เรื่องราว เหตุการณ์ในสังคมที่เกิดขึ้นเพ่ือสะท้อนภาพสังคมในด้านต่าง ๆ ในแต่ละยุค ซึ่งในสังคมยุคปัจจุบัน
เป็นสังคมทุนนิยม ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน โดยปัญหาช่องว่างนี้ได้สร้างเงื่อนไขการด ารงชีวิต 
ส่งผลไปยังคุณภาพชีวิตที่ด้อยลง การไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน คือ การไม่ได้รับสิทธิในการศึกษาท่ีเท่าเทียมที่เป็น
ผลมาจากเศรษฐกิจ โดยปัญหาเหล่านี้ได้สะท้อนอยู่ในภาพยนตร์ทั้งสิ้น 
 ภาพยนตร์ไทยที่ผ่านมา มีการสะท้อนภาพยนตร์ในด้านต่าง  ๆ เช่น การสะท้อนภาพสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ จากภาพยนตร์เรื่อง เพ่ือน...ที่ระลึก (2560) ได้สะท้อนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในช่วง
วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้งในปี 2540 และยังคงเชื่อมโยงปัญหานี้จนถึงปี 2560 แม้เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวกลับมา แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปปัญหาเดิมก็ยังคงวนกลับมา สะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจที่ยังคงคั่งค้างอยู่ การสะท้อนภาพสังคม 
ด้านการศึกษา จากภาพยนตร์เรื่อง คิดถึงวิทยา (2557) ปรากฏภาพสะท้อนปัญหาด้านการศึกษาที่เข้าไม่ถึง 
ทั่วทุกพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาในพ้ืนที่นั้น ๆ แต่หากขาดทุนทรัพย์มาตรฐานทางการศึกษาก็จะต่ า 
ตามไปด้วย และการสะท้อนภาพสังคมด้านศีลธรรมในตัวของคนที่ขาดหายไปจากผลของเศรษฐกิจที่บีบคั้น  
ให้คนหมดทางเลือก จึงเกิดความเห็นแก่ตัวเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างในภาพยนตร์เรื่อง ลันดาแลนด์ (2554) 
 สื่อภาพยนตร์เปรียบเสมือนกระจกที่สามารถสะท้อนสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง  โดยผู้สร้างภาพยนตร์ 
ที่พบเจอปัญหาในช่วงเวลานั้น จึงได้น ามาตีแผ่เรื่องราวเพื่อให้สังคมได้รับรู้ผ่านภาพยนตร์ โดยผู้สร้างภาพยนตร์
เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง ที่พบปัญหาระบบการศึกษาและการวัดค่าของคนด้วยผลคะแนน อีกทั้งด้วยระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่สนับสนุนการแข่งขันในด้านธุรกิจผู้ที่มีต้นทุนสูงก็จะได้เปรียบ แล้วระบบเศรษฐกิจ 
แบบนี้ส่งผลไปถึงการศึกษาท่ีต้องแข่งขันกันเพ่ือให้มีความก้าวหน้าชีวิต  
 ภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2560 แนวจารกรรม- 
ระทึกขวัญ ร่วมเขียนบทและก ากับโดย นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ผู้มีชื่อเสียงจากผลงานก ากับภาพยนตร์เรื่อง  
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เคาท์ดาวน์ ผลิตโดยจอกว้างฟิล์ม และจัดจ าหน่ายโดยจีดีเอช 559 เข้าฉายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และได้รับเลือกให้เป็นภาพยนตร์ฉายเปิดเทศกาลภาพยนตร์เอเชียนิวยอร์ก 
(New York Asian Film Festival - NYAFF) ครั้งที่ 16 ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนของปีเดียวกัน 
ทั้งนี้ฉลาดเกมส์โกงยังเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ถูกน าไปรีมาสเตอร์เพ่ือเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไอแมกซ์  
อีกด้วย แต่ในด้านเสียงถูกรีมาสเตอร์เฉพาะภาษาจีนเท่านั้น  
 ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ท ารายในประเทศไทยรวมตลอดโปรแกรมฉาย 3.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็น
ภาพยนตร์ไทยที่ท ารายได้สูงสุดในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังประสบ
ความส าเร็จทั้งค าวิจารณ์และรายได้ในต่างประเทศ โดยเป็นภาพยนตร์ไทยที่ท ารายได้สูงถึง 44.56 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และสร้างสถิติเป็นภาพยนตร์ไทยที่สามารถคว้ารางวัลได้มากที่สุดบนเวทีรางวัลภาพยนตร์
แห่งชาติ สุพรรณหงส์ จ านวนทั้งสิ้น 12 รางวัล จากการถูกเสนอชื่อเข้าชิง 16 รางวัล (15 สาขา) เป็นการยืนยัน
ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณภาพ 
 ภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวของ “ลิน” นักเรียนที่มีต้นทุนในเรื่องของ 
ความฉลาดได้รับโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนชื่อดัง และได้รู้จักกับ “เกรซ” นักกิจกรรมดีเด่นที่ไม่สามารถเล่น 
ละครเวทีได้เพราะคะแนนสอบน้อยจึงขอให้ลินช่วย นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ลินได้โกงข้อสอบโดยบอกค าตอบ 
กับเกรซ จนเรื่องไปถึงพัฒน์แฟนหนุ่มของเกรซน ามาซึ่งการโกงที่ขยายกว้างมากขึ้นจนเกิดเป็นธุรกิจการหาเงิน
จากการโกง และการโกงครั้งสุดท้ายที่มีค่าตอบแทนสูงลิบ คือ โกงข้อสอบ STIC ที่สอบเวลาเดียวกันทั่วโลก 
โดยลินต้องเข้าสอบก่อนในประเทศหนึ่งเพ่ือจ าข้อสอบและส่งต่อให้กับพัฒน์และเกรซ ซึ่งเป็นการสอบที่มี 
ความเสี่ยงสูงลินจึงต้องร่วมมือกับ “แบงค์” นักเรียนทุนคู่แข่งเพ่ือท าภารกิจครั้งนี้ให้ส าเร็จ 
 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  (2560 : ระบบออนไลน์ ) กล่าวว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสะท้อน
สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยได้อย่างดี โดยท าให้ผู้ดูไม่รู้สึกว่านี่เป็นหนังที่ต้องการ 
สั่งสอนว่าอะไรถูกอะไรผิด โดยภาพยนตร์ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีการเล่าเรื่องโดยมี 
ตัวละครหลัก (ลิน) เป็นผู้กระท าผิด ท าให้ผู้ชมไม่รู้สึกว่าตัวละครเหล่านั้นก าลังกระท าผิดอยู่ แต่ภาพยนตร์ 
ก็พลิกกลับท าให้ตัวละครหลักคิดได้ว่าก าลังท าผิดอยู่และพร้อมยอมรับผลของการกระท า 
 แต่ในขณะเดียวกันตัวละคร “แบงค์” ที่ภาพยนตร์เกริ่นน าให้เป็นตัวละครที่มีคุณธรรม รักในความ 
ถูกต้อง ถูกบีบคั้นด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมให้เอาชีวิตรอด  จึงท าให้ในตอนสุดท้าย “แบงค์”  
กลับกลายเป็นคนที่เมินเฉยกับการคอร์รัปชัน จึงกล่าวได้ว่าระบบทุนนิยมท าให้ผู้คนเลือกที่จะเอาชีวิตรอด 
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ท าให้ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ถูกลดทอนลงไป 
 ภาพยนตร์ “ฉลาดเกมส์โกง” มีลักษณะเด่น คือ การน าเสนอภาพสะท้อนปัญหาของสังคมในด้าน
การศึกษาที่มีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาสเป็นผลมาจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้เกิดการแข่งขันกัน
เพ่ือเอาชีวิตรอดหรือเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต โดยละทิ้งศีลธรรมเพ่ือท าทุกวิถีทางให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ เช่น  
การท าร้ายร่างกายหรือการท าลายโอกาสทางการศึกษา  อีกทั้ งภาพยนตร์ยั งมีการน าเสนอภาพ 
สถาบันครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ยังผลให้มีฐานะยากจน 
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 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” ได้เสนอภาพสะท้อนปัญหาสังคม 
ในด้านความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาที่มีผลมาจากสภาพเศรษฐกิจระบบทุน  ซึ่งผลจากการศึกษา 
ในครั้งนี้ จะท าให้มองเห็นภาพสะท้อนปัญหาสังคมในด้านความเหลื่อมล้ าของการศึกษาที่มีผลมาจาก  
สภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยอย่างไร อีกทั้งได้ทราบถึงกลวิธีในการน าเสนอเรื่องราวจากภาพยนตร์   
“ฉลาดเกมส์โกง” 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนปัญหาสังคมจากภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” 
 

วิธีการศึกษา 
1. ได้รับชมภาพยนตร์ฉลาดเกมส์โกง จ าวน 129 นาที 
2. เลือกประเด็นที่จะศึกษาภาพยนตร์ คือ ภาพสะท้อนปัญหาสังคมจากภาพยนตร์  
3. ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากวารสาร งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. ได้ท าการวิเคราะห์ภาพยนตร์เพ่ือให้ได้ภาพสะท้อนปัญหาสังคมที่ปรากฎในภาพยนตร์โดยใช้

แนวคิดของ นริสร เติมชัยธนโชติ 
 

ผลการศึกษา 
งานวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนปัญหาสังคมในภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 

ภาพสะท้อนปัญหาสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกง โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ภาพยนตร์และ
น าเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งภาพยนตร์เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ให้ความบันเทิง อีกทั้งยังมีการสะท้อน 
ภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย โดยผู้สร้างภาพยนตร์ที่พบเจอปัญหาในช่วงเวลานั้นจึงได้น ามาตีแผ่เรื่องราวเพ่ือให้
สังคมได้รับรู้ผ่านภาพยนตร์ โดยผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” ได้ถ่ายทอดภาพสังคมในประเด็น 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมด้านการศึกษาได้แก่ 
1.1. ความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษา 
1.2. การศึกษาในประเทศไทยส่งเสริมเฉพาะทักษะด้านวิชาการ 

2. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมด้านเศรษฐกิจ  
3. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมด้านครอบครัว 
4. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมการทุจริตเชิงโครงสร้างในโรงเรียน 

 
1. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมด้านการศึกษา 

การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียม เนื่องจากการศึกษาสามารถพัฒนา
มนุษย์ให้ใช้ชีวิตในสังคมได้ และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ยกระดับชีวิตได้อีกด้วย แม้ว่าการศึกษาจะเป็นสิ่งส าคัญ
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อย่างไรก็ตามการศึกษาก็ไม่ได้เข้าถึงทุกคนอย่างแท้จริง เนื่องจากมีปัจจัยอ่ืน ๆ อย่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
ที่ผู้มีฐานะทางการเงินมากกว่าจะได้รับโอกาสและทางเลือกด้านการศึกษาท่ีดีกว่า ซึ่งผู้สร้างได้ถ่ายทอดประเด็น
เกี่ยวกับการศึกษาที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” ดังนี้ 

 
1.1. ความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษา 

ระบบการศึกษาในประเทศไทยปรากฏปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษา 
อย่างชัดเจน กล่าวคือโอกาสทางการศึกษาที่มีจ ากัดไม่ได้เข้าถึงทุกชนชั้น อีกทั้งโอกาสต่าง ๆ ก็กระจุก
รวมอยู่ในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานสูงแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากตามไปด้วย ส่งผลให้นักเรียนหลายคน 
พลาดโอกาสในการเข้าศึกษาในสถาบันนั้น ๆ น าไปสู่การแข่งขันเพ่ือสอบชิงทุนการศึกษาหรือจ าเป็นต้องมี
ความสามารถด้านวิชาการเป็นเลิศ 

จากการศึกษาพบว่าผู้สร้างภาพยนตร์ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงสะท้อนปัญหาด้านโอกาส 
ทางการศึกษาที่ไม่เท่ากันผ่านทางตัวละคร “ลิน” ซึ่งต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศโดยใช้ทุนการศึกษา
เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์จึงต้องย้ายโรงเรียนช่วงมัธยมปลายเข้าศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ให้มีทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศมากกว่าโรงเรียนอ่ืน ๆ  

ขณะเดียวกันตัวละคร “แบงค์” ก็สะท้อนปัญหาเช่นเดียวกันกับ “ลิน” คือ มีปัญหาทางด้าน
การเงินจึงได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในโรงเรียน และมีความต้องการที่จะเรียนต่อ
ต่างประเทศเพ่ือเป็นการยกระดับชีวิตของตน โดยต้องสอบแข่งขันเพ่ือชิงทุนการศึกษาต่อในประเทศ  
แต่ทุนดังกล่าวมีให้นักเรียนเพียงหนึ่งคน แบงค์กับลินจึงต้องแข่งขันกันเพ่ือให้ได้ทุนมา ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้
ไม่ควรเกิดข้ึน เนื่องจากการศึกษาเป็นส าคัญที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม 

ผู้สร้างภาพยนตร์ยังได้สะท้อนค่านิยมการศึกษาต่อในต่างประเทศซึ่งเป็นที่ ยอมรับของสังคมไทย 
และยกย่องให้คนเหล่านั้นได้รับอภิสิทธิ์มากกว่าคนอ่ืน ๆ และยกย่องให้ผู้ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ  
โดยการใช้ทุนนั้นมีความสามารถมากกว่าคนที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยออกค่าใช้จ่ายเอง จากฉากท่ี 
“ลิน” กับ “แบงค์” พยายามหาเงินโดยการโกงข้อสอบเพ่ือน าเงินไปใช้ในการศึกษาต่อในต่างประเทศ
หลังจากที่ทั้งสองถูกตัดสิทธิ์จากการรับทุน อีกทั้งครอบครัวของ “พัฒน์” ที่พยายามผลักดันให้ “พัฒน์” 
ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าสังคมไทยให้ความส าคัญต่อวุฒิบัตรและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังสะท้อนผ่านฉากที่ “ลิน” กับ “แบงค์” ไปรายการแข่งขันตอบค าถาม 
เพ่ือชิงทุนการศึกษา ที่ย้ าให้เห็นว่าโอกาสทางการศึกษาไม่ได้เพียงพอส าหรับนักเรียนทุกคน ต้องมีการใช้
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการมาแย่งชิงกัน ซึ่งนักเรียนที่ไปแข่งขันต้องนักเรียนที่เก่งเท่านั้น 
อย่างไรก็ตามยังมีนักเรียนที่ต้องการทุนการศึกษาแต่ความรู้ความสามารถไม่พอแต่ยังต้องการทุนอีก  
เป็นจ านวนมาก 

 
1.2. การศึกษาในประเทศไทยส่งเสริมเฉพาะทักษะด้านวิชาการ 

สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและยกย่องเฉพาะนักเรียนที่มี  
ผลการเรียนดี จนท าให้ละเลยหรือไม่ให้ความส าคัญกับทักษะอ่ืน ๆ เช่น ทักษะทางด้านกีฬา ดนตรี และ 
การแสดง เป็นต้น นักเรียนที่มีความถนัดหรือความสามารถด้านอื่น ๆ จึงไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีพอ อีกทั้ง
ยังถูกสังคมเหยียดหยามหากไม่มีผลการเรียนทางด้านวิชาการท่ีดีนัก 
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จากภาพยนตร์สะท้อนปัญหาดังกล่าวผ่านตัวละคร “เกรซ” ที่มีความถนัดทางด้านการแสดงและ
ต้องการแสดงละครเวทีในงานกิจกรรมของโรงเรียน แต่กลับต้องใช้ทักษะทางด้านวิชาการมาเป็นตัวตัดสิน
ว่าจะไม่ได้รับสิทธิในการใช้ทักษะด้านแสดงหากว่าผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด จึงแสดงให้เห็นว่า  
แม้โรงเรียนจะมีการพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ แต่ก็ไม่ได้มีความส าคัญเทียบเท่าทักษะทางด้านวิชาการ 

นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังสะท้อนการมุ่งเน้นทักษะด้านวิชาการผ่านฉากที่โรงเรียนท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่มาแขวนหน้าอาคารเรียน เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและ
แสดงความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการยกย่องนักเรียนที่มีทักษะทางด้าน
วิชาการเท่านั้น  

 
 

      
ภาพที ่1 ป้ายประชาสมัพันธ์แสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีมผีลการเรยีนด ี

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 
 
 

2. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมด้านเศรษฐกิจ 
ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนปัญหาสังคมด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการกระจายรายได้ที่ไม่ทั่วถึงทุกภาคส่วน  

ท าให้เกิดการเหลื่อมล้ าทางด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนในประเทศไทยควรได้รับ ตัวอย่างเช่น ด้านการศึกษา  
ที่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน แต่ผลของเศรษฐกิจซึ่งท าให้เกิดความต่างทางด้าน
ฐานะ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาถูกใช้เป็นเครื่องมือเชิงธุรกิจจึงมีผลกระทบถึงมาตรฐานการศึกษาที่ไม่เท่ากัน 
ท าให้เกิดการแข่งขันในกลุ่มนักเรียนเพื่อแย่งชิงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีกว่า 

ดังจะเห็นได้จากตัวละคร “ลิน” และ “แบงค์” ที่มีฐานะยากจนและต้องการเข้าศึกษาในโรงเรียน 
ที่มีคุณภาพทางการศึกษาสูงและมีโอกาสสูงที่สอบชิงทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้ แต่มีค่าใช้จ่าย 
เป็นจ านวนมาก จึงต้องใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการของตนเองให้ได้รับทุนการศึกษา
เรียนฟรี ในขณะที่ตัวละคร “พัฒน์” และ “เกรซ” ที่ถึงแม้จะไม่มีความรู้หรือความสามารถ แต่เพราะมีต้นทุน
ในชีวิตสูงจึงสามารถใช้เงินเพื่อแลกกับความส าเร็จด้านการศึกษา 

นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังสะท้อนปัญหาด้านเศรษฐกิจผ่านตัวละคร “ลิน” ที่พบว่าพ่อของลินต้องกู้ยืมเงิน
จากคนอ่ืนและขายรถซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเพ่ือน ามาใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของลินเอง ท าให้ลินตัดสินใจ 
กระท าความผิดโดยการทุจริตข้อสอบเพ่ือต้องการหาเงินมาทดแทนค่าใช้จ่ายเหล่านั้น  
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อีกท้ังตัวละคร “แบงค์” ที่พลาดโอกาสในการสอบชิงทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศซึ่งเป็นหนทางในการ
ช่วยยกระดับชีวิตของแบงค์กับแม่ จึงตัดสินใจร่วมกระบวนการทุจริตข้อสอบที่มีเงินค่าตอบแทนสูง เพ่ือน าเงิน
ส่วนนี้มาจุนเจือครอบครัวและทดแทนโอกาสต่าง ๆ ที่แบงค์เสียไป โดยการปรับปรุกิจการซัก -อบ-รีด 
ซึ่งเป็นรายได้ทางเดียวของครอบครัว 

 

3. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมด้านครอบครัว 
ครอบครัว เป็นสถาบันแรกทางสังคมของมนุษย์  และเป็นสถานบันที่ส าคัญต่อการพัฒนาชีวิต  

ทั้งด้านทัศนคติ อุปนิสัย รวมถึงฐานะทางสังคมหรือความสมบูรณ์ของครอบครัวซึ่งมีวิธีการเลี้ยงดูที่ต่างกัน  
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก กล่าวคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองเปรียบเหมือนต้นแบบ 
การใช้ชีวิต 

ผู้สร้างภาพยนตร์ได้สะท้อนปัญหาสังคมด้านครอบครัวไว้ 2 ลักษณะ คือครอบครับที่สมบูรณ์ผ่านตัวละคร 
“พัฒน์” ซึ่งมีนิสัยต้องได้สิ่งที่ต้องการและแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยเงิน โดยนิสัยดังกล่าวเกิดจากการที่ครอบครัว
ของพัฒน์เลี้ยงดูบุตรแบบประคบประหงม มีการวางแผนอนาคตให้กับบุตรโดยไม่ให้ออกความคิดเห็น  
ซึ่งภาพยนตร์ได้แสดงประเด็นนี้จากฉากที่ พ่อแม่ของตัวละคร  “พัฒน์” ต้องการพูดคุยกับ “เกรซ”  
เป็นการส่วนตัวจึงให้พัฒน์นั่งรออยู่ที่เก้าอ้ีส าหรับเด็ก โดยฉากนี้ได้สื่อถึงมุมมองของผู้ปกครองที่มองว่าพัฒน์ 
ยังเป็นเด็กอยู่ผ่านสัญลักษณ์เก้าอ้ีส าหรับเด็ก หรือการที่ผู้ปกครองใช้เงินเลี้ยงดูแทนการเอาใส่ใจ ส่งผลให้บุตร
ไม่มีกระบวนการคิดแก้ปัญหาจึงใช้เงินในการจัดการแทน ดังเช่น “พัฒน์” ที่ใช้เงินในการซื้อทุกอย่างไม่ว่า 
จะเป็นการจ่ายเงินซื้อค าตอบของข้อสอบจาก “ลิน” เพ่ือให้ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น 

 
 

 
ภาพที ่3 พัฒน์นั่งเก้าอี้เด็กซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเด็กที่มีอยู่ในตัวพัฒน์ 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 
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นอกจากนี้ ยังสะท้อนว่าครอบครัวที่มีฐานะร่ ารวยนั้นมีความพร้อมในการสนับสนุนบุตรได้ทุกเรื่อง  
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง หรือการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องให้เงินสนุบสนุน 
เป็นจ านวนมาก หรือการมีเงินในการใช้สนองความต้องการของตนเอง ภาพยนตร์ได้สะท้อนประเด็นดังกล่าว
ผ่านตัวละคร “พัฒน์” ที่ใช้เงินจ้างให้ผู้อ่ืนกระท าผิดเพ่ือสิ่งที่ตนต้องการ เช่น การจ้างให้ “ลิน” บอกค าตอบ 
ในห้องสอบ หรือจ้างกลุ่มคนให้ไปท าร้ายร่างกาย “แบงค์” เพ่ือบีบบังคับให้แบงค์เข้าร่วมการทุจริตข้อสอบ 
กับลิน 

ขณะที่ภาพสะท้อนครอบครัวไม่สมบูรณ์ผ่านตัวละครของ “ลิน” และ “แบงค์” ที่ก าพร้าพ่อหรือแม่  
โดยภาพยนตร์ได้แสดงให้เห็นว่าการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นั้น ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินเนื่องจาก
ครอบครัวขาดรายได้ไปส่วนหนึ่ง สังเกตได้ว่าครอบครัวของทั้งสองตัวละครนั้นมีฐานะยากจน ท าให้ตัวละคร  
ทั้งสองถูกบีบบังคับให้รับหน้าที่ในหารายได้เพ่ือแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายของครอบครัว เช่น แบงค์ต้องขับรถ 
ส่งผ้าที่รับมาซักหรือลินที่ต้องทุจริตข้อสอบโดยใช้การสอนพิเศษเปียโนมาบังหน้า 

 

4. ภาพสะท้อนปัญหาสังคมการทุจริตเชิงโครงสร้างในโรงเรียน 
สังคมไทยมีการทุจริตให้เห็นได้ทั่วไป แม้ว่าคนในสังคมรู้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดแต่กลับนิ่งเฉยและไม่พยายาม

เรียกร้องความถูกต้อง เนื่องจากการทุจริตบางลักษณะสามารถเอ้ือประโยชน์ให้กับตนได้ อีกทั้งผู้กระท าผิด  
ส่วนใหญ่มักมีอ านาจในสังคมที่สามารถก าหนดกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับให้สนับสนุนการทุจริตของตนเพ่ือให้ยาก
ต่อการตรวจสอบ เรียกว่า “การทุจริตเชิงโครงสร้าง” จึงท าให้การทุจริตในสังคมไทยถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ
เสมือนเป็นวัฒนธรรมหนึ่งในสังคมไทยไปแล้ว  

ทุจริตเชิงโครงสร้าง เป็นการทุจริตที่สร้างอย่างเป็นระบบโดยอาศัยอ านาจของตนเพ่ือก าหนดกฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเอ้ือผลประโยชน์กับตนเองและพวกพ้อง ซึ่งถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งที่แนบเนียนและยากต่อการ
ตรวจสอบ ส่งผลให้การทุจริตที่กระจายและเพ่ิมมากขึ้นในหลายองค์กร รวมถึงองค์กรการศึกษาที่เป็นสถาบัน
สร้างและพัฒนาบุคลากรเพ่ือไปพัฒนาประเทศต่อไป แต่ภายในสถาบันการศึกษากลับพบว่ามีการคอร์รัปชัน
เกิดขึ้น เหล่านี้อาจเป็นแบบอย่างให้นักเรียนปฏิบัติตามหรือนักเรียนที่โดนผลกระทบของการทุจริตโดยการ  
ตอบโต้กลับด้วยวิธีการเดียวกัน 

จากการศึกษาพบว่าภาพยนตร์ได้น าเสนอภาพการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  3 ลักษณะ ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการโรงเรียนโกงผู้ปกครอง (2) คุณครูโกงนักเรียน และ (3) นักเรียนโกงข้อสอบ 

(1) ในภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงผู้อ านวยการโรงเรียนโกงผู้ปกครองนักเรียนโดยให้จ่ายค่าสินบนเพ่ิมเติม
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยทั่วไปในสังคมเข้าใจว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาหมายรวมถึงค่าบ ารุงสถานที่
และค่าบ ารุงการศึกษาแล้ว แต่ในภาพยนตร์ได้แสดงให้เห็นว่าผู้อ านวยการโรงเรียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม 
โดยเรียกว่า “ค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียน” ในจ านวนเงิน 200,000 บาท  

      
ภาพที ่4 ภาพบทสนทนาท่ีผู้อ านวยการยืนยันกับลินว่าเงินท่ีจ่ายเป็นค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรยีน 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 
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(2) เหตุการณ์ที่ “คุณครูโสภณ” ซ่ึงเป็นครูประจ าวิชาคณิตศาสตร์ที่กล่าวตักเตือนเรื่องการพูดคุย 
ในห้องสอบเป็นการกระท าที่ส่อเจตนาทุจริตแต่ข้อสอบที่ครูเป็นคนออกนั้นเป็นโจทย์ชุดเดียวกับที่ครูน าไป 
สอนพิเศษนอกห้องเรียนซึ่งมีค่าเรียนพิเศษที่ต้องจ่ายให้คุณครูเป็นการส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม
การศึกษาจึงถือว่าการสอนพิเศษของคุณครูคนนี้เป็นการเปิดเผยข้อสอบให้กับนักเรียนที่จ่ายเงินให้กับตน  
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการทุจริตเช่นเดียวกัน 

(3) เหตุการณ์ที่นักเรียนโกงข้อสอบ เริ่มต้นจากตัวละคร “ลิน” โกงข้อสอบเพ่ือช่วยเหลือ 
เพ่ือนร่วมห้อง โดยการบอกค าตอบให้ “เกรซ” ท าให้เกรซมีผลการเรียนที่ดีและใช้ในการสมัครเป็นนักแสดง
ละครเวทีของโรงเรียน ต่อมา “พัฒน์” ยื่นข้อเสนอให้ลินบอกค าตอบข้อสอบให้กับตนและเพ่ือนโดยแลกกับ 
เงินหลักแสน จากนั้นจึงเกิดเป็นธุรกิจการโกงข้อสอบระดับนานาชาติที่ได้จ านวนเงินถึงหลักล้าน และในครั้งนี้
ตัวละคร “แบงค์” ก็มีส่วนร่วมด้วย เหตุการณ์เหล่านี้มีสาเหตุมาจากที่ลินถูกผู้อ านวยการโรงเรียนและคุณครู
โกงลินก่อน ดังนั้นจึงกลายเป็นพฤติกรรมการตอบโต้ด้วยการโกง 

 

 
ภาพที ่5 ภาพเหตุการณ์ที่ “ลิน” กับพ่อมีปากเสียงกันเรื่องความผดิของลิน 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 
 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพ่อของลินได้กล่าวตักเตือนลินในเรื่องทุจริตว่าเป็นสิ่งที่ผิด แต่สุดท้ายแล้ว 
พ่อของลิน ซึ่งมีอาชีพเป็นคุณครูนั้นก็มีพฤติกรรมการทุจริตเช่นเดียวกัน จากการที่พ่อพาลินไปพบผู้อ านวยการ
โรงเรียนเป็นการส่วนตัวโดยไม่ผ่านการสอบเข้าศึกษาตามระเบียบของโรงเรียนเพ่ือฝากลินเข้าศึกษาในโรงเรียน 

การกระท าที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้าง ที่เป็นการทุจริตอย่างเป็นระบบต่อ ๆ  
กันมาท าให้ยากต่อการตรวจสอบหาความผิด ท าให้มีหลายคนกล้าที่จะกระท าผิด เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะตามมาหรือไม่รู้ว่าสิ่งที่ท าอยู่นั้นเป็นเรื่องผิด เห็นได้จาก 
บทสนทนาระหว่าง “ลิน” กับ “พัฒน์” เรื่องการใช้ความฉลาดของลินกับแบงค์ในเชิงธุรกิจเพ่ือการหาเงิน 
เนื่องจากถูกบังคับจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ การไร้หนทางในการยกระดับชีวิตของตน ภาพยนตร์ได้แสดง
ให้เห็นว่าเมื่อมีปัจจัยเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ความรู้สึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมจึงถูกลดทอนลงไป 

ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” ได้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมการศึกษาไทยที่มีความเหลื่อมล้ า
ทางด้านการเข้าถึงการศึกษา การถูกบีบบังคับให้บุตรในครอบครัวต้องหารายได้เสริมที่มีผลมาจากระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมท าให้เกิดการแบ่งฐานะทางการเงิน เกิดการแข่งขันและการแปรรูปการศึกษาให้เป็น
ธุรกิจที่แสวงหาผลก าไรจากผู้ปกครองและนักเรียน การใช้อ านาจทางการเงินในการกดขี่ข่มเหงผู้ที่ด้ อยกว่า 
โดยไม่ได้รับโทษจากสังคม อีกทั้งการทุจริตเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นหัวข้อที่ยังคั่งค้างอยู่ในสังคมไทยอย่างยาวนาน 
ฝั่งรากลึกอยู่ทุกสถาบันโดยผู้สร้างภาพยนตร์ได้น าเสนอผ่านสถาบันการศึกษา และภาพยนตร์ได้สะท้อนว่า  
การทุจริตเป็นเรื่องผิดที่ต้องได้รับบทลงโทษ ผู้สร้างจึงให้บทลงโทษแก่ตัวละครหลักทั้ง 4 ที่ร่วมการทุจริต 
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อย่างสมเหตุสมผล คือ การที่ “พัฒน์” และ “เกรซ” ต้องเสียเพ่ือนที่ดีไป ในขณะที่ “ลิน” ได้รับโทษมีประวัติ
จากการทุจริตข้อสอบ และสุดท้าย “แบงค์” ที่ถูกสังคมทุนนิยมกลืนกิน 
 
สรุปและอธิปรายผล  
 การศึกษาพบว่าภาพสะท้อนปัญหาสังคมในภาพยนตร์ “ฉลาดเกมส์โกง” มีการสะท้อนปัญหา   
4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านครอบครัว 4.ด้านการทุจริตเชิงโครงสร้างภายใน
โรงเรียน ปัญหาด้านการศึกษา เช่น การที่โรงเรียนส่งเสริมเฉพาะทักษะด้านวิชาการท าให้นักเรียนที่มีความถนัด
ในด้านอ่ืน ๆ ถูกละเลยไป ดังที่ นัฐวุฒิ พูนพิริยะ (2561) ผู้ก ากับภาพยนตร์ได้กล่าวว่า “การที่โรงเรียน 
ไม่อนุญาตให้เด็กท ากิจกรรมถ้าผลการเรียนไม่ดีตามเกณฑ์ที่วางไว้  ถ้ากดดันเด็กที่ท ากิจกรรมด้วยเกรดเฉลี่ย 
ที่มากเกินไป เป็นการเรียนที่ไม่ใช่การสอนคนให้เป็นคนอย่างที่คนจะเป็น แต่เป็นการสอนคนให้เป็นแพทเทิร์น
อย่างที่เราอยากเห็นมากกว่า” จากประเด็นดังกล่าวสามารถเห็นได้ว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยก าหนด
ขอบเขตของการศึกษารูปแบบเดียวกันและบังคับใช้กับเด็กนักเรียนทุกคน โดยมองว่าเป็นรูปแบบการสอน 
ที่ดีที่สุด เปรียบกับการศึกษาเป็นโจทย์ข้อสอบที่มีเพียงค าตอบเดียว คือ วิชาการ ทั้งที่นักเรียนบางคนอาจมี
ค าตอบเป็น ศิลปะ ดนตรี หรือกีฬาก็ได้ 
 อีกทั้งภาพยนตร์ยังสะท้อนปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย 
ที่มีมาตรฐานในเรื่องคุณภาพของสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ “ท าให้เด็กไทย
มากกว่า 5 แสนคนหลุดออกนอกระบบไปแล้วในปี  2562 และอีก 2 ล้านคนมีแนวโน้มไม่ได้เรียนต่อ  
โดยมีเยาวชนเพียง 5% จากครอบครัวยากจนกลุ่ม  20% ล่างสุดของประเทศที่มี โอกาสเรียนต่อ 
ในระดับอุดมศึกษา” (ณิชากร ศรีเพชรดี และชลิตา สุนันทาภรณ์, 2562: ระบบออนไลน์) ในขณะที่สังคม 
ให้ความส าคัญกับการศึกษาว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม หากแต่ยังมีเด็กบางกลุ่มที่ไม่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาเนื่องจากฐานะยากจนของครอบครัว 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งสนับสนุนการแข่ งขัน 
ในด้านธุรกิจ ผู้ที่มีต้นทุนสูงก็จะได้เปรียบ แล้วระบบเศรษฐกิจแบบนี้ส่งผลไปถึงการศึกษาที่ต้องแข่งขันกัน
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของ รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์ (2543: 29) กล่าวว่า  
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับเป็นเหตุปัจจัยส าคัญที่ผลักดัน
ให้ประชาชนมีความต้องการการศึกษาเพ่ิมขึ้นและนี่เองที่เป็นสาเหตุพ้ืนฐานที่ท าให้ภาวะการแข่งขันในระบบ
การศึกษาทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น การศึกษาในสังคมไทยแปรสถานะเป็นสินค้าอย่างเห็นได้ชัด การศึกษาไม่ใช่
วิชาความรู้อีกต่อไป หากแต่กลายเป็น “สินค้า” ที่มี “การซื้อขาย” กันในตลาดความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับ
อาจารย์   
 นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังสะท้อนให้เห็นภาพการเลี้ยงดูของครอบครัวในสังคมไทย โดยเป็นการ 
เลี้ยงดูบุตรแบบประคบประหงม วางแผนอนาคตให้แก่บุตร อีกทั้งภาพยนตร์ได้ให้ความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัวในแง่ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นและให้ความรักจะช่วยส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ 
คงโต (2546: 169) จากการศึกษาแนวคิดและภาพสะท้อนสังคมในเรื่องสั้นของ ประชาคม ลุนาชัย พบว่า 
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ประชาคม ลุนาชัย ได้สะท้อนภาพของครอบครัว ว่าครอบครัวที่อยู่ครบถ้วนพร้อมหน้าย่อมเป็นครอบครัว 
ที่มีความสุขเปี่ยมล้น แต่ถ้าสภาพครอบครัวเกิดเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการขาดผู้น าของครอบครัว  
เหลือเพียงคนใดคนหนึ่ง ความไม่เข้าใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวการดิ้นรนขวนขวายในการประกอบ-
อาชีพท าให้ขาดเวลาที่จะพบปะพูดคุยกัน สิ่งเหล่านี้ย่อมท าให้ครอบครัวเกิดปัญหาและในที่สุดก็เกิด 
การแตกแยก แต่ผู้สร้างได้พยายามสะท้อนภาพของความรักและความอบอุ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประคอง
ครอบครัว 
 ภาพสะท้อนปัญหาการทุจริตเชิงโครงสร้างภายในโรงเรียนพบว่ามีการทุจริตอย่างเป็นระบบ  
โดยอาศัยอ านาจของตนเพ่ือก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองและพวกพ้อง อีกทั้ง
ยังมีระบบอุปถัมภ์ที่พรรคพวกมาก่อนหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงเป็นการทุจริตที่แนบเนียนและยากต่อ 
การตรวจสอบ จนกลายเป็นเสมือนวัฒนธรรมของคนไทยไปแล้ว เช่น การจ่ายเงินแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือให้ลูกหลานได้เข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียง ท าให้การแข่งขันไม่มีความเป็นธรรม โอกาสของความส าเร็จ
ไม่ได้มาจากความรู้ ความสามารถที่แท้จริง แต่วัดจากใครมีฐานะดีกว่ากัน ใครมีเส้นสายมากกว่ากัน (ส านักข่าว
โพสต์ทูเดย์, 2560: ระบบออนไลน์) ซึ่งการทุจริตลักษณะดังกล่าวสามารถพบเจอได้ในสังคมการศึกษาของ
ประเทศไทยเป็นเรื่องที่ผู้คนในสังคมรับรู้ว่ามี  แต่กลับเลือกจะนิ่งเฉย ไม่แสดงออกหรือปล่อยให้เกิดขึ้น 
จนกลายเป็นเรื่องธรรมดา ทั้งที่สังคมไทยมองว่าสถานบันการศึกษาเป็นสถานบันในอุดมคติและเป็นสถานที่ 
ที่บริสุทธิ์ แต่ปัจจุบันสถาบันการศึกษากลายเป็นสถานที่ท่ีพบทั้งเรื่องผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย 
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รักและเซ็กส์สไตล์พ็อดคาสต์ : ความงามของการใช้ภาษารักในรายการ Single Being 
 

กูฮาซามี กูจิ1 มัสตูรา บุหงาร าไพ2 นัสรณ มะซู3 

และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย4 

บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความงามของการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับความรักและเซ็กส์ 
ในรายการ Single Being รวบรวมเรื่องราวทั้งสิ้น 44 เรื่อง และเลือกมาวิเคราะห์จ านวน 16 เรื่อง ใช้เกณฑ์ 
การคัดเลือกเรื่องที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรักและเซ็กส์ ใช้แนวคิดทฤษฎีสุนทรียภาพความหมายสี่ประการของ 
ไอ.เอ.ริชาร์ดส์เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงคุณภาพสุนทรียภาพในภาษาไทยเรื่อง  
รักและเซ็กส์ผ่านรายการ Single Being จากนั้นสรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า ความงามของการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับในรายการ Single Being มีประเด็นส าคัญ
ทั้งสิ้น 3 ประเด็นได้แก่ 1) ภาษารักที่สื่อถึงความรักตัวเอง เป็นความรักที่ต้องดูแลตัวเอง จัดการตัวเอง 
โดยไม่พ่ึงพาความสัมพันธ์ ความผูกพันจากคนอ่ืน 2) ภาษารักที่สื่อรักแบบชั่วคราว เป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไร้ซึ่ง
ความรักโดย  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันมาก่อน เป็นเพียงความสัมพันธ์และการมีเพศสัมพันธ์เพียงชั่วครั้งชั่วคราว 
3) ภาษารักเรื่องเซ็กส์ เป็นรักที่สามารถแก้เหงา สร้างความสุขด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยความรักจากคนอ่ืน 
สร้างรักด้วยการจินตนาการของตัวเองในการกระท าซึ่งมีวัตถุเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์และจิตใจ  

ดังนั้น “รักและเซ็กส์สไตล์พ็อดคาสต์ : ความงามของการใช้ภาษารักในรายการ Single Being”  
แสดงให้เห็นถึงความงามของภาษาในประเด็นที่หลากหลายในด้านความคิดและความรู้สึก ซึ่งรักและเซ็กส์ 
เป็นสิ่งที่อาจมาคู่กันหรือมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน อีกทั้งยังพบประเด็นในเรื่อง
ความรักด้วยตัวเอง เพศสัมพันธ์ และการส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเองบนพื้นฐานของการใช้ชีวิต 

 
ค าส าคัญ : รักและเซ็กส์, ความงาม, พ็อดคาสต์, Single Being 

 

 

 

 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย ์ดร., คณะศิลปศาสตร,์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 
 มนุษย์จะสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็ต่อเมื่อมีบรรยากาศของความไว้ใจกัน มีความเข้าใจ
กัน โดยความสัมพันธ์ของมนุษย์ ดังที่ วิศรุต เลาะวิถี (2552 อ้างจาก The Islamic Foundation) ได้กล่าวถึง 
ความสัมพันธ์ด้านกายภาพ เช่น การอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือที่ท างานเดียวกัน อีกประเภทหนึ่ง  
ก็คือความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ โดยความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นได้ต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ คือ สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ การสร้างบรรยากาศของการสื่อสารให้เอ้ือและ
สนับสนุนผู้ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร จะช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น  

การสื่อสารช่วยให้มนุษย์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด และเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น  
ดังที่ วิเศษ ชาญประโคน (2550, น.1) กล่าวถึง การสื่อสารว่าโดยทั่วไปมักนึกถึงการติดต่อสื่อสารที่ใช้การพูดและ
การเขียนเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วเรามีการสื่อสารที่อาศัยกิริยาท่าทางและวัตถุรวมอยู่ด้วย ในชีวิตประจ าวัน 
มีการสื่อสารตลอดเวลา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยอาศัย
การพูด การเขียน และอาศัยกิริยาตลอดจนวัตถุทั้งหลายเป็นสื่อ เพ่ือให้สังคมเข้าใจความหมายตรงกันและ  
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีระเบียบวินัยภายในกรอบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จึงกล่าวได้ว่าการสื่อสาร 
มีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง 

ธรรมชาติของมนุษย์ต้องได้พบเจอความรักไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตั้งแต่เกิด เติบโต 
จนกระทั่งตาย นักวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์แห่งรักด้วย “ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้” (Learning Theory) คือ 
มนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถในการเรียนรู้ โดยทักษะการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ  
ทุกสรรพสิ่งรอบตัวเรา เช่น เมื่อเด็กเล็กเอามือเข้าไปใกล้สัมผัสได้ถึงไอร้อนแล้วรู้สึกเจ็บ ไม่สบาย เด็กจะเกิด 
การเรียนรู้ จดจ า รู้สึกกลัว เกิดการเรียนรู้ที่จะไม่เข้าใกล้ เช่นเดียวกันกับ “ความรัก” เป็นอารมณ์และความรู้สึก 
ที่สลับซับซ้อนซึ่งเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีตมีทั้งสุข เศร้า ยินดี เสียใจ คาดหวัง ผูกพัน อภัย และ  
ปล่อยวาง (ทิพาวรรณ บูรณสิน, 2558)  

ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามโดยเฉพาะการรักตัวเอง ดังที่ คามาล รวิขันธ์ (2560, อ้างจาก Wiki how)  
ได้กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ต่างรู้ดีว่า ความรู้สึกเวลารักคนอ่ืนนั้นเป็นอย่างไร ทั้งความปรารถนาอันเร่าร้อน  
ความเทิดทูนบูชา และความรู้สึกในการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับอีกฝ่าย มันช่างเป็นสิ่งที่เราต่างคุ้นเคยกันดี ทั้งนี้ เรามัก
ยอมท าได้แทบทุกอย่าง เพ่ือรักษาความรักความสัมพันธ์กับคนอ่ืนเอาไว้ แต่การรักตนเองกลับเป็นเรื่องที่ดูห่างไกล
ส าหรับใครหลายคน ความรักตนเองนั้นเป็นส่วนผสมของการยอมรับตนเอง การเป็นเจ้าของตนเอง (ไม่ใช่หมกมุ่น  
ในตนเอง) รวมถึงมีความตระหนักในตนเองและปฏิบัติต่อตนเองอย่างเมตตา และให้เกียรติ 

ความรักและเซ็กส์เป็นสิ่งที่อาจต้องมาคู่กันหรือมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน 
เพราะเซ็กส์ คือการร่วมเพศเพ่ือสุขอารมณ์ เพื่อการสืบพันธุ์ หรือทั้งสองอย่าง แต่ก็มีรูปแบบอ่ืนของการร่วมเพศ
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แบบสอดใส่ ได้แก่ การร่วมเพศทางทวารหนัก การร่วมเพศทางปาก การใช้นิ้ว และการใช้ดิลโด้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
เป็นความใกล้ชิดทางกายระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า และมนุษย์มักใช้กิจกรรมนี้เพื่อสุขอารมณ์ และเพื่อเพิ่ม
ความใกล้ชิด ในขณะที่รัก คือความรักเป็นความรู้สึก เป็นความชอบระหว่างบุคคลหมายถึงอารมณ์ การดึงดูด
และความผูกพันส่วนบุคคลอย่างแรงกล้า นอกจากนี้ความรักยังอธิบายได้ว่า เป็นพฤติกรรมต่อตนเองหรือผู้อ่ืนซึ่ง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจหรือความเสน่หา แต่ทั้งนี้นิยามความรักของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป 
เกิดจากเจตคติที่ประกอบสร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต (เซ็กส์ ความรัก แตกต่างเหมือนกัน, 2562, 
ออนไลน์)  

สุนทรียะเป็นสภาวะแห่งการแต่งเติมทางอารมณ์ในการสร้างความงามในรูปแบบภาษา และศิลปะ  
ดังที่ นิภาพร ลครวงศ์ (2543) กล่าวว่า ความเป็นสุนทรียะ คือกระบวนการแห่งการบ่มเพาะเมล็ดพั นธุ์ 
แห่งความงามของดวงจิตด้วยพลังด้านบวก ไม่ใช่เป็นกระบวนการอันไปกระตุ้นอารมณ์เชิงท าลาย ไม่ว่าจะเป็น 
เศร้า โกรธ เคียดแค้น ชิงชัง อันมีรากเหง้ามาจากหน่อเนื้อเมล็ดพันธุ์ของ “ความไม่ชอบใจ” สุนทรียะท าให้เกิดเป็น
ความอ่ิมเอมในใจ และเกิดเป็นพลังงานในใจที่กระตุ้นให้เราอยากลุกขึ้นมาเสริมสร้างเพ่ือผู้อื่น น าพามนุษย์ก้าวออก
ไปสู่เส้นทางแห่งการเสียสละ เป็นก าลัง “ใจ” อันยาวนานที่ฝังลงไปในจิตในใจเรา ที่เมื่อไรนึกถึงก็ยังคงเต็มอ่ิม 
ในความรู้สึกท่ีปรากฏขึ้น 

ส าหรับการพิจารณาความงามตามหลักสุนทรียภาพสามารถพิจารณาได้จากหลายองค์ประกอบ โดยค าพูด
ที่สื่อออกมาจะแสดงออกถึงประสบการณ์ พ้ืนหลัง และวิถีชีวิตของผู้พูดได้ ดังที่ ไอ.เอ.ริชาร์ดส์ (1996, อ้างถึงใน 
เจตนา นาควัชระ มปป, น.12) ได้กล่าวว่า ถ้อยค าที่มนุษย์ใช้พูดจากันนั้นอาจพิจารณาความหมายที่เห็นแยก 
จากกันได้ เป็น 4 ประการ คือ sense, feeling, tone และ intention หรือเนื้อความ น้ าเสียง ท่าที  และ 
ความมุ่งหมาย 

ในยุคปัจจุบันนี้นอกจากรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์แล้วยังมีความบันเทิงต่าง ๆ ให้ได้เลือกเสพ 
กันมากมาย และหนึ่งในนั้นคือ พ็อดคาสต์ความบันเทิงใหม่ที่ไม่ต้องจ้องหน้าจอเพ่ือที่จะติดตามอย่างใกล้ชิด ดังที่ 
ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล (2562) กล่าวว่า พ็อดคาสท์ (Podcast) มีที่มาจากค าว่า iPod และ broadcast เกิดข้ึนในปี 
2004 โดยนักข่าวจากเดอะการ์เดียน เริ่มจากการเล่าข่าวเป็นไฟล์เสียงและให้ผู้ฟังดาวน์โหลดเก็บไว้ โดยจะฟัง  
ที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่สะดวก มีลักษณะคล้าย audio blogging  

 พ็อดคาสต์เป็นสื่อเสียง ดังนั้นผู้พูดจึงต้องมีกลวิธีการใช้ภาษาในการส่งสารไปยังผู้ฟังให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และน่าสนใจพอที่จะดึงดูดผู้ฟัง ดังที่ ดวงมน จิตร์จ านงค์ (2536, น. 1) กล่าวว่า เมื่อสื่อสารผู้ส่งสารจ าเป็นต้อง 
เลือกเฟ้นถ้อยค าในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายหรืออีกนัยหนึ่งต้องการสรรหาถ้อยค าที่สามารถ 
ฉายสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนขึ้นในมโนนึกของผู้รับสารให้ใกล้เคียงท่ีสุดกับท่ีปรากฏในมโนนึกของตน 
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ดังนั้นการวิจัยเรื่องรักและเซ็กส์สไตล์พ็อดคาสต์ : ความงามของการใช้ภาษารักในรายการ Single Being 
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความงามที่เกี่ยวกับรักและเซ็กส์ในภาษาด้านความหมายสี่ประการที่ปรากฏในรายการ 
Single Being โดยใช้แนวคิดทฤษฎีความหมายสี่ประการของ ไอ.เอ.ริชาร์ดส์ เพ่ือให้เข้าใจถึงความงามของภาษา  
ในด้านเนื้อความ น้ าเสียง ท่าที และความมุ่งหมาย 

 
วัตถุประสงค์การท าวิจัย 

เพ่ือศึกษาความงามของการใช้ภาษาท่ีเกี่ยวกับความรักและการมีเซ็กส์ในรายการ Single Being 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือทราบและเข้าใจถึงทัศนะ ความคิด รวมถึงมุมมองที่มีต่อความรักและเซ็กส์ในด้านต่าง ๆ  

ของคนสมัยใหม่ที่ถูกสะทอ้นผ่านพ็อดคาสต์รายการ Single Being 
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวด้านความรักและเซ็กส์ในรูปแบบที่หลากหลายผ่านวิถีชีวิตของ

คนในสังคมให้อยู่บนพื้นฐานของความสุข 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาความงามของการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับความรักและเซ็กส์ผ่านรายการ 
พ็อดคาสต ์

 
แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยนี้ศึกษาความงามของการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับความรักและการมีเซ็กส์ในรายการ Single Being  
โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดสุนทรียภาพความหมายสี่ประการของ ไอ.เอ.ริชาร์ดส์ มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังที่ 
ดวงมน จิตร์จ านงค์ (2536, อ้างถึงใน เจตนา นาควัชระ, น. 73 “วรรณคดีวิจารณ์และการศึกษาวรรณคดี” น. 12) 
กล่าวว่า ความหมายสี่ประการ คือ sense, feeling, tone และ intention หรือขอเรียกว่าเนื้อความ น้ าเสียง ท่าที 
และความมุ่งหมาย ซึ่งกินความหมายดังต่อไปนี้ 1) เนื้อความ (sense) คือสิ่งที่มุ่งจะบอกกล่าว อาจเป็นการบอกเล่า 
ชี้แจง แนะน า กระตุ้น ถาม สั่ง ห้าม และอ่ืน ๆ 2) น้ าเสียง (feeling) คือค าพูดที่เป็นสัญลักษณ์บอกเนื้อความนั้น
อาจมีความหมายอ่ืนประกอบด้วย นอกจากเนื้อความแล้วยังพบว่าถ้อยค าสามารถแสดงความรู้สึกหรือทัศนคติ  
ที่ผู้พูดมีต่อสิ่งที่พูดถึง 3) ท่าที (tone) คือความรู้สึกหรือทัศนคติบางประการต่อผู้พูดที่พูดด้วยแตกต่างกันไปแล้วแต่
ความสัมพันธ์ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับต าแหน่งหน้าที่ บทบาท ความสนิทสนม และเหตุผลอ่ืน ๆ 4) ความมุ่งหมาย 
(intention) คือการกระท าของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมาย แม้ผู้ พูดจะไม่บอกว่าพูดเพ่ืออะไร แต่ผู้ฟังอาจเล็งเห็นได้จาก
ถ้อยค า จุดมุ่งหมายของผู้พูดอาจพิจารณาได้จากเนื้อความ น้ าเสียงและท่าที 

โดยรายการ Single Being เป็นรายการที่ พูดถึงทัศนะ มุมมองผ่านความรักและเซ็กส์ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย ซึ่งมีบริบทหรือปัจจัยทางสังคมที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 



372 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

ซึ่งทั้งหมดนี้ท าให้เรื่องราวของความรักและเซ็กส์ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างทันสมัยและน่าสนใจผ่านความงามของ
ภาษา โดยผู้วิจัยน ามาท าเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 ดังนั้น ความงามในการใช้ภาษาที่ปรากฏในการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวคิดส าคัญที่วิจัยเรื่องรักและเซ็กส์สไตล์
พ็อดคาสต์ : ความงามของการใช้ภาษารักในรายการ Single Being น ามาใช้เพ่ือการวิเคราะห์หาความงามของ 
การใช้ภาษาผ่านเรื่องราวด้านความรักและเซ็กส์ในรูปแบบที่หลายหลายของคนในสังคม 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่องรักและเซ็กส์สไตล์พ็อดคาสต์ : ความงามของการใช้ภาษาที่รัก ในรายการ Single Being  

ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยด าเนินการศึกษาตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
ความงามของการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับความรักและการมีเซ็กส์ในรายการ Single Being ด้านความหมายสี่ประการ 
ที่ปรากฏในรายการ Single Being  

 1.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เรื่องราวในรายการ Single Being โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษา
หัวข้อเรื่องที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากรายการ Single Being ผ่านพ็อดคาสต์ ซึ่งรวบรวมได้ทั้งสิ้น  
44 เรื่อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มปรากฏรายการ Single Being จนถึงเดือนสุดท้ายของเทอม
ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ คือเดือนมิถุนายน 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็นเดือนที่สิ้นสุดการศึกษา
และการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลทั้งหมดน ามาวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่วางไว้ คือ รายการที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ความรัก การมีเซ็กส์ และความสัมพันธ์ ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ Single Being 

ความงามในการใช้ภาษา

รัก เซ็กส์ 

พ็อดคาสต์ 
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ล าดับที ่ ช่ือเรื่อง เกณฑ์การพิจารณา 

1 EP.1 ดีที่อยู่เดี่ยว เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 
2 EP.2 Sex Toy ของเล่นผู้ใหญ่ในมมุมองหมอ เนื้อหาเกี่ยวกับเซ็กส ์

3 EP.6 ยาแก้เหงา เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

4 EP.7 Ohitorisama เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

5 EP.8 Solo Life สไตลส์าวญีปุ่่น เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

6 EP.10 ดีไซน์ชีวิตให้อยู่เย็น เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

7 EP.11 คู่มืออยู่รอดส าหรับ Introvert เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

8 EP.13 One Night Stand เสี่ยงยงัไงให้ Safe เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 

9 EP.19 Congruence เข้าใจตัวเราผ่านภูเขาน้ าแข็ง เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

10 EP.21 Single or Married ชวนหมอคุยเรื่องเลือกคู่ครอง เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

11 EP.23 Single Travel เที่ยวเดี่ยวก็เพลินได ้ เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

12 EP.33 เมื่อสองหมอชวนเมาท์เรื่องหนังโป๊ เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 

13 EP.34 Matching เมื่อคนโสดอยากมีคู่ เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

14 EP.36 แก้ปัญหาใจด้วยรหสัอุปนิสยั MBTI เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

15 EP.41 เข้าใจเขา รู้ใจเรา ผา่น Enneagram เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

16 EP.42 เสริมจดุแข็ง แก้จุดอ่อน ด้วย Enneagram เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 

ตารางแสดงช่ือเรื่องที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีเรื่องที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก การมีเซ็กส์ และความสัมพันธ์  
16 เรื่อง คือ รายการที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรัก เช่น EP.1 ดีที่อยู่เดี่ยว, EP.34 Matching เมื่อคนโสดอยากมีคู่ 
รายการที่มี เนื้อหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ เช่น EP.13 One Night Stand เสี่ยงยังไงให้ Safe และรายการ 
ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเซ็กส์ เช่น EP.2 Sex Toy ของเล่นผู้ใหญ่ในมุมมองหมอ, EP.33 เมื่อสองหมอชวนเมาท์ 
เรื่องหนังโป๊ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ ไอ.เอ.ริชาร์ดส์ มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 16 เรื่อง 

จากทั้งหมด 44 เรื่อง โดยวิเคราะห์สุนทรียภาพในภาษาไทยผ่านรายการ Single Being ในเรื่องราวความรักและ
เซ็กส์สไตล์พ็อดคาสต์ ผ่านความรู้สึกนึกคิดว่า “รักและเซ็กส์ไตล์พ็อดคาสต์” ผ่านถ้อยค าจากเรื่องราวในรายการ 
Single Being  
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 จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความงามในภาษาที่เกี่ยวกับความรักและเซ็กส์ ใช้แนวคิดความหมาย 
สี่ประการ คือ เนื้อหา น้ าเสียง ท่าที และความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาสุนทรียภาพในภาษาไทยด้านความหมาย  
สี่ประการที่ปรากฏในรายการ Single Being แสดงให้เห็นถึงความงามในภาษาไทยที่สะท้อนถึงความรักสไตล์ 
พ็อดคาสต์ในประเด็นที่หลากหลาย อีกทั้งยังพบประเด็นในเรื่องความรักตัวเอง เพศสัมพันธ์   และการส าเร็จใคร่  
ซึ่งการค้นคว้านั้นผลได้เป็นไปตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องรักและเซ็กส์สไตล์พ็อดคาสต์  : ความงามของการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับความรักในรายการ 
Single Being ปรากฏสุนทรียภาพหรือความงามผ่านถ้อยค าที่สะท้อนถึงความรักในรูปแบบรักด้วยตัวเอง และ  
การจัดการตัวเองจากความเหงาด้วยการเติมเต็มความรักที่มีให้ตัวเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นความรักได้  
3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 1) ภาษารักที่สื่อถึงความรักตัวเอง 2) ภาษารักที่สื่อรักแบบชั่วคราว 3) ภาษารักเรื่องเซ็กส์ 
โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ซึ่งยึดหลักตามทฤษฎีที่ก าหนดไว้คือ ความหมายสี่ประการของ ไอ.เอ.ริชาร์ดส์  คือ          
1) เนื้อหา 2) น้ าเสียง 3) ท่าที และ 4) ความมุ่งหมาย รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1. ภาษารักที่สื่อถึงความรักตัวเอง 
รักที่ต้องรักตัวเอง เป็นความรักที่ต้องห่วงตัวเอง ต้องดูแลตัวเอง ต้องจัดการตัวเอง ต้องใส่ใจตัวเองในยาม

อยู่คนเดียว โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาความสัมพันธ์ ความผูกพันจากคนอ่ืน ผู้วิจัยพบว่ารักที่ต้อง รักด้วยตัวเอง 
ผ่านถ้อยค าจากรายการ Single Being เห็นได้ว่าถ้อยค าที่กล่าวออกมาผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงความงามหรือ
สุนทรียภาพผ่านภาษาไทย ยึดตามทฤษฎีที่ก าหนดไว้ คือ ความหมายสี่ประการ ได้แก่ 1) เนื้อหา 2) น้ าเสียง   
3) ท่าที และ 4) ความมุ่งหมาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

“...เหงาจนเสียการดูแล เหงาจนเสียการเสียงาน เหงาจนเสพติดความเหงา เหงาจนหาทางออกท าร้ายตนเอง  
เหงาจนท าให้บุคลิกภาพเปลี่ยนไป...” 

(Single Being EP.6 ยาแก้เหงา, หมอผิง ธิดากานต์, 2562) 

จากรายการ Single Being เรื่องยาแก้เหงา จะกล่าวให้เห็นถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่กล่าวออกมา 
ด้วยความที่บ่งบอกถึงข้อเสียของความเหงา ซึ่งอาจส่งผลหรือกระตุ้นจิตใจที่ตรงถึงความรู้สึกของผู้รับสาร เมื่อฟัง  
ไปแล้วอาจเกิดความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ แต่ในอีกมุมมองหนึ่งผู้พูดพยายามกระตุ้นให้ผู้ฟังคิดไป 
ในทางบวกนั้นก็คือ การบอกสาเหตุหรือผลเสียของความเหงา จึงท าให้ความคิดหรือทัศนคติที่รับไปสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี และในประโยคจะเน้นค าว่า เหงา เป็นค าที่มนุษย์ทุกคนต้องเคยพบเจอหรือ
เคยเกิดอาการเหงาไม่ว่ามาจากสาเหตุอันใดก็ตาม ทุกครั้งที่เกิดความเหงาผู้ฟังสามารถควบคุมให้มัน ไปในเชิง 
ทางลบหรือทางบวกก็ตาม มันอยู่ที่ตัวเองที่จ าเป็นต้องควบคุมความเหงาให้ได้ 
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 “…ถ้าไม่รู้สึกผิด จะแย่มากเลยนะ…” 
(Single Being EP.19 Congruence เข้าใจตัวเราผ่านภูเขาน้ าแข็ง, หมอโอ๋ จิราภรณ์, 2562) 

 จากรายการ Single Being เรื่อง Congruence เข้าใจตัวเราผ่านภูเขาน้ าแข็ง กล่าวถึงการเอาตัวรอด 
จากปัญหาที่เกี่ยวกับความรักของคนรอบข้างที่ให้เข้าใจทั้งตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งข้อความข้างต้น
สังเกตได้ว่าเนื้อความมุ่งไปในเชิงชี้แจง เพราะเป็นการพูดถึงปัญหาที่ผู้กระท าสมควรต้องมีความรู้สึกผิดต่อสิ่งที่ได้ท า
ลงไป เป็นสิ่งที่มนุษย์สมควรมีจิตใจที่เมตตาต่อมนุษย์ด้วยกัน และผู้กระท าควรส านึกในสิ่งที่ตนได้กระท าผิดไว้  
ซึ่งถ้าหากผู้กระท าไม่ยอมรับผิดต่อสิ่งที่ตนท าไว้ ถือว่าเป็นคนที่จิตใจย่ าแย่ ไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว และผู้พูด
ยังต้องมีความสัมพันธ์ที่สนิทกับอีกฝ่ายด้วย เพราะถ้าหากคนที่ไม่รู้จักกันหรือไม่สนิทจะไม่มีการบอกกล่าวด้วย
ประโยคเหล่านี้ และผู้พูดยังมีการใช้อารมณ์ในการพูดได้ดีใช้น้ าเสียงที่นุ่มนวลไม่มีค าหยาบแต่ผู้ฟังอาจจะฟังแล้ว
รู้สึกถึงการพูดที่ไปในทางเชิงไม่ดี ค่อนข้างแรง และผู้ฟังสามารถรับรู้ได้ในสิ่งที่ผู้พู ดจะสื่อถึงว่า มันจะแย่มาก 
ถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยในที่ตนเองได้กระท าลงไป  

“…เอาแต่ใจตัวเองใช่ไหม…” 
(Single Being EP.23 Single Travel เที่ยวเดี่ยวก็เพลินได้, หมอผิง ธิดากานต์, 2562) 

 จากรายการ Single Being เรื่อง Single Travel เที่ยวเดี่ยวก็เพลินได้ เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับการที่ผู้หญิง
เที่ยวคนเดียวได้โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องไปเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มก็สามารถท าให้สนุกหรือมีความสุขเหมือนกันได้  
จากค าพูดของผู้พูดนี้เป็นการพูดที่หยอกล้อกับแขกรับเชิญซึ่งบ่งบอกได้ว่าผู้พูดมีความสนิทสนมกับแขกรับเชิญ  
ที่สามารถใช้ประโยคดังกล่าวได้ โดยแขกรับเชิญได้พูดเชิงว่า การไปเที่ยวคนเดียวมีข้อดีคือไม่ต้องเกรงใจใคร
สามารถท าตามใจตัวเองได้ ซึ่งการที่แขกรับเชิญกล่าวเช่นนี้เป็นการให้พลังบวกกับตัวเองที่สามารถใช้ชีวิตคนเดียว
อย่างมีความสุขได้ ด้วยการได้ไปเที่ยวคนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว และยังได้อยู่กับตวัเองอย่างเต็มที่ 

“…ถ้าคุณอยากหาคู่ อยากได้เหยื่อ คุณต้องออกไปล่า…” 
(Single Being EP.34 Matching เมื่อคนโสดอยากมีคู่, คุณบี กุลชุลี, 2563) 

จากรายการ Single Being เรื่อง Matching เมื่อคนโสดอยากมีคู่ กล่าวถึงเมื่อเข้าสู่วัยท างานคนส่วนใหญ่
จะไม่ค่อยมีเวลาในการออกไปหาคู่ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่รับการจัดหาคู่เพ่ือผู้คนที่ไม่มีเวลาหรือด้วยนิสัยที่ไม่กล้า 
เข้าไปจีบจนไม่มีคู่ โดยข้อความข้างต้นได้พูดเชิงชี้แนะให้คนที่ไม่กล้าเริ่มจีบก่อนให้มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าที่เป็น
ฝ่ายเข้าไปหาฝ่ายตรงข้าม อยากได้คู่ชีวิตก็ต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเพราะปัจจุบันไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะเริ่ม
ก่อนมันไม่มีค าว่าผิด ข้อความข้างต้นมีค าว่า “เหยื่อ” ซึ่งหมายถึง คู่ ถ้าหากอยากได้คู่ก็ต้องออกไปหา ถ้าหากไม่มี
ความมั่นใจไม่ออกหาคู่ ชีวิตก็อาจจะต้องอยู่แบบเดิมไร้คู่ 
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 “…อุปนิสัยเปลี่ยนไม่ได้ แต่สิ่งที่ปรับได้คือ ปรับเป็นนิสัยบางอย่าง…” 

(Single Being EP.36 แก้ปัญหา ด้วยรหัสอุปนิสัย MBTI, หมอโอ๋ สุกมล, 2563) 

จากรายการ Single Being เรื่องแก้ปัญหา ด้วยรหัสอุปนิสัย MBTI จะกล่าวถึงการแก้ปัญหาการเข้าสังคม
หรือการใช้ชีวิตให้ยู่กับคนรอบข้างได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าคนเราเกิดมานิสัยไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่จะให้ 
อยู่ด้วยกันได้หรือเข้ากันได้ต้องมีการยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็น ซึ่งการที่ได้รับรู้รหัส MBTI นี้จะสามารถช่วยให้ 
คนรักเข้าใจในอีกฝ่ายมากขึ้น โดยข้อความข้างต้นผู้พูดจะบ่งบอกถึงนิสัยที่มีการปรับเปลี่ยนได้ เพ่ื อให้การใช้ชีวิต
ง่ายขึ้นและให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคม คนรอบข้าง หรือคนรัก การที่ปรับนิสัยกันเพ่ือให้เข้าหากันได้เป็นเรื่องที่
ดีมากเพราะถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมปรับนิสัยบางอย่างที่อีกฝ่ายไม่ยอมรับอาจท าให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

ผู้พูดมีความมุ่งหมายที่สรรสร้างให้ผู้ฟังมีแรงบันดาลหรือกระตุ้น รวมถึงแสดงให้เห็นถึงเนื้อความที่พยายาม
ชี้แนะให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงสาเหตุหลักของการใช้ชีวิต การใช้ภาษาในกรณีนี้สามารถท าให้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจ 
กระตุ้นความคิดของผู้ฟังได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความงามของภาษาในการเล่า รวมถึงการเรียบเรียงเนื้อหา 
ที่สามารถท าให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งบางครั้งการกล่าวเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าผู้ฟังมีน้ าใจในการแสดง  
ความคิดเห็น แสดงความรู้ เพ่ือให้ผู้ฟังฟังแล้วจะได้ปฏิบัติแนวทางได้อย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นการสร้างความสุข และ
เติมเต็มความรักด้วยตัวเอง 

2. ภาษารักที่สื่อรักแบบช่ัวคราว 

ความงามของการใช้ภาษาที่สื่อรักแบบชั่วคราวที่ปรากฏในรายการ Single Being แสดงให้เห็นถึงความรัก
แบบไม่จริงจังหรือเป็นการแสร้งว่ารัก ซึ่งความรักในรูปแบบดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นรักแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ 
เนื่องจากบุคคลทั้งสองฝ่ายต่างไม่ได้สนใจถึงตัวตนข้างในของกันและกัน แต่เป็นความรักเพียงชั่วคราว 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้น จากการวิจัยพบทฤษฎีความงามของความหมายสี่ประการที่เกี่ยวกับ
ภาษารักแบบชั่วคราวดังต่อไปนี้ 

“…ถ้าเรามีเซ็กส์โดยไม่ได้ป้องกันมันก็เสี่ยงทุกที่ซึ่งไม่ว่ากับใคร โดยบางครั้งคนที่มีสถานะดีกว่าอาจจะลืมตัว เพราะ
คิดว่าไม่เป็นไรฉันสะอาดอยู่แล้ว…” 

(Single Being EP.13 One Night Stand เสี่ยงยังให้ Safe, หมอเกริก อัศวเมธา, 2562) 

จากรายการ Single Being เรื่อง One Night Stand เสี่ยงยังไงให้ Safe กล่าวถึงการมีความสัมพันธ์ 
เพียงชั่วข้ามคราวว่าคนส่วนใหญ่มักคิดว่าตัวเองสะอาดปลอดภัยสามารถมีเซ็กส์ได้เลยโดยไม่จ าเป็นต้องป้องกัน  
ดังประโยคที่ว่า “ถ้าเรามีเซ็กส์โดยไม่ได้ป้องกันมันก็เสี่ยงทุกที่” ชวนให้คิดว่าคนนิยมมีความสัมพันธ์แบบชั่วคราว
เป็นจ านวนมาก คิดว่าคู่นอนไม่ได้มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือจึงละเลยการป้องกัน ซึ่งผู้พูดมีการเน้นย้ าค าว่าเสี่ยง
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เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักในการฟังมากยิ่งขึ้น และในประโยคข้างต้นยังมีค าว่า “ไม่เป็นไรฉันสะอาดอยู่แล้ว” 
แสดงให้เห็นถึงความคิดที่ตื้นเขินว่าตัวเองปราศจากความมัวหมองและคู่นอนก็คงจะเป็นแบบเดียวกัน สนใจเพียง
ความสุขที่จะเกิดข้ึนเพียงชั่วคราวเท่านั้น 

“…เผลอ One Night Stand ไปแล้ว ตื่นเช้ามามีความกังวล ก็สามารถมาปรึกษาหมอได้…” 
(Single Being EP.13 One Night Stand เสี่ยงยังให้ Safe, หมอผิง ธิดากานต์, 2562) 

จากรายการ Single Being เรื่อง One Night Stand เสี่ยงยังไงให้ Safe กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากการ 
มีความสัมพันธ์แบบชั่วคราวว่ามักมาพร้อมกับความกังวล แตกต่างกับตอนมีความสัมพันธ์แบบชั่วคราวที่มีแต่
ความสุข จากประโยคที่ว่า “เผลอ One night stand ไปแล้ว ตื่นเช้ามามีความกังวล” แสดงให้เห็นถึงการขาด
ความระวังไปชั่วขณะจนเผลอไปมีความสัมพันธ์แบบชั่วคราว ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาคือความวิตกที่อาจเป็นผลเสียต่อ
ร่างกายและจิตใจ ส่วนประโยคที่ว่า “ก็สามารถมาปรึกษาหมอได้” สะท้อนให้เห็นการแก้ปัญหาว่าทุกอย่าง 
มีทางออก หากเผลอมีความสัมพันธ์แบบชั่วคราวควรไปหาคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยลดความเครียด
และโรคที่จะตามมา 

“…ความสัมพันธ์แบบ One Night Stand ที่เราคบกันแค่คืนเดียวแล้วก็แยกทางกันไปมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหม…” 
(Single Being EP.13 One Night Stand เสี่ยงยังให้ Safe, หมอผิง ธิดากานต์, 2562) 

จากรายการ Single Being เรื่อง One Night Stand เสี่ยงยังไงให้ Safe กล่าวถึงการมีความสัมพันธ์แบบ
ชั่วคราวที่มักมาพร้อมกับความเสี่ยง ดังประโยคที่ว่า “ความสัมพันธ์แบบ One Night Stand ที่เราคบกันแค่ 
คืนเดียวแล้วก็แยกทางกันไป” แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในตอนกลางคืนและสิ้นสุดความสัมพันธ์ 
ในตอนกลางวัน เป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่รู้จักไม่รู้จักเธออีกต่อไป ส่วนประโยคที่ว่า “มีความเสี่ยง
อะไรบ้างไหม” เป็นการแสดงท่าทีและน้ าเสียงที่ไม่มั่นใจในการกระท า กลัวว่าจะได้รับทุกข์หรืออันตราย  
จากความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืน 

ภาษารักที่สื่อรักแบบชั่วคราวที่ปรากฏในรายการ Single Being จากตอน “One Night Stand เสี่ยงยังให้ 
Safe” ทั้งจากมุมมองผู้จัดรายการและแขกรับเชิญ คือมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อว่าการมี
ความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืนไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ควรมีความคิดที่จะรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและคู่นอน แม้จะเป็น
ความสัมพันธ์แบบชั่วคราวก็ต้องไม่ลืมที่จะป้องกันตัวเองและต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเป็นผลตามมา 

3. ภาษารักเรื่องเซ็กส์ 
ความงามของการใช้ภาษารักเรื่องเซ็กส์ที่ปรากฏในรายการ Single Being แสดงให้เห็นถึงความรักแบบ

การมีกิจกรรมระหว่างคู่รักที่เกิดจากสัญชาตญาณระหว่างคนสองคนที่ดึงดูดเข้าหากันโดยการสัมผัสกันภายนอก 
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ภายใน และยังสามารถหมายรวมไปถึงการส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเองโดยอาจพ่ึงพาอุปกรณ์ จากการวิจัยพบทฤษฎี
ความงามของความหมายสี่ประการที่เก่ียวกับภาษารักเรื่องเซ็กส์ดังต่อไปนี้ 

“…ผู้หญิงบางคนเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ก็อาจเลิกกันไป แต่พอถึงเวลาอยากมีความสุข
ก็ใช้ Sex Toy เท่านั้นเอง…” 

(Single Being EP.2 Sex Toy ของเล่นผู้ใหญ่ในมุมมองหมอ, หมอบี๋ ณัฐยา, 2562) 

จากรายการ Single Being เรื่อง Sex Toy ของเล่นผู้ใหญ่ในมุมมองหมอ กล่าวให้เห็นถึงผู้หญิงที่มี 
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ และเมื่อมีความใคร่ก็อาจให้อุปกรณ์เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึก จากประโยคที่ว่า 
“ผู้หญิงบางคนเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ก็อาจเลิกกันไป” แสดงให้เห็นถึงการเคยมี 
ของคนรักรวมถึงกิจกรรมเรื่องเซ็กส์แต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้ารู้สึกว่าคน ๆ นั้นไม่ใช่ก็จะเลิกรากันไป นอกจากนี้ยังมี
ประโยคที่ว่า “แต่พอถึงเวลาก็อยากมีความสุขก็ใช้ Sex Toy เท่านั้นเอง” แสดงถึงความขัดแย้งว่าถึงแม้จะเลิกรา
กันไม่แล้วแต่ไม่ลืมถึงความสุขขณะมีเซ็กส์ เพ่ือเป็นการเต็มเติมความสุขจึงใช้ Sex Toy เป็นอุปกรณ์เสริม 

“…รักไม่ใช่เรื่องอย่างว่าอย่างเดียว มีหลายปัจจัย ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าฉันมี Sex Toy แล้วฉันไม่รัก ไม่ใช่นะ…” 
(Single Being EP.2 Sex Toy ของเล่นผู้ใหญ่ในมุมมองหมอ, หมอบี๋ ณัฐยา, 2562) 

จากรายการ Single Being เรื่อง Sex Toy ของเล่นผู้ใหญ่ในมุมมองหมอ ในประโยคที่ว่า “รักไม่ใช่ 
เรื่องอย่างว่าอย่างเดียว มีหลายปัจจัย” แสดงให้เห็นถึงความหมายของค าว่ารักว่าไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์และปัจจัย  
ที่ท าให้คนสองคนมีชีวิตคู่ที่ดีประกอบไปด้วยเหตุผลที่หลายหลาย ส่วนประโยคที่ว่า “ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าฉันมี  
Sex Toy แล้วฉันไม่รัก” แสดงเหตุผลของการครอบครอง Sex Toy ว่าไม่ใช่สาเหตุของการหมดรัก อีกทั้งค าว่า 
“ไม่ใช่นะ” ในตอนท้ายเป็นการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงด้วยน้ าเสียงที่หนักแน่น ดังนั้นภาษารักที่ปรากฏในตอนดังกล่าว
เป็นการสร้างทัศนคติต่อผู้ที่ครอบครองและไม่ได้ครอบครอง Sex Toy ว่าการมีอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้หมายถึง 
ความแตกแยกกับคนรักแต่เป็นเพียงอุปกรณ์ที่มีข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองในบางเวลา  

“…บางทีพอดูหนังโป๊มาก ๆ จะเกิดความเข้าใจหรือคาดหวังที่ผิดว่าผู้หญิงต้องร้องโอ๊ยเสียงดัง ๆ เหมือนหนังโป๊หรือ
คิดว่าผู้ชายต้องอึดได้เป็นชั่วโมง ๆ…” 

(Single Being EP.33 เมื่อสองหมอชวนเมาท์เรื่องหนังโป๊, หมอผิง ธิดากานต์, 2562) 

จากรายการ Single Being เรื่อง เมื่อสองหมอชวนเมาท์เรื่องหนังโป๊ ในประโยคที่ว่า “บางทีพอดูหนังโป๊
มาก ๆ จะเกิดความเข้าใจหรือคาดหวังที่ผิด” แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ที่ศึกษาการมีเซ็กส์จากหนังโป๊ โดยมีความเชื่อ 
ที่ผิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์จากการผลิตสื่อในรูปแบบซ้ า ๆ และประโยคที่ว่า “ผู้หญิงต้องร้องโอ๊ยเสียงดัง ๆ 
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เหมือนหนังโป๊หรือคิดว่าผู้ชายต้องอึดได้เป็นชั่วโมง ๆ ” แสดงถึงตัวอย่างของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเซ็กส์ผ่านการ 
ดูหนังโป๊ว่ามีความเกินจริงและไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งที่เห็นผ่านหนังโป๊คือการแสดง 

“…เรื่องเพศเป็นสิ่งที่สวยงาม เพราะทุกคนเกิดจากการร่วมเพศของพ่อแม่…” 
(Single Being EP.33 เมื่อสองหมอชวนเมาท์เรื่องหนังโป๊, หมอโอ๋ สุกมล, 2562) 

จากรายการ Single Being เรื่อง เมื่อสองหมอชวนเมาท์เรื่องหนังโป๊ กล่าวให้เห็นถึงมุมมองความรักและ
เรื่องเพศว่ามีความคาบเกี่ยวกัน ในประโยคดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของการมีเพศสัมพันธ์ว่าไม่ใช่  
สิ่งที่ผิดหรือน่าอาย คนทุกคนล้วนเกิดจากการร่วมเพศของพ่อแม่ด้วยกันทั้งนั้น เพราะการมีความรักจึงท าให้เกิด
เซ็กส์และก าเนิดมนุษย์ หรืออาจไม่มีรักแต่มีเซ็กส์ก็สามารถก าเนิดมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นภาษารักเรื่องเซ็กส์  
ที่ปรากฏในตอนดังกล่าว เป็นการบอกเล่าผ่านความหมายของการมีเซ็กส์อันเป็นเรื่องพ้ืนฐานของมนุษย์ ว่าเป็น  
สิ่งที่ดีและอย่ารู้สึกอายเมื่อต้องพูดคุยเก่ียวกับเรื่องเซ็กส์ 

ภาษารักเรื่องเซ็กส์ที่ปรากฏผ่านการใช้ภาษาของผู้จัดรายการและแขกรับเชิญ จากตอน “Sex Toy  
ของเล่นผู้ใหญ่ในมุมมองหมอ” และตอน “เมื่อสองหมอชวนเมาท์เรื่องหนังโป๊” คือมุมมองจากหมอที่มีความรู้ 
ในเรื่องเซ็กส์ว่าคนไทยมีความรู้ในเรื่องเพศที่น้อยอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมไทยที่สอนให้รักนวลสงวนตัวและ 
ถูกปลูกฝังว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งไกลตัว ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการครอบครอง Sex Toy หรือการดูหนังโป๊ ไม่ได้เป็น 
สิ่งที่ผิดแต่เป็นเพียงการเพ่ิมความสุขให้ตัวเองเพราะเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและมีความสวยงามในตัวเอง 

 
สรุปผล 

ผลการวิจัยพบว่าความงามของการใช้ภาษารักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักและเซ็กส์ในรายการ 
Single Being ปรากฏออกมาผ่านถ้อยค าของผู้จัดรายการและแขกรับเชิญในแต่ละตอน ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐาน  
การ ใช้ชีวิตตามแบบฉบับของมนุษย์สมัยใหม่ คือต่างคนต่างอยู่คนเดียวแต่สามารถหาความสุขหรือเติมเต็ม 
ชีวิตตัวเองให้ไม่เหงาได้ รวมถึงมีการจัดการปัญหาในแบบที่มีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเครียดไม่ให้เกิดอันตราย  
ต่อ จิตใจและสุขภาพร่างกาย ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นส าคัญท้ังสิ้น 3 ประเด็น  

 ภาษารักที่สื่อถึงความรักตัวเอง คือ การเติมเต็มความรักด้วยตัวเองที่ถ่ายทอดออกมาในยามเหงาหรือ 
อยู่คนเดียวเพราะบางครั้งความเหงาก็อาจ เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องดูแลเอาใส่ใจและ
ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าเราค้นหาตัวเองเจอแล้วหรือยัง รวมถึงการจัดการตัวเองในยามเหงาหรือค้นหาตัวเอง 
เพ่ือเป็นการสร้างความสุขและเติมเต็มรักในชีวิต  

ภาษารักที่สื่อรักแบบชั่วคราว คือความรักแบบไม่จริงจังหรือเป็นการแสร้งว่ารัก ซึ่งความรักในรูปแบบ
ดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นรักแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ เนื่องจากบุคคลทั้งสองฝ่ายต่างไม่ได้สนใจถึงตัวตนข้างใน
ของกันและกัน แต่เป็นความรักเพียงชั่วคราวเพียงอย่างเดียวเพ่ือตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้น  
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แม้ความสัมพันธ์เช่นนี้จะเป็นการหาความสุขแบบชั่วคราวแต่นั่นก็เป็นความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่พยายาม 
สร้างความสุขให้กับตัวเอง 

 ภาษารักเรื่องเซ็กส์ คือความรักแบบการมีกิจกรรมระหว่างคู่รักที่เกิดจากสัญชาตญาณระหว่างคนสองคน 
ที่ดึงดูดเข้าหากันโดยการสัมผัสกันภายนอก และยังสามารถหมายรวมไปถึงการส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอีกด้วย 
การส าเร็จใคร่นั้นพบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะทั้งสองเพศต่างมีความต้องการทางเพศท้ังสิ้น การส าเร็จความใคร่
ด้วยตัวเองเป็นกระท าเพียงคนเดียวและมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง รวมถึงเป็นการลดความเครียด ความเหงา  
ซึ่งสามารถท าให้เรามีความสุขได้ ซึ่งการส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนั้นอาจใช้อุปกรณ์เป็นตัวกระตุ้นในการสร้าง
อารมณ์ก็ได้ อุปกรณ์หรือวัตถุก็เป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จความใคร่ที่สามารถสร้างให้คนเกิดอารมณ์ และ 
สร้างความสุขโดยวัตถุแบบไม่มีการพึ่งพาบุคคลอ่ืน 

ดังนั้นสุนทรียภาพหรือความงามในภาษาไทยผ่านรายการ Single Being เป็นการสะท้อนถึงความงาม  
ของภาษาที่ถูกถ่ายทอดเป็นถ้อยค า โดยมีนัยยะแอบแฝงรวมถึงความละเอียดอ่อนของภาษาที่ผู้ฟังต้องรู้จักการใช้
อารมณ์และความรู้สึกในการรับรู้และควรใคร่ครวญถึงใจความส าคัญ คือ ความหมายสี่ประการ ได้แก่ เนื้อความ 
น้ าเสียง ท่าที และความมุ่งหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้รู้ถึงความลึกซึ้งของภาษาไทยที่ถ่ายทอดผ่านรายการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ถ่ายทอดถ้อยค าด้วยเนื้อหาที่พยายามสื่อถึงแก่นสาระส าคัญที่มุ่งการบอกเล่าให้ผู้ฟังได้รู้ถึงรายละเอียดที่เป็น
ข้อเท็จจริง การกระตุ้นอารมณ์เพ่ือให้ผู้ฟังตื่นตาตื่นใจกับเรื่องที่กระทบจิตใจหรือตรงกับใจในเรื่องที่ฟัง และ  
การชี้แนะเป็นแนวทางให้ผู้ฟังนั้นได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนเองฟังแล้วรู้สึกกระทบจิตใจ รวมถึงถ้อยค าด้านน้ าเสียงที่มี
นัยยะแอบแฝงในภาษา ซึ่งต้องอาศัยความรู้สึกนึกคิดเป็นหลักของการรับฟังรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของการบอก
เนื้อความซึ่งอาจมีความหมายอ่ืนประกอบอยู่ด้วยโดยต้องใช้ความรู้สึกหรือทัศนคติในการรับรู้ ส าหรับส่วนของท่าที
มีความคาบเกี่ยวกับความรู้สึกและทัศนคติบางประการของผู้พูดแล้วแต่ความสัมพันธ์ ต าแหน่งหน้าที่ ความสนิท
สนม และสุดท้ายความมุ่งหมายเป็นถ้อยค าที่ผู้พูดอาจไม่รู้ตัวว่าทุกการกระท ามีจุดมุ่งหมายเสมอ โดยผู้ฟังอาจรู้  
ได้จากถ้อยค าที่กล่าวออกมาผ่านเนื้อความ น้ าเสียง และท่าทีของผู้สนทนา  

อภิปรายผล  

จากการศึกษาวิจัยเรื่องรักและเซ็กส์สไตล์พ็อดคาสต์ : ความงามของการใช้ภาษารักในรายการ Single 
Being มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความงามของการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักและเซ็กส์ที่ปรากฏ 
ในรายการ Single Being โดยคัดเลือกตอนที่มีการน าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความรักต่อตัวเอง และความรักด้านเซ็กส์ 
เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์นิยมอยู่ตัวคนเดียวและพ่ึงพาตัวเองมากขึ้น โดยพยายามท าลายความคิดที่ว่ามนุษย์  
เป็นสัตว์สังคมจึงต้องอยู่กันเป็นกลุ่ม ซึ่งมนุษย์สามารถอยู่เดี่ยวและมีความสุขกับชีวิตได้เช่นเดียวกัน  

 ความรักมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเอง หากมนุษย์มีความปรารถนาหรือเทิดทูนบูชาความรักมากเกินไป  
อาจท าให้เกิดความทุกข์หรือความยุ่งเหยิงได้ แต่อย่างไรก็ตามหากสามารถรักอย่างสร้างสรรค์ก็สามารถน าไปสู่
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ความเบิกบานได้ ดังที่ สัตกร วงศ์สงคราม. (2552, น. 25) กล่าวว่า ความรักเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งของมนุษย์ 
ที่เกิดขึ้น พัฒนา เปลี่ยนแปลงได้ จากความรักแบบหนึ่งไปเป็นความรักอีกแบบหนึ่ง และหายไปได้ในที่สุด  
ภายใต้องค์ประกอบ คือ ความผูกพัน ความใกล้ชิด มิตรภาพ การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และความยืดหยุ่น  

ความรักและเซ็กส์เป็นสิ่งที่อาจต้องมาคู่กันหรือมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน 
เพราะเซ็กส์ คือการร่วมเพศเพ่ือสุขอารมณ์หรือการสืบพันธุ์ ในขณะที่รัก คืออารมณ์ความรู้สึกชอบระหว่าง
บุคคล การดึงดูดและความผูกพันส่วนบุคคลอย่างแรงกล้า ปัจจุบันสังคมได้เปิดกว้าง หากทั้งสองฝ่ายพึงพอใจซึ่งกัน
และกันก็อาจน ามาซึ่งความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด ซึ่งถือเป็นความสุขของทั้งสองฝ่าย (เซ็กส์ ความรัก แตกต่าง
เหมือนกัน, 2562) จากเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวจึงได้ตอนที่แสดงถึงภาษารักจ านวนทั้งสิ้น 16 ตอน 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดสุนทรียภาพความหมายสี่ประการของ ไอ.เอ.ริชาร์ดส์ มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
ดังที่ ดวงมน จิตร์จ านงค์ (2536, น.73 อ้างถึงใน เจตนา นาควัชระ, “วรรณคดี วิจารณ์และการศึกษาวรรณคดี”  
น.12) กล่าวว่า ความหมายสี่ประการ คือ เนื้อความ น้ าเสียง ท่าที และความมุ่งหมาย ซึ่งมี ความเกี่ยวข้องกับ 
ความรัก ดังที่ อสมา มาตยาบุญ (2556, น.91-104) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบความรักแบบเพ่ือนของ
นักเรียน พบว่ามี 3 องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง คือ องค์ประกอบด้านความคิด องค์ประกอบด้านความรู้สึก และ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ซึ่งมุมมองความรักที่แสดงออกมามีความสัมพันธ์ผ่านเนื้อความ น้ าเสียง ท่าที และ
ความมุ่งหมาย  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรใช้แนวคิดอ่ืน ๆ เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่นอกจากแนวคิดความหมายสี่ประการ เช่น จินตนาการ 
พาราดอกส์ ความหลายนัย  

2. ควรมีการพูดถึงภาษารักที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาษารักในการดูแลสุขภาพ ภาษารักในด้าน
เทคโนโลยี  

3. ควรมีการพิจารณาถึงความงามของภาษารักผ่านสื่ออ่ืน ๆ นอกจากสื่อพ์อดคาสต์ ไม่ว่าจะเป็น  
สื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  
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วิเคราะห์กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิง 
จากรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (NineEntertain) 

Face-Saving Strategies Analysis in Answering Questions Celebrities 

from NineEntertain Television Program 

 
ลัดดาวัลย์ สิโปด1  และพัชราภรณ์ คชินทร์2   

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคลในวงการ
บันเทิงจากรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน โดยใช้ข้อมูลวีดิทัศน์จ านวน ๓๘ ชุด เก็บรวบรวมข้อมูลในการตอบค าถาม 
จากการสัมภาษณ์โดยการถอดเสียงและเขียนสะกดตามภาษาพูดโดยเลือกถ้อยค าที่เป็นการถาม – ตอบ ในรายการ
ไนน์เอ็นเตอร์เทน เผยแพร่ระหว่างวันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที ่๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาวิเคราะห์กลวิธีรักษาหน้ายึดจากกรอบในงานวิจัยของวิมล งามยิ่งยวด (๒๕๕๗) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการรักษา
หน้าในการตอบค าถามจากรายการวู้ดดี้เกิดมาคุย” 

ผลการวิจัยพบว่า วิเคราะห์กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิงจากรายการ 
ไนน์ เอ็นเตอร์ เทน (NineEntertain)  พบทั้ งหมด ๑๐ ประเด็น โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้   
๑. กลวิธีการปฏิเสธ แบ่งย่อยได้ ๓ กลวิธี คือ ๑.๑ การปฏิเสธสมมติฐานอย่างตรงไปตรงมา พบจ านวน ๑๗ ข้อความ 
๑.๒ การปฏิเสธสมมติฐานโดยใช้ถ้อยค าแสดงการแย้งหรือไม่เห็นด้วย พบจ านวน ๕ ข้อความ ๑.๓ การปฏิเสธ
สมมติฐานโดยใช้ถ้อยค าแก้ ไขสมมติฐาน  พบจ านวน ๓ ข้อความ ๒. กลวิธีกลบเกลื่อน แบ่งย่อยได้เป็น 
๒ กลวิธีคือ ๒.๑ การใช้ถ้อยค าแสดงการคาดคะเน พบจ านวน ๓ ข้อความ ๒.๒ การใช้ถ้อยค าแสดง
ทัศนคติ  พบจ านวน ๗ ข้อความ ๓. กลวิธียอมรับสมมติฐาน พบจ านวน ๗ ข้อความ ๔. กลวิธีการกล่าวอ้าง
บุคคลอื่น พบจ านวน ๗ ข้อความ ๕. กลวิธีการถามค าถามกลับ พบจ านวน ๖ ข้อความ ๖. กลวิธีการไม่ตอบค าถาม 
แบ่งย่อยเป็น การใช้ถ้อยค าหรือข้อความเพ่ือปฏิเสธการตอบค าถาม พบจ านวน ๕ ข้อความ ๗.  กลวิธีการเลี่ยง  
การตอบค าถาม พบจ านวน ๓ ข้อความ ๘.  การถ่อมตนเอง  พบจ านวน ๓ ข้อความ ๙.  กลวิธีการ
หัว เ ร าะ  พบจ านวน  ๑ ข้อความ ๑๐. กลวิธีการใช้อุปลักษณ์ พบจ านวน ๑ ข้อความ ซึ่งกลวิธีการรักษาหน้า 
ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการใช้
กลวิธีทางภาษาที่หลากหลายเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของผู้ส่งสาร  
 
ค าส าคัญ: กลวิธีการรักษาหน้า หน้าด้านบวก หน้าด้านลบ บุคคลในวงการบันเทิง รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน       
              (NineEntertain) 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
2 อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิจัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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บทน า 

โทรทัศน์เป็นสื ่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร  
ที่หลากหลายทั้งสาระและความบันเทิง ผลงานของเสริมศักดิ์ ธรรมปรก (๒๕๔๘, หน้า ๘)  อนุทิน วารีขันธ์ 
(๒๕๕๐, หน้า ๓๗) และพีระสิทธิ์ สุวรรณเลิศ (๒๕๕๓, หน้า ๓๓) ได้แบ่งประเภทรายการโทรทัศน์ออกเป็น
รูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการเกมโชว์และแข่งขันตอบปัญหา รายการสนทนา และรายการปกิณกะบันเทิงหรือ
รายการวาไรตี้ เป็นต้น  

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็นรายการโทรทัศน์ปกิณกะบันเทิงประเภทสัมภาษณ์ที่ผลิตโดยฝ่ายธุรกิจ 
ไนน์เอ็นเตอร์เทน บริหารงานโดย บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๑.๓๐ น. 
และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๕๐ น. ทางช่อง ๙ MCOT HD หมายเลข ๓๐ ลักษณะของ
รายการมุ่งน าเสนอเรื่องราวผลงานหรือเรื่องราวส่วนตัวของบุคคลในวงการบันเทิง ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมและได้รับ
ความสนใจอยู่ในสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีการถกเถียงประเด็นต่าง ๆ หรือเกิดประเด็นดราม่าในเรื่องราวชีวิตที่อยู่ใน
กระแสนิยมของบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ในการตอบค าถามในแต่ละประเด็นต้องใช้ความคิดรอบคอบ เพ่ือไตร่ตรอง
เรื่องราวในค าถามอันจะส่งผลดีหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการรักษาหน้าตนเองให้คงอยู่ในวงการบันเทิง  
อย่างภาคภูมิใจ 

บุคคลในวงการบันเทิงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นผู้ที่ชีวิตมีประเด็นที่น่าสนใจบุคคลซึ่งเป็นที่จับตามอง 
เมื่อมีการถกเถียงประเด็นต่าง ๆ หรือเกิดประเด็นดราม่าในเรื่องราวชีวิตที่อยู่ในกระแสนิยมของบุคคลนั้น  ๆ  
ด้วยเหตุนี้บุคคลในวงการบันเทิงจะต้องมีความสามารถ ความคิด ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบและแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าเก่ง ดังนั้นในการตอบค าถามในแต่ละประเด็นต้องใช้ความคิดให้รอบคอบ เพ่ือไตร่ตรองเรื่องราวในการ
ตอบค าถามอันจะส่งผลดีหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการรักษาหน้าตนเองให้คงอยู่ในวงการบันเทิงอย่างภาคภูมิใจ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะห์กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคล 
ในวงการบันเทิงจากรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (NineEntertain) ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมรายการที่มี 
เป็นจ านวนมาก 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิงจากรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(NineEntertain)   
 
วิธีการศึกษา  

ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น ๔ ลักษณะ คือ ๑) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
รายการบันเทิงทางโทรทัศน์  ๒) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์และการตอบค าถาม ๓) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
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กับกลวิธีการรักษาหน้า และ ๔) งานวิจัยที่เกีย่วข้อง หลังจากศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเก็บ
รวบรวมบทสัมภาษณ์ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ออกอากาศทางช่อง ๙ MCOT HD หมายเลข ๓๐ ทุกวันจันทร์ 
– ศุกร์ เวลา ๑๑.๓๐ น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๕๐ น. โดยเลือกเก็บข้อมูลใน  
“คลิปจัด เต็ม  แซ่บทุกข่าว” ซึ่ งศึกษาย้อนหลั งจาก  www.youtube.com ตั้ งแต่วันที่  ๑ กันยายน –  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และคัดเลือกจากการมีผู้เข้าชมตั้งแต่  ๒๕๐,๐๐๐ ครั้งขึ้นไป ได้จ านวน ๓๘ วิดีโอ  
(ข้อมูล  ณ วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) จากนั้นน าข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์ตามกลวิ ธีที่ก าหนดไว้   
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑๒ กลวิธี ได้แก่ ๑. กลวิธีการปฏิเสธ แบ่งย่อยได้ ๓ กลวิธี คือ ๑.๑ การปฏิเสธสมมติฐาน 
อย่างตรงไปตรงมา ๑.๒ การปฏิเสธสมมติฐานการใช้ถ้อยค าแสดงการแย้งหรือไม่เห็นด้วย ๑.๓ การปฏิเสธ
สมมติฐานโดยใช้ถ้อยค าแก้ไขสมมติฐาน ๒. กลวิธีการยอมรับสมมติฐาน ๓. กลวิธีการกลบเกลื่อน แบ่งย่อยได้  
๒ กลวิธี คือ ๓.๑ การใช้ถ้อยค าการคาดคะเน ๓.๒ การใช้ถ้อยค าแสดงทัศนคติ ๔. กลวิธีการถามค าถามกลับ  
๕. กลวิธีการเลี่ยงการตอบค าถาม ๖. กลวิธีการหัวเราะ ๗. กลวิธีการไม่ตอบค าถาม แบ่งย่อยได้ ๒ กลวิธี คือ  
๗.๑ การเงียบ ๗.๒ การใช้ถ้อยค าหรือข้อความเพ่ือปฏิเสธการตอบค าถาม ๘. กลวิธีการกล่าวอ้างบุคคลอื่น  
๙. กลวิธีการต่อว่ากลับ ๑๐. กลวิธีการใช้อุปลักษณ์ ๑๑. กลวิธีการถ่อมตนเอง ๑๒. กลวิธีการประชดประชัน 
แล้วจึงเขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  
 
ผลการศึกษา  

การวิเคราะห์กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิงจากรายการไนน์ เ อ็นเตอร์
เทน (NineEntertain ) ผลการศึกษาปรากฏว่าสามารถจ าแนกตามประเด็นได้  ๑๐ ประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. กลวิธีการปฏิเสธ  

     กลวิธีการปฏิเสธ หมายถึง การที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้กลวิธีการแย้งหรือปฏิเสธสมมติฐานของ   ผู้สัมภาษณ์   
เ นื ่อ ง จ ากสมมติฐ านนั ้น อาจก่อ ให้ เ กิดภ าพลักษณ์เ ชิง ลบต่อตัว ผู ้ ใ ห้ สัมภาษณ์ (วิมล งามยิ ่งยวด, 
๒๕๕๗, หน้า ๘๕) รูปภาษาที่ใช้ในการปฏิเสธสมมติฐาน พบทั้งหมด ๓ กลวิธี ดังนี้ 

๑.๑ การปฏิเสธสมมติฐานอย่างตรงไปตรงมา หมายถึง การที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ถ้อยค าในการตอบค าถาม
แสดงออกถึงการปฏิเสธสมมติฐานของค าถามอย่างตรงไปตรงมา (วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๘๕) พบจ านวน  
๑๗ ข้อความ เช่น “รูปหลุดหนูก็ไม่ซีเรียสนะคะ” “คือผมไม่ได้ใส่ร้ายใครด้วยนะ” “ไม่รู้วางแผนแล้วผมจะได้
ประโยชน์อะไร” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : ข้อความที่เขาเขียนอ่ะค่ะ เขาเขียนแบบว่าทางพี่ไปใส่ร้ายทั้งที่จริง   
           เป็นอย่างนั้นไหมคะ 

ค าตอบ : คือผมไม่ได้ใส่ร้ายใครด้วยนะ คือผมก็พยายามพูดแบบให้น้อยที่สุด 
            ตอนแรกผมคิดว่าเออเราอาจจะพูดให้มันตรงอย่างนี้สุดท้ายแล้วแบบ  
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     ล้มก็ไม่อยากมานั่ง  ทะเลาะกับใคร 
                 (พีช พชร, ๓ กันยายน  ๒๕๖๒) 

จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น  “คือผมไม่ได้ใส่ร้ายใครด้วยนะ...” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้า 
ในแบบการปฏิเสธสมมติฐานอย่างตรงไปตรงมา เป็นการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ถ้อยค าในการตอบค าถามแสดงออกถึง
การปฏิเสธสมมติฐานของค าถามอย่างตรงไปตรงมา จากกลวิธีที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สมมติฐานจากค าถามของ 
ผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคามหน้าด้านลบ ตามแนวคิดและทฤษฎีของ Brown and Levinson (๑๙๘๗, หน้า ๖๕ - 
๖๘) อ้างถึงใน วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๔๗, หน้า ๔๑) กล่าวว่า คุกคามหน้าด้านลบ เป็นการกระท าที่ขัดต่อ 
ความต้องการ ความเป็นส่วนตัวที่จะมีอิสระในการกระท า การไม่ต้องการให้ใครมารบกวน ซึ่งในตัวอย่างข้างต้น 
เป็นรายละเอียดการสัมภาษณ์ถึงประเด็นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่ง พีช พชร ที่กล่าวถึง  
แพท แพทริเซีย ที่ได้โพสต์ (ลงข้อความทางอินเทอร์เน็ต) ว่า พีช พชร ไปใส่ร้ายของตน แต่พีชปฏิเสธว่าไม่ได้เป็น
คนไปใส่ร้ายใครเพราะพีชเองก็พยายามพูดให้ตรง และเขาไม่อยากมีปัญหากับใคร ในที่นี่ พีช พชร ได้ตอบค าถาม
เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของตนเองว่า หากเป็นแบบเช่นนั้น เขาจะเปลี่ยนค าพูดให้ดีกว่านี้ หรือพูดให้น้อยที่สุดเพ่ือให้
ผู้อื่นมองว่าเขาไม่ได้แก้ตัวแต่อย่างใด 

๑.๒ การปฏิเสธสมมติฐานการใช้ถ้อยค าแสดงการแย้งหรือไม่เห็นด้วย หมายถึง การที่ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ใช้ถ้อยค าในการตอบค าถามแสดงออกถึงการโต้แย้งหรือไม่ เห็นด้วยกับสมมติฐานที่ผู้ สัมภาษณ์ถาม  
(วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๘๙) พบจ านวน ๕ ข้อความ เช่น “ไม่ค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้คบค่ะแต่ก็ถือเป็นพ่ีที่สนิท
กันมากคนนึงค่ะ” “ไม่เลยเบลไม่ได้คิดตรงนั้นเลย” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : เหมือนเขาบอกว่าเบลอยากสอนน้องทางอ้อมอะไรแบบนี้ 
ค าตอบ : ไม่เลยเบลไม่ได้คิดตรงนั้นเลย เบลก็พูดไปตามสิ่งที่ตัวมันเป็นเรื่องเก่ียวกับ 

            ตัวเบลอะไรอย่างนี้  
           (เบลล่า ราณี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒) 

จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น “ไม่เลยเบลไม่ได้คิดตรงนั้นเลย เบลก็พูดไปตามสิ่งที่ตัวมันเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับตัวเบลอะไรอย่างนี้” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้าในแบบการปฏิเสธสมมติฐานการใช้ถ้อยค าแสดงการแย้ง
หรือไม่เห็นด้วย เป็นการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ถ้อยค าในการตอบค าถามแสดงออกถึงการโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับ
สมมติฐานที่ผู้สัมภาษณ์ถาม จากกลวิธีที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สมมติฐานจากค าถามของผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคาม
หน้าด้านลบที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเบลล่า ราณี กับเวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่มีรายละเอียดข่าวว่า 
ชิงชิง คริษฐา แอบชื่นชอบแฟนหนุ่มของตนในเชิงชู้สาว แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จึงมีการเชื่อมโยงถึงข่าวที่ 
เบลล่าได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ โดยผู้สัมภาษณ์ถามค าถามที่มีลักษณะการคุกคามหน้าว่า การที่เบลล่าให้สัมภาษณ์ 
ไปก่อนหน้านี้นั้นเป็นถ้อยค าที่ต้องการสอน ชิงชิง คริษฐา เบลล่าจึงใช้กลวิธีปฏิเสธสมมติฐานโดยการใช้ถ้อยค า
แสดงการแย้งหรือไม่เห็นด้วย ซึ่งเป็นการรักษาหน้าหรือภาพลักษณ์ของตนเอง เนื่องจากอาจมีผลท าให้
ผู้ติดตามหรือแฟนคลับเกิดความไมเ่ข้าใจได้ 
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๑.๓ การปฏิเสธสมมติฐานโดยใช้ถ้อยค าแก้ไขสมมติฐาน หมายถึง การที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ถ้อยค าในการ
ตอบค าถามแสดงออกถึงการปฏิเสธสมมติฐานด้วยถ้อยค าการแก้ไขในค าถามที่ผู้สัมภาษณ์ตั้งขึ้น  (วิมล งามยิ่งยวด, 
๒๕๕๗, หน้า ๙๒) พบจ านวน ๓ ข้อความ ได้แก่ “ไม่หรอกค่ะมันเป็นการที่หยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ ออกมา” “ผมว่าเร็ว
ไม่เร็วมันอยู่ที่ว่าเจอคนที่ใช่หรือเปล่า” “ไม่กลัวนะครับแต่ว่าขี้เกียจฟังเขาบ่นมากกว่า”  
ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : แสดงว่าตอนที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้แอบแฝงการโปรโมทสินค้า 
ค าตอบ : ไม่หรอกค่ะมันเป็นการที่หยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ ออกมามันคือของของเราอ่ะ  

 สินค้าของพ่ีเขาคือครีมสินค้าของลาล่าก็คือของกินปลาร้า... 
                 (ลาล่า ขวัญนภา, ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) 

จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น “ไม่หรอกค่ะมันเป็นการที่หยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ ออกมา…” ปรากฏ
กลวิธีรักษาหน้าในแบบการปฏิเสธสมมติฐานโดยใช้ถ้อยค าแก้ไขสมมติฐาน เป็นการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ถ้อยค าในการ
ตอบค าถามแสดงออกถึงการปฏิเสธสมมติฐานด้วยถ้อยค าการแก้ไขในค าถามที่ผู้สัมภาษณ์ตั้งขึ้น จากกลวิธี  
ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สมมติฐานจากค าถามของผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคามหน้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ ลาล่า 
ขวัญนภา ว่าข่าวที่โดนกล่าวถึงเรื่องของความรักระหว่างตนกับ เล็ก เจษฎา ที่ทั้งคู่คบหากันเพราะธุรกิจและ 
การโปรโมทสินค้า ซึ่งสินค้าของ เล็ก เจษฎา คือครีม สินค้าของ ลาล่า คือปลาร้า และลาล่าให้ค าตอบในประเด็นนี้
ว่า เป็นการที่หยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวออกมาโฆษณาและตนก็ไม่ได้ท าทุกอย่างเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเธอเอง  

 
๒. กลวิธีการกลบเกลื่อน 

     กลวิธีการกลบเกลื่อน หมายถึง ผู้พูดใช้ภาษาอย่างอ้อมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง  
รูปภาษาที่ใช้เพ่ือแสดงการกลบเกลื่อน (วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๑๐๑) พบทั้งหมด ๒ กลวิธี ดังนี้ 

๒.๑ การใช้ถ้อยค าการคาดคะเน หมายถึง การที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ค าหรือถ้อยค าเพ่ือแสดงว่าสิ่งที่กล่าว 
เป็นเพียงการคาดคะเนที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้  (วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๑๐๑) พบจ านวน  
๓ ข้อความ ได้แก่ “น่าจะ” “รู้สึกว่ารู้สึกนะ” “อาจจะ” ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : แล้วพีชจะมีแฟนใหม่ยังไงไหม 
ค าตอบ : อันนี้ต้องรอไปก่อนนะครับ ผมว่าเขาน่าจะมีก่อนนะ... 

                  (พีช พชร, ๓ กันยายน ๒๕๖๒) 
จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น “อันนี้ต้องรอไปก่อนนะครับ ผมว่าเขาน่าจะมีก่อนนะ…” ปรากฏ

กลวิธีรักษาหน้าในแบบการใช้ถ้อยค าการคาดคะเน เป็นการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ค าหรือถ้อยค าเพ่ือแสดงว่าสิ่งที่กล่าว
เป็นเพียงการคาดคะเนที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ จากกลวิธีที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สมมติฐานจากค าถามของ 
ผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคามหน้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ พีช  พชร จากข่าวของ พีช  พชร เลิกลากับ  
แพทริเซีย แล้วมีดราม่าเกิดขึ้น เมื่อ พีช พชร ก็ 
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โพสต์ภาพปริศนาในไอจี แต่เขาปฏิเสธว่าไอจีโดนแฮ็ก และไม่คิดจะปล่อยเองเพราะไม่รู้จะท าไปเพ่ืออะไรในเมื่อ
ไม่ได้ต้องการคืนดีกับแพทริเซีย แล้วเกิดค าถามหลังจากได้เลิกรากับแพทริเซียว่าพีชจะมีแฟนใหม่ยังไงไหม  
ในส่วนตัวของพีชได้ตอบไปว่า “อันนี้ต้องรอไปก่อนนะครับ ผมว่าเขาก็น่าจะมีก่อนนะ” ผมว่าผมอยากอยู่กับตัวเอง
ไปอีกนานนะครับรู้สึกว่าอย่าใช้ชีวิตแบบมีความสุขด้วยตัวเองไปเลยยาว ๆ ” การตอบค าถามด้วยกลวิธีความสุภาพ
ตรงประเด็นแบบตกแต่งค าพูดโดยการกลบเกลื่อนด้วยการใช้ถ้อยค าการคาดคะเน พบการใช้ค าว่า “น่าจะ”  
เป็นการตอบค าถามที่เป็นกลางเพ่ือไม่ให้กระทบต่อฝ่ายใด แต่อย่างไรก็ตามหากค าพูดของตนเองเกิดเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงในอนาคตจะไม่มีผลท าให้ภาพลักษณ์ตัวเองเสียหายเพราะการตอบค าถามครั้งนี้เป็นการคาดคะเน 
 ๒.๒ การใช้ถ้อยค าแสดงทัศนคติ หมายถึง การใช้รูปแบบภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็นที่เป็นกลางและ
ลดน้ าหนักของถ้อยค าที่กล่าวออกมา (วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๑๐๖) พบจ านวน ๗ ข้อความ เช่น “รู้สึกว่า” 
“คิดว่า” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : แต่ก็แบ่งเป็นก้อนแยกเอาไว้ใช่ไหม 
ค าตอบ : ไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรหรอก เพราะเดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นมาเขาก็เปิดดู  

 YouTube เขาก็ทวงตังค์เราแล้ว เด็กสมัยนี้เขารู้เขาเก่งเพราะว่าสมัยเรา 
   ตอนเด็ก ๆ เรายังไปทวงเงินแม่เหมือนกันไงเราก็เลยคิดว่าเออลูก ๆ ก็เป็น แบบนั้น 
            (มาร์กี ้ราศรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น “ไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรหรอก เพราะเดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นมาเขาก็เปิดดู 
YouTube ...เราก็เลยคิดว่าเออลูก ๆ ก็เป็นแบบนั้น” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้าในแบบการใช้ถ้อยค าแสดงทัศนคติ 
การใช้รูปแบบภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็นที่เป็นกลางและลดน้ าหนักของถ้อยค าที่กล่าวออกมา จากกลวิธี 
ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สมมติฐานจากค าถามของผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคามหน้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมาร์กี้ 
ราศรี จากข่าวของคุณพ่อเด็กแนว “ป๊อก ภัสสรกรณ์” และคุณแม่คนสวย “มาร์กี้ ราศรี” พาสองแฝด “มีก้า-มีญ่า” 
วัยเกือบ ๖ เดือน ออกงานครั้งแรก ซึ่งลูกทั้งสองคนไม่งอแง ท าให้มาร์กี้และป๊อกรู้สึกสบายใจ พร้อมเล่าความรู้ 
เมื่อครั้งต้องไปท างานที่สหรัฐอเมริกา ๙ วันท าให้ลูก ๆ มาก ซึ่งผู้สัมภาษณ์ถามค าถามเกี่ยวกับมรดก โดยเงินมรดก
นั้นต้องแยกเป็นก้อน ๆ ไว้ให้ลูกแต่ละคนใช่หรือไม่ มาร์กี้ ราศรี ตอบค าถามว่า “ไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรหรอก 
เพราะเดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นมาเขาก็เปิดดู YouTube เขาก็ทวงตังค์เราแล้วเด็กสมัยนี้เขารู้เขาเก่งเพราะว่าสมัยเรา 
ตอนเด็ก ๆ เรายังไปทวงเงินแม่เหมือนกันไงเราก็เลยคิดว่าเออลูก ๆ ก็เป็นแบบนั้น” เป็นการตอบค าถามโดยการ
กลบเกลื่อนด้วยการใช้ถ้อยค าแสดงทัศนคติ พบการใช้ค าว่า “คิดว่า” เป็นการแสดงทัศนคติในการเป็นแม่ออกมา
แบบทันสมัยและยังเข้าใจระหว่างอดีตกับปัจจุบันสมัยใหม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงและต้องสอนลูกในการใช้ชีวิต
อย่างไร อีกทั้งการเงินและการใช้ชีวิตในครอบครัวบางอย่างอาจเป็นเรื่องส่วนตัวไม่สามารถน ามาเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชนได้ 
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๓. กลวิธีการยอมรับสมมติฐาน 
     กลวิธีการยอมรับสมมติฐาน หมายถึง การที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยอมรับหรือแสดงความเห็นด้วยกับ
สมมติฐานกับค าถามที่ผู้สัมภาษณ์ตั้งขึ้น  (วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๙๖) พบจ านวน ๗ ข้อความ เช่น 
“ใช่ค่ะ” “ใช่ครับ” “ใช่ ๆ เลยค่ะ” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : แล้วท าไมตอนแรกแพทบอกว่าแพทไม่สนิท 
ค าตอบ : ใช่ค่ะ คราวที่แล้วที่แพทตอบไปแพทพูดว่าแพทไม่สนิท แล้วค านั้นคือค าท่ี 

       แพทควรอธิบายให้ละเอียดมากกว่านั้น… 
                (แพท ธัญชนก กู๊ด, ๓ กันยายน ๒๕๖๒) 

จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น “ใช่ค่ะ คราวที่แล้วที่แพทตอบไปแพทพูดว่าแพทไม่สนิท แล้วค านั้น
คือค าที่แพทควรอธิบายให้ละเอียดมากกว่านั้น…” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้าในแบบ กลวิธีการยอมรับสมมติฐาน  
การที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยอมรับหรือแสดงความเห็นด้วยกับสมมติฐานกับค าถามที่ผู้สัมภาษณ์ตั้งขึ้น จากกลวิธีที่กล่าวมา
จะเห็นได้ว่า สมมติฐานจากค าถามของผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคามหน้าด้านลบที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแพท 
ธัญชนก กู๊ด จากข่าวการถูกมองว่าแพท ธัญชนก กู๊ดคบซ้อนกัน ระหว่าง พีช พชร กับ โน้ต วิเศษ แต่ก่อนที่
แพท ธัญชนก กู๊ด มารู้จักกับโน้ต วิเศษ เขาได้เลิกกับ พีช พชรแล้ว และมารู้จักกับโน๊ตวิเศษได้ ๒ เดือนหลัง 
จากที่ตนกลับมาจากต่างประเทศ แล้วเกิดค าถามขึ้นมาอีกว่าตอนที่แพทออกมาสัมภาษณ์ ท าไมบอกออกไปว่า 
ยังไม่สนิทกับโน๊ต วิเศษ ทั้ง ๆ ที่คบหากันอยู่ จากการถูกสัมภาษณ์แพทได้ยอมรับว่าคราวที่แล้วตนพูดออกไปว่า 
ไม่สนิทแต่ค านั้นตนควรอธิบายให้ละเอียดมากกว่านั้นเพราะการใช้ค าว่าสนิทตอนนั้นทุกคนจะตีความไปว่าคบกัน
เป็นแฟนแล้วทั้ง ๆ ที่ตนกับโน๊ต วิเศษ เพ่ิงเปิดใจคุยกัน เขาเลยต้องเลือกใช้ค าว่าไม่สนิทโดยที่ไม่อธิบาย 
อย่างละเอียด และค าว่า “ไมส่นิท” คือ แพท ธัญชนก กู๊ด และ โน้ต วิเศษ เป็นเพียงคนที่เพ่ิงรู้จักกัน และแพทก็ได้
ออกมาขอโทษสื่อที่ตนไม่ได้อธิบายค าว่าไม่สนิทออกไป ดังนั้นการตอบค าถามของแพทเป็นการใช้เหตุและ 
ผลอธิบายค าว่าไม่สนิทออกไป เพ่ือให้มีความน่าเชื่อถือกับค าพูดของตนจึงท าให้การตอบค าถามนี้ส่งผลให้ตน 
ไม่เสียหน้าและไม่เป็นปัญหาต่อภาพลักษณ์และหน้าที่การงานของตน 

 
๔. กลวิธีการกล่าวอ้างบุคคลอ่ืน 

     กลวิธีการกล่าวอ้างบุคคลอ่ืน หมายถึง การกล่าวอ้างถึงบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในการสัมภาษณ์ (วิมล  
งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๑๒๗) พบจ านวน ๗ ข้อความ เช่น“พ่ี ๆ ที่ไปร่วมทีม” “คนโทรมาปลุก” “ทุกคน”  
เป็นต้น ดังตัวอย่าง 
 ค าถาม : ที่เขาออกมาแล้วมีรูปภาพอ่ะค่ะยังไงคะ 

ค าตอบ : ก็จริง ๆ ก็ตามข่าวนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ถามพ่ี ๆ ที่ไปร่วมทีม 
 กันอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ไม่มีใครซีเรียสอะไรแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องแบบตลก 

    มากกว่าค่ะ 
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                               (ชิงชิง คริษฐา, ๓ กันยายน ๒๕๖๒) 
จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น  “ก็จริง ๆ ก็ตามข่าวนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ถามพ่ี ๆ  

ที่ไปร่วมทีมกันอะไรแบบนี้ค่ะ...” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้าในแบบกลวิธีการกล่าวอ้างบุคคลอื่น เป็นการกล่าวอ้างถึง
บุคคลอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในการสัมภาษณ์ จากกลวิธีที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ข่าวของ ชิงชิง คริษฐา และหวานใจสาว  
“เบลล่า ราณี” อย่างหนุ่ม “เวียร์ ศุกลวัฒน์” ว่าไปเที่ยวในสถานที่เดียวกัน ต่อมาชิงชิงก็ได้ออกมาตอบ 
ถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นแค่พ่ีน้องกันกับเวียร์ ศุกลวัฒน์ สมมติฐานจากค าถามของผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคามหน้าที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ ชิงชิง คริษฐา ด้วยค าถามที่ว่า “ที่เขาออกมาแล้วมีรูปภาพอ่ะค่ะยังไงคะ” และเขาในที่นี้
หมายถึง เวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่ลงรูปภาพในไอจีแล้วท าให้ทุกคนเข้าใจผิดกัน ชิงชิ ง คริษฐา ตอบค าถามด้วยกลวิธี 
ตอบค าถามไม่ตรงประเด็น โดยการกล่าวอ้างบุคคลอ่ืน คือ “พ่ี ๆ ที่ไปร่วมทีม” การตอบค าถามของชิงชิง คริษฐา 
เป็นการยืนยันว่าตนไม่ได้รู้สึกอะไรและยังมองว่ามันเป็นเรื่องตลกซึ่งยืนยันได้จากคนดังกล่าวที่ตนกล่าวอ้างถึง  
ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการตอบค าถามอย่างหนึ่งที่ไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตน 

 
๕. กลวิธีการถามค าถามกลับ  

     กลวิธีการถามค าถามกลับ หมายถึง การที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ตอบค าถามของผู้สัมภาษณ์แต่ใช้กลวิธีการถาม
ค าถามกลับในแก่นเรื่องเดียวกัน (วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๑๐๘) พบจ านวน ๖ ข้อความ เช่น “ใคร ใครอ่ะ
ครับ ใครคือเขาอ่ะครับ” “ติดที่อะไรหรอคะ” “เป็นห่วงเนี้ยใครล่ะครับ” เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : แล้วมีคนบอกว่าพ่ี (พีช) มีสุขภาพไม่แข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาให้เขา 
    อะไรอย่างนี้ 

ค าตอบ : ใคร ใครอ่ะครับ ใครคือเขาอ่ะครับ 
                 (พีช พชร, ๓ กันยายน  ๒๕๖๒) 

จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น “ใคร ใครอ่ะครับ ใครคือเขาอ่ะครับ” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้าในแบบ
กลวิธีการถามค าถามกลับ เป็นการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ตอบค าถามของผู้สัมภาษณ์แต่ใช้กลวิธีการถามค าถามกลับ 
ในแก่นเรื่องเดียวกัน จากกลวิธีที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า จากข่าวของ พีช พชร เลิกลากับ แพทริเซีย แล้วมีดราม่า
เกิดขึ้นเมื่อ พีช พชร ได้โพสต์ภาพปริศนาในไอจีแต่เขาปฏิเสธว่าไอจีโดนมือดีแฮ็ก และไม่คิดจะปล่อยเอง  เพราะ 
ไม่รู้จะท าไปเพ่ืออะไรในเมื่อไม่อยากได้แพทริเซีย คืนแล้วเลิกเป็นเลิก ไม่มีเยื่อใยใด ๆ ให้กัน และเรื่องราวความรัก
ระหว่างพีชกับหญิงสาวคนนั้นที่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าเป็นใคร แม้ว่าประเด็นดังกล่าวนั้นจะเป็น 
ที่สนใจของคนทั่วไปก็ตาม ซึ่งถ้าตอบออกไปอาจจะมีการท าให้เกิดเรื่องคุกคามหน้าของผู้ให้สัมภาษณ์และส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตัวเขาเอง พีช พชร จึงใช้กลวิธีการถามค าถามกลับ เพ่ือไม่ให้ถูกจับได้ว่าผู้หญิง
ในภาพนั้นเป็นใคร 
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๖. กลวิธีการไม่ตอบค าถาม  

     กลวิธีการไม่ตอบค าถาม หมายถึง การที่ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ให้ข้อมูลค าตอบที่สนองประเด็นค าถามของ 
ผู้สัมภาษณ์ (วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๑๒๑) ดังนี้ 

การใช้ถ้อยค าหรือข้อความเพ่ือปฏิเสธการตอบค าถาม หมายถึง  การที่ผู้สัมภาษณ์ตอบค าถามโดยการ
ปฏิเสธการให้ค าตอบด้วยค าพูดหรือวลีที่กล่าวออกมา (วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๑๒๔) พบจ านวน  
๕ ข้อความ เช่น “เรื่องนี้หนูไม่รู้จริง ๆ ค่ะ เรื่องนี้หนูไม่รู้” “ผมไม่รู้สิรอดูก็แล้วกัน” “จ าไม่ได้ค่ะ” เป็นต้น  
ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : อย่างหลักราคาโดนหนักสุดไปเท่าไหร่คะก่ีแสน 
ค าตอบ : หนักสุดเหรอคะ จ าไม่ได้ค่ะ 

               (อาม ชุติมา, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น  “หนักสุดเหรอคะ จ าไม่ได้ค่ะ” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้าในแบบ  

การใช้ถ้อยค าหรือข้อความเพ่ือปฏิเสธการตอบค าถาม เป็นการที่ผู้สัมภาษณ์ตอบค าถามโดยการปฏิเสธ 
การให้ค าตอบด้วยค าพูดหรือวลีที่กล่าวออกมา จากกลวิธีที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ข่าวของ ลูกทุ่งสาว “อาม ชุติมา” 
วัย ๒๐ ปี เผยความปลื้มปริ่ม หลังสานฝันเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหม่ราคา ๑๑ ลบ. พร้อมเผยสัมพันธ์ “ท็อป มอซอ” 
และในส่วนตัวของตนชอบน้ าหอมกับกระเป๋า และชอบซื้อของแบรนด์เนมเพราะมองว่ามันก็ดี  เพราะตนหาตังค์ได้
เท่าที่ตนซื้อได้ สมมติฐานจากค าถามของผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคามหน้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ อาม ชุติมา   
ด้วยค าถามที่ว่า “อย่างหลักราคาโดนหนักสุดไปเท่า ไหร่คะ กี ่แสน” ซึ ่ง เป็นการถามถึงราคากระเป๋า  
แบรนด์เนมราคาสูง โดย  อาม ชุติมา ตอบค าถามเพ่ือรักษาหน้าตนเองด้วยกลวิธีความสุภาพตรงประเด็น 
แบบไม่ตกแต่งค าพูดด้วยการไม่ตอบค าถามโดยการใช้ข้อความหรือถ้อยค าเพ่ือปฏิเสธการตอบค าถาม คือค าว่า  
“จ าไม่ได้ค่ะ” เพ่ือไม่ให้คนอ่ืนมองว่าตนเป็นคนโอ้อวดแม้เงินที่ซื้อจะเป็นเงินที่ตนหามาได้ก็ตามจะท าให้คนอ่ืน  
มองว่าเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่ไม่จ าเป็น 

 
๗. กลวิธีการเลี่ยงการตอบค าถาม 

     กลวิธีการเลี่ยงการตอบค าถาม หมายถึง การไม่ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมา หรือพยายามเปลี่ยน
ประเด็นในการพูดเพ่ือหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ท าให้ตนเสียหน้า (วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗ , หน้า ๑๑๒)  
พบจ านวน ๓ ข้อความ ได้แก่ “ใหม่ให้เวลาเป็นแบบให้เวลาเป็นบอกทุกอย่างกับการกระท ามากกว่า ”  
“ตากล้องหนูดูดีอยู่ไหมคะ” “โอ๊ย แค่ท างานก็เหนื่อยแล้ว” ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : แล้วพร้อมเรียกแฟนไหมค่ะ 
ค าตอบ : คือจริง ๆ ใหม่ให้เวลาเป็นแบบให้เวลาเป็นบอกทุกอย่างกับการกระท า 

 มากกว่าเพราะเวลามันมากขึ้นมันก็ชัดเจนของมันไปเองเรื่อย ๆ ค่ะ 
             (ใหม่ ดาวิกา, ๔ กันยายน ๒๕๖๒) 
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          จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น “คือจริง ๆ ใหม่ให้เวลาเป็นแบบให้เวลาเป็นบอกทุกอย่างกับ 
การกระท ามากกว่า...” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้า ในแบบกลวิธีการเลี่ยงการตอบค าถาม เป็นการไม่ตอบค าถาม 
อย่างตรงไปตรงมา หรือพยายามเปลี่ยนประเด็นในการพูดเพ่ือหลีกเลี่ยงการส น ท น า ที่ ท า ใ ห้ ต น เ สี ย ห น้ า   
จ า ก ก ล วิ ธี ที ่ ก ล่ า ว ม า จ ะ เ ห็น ไ ด้ ว่ า  ข่ า ว เ รื ่ อ ง ส ถ า น ะ ร ะ ห ว่ า ง หนุ่มเต๋อ ฉันทวิชช์ กับใหม่ ดาวิกา   
จากการสัมภาษณ์ท าให้สาวใหม่เขินหน้าแดงตัวบิดเป็นเลข ๘ ท าให้เกิดค าถามต่าง ๆ มากมายว่าสถานะตอนนี้ 
เป็นยังไง สมมติฐานจากค าถามของผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคามหน้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ ใหม่ ดาวิกา  
ด้วยค าถามท่ีว่า “แล้วพร้อมเรียกแฟนไหมค่ะ” การตอบค าถามเพ่ือรักษาหน้าตนเองท าให้ ใหม่ ดาวิกา ตอบค าถาม
ด้วยการถามกลับไปว่า “ใหม่ให้เวลาเป็นแบบให้เวลาเป็นบอกทุกอย่างกับการกระท ามากกว่า” ซึ่งเป็นการ
หลีกเลี่ยงการตอบอย่างตรงประเด็นในเรื่องสถานะแต่จะใช้เหตุผลอธิบายว่า เวลาจะสามารถบอกทุกอย่างและ
ชัดเจนได้ในส่วนนั้นให้มันเป็นไปตามการกระท าของ เต๋อ ฉันทวิชช์ แล้วค่อยว่ากันอีกครั้งในเรื่องของสถานะ 
 

๘. กลวิธีการถ่อมตนเอง 
     กลวิธีการถ่อมตนเอง หมายถึง การแสดงตนเองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถต่ ากว่าความเป็นจริง 
(วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๑๓๓) พบจ านวน ๓ ข้อความ ได้แก่ “ไม่ขนาดนั้นครับพี่” “ชมว่าพ่อแม่ทุกคน 
ก็น่าจะพูดประมาณนี้แหละ” “หนูไม่ได้ดังมาก หนูไปได้เรื่อย ๆ ไปทีละสเต็ป” ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : แล้วเหมือนค่อนข้างจะเซ็กซี่เหมือนกันนะดูแบบเราต้องดูแบบว่าสกรีนมี  
 แบบบอกไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ไหมครับ 

ค าตอบ : ไม่ขนาดนั้นครับพี ่
(มาริโอ้ เมาเร่อ, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น “ไม่ขนาดนั้นครับพี่” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้าในแบบ กลวิธี
การถ่อมตนเอง เป็นการแสดงตนเองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถต่ ากว่าความเป็นจริง จากกลวิธีที่กล่าวมา 
จะเห็นได้ว่า จากข่าวของ พระเอกหนุ่ม “มาริโอ้ เมาเร่อ” ที่ร่วมบริจาคเงินและส่งก าลังใจถึงผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
ส่วนที่หวานใจ “จันจิ จันจิรา” กรี๊ดหนัก หลังได้ร่วมงานถ่ายแบบสุดเซ็กซี่กับนายแบบชาวเมียนมา “ไป่ ทาคน” 
สมมติฐานจากค าถามของผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคามหน้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ มาริโอ้ เมาเร่อ โดยถามว่า 
“แล้วเหมือนค่อนข้างจะเซ็กซี่เหมือนกันนะดูแบบเราต้องดูแบบว่าสกรีนมีแบบบอกไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ไหมครับ ” 
ซึ่งมาริโอ้ตอบว่า “ไม่ขนาดนั้นครับพ่ี” เพ่ือแสดงให้เห็นว่า มาริโอ้ ไม่ได้ออกค าสั่งหรือห้ามเรื่องการแต่งกายของ
แฟนสาว ซึ่งหากท าเช่นนั้นอาจถูกต าหนิได้ว่าเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ การใช้กลวิธีเช่นนี้ในการตอบค าถามจึงช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจต่อแฟนคลับหรือผู้ที่ได้รับฟังนั้นเอง 
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๙. กลวิธีการหัวเราะ 

     กลวิธีการหัวเราะ หมายถึง การเลี่ยงที่จะไม่ตอบค าถามของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ เพราะการพูดกลับหรือ 
ตอบค าถามกลับไปอาจส่งผลให้เรื ่องที่ตอบเป็นการคุกคามหน้าของผู้สัมภาษณ์เอง  (วิมล งามยิ่งยวด, 
๒๕๕๗, หน้า ๓๓) พบจ านวน ๑ ข้อความ ได้แก่ (หัวเราะ) ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : เจชอบกดไลค์แต่สิ่งดี ๆ ใช่ไหม 
ค าตอบ : (หัวเราะ) 

         (เจเจ กฤษณภูมิ, ๔ กันยายน ๒๕๖๒) 
จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น “(หัวเราะ)” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้าในแบบกลวิธีการหัวเราะ 

หมายถึง การเลี่ยงที่จะไม่ตอบค าถามของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ เพราะการพูดกลับหรือตอบค าถามกลับไปอาจส่งผล ให้
เรื่องท่ีตอบเป็นการคุกคามหน้าของผู้สัมภาษณ์เอง จากกลวิธีที่กล่าวมาจะเห็น ได้ ว่ าข่ าวของ เจ เจ  กฤษณภูมิ  
ใ น เ รื ่ อ ง ข อ ง แ ฟน ส า ว  ต้ า เ ห นิ ง  กัญ ญ า วี ร์  ก ด ไ ล ค์ คอมเม้นด่า  แพทริเซีย กู๊ด เหตุที่ว่ามือลั่น เพราะ 
เพ่ิงรู้ตัวหลังจากต้นสังกัดโทรมาแจ้ง หลังจากนั้นรีบโทรเคลียร์กับสายแพทริเซีย จากค าถามที่ว่า “เจชอบกดไลค์ 
แต่สิ่งดี ๆ ใช่ไหม” พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามเพ่ือรักษาหน้าตนเองด้วยกลวิธีความสุภาพโดยการกระท า 
ด้วยการหัวเราะ เพราะไม่สามารถตอบค าถามออกสู่สายตาประชาชนได้จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง ถ้าหากตนได้ตอบค าถาม
ออกไปว่าใช่ อาจจะส่งผลไม่ดีต่อภาพลักษณ์เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต 

 
๑๐. กลวิธีการใช้อุปลักษณ์ 

       กลวิธีการใช้อุปลักษณ์ หมายถึง การที่ผู้พูดใช้ถ้อยค าแสดงการเปรียบเทียบของสองสิ่ง สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูก
เปรียบอีกสิ่งหนึ่งเป็นแบบเปรียบ (วิมล งามยิ่งยวด, ๒๕๕๗, หน้า ๑๓๒) พบจ านวน ๑ ข้อความ ได้แก่ “สานอะไร
คนไม่ใช่ตะกร้า” ดังตัวอย่าง 

ค าถาม : แสดงว่ามีหนุ่มคนใหม่แล้วเป็นต่างชาติ 
ค าตอบ : เขาแนะน ากันมาท้ังหมดเลยแต่หอมไม่ได้แบบ 
ค าถาม : สานต่อหรอครับ 
ค าตอบ : ไม่ใช่ไม่สานต่อคือท าตามที่เพ่ือนบอกทุกอย่าง สานอะไรคนไม่ใช่ตะกร้า 

(ตน้หอม ศกุนตลา, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
               จากตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในข้างต้น “ไม่ใช่ไม่สานต่อคือท าตามที่เพ่ือนบอกทุกอย่าง สานอะไรคน
ไม่ใช่ตะกร้า” ปรากฏกลวิธีรักษาหน้าในแบบกลวิธีการใช้อุปลักษณ์ การที่ผู้พูดใช้ถ้อยค าแสดงการเปรียบเทียบของ
สองสิ่ง สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบอีกสิ่งหนึ่งเป็นแบบเปรียบ จากกลวิธีที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า จากข่าวของ ต้นหอม 
ศกุนตลา มีรักครั้งใหม่แล้ว ล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมรับว่าก าลังศึกษาดูใจกับหนุ่มรุ่นน้องนักธุรกิจชาวเอเชียมาได้ ๑ เดือน
แล้ว สมมติฐานจากค าถามของผู้สัมภาษณ์เป็นการคุกคามหน้าด้านลบทีส่่งผลต่อภาพลักษณ์ของ ต้นหอม ศกุนตลา 
ด้วยค าถามที่ผู้สัมภาษณ์ถามว่าบุคคลที่เพ่ือนแนะน าให้ต้อนหอมรู้จักนั้น ต้นหอมไม่ได้สานต่อความสัมพันธ์หรือ
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อย่างไร ซึ่งต้นหอมตอบว่า “ไม่ใช่ไม่สานต่อคือท าตามที่เพ่ือนบอกทุกอย่าง สานอะไรคนไม่ใช่ตะกร้า” เป็นการ 
ตอบค าถามโดยการใช้อุปลักษณ์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเข้ากับการสาน
ตะกร้า ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๕๕๖, หน้า ๔๗๑)ได้ให้ความหมายของตะกร้าไว้ว่า 
ภาชนะสานโปร่งส าหรับใส่สื่งของมีรูปต่าง ๆ มีหูหิ้วหรือไม่มีก็ได้ ส่วนการสาน คือ อาการที่ใช้เส้นตอกท าด้วย 
ไม้ไผ่ หวาย กก ใบลาน เป็นต้น ขัดกันให้เป็นผืนเช่นเสื่อ หรือท าขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่าง ๆ เช่น กระบุง กระจาด 
ซึ่งการสานตะกร้าเป็นกริยาที่ถูกน ามาเปรียบเทียบกับการสานความสัมพันธ์ของบุคคล โดยในที่นี่คือ ต้นหอม 
ศกุนตลาและหนุ่มคนใหม่ชาวต่างชาตินั้นเอง 
 
สรุปและอธิปรายผล  

จากการศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิงจาก
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (NineEntertain)” โดยน าเนื้อหาจากการตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิงจาก
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน จ านวน ๓๘ วิดีโอ พบกลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถาม จ านวน ๖๘ ข้อความ  
ดังผลการศึกษาข้างต้น ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 

 
จากแผนภูมิ สรุปได้ดังนี้ กลวิธีที่พบมากที่สุด คือ การปฏิเสธสมมติฐานอย่างตรงไปตรงมา พบจ านวน  

๑๗ ข้อความ เนื่องจากการตั้งค าถามของผู้สัมภาษณ์ส่งผลต่อการสูญเสียหน้าของผู้ให้สัมภาษณ์ อาจก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อผู้ให้สัมภาษณ์ได้ บางค าถามอาจเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สามารถตอบค าถามได้  
บุคคลในวงการบันเทิงจึงใช้กลวิธีดังกล่าวพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบเพ่ือความเข้าใจของผู้สัมภาษณ์ในประเด็น
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ของค าถามนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากที่สุด ส่วนกลวิธีที่พบน้อยที่สุด คือ กลวิธีการหัวเราะ 
และกลวิธีการใช้อุปลักษณ์ พบจ านวนเท่ากัน คือ ๑ ข้อความ เนื่องจากอาชีพที่อยู่ในวงการบันเทิงมีภาวะเสี่ยงที่จะ
สูญเสียมากกว่าอาชีพหรือกลุ่มคนทั่วไปและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะมีผลกระทบต่อตนเองเป็นอย่างมาก การหัวเราะ เป็นอวัจนภาษาที่สามารถสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์
ให้รู้สึกผ่อนคลายได้ การตอบค าถามออกมาด้วยการหัวเราะเป็นการลดความเสี่ยงของการคุกคามหน้าของผู้ให้
สัมภาษณ์เองบางครั้งค าถามที่ผู้สัมภาษณ์ตั้งขึ้นเป็นค าถามที่ไม่สามารถพูดออกมาในที่สาธารณะได้  เสียงหัวเราะ 
จึงเป็นค าตอบที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่ตอบได้ และการตอบค าถามโดยวิธีการใช้อุปลักษณ์เป็นการถูกเปรียบเทียบของ  
สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งจากต่างกลุ่มกันหากตอบค าถามออกมาโดยการใช้อุปลักษณ์จะส่งผลต่อหน้าด้านลบ 
เป็นอย่างมากเพราะจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงส่งผลท าให้การตอบในลักษณะ
ทั้งสองอย่างนี้ คือ กลวิธีการหัวเราะและกลวิธีการใช้อุปลักษณ์ เป็นกลวิธีการตอบค าถามที่พบน้อยที่สุดที่บุคคล 
ในวงการบันเทิงใช้ตอบค าถามในการสัมภาษณ์ กลวิธีที่ไม่ปรากฏ คือ กลวิธีการต่อว่ากลับและกลวิธีการประชด
ประชัน ซึ่ง ๒ กลวิธีนี้เป็นกลวิธีที่มีการด่าทอและเสียดสีกันให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสียหายเพ่ือต้องการที่จะ  
รักษาหน้าของตนเองโดยการคุกคามหน้าผู้อ่ืนแทน การเลือกใช้กลวิธีนี้จะข้ึนอยู่กับความรุนแรงของการคุกคามหน้า
และความตรงประเด็นของค าถาม ซึ่งในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ไม่มีค าถามท่ีเกิดความรุนแรงจนเกินไป 

จากผลการศึกษาข้างต้นมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของวิมล  งามยิ่งยวด (๒๕๕๗) ศึกษาเรื่อง  
“กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามจากรายการวู้ดดี้ เ กิดมาคุย” ที่ผู้วิจัยน ามาเป็นกรอบในการวิจัย  
โดยผลการศึกษาพบว่า กลวิธีที่พบมากที่สุด คือ การปฏิเสธสมมติฐานอย่างตรงไปตรงมา และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิจจาภา วงษ์กระจ่าง (๒๕๔๕) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของนักการเมือง
ไทย” โดยผลการศึกษาพบว่า กลวิธีที่นักการเมืองนิยมใช้มากที่สุด คือ การปฏิเสธสมมติฐานของผู้สัมภาษณ์ และ
งานวิจัยของ สุมาลี พลขุนทรัพย์ (๒๕๖๑) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคลในวงการ
บันเทิงไทยจากรายการสามแซ่บ” โดยผลการศึกษาพบว่า กลวิธีที่บุคคลในวงการบันเทิงไทยจากรายการสามแซ่บ
นิยมใช้มากท่ีสุด คือ การปฏิเสธสมมติฐาน  

จากการอภิปรายร่วมกับงานวิจัยทั้ง ๓ เรื่องข้างต้น วิเคราะห์กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของ
บุคคลในวงการบันเทิงจากรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (NineEntertain) เป็นรายการสัมภาษณ์ที่มีรูปแบบการถาม 
- ตอบ ระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ ่งผู ้ที ่ท าหน้าที่สัมภาษณ์เรียกว่า  ผู้สัมภาษณ์ อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า 
ผู้ให้สัมภาษณ์และการถามค าถามแต่ละประเด็นเกิดจากผู้สัมภาษณ์ท่ีตั้งไว้ถามผู้ให้สัมภาษณ์จนกว่าจะได้รับค าตอบ
ที่น่าพึงพอใจ อย่างไรก็ตามการสัมภาษณ์ย่อมต้องมีลักษณะค าถามที่ต้องส่งผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ในขณะเดียวกันผู้สัมภาษณ์ต้องเกิดความเห็นใจด้วยถ้าหากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สามารถตอบหรือแสดงความคิดเห็น
หากเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่น าไปสู่การพาดพิงถึงบุคคลอ่ืนที่น าความเสียหายมาให้แก่ตัวผู้ให้สัมภาษณ์เอง  
ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการเลือกใช้กลวิธีในการตอบค าถามที่สะท้อนให้เห็นการใช้กลวิธีทางภาษาที่หลากหลาย
เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของตนเอง ทั้งหมดล้วนเป็นค าถามคุกคามหน้าที่ท าให้เกิดภาพลักษณ์ออกมาในเชิงลบและ 



396 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

เชิงบวกทั้งสิ้น อีกทั้งการเลือกใช้กลวิธีในการตอบค าถามจึงมีความส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ในหน้าที่การงานของบุคคล
ในวงการบันเทิงและแสดงให้เห็นว่าการตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิงผ่านสื่อโทรทัศน์มีความส าคัญ  
เป็นอย่างยิ่ง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ๑. ผลการศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิงจาก
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (NineEntertain)” ในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นความรู้เกี่ยวกับการตอบค าถาม 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๒. ผลการศึกษาสามารถสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการใช้
กลวิธีทางภาษาที่หลากหลายเพ่ือรักษาภาพลักษณข์องผู้ส่งสาร  
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
 ๑. ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรวิเคราะห์กลวิธีการตอบค าถามในการสัมภาษณ์ประเภท   อ่ืน ๆ เช่น 
การสัมภาษณ์เพ่ือเข้าท างานหรือเข้ารับการศึกษาต่อ 
 ๒. ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรวิเคราะห์การตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิงเฉพาะส่วนบุคคล 
๓. ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรวิเคราะห์การสัมภาษณ์ในการสื่อสารมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ วารสาร  
เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างอิง  

นิจจาภา วงษ์กระจ่าง.  (๒๕๔๕).  กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของนักการเมืองไทย.  วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

พีระสิทธิ์ สุวรรณเลิศ.  (๒๕๕๓).  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับชมรายการแพร่ภาพทางสถานี 
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ในเขตจังหวัดเลย.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๒๕๕๖).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ :  
นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 

วิมล งามยิ่งยวด.  (๒๕๕๗).  กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามจากรายการวู้ดดี้เกิดมาคุย.  ปริญญานิพนธ์
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุมาลี พลขุนทรัพย์.  (๒๕๖๑).  กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของบุคคลในวงการบันเทิงไทยจาก
รายการสามแซ่บ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม. 
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เสริมศักดิ์ ธรรมปรก.  (๒๕๔๘).  สภาพการด าเนินงานและแนวทางพัฒนาการผลิตรายการโทรทัศน์การเรียน
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วิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฎในภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) 

อภิสรา โชติรัตน์1  โชติกา วิจิตรพันธุ์2  และณัชรดา สมสิทธิ์3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏในภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์            
(Maleficent) ทั้งภาคที่ 1 และภาคที่ 2 ซึ่งมีเค้าโครงเรื่องมาจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง เรื่อง เจ้าหญิงนิทรา  
โดยความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการมีการน าทฤษฎีวรรณกรรมล้อ (Parody) และทฤษฎีคู่ตรงข้าม     
(Binary Opposition) มาใช้โดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือรายละเอียดต่างๆ ภายในเรื่องที่มีการเพ่ิมเติมหรือและ
ลดทอนเพ่ือเกิดความแปลกใหม่น่าสนใจ   

 ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏในภาพยนตร์  เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) นั้นเป็น
ภาพยนตร์ที่มีการล้อลักษณะบางประการจากนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา เช่น กาลดความส าคัญของ 
ตัวละคร หรือการกลับบุคลิกของตัวละคร โดยอาศัยการสร้างลักษณะคู่ตรงข้ามกับวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  
การสร้างความผิดปกติวิสัยไปจากขนบการเล่าเรื่องของเทพนิยาย การบรรยายถึงที่มาและสาเหตุที่ท าให้ตัวละคร
มาเลฟิเซนต์กลายเป็นแม่มดใจร้าย เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเห็นใจและเป็นการสร้างความชอบธรรมให้ตัวละครร้าย 
อีกท้ังก าหนดองค์ประกอบของภาพยนตร์ เช่น ฉาก หรือ สัญลักษณ์ในเรื่อง โดยแฝงความหมายที่ชวนให้ภาพยนตร์
เรื่องนั้นมีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ : กลวิธีการเล่าเรื่อง มาเลฟิเซนต์ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3 อาจารย์, คณะศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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บทน า 

 

ในปัจจุบันการสื่อสารเข้ามามีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก  ทั้งด้านการท างาน  
การติดต่อสื่อสารและการสร้างความบันเทิง สังเกตได้จากพฤติกรรมการเสพสื่อของคนในสังคม ทั้งที่เสพเพ่ือรับ
ความรู้ที่ได้จากเนื้อหาสาระที่ปรากฏบนสื่อ รวมทั้งการเสพสื่อเพ่ือความสนุกสนานและจรรโลงใจจากเพลง  
ละครโทรทัศน์ รวมไปถึงภาพยนตร์ต่างๆ  

ภาพยนตร์ถือเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ความนิยมของสื่อภาพยนตร์
อาจเนื่องมาจากการที่เนื้อหาของภาพยนตร์เป็นการจ าลองจากสถานการณ์จริงที่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ 
ในปัจจุบัน ทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามยุคสมัยนั้นๆ การศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องจากภาพยนตร์จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่ท าให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้ส่งสารได้  ทั้งนี้ รัตนา จักกะพากและจิรยุทธ์ 
สินธุพันธ์ ( 2545,น.1 ) ได้กล่าวว่าภาพยนตร์อาจเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถใช้กลวิธีของการเล่าเรื่องได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
ที่สุดสื่อหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้คนจ านวนมากให้ความสนใจในภาพยนตร์ ทั้งในฐานะที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์หรือ
ในฐานะผู้เสพสารภาพยนตร์ที่มีวิธีกลวิธีการเล่าที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง มู่หลาน  
( อ้างถึงใน ภวินี ตึกดี เทพทอง,2560,น.34 ) ซึ่งกลวิธีการน าเสนอของเรื่องคือการน าเสนอการแสดงออก 
ที่ต่างออกไปจากขนบธรรมเนียมเดิมของจีน โดยในเรื่องนี้ตัวละครเอกสามารถท าทุกอย่างได้ตามต้องการ เช่น  
การออกรบ แต่ในความเป็นจริงแล้วขนบธรรมเนียมของจีนมักไม่เห็นด้วยกับการกระท าลักษณะนี้ โดยคนจีนมองว่า
ผู้หญิงควรมีหน้าที่ดูแลบ้านและคนในครอบครัว อีกทั้งยังมองว่าการมีลูกสาวก็เปรียบเสมือนกับการมีส้วม 
อยู่หน้าบ้าน แสดงถึงการถูกกดขี่และการไม่มีสิทธิ์ในการเลือกหรือมีอิสระ ซ่ึงตรงข้ามกับพฤติกรรมการแสดงออก
ของตัวละครเอกในเรื่อง ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่ากลวิธีการเล่าเรื่องจึงมีความส าคัญในการสร้าง
ความน่าสนใจให้แก่ภาพยนตร์ไม่น้อย นอกจากนี้ สังเกตกลวิธีการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องจะพบว่า
ผู้สร้างภาพยนตร์มักจะซ่อนเจตนาบางอย่างไว้ผ่านกลวิธีการเล่าเรื่องท่ีปรากฏอยู่เสมอ 

ในปัจจุบันภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทุกเพศทุกวัยก็คือ  ภาพยนตร์แฟนตาซี  
คาร์ล กุสตาฟ (1957 อ้างถึงใน กอบพร ถิรเจริญสกุล, 2554,น.11) กล่าวว่า ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีสัตว์ 
พูดได้ ไม่มีสิ่งของมีชีวิต ไม่มียักษ์ ไม่มีมนุษย์ตัวจิ๋ว ไม่มีเทวดานางฟ้า ไม่มีภูตผีปีศาจ ไม่มีเวทมนตร์ ไม่มีความ 
น่าตื่นตาตื่นใจ แม้ทั้งหมดนี้จะไม่มีในชีวิตจริง แต่มีอยู่ในโลกมหัศจรรย์ของวรรณกรรมแฟนตาซี ดังนั้น แฟนตาซี 
จึงหมายถึงลักษณะของตัวละคร ฉาก เหตุการณ ์หรือโครงเรื่องที่มีลักษณะเกินกว่าความเป็นจริง ไม่มีทางเป็นไปได้
ชีวิตปกติ แฟนตาซีมีวิวัฒนาการจากการเป็นเพียงเรื่องเล่าประเภทต านานอันเกี่ยวกับเทพเจ้าที่ผู้คนในอดีตกาล
เคารพนับถือ ต่อมาจึงมีเทพนิยายและนิทานพ้ืนบ้านอันเป็นเรื่องเล่าเฉพาะของแต่ละพ้ืนถิ่นซึ่งเกิดจากการ
ประสานกันของวัฒนธรรมในท้อถิ่นนั้นๆ กลายเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ แล้วจึงเริ่มมีผู้ประพันธ์นิทานใหม่ๆ ขึ้นมา
จากมุมมองของตัวเองจากนั้นจึงพัฒนามาเป็นลักษณะของวรรณกรรมแฟนตาซีในปัจจุบัน  แต่ไม่จะประเภทใด 
สมัยใดก็ยังคงความมหัศจรรย์เกินจริงอันเป็นเอกลักษณ์ของ แฟนตาซีไม่เสื่อมคลาย ซึ่งต่อมามีการน ามา
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ปรับเปลี่ยนจากวรรณกรรมเป็นภาพยนตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับสารและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามสมัยนิยม 
 ภาพยนตร์แฟนตาซีซึ่งมักกล่าวถึงเรื่องราวเหนือจินตนาการนั้น จะท าให้ผู้รับสารสามารถสังเกตกลวิธี 
การเล่าเรื่องที่มีลักษณะพิเศษหรือแตกต่างจากภาพยนตร์ประเภทอ่ืนๆได้ง่าย โดยกลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏ 
ในภาพยนตร์นั้นมักไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักความเป็นจริง ในส่วนนี้อาจจะมีส่วนช่วยท าให้ภาพยนตร์เหล่านี้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายในผู้ชมหลากหลายวัย และจากการสังเกตจะพบว่าในภาพยนตร์เหล่านี้มักมีการเพ่ิมหรือ
สอดแทรกสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายทางอ้อมที่ช่วยส่งเสริมให้ภาพยนตร์ประเภทนี้น่าสนใจและน่าติดตาม เช่น 
การที่ตัวละครมีพลังอ านาจที่มากกว่าตัวละครอ่ืนในเรื่อง หรือการมส่วนประกอบที่เพ่ิมเติมในร่างกายให้แตกต่าง
จากคนทั่วไป เช่น การที่ตัวละครมีปีก หาง เป็นต้น  
  ภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่องหนึ่งที่มีกลวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ และพลิกแพลงมุมมองในการเล่าเรื่อง 
จนเป็นที่พูดถึงในวงการวรรณกรรมและภาพยนตร์อย่างมาก ก็คือ ภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent)  
โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีการดัดแปลงเรื่องราวมาจากวรรณกรรมพ้ืนบ้านเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา(Sleeping beauty)  
ซึ่งแต่งโดย พ่ีน้องตระกูลกริมม์  (Brother Grimm) มีเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่ถูกสาปในวันล้างบาป 
วันเกิดว่า ในวันเกิดอายุ 15 ย่างเข้า 16 ของเจ้าหญิง เธอจะถูกเข็มปั่นด้ายต านิ้วท าให้หลับใหลในนิทราไป 100 ปี 
วิธีแก้มีเพียงการจุมพิตจากรักแท้เท่านั้นจึงจะท าให้พ้นจากค าสาปได้  หลังจากวันนั้นพระราชาก็สั่งให้ท าลาย 
เครื่องปั่นด้ายให้หมดทั้งเมือง เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันเกิดในในปีที่  15 ย่างเข้า 16 ของเธอ เธอก็ได้ไปพบกับ 
หญิงชราที่ก าลังปั่นด้ายด้วยความสนใจเธอจึงขอหญิงชราท า ปรากฏวาเข็มปั่นด้ายทิ่มเข้าไปที่นิ้วของเธอท าให้เธอ
หลับใหลไป นางฟ้าใจดีจึงเสกให้ทุกคนหลับและรอตื่นมาพร้อมๆกับเจ้าหญิง ทั้งยังสร้างป่าหนามไว้รอบๆ ปราสาท 
จนกระท่ังมีเจ้าชายองค์หนึ่งผ่าป่าหนามเข้ามาในปราสาท เมื่อเข้ามาถึงห้องบรรทมของเจ้าหญิง เจ้าชายถึงกับตะลึง
ในความงดงามของเจ้าหญิง เจ้าชายจึงบรรจงคุกเข่าลงจุมพิตเจ้าหญิง จากนั้นเจ้าหญิงและผู้คนในปราสาท 
ก็ตื่นข้ึนมาพร้อมกับป่าหนามรอบๆปราสาท  หายไป จากนั้นเจ้าหญิงและเจ้าชายก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
( Brother Grimm,ค้นจากhttps://www.booksummarynet ) 
  อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์เรื่อง Maleficent ซึ่งเข้าฉายครั้งแรกในปี 2014 ได้มีการปรับมุมมองของผู้เล่า 
ทั้งยังเปลี่ยนแปลงตัวละครหลักจาก เจ้าหญิงนิทรา มาเป็น Maleficent ( แม่มดใจร้าย ) ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ 
มีเนื้อหาที่มีความแตกต่างไปจากเดิม โดยในภาพยนตร์เรื่อง Maleficent เป็นการน าเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
ก่อนที่จะมาเป็นเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา เป็นการกล่าวถึงภูมิหลังของตัวละครแม่มดใจร้าย ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่แม่มด 
ใจร้ายปรากฏตัวที่ปราสาทในวันอวยพร และกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่มดใจร้ายและเจ้าหญิงนิทรามากขึ้น 
ทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่อง Maleficent จึงเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นการแสง
ความคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์จากเพจรีวิวภาพยนตร์ชื่อดังโลกออนไลน์อย่างนักเลงโรงหนังที่ให้คะแนนภาพยนตร์
เรื่องนี้ถึง 9 จาก 10 คะแนนอีกทั้งในเว็บไซต์  beartai ยังได้ให้ข้อมูลไว้ว่าภาพยนตร์เรื่อง  มาเลฟิเซนต์ 
(Maleficent)  เป็นภาพยนตร์ที่ท ารายได้สูงสุดในการเข้าฉายในสัปดาห์แรก โดยกวาดรายได้ไปกว่า 36 ล้านเหรียญ
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สหรัฐฯซึ่งเป็นอันดับที่ 1 การจัดอันดับดังกล่าว ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มีการทุ่มทุนสร้างกว่า 185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
จากงบประมาณการสร้างรวมไปถึงตัวภาพยนตร์ที่ปรากฏแสง สี เสียงที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกใจ
หากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจของใครหลายคน 
 ภาพยนตร์เรื่อง ถือเป็นภาพยนตร์ที่ด าเนินเรื่องล้อ (Parody) กับวรรณกรรมพ้ืนบ้านเรื่อง เจ้าหญิง-นิทรา 
(Sleeping beauty) และปรากฏการตีความเนื้อหาของวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่แตกต่างไปจากเดิมและกลวิธี 
การน าเสนอวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่กลุ่มผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาซึ่งการศึกษา  
ครั้งนี้จะท าให้เห็นลักษณะการถ่ายทอดเรื่องเล่าในปัจจุบันและเข้าใจกลวิธีการน าเสนอศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อ
ภาพยนตร์ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อีกทั้งกลวิธีการเล่าเรื่องรวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่ปรากฏในภาพยนตร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังสามารถน ามาสะท้อนมุมมองที่ท าให้เกิดข้อคิดที่สา มารถน ามาใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องหรือองค์ประกอบที่ปรากฏในภาพยนตร์  
เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
เพ่ือศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) 
 

วิธีการศึกษา 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏ 

ในภาพยนตร์และวรรณกรรมที่น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ 1) วรรณกรรมพ้ืนบ้าน เรื่อง เจ้าหญิง
นิทรา (Sleeping beauty) 2) ภาพยนตร์เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) ภาค 1 ก าเนิดนางฟ้า  ค.ศ.2014   
3) ภาพยนตร์เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) Maleficent ภาค 2 นางพญาปีศาจ ค.ศ.2019 โดยในการศึกษา 
ครั้งนี้มีรายละเอียดแนวทางการศึกษาร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเล่าเรื่อง
ประกอบสร้าง (constructed) ของนพพร ประชากุล(2543) รวมทั้งแบบแผนตรรกะภายในเรื่องพิจารณา 
การเดินเรื่อง และองค์ประกอบของเรื่องนั้นว่าถูกก าหนดด้วยขนบหรือกติกา(convention) ที่เกี่ยวข้องเรื่องใด 
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ1.ระดับเนื้อความหรือระดับตัวบท คือเนื้อความท่ีรับรู้ได้ด้วยตาเป็นรูปธรรม
ตามที่ปรากฏจริงๆ เช่น เนื้อความต่างๆ ในนวนิยาย 2.ระดับเนื้อเรื่อง เป็นระดับโครงสร้าง ที่เป็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของแนวคิดหรือมโนทัศน์ (Concept)ที่อยู่ในเรื่องโดยการศึกษาการเล่าเรื่องในระดับเนื้อความจะดูที่
องค์ประกอบการเล่าเรื่องจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานการวิจัย    

 
ผลการศึกษา 

 ภาพยนตร์  เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) เป็นภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่องมาจากนิทานพ้ืนบ้าน  
เรื่อง เจ้าหญิงนิทรา (Sleeping beauty) ผู้สร้างได้น าโครงเรื่องของนิทานพ้ืนบ้านมาดัดแปลง และถ่ายทอด 
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ตามลักษณะของวรรณกรรมล้อ โดยกลวิธีการล้อที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) นี้เป็นการ
ล้อลักษณะบางประการของนักเขียนหรือวรรณกรรมเรื่องอ่ืน (technique) ซึ่งกลวิธีข้างต้นนี้เป็นกลวิธีการล้อ  
โดยอาศัยความไม่เหมาะสมกลมกลืน ความพลิกผันผิดคาด และความผิดปกติวิสัยเป็นหลัก (เสาวณิต  จุลวงศ์, 
2558) โดยปรากฏการล้อผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องดังต่อไปนี้  
 

1. การก าหนดโครงเรื่องและการด าเนินเรื่อง ( Plot ) 

โครงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) มีการน าเอาเค้าโครงของนิทานพ้ืนบ้าน
เรื่องเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty) มาใช้ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีการเพ่ิมเติมเนื้อหา การด าเนินเรื่องโดยใช้ 
การเล่าเรื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา โดยมีการ
กล่าวถึง วิถีชีวิตของมาเลฟิเซนต์หรือแม่มดใจร้ายในวัยเด็ก การถูกพระราชาซึ่งเป็นบิดาของเจ้าหญิงนิทรา
หลอกลวงและหักหลัง ซึ่งเหตุการณ์ท่ีมาเลฟิเซนต์ถูกหักหลังในวัยเด็กนี้ เชื่อมโยงสู่การให้พร(สาป)เจ้าหญิง
นิทราให้เจอกับรักแท้ การที่มาเลฟิเซนต์ติดตามและเฝ้ามองเจ้าหญิงนิทราเจริญเติบโตตลอดหลายปี  
โดยปรากฏผ่านการบรรยายและมีบทสนทนาควบคู่กันไป  

ภาพยนตร์เรื่องมีการเปิดเรื่องคล้ายกับขนบการเล่าเรื่องแบบนิทาน โดยเริ่มจากค าว่า 
“กาลครั้งหนึ่ง ”และต่อด้วยการแนะน าตัวละคร ที่ถูกแฝงเข้าไประหว่างการบรรยายสภาพแวดล้อม 
รวมถึงมีการเปิดตัวของมาเลฟิเซนต์ที่เป็นตัวละครหลักของภาพยนตร์ อีกทั้ งในตอนต้นเรื่องยังมีฉากที่
มาเลฟิเซนต์และสเตฟานได้พบกัน ซึ่งภายหลังสเตฟานได้เป็นพระราชาและเป็นบิดาของเจ้าหญิงนิทรา  
ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของปมแห่งความขัดแย้งที่จะตามมา  
ซึ่งการเปิดเรื่องในภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) นี้เป็นเสมือนปฐมบทของนิทานพ้ืนบ้าน 
เรื่องเจ้าหญิงนิทรา  

ภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) มีการด าเนินเรื่องตามล าดับปฏิทิน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นก่อนจะมาเข้าสู่เรื่องราวในวรรณกรรม เรื่อง เจ้าหญิงนิทรา โดยค่อย ๆ แสดงให้เห็นถึงที่มาของ
เหตุการณ์ในเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา ว่าเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในเรื่องเจ้าหญิงนิทรานั้นมีที่มาจากความ  
อยุติธรรมที่มาเลฟิเซนต์ได้รับในภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) การพัฒนาของตัวละครและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ด าเนินไปตามผลของการกระท าท่ีเกิดข้ึนจากตัวละครในเรื่อง  

ภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent)มีการปิดเรื่องไปตามแบบฉบับที่เป็นขนบของเทพนิยาย 
นั่นก็คือการจบแบบสุขนาฏกรรม โดยตัวละครแต่ละตัวก็จะรับผลจากการกระท าของตัวเอง และบทสรุป
ของคู่พระนางในเรื่องก็ได้อยู่ครองรักกันอย่างมีความสุข ซึ่งในตอบจบของภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ 
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(Maleficent)ก็ยังคงรักษาตอนจบที่เหมือนกับเรื่องเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty) เอาไว้ ทั้งนี้ตัวของ
ผู้วิจัยมองว่าเหตุที่ไม่สามารถจบให้แตกต่างจากเรื่องเจ้าหญิงนิทรานั่นเองมาจากตัวบทของเรื่องเจ้าหญิง
นิทรามีลักษณะเป็นนิทานพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียง และถูกน ามาดัดแปลงเป็นวรรณกรรมและภาพยนตร์ 
แอนิเมชั่นที่ชื่อเสียงมากมาก่อน ภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) จึงพยายามที่จะคงเอกลักษณ์
เค้าโครงมาจากเรื่องดังกล่าวรวมไปถึงขนบการเปิดเรื่องและการจบเรื่องตามขนบการสร้างงานเทพนิยาย
เอาไว้ โดยลักษณะงานเช่นนี้จะสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่วงวัยและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ที่รับชม 
ส่วนใหญ่นั้นคือเยาวชน ดังนั้นด้วยสาเหตุต่างๆที่กล่าวมานี้ภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent)  
จึงไม่สามารจบในรูปแบบอ่ืนๆได้มากนักตามที่ผู้ชมหลายๆคนคาดหวังจะเห็นความแตกต่างจากภาพยนตร์
เรื่องนี้ได้ 

2. การน าเสนอแก่นความคิดของเรื่อง (Theme) 

แก่นเรื่องที่ใช้การด าเนินเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) คือ ความรัก 
เช่นเดียวกับนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty) หากแต่นิทานพ้ืนบ้านเรื่องเจ้าหญิง
นิทราที่เป็นต้นฉบับที่เน้นไปที่ความรักระหว่างชายหญิง ส่วนในภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความเอ้ืออาทรระหว่างแม่กับลูก ซึ่งเป็นลูกที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ 
ทางสายเลือด ซึ่งในส่วนที่แสดงความรักระหว่างแม่ลูก โดยหมายถึงมาเลฟิเซนต์และออโรร่า  

นอกจากนี้ การก าหนดให้มาเลฟิเซนต์ซึ่งมาจากป่ามัวส์และมีอ านาจพิเศษสามารถบันดาล 
สิ่งที่มนุษย์ต้องการได้ ให้อภัย และช่วยเหลือมนุษย์เสมอก็ยังสามารถน ามาตีความได้ว่า มาเลฟิเซนต์ 
(Maleficent) นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของแม่หรือธรรมชาติ เพราะทั้งธรรมชาติและแม่นั้น
เปรียบเสมือนเป็นผู้สร้าง ผู้ให้ชีวิตและเป็นผู้ ดูแลรักษา ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญในภาพยนตร์เป็นอย่างมาก  
โดยในภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) จะมีการแสดงให้เห็นถึงการที่มนุษย์ร้องขอ 
ความช่วยเหลือจากธรรมชาติซึ่งในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

ภาพยนตร์เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) เป็นภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ โดยจะสังเกตว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ท าลายธรรมชาติ
ทั้งที่ธรรมชาติไม่เคยรุกรานมนุษย์  แต่ในทางกลับกันตัวของมนุษย์เองก็โหยหาความเป็นธรรมชาติ  
ความจริงใจหรือวัฒนธรรมด้ังเดิมของมนุษย์เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งภายในจิตใจ 
ของตัวเอง    

ภาพยนตร์เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) เป็นภาพยนตร์ที่มีเค้าโครงและเนื้อหาเพ่ิมเติม 
จากวรรณกรรมเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty) ค่อนข้างเยอะในภาคแรก ส่วนเนื้อหาที่ปรากฎ 
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ในภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) ในภาคที่ 2 ของภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) 
นั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่มีเค้าโครงของวรรณกรรมเรื่องเจ้าหญิงนิทราอยู่เลย เพียงแต่เป็นเนื้อหา  
ที่ต้องการให้ผู้รับชมรู้จักตัวของมาเลฟิเซนต์มาขึ้น รวมถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับยอมรับในความแตกต่าง
ของความเป็นตัวตนและการพึ่งพาธรรมชาติของมนุษย์ 

3. การสร้างตัวละครที่มีลักษณะตรงข้ามกับนิทานพื้นบ้านเรื่องเจ้าหญิงนิทรา  

ภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) มีเอกลักษณ์แตกต่างจากนิทานพ้ืนบ้านและ
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่มีการน ามาจัดท าก่อนหน้านั้น โดยในภาพยนตร์มีการเปลี่ยนบทบาทของตัวละคร  
ซึ่งท าให้ตัวบทและเรื่องราวเกิดความน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของ 
ตัวละครเอกจากตัวละครแบบแบน ( Flat Character ) เป็นเสมือนตัวละครที่เป็นตัวแทนของความดีและ
ความชั่วเพียงด้านเดียวให้กลายมาเป็นตัวละครแบบกลม (Round Character)  ซึ่งมีความดี ความเลว 
และอารมณ์อ่ืนๆซึ่งใกล้เคียงกับอารมณ์ของมนุษย์มากขึ้น  อีกทั้งยังมีการบรรยายที่มาของอารมณ์และ
พฤติกรรมของตัวละคร จึงท าให้เรื่องราวต่างๆ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีการกลับบทบาทของตัวละคร จากร้ายเป็นดี ดีเป็นเป็นร้าย และก าหนดซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการล้อวรรณกรรมต้นฉบับโดยการ สร้างความพลิกผันผิดคาด และความแตกต่างไปจาก 
ความรับรู้ทั่วไปของคนในสังคม โดยปรากฏการสร้างตัวละครเอกที่ผิดไปจากความรับรู้ของผู้คนทั่วไป 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

3.1 มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 ภาพมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) : ที่มา Pinterest (ม.ป.ป.) 
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ลักษณะการสร้างตัวละครมาเลฟิเซนต์นั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก มาเลฟิเซนต์ให้ค านิยาม
ตนเองว่าเป็นนางฟ้า ซึ่งค่อนข้างมีความแตกต่างจากภาพลักษณ์หรือลักษณะของนางฟ้าในภาพยนตร์เรื่อง
อ่ืนที่เคยเห็น ทั้งลักษณะทางกายภาพที่ตัวของมาเลฟิเซนต์ซึ่งเหมือนตัวละครฝ่ายร้าย คือมีเขา มีเขี้ยว 
ลักษณะของเครื่องแต่งกายและองค์ประกอบต่างๆ ทั้งสีที่ใช้บนเครื่องแต่งกายโดยส่วนใหญ่จะเป็นสีด า 
ที่ดูอึมครึมซึ่งแค่การมองการแต่งกายภายออกเพียงเท่านี้ก็สามารถท าให้ตัวของผู้รับชมภาพยนตร์ 
สร้างภาพเหมารวมว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวร้ายทั้งที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปหรือบางสิ่งที่ตัวละครตัวนี้เป็นจริงๆ 
ซึ่งผู้สร้างได้ก าหนดให้ภาพลักษณ์ภายนอกของมาเลฟิเซนต์นั้นขัดแย้งกับลักษณะนิสัยของมาเลฟิเซนต์ 
ที่แม้จะดูเฉยชา และไม่น่าไว้วางใจ หากแต่ผู้สร้างก าหนดให้มาเลฟิเซนต์มีจิตใจดี มีเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น 
และให้อภัย ซึ่งลักษณะนิสัยเหล่านี้เป็นลักษณะนิสัยของตัวละครฝ่ายดี  

ทั้งนี้ การสร้างลักษณะภายนอกและพฤติกรรมของตัวละครมาเลฟิเซนต์ให้แตกต่างไปจาก 
เทพนิยายนี้ ถือเป็นการล้อขนบของเทพนิยาย และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ผู้สร้างต้องการ  
จะน าเสนอด้วยว่า ผู้คนในสังคมปัจจุบันมักตัดสินบุคคลอ่ืนจากภาพลักษณ์ภายนอก โดยไม่ ทราบถึง 
ภูมิหลังหรือที่มาของบุคคลอื่นๆอย่างแท้จริง 

3.2 เจ้าหญิงนิทราหรือออโรร่า (Aurora) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2 : เจ้าหญิงนิทราหรือออโรร่า (Aurora) ที่มา Pinterest (ม.ป.ป.) 

ตัวละครออโรร่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ส าคัญของเรื่องนี้ โดยในนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา
นั้น เจ้าหญิงออโรร่าคือ ตัวละครฝ่ายดีที่ประสบชะตากรรมที่น่าสงสาร เป็นหญิงสาวที่มีภาพลักษณ์น่าทะนุ
ถนอม ปกป้อง ในภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) ผู้สร้างได้ก าหนดลักษณะของตัวละคร 
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ออโรร่าให้เป็นตัวละครฝ่ายดีเช่นเดิม เป็นตัวละครให้เป็นเสมือนกุญแจส าคัญที่ท าให้ตัวละครมาเลฟิเซนต์
เปลี่ยนแปลงตนเอง และแสดงถึงความอ่อนโยนออกมา ทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) 
ผู้สร้างได้ก าหนดให้เจ้าหญิงออโรร่าและมาเลฟิเซนต์สนิทสนมและรักกัน เช่นเดียวกับแม่และลูก  
ซึ่งแตกต่างจากนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง เจ้าหญิงนิทราซึ่งก าหนดให้ทั้งสองเป็นตัวแทนของความดีและ  
ความชั่วร้าย 

นอกจากนี้ ผู้สร้างยังเพ่ิมเติมลักษณะของตัวละครออโรร่าให้เป็นตัวละครที่สดใส สร้างอุปนิสัย
ของตัวละครให้เป็นหญิงสาวที่ร่าเริง รักสัตว์ เข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย มีจิตใจที่แข็งแกร่งและเข้มแข็ง ซึ่งขัดแย้ง
กับภาพลักษณ์ของเจ้าหญิงนิทราในนิทานพื้นบ้าน ซึ่งมักจะถูกตัดสินอ่อนแอ ไร้ความสามารถ  

3.3 นางฟ้าแม่ทูนหัว 

ทั้งนี้ ตัวละครที่สะท้อนให้เห็นถึงการล้อนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง เจ้าหญิงนิทราก็คือ ตัวละครนางฟ้า
แม่ทูนหัวทั้ง 3 องค์ของเจ้าหญิงออโรร่า ซึ่งตัวละครทั้ง 3 ตัวนี้ถือเป็นตัวละครประกอบหากแต่ก็เป็น  
ตัวละครที่ผู้คนจดจ าได้มากที่สุดในฐานะนางฟ้าที่ดี ซึ่งในนิทานพ้ืนบ้านเรื่องเจ้าหญิงนิทรานั้นตัวละคร
นางฟ้าแม่ทูนหัวจะเป็นผู้ให้พรและจ าเป็นต้องเลี้ยงดูเจ้าหญิงออโรร่าอายุครบ 16 ปี และปกป้องดูแล 
เจ้าหญิงออโรร่าด้วยความเป็นห่วง ซึ่งภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent)เหล่านางฟ้าทั้ง 3  
กลับกลายเป็นตัวละครที่ถูกลดความส าคัญกลายเป็นตัวตลกและให้ความช่วยเหลือตัวละครเอกเรื่องนี ้
ไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นเช่นเดียวกับในวรรณกรรม ที่ผู้ชมจะเห็นว่านางฟ้านั้น เลี้ยงเด็กไม่เป็น ไม่รู้ว่า 
ต้องให้เด็กกินอะไร ท ายังไงให้เด็กหยุดร้อง อีกทั้งพฤติกรรมการแสดงของเหล่านางฟ้ายังดูซื่อและ 
ไม่สามารถดูแลออโรร่าอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงลักษณะพฤติกรรมของนางฟ้าแม่ทูนหัวนี้ท าให้เกิด 
ความตลกขบขัน  ลดความส าคัญของตัวละคร อีกทั้งยังเป็นการยั่วล้อขนบการเขียนวรรณกรรม          
เรื่องเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty)  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3 ภาพนางฟ้าทั้ง 3 
ที่มา : ภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) ภาคที่ 2 นางพญาปีศาจ ค.ศ. 2019 
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ทั้งนี้ จากการสร้างตัวละครที่ปรากฎในภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficen) สามารถเห็นถึง
การก าหนดตัวละครแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposite) ที่ผู้สร้างก าหนดขึ้น โดยภาพยนตร์ เรื่อง 
มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) มีการกลับบุคลิกของตัวละคร ที่มีความแตกต่างจากวรรณกรรม เรื่องเจ้าหญิง-
นิทรา(Sleeping Beauty) อย่างชัดเจนดังจะเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอก อุปนิสัย และพฤติกรรม 
การแสดงของตัวละครแต่ละตัว 

4. การสร้างฉากตามขนบเทพนิยาย 

กลวิธีการสร้างฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) ถือเป็นกลวิธีเดียว 
ในภาพยนตร์ที่ ผู้ สร้ า งยั งคงยึดถือตามแนวทางการสร้ าง เทพนิยายที่ มุ่ ง เน้นถึ งจินตนาการ  
เรื่องเหนือธรรมชาติ มีการกล่าวถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ หากแต่ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์            
(Maleficent) ก็ไม่ได้ยึดถือฉากและบรรยากาศตามวรรณกรรมต้นฉบับทั้งหมด ผู้สร้างได้เพ่ิมเติมฉาก 
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตของมาเลฟิเซนต์มีถิ่นพ านักอยู่ที่ป่ามัวส์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์   
ซึ่งการก าหนดในลักษณะดังกล่าวท าให้ตัวละครมาเลฟิเซนต์ถูกเชื่อมโยงกับธรรมชาติ  ขณะเดียวกัน 
ก็ก าหนดให้ปราสาทของเจ้าหญิงนิทราหรือเจ้าหญิงออโรร่ากลายเป็นภาพของเมืองที่มีความเจริญสูงสุด  
ซึ่งการถ่ายทอดฉากที่ปรากฏนี้ถือเป็นการเพ่ิมเติมรายละเอียดและแสดงให้เห็นถึงความขัดกันระหว่าง
ธรรมชาติกับเมือง 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4 

 ฉากเมืองและธรรมชาติทีต่ั้งอยู่ตรงกันข้ามโดยมีแม่น้ าขวางกั้นและการแสดงถึงการแบ่งแยกเมืองกับธรรมชาติ 

 ที่มา : ภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟเิซนต์ (Maleficent) ภาคที่ 2 นางพญาปีศาจ ค.ศ. 2019 
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โดยผู้สร้างก าหนดฉากเมืองมัวร์สของมาเลฟิเซนต์ที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ และก าหนดให้
ปราสาทของสเตฟานและปราสาของฟิลลิปเป็นพ้ืนที่ของเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
มนุษย์ อีกทั้งยังกล่าวถึงการบุกรุกและน าทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ ซึ่งเป็นการการสอดแทรกแนวคิด
เกี่ยวกับการการพ่ึงพาธรรมชาติ หรือการเบียดเบียนธรรมชาติขอมนุษย์อีกด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้สร้าง 
ได้เพ่ิมเติมเข้าไปในภาพยนตร์ โดยประเด็นดังกล่าวแสดงถึงความสมจริงมากกว่าการด าเนินตามขนบ 
การแต่งเทพนิยาย และเป็นประเด็นที่แสดงให้เห็นว่า  ภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์  (Maleficent)  
เป็นภาพยนตร์ที่มีการล้อนิทานพื้นบ้านเรื่อง เจ้าหญิงนิทราเพียงบ้างส่วนเท่านั้น เนื่องจากประเด็นดังกล่าว
เป็นประเด็นใหม่ที่ผู้สร้างก าหนดขึ้นเอง และมีแนวคิดท่ีไม่เชื่อมโยงเข้าสู่วรรณกรรมต้นฉบับแต่อย่างไร   

ภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) ในภาคที่ 1 ก าเนิดนางฟ้า(2014) แสดงให้เห็น 
ความแตกต่างรวมถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายมุมจากวรรณกรรมเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา 
(Sleeping Beauty) ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและมุมมองของผู้ชมต่อตัวละครเรื่อง ท าให้ 
ตัวผู้ชมเข้าใจความเป็นมาของการกระท าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่ามาจากสาเหตุใด ในภาพยนตร์ยังช่วย 
ในการขยายหรือบอกรายละเอียดไม่เคยรู้  เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับวรรณกรรมเรื่องเจ้าหญิงนิทรา
(Sleeping Beauty)ที่เคยรู้ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์  (Maleficent) ในภาคที่  2 นางพญาปีศาจ(2019) เป็นการให้
รายละเอียดเกี่ยวกับมาเลฟิเซนต์เพ่ิมเติมจากวรรณกรรมเรื่องเจ้าหญิงนิทรา(Sleeping Beauty) อีกทั้ง 
มีการสอดแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสังคมในปัจจุบัน เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับในความ
หลากหลายและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตบนโลก และแนวคิดที่เกี่ยวกับการพ่ึงพาธรรมชาติของมนุษย์
เพ่ือให้มนุษย์ตระหนักถึงการกระท าของตนเองว่ามีผลกระทบต่อธรรมชาติ 

สรุปผลและอภิปราย 

จากการศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) พบว่าภาพยนตร์ที่มีการล้อ
ลักษณะบางประการจากนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง เจ้าหญิงนิทรา โดยอาศัยการสร้างลักษณะคู่ตรงข้ามกับวรรณกรรม
พ้ืนบ้าน การสร้างความผิดปกติวิสัยไปจากขนบการเล่าเรื่องของเทพนิยาย การบรรยายถึงที่มาและสาเหตุที่ท าให้
ตัวละครมาเลฟิเซนต์กลายเป็นแม่มดใจร้าย เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเห็นใจและเป็นการสร้างความชอบธรรม  
ให้ตัวละครร้าย อีกทั้งก าหนดองค์ประกอบของภาพยนตร์ เช่น ฉาก หรือ สัญลักษณ์ในเรื่อ ง โดยแฝงความหมาย 
ที่ชวนให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ โครงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) มีการด าเนินเรื่องโดยพยายามคงเค้าโครง
เรื่องเดิมไว้อยู่ แต่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและเพ่ิมเติมรายละเอียดในเรื่องโดยการน าทฤษฎีขนบวรรณกรรมล้อ 
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(Parody) มาใช้ในการน าเสนอเรื่อง เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจมากขึ้น อีกท้ังในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ยังช่วยเพิ่มชีวิตชีวาเละความสมจริงให้แก่ตัวละครในเรื่องมากขึ้น 

ภาพยนตร์เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) ยังมีการเริ่มเรื่องที่ยังคงเป็นการเล่าเรื่องแบบเทพนิยาย และ
การล าดับเรื่องตามปฏิทิน โดยมีการกล่าวถึงที่มาหรือสาเหตุที่ท าให้ตัวละครมาเลฟิเซนต์กลายเป็นตัวร้าย  และ
กล่าวถึงการสาปเจ้าหญิงออโรร่าในเป็นเจ้าหญิงนิทรา เนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent)  
จึงเป็นเสมือนปฐมบทของนิทานพ้ืนบ้านเรื่องเจ้าหญิงนิทรา 

ด้านแก่นเรื่องผู้สร้างได้เปลี่ยนแปลงแก่นเรื่องของนิทานพ้ืนบ้านเรื่องเจ้าหญิงนิทราซึ่งมุ่งน าเสนอแก่นเรื่อง
เกี่ยวกับความรักระหว่างชายหญิงมาเป็นมาเป็นการแสดงความรักความเอ้ืออาทรระหว่างแม่กับลูก ซึ่งเป็นลูก 
ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแก่นเรื่องและการตีความใหม่โดยผู้สร้างเอง 

การสร้างตัวละครในภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีการสร้างตัวละคร 
ที่น่าสนใจโดยมีการน าเอาทฤษฎีคู่ตรงข้ามมาใช้ในการสร้างตัวละคร โดยมีการกลับพฤติกรรมของตัวละคร  
ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากอุปนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออกของตัวละครที่จะมีความแตกต่างจากตัวละคร  
ในนิทานพ้ืนบ้านเรื่องเจ้าหญิงนิทรา 

การศึกษาภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) พบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีความน่าสนใจจากมีการเอา
วรรณกรรมที่น่าสนใจอย่างเรื่อง เจ้าหญิงนิทรามาเล่าแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนบทบาท พฤติกรรมของ 
ตัวละคร เพ่ือแสดงให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งที่แปลกใหม่ไปจากขนบการเล่าแบบเดิม โดยมีการเพ่ิมรายละเอียดและ
ความมีชีวิตชีวาให้กับตัวละครมากขึ้น เสมือนจริงมากขึ้น ซึ่งความแปลกใหม่ที่ถูกเพ่ิมเติมเข้าในเรื่องนั้นช่วยให้
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมมาก อีกท้ังภาพยนตร์เรื่องนี้มีการสอดแทรกสัญลักษณ์ต่างๆที่ท าให้เกิดความสงสัย
และยังชวนให้ติดตามหาค าตอบเพื่อไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่อง 

 การศึกษาภาพยนตร์เรื่องมาเลฟิเซนต์ (Maleficent) พบว่ากลวิธีการเล่าเรื่องที่มีการปรับมุมมองและ 
ขนบการเล่าเรื่อง รวมถึงการสร้างตัวละครให้มีความเป็นตัวละครแบบกลม(Round Character) โดยการเติม 
ความเป็นมนุษย์ให้กับตัวละคร ท าให้เนื้อหาภายในภาพยนตร์มีความซับซ้อนมากกว่าเดิม ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
ให้กับภาพยนตร์ได้ดี อีกทั้งยังท าให้ผู้ชมมีทัศนคติที่ดีต่อตัวละครมากขึ้น โดยไม่ตัดสินตัวละครจากภาพลักษณ์
ภายนอกอย่างเช่นในอดีต ซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยในสร้างยุติธรรมให้กับตัวละครร้ายได้อย่างเช่น ตัวละคร
มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับการท าวิจัยในอนาคตอาจจ าเป็นต้องลงรายละเอียดในบางประเด็นเพ่ือขยายและอธิบายเนื้อหาของ
เรื่องที่ยังสามารถมองในมุมอ่ืนได้ หรือหากมีภาพยนตร์เรื่องอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ก็สามารถน ามาเปรียบเทียบ
เพ่ือให้เห็นเอกลักษณ์หรือสิ่งที่ถูกสอดแทรกอยู่ภายในภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งอาจมีวิธีคิดหรือการน าเสนอเรื่องราว 
ทีน่่าสนใจ เพียงแต่ตัววิจัยอาจจะยังมองไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นมากพอ  

ที่มาของภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) ภาคที่ 1 ก าเนิดนางฟ้า ค.ศ. 2014 

ภาพยนตร์ เรื่อง มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) ภาคที่ 2 นางพญาปีศาจ ค.ศ. 2019   

ที่มาของวรรณกรรม 

https://www.booksummarynet/BrotherGrimm มีนาคม 2563  

เอกสารอ้างอิง  

ภวินี ตึกด ีเทพทอ.(2560).จินตทัศน์ทางสังคมและกลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของสัตยาจิต เรย์  โดย    

รัตนา จักกะพาก และ จิรยุทธ์ สินธุพันธ์ . (2545). การศึกษาวิเคราะห์.กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

เสาวณิต  จุลวงศ ์(2558). วรรณกรรมล้อแนวหลังสมัยใหม่ของไทย : สืบค้นจาก 

http://www.phd-lit.arts.chula.ac.th/Download/sawanit.doc  
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 วัจนกรรมการให้ค าปรึกษาปัญหาความรักในรายการ อย่าหาว่าน้าสอน 
Speech acts in love counseling in program Ya ha wa na sorn 

 

พัทธนันท์ จิตนฤมิต1 สุปรียา สุวรรณโชติ2 สุธิดา โต๊ะขวัญ3  

และวิฑูรย์ เมตตาจิตร4 

 
บทคัดย่อ 

 
บ ท ค ว า ม วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ศึ ก ษ า วั จ น ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ปั ญ ห า ค ว า ม รั ก 

ในรายการอย่ าหาว่าน้าสอน  โดยการรวบรวมข้อมูลจากคลิปวิดี โอรายการจากช่อง  NANAKE555 
(https://www.youtube.com/c/NANAKE555) ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 – เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
จ านวนทั้งสิ้น 53 เรื่อง แบ่งออกเป็น ลืมคนรักเก่าไม่ได้ 23 เรื่อง นอกใจคนรัก 15 เรื่อง และคนรักนอกใจ 15 เรื่อง 
โดยใช้ทฤษฎีวัจนกรรม ของจอห์น อาร์ เซิร์ล (John R. Searle, 1969 อ้างถึงใน ทรงธรรม อินทจักร, 2550)  
เป็นกรอบในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การให้ค าปรึกษามีการใช้วัจนกรรม 4 กลุ่ม วัจนกรรม ได้แก่  
1) วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว ได้แก่ วัจนการกรรมแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 40.12 วัจนกรรมการบอกเล่า 
คิดเป็นร้อยละ 6.80 วัจนกรรมการยืนยัน คิดเป็นร้อยละ 3.40 และวัจนกรรมการสรุป คิดเป็นร้อยละ 1.54 2)  
วัจนกรรมกลุ่มชี้น า คิดเป็นร้อยละ 41.05 ได้แก่ วัจนกรรมการแนะน า คิดเป็นร้อยละ 29.01 วัจนกรรมการเตือน 
คิดเป็นร้อยละ 8.33 วัจนกรรมการสั่งสอน คิดเป็นร้อยละ 1.85 วัจนกรรมการขอร้อง คิดเป็นร้อยละ 1.23 และ 
วัจนกรรมค าสั่ง คิดเป็นร้อยละ 0.62 3) วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด ได้แก่ วัจนกรรมปลอบโยน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และ 
4) วัจนกรรมกลุ่มการแสดงความรู้สึก คิดเป็นร้อยละ 1.85 ได้แก่  วัจนกรรมการชื่นชม คิดเป็นร้อยละ 1.23  
วัจนกรรมการต าหนิ คิดเป็นร้อยละ 0.31 และวัจนกรรมการขอบคุณ คิดเป็นร้อยละ 0.31 

ค าส าคัญ: วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษา, ปัญหาความรัก 

 

 

___________________________________ 
1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสางขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 อาจารย ์คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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บทน า 

การขอค าปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความรักได้  และ 
ก าลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เห็นได้จากช่องทางต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการรับฟังปัญหาเรื่องความรัก เข้ามามี
บทบาทส าคัญกับการจัดการปัญหาต่อผู้ที่มีปัญหาความรัก ตามยุคสมัยที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในยุคสื่อดั้งเดิม 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีบทบาทในการให้ค าปรึกษา ดังที่จะพบจากคอลัมน์ต่าง ๆ เช่น คอลัมน์ปัญหาหัวใจของ 
ศิราณี ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และนิตยสารขวัญเรือน เป็นการตอบปัญหาชีวิตทั่วไป แต่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับ  
ความรักเข้ามามากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหารักสามเส้า แอบรักข้างเดียว หรือความรักที่ไม่สมหวัง นอกจากนี้ 
ยังมีนิตยสารรายเดือนที่ตอบปัญหาชีวิต เช่น ศาลาคนเศร้า ที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านทางบ้านส่งจดหมายมาเล่า 
ปัญหาส่วนตัวจนได้รับความนิยม (เกศสุดา นาสีเคน, 2557) 

เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน สื่อวิทยุออนไลน์เป็นช่องทางที่ท าให้ผู้คนเข้าถึง 
ได้ง่าย เพราะสะดวกรวดเร็ว ท าให้เกิดรายการวิทยุออนไลน์ให้ค าปรึกษามากมาย เช่น รายการคลับ ฟรายเดย์  
มีผู้ด าเนินรายการ คือ ดีเจฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ซึ่งเป็น
รายการที่มีรูปแบบของการเปิดสายหน้าไมค์ ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับดีเจ โดยจะมีการก าหนดหัวข้อของ
รายการในแต่ละสัปดาห์ไว้ล่วงหน้า รายการไก่คุ้ยตุ่ยเขี่ย มีผู้ด าเนินรายการ คือ ดีเจโอปอลล์ ปาณิศรา พิมพ์ปรุ 
และ ดีเจเชาเชา ชวลิต ศรีมั่นคงธรรม เป็นรายการวิทยุรายการแรก ๆ ที่เปิดรับปรึกษาปัญหาความรักของกลุ่ม 
เพศที่สาม รายการคนอวดผี ช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผี เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านที่มีความไม่สบายใจหรือ
ประสบการณ์เรื่องเหนือธรรมชาติมาแบ่งปันเรื่องราว โดยมีผู้ด าเนินรายการคือ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ป๋อง กพล 
ทองพลับ และตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง รายการพุธทอล์คพุธโทร มีผู้ด าเนินรายการ คือ ดีเจเผือก พงศธร จงวิลาส  
ดีเจต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน ดีเจลูกกอล์ฟ คณาธิป เป็นรายการวิทยุอีกหนึ่งรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ชม 
ทางบ้านได้โทรศัพท์เข้ามาขอค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากรายการที่ได้ยกมาแล้วข้างต้น และยังมีอีกรายการ
หนึ่งที่ให้ค าปรึกษาก าลังได้รับความสนใจอย่างมาก คือ “รายการอย่าหาว่าน้าสอน” 

รายการอย่าหาว่าน้าสอน เป็นรายการวิทยุออนไลน์ที่ให้ค าปรึกษา ที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามา
ปรึกษา และผู้ฟังทางบ้านมักจะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องความรัก โดยรายการอย่าหาว่าน้าสอนออกอากาศครั้งแรก
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นรูปแบบรายการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กและยูทูป ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 20.00 
- 01.00 น. โดยมีผู้ด าเนินรายการ คือ คุณเกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “น้าเน็ก” 
รายการอย่าหาว่าน้าสอน มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากรายการวิทยุออนไลน์ที่ให้ค าปรึกษาอ่ืน กล่าวคือ เป็นรายการ
สดที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้านโทรมาปรึกษาปัญหาทั่วไปหรือเรื่องอ่ืนได้ดังที่พบว่า มีการโทรมาเพ่ือประชาสัมพันธ์
ธุรกิจส่วนตัว โทรมาขอค าอวยพรเนื่องในวันเกิด หรือแม้กระทั่งการทดลองโทร เพราะรายการไม่ได้มีการคัด เลือก
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เรื่องราวของผู้ที่โทรเข้ามา แค่โทรติดคุณก็มีสิทธิ์ ตามกติกาของรายการ อีกทั้งยังแสดงความใส่ใจต่อผู้ที่โทรเข้ามา
รับค าปรึกษาด้วยการจดเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่โทรเข้ามา และโทรกลับเพื่อติดตามผลหลังจากให้ค าปรึกษา 

 ผู้วิจัยพบว่า การโทรเข้ามาขอค าปรึกษาในรายการอย่าหาว่าน้าสอนพบว่า ประเด็นเรื่ อง “ความรัก”  
มีการโทรเข้ามาขอค าปรึกษามากที่สุด เพราะความรักเป็นเรื่องที่พบได้กับทุกคนและทุกช่วงวัย ซึ่งเเต่ละคนก็จะมี
ปัญหาที่เเตกต่างกันออกไป ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของรายการ อย่าหาว่าน้าสอน คือ การใช้ภาษา 
ในการให้ค าปรึกษาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและการใช้ภาษาในการให้ค าปรึกษาที่เป็นกันเอง เช่น การเริ่มต้น 
บทสนทนาว่า “มึงโทรติด มึงเป็นน้องพ่ี” และการจบบทสนทนาว่า “โชคดีที่มึงโทรติด” เห็นได้ว่า ถ้อยค าดังกล่าว 
การใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวเองว่า “พ่ี” และใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 แทนผู้ที่รับค าปรึกษาว่า “มึง” หรือ  
อาจใช้การเรียกชื่อเล่นของผู้รับค าปรึกษา ผู้วิจัยเห็นว่า กลวิธีดังกล่าวเป็นกลวิธีเฉพาะที่สร้างความเป็นกันเอง  
ท าให้ผู้ที่รับค าปรึกษารู้สึกสนิทสนมและไว้วางใจในการโทรมาปรึกษาเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ นอกจากการใช้  
บุรุษสรรพนามที่สร้างความเป็นกันเองแล้ว ยังพบกลวิธีอ่ืน ๆ ที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นถ้อยค าที่สื่อถึงเจตนาในการ
ให้ค าปรึกษาเรื่องความรักอย่างหลากหลาย 

ผู้ วิจัย เห็นว่าการให้ค าปรึกษาในรายการอย่าหาว่าน้าสอน มี กลวิธีทางภาษาที่น่ าสนใจ และ 
ใช้วัจนกรรมที่หลากหลาย โดยใช้ถ้อยค าที่แฝงไปด้วยเจตนาต่าง ๆ ที่มีจุดประสงค์ในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับ
ค าปรึกษา เช่น การแนะน า การแสดงความคิดเห็น การเตือน เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถเข้าใจเจตนาที่แท้จริง
และสามารถน าไปปรับใช้แก้ไขปัญหาของตนได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
ความรักในรายการ อย่าหาว่าน้าสอน เพ่ือศึกษาเจตนาที่แฝงอยู่ในถ้อยค าที่น้าเน็กใช้ในการให้ค าปรึกษาปัญหา
ความรัก ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาวัจนกรรมการให้ค าปรึกษาปัญหาเรื่องความรักในรายการ อย่าหาว่าน้าสอน 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

Searle ได้เสนอการวิเคราะห์โครงสร้างการกระท าที่เป็นวัจนกรรมที่มีลักษณะสากลและมีการน ามาใช้
อย่างแพร่หลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้แนวคิดการแบ่งกลุ่มวัจนกรรมของ John R. Searle (1969, อ้างถึงใน 
ทรงธรรม อินทจักร 2550) เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 

แนวคิดเรื่องวัจนกรรม (speech acts) ของ John R. Searle (1969) ซึ่งจ าแนกประเภทของวัจนกรรม
ออกเป็น 5กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มบอกกล่าว (Representative หรือ Assertive) 2) กลุ่มชี้น า (Directive) 3) กลุ่มผูกมัด 
(Commissive) 4) กลุ่มแสดงความรู้สึก (Expressive) 5) กลุ่มแถลงการณ์ (Declaration) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว (representative หรือ assertive) เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดเชื่อในความเป็นจริง
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และความเป็นไปที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ดังนั้นจึงต้องการบอกเล่าข้อมูลดังกล่าว ด้วยเห็นว่าผู้ฟัง  
ยังไม่ทราบ หรือ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง 

2. วัจนกรรมกลุ่มชี้น า (directive) เป็นถ้อยค าที่แสดงถึงความพยายามของผู้พูดที่ต้องการให้ผู้ฟังกระท า
บางอย่าง แสดงถึงความพยายามของผู้พูดที่ต้องการให้ผู้ฟังกระท าการบางอย่างเมื่อแยกประเภทย่อยลงไปแล้ว  
จะเห็นว่าวัจนกรรมเหล่านี้มีตั้งแต่ประเภทที่มีพลังวัจนกรรมแรง (strong) ไปจนถึงพลังวัจนกรรมอ่อน (weak)  
กลุ่มผูกมัด 

3. วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด (commissive) เป็นถ้อยค าที่ส่งผลให้ผู้พูดเกิดการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคุณสมบัติ
พ้ืนฐานร่วมกับถ้อยค าในกลุ่มชี้น า กล่าวคือทั้งสองเกี่ยวข้องกับการพูดที่ส่งผลให้เกิดการกระท าสิ่งใ ดสิ่งหนึ่ง  
ข้อแตกต่างมีอยู่ว่าถ้อยค ากลุ่มชี้น าก าหนดให้ผู้ฟังเป็นผู้กระท า แต่ถ้อยค ากลุ่มผูกมัดก าหนดให้ตัวผู้พูดเป็นผู้กระท า  

4. กลุ่มแสดงความรู้สึก (expressive) ) เป็นถ้อยค าที่บ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติของผู้พูด
ต่อผู้ฟัง หรือ บริบทรอบข้าง เช่น การขอร้อง การขอบคุณ เป็นต้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เก็บข้อมูลจากถ้อยค าให้ค าปรึกษาจากผู้ด าเนินรายการ คุณเกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  
จากรายการอย่าหาว่าน้าสอน โดยการเลือกสุ่มกระจายอย่างมีระบบ จากคลิปวิดีโอรายการย้อนหลัง
ที่https://www.youtube.com/channel/UCuTTT_6JxuAtRdvF3BvVjdg ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 –
เดือนมกราคม พ.ศ.2563 รวมจ านวน 11 ตอน จากเรื่องเล่าปัญหาความรักทั้งหมด 98 เรื่อง โดยเลือกจากประเภท
ของความรักท่ีพบมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ลืมคนรักเก่าไม่ได้ 23 เรื่อง นอกใจคนรัก 15 เรื่อง และคนรักนอกใจ 
15 เรื่อง น ามาถอดถ้อยค าได้จ านวนทั้งสิ้น 324 ถ้อยค า 

2. น าถ้อยค าในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรักของผู้ให้ค าปรึกษามาวิเคราะห์ประเภทกลุ่มวัจนกรรม  
โดยใช้แนวคิดของ John R. Searle (1969, อ้างถึงใน ทรงธรรม อินทจักร, 2550) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
จากนั้นนับจ านวนครั้งและความถ่ีของข้อมูลที่พบแล้วน ามาคิดเป็นร้อยละ 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาการใช้วัจนกรรมการให้ค าปรึกษาปัญหาความรักในรายการอย่าหาว่าน้าสอน พบว่ามี 
การใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรักหลายลักษณะ สามารถจ าแนกตามกลุ่มวัจนกรรมได้ 4 กลุ่ม 
โดยเรียงตามความถี่ในการปรากฏจากมากไปน้อย ได้แก่ วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว วัจนกรรมกลุ่มชี้น า วัจนกรรม
กลุ่มผูกมัด และวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก โดยมีละเอียดต่อไปนี้ 
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1. วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว (representative หรือ assertive)  

วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดเชื่อในความเป็นจริง เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และความเป็นไป 
ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ดังนั้นจึงต้องบอกเล่าข้อมูลดังกล่าว ด้วยเห็นว่าผู้ฟังยังไม่ทราบ หรือ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง 
ในการศึกษาครั้งนี้พบวัจนกรรมที่อยู่ในกลุ่มบอกกล่าว 4 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น   
วัจนกรรมการบอกเล่า วัจนกรรมการยืนยัน และวัจนกรรมการสรุป ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 แผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่าวัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าวที่ปรากฏในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรัก  
ในรายการ อย่าหาว่าน้าสอน ประกอบด้วย วัจนกรรมแสดงความคิดเห็น 132 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 78.57  
วัจนกรรมบอกเล่า 22 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 13.09 วัจนกรรมยืนยัน 9 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 5.36  
และวัจนกรรมสรุป 5 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 2.98 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1.1) วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดต้องการแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือคิดเห็น
เพ่ือให้ผู้ฟังมีมุมมองที่หลากหลายต่อเรื่องนั้น ๆ การแสดงความคิดเห็นต่อการกระท าของผู้ขอรับค าปรึกษา  
การแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่กล่าวถึง การแสดงความคิดเห็นต่อสภาพของปัญหา การแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

 “พ่ีไม่รู้จริง ๆ ว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ย พ่อเด็กจะต้องรับผิดชอบในแง่ไหน พ่ีว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วล่ะ   
มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วล่ะ แต่ถ้าโอเคตอนเป่า ปล่อยปุ๊บ เอากันเอง ไม่มีใครบังคับ กูก็สมัครใจ กูก็รักมัน กูก็เชื่อ
อย่างที่มันพูด กูก็ไม่ใส่ถุงยางด้วย ถึงเวลามันไม่ใช่ขึ้นมา เรา bet แล้ว เราพนันแล้วอะ มันไม่ใช่ขึ้นมา เฮ้ย ถามว่า

บอกเล่า
61%

ยืนยัน
25%

สรุป
14%

แผนภูมิที ่1 แสดงความถีข่องวัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว
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จังหวะนี้แหละที่ได้พิสูจน์ความสง่างามของตัวเองว่าฉันจะรับผิดชอบการกระท าของฉันได้หรือเปล่า ส่วนไอ้ผู้ชาย
เนี่ย ฝ่ายผู้ชายนี่ก็แม่ง แหม มีแต่ค าว่าแย่ ๆ ทั้งนั้นเลย ไม่รับผิดชอบ พิสูจน์ตั วไปแล้วว่าไม่สามารถรับผิดชอบ 
การกระท าของตัวเองได้ ก็ชิ่งไปอะ แต่ทีต่างหากที่จะอยู่ยังไงแบบสง่างามนะน้อง” 

 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยค า “พ่ีไม่รู้จริง ๆ” “พ่ีว่า” เพ่ือแสดงความคิดเห็นว่า
การจะให้พ่อของเด็กมารับผิดชอบมันเป็นเรื่องไกลตัว เพราะฝ่ายชายไม่ได้แสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและ
ยังปลีกตัวออกไปเมื่อรู้ว่าฝ่ายหญิงท้อง  ขณะมีเพศสัมพันธ์กันทั้งสองต่างฝ่ายต่างก็เต็มใจ ไม่มีใครบังคับ  
เมื่อท้องขึ้นมา ฝ่ายชายกลับไม่รับผิดชอบใด ๆ ผู้ให้ค าปรึกษายังแสดงความคิดเห็นอีกว่า สิ่งที่ส าคัญคือ แม่ของเด็ก
นั้นต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองท าและสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขถึงแม้จะไม่มีเขาก็ตาม 

1.2) วัจนกรรมการบอกเล่า เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดน าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง อาจเป็นประสบการณ์ของ
ผู้พูด หรือเหตุการณ์ที่ผู้พูดพบเจอมา โดยเชื่อว่าผู้ฟังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวมาก่อน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 2 

 “นี่คือสิ่งลี้ลับที่สุดในโลกที่เรียกว่าความรักอะ ผู้หญิงบางคนใฝ่ฝันอยากได้ผู้ชายแบบนัยมาทั้งชีวิตเลยนะ 
เขาก็ไม่ได้ ในขณะที่ผู้หญิงอีกคนนะ มีผู้ชายแบบนัย เขาก็ไม่เอาอะ เราบอกไม่ได้จริง ๆ เลย ว่ าแบบไหนถึงจะดี
ส าหรับใครอะ มีอยู่สายหนึ่งอายุ 48 เป็นผู้หญิง โทรมาเนี่ยเหตุผลเดียวกันเลย คืออยากเลิกกับผัว นี่คือกลับข้างเลย 
เราได้ฟังทุกมิติของการอยากเลิกกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทิ้งเขาหรือฝ่ายอยากถูกทิ้ง” 

 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการบอกเล่า โดยใช้ถ้อยค า  “นี่คือ” เพ่ือบอกเล่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงที่เคยโทร 
เข้ามาปรึกษาในรายการเรื่องอยากเลิกกับสามี ซึ่งเป็นปัญหาที่ตรงข้ามกับผู้รับค าปรึกษาที่เป็นฝ่ายถูกบอกเลิก  
เพ่ือแสดงให้เห็นมุมมองหลาย ๆ มุมของการเลิกรา ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเลิกกันด้วยวิธีใด ผลลัพธ์สุดท้ายก็ออกมา
เหมือนกันคือ เลิกรากัน 

1.3) วัจนกรรมการยืนยัน  เป็นถ้อยค าที่ผู้ พูดต้องการเน้นย้ า หรือแสดงความมั่นใจ เพ่ือให้ผู้ ฟัง 
เกิดความเชื่อม่ันในค าพูด ยืนยันข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ตรงของผู้ให้ค าปรึกษา ทั้งนี้ก็ เพื่อให้ผู้ขอรับค าปรึกษา
เกิดความมั่นใจว่าความคิดหรือการกระท าของผู้ขอรับค าปรึกษาเหมาะสมหรือไม่ เหมาะสม หรือช่วยสร้าง 
ความหนักแน่นในการตัดสินใจที่จะไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีผิด ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 3 

 “แล้วยังไงอะต่อ มึงมีความรู้สึกว่าตลอดกาลชาตินี้ ผู้หญิงคนนี้ห้ามเลิกกับมึงหรือคนนี้คือคนสุดท้ายของมึง 
ถ้ามึงใช้หลักนี้ พ่ีจะเป็นอีกเสียงที่ยืนยันว่าเรื่องของมึงปกติมาก เราอาจจะเซ็งหน่อยหน่อยเท่านั้นเองอะน้อง  
เซ็งหน่อยว่าคนนี้ไม่ใช่หรอ ไม่เป็นไร จากกันไปแบบไม่เคียดแค้น เราก็เจอคนใหม่ ถ้าใช่ก็ไป ถ้าไม่ใช่ก็อ้าวไม่ใช่  
อีกแล้ว”  
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 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการยืนยัน โดยผู้ให้ค าปรึกษาใช้ถ้อยค า “พ่ีจะเป็นอีกเสียงที่ยืนยันว่าเรื่องของมึง 
ปกติมาก” เพ่ือเน้นย้ าให้ผู้รับค าปรึกษาเชื่อว่า เรื่องปัญหาก าลังประสบอยู่ว่าเป็นเรื่องปกติ การเลิกกันของคู่รัก  
ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้ เป็นเรื่องปกติที่มีรักก็ต้องมีเลิก หากคนนั้นไม่ใช่ ก็ต้องเลิกรากันไป  
อาจมีเสียใจบ้าง แต่ก็ให้คิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิต 

1.4) วัจนกรรมการสรุป เป็นการสรุปผล การสรุปข้อตกลงได้ การสรุปความโดยย่อ หรือสรุปใจความ
ส าคัญของเรื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 4 

 “เเต่พ่ีสรุปง่าย ๆ เลย คือมึงไม่มูฟออน แล้วมึงก็ไม่ยอมสรุปสักทีว่ามันจบไปเเล้ว เหมือนหนังมันจบอะ  
มึงยังนั่งอยู่ในโรงหนังเลยจนป้าเขามากวาดพ้ืนละไม้ถูพ้ืนชนขามึงเเล้วอะ หนังมันจบไปเเล้วอะ นึกออกมั้ย  
เท่านั้นเองพี พ่ีรู้ว่าเเม่งโคตรสรุปง่ายเลย เเต่ท ายากชิบหายเลย” 

 ตัวอย่างข้างต้น ผู้ให้ค าปรึกษาได้พูดสรุปว่า ผู้รับค าปรึกษายังลืมแฟนเก่าไม่ได้ และยังคงรอให้เขากลับมา
ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงแล้วความรักของเขาได้จบลงไปแล้วเหลือแต่ผู้ที่ขอรับค าปรึกษาที่ยังคงยึดติดและยังท าใจ
ยอมรับความจริงไม่ได้ 

 2. วัจนกรรมกลุ่มชี้น า 

 วัจนกรรมกลุ่มชี้น า (directive) เป็นถ้อยค าที่แสดงถึงความพยายามของผู้พูดที่ต้องการให้ผู้ฟังกระท า
บางอย่าง ในการศึกษาครั้ งนี้พบวัจนกรรมที่อยู่ ในกลุ่มชี้น า 4 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมการแนะน า  
วัจนกรรมการสั่งสอน วัจนกรรมการขอร้อง และวัจนกรรมค าสั่ง ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

ค าส่ัง
1%

แนะน า
71%

ส่ังสอน
20%

เตอืน
5%

ขอร้อง
3%

แผนภูมิที ่2 แสดงความถีข่องวัจนกรรมกลุ่มชีน้ า
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 แผนภูมิที่ 2 แสดงให้เห็นว่าวัจนกรรมกลุ่มชี้น าที่ปรากฏในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรักในรายการ  
อย่าหาว่าน้าสอน ประกอบด้วย วัจนกรรมแนะน า 94 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 70.68 วัจนกรรมสั่งสอน 27 ถ้อยค า 
คิดเป็นร้อยละ 20.3 วัจนกรรมเตือน 6 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 4.51 วัจนกรรมขอร้อง 4 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 
3.01 และวัจนกรรมค าสั่ง 2 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 1.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 2.1) วัจนกรรมการแนะน า  เป็นถ้อยค าที่ผู้ พูดแสดงเจตนาแนะให้ผู้ ฟังปฏิบัติตาม เพราะเห็นว่า 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง โดยที่ผู้ฟังจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 5 

 “ถามว่ามันผ่านไปได้ด้วยวิธีไหน ผ่านไปได้ครับ ส่วนวิธีก็คือวิถีที่คุณเป็นอยู่ที่คุณท า คุณจะผ่านมันไปได้
ครับ ไม่ต้องไปตั้งข้อสงสัยอะไรทั้งนั้น ค าถามพวกนั้นไม่ทันแล้ว เหตุการณ์มันอีกแบบแล้ว” 

 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการแนะน า โดยใช้ถ้อยค า “ไม่ต้องไปตั้งข้อสงสัยอะไรทั้งนั้น” เพ่ือแสดงให้เห็น 
การแนะน าให้หยุดการกระท านั้น ผู้ให้ค าปรึกษาได้บอกกับผู้รับค าปรึกษาว่า ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ ไม่ว่าวิธีใด  
ก็ตาม ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะเลือกแบบไหน เพียงแต่อย่าไปตั้งข้อสงสัยกับอะไรทั้งนั้น เพราะมันสายไปแล้ว และ
ตอนนี้เหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว 

 2.2) วัจนกรรมการสั่งสอน เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดต้องการชี้แจงประเด็นในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ หรือ
สามารถพิจารณาได้ด้วยตนเอง โดยผู้พูดเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที ่6 

 “มึงฟังกูให้ดีนะ ถ้ามึงยังไม่รู้จักชีวิตดีพอ กูจะสอนให้มึงรู้จักว่าชีวิตประกอบไปด้วยสุขและทุกข์ในปริมาณ
เท่ากัน เกิดมาสิ่งที่เราท าอย่างแรก คือ ร้องไห้ เราพ่ึงมาหัวเราะเป็นทีหลัง มีวันที่ดี ที่เลว มีฝนตก แดดออก รถติด 
ทะเลาะกับเพ่ือนบ้าน โดนต ารวจจับ ครูด่า พ่อตี แฟนเลิก รถยางแตก แล้วเรื่องเหี้ย ๆ เกิดขึ้นมากมาย สรุปก็คือ 
ชีวิตแม่งต้องมีท้ังสุขและทุกข์ และมึงต้องเคารพมันหน่อย ชีวิตเหี้ยอะไรของมึงไม่มีความทุกข์เลย มึงบ้าหรือเปล่า” 

 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการสั่งสอน คุณสมบัติพ้ืนฐานของชีวิต โดยการยกประโยคที่ ว่า “กูจะสอนให้มึงรู้จัก 
ค าว่าชีวิต ประกอบไปด้วยสุขและทุกข์” เป็นการสอนให้ผู้รับค าปรึกษารู้จักว่าชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกัน 
อย่างละครึ่ง เมื่อเกิดมาอย่างแรกเลยคือร้องไห้ และพ่ึงมารู้จักการหัวเราะทีหลัง ในชีวิตคนเรามันจะมีทั้งวันที่ดีและ
ร้าย และเราต้องยอมรับมันให้ได้ 

 2.3) วัจนกรรมการเตือน เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดบอกให้ผู้ฟังรู้ล่วงหน้า หรือเตือนใจ เตือนสติ โดยผู้พูดเชื่อว่า
จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดข้ึนกับผู้ฟัง ซึ่งท าให้ผู้ฟังเสียประโยชน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 7  

 “ในวันหน้าเนี่ย ถ้ามึงจะมีแฟนสักคน ถ้ามึงรู้สึกรักเขามาก ๆ แล้วมึงรู้ว่าเขารักมึงมากเช่นกันอ่ะ ระวังอย่า
ท าอะไรที่มึงจะต้องเสียเขาไปอ่ะ พ่ีบอกได้แค่นี้จริง ๆ น้อง” 

 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการเตือน โดยใช้ค าว่า “ระวังอย่าท าอะไรที่มึงจะต้องเสียเขาไปอ่ะ” เพ่ือเตือนให้ผู้รับ
ค าปรึกษาไม่ท าพฤติกรรมแบบเดิมอีกในอนาคต ซึ่งก็คือการนอกในคนรัก หากในอนาคตมีโอกาสพบกับความรัก
ครั้งใหม่ ก็ให้ระวัง อย่าไปท าคนให้ที่รักเสียใจอีก 

 2.4) วัจนกรรมการขอร้อง เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดขอร้อง หรือขอให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม โดยมีจุดประสงค์
เช่นเดียวกับการออกค าสั่ง แต่มีพลังวัจนกรรมอ่อนกว่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 8 

 “พลอยเราจะมาลองท าสิ่งใหม่ ๆ กันดูไหม ถ้าพลอยให้อภัยเขาไม่ได้อ่ะ แล้วก็ตอกย้ าเรื่องนี้อยู่เรื่ อย ๆ  
พ่ีจะลองเปลี่ยนเป็นขอให้พลอยเนี่ยให้อภัยตัวเองได้ไหม พ่ีอยากจะให้พลอยเนี่ยให้อภัยตัวเองที่ชีวิตจะต้องมาเจอ
เรื่องแบบนี้อ่ะ พ่ีอยากจะขอให้พลอยให้อภัยตัวเอง ว่าเฮ้ย มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะ มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยที่
พลอยก็จะไม่น้อยเนื้อต่ าใจในโชคชะตาว่าท าไมกูจะต้องโดนการนอกใจท าไมกูไม่มีแฟนที่มันแบบว่ารักกูคนเดียว 
ท าไมกูต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ พ่ีอยากจะขอให้พลอยให้อภัยต่อโชคชะตาต่อตัวเองอะ พลอยไม่ต้องให้อภัย 
แฟนตัวเองก็ได้” 

 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการขอร้อง โดยใช้ค าว่า “พ่ีจะลองเปลี่ยนเป็นขอให้พลอยเนี่ยให้อภัยตัวเองได้ไหม  
พ่ีอยากจะให้พลอยเนี่ยให้อภัยตัวเองที่ชีวิตจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อ่ะ พ่ีอยากจะขอให้พลอยให้อภัยตัวเอง ”  
ในการขอให้ผู้รับค าปรึกษาจัดการกับความคิดในวิธีที่ต่างออกไปจากคนอ่ืน คือให้ให้อภัยกับความโชคร้ายของ
ตัวเอง ซึ่งหมายความว่าให้ปล่อยวางจากความคิดที่ว่าท าไมชีวิตต้องเจอเรื่องไม่ดี อย่างการถูกคนรักนอกใจ  
โดยให้คิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เกิดข้ึนในชีวิต 

 2.5) วัจนกรรมค าสั่ง เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดสั่งให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม ส่วนมากจะพบในประโยคค าสั่ง และ 
กล่าวด้วยน้ าเสียงห้วน ๆ โดยผู้ฟังจะรู้สึกว่าถูกบังคับและมักจะลงเอยด้วยการปฏิบัติตามประสงค์ของผู้ พูด  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 9 

 “มึงพูดตามพ่ี น้าคะหนูขอสาบานกับน้า พูดตามพ่ี ถ้าวางสายไปแล้วหนูยังไปส่องแฟนเก่าอีก ถ้าหนูไปส่อง
เฟสส่องแฟนเก่า ส่องโซเชียลของแฟนเก่าอีก ขอให้หนูชิบหายวายวอด เพราะทุกวันนี้หนูก็ชิบหายวายวอดเพราะ
หนูท าอย่างนั้น” 
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 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการสั่ง โดยใช้ถ้อยค าว่า “มึงพูดตามพ่ี” เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการออกค าสั่งไม่ให้ผู้รับ
ค าปรึกษาไปส่องแฟนเก่าอีก เพราะการส่องแฟนเก่าจะท าให้ผู้ขอรับค าปรึกษาลืมแฟนเก่าไม่ได้ 

 3. วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด 

 วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด (commissive) เป็นถ้อยค าที่ส่งผลให้ผู้พูดเกิดการกระท าสิ่งใดสิ่ง ในการศึกษาครั้งนี้
พบวัจนกรรมที่อยู่ในกลุ่มผูกมัด 1 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมการปลอบโยน ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 จากแผนภูมิที่ 3 แสดงให้เห็นว่าวัจนกรรมกลุ่มผูกมัดที่ปรากฏในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรัก 
ในรายการ อย่าหาว่าน้าสอน ประกอบด้วย วัจนกรรมปลอบโยน 17 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 3.1) วัจนกรรมปลอบโยน เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดพยายามจะท าให้ผู้ฟังคลายจากอารมณ์ความเศร้า และ 
ความทุกข์ เป็นการแสดงความมีมารยาทดีของผู้พูดเพราะผู้พูดมีความห่วงใยและความหวังดีต่อผู้ฟัง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 10 

 “ปุ๊กปิ๊กเป็นเด็กอายุ  23 ที่ โชคดีนะครับ ที่ ได้มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบจนลืมไม่ ได้ เลยอะ  
ถือว่าปุ๊กปิ๊กโชคดี บางคนเนี่ยนะ แม่งไม่มีเรื่องดี ๆ ให้จดจ าเลย ผ่านแต่เรื่องเหี้ย ๆ” 

 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการปลอบโยน โดยใช้ค าว่า “ถือว่า...โชคดี” เพ่ือแสดงให้เห็นมุมมองด้านบวก  
ดังในสถานการณ์ที่ผู้รับค าปรึกษาเล่าถึงปัญหาของตนที่เลิกรากับคนรักว่าโชคดีแล้วกับความสัมพันธ์ในวัย 23 ปี  
ที่ได้มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบจนลืมไม่ได้ บางคนก็เจอแต่เรื่องแย่ ๆ และไม่ได้โชคดีแบบเรา 

100%

แผนภูมิที่ 3 แสดงความถี่ของวัจนกรรมกลุ่มผูกมัด 

ปลอบโยน



421 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

 4. วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก 

 วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก (expressive) เป็นถ้อยค าที่บ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติของ 
ผู้พูดต่อผู้ฟัง หรือ บริบทรอบข้าง ในการศึกษาครั้งนี้พบวัจนกรรมที่อยู่ในกลุ่มแสดงความรู้สึก 4 วัจนกรรม ได้แก่ 
วัจนกรรมการชื่นชม วัจนกรรมการต าหนิ และวัจนกรรมการขอบคุณ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

จากแผนภูมิที่ 4 แสดงให้เห็นว่าวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึกที่ปรากฏในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรัก 
ในรายการ อย่าหาว่าน้าสอน ประกอบด้วย วัจนกรรมชื่นชม 4 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 66.66 วัจนกรรมต าหนิ  
1 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 16.67 และวัจนกรรมขอบคุณ 1 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 16.67 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 4.2) วัจนกรรมชื่นชม เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดกล่าวเมื่อเห็นว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีดี น่ายกย่อง และ
สมควรได้รับค าชื่นชม เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกภูมิใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 11 

 “พ่ีว่า มินตัดสินใจได้ดี ในการที่หอบลูกออกมาในที่ที่เราสบายใจ อย่างน้อยพ่ีว่ามินฉลาดพอ อย่างน้อย 
ที่จะกล้าตัดสินใจในสิ่งส าคัญ” 

       ตัวอย่างข้างต้น ผู้ให้ค าปรึกษาพูดชื่นชมผู้รับค าปรึกษาโดยใช้ค าว่า “ตัดสินใจได้ดี”  “ฉลาด” “กล้า” 
ตัดสินใจท าในสิ่งที่ส าคัญคือการออกมาจากความสัมพันธ์ที่คนรักนอกใจไม่ท าให้ตัวเองเป็นทุกข์ และสามารถ 
ด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข 

 

 

ช่ืนชม
67%

ต าหนิ
16%

ขอบคุณ
17%

แผนภูมิที ่4 แสดงความถีข่องวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก



422 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

 4.3) วัจนกรรมต าหนิ เป็นถ้อยค าที่ผู้ พูดเชื่อว่าการกระท านั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และ 
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ฟัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 12 

 “เรารู้อยู่เต็มอกว่าเราไม่ได้ท าอย่างนั้น มึงจะให้คนมายัดข้อหามึงได้ยังไง” 

 ตัวอย่างข้างต้น ดังประโยคที่ว่า “มึงจะให้คนมายัดเยียดข้อหามึงได้ยังไง” เพ่ือต าหนิผู้รับค าปรึกษา 
ถึงการกระท าที่ไม่เหมาะสม คือการปล่อยให้ผู้อ่ืนมายัดเยียดความผิด ทั้งที่ความจริงแล้วผู้รับค าปรึกษาต่างหาก  
ที่โดนกระท า 

 4.4) วัจนกรรมขอบคุณ  เป็นถ้อยค าที่ผู้พูดรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ หรือชื่นชมในการกระท าของผู้ ฟัง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 13 

 “พ่ีขอบคุณมากที ที่เล่าเรื่องอย่างนี้ให้พวกเราฟัง ประสบการณ์ชีวิตของที แชร์เรื่องนี้ให้เราฟัง พ่ีเชื่อว่า  
สิ่งที่ทีเล่าให้เราฟังเนี่ย ทุกคนที่เล่า ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้คิดอะไรหลาย ๆ อย่าง เกี่ยวกับตัวเองนะ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ จะบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ก็ดูว่าเป็นรายการข่าวไปนิดหนึ่ง แต่มันเป็นแบบนั้นจริง ๆ มันเป็นตัวอย่าง 
หรือ reference น่ะ ให้คนที่มีความสัมพันธ์กันมันต้องคิดกันยาว ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมก าเนิด ไม่ว่า 
จะเป็นอะไรก็ตามอะท”ี 

 ตัวอย่างข้างต้น เป็นการขอบคุณ โดยใช้ค าว่า “ขอบคุณ” ผู้ให้ค าปรึกษากล่าวค าขอบคุณกับผู้รับ
ค าปรึกษาที่โทรมาเล่าเรื่องราวของตนเองว่าได้ตั้งครรภ์จากความผิดพลาด และไม่ได้ป้องกัน ไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน 
จนท าให้โดนบอกเลิกในขณะที่ตั้งครรภ์อยู่ ซึ่งเรื่องราวแบบนี้มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง แต่น้อยคนที่จะมาแชร์
ประสบการณ์ ผู้ให้ค าปรึกษาจึงรู้สึกขอบคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์นี้ 
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สรุปและอภิปรายผล 

 

 การศึกษาการใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรัก ในรายการอย่าหาว่าน้าสอน ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ค าปรึกษา (น้าเน็ก) มีการใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาทั้งสิ้น 4 กลุ่ม วัจนกรรม คือ  
1) วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว ได้แก่ วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น จ านวน 130 ถ้อยค า    คิดเป็นร้อยละ 40.12 
วัจนกรรมการบอกเล่า จ านวน 22 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 6.80 วัจนกรรมการยืนยัน จ านวน 11 ถ้อยค า คิดเป็น
ร้อยละ 3.40 และวัจนกรรมการสรุป จ านวน 5 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 1.54 2) วัจนกรรมกลุ่มชี้น า จ านวน 133 
ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 41.05 ได้แก่ วัจนกรรมการแนะน า จ านวน 94 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 29.01 วัจนกรรม 
การเตือน จ านวน 27 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 8.33 วัจนกรรมการสั่งสอน จ านวน 6 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 1.85 
วัจนกรรมการขอร้อง จ านวน 4 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 1.23 และวัจนกรรมการสั่ง จ านวน 2 ถ้อยค า คิดเป็น 
ร้อยละ 0.62 3) วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด จ านวน 17 ถ้อยค า ได้แก่ วัจนกรรมการปลอบโยน จ านวน  17 ถ้อยค า  
คิดเป็นร้อยละ 5.25 4) วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก จ านวน 6 ถ้อยค าคิดเป็นร้อยละ 1.85 ได้แก่ วัจนกรรม
การชื่นชม จ านวน 4 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 1.23     วัจนกรรมการต าหนิ จ านวน 1 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 0.31 
และวัจนกรรมการขอบคุณ จ านวน 1 ถ้อยค า   คิดเป็นร้อยละ 0.31 

 การใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรักในรายการ “อย่าหาว่าน้าสอน” วัจนกรรมที่พบ 
มากที่สุด คือ วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น เป็นถ้อยค าที่ผู้ให้ค าปรึกษาต้องการแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือ
ความคิดเห็นเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษามีมุมมองที่หลากหลายต่อเรื่องนั้น ๆ สังเกตได้จากผู้ให้ค าปรึกษา (น้าเน็ก)  
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แผนภาพท่ี 1 วัจนกรรมที่พบในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรกั รายการอย่าหาว่าน้าสอน

วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว วัจนกรรมกลุ่มชี้น า วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด วัจนกรรมกลุ่มแสดงความคิดเห็น
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ให้ค าปรึกษา โดยแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นเพ่ือให้ผู้ฟังมีมุมมองที่หลากหลายต่อเรื่องนั้น ๆ 
เพราะปัญหาความรักเป็นเรื่องระหว่างคน 2 คน ซึ่งเรื่องราวอาจจะมีมากกว่าที่ผู้รับค าปรึกษาเล่า ผู้ให้ค าปรึกษา 
จึงท าได้เพียงแค่แสดงความคิดเห็น ชี้แนะแนวทางเบื้องต้นในการตัดสินใจ และสามารถน าค าปรึกษาที่ได้ไปปรับใช้
หาทางออกของปัญหาได้ในที่สุด  

 การใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาปัญหาความรักในรายการ “อย่าหาว่าน้าสอน” วัจนกรรมที่พบ 
น้อยที่สุด คือ วัจนกรรมการขอบคุณ เป็นถ้อยค าที่ผู้ให้ค าปรึกษารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ หรือชื่นชมในการกระท าของ
ผู้รับค าปรึกษา เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่โทรเข้ามาต้องการค าปรึกษา แต่มีเพียงสายเดียวที่โทรเข้ามาแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการท้องไม่พร้อม ท าให้ผู้รับค าปรึกษาทราบถึงมุมมองใหม่ ๆ ของการท้อง 
ไม่พร้อมที่สาเหตุเกิดจากการเชื่อใจฝ่ายชาย ซึ่งสายนี้ไม่ได้โทรมาเพียงแบ่งปันประสบการณ์เท่านั้น แต่รวมถึง  
การปรึกษาหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกับผู้ให้ค าปรึกษา นับว่าสายนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับผู้หญิงที่เชื่อใจผู้ชาย 
เพราะการท้องไม่พร้อมเกิดขึ้นเยอะมากในประเทศไทย สายนี้จึงเป็นการสอนใจแก่ผู้รับฟังที่พบเจอสถานการณ์
เดียวกัน ส่วนวัจนกรรมการต าหนิ เป็นถ้อยค าผู้ให้ค าปรึกษาเชื่อว่าการกระท านั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และ
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้รับปรึกษา เพราะผู้รับค าปรึกษาส่วนใหญ่ต้องการค าแนะน า หรือการแสดงออกว่าเข้ าใจ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมจะอยู่เคียงข้างมากกว่าการโดนต าหนิในเรื่องที่ตนเองได้กระท าลงไปโดยไม่ได้ค านึงถึง
ผลที่ตามมา 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษาในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม  กล่าวคือ 
การศึกษาการให้ค าแนะน าเรื่องความรักของ ณัฐวดี คมประมูล, จริญญา ธรรมโชโต และพัชลินจ์   จีนนุ่น (2561) 
ที่พบว่า ผู้ด าเนินรายการให้ค าปรึกษาโดยใช้วัจนกรรมการแนะน ามากที่สุด  และวัจนกรรมการชื่นชมน้อยที่สุด  
ซึ่งท าให้ผู้รับค าปรึกษาต้องตัดสินใจตามค าแนะน าเท่านั้น แต่จากการศึกษาการใช้วัจนกรรมในการให้ค าปรึกษา
ปัญหาความรักครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด สะท้อนถึงการที่ผู้ให้ค าปรึกษาไม่เป็น 
ผู้ตัดสินสถานการณ์ด้วยตัวเองเเต่ยกอ านาจหรือสิทธิของการตัดสินให้ผู้ขอรับค าปรึกษาและวัจนกรรมการขอบคุณ
และวัจนกรรมการต าหนิพบน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็นในการให้ค าปรึกษา
ปัญหาเรื่องความรัก เป็นการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็นต่อเรื่องนั้น ๆ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เป็น
เหตุเป็นผลกัน มีความสอดคล้องและคล้อยตาม ท าให้มีมุมมองที่หลากหลายต่อเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ผู้ให้ค าปรึกษา
มีการใช้วัจนกรรมที่หลากหลายร่วมกัน ช่วยให้การแนะน ามีความสมบูรณ์ เช่น วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น 
ช่วยให้เห็นมุมมองที่ต่างไป วัจนกรรมการแนะน า ช่วยชี้แนะทางออกของปัญหา เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้คิดทบทวน
และไตร่ตรองจนสามารถตัดสินใจกับทางเลือกของปัญหานั้นได้ เพราะบางครั้งปัญหาความรักเป็นเรื่องของ
ความรู้สึกมากกว่าการใช้เหตุผล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะให้ผู้รับค าปรึกษาจะเป็นผู้ตัดสินใจและเลือกทางออกของ
ปัญหาที่ท าให้ตนเองมีความสุขมากท่ีสุด 
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วัจนกรรมในเพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหาร 
Speech Acts in Thai Folk songs about Soldier 

 

สุธิราช คงช่วย1  และกฤติกา ผลเกิด2 

 
บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทหาร  ผู้วิจัยรวบรวม
ข้อมูลเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทหารจากแอพพลิเคชั่นยูทูปมิวสิค จ านวน 52 เพลง มาศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีวัจนกรรมของจอห์น อาร์ เซอร์ล (John R. Searle)  
 ผลการศึกษา พบว่า ปรากฏวัจนกรรมจ านวน 400 ถ้อยค า จ าแนกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ วัจนกรรมการกล่าว
ชี้น า (directive)  วัจนกรรมการกล่าวความจริง (assertive)  วัจนกรรมการแสดงออก (expressive) และ 
วัจนกรรมการกล่าวผูกพัน (commissive) โดยวัจนกรรมที่ปรากฏมากที่สุด คือ วัจนกรรมการกล่าวชี้น า 
(directive) เนื่องจากมุ่งปลุกใจผู้ที่อยู่แนวหลังให้มีความส านึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการสั่งให้ 
คนรักอย่านอกใจตนเองเพราะตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ส่วนวัจนกรรมการกล่าวผูกพัน (commissive) แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประพันธ์ไม่ได้ค านึงถึงการอวยพรทหาร อาจเป็นเพราะว่ามีความเชื่อมั่นว่าทหารไทยนั้นมีความเก่งกล้าสามารถ 
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นเจตนาของผู้ส่งสารและสะท้อนสภาพสังคมของทหารผ่านบทเพลงไทยลูกทุ่งซึ่งเป็นเครื่องมือ
ถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร  
 
ค าส าคัญ :  วัจนกรรม, วัจนปฏิบัติศาสตร์, เพลงไทยลูกทุ่ง 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
2 อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 



427 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

บทน า 
 เพลงลูกทุ่ง คือ เพลงที่มีเนื้อหาสาระเรียบง่าย มีลักษณะการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  สื่อความหมายอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องแปลความหมาย มีท่วงท านอง การขับร้องท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หนึ่งในเอกลักษณ์นั้น คือ 
การใช้ลูกเอ้ือน จึงท าให้เพลงลูกทุ่งไม่เหมือนเพลงประเภทอ่ืน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เพลงลูกทุ่งนั้นสามารถเข้าถึงผู้ฟัง
ในสังคมได้ทุกระดับชั้น 

 เพลงลูกทุ่งนั้นไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ฟังเพียงอย่างเดียว ผู้ประพันธ์เพลงมีการ
สอดแทรกข้อคิด ค าสอน ข้อเตือนใจต่าง ๆ และถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ดังที่  
สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2551 : 58) กล่าวว่า 

เพลงลูกทุ่งมีเนื้อร้องที่สะท้อนความเป็นไปในสังคม ความคิด การด าเนินชีวิตค่านิยมและคุณค่าทางด้าน
สังคม สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระพุทธศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเพลงที่
สามารถพูดถึงได้ทุกเรื่องทุกเหตุการณ์จึงนับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์สังคมไทยในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี  

ทหารเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องเอกราชของประเทศชาติ เพ่ือให้ 
พ่ีน้องประชาชนได้อยู่อย่างผาสุก กระทั่งมีความเปรียบว่า ทหารคือรั้วของชาติ  ดั่งเพลงห่มธงนอนตาย  
ศิลปินผู้ขับร้อง คือ ยอดรัก สลักใจ 

   
“…ทหารต ารวจคอยตรวจริมรั้ว พี่น้องชาวไทยอย่ากลัวสุขกันทั่วหลับให้สบาย   

 พ่อจ๋าแม่จ๋าลูกห่วงหาทุกเช้าเย็นบ่าย ถ้าชีพผมลับดับหายช่วยคลุมกายด้วยธงไตรรงค์”  
      (เพลง ห่มธงนอนตาย ศิลปิน ยอดรัก สลักใจ) 
 

 บทเพลงข้างต้นมีเนื้อหากล่าวถึง ภาระหน้าที่ของทหาร ที่คอยตรวจตรารักษาผืนแผ่นดินของไทยให้เกิด
ความผาสุกร่มเย็น ท าให้ประชาชนมีความสุขกันทั่วหน้า  แม้ว่าภารกิจหน้าที่ของตนจะต้องแลกด้วยชีวิต  
แต่พวกเขาก็มีความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นชายชาติทหาร  

 นอกจากนี้ข้อความดังกล่าวยังแสดงวัจนกรรมการกล่าวชี้น า ประเภทวัจนกรรมการขอร้องสังเกตได้จาก
ค าบ่งชี้  “อย่า” ซึ่ งแสดงเจตนาของผู้ส่ งสารว่า ไม่ต้องการให้คนไทยเกิดความหวาดกลัวต่ออันตราย  
ซึ่งถ้อยค าในการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะสื่อนั้น เรียกว่า 
“วัจนกรรม” กล่าวคือการกระท าด้วยค าพูด เช่น การขอร้อง การสั่ง การสัญญา โดยอาจจะมีการกระท าที่ไม่ใช้
ค าพูดมาประกอบกันได้ (จรัลวิไล  จรูญโรจน์, ม.ล., 2560 : 178-179) 

 จากการศึกษางานวิจัยเบื้องต้นพบว่ามีการศึกษาวัจนกรรมในเพลง โดยใช้ทฤษฎีของจอห์น อาร์ เซอร์ล 
(John R. Searle) ในงานของสันติ ทิพนา (2561) ที่ศึกษาการใช้วัจนกรรมจากบทเพลงลูกทุ่งอีสานที่ขับร้องโดย 
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จินตหรา พูนลาภ อาร์สยาม, อัจฉราพร ใครบุตร และ วิไลศักดิ์ กิ่งค า (2559) ที่ศึกษาประเภทของวัจนกรรมที่
ปรากฏในเพลงปลุกใจให้รักชาติ ระหว่าง พ.ศ.2510 – 2550 ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาของผู้ส่งสารผ่านถ้อยค า 
ในการแสดงวัจนกรรมประเภทต่าง ๆ ตามเงื่อนไข เช่น วัจนกรรมการขอร้อง วัจนกรรมการสั่ง วัจนกรรม  
การบริภาษ เป็นต้น 

 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวัจนกรรมในเพลงลูกทุ่งไทยที่เกี่ยวกับทหาร โดยใช้ทฤษฎีของจอห์น อาร์ เซอร์ล 
(John R. Searle) เพ่ือศึกษาวัจนกรรมตามเงื่อนไขที่ปรากฏ ซึ่งจะแสดงให้เห็นเจตนาของผู้ส่งสารผ่านถ้อยค า  
ในแต่ละเพลงที่ต้องการสื่อไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจเป็นทหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทหาร นอกจากนี้การศึกษา  
วัจนกรรมจะช่วยให้ผู้ รับสารเข้ า ใจความหมายของถ้อยค าและเจตนาของผู้ ส่ งสารได้ชัด เจนยิ่ งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพ่ือรวบรวมเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเก่ียวกับทหาร  
 2.  เพ่ือศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทหาร 

 
วิธีการศึกษา 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเก่ียวกับทหาร โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  1.1  เป็นเพลงที่ใช้ภาษาไทยในการแต่งและมีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้วิจัยรวบรวม
ข้อมูลเพลงจากแอพพลิเคชั่น ยูทูปมิวสิค (Youtube Music) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเมษายน 2563 โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง โดยพิจารณาจากเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับทหาร 
  1.2  จ ากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมบท เพลง ไทยลู กทุ่ ง ทั้ ง หมด  จ านวน  52 เพล ง  ดั งนี้ 
 

ล าดับ ชื่อเพลง ศิลปิน 
1 เกียรติทหารเกณฑ ์ รังษี เสรีชัย 
2 คืนนี้พ่ีติดเวร วิไล พนม 
3 คนแนวหน้า พรชัย พรหมบัญชา 
4 ค าสั่งเตรียมพร้อม สายัณห์ สัญญา 
5 จากใจแนวหลัง สายัณห์ สัญญา 
6 จดหมายจากชายแดน แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ 
7 จดหมายจากแนวหน้า ยอดรัก สลักใจ 
8 จดหมายรักชายแดน ไพรวัลย์ ลูกเพชร 
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ล าดับ ชื่อเพลง ศิลปิน 
9 จดหมายทหารใหม่ ยอดรัก สลักใจ 
10 ชายชาติทหาร ศรเพชร ศรสุพรรณ 
11 เดือนหงายที่ชายแดน ตุ้ม จ่านกร้อง 
12 ทหารเกณฑ์คนจน เอกพจน์ วงศ์นาค 
13 ทหารเกณฑ์ผลัดสอง ศรชัย เมฆวิเชียร 
14 ทหารกองหนุน สายัณห์ สัญญา 
15 ทหารคนจน ด ารง วงศ์ทอง 
16 ทหารบกที่รัก น้ าอ้อย พรวิเชียร 
17 ทหารบกพ่ายรัก สัญญา พรนารายณ์ 
18 ทหารเป็นห่วง ศักดิ์สยาม เพชรชมภู 
19 ทหารปลดเกณฑ์ สุริยา ฟ้าปทุม 
20 ทหารพิการรัก มนต์รัก ขวัญโพธิ์ชัย 
21 ทหารเรือเบื่อรัก สุริยา ฟ้าปทุม 
22 ทหารเรือมาแล้ว ยอดรัก สลักใจ 
23 ทหารสั่งแฟน สายัณห์ สัญญา 
24 ทหารสั่งเมีย ยอดรัก สลักใจ 
25 ทหารใหม่ไกลแฟน ตุ้ม จ่านกร้อง 
26 ทหารใหม่ไปกอง ยอดรัก สลักใจ 
27 ทหารห่วงแฟน เอกพจน์ วงศ์นาค 
28 ทหารห่วงเมีย ชาตรี ศรีชล 
29 ทหารอากาศขาดรัก เสกศักดิ์ ภู่กันทอง 
30 นักรบขาดรัก เอกพจน์ วงศ์นาค 
31 นักรบนิรนาม ดาวใต้ เมืองตรัง 
32 นักรบลาแฟน ศรชัย เมฆวิเชียร 
33 นักรบห่วงแฟน มนต์แคน แก่นคูณ 
34 นักรบห่วงรัก สายัณห์ สัญญา 
35 แนวหน้าลาแฟน สันติ ดวงสว่าง 
36 แนวหลังยังคอย ดาว มยุรี 
37 น้ าตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญ 
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ล าดับ ชื่อเพลง ศิลปิน 
38 แฟนทหารเกณฑ์ สุนารี ราชสีมา 
39 แฟนนักรบ สุริยา ฟ้าปทุม 
40 แฟนทหารอากาศ หน่อย นวรัตน์ 
41 ไม่ตายจะกลับมาแต่ง เสกศักดิ์ ภู่กันทอง 
42 ยามชายแดน เอกชัย ศรีวิชัย 
43 ยอมตายที่ตาพระยา สายัณห์ สัญญา 
44 ยอดรักลูกทัพเรือ สายัณห์ สัญญา 
45 รางวัลนักรบ ยอดรัก สลักใจ 
46 รอวันทหารกลับ สายัณห์ สัญญา 
47 ลาน้องไปแนวหน้า สุริยา ฟ้าปทุม 
48 สุดทางด่านซ้าย สายัณห์ สัญญา 
49 สู้เพื่อเธอ ไผ่ พงศธร 
50 หนาวใจชายแดน ไพรวัลย์ ลูกเพชร 
51 ห่มธงนอนตาย ยอดรัก สลักใจ 
52 อาลัยนักรบ ดาวใต้ เมืองตรัง 

 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.1  ผู้วิจัยตรวจสอบความหมายจากของค าจากพจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน พ.ศ. 2554  เนื่องจาก
เป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานส าหรับการเขียนหนังสือไทยของทางราชการและสถาบันทางการศึกษา  
 2.2  ศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในเนื้ อเพลงไทยลูกทุ่ งที่มี เนื้ อหาเกี่ยวกับทหาร โดยใช้ทฤษฎี  
วัจนกรรมของจอห์น อาร์ เซอร์ล (John R. Searl) (อ้างถึงใน สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552 : 86-90) ดังนี้ 
  1.   การกล่าวความจริง (assertive) คือ วัจนกรรมที่ผู้ พูดกล่าวสิ่ งที่ เป็นความจริง เช่น  
การกล่าวรายงาน การแจ้งให้ทราบ 
  2.  การกล่าวชี้น า (directive) คือ วัจนกรรมที่ผู้พูดต้องการชี้น าให้มีการตอบสนองบางอย่าง 
จากผู้ฟัง เช่น การสั่ง การขอร้อง  
  3.  การกล่าวผูกพัน (commissive) คือ วัจนกรรมที่ผู้พูดกล่าวถึงสิ่งที่ตนจะท า สิ่งที่กล่าวไป 
จะผูกพันถึงอนาคตจะท าอะไร เช่น การสัญญา 
  4.  การกล่าวแสดงออก (expressive) คือ วัจนกรรมที่ผู้พูดแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก เช่น 
การแสดงความยินดี การโต้แย้ง 
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  5.  การกล่าวประกาศ (declaration) คือ วัจนกรรมที่ผู้พูดท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง
บางอย่าง เช่น การคัดค้าน การแต่งตั้ง 

 2.3  สรุปสัดส่วนร้อยละของวัจนกรรมแต่ละชนิดที่ปรากฏ  โดยใช้สูตรการหาค่าร้อยละ ดังนี้ 

  สูตรการหาค่าร้อยละ = 
𝑛×100

𝑛
 

  𝑛 = จ านวนวัจนกรรมที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งท่ีเกี่ยวกับทหาร 
  𝑛 = จ านวนวัจนกรรมทั้งหมด 

 2.4  เรียบเรียง น าเสนอผลการศึกษา โดยแจกแจงวัจนกรรมแต่ละชนิด อธิบายและแสดงตัวอย่าง จากนั้น
น าเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและใช้สถิติร้อยละ รวมถึงการแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง 

 2.5  สรุป อภิปรายผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษา 
 

ผู้วิจัยสามารถจ าแนกวัจนกรรมที่ปรากฏในบทเพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหาร ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่  
วัจนกรรมการกล่าวชี้น า (directive) วัจนกรรมการกล่าวความจริง (assertive) วัจนกรรมการแสดงออก
(expressive) และวัจนกรรมการกล่าวผูกพัน (commissive) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  การกล่าวชี้น า (Directive) เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารเป็นผู้ชี้น าหรือก าหนดให้ผู้รับสารนั้นกระท าบางสิ่ง
บางอย่าง Searle (1976) (อ้างถึงใน สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552 : 89) ผลการศึกษาพบว่า ปรากฏวัจนกรรมย่อย  
3 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมการสั่ง วัจนกรรมการขอร้อง และวัจนกรรมการถาม ดังนี้  

 1.1  วัจนกรรมการสั่ง เป็นวัจนกรรมที่ผู้สื่อสารต้องการให้ผู้รับสารปฏิบัติหรือกระท าตาม ดังตัวอย่าง 
  “…จงสุขใจเถิดผองชาวประชาสองแขนแนวหน้าเฝ้าป้องภัย...”  
      (เพลงหนาวใจชายแดน : ไพรวัลย์ ลูกเพชร)  
 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า จงสุขใจเถิดผองชาวประชาสองแขนแนวหน้าเฝ้าป้องภัยจัดเป็นวัจนกรรม 
การสั่ง พิจารณาได้จากค าว่า จง “เป็นค ากริยา บอกความบังคับ...” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 297) ดังนั้น
ถ้อยค านี้แสดงเจตนาของผู้ส่งสารที่ต้องการสั่งว่าให้ประชาชนทุกคนจงมีความสุขทั้งกายและใจเพราะคนแนวหน้า
อย่างทหารหาญคอยคุ้มป้องกันภัยให้ 

 1.2  วัจนกรรมการขอร้อง เป็นวัจนกรรมที่ผู้สื่อสารขอให้ผู้รับสารท าตามที่ขอหรือขอความช่วยเหลือ   

ดังตัวอย่าง 
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  “…พ่อจ๋าแม่จ๋าลูกห่วงหาทุกเช้าเย็นบ่าย   
  ถ้าชีพผมลับดับหายช่วยคลุมกายด้วยธงไตรรงค์...”  

(เพลงห่มธงนอนตาย : ยอดรัก สลักใจ)  
 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า ช่วยคลุมกายด้วยธงไตรรงค์  จัดเป็นวัจนกรรมการขอร้อง พิจารณาได้จาก 
ค าว่า ช่วย “ก. ท าให้ส าเร็จประโยชน์…” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 362) ดังนั้นถ้อยค านี้จึงแสดงถึงความรู้สึก
ของผู้ส่งสารที่ขอร้องว่า ถ้าหากตนเองเสียชีวิตช่วยน าธงชาติไทยมาคลุมร่างกายของตน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าชีวิต 
ที่สูญเสียนั้นก็เพ่ือประเทศชาติ 

 1.3  วัจนกรรมการถาม  เป็นวัจนกรรมที่ผู้สื่อสารตั้งปัญหาหรือประเด็นจากผู้รับสาร โดยค าถามนั้น 
อาจเป็นค าถามที่ไม่ได้ต้องการค าตอบหรืออาจเป็นค าถามซึ่งต้องการค าตอบ ดังตัวอย่าง 
 

  “…ขวานทองทั้งสิ้นนี่มันแผ่นดินของกูจะให้ขุดเหวขุดรูหนีมันไปอยู่ที่ใด...” 
(เพลงยอมตายท่ีตาพระยา : สายัณห์ สัญญา) 
 

 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า จะให้ขุดเหวขุดรูหนีมันไปอยู่ที่ใด จัดเป็นวัจนกรรมการถาม พิจารณาได้จาก
ค าว่า ใด “ว. ใช้ประกอบค าอ่ืนแสดงความไม่เจาะจงหรือเป็นค าถาม…” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 448) ดังนั้น
ถ้อยค านี้จึงแสดงให้เห็นว่าผู้ส่งสารต้องการถามว่า จะให้ตนเองนั้นหนีข้าศึกที่เข้ามารุกรานในประเทศของตน  
แล้วจะให้ตนหนีไปอยู่ที่ใด  
 
2. การกล่าวความจริง  (Representative) เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารสื่อสารออกมาโดยสารที่ส่งผ่านผู้รับสารนั้น
เป็นความจริง Searle (1976) (อ้างถึงใน สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552 : 89) ผลการศึกษาพบว่า วัจนกรรมการกล่าว
ความจริงปรากฏวัจนกรรมย่อย 3 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมการบรรยาย วัจนกรรมการคาดการณ์  และวัจนกรรม
การยืนยัน ดังนี้ 

 2.1 วัจนกรรมการบรรยาย เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารอธิบายหรือเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้รับสาร 
ได้ทราบ ดังตัวอย่าง 
 
  “…เพียงพ่ีได้พบสบตาน้องมาเที่ยวที่ วศป. นางฟ้าคงจ าแลงมาล่อ  
  ใจพ่ีจ่อแม่นวลลออใฝ่ฝัน ใจบึ่งไปถึงท่ีรักสองเราฝาก ฝากใจรักผูกพัน…” 
      (เพลงทหารบกพ่ายรัก : สัญญา พรนารายณ์) 
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 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า เพียงพ่ีได้พบสบตาน้องมาเที่ยวที่ วศป. นางฟ้าคงจ าแลงมาล่อใจพ่ีจ่อแม่นวล
ลออใฝ่ฝัน ใจบึ่งไปถึงที่รักสองเราฝาก ฝากใจรักผูกพัน จัดเป็นวัจนกรรมการบรรยาย กล่าวคือ ผู้ส่งสารบรรยายว่า
ได้มาพบรักกับผู้หญิงที่ วศป.3 บรรยายถึงลักษณะของผู้หญิงที่มีความสวยเช่นนางฟ้านางสวรรค์  ท าให้ตนเองนั้น
เกิดความรักข้ึน 

 2.2 วัจนกรรมการคาดการณ์ เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยเหตุการณ์นั้นอาจ
เกิดข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ดังตัวอย่าง 
 

  “...กอดปืนยืนยามตีสามตีสี่คะนึงถึงน้องของพ่ีโถคนดีคงต้องคอยนาน...” 
(เพลงคืนนี้พี่ติดเวร : วิไล พนม)  
 

 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า คะนึงถึงน้องของพ่ีโถคนดีคงต้องคอยนาน จัดเป็นวัจนกรรมการคาดการณ์ 
พิจารณาได้จากค าว่า คง “ก. เป็นค าบอกลักษณะคาดคะเน…” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 223) ดังนั้นถ้อยค านี้
จึงเป็นถ้อยค าที่ผู้ส่งสารคาดการณ์เอาไว้ว่าแฟนของตนนั้นคงต้องคอยนานเพราะตนเองไปเป็นทหาร 

 2.3  วัจนกรรมการยืนยัน เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารย ้าหรือคงความคิดของตนเองเพ่ือยืนยันในสิ่งที่ผู้ส่งสาร
สื่อสารมายังผู้รับสารว่าเป็นเช่นนั้น ดังตัวอย่าง 
 

“…ทหารเรือไทยน้ าใจแน่นอนแม้ชีพมรพลีเพื่อชาติไทย...” 
      (เพลงทหารเรือเบื่อรัก : สุริยา ฟ้าปทุม) 
 
 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า ทหารเรือไทยน้ าใจแน่นอน แม้ชีพมรพลีเพ่ือชาติไทย จัดเป็นวัจนกรรม 
การยืนยัน ถ้อยค านี้เป็นถ้อยค าที่ผู้ส่งสารต้องยืนยันว่า ทหารเรือนั้นเป็นคนที่มีน้ าใจอย่างแน่นอน เพราะแม้แต่ชีวิต
ตนเองก็ยอมเสียสละเพ่ือชาติไทย 
 
3.  การกล่าวแสดงออก (Expressive) เป็นวัจนกรรมที่ผู้สื่อสารแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นไปยัง 
ผู้รับสาร Searle (1976) (อ้างถึงใน สุจริตลักษณ์ ดีผดุง , 2552 : 89) ผลการศึกษาพบว่า วัจนกรรมการกล่าว
แสดงออกปรากฏวัจนกรรมย่อย 4 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมการแสดงความเสียใจ วัจนกรรมการอ าลา วัจนกรรม
การแสดงความรัก และวัจนกรรมการอวยพร  ดังนี้ 

                                                           
3 วศป. คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ ่ปัจจุบันตั้งอยู่ในค่ายพหลโยธิน ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
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 3.1  วัจนกรรมการแสดงความเสียใจ เป็นวัจนกรรมที่ผู้สื่อสารแสดงความไม่สบายใจหรือความเศร้าโศก
เสียใจท าให้ผู้รับสารได้ทราบ ดังตัวอย่าง 
 

  “…เช่นดั่งตัวผมต้องตรมดวงใจสุดถอนเมียรักที่เคยกอดนอนต้องมาหนีจรจากไป...” 
      (เพลงน้ าตาจ่าโท : สุรพล สมบัติเจริญ) 
 
 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า เช่นดั่งตัวผมต้องตรมดวงใจสุดถอนเมียรักที่เคยกอดนอนต้องมาหนีจรจากไป  
จัดเป็นวัจนกรรมการแสดงความเสียใจ โดยผู้ส่งสารแสดงเจตนาความเสียใจ จากบริบทกล่าวว่าตนเองนั้นเสียใจ
เพราะว่าภรรยาของตนที่เคยรักกันมาไปสัมพันธ์ใหม่กับผู้ชายคนอ่ืนท าให้ตนมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง 

3.2  วัจนกรรมการอ าลา เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารกล่าวถ้อยค าเพ่ือแสดงการจากลาจากหรือต้องย้าย 
ถิ่นฐานไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้แก่ผู้รับสารทราบ ดังตัวอย่าง 

 
  “…ความรักชาตินั้นส าคัญกว่าขออ าลาเพ่ือรักษาเกียรติชาย...” 

(เพลงเกียรติทหารเกณฑ์ : รังสี เสรีชัย) 
 

 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า ความรักชาตินั้นส าคัญกว่าขออ าลาเพ่ือรักษาเกียรติชาย จัดเป็นวัจนกรรม 
การอ าลา พิจารณาจากค าว่า อ าลา “ก. ลาจากไป…” (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 1413) ดังนั้นถ้อยค านี้ 
จึงแสดงถึงเจตนาของผู้ส่งสารที่กล่าวถึงการอ าลา โดยในบริบทนั้นเป็นการอ าลาเพ่ือไปเป็นทหารให้สมกับศักดิ์ศรี
ความเป็นชาย 

 3.3  วัจนกรรมการแสดงความรัก เป็นวัจนกรรมที่ผู้สื่อสารมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยแก่ผู้รับสาร  
ดังตัวอย่าง 
  “…พ่ีนอนคะนึงคิดถึงจนแทบขาดใจ แต่ก็ทิ้งหน้าที่ไม่ได้ชาติยิ่งใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัว...”  

(เพลงค าสั่งเตรียมพร้อม : สายัณห์ สัญญา) 
 

 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า พ่ีนอนคะนึงคิดถึงจนแทบขาดใจ จัดเป็นวัจนกรรมการแสดงความรัก   
โดยผู้ส่งสารต้องการแสดงความรัก โดยบริบทกล่าวว่า ตนเองนั้นเวลานอนก็จะเกิดความ คิดถึงแฟนของตนจนแทบ
จะขาดใจ 

 3.4  วัจนกรรมการอวยพร  เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารกล่าวถ้อยค าอันเป็นประโยชน์ซึ่งผู้พูดต้องการ 
ให้เกิดข้ึนกับผู้รับสารในอนาคต ดังตัวอย่าง 
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“…ขอให้โชคดีทุกพ่ีทุกท่านต ารวจทหารทั่วถิ่นฐานชายแดนไทย...” 
      (เพลงจากใจแนวหลัง : สายัณห์ สัญญา) 
 
 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า ขอให้โชคดีทุกพ่ีทุกท่านต ารวจทหารทั่วถิ่นฐานชายแดนไทย จัดเป็น 
วัจนกรรมการอวยพร ซึ่งแสดงเจตนาของผู้ส่งสารโดยการอวยพร ในบริบทกล่าวว่า ขอให้บรรดาทหาร ต ารวจ  
ทุกท่านในประเทศไทยจงมีแตค่วามโชคดี 
 
4.  การกล่าวผูกพัน (Commissive) เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารผูกมัดตนเองโดยจะผูกพันถึงอนาคต มักเกิดขึ้น
หลังจากที่ส่งสารไปยังผู้รับสาร Searle (1976) (อ้างถึงใน สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552 : 89) ผลการศึกษาพบว่า  
วัจนกรรมการกล่าวผูกพันปรากฏวัจนกรรมย่อย 3 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมการสัญญา วัจนกรรมการข่มขู่ และ 
วัจนกรรมการยื่นข้อเสนอหรือการเสนอตัว ดังนี้ 

 4.1  วัจนกรรมการสัญญา เป็นวัจนกรรมที่ผู้สื่อสารให้ค าม่ันสัญญาหรือข้อตกลงแก่ผู้รับสาร ดังตัวอย่าง 
 

“…ว่างงานวันไหนจะลานายไปหา ให้เจ้าแกงส้มปลาไว้รอใส่หม้อใหม่ ๆ...”   
   (เพลงทหารใหม่ไกลแฟน : ตุ้ม จ่านกร้อง) 

 
 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า ว่างงานวันไหนจะลานายไปหา จัดเป็นวัจนกรรมการสัญญาโดยพิจารณาจาก
บริบท ดังนั้นถ้อยค านี้ผู้ส่งสารต้องการสื่อเจตนาในการสัญญาว่า ถ้าหากว่าตนเองนั้นว่างงานวันไหนจะลางาน  
เพ่ือไปหาคนรักของตน 

 4.2  วัจนกรรมการข่มขู่ เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารท าให้ผู้รับสารเกิดความหวาดกลัวหรือท าให้ผู้รับสาร  
เสียขวัญก าลังใจ ดังตัวอย่าง 
 

  “…ไทยเราต้องเป็นไทยนานวัน ใครรุกรานต้องเจอทหารกล้า...”  
(เพลงแนวหน้าลาแฟน : สันติ ดวงสว่าง) 
 

 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า ใครรุกรานต้องเจอทหารกล้า จัดเป็นวัจนกรรมการข่มขู่ โดยพิจารณาจาก
บริบทที่ผู้ส่งสารต้องการแสดงเจตนาในการข่มขู่ คือ ถ้าหากใครมารุกรานหรือล่วงล้ าเข้ามาจะต้องพบเจอกับบรรดา
เหล่าทหารกล้าที่พร้อมสู้รบ 
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 4.3  วัจนกรรมการยื่นข้อเสนอหรือการเสนอตัว เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารน าเสนอเรื่องราวของตนเอง
เพ่ือให้ผู้รับสารพิจารณา หรือเป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารกล่าวเพ่ืออาสาที่จะเสนอตัวเพ่ือกระท าการบางอย่าง  
ดังตัวอย่าง 

“…วันที่หนึ่งพฤศจิกายิ้มทั้งน้ าตาหมดแล้วหนาหน้าที่ เมื่อชาติต้องการจะ  
ใช้ทหารเรียกได้ทันที ทหารปลดทั้งหลายพลีกายไม่รอรี...”  

      (เพลงทหารปลดเกณฑ์ : สุริยา ฟ้าปทุม)  

 จากตัวอย่างปรากฏถ้อยค า เมื่อชาติต้องการจะใช้ทหารเรียกได้ทันที ทหารปลดทั้งหลายพลีกายไม่รอรี  
จัดเป็นวัจนกรรมการยื่นข้อเสนอ โดยพิจารณาจากบริบทผู้ส่งสารต้องการยื่นข้อเสนอมายังผู้รับสารว่า     
เมื่อชาติบ้านเมืองต้องการก าลังทหารให้เรียกใช้ได้ในทันที ทหารที่ถูกปลดจากหน้าที่ทั้งหมดพร้อมพลีชีพ 
เพ่ือบ้านเมือง 
 การศึกษาวัจนกรรมในเพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหาร พบวัจนกรรมที่ปรากฏในเนื้อเพลง ได้แก่ อันดับที่ 1 
การกล่าวชี้น า (directive) จ านวน 158 ถ้อยค า คิดเป็นค่าร้อยละ 39.50 อันดับที่  2 การกล่าวความจริง 
(assertives) จ านวน 135 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 33.75 อันดับที่ 3 การกล่าวแสดงออก (expressive) จ านวน  
69 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 17.25 และอันดับที่ 4 การกล่าวผูกพัน (commissive) จ านวน 38 ถ้อยค า คิดเป็น 
ร้อยละ 9.50 

แผนภูมิที่ 1 แสดงประเภทวัจนกรรม 
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แผนภูมิแท่งแสดงประเภทของวัจนกรรมที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งท่ีเกี่ยวกับทหาร
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า เพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหารจ านวนทั้งสิ้น 52 เพลง ปรากฏวัจนกรรม
การกล่าวชี้น ามากที่สุด ซึ่งมีวัจนกรรมย่อย 3 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมการสั่ง วัจนกรรมการขอร้อง และวัจนกรรม
การถาม โดยปรากฏวัจนกรรมการสั่งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.23  จากจ านวนทั้งหมด 400 ถ้อยค า เนื่องจาก
เพลงไทยลูกทุ่งที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูลนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพทหาร ซึ่งทหารมีหน้าที่คอยปกป้องอธิปไตยของ
ประเทศชาติ ดังค ากล่าวที่ว่า “ทหารคือรั้วของชาติ” เนื้อหาในเพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหารนั้นจึงเป็นการ 
กล่าวชี้น า คือ การสั่ง ในที่นี้โดยบริบทส่วนใหญ่ มักใช้กับแฟนหรือภรรยาของทหาร เนื่องด้วยทหารมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือคอยท าหน้าที่รักษาเขตแดนของภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย หรือการเกณฑ์
ทหารของเพศชายตามวัยที่กฎหมายก าหนด  

 วัจนกรรมที่พบเป็นอันดับที่สอง คือ วัจนกรรมการกล่าวความจริง ซึ่งมีวัจนกรรมย่อย 3 ประเภท ได้แก่  
วัจนกรรมการบรรยาย วัจนกรรมการคาดการณ์และวัจนกรรมการยืนยัน โดยปรากฏวัจนกรรม การบรรยา  
ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.52 จากจ านวนทั้งหมด 400 ถ้อยค า ซึ่งเป็นการบรรยายสภาพ ความเป็นอยู่ของ 
การใช้ชีวิตการเป็นทหาร หรือเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูที่เข้ามารุกรานประเทศ  

 วัจนกรรมที่พบเป็นอันดับที่สาม คือ วัจนกรรมการแสดงออก ซึ่งมีวัจนกรรมย่อย 4 ประเภท ได้แก่   
วัจนกรรมการแสดงความเสียใจ  วัจนกรรมการอ าลา วัจนกรรมการแสดงความรักและวัจนกรรมการอวยพร   
โดยปรากฏวัจนกรรมการแสดงความเสียใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.13 จากจ านวนทั้งหมด 400 ถ้อยค า  
ซึ่งในการวิจัยนี้พบว่า เนื้อหามักเกี่ยวกับการแสดงความเสียใจ เช่น การที่สูญเสียคนรักของตน เพราะคนรัก  
ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ทางการทหาร หรือการแสดงความเสียใจที่ต้องจากลากันระหว่างหนุ่มสาวท าให้ไม่ได้เจอกัน 
หรือการที่ผู้ส่งสารคือ ตัวทหารเองแสดงความเสียใจที่ต้องจากบ้านมารับใช้ชาติ ท าให้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับบิดามารดา
ของตน เป็นต้น 

 วัจนกรรมที่พบเป็นอันดับที่สี่ คือ วัจนกรรมการกล่าวผูกพัน พบวัจนกรรมย่อย 3 ประเภท ได้แก่  
วัจนกรรมการสัญญา วัจนกรรมการข่มขู่และวัจนกรรมการยื่นข้อเสนอหรือการเสนอตัว  โดยปรากฏวัจนกรรม  
การสัญญามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.90 จากจ านวนทั้งหมด 400 ถ้อยค าเนื่องจากอาชีพทหารนั้น ต้องเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนหรือตามสถานที่ซึ่งไกลจากครอบครัว ไกลจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของตน จึงท าให้เกิด
ข้อสัญญาระหว่างบุคคลขึ้นเป็นการสัญญา เช่น สัญญาว่าจะกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนของตนเพ่ือกลับมาหาพ่อ
แม่ หรือสัญญากับแฟนสาวหรือภรรยาว่าตนเองจะกลับมาหา เป็นต้น 

 ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานของ ปวริศร ไชยนา และกฤติกา ผลเกิด (2562) ที่ได้เสนอบทความงานวิจัย
เรื่อง วัจนกรรมในเพลงลูกเสือ คือ ปรากฏวัจนกรรมการกล่าวชี้น ามากที่สุด เนื่องจากกิจการลูกเสือไทยต้องการ
ชี้น าให้เยาวชนปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ของตนเอง เป็นต้น 
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โดยกิจการลูกเสือเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีให้แก่เยาวชน เช่นเดียวกับบทเพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหาร ที่ต้องการ  
สั่งสอนหรือชี้น าให้บุคคลซึ่งใช้ค านามเรียกแทนตนเองว่า แนวหลัง ปฏิบัติตัว ปฏิบัติตนโดยมีความรักใคร่สามัคคีกัน 
ไม่คิดทรยศท าลายชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเนื้อหาในเพลงมักจะเป็นการสั่งสอนให้คนรักชาติ  
รักแผ่นดิน อีกทั้งยังเป็นการสั่งให้คนรักอย่านอกใจคนรักของตนเมื่อคนรักต้องไปปฏิบัติหน้าที่ทางการทหาร  
โดยปรากฏการใช้วัจนกรรมการสั่งมากท่ีสุดในวัจนกรรมกลุ่มชี้น า เพราะการสั่งนั้นท าให้เกิดการกระท าอย่างเห็นผล
ทันที ท าให้เราเป็นผู้ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งยังท าให้เราเป็นผู้ที่มีความรักเดียวใจเดียว  
ไม่คิดนอกใจคู่รักของตน นอกจากนี้ยังพบวัจนกรรมการบรรยาย  ซึ่งปรากฏมากที่สุดในวัจนกรรมย่อยทุกชนิด  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหารนั้นได้บอกกล่าวบรรยายสภาพความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตของ
ทหารอย่างไร ซึ่งท าให้พวกเราเห็นภาพอย่างชัดเจนจากการบรรยาย โดยส่วนใหญ่มักพบว่าเมื่อเกิดศึกสงครามขึ้น
ทหารนั้นจะต้องมีความเข้มแข็งสามัคคีในหมู่คณะเพ่ือกอบกู้สถานการณ์ให้กลับมาเป็นปรกติสุขเช่นเดิม ซึ่งท าให้
พวกเราทุกคนรู้สึกเห็นใจทหารที่ต้องปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองเพื่อรักษาอธิปไตยให้คงอยู่สืบต่อไป 

 ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานของอัจฉราพร ใครบุตร และ วิไลศักดิ์ กิ่งค า (2559) ได้เสนองานวิจัยเรื่อง  
วัจนกรรมในบทเพลงปลุกใจให้รักชาติ ระหว่าง พ.ศ.2510-2550 พบว่าผู้ประพันธ์เพลงใช้วัจนกรรมการบอกเล่า 
ในการน าเสนอเนื้อหาของบทเพลงเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ผลการวิจัยนี้พบว่า ผู้ส่งสารใช้วัจนกรรมการสั่ง  
เพ่ือปลุกใจผู้ที่อยู่แนวหลังให้มีความส านึกรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการสั่งให้คนรัก อย่านอกใจ
ตนเองเพราะตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานทางการทหาร ผู้ส่งสารใช้วัจนกรรมการถาม เพ่ือสอบถามความเป็นอยู่ของ
ทางบ้านหรือความเป็นอยู่ของคนรักของตนเอง ผู้ส่งสารใช้วัจนกรรมการสัญญา เพ่ือเป็นการสัญญากับ  
คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พ่ีน้องหรือคนรักของตนเองว่าตนจะกลับมาหาเมื่อปฏิบัติหน้าที่ท างการทหาร
เสร็จลง เนื่องจากเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเป็นเพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหาร จึงพบวัจนกรรมการสั่งที่อยู่ในกลุ่ม  
วัจนกรรมการกล่าวชี้น ามากท่ีสุด เนื่องด้วยอาชีพทหารนั้นมีความไม่แน่ไม่นอนของชีวิต กล่าวคือ เมื่อทหารทุกนาย
ปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบย่อมเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น จึงท าให้บรรดาทหารจึงต้องเกิด
ค าสั่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้แฟนรออยู่ที่บ้านเพ่ือรอตนกลับมา หรือการสั่งให้คนในชาติมีความรักกัน  
มีความสามัคคีกัน เป็นต้น ในการประพันธ์เพลงนั้นมีผลต่อวัจนกรรมที่ปรากฏ ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาของผู้ส่งสาร
และสะท้อนภาพสังคมของทหารผ่านบทเพลงไทยลูกทุ่งซ่ึงเป็นเครื่องมือถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการศึกษาวัจนกรรมในเพลงไทยลูกทุ่งเรื่องอ่ืน ๆ เช่น วัจนกรรมที่ปรากฏในเพลงที่เกี่ยวกับ
ต ารวจ เป็นต้น 

 2.  ควรมีการศึกษาวาทกรรมท่ีปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหาร หรือเพลงประเภทอ่ืน ๆ 
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สัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” ของ โสภี พรรณราย 
 Magical Realism in “A little girl in a glass lamp”     

of Sope Phannarai 

 
ภัทราภรณ์ สุคนธาภรณ์1  และจุฬารัตน์ เสงี่ยม2 

 
บทคัดย่อ 
  

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียง
แก้ว” ของ โสภี พรรณราย จ านวน 482 หน้า 

ผลการวิจัยพบว่า โสภี พรรณราย ใช้กลวิธีการประพันธ์สัจนิยมมหัศจรรย์ 5 ประเด็น ได้แก่  
1) การผูกเรื่อง ประกอบด้วย การเล่าเรื่องของตัวละคร และการเกิดเหตุมหัศจรรย์ 2) การเล่าเรื่อง ประกอบด้วย 
การเปิดเรื่อง เป็นการล าดับเหตุการณ์เริ่มต้นจากการบอกเล่าเรื่องราวและการประสบปัญหาของตัวละคร 
ที่มีลักษณะความเป็นสัจนิยม เพ่ือเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้ให้ขับเคลื่อนไปสู่ความมหัศจรรย์ ภายในเรื่อง  
การด าเนินเรื่อง มีรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างโลกทั้งสองโลก คือ โลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่ง  
ความมหัศจรรย์ โดยสร้างตัวละครเอกและตัวละครเสริมให้มีความมหัศจรรย์ในการด าเนินเรื่องราวทั้งหมด และ  
การปิดเรื่อง เป็นการน าเสนอเรื่องราวทั้งหมดในรูปแบบของการ คลี่คลายปัญหาที่ เกิดขึ้นภายในเรื่อง  
ผ่านการช่วยเหลือจากตัวละครเสริมที่มีความมหัศจรรย์ 3) การสร้างตัวละคร ประกอบด้วย ตัวละครที่มีพฤติกรรม    
สัจนิยมมหัศจรรย์ และตัวละครที่เผชิญหน้ากับความมหัศจรรย์แต่ไม่ได้มีพฤติกรรมมหัศจรรย์ 4) การสร้างฉาก 
ผู้ เขียนได้สร้างฉากให้มีความเป็นสัจนิยมโดยอ้างอิงฉากจากสถานที่จริงในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย  
ฉากโรงพยาบาล ฉากห้างสรรพสินค้า ฉากห้องนอน ฉากบ้าน และฉากบริษัท โดยด าเนินเรื่องด้วยการน าเอา
เหตุการณ์มหัศจรรย์มาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความมหัศจรรย์ และ         
5) การใช้สัญลักษณ์ภายในบท เป็นการน าสัญลักษณ์มาเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านจากการกระท าของ 
ตัวละคร โดยที่ผู้อ่านต้องอาศัยความสามารถในตีความ ซึ่งประกอบด้วย สัญลักษณ์ภาพลวงตา และสัญลักษณ์ความ
จงรักภักดี 
 
ค าส าคัญ: สัจนิยมมหัศจรรย์ นวนิยาย สาวน้อยในตะเกียงแก้ว โสภี พรรณราย 
 
_____________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/journal-54-1/6-Factors%20Affecting%20Expenditure%20Behaviors%20of%20Students.pdf
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บทน า 
นวนิยายเป็นวรรณกรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยผ่านกระบวนการพัฒนาจนกลาย  

มาเป็นนวนิยายในยุคปัจจุบัน ซึ่งนวนิยายสามารถแบ่งออกได้หลากหลายแนว โดยแต่ละแนวก็มีความน่าสนใจ  
ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเขียนแต่ละคนว่าจะความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาสู่ผู้อ่าน 
ได้อย่างมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้มีนักเขียนจ านวนมากที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาเป็นที่ยอมรับในแวดวง  
นวนิยายในปัจจุบัน เช่น กฤษณา อโศกศิลป์ ชมัยภร บางคมบาง โสภี พรรณราย เป็นต้น 
 โสภี พรรณราย เป็นนามปากกาของ สุรภี โพธิสมภรณ์ นักเขียนสตรีชื่อดังที่มีผลงานการเขียนนวนิยาย 
จนกลายมาเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้อ่านในปัจจุบัน และได้รับการยกย่องให้เป็นนักเขียนนวนิยายแนวสัจนิยม
มหัศจรรย์รุ่นบุกเบิก โดยมีผลงานการเขียนวรรณกรรมประเภทนวนิยายผ่านความสามารถและมีจินตนาการในการ
สร้างสรรค์ผลงานผ่านพรสวรรค์ทั้งหมดที่มีอยู่มากกว่า 130 เรื่อง เช่น ผักบุ้งกับกุ้งนาง กิ่งแก้วกาฝาก  
สาวน้อยในตะเกียงแก้ว เป็นต้น 
 นวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” เป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียงโด่งดังของ โสภี พรรณราย ที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ครั้ งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2545 โดยส านักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์ จัดเป็นนวนิยายเล่มแรกของ  
โสภี พรรณราย ที่ต้องการน าเสนอเรื่องราวสุดแปลกใหม่ผ่านแนวคิดในยุคสมัยปัจจุบัน โดยเรื่องราวทั้งหมดถู ก
ส ร้ า ง ขึ ้ น ม า จ า ก โ ล ก แ ห่ ง ค ว า ม เ ป็น จ ริ ง ที ่ ถ ู ก ห ล อ ม ร ว ม กับ จิน ต น า ก า ร ต า ม ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง   
โสภี พรรณราย หลังจากการที่ได้อ่านนิทานเรื่องอาลาดินกับตะเกียงวิเศษ จึงเกิดความชื่นชอบและให้ความสนใจ
เป็นพิเศษที่จะเขียนนวนิยายแนวพ่อมดแม่มดขึ้นมา โดยใช้แนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์ในการถ่ายทอดเรื่องราว  
ให้ออกมาเป็นนวนิยายที่น่าสนใจอีกแนวหนึ่งส าหรับผู้อ่านนวนิยายในยุคปัจจุบัน  

แนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์ เป็นแนวคิดของนักเขียนในยุคสมัยปัจจุบัน ที่น าเอาความมหัศจรรย์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งสามารถช่วยให้นักเขียนสามารถถ่ายทอดปัญหาความสลับซับซ้อนของจิตใจ เข้ามาเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเขียน ดังที่ สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (2554, หน้า 7) ได้กล่าวความหมายของสัจนิยมมหัศจรรย์สรุปไว้ว่า 
สัจนิยมมหัศจรรย์ หรือ Magical Realism หมายถึง แนวคิดท่ีเกิดจากการน าเอาความเป็นจริง และความมหัศจรรย์
เข้ามารวมกัน แต่เนื้อหายังคงด าเนินอยู่บนพ้ืนฐานของโลกแห่งความเป็นจริงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาเรื่อง สัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียง
แก้ว” ของ โสภี พรรณราย เพ่ือได้ทราบถึงแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์และลักษณะของสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ปรากฏ
ในนวนิยายเรื่องนี้ 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” ของ โสภี พรรณราย 
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วิธีการศึกษา  
 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดการวิจารณ์วรรณกรรม  และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ศึกษาและส ารวจข้อมูลเกี ่ยวกับ สัจนิยม
มหัศจรรย์ในนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” ของ โสภี พรรณราย ซึ่งเก็บข้อมูล และน าเสนอข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในขอบเขตด้านเนื้อหา สรุปผลการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอผลการศึกษา
ด้วยวิธีพรรณนาวิ เ ค ราะห์ โ ดยผู ้ว ิจัย ได้ประยุกต์ ใ ช้ก รอบแนวคิด ในการวิ เ ค ราะห์ของ  อภิญญา  
แสงสว่าง (2558) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาสัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมเรื่อง “ซากุระโนะ โมริ โนะ มังไค โนะ  
ชิตะ ของ ซาคะกุจิ อังโกะ” ที่แบ่งประเด็นตามแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์ออกเป็น 5 ประเด็น คือ 1) การผูกเรื่อง 
2) การเล่าเรื่อง 3) การสร้างตัวละคร 4) การสร้างฉาก และ5) การใช้สัญลักษณ์ภายในบท 
 
ผลการศึกษา  
 การศึกษาเรื่อง สัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” ของ โสภี พรรณราย 
โดยแบ่งประเด็นตามแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์ออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 

 1. การผูกเรื่อง แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 
1.1 การเล่าเรื่องของตัวละคร หมายถึง การบอกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเรื่อง  

โดยมีตัวละครเป็นตัวเล่าเรื่องและด าเนินเรื่อง โดยสะท้อนให้ถึงเหตุการณ์และสังคมในโลกแห่งความเป็นจริง  
ที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน และน าเอาความมหัศจรรย์เข้าใช้ในการด าเนินเรื ่องราว ซึ่งผลการวิจัย 
พบจ านวน 2 ตัวอย่าง ดังนี้ 

ตีหนึ่ง อิศร์อาบน้ า พร้อมสวมชุดนอนและท้ิงกายลงบนเตียง เอ้ือมมือหรี่ไฟ  หัวเตียง เหลือเพียง
แสงไฟสลัว ๆ นึกถึงภาพหญิงชราที่พบบริเวณกองขยะ แปลกดีที่เขาคุยกับเธอได้เป็นนาน 
สองนาน ระบายปัญหาในรอบสัปดาห์ แต่ปัญหาของตัวเองกลับกลายเป็นปัญหาน้อยนิด 
เมื่อเทียบกับชีวิตของหญิงชราตัวคนเดียว โดดเดี่ยว ยากจน แต่ไม่โลภ ไม่ปรารถนาอ่ืนใดและ 
ไม่อนาทรร้อนใจ เขาท าอย่างนางไม่ได้ เขายังอยู่ในสังคม ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อไป จริงสิตะเกียง
แก้ว อิศร์ลุกจากที่นอน ผละไปที่กางเกงขายาวที่ โยนลงในตะกร้าส าหรับซักวันรุ่ งขึ้น  
หยิบตะเกียงออกจากกระเป๋ามานั่งพิจารณาบนเตียงนอน 

(หน้า 20) 
 จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า นวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” ได้น าเสนอเรื่องราวที่ผ่านการเล่าเรื่อง
ของตัวละครไว้ในหลาย ๆ ฉาก หลายตอน โดยที่ตอนนี้ก็คือ การที่อิศร์ได้เล่าเรื่องราวที่เขาได้ประสบพบเจอมานั่น 
ก็คือ เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ที่เขาไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลกับเขาหลังจากนี้ โดยที่เรื่องราว
เหล่านี้สืบเนื่องมาจากการที่อิศร์ได้ประสบพบเจอกับหญิงชรา และหญิงชราก็ได้พูดคุยกับเขา โดยที่ท าให้ 
เขาสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของเขาเองใหม่ในเรื่องของการที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งความเป็นจริง  
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ไม่เพียงเท่านั้นหญิงชรายังได้มอบตะเกียงแก้วไว้ให้กับเขาเพ่ือตอบแทนคุณงามความดีที่อิศร์พยายามจะช่วยเหลือ
หญิงชรา โดยที่เรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกเล่าโดยอิศร์ในขณะที่เขาก าลังจะพักผ่อนและได้ย้อนคิดถึงเหตุการณ์
ที่เขาได้ประสบพบเจอ ซึ่งกลายเป็นประเด็นและข้อสงสัยที่ตัวละครได้สร้างขึ้นเพ่ือให้เรื่องราวสามารถผูกเรื่องราว
ทั้งหมดเชื่อมโยงกันไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ถูกเชื่อมโยงไว้ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกมหัศจรรย์ 
นอกจากนี้ตัวละคร “อิศร์” ได้สื่อความคิดที่ต้องการมุ่งประเด็นไปในเรื่องของความเป็นอยู่ของเขาที่ต้องประสบ  
พบเจอกับปัญหาต่าง ๆ ที่คอยเข้ามาให้เขาต้องหาวิธีการรับมือ ซึ่งถือว่าปัญหาเหล่านี้ที่อิศร์พบเจอภายในเรื่อง 
มีความสอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบันที่มนุษย์อาจจะต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวเช่นเดียวกันกับอิศร์ ซึ่งเมื่อ
เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นก็ต้องรู้จักรับมือ และปรับแก้ให้ถูกต้องเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์ ทั้งนี้
ผู้เขียนได้น าเอาตัวละครมาเป็นตัวเริ่มต้นในการด าเนินเรื่อง เพ่ือเชื่อมโยงไปยังความมหัศจรรย์ที่ได้เข้ามามีบทบาท
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับตัวละคร “อิศร”์ โดยเป็นการผูกเรื่องทีใ่ห้ตัวละครได้ประสบพบเจอกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่สุดมหัศจรรย์ และเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นหรือพิสูจน์หาความจริงได้จากโลกแห่งความจริง  
ซึ่งในที่นี้การเข้ามาช่วยเหลือจากตัวละครเสริมที่มีความมหัศจรรย์นั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตามหลักแห่งความ
เป็นจริง และไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับความมหัศจรรย์บนพ้ืนฐานแห่งโลกความเป็นจริง  
จากตัวละครเสริมตามแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์ดังกล่าวได้ 

1.2 การเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ หมายถึง การน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านกลวิธีประพันธ์ที่มีการหยิบยก
การเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดหรือสิ่งมหัศจรรย์ โดยที่ผู้เขียนน าเอาเรื่องราวในโลกแห่งความเป็นจริงและ
เหตุการณ์มหัศจรรย์ต่าง ๆ เข้ามาผูกเป็นปมในการด าเนินเรื่อง ซึ่งผลการวิจัยพบจ านวน 8 บทสนทนา  
ดังตัวอย่าง  
 อิศร ์ :    เธอเป็นใคร 
 จินนี่ :    อ้าว ! จินนี่เคยบอกเจ้านายแล้วนี่คะ ว่าจินนี่เป็นแม่มดอยู่ในตะเกียงแก้ว 
 อิศร ์ :    ท าไมเวลาที่ฉันอยากพบเธอ เธอไม่ออกมา 
 จินนี่ :    ไม่จ าเป็นนี่คะ เมื่อไหร่ที่เจ้านายต้องการความช่วยเหลือ จินนี่จะออกมาช่วย 
 อิศร ์ :    ต้องการความช่วยเหลือเรอะ อิศร์พึมพ า 
 อิศร ์ :    จริงอย่างท่ีพูด หล่อนปรากฏตัวออกมาช่วยตอนโจรปล้นโรงพยาบาล และคืนนี้ 
            ที่ขโมยสองคนงัดแงะเข้ามาในบ้าน หล่อนเป็นคนอารมณ์ดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส 
            ตลอดเวลา มองทุกอย่างเป็นเรื่องเล็ก แต่ส าหรับอิศร์ นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้ว        
            เขาก าลังเผชิญหน้ากับอะไรที่เหนือมนุษย์ แม่มดในตะเกียง ต่อให้อมพระมาพูดก็ 
            ไม่มีใครเชื่อ  

         (หน้า 42-43) 
 จากบทสนทนาข้างต้นพบว่า นวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” มีการสร้างโครงเรื่องโดยการน าเอา
เหตุการณ์มหัศจรรย์ที่เป็นการด าเนินเรื่องในรูปแบบทั่ว ๆ ไป มาใช้เป็นกลวิธีในการผูกเรื่อง เพ่ือเชื่อมโยงระหว่าง
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เหตุการณ์ภายในเรื่องให้ด าเนินไปในทิศทางที่ผู้เขียนต้องการ ซึ่งเป็นการผูกเรื่องให้ตัวละครทั้งสองตัวนั่นก็คือ อิศร์
และจินนี่ได้เผชิญหน้า โดยได้สร้างเหตุการณ์ให้ตัวละคร “อิศร์” ได้ประสบกับเหตุการณ์มหัศจรรย์ด้วยตัวละคร 
“จินนี่” ภายในเรื่อง ซึ่งความมหัศจรรย์ในที่นี้คือการปรากฏกายของจินนี่ที่อาศัยอยู่ในตะเกียงแก้วตามที่ตัวผู้เขียน
ได้สร้างขึ้นมา แต่ในขณะที่ตัวละครตัวอ่ืน ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือสภาพแวดล้อมเดียวกันกับอิศร ์
ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ เกิดขึ้นจากจินนี่ เหมือนที่ อิศร์ ได้ประสบพบเจอ กับ 
ความมหัศจรรย์ ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถอาศัยอยู่ในตะเกียงแก้ว หรือแปลงกาย
หายตัวได้เช่นเดียวกับจินนี่ ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เขียนมุ่งสะท้อนถึงสังคมด้วยลักษณะ
ข้อเท็จจริงที่ว่าด้วยปัญหาการลักขโมยหรือปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้น และประสบพบเจอได้บ่อยในปัจจุบัน และ 
เมื่อน าเอาเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์มาผูกรวมกัน จึงท าให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างโลกทั้งสองโลกคื อ  
โลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความมหัศจรรย์ ที่ด าเนินเหตุการณ์ในลักษณะที่ควบคู่หรือขนานกันตามแนวคิด
สัจนิยมมหัศจรรย์ดังกล่าว  
 
 2. การเล่าเรื่อง แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

2.1 การเปิดเรื่อง หมายถึง จุดเริ่มต้นของเรื่องที่มีความส าคัญหลายประการ ชวนให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อย
ตามไปกับความมหัศจรรย์ที่ถูกหลอมรวมเข้ากับความเป็นจริง โดยสะท้อนถึงเหตุการณ์ของสังคมในยุคปัจจุบันมา
เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิจัยพบจ านวน 1 บทสนทนา ได้แก่ 
 อิศร์   :    อิศรถ์อนหายใจยาว รู้สึกดวงตกสุด ๆ จะมีอะไรเลวร้ายกว่านี้อีกไหม  
             ยามดวงพุ่ง งานก็ราบรื่น ยอดขายก็สูงลิ่ว หรือชีวิตใช่จะโชคดีตลอดไป  
             อิศร์เดินผ่านทางกลับบ้านไม้แนวยาวตลอดทาง เดินต่อไปผ่านภูเขา 
             ขยะกองโตส่งกลิ่นเหม็น เขาหยุดมองหญิงชราคนๆหนึ่งก าลังคุ้ยขยะ  
             เขาเห็นขัดเม่ือเข้าใกล้ หญิงชราแก่จนเนื้อหนังเหี่ยวย่น กลิ่นตัวเหม็น  
             เพราะคลุกกับกองขยะ ผมเผ้าขาวเกือบทั้งศีรษะ อิศร์ได้เข้าไปพูดคุย 
              และช่วยเหลือหญิงชราด้วยการมอบเงินจ าหนึ่งให้ 
 หญิงชรา  :    คุณ หญิงชราเอ่ยปาก คุณเป็นคนดี 
 อิศร์   :    ยายรู้ได้อย่างไรว่าผมเป็นคนดี สมัยนี้มนุษย์สวมหน้ากากเข้าหากัน  
             ทั้งนั้น  
        คนท างานอยู่บริษัทเดียวกัน มันยังจ้องจะแทงข้างหลังเลย 
 หญิงชรา  :    ดวงพ่อหนุ่มก าลังจะดีข้ึน จะมีคนช่วยเหลือ เอานี่ไปยายให้ 
 อิศร์   :    อะไรครับ 
 หญิงชรา  :    รับก่อนสิ 
 อิศร์   :    ผมขอไม่รับครับ ผมไม่ต้องการของแลกเปลี่ยน 
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 หญิงชรา  :    งั้นยายก็ไม่รับเงินนะ 
 อิศร์   :    ก็ได้ครับ 
 หญิงชรา  :    ของที่ระลึกจากยาย 
 อิศร์   :    ตะเกียงอาลาดิน ? ยายให้ผมแน่เรอะครับ 
 หญิงชรา  :    ให้ ถือตะเกียงไว้แล้วจะมีโชค ไปได้แล้ว แล้วใช้ของให้เป็นประโยชน์       
 อิศร์   :    ขอบคุณนะครับยาย โชคดีนะครับ  
 อิศร์   :    ยายครับ อ้าวไม่พบร่างของหญิงชราแล้ว เขามองหารอบบริเวณกอง 
             ขยะในความมืด แต่กลับไม่พบหญิงชรา 

(หน้า 18-19) 
 จากบทสนทนาข้างต้นพบว่า นวนิยายเรื ่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” ได้มีการเล่าเรื ่องในรูปแบบ 
ทั่ว ๆ ไป โดยที่ภายในเรื่องได้มีการด าเนินเรื่องราวในรูปแบบใหม่ที่ น าเอาความมหัศจรรย์เข้ามาเป็นตัวเสริม 
ให้เรื่องราวมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปิดเรื่องก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเรื่อง   
โดยเริ่มจากการเล่าเรื่องของตัวละครที่อาศัยอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งตัวละครที่มีบทบาทส าคัญที่อยู่ใน 
ทุกเหตุการณ์ของเรื่องคือตัวละคร “อิศร์” โดยต้องพบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเรื่อง และน าเอาเหตุการณ์
มหัศจรรย์ที่เกิดจากโลกท่ีผู้แต่งได้สร้างขึ้นมาเชื่อมโยงกัน จึงเห็นได้ชัดเจนถึงกลวิธีการเขียนที่ผู้แต่งตั้งใจจะสร้างปม
ให้กับตัวละครในตอนเปิดเรื่องเพ่ือที่จะให้ผู้อ่านค้นหาค าตอบร่วมกับตัวละคร โดยที่เหตุการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น  
ในบทสนทนานี้คือการที่ตัวละคร “อิศร์” ดวงตกและต้องประสบพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทยอยเข้ามาพร้อม ๆ 
กัน ซึ่งภายในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาค าตอบได้เช่นกันว่าท าไมชีวิตคนเราถึงต้อง
ประสบพบเจอกับเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย ซึ่งถ้ายึดตามหลักของศาสนาบนโลกมนุษย์
แล้ว หลาย ๆ คนคงเชื่อว่าการที่เราต้องประสบพบเจอกับสิ่งต่าง ๆ โดยที่ไม่ทันคาดคิดมักจะเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดไว้ 
เสมอ หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นเวรกรรม ทั้งนี้เหตุการณ์ในการเปิดเรื่องก็ได้ด าเนินไปจนถึงการเกิดเหตุการณ์
มหัศจรรย์โดยการที่อิศร์ ได้พบเจอกับตัวละครที่เป็น “หญิงชรา” ข้างกองขยะ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่ีประสบพบเจอ
ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่ได้มอบตะเกียงแก้วให้กับอิศร์เพ่ือตอบแทนคุณงามความดีที่อิศร์พยายามที่จะ
ช่วยเหลือหญิงชรา ซึ่งเมื่อหญิงชราได้มอบตะเกียงให้กับอิศร์แล้วก็ได้หายตัวไป โดยถือว่าเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์ 
ที่เกิดขึ้นในการเปิดเรื่อง และเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงไปยังอีกโลกหนึ่ง โดยในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่มีมนุษย์ 
คนไหนที่สามารถหายตัวได้ และไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริงหรือ  
ในหลักการวิทยาศาสตร์ และไม่ใช่เรื่องที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นได้ในโลกและสังคมปัจจุบัน  
ซ่ึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงตามแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์  

2.2 การด าเนินเรื่อง หมายถึง ตอนกลางของเรื่องที่มีความส าคัญมาก โดยที่ผู้แต่งจะต้องดึงความสนใจ
ของผู้อ่านให้ติดตามเรื่องอยู่อย่างเสมอ ดังนั้นจึงต้องสร้างความขัดแย้งที่เร้าใจ และคลี่คลายความขัดแย้งเหล่านั้น
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อย่างแนบเนียน รวมทั้งต้องอาศัยกลวิธีเล่าเรื่องที่เหมาะสมผ่านตัวละคร ซึ่งผลการวิจัยพบจ านวน 1 ตัวอย่าง 
ได้แก่ 

จินนี่ยังไม่ได้ใช้คาถาเลย แต่สาวน้อยกลับเห็นภาพ เพราะหล่อนเป็นแม่มดน้อย จึงมีพลัง
พิเศษเหนือคนปกติ จินนี่เบิกตากว้าง มันเป็นภาพที่ ไม่อยากเห็น รถโรงเรียนของพงษ์  
รถคันนั้น เลขทะเบียนนั้น หล่อนจ าได้แม่นย า เกิดอุบัติเหตุรถชน ได้ยินเสียงกรีดร้อง  
ตรงถนนข้างหน้าสี่แยก หล่อนเคยผ่านเส้นทางนั้น สาวน้อยใจเต้นแรงด้วยความกลัวและ
เป็นห่วงพงษ์ ความน่ารักของเด็กชายก่อให้เกิดความผูกพัน 

(หน้า 279)  
จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า นวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” มีรูปแบบการด าเนินเรื่องที่ผสมผสาน

กันอย่างชัดเจนระหว่างโลกทั้งสองใบ โดยที่ให้ตัวละครเป็นผู้ด าเนินเรื่องนั่นก็คือ อิศร์และจินนี่ ซึ่งจากบทสนทนา
ดังกล่าวท าให้ผู้อ่านไม่สามารถที่จะแยกแยะออกได้อย่างชัดเจน ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความ
มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินเรื่อง โดยที่เรื่องราวภายในเรื่องเป็นการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นกับตัวละคร  
ที่เป็นน้องชายของอิศร์นั่นก็คือ “พงษ์” โดยที่ มีตัวละครเสริม “จินนี่”เป็นตัวละครที่ เข้ามาช่วยเหลือผ่าน 
ความมหัศจรรย์ของเธอ โดยที่เธอสามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ได้ก่อนล่วงหน้าจากพลังวิเศษที่ได้ร่ าเรียนมาจากโลก 
แม่มด จึงท าให้จินนี่มีอะไรที่เหนือกว่าธรรมชาติ และผิดแผกไปจากมนุษย์ทั่ว ๆ ไปที่อาศัยอยู่บนโลกแห่งความ  
เป็นจริง ทั้งนี้ในการด าเนินเรื่องยังได้เชื่อมโยงให้เห็นถึ งความรู้สึกที่ตัวละครถ่ายทอดผ่านบทบาทได้ออกมา 
อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวละคร “จินนี่” ที่มีต่อน้องชายของอิศร์ที่สื่อออกมานั้น 
เป็นความรู้สึกรักและผูกพันรักพงษ์เหมือนน้องชายแท้ ๆ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่มนุษย์ทุกคนสามารถ
รู้สึกนึกคิดได้ และเป็นความรู้สึกของจินนี่ที่เป็นตัวละครที่มีความมหัศจรรย์ที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้น ทั้งนี้ตามหลักของ
ความเป็นจริงไม่มีใครสามารถรับรู้หรือคาดการณ์อะไรได้อย่างล่วงหน้าและมีความแม่นย า อีกทั้งไม่สามารถที่จะ 
ฝืนกระท าในสิ่งที่ก าลังจะขึ้นตรงหน้าได้ เหมือนอย่างที่จินนี่สามารถรับรู้ถึงการเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าก าลัง 
จะเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายของอิศร์ และสามารถช่วยเหลือชีวิตพงษ์น้องชายของอิศร์ไว้ได้ทัน แต่ในโลกแห่งความ
เป็นจริงทุกคนล้วนเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีผู้ใดที่สามารถก าหนดชะตาชีวิตของตนได้เหมือนอย่างกับใน นวนิยาย
เรื่องนี้ โดยที่การด าเนินเรื่องตอนท้ายได้สื่อความรวมไปถึงโลกและโลกทัศน์ของตัวละครด้วยสัจนิยมมหัศจรรย์  
ที่เชื่อว่าการเกิดขึ้นของสองโลกที่ถูกเชื่อมโยงกันนั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังประเด็นภายในการด าเนินเรื่องได้  
โดยที่มีพ้ืนที่การก าเนิดตัวตนของบุคคลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ตัวละครทั้งหมดก็สามารถที่ด าเนินเหตุการณ์
ภายในเรื่องได้อย่างลงตัวของโลกคู่ขนานทั้งสองโลก 

2.3 การปิดเรื่อง หมายถึง การที่ด าเนินเรื่องมาถึงจุดที่จะคลี่คลายประเด็นต่าง ๆ โดยที่ผู้เขียน 
จะด าเนินเรื่องมาถึงจุดจบหรือการปิดเรื่องด้วยการคลายปมปัญหาต่าง ๆ ซึ่งด าเนินเรื่องให้จบลงด้วยตัวละคร 
ที่มีความเป็นสัจนิยมหรือความเป็นจริงและตัวละครที่มีความเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์  ซึ่งผลการวิจัยพบจ านวน 
1 บทสนทนา ได้แก่ 
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 หญิงชรา  :    ไม่รู้จะเรียกว่าเคราะห์กรรมหรือโชคชะตาเล่นตลกกันแน่นะพ่อหนุ่มจินนี่ 
ฝืนกฎของแม่มด รับความตายและโรคร้ายเข้ามาแทน ยอมเสียสละแม้ชีวิต  
ในร่างของแม่มด จินนี่ท าผิด และจะกลับเป็นแม่มดไม่ได้แล้ว แต่ในแง่ 
ความดี ท าดีด้วยชีวิต หาคนเสียสละยากนัก จินนี่ท าไปโดยไม่รู้ คงเป็นเพราะ 
ชะตาลิขิตให้ทั้งคูไ่ด้สมหวัง ร่างแม่มดจินนี่ได้แตกสลายไปแล้วพร้อมกับตะเกียงแก้ว 

 อิศร ์  :    ผมขอแตกสลายแทน 
 หญิงชรา  :    จินนี่จะเหลือแต่ร่างมนุษย์ ! 
 อิศร์   :    ยาย ! อิศร์แทบไม่เชื่อ 
 หญิงชรา  :    จินนี่ผูกพันกับพวกคุณ เมื่อเธอเสียสละชีวิตแลกกับพงษ์ เธอก็กลายเป็นมนุษย์  
                  จะกลับเป็นแม่มดอีกไม่ได้แล้ว 
 อิศร์   :    แล้วโรคหัวใจ ? 
 หญิงชรา  :    แตกสลายไปพร้อมกับร่างแม่มด 
 อิศร์   :    แล้วเธออยู่ไหน ผมมารับเธอ อิศร์ดีใจกระโดดตัวลอย 
 หญิงชรา :    ชะตาลิขิตแล้ว จินนี่เป็นของคุณ พ่อหนุ่ม เธอจะมีชีวิตเป็นมนุษย์ ไร้คาถาด าเนินชีวิต
        ตามกฎแห่งกรรม ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ไม่เก่ียวข้องกับโลกแม่มด 
 อิศร์   :    ผมต้องการจินนี่ ผมจะดูแลเธอ 
 หญิงชรา  :    ยายเชื่อในสัจจะของคุณ ซึ่งเป็นคนดี พ่อหนุ่มมาตามจินนี่ที่ที่นี่ ยายก็เชื่อแล้ว 
             ว่าพ่อหนุ่มจะจริงใจต่อแก ยายจะคืนร่างมนุษย์ของจินนี่ให้ 
 อิศร ์  :    ขอบคุณครับยาย ขอบคุณครับ 

(หน้า 480-481) 
จากบทสนทนาข้างต้นพบว่า นวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” มีการด าเนินเรื่องมาถึงจุดที่จะ

คลี่คลายประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้นภายในเรื่อง ซึ่งการปิดเรื่องดังกล่าว ผู้เขียนได้มีการด าเนินเรื่องมาถึง 
จุดจบ หรือการปิดเรื่องด้วยการคลายปมปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากตัวละครเสริมที่มีความมหัศจรรย์  
ซึ่งจากบทสนทนาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยดี โดยที่ตัวละครที่ มีความมหัศจรรย์นั่นก็คือ  
“จินนี่” จากเดิมเธอคือตัวละครเสริมที่มีความมหัศจรรย์ เธอคือแม่มดที่อาศัยอยู่ภายในตะเกียงแก้ว แต่สุดท้าย  
กลับกลายมาเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ งที่ต้องด าเนินชีวิตในสังคมบทพ้ืนฐานโลกแห่งความเป็นจริง 
ตามกฎแห่งกรรมเช่นเดียวกันกับตัวละคร “อิศร์” ซึ่งสืบเนื่องมาจากการกระท าผิดและฝ่าฝืนกฎของแม่มด 
เพ่ือที่จะช่วยเหลือน้องชายของอิศร์ให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่ประสบอยู่ โดยที่ผู้เขียนได้น าเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่าง
โลกทั้งสองใบมาให้ร้อยเรียงกัน จนท าให้ผู้อ่านไม่สามารถท่ีจะแยกแยะออกได้อย่างชัดเจน โดยได้น าเสนอเรื่องราว
ถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถฝืนกฎแห่งกรรมหรือฝืนธรรมชาติได้ และ  
ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถด ารงชีวิตผ่านการช่วย หรือสิ่งมหัศจรรย์เช่นเดียวกับกับที่ตัวละครภายในเรื่องที่ต้อง
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ประสบพบเจอ ทั้งนี้จุดจบของมนุษย์ทุกคนคงหนีไม่พ้นความตาย มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมพบเจอกับการเกิดแก่ 
เจ็บตายทั้งสิ้น ทั้งหมดนี้คือความคิดที่ผู้เขียนต้องการที่จะแฝงไว้ในนวนิยายในตอนปิดเรื่อง ซึ่งมีแง่คิดให้ผู้อ่าน  
ได้คิดตามถึงความเป็นอยู่ และยึดหลักตามโลกแห่งความเป็นจริง โดยที่เรื่องราวมหัศจรรย์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น 
ภายในเรื่องนั้น ท้ายที่สุดก็คือสัจธรรมของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีได้ และไม่สามารถที่จะประสบ 
พบเจอกับความมหัศจรรย์ต่าง ๆ ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง การเล่าเรื่องทั้งหมดจะค่อย ๆ คลี่คลายผ่านแนวคิด
สัจนิยมมหัศจรรย์ที่น าพาเรื่องราวของโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งจินตนาการที่มีการวิพากษ์สังคมต่าง ๆ  
มาจนถึงจุดจบ ซึ่งมุมมองการเล่าเรื่องทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์กันกับการสร้างเรื่องเล่าผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ 
ภายในนวนิยายเรื่องนี้ 
 3. การสร้างตัวละคร แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

3.1 ตัวละครที่มีพฤติกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ หมายถึง ตัวละครที่มีลักษณะของความเป็นจริง  
ซึ่งด าเนินอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงที่ ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักของเหตุผลที่ผสมผสานเข้ากับลักษณะ 
ความมหัศจรรย์ โดยมีลักษณะของการประพฤติตนแบบแปลกประหลาด และมีพฤติกรรมกระท าสิ่งที่เกินกว่า 
จะเชื่อได้ ซึ่งผลการวิจัยพบจ านวน 17 บทสนทนา ดังตัวอย่าง 
 อิศร์  :    นี่ฉันเกือบจะช็อกตายเหมือนกัน ใครที่ไหนจะไปอยู่ในตะเกียงแก้วได้ 
 จินนี่  :    นี่โลกของจินนี่ค่ะ 
 อิศร์  :    คนบนโลกมีเป็นล้าน ๆ ท าไมเราถึงมาพบเจอกัน 
 จินนี่  :    เพราะเรามีบุญวาสนาผูกพันกันค่ะ เป็นเรื่องของบุญและกรรม จินนี่จึงต้องมา 
            รับใช้และช่วยเจ้านาย 
 อิศร์  :    โลกของแม่มดมีบุญกรรมด้วยหรือ อิศร์สงสัย 
 จินนี่  :    มีค่ะ เป็นแม่มดก็ใช่ว่าจะท าชั่วได้ ถ้าท าผิด เวทมนตร์จะค่อย ๆ เสื่อมลงจน  
             สุดท้ายร่างของตัวเองก็แตกสลาย 

       (หน้า 44) 
 จากบทสนทนาข้างต้น พบว่าการสร้างตัวละครที่มีความมหัศจรรย์ปรากฏในนวนิยายเรื่อง
“สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” ของ โสภี พรรณราย มีการสร้างตัวละคร “จินนี่” ให้มีลักษณะของความมหัศจรรย์
แตกต่างกันออกไปตามเหตุการณ์หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวจินนี่ที่ถูก
ผู้เขียนสร้างขึ้นมานั้นล้วนมาจากจินตนาการ และมีลักษณะที่สามารถท าให้ผู้อ่านยอมรับได้ว่ายังคงไม่หลุดไปจาก
โลกแห่งความเป็นจริงนั่นก็คือ การที่จินนี่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ ทั้งนี้จินนี่ยังเป็นตัวละครที่มีลักษณะ  
ทางกายภาพหรือการด ารงชีวิตที่เหมือนกับมนุษย์ปกติทุกประการ เพียงแต่จินนี่เป็นตัวละครที่มีพฤติกรรม  
บางประการที่ผู้อ่านไม่สามารถหยิบยกเหตุผลขึ้นมาประกอบได้ เช่น การหายตัว การใช้เวทมนตร์ในการช่วยเหลือ
อิศร์ เป็นต้น โดยที่มีหลักเกณฑ์ของโลกแห่งความเป็นจริงที่ผู้อ่านด ารงชีวิตอยู่เข้ามาตัดสินได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง 
ในโลกของความเป็นจริงไม่มีร่องรอยการอาศัยอยู่และการปรากฏตัวของแม่มด เหมือนที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้น  
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ในนวนิยายเรื่องนี้ แต่ในทางกลับกันโลกทั้งสองโลกก็ยังขับเคลื่อนและด าเนินไปอย่างควบคู่กัน อย่างเช่น  
ในบทสนทนานี้ ที่ได้กล่าวถึงเรื่องของบุญและกรรมที่ท าร่วมกัน จึงท าให้ทั้งคู่ที่ แม้ว่าจะอยู่กันคนละโลก 
ได้มาประสบพบเจอกัน ทั้งนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงยังมีความเชื่อในเรื่องของการท าบุญและกรรมร่วมกัน ซึ่งถือว่า
เป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับสังคมในปัจจุบันมาอย่างยาวนาน 

3.2 ตัวละครที่เผชิญหน้ากับความมหัศจรรย์แต่ไม่ได้มีพฤติกรรมมหัศจรรย์ หมายถึง ตัวละครทั่วไป
ที่มีการด าเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงทีต่้องประสบพบเจอตัวละครกลุ่มมหัศจรรย์ โดยที่ตัวละครประเภทนี้
ไม่ได้แสดงพฤติกรรมความแปลกประหลาดออกมา แต่ก็สามารถใช้ชีวิตตอยู่ร่วมกับตัวละครกลุ่มประเภทที่แสดง
ความมหัศจรรย์ออกมาอย่างไม่รู้สึกถึงความแปลกประหลาดต่อพฤติกรรมของอีกฝ่าย  ผลการวิจัยพบจ านวน  
10 บทสนทนา ดังตัวอย่าง 
 จินนี่    :    เจ้านายคะ จินนี่รับใช้เจ้านายนะคะ เพ่ือเจ้านาย จินนี่ท าได้ทุกอย่าง  
               เจ้านายบ่นไม่ใช่เรอะคะว่าโชคไม่ดี มีจินนี่อยู่ใกล้ ๆ เจ้านายจะโชคดี 
               แน่นอนค่ะ 
 อิศร์    :    เวลาฉันต้องการพบเธอ เธอก็ไม่ยอมปรากฏตัว 
 จินนี่    :    จินนี่… ยังไม่ทันท่ีสาวน้อยจะพูดจบ ก็มีเสียงเคาะประตู 
 พงษ/์ดรุณ ี  :    พ่ีอิศร์ พี่อิศร ์
         เสียงพงษก์ับดรุณ ีอิศร์รีบเปิดประตู น้องสาวกับน้องชายถลันเข้ามา 
 ดรุณี   :     ณีได้ยินเสียงแปลก ๆ พ่ีอิศร์คุยกับใครคะ 
 อิศร์   :     คุยกับจินนี่ อิศร์ตอบ หันมาทางเตียงซึ่งจินนี่อยู่ข้าง ๆ พริบตาเดียว 
               หล่อนก็หายไปอีกแล้ว ถ้าเป็นคนขวัญอ่อนคงได้เผ่นกันป่าราบ ดี  
               ที่อิศร์เคยเจอพฤติกรรมเช่นนี้มาก่อน เลยไม่รู้สึกกลัวหล่อนแล้ว  
                     แม่มดน้อยจินนี่น่ารักสดใสและมีลักษณะอ่อนน้อมเคารพเขาอยู่ในที 
 ดุรณี    :    จินนี่? ดรุณีเลิกคิ้ว 
 พงษ์    :    ไหนครับ พงษ์ถาม พ่ีอิศร์แอบซ่อนผู้หญิงไว้ในห้องหรือครับ 
 อิศร์    :    เฮ้ย ! อิศร์ร้องพลางเกาศีรษะ เห็นพี่เป็นคนอย่างไร พ่ีไม่ท าอะไร  
               เหลวไหวอย่างนั้นหรอก 
 พงษ์    :    เธอเป็นใครครับ 
 อิศร์    :    เปล่า พี่ละเมอไปเอง 

(หน้า 45-46) 
จากบทสนทนาข้างต้นพบว่า นวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” มีการสร้างตัวละคร “อิศร์”  

ที่เป็นตัวละครหลักที่ต้องเผชิญหน้ากับความมหัศจรรย์ทุกประการจากตัวละคร “จินนี่” แต่ไม่ได้มีพฤติกรรม
มหัศจรรย์ภายในเรื่อง ซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ร่วมในหลาย ๆ เหตุการณ์ส าคัญภายในเรื่อง แต่กลับเป็นตัวละครที่ไม่ได้
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แสดงความมหัศจรรย์ใด ๆ ออกมา  ดังบทสนทนาที่ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่า อิศร์ได้ ประสบพบเจอกับ 
ความมหัศจรรย์ของจินนี่ ที่มีการปรากฏกายออกมาจากตะเกียงแก้วที่เธออาศัยอยู่ โดยที่ทั้งคู่ได้สนทนากันภายใน
ห้องนอนของอิศร์ อิศร์ได้สอบถามถึงความเป็นมาของจินนี่ แต่แล้วน้องสาวและน้องชายของอิศร์ได้ยินเสียงอิศร์
ก าลังสนทนาอยู่กับผู้หญิง ทั้งคู่จึงเกิดความสงสัยและได้สอบถามอิศร์ ปรากฏว่าทั้งคู่ไม่ได้ประสบพบเจอกับจินนี่
หรือหญิงสาวที่อยู่ภายในห้องนอนของอิศร์อย่างที่พวกเขาทั้งคู่ได้ยินเสียง เพราะจินนี่ได้ใช้เวทมนตร์และหายตัวไป 
ซึ่งค าตอบที่ได้จากปากของอิศร์เองก็เป็นค าตอบที่ค่อนข้างที่จะท าให้ทั้งคู่เกิดความสงสัย แต่ไม่ได้เผชิญหน้ากับ
ความมหัศจรรย์จากจินนี่โดยตรงเช่นเดียวกันกับอิศร์ ซึ่งต้องถือว่าอิศร์คือตัวละครหลักที่มีการด าเนินเรื่องและ 
ได้ประสบพบเจอกับความมหัศจรรย์จากจินนี่มากที่สุดภายในเรื่อง โดยที่พบเจอจินนี่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้
ภาพลวงตา การหายตัว การใช้คาถาเวทมนตร์ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนต้องการที่จะน าเสนอเรื่องราวโดยการสร้าง  
ตัวละครให้ออกมาแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว เพ่ือที่จะให้เรื่องราวภายในเรื่องเกิดความน่าสนใจแก่ผู้อ่าน โดยที่ผู้เขียน
ได้น าเอาความเป็นจริงมาผสมผสานความมหัศจรรย์ที่ผู้อ่านไม่สามารถที่จะพิจารณาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นได้
อย่างชัดเจน โดยที่มีตัวละครที่เป็นมนุษย์ทุกประการเป็นผู้ด าเนินเรื่องไปกับตัวละครเสริมที่มีความมหัศจรรย์ 
ตามจินตานาการของผู้เขียนที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์  
 4. การสร้างฉาก หมายถึง สถานที่หรือเวลาหนึ่ง ๆ ที่ใช้ในด าเนินบทบาทต่าง ๆ ของตัวละคร ซึ่งจะมี
รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อันเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถทราบว่าเหตุการณ์
ภายในตัวบท ซึ่งฉากในนวนิยายแนวสัจนิยมมหัศจรรย์จะเป็นเหตุการณ์หรือสถานที่ที่เกิดขึ้นบนโลกแห่งความ 
เป็นจริงหรืออาจจะเกิดจากโลกแห่งจินตนาการตามท่ีผู้เขียนได้สร้างข้ึน ซึ่งพบจ านวน 4 ตัวอย่าง 
ดังนี้ 
 

ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง… 
มีเสียงเอะอะโวยวายพร้อมกับผู้คนที่แตกตื่น มีการปล้นเกิดขึ้นในโรงพยาบาล อิศร์
และพงษ์น้องชายของเขากลายเป็นตัวประกันโดยไม่มีทางเลือก ทุกคนหมอบลงกับพ้ืน 
บางคนร้องไห้ บางคนตกใจจนช็อก อิศร์โอบน้องชายไว้กับพ้ืน ทันใดนั้นมีพยาบาลคน
หนึ่งที่นอนหมอบอยู่ข้าง ๆ อิศร์จนแขนแนบแขน เขาเงยหน้ามอง หล่อนก็เงยหน้ามอง
มาที่เขาเช่นกัน วินาทีนั้นอิศร์แทบช็อก หน้าตาของหล่อนเหมือนจินนี่ จินนี่อยู่ในชุด
พยาบาลสีขาวบริสุทธิ์ สบตากับเขา หล่อนยิ้มกว้าง รอยยิ้ม แววตา ลักษณะเหมือนจิน
นี่ในฝัน อิศร์ขยี้ตา เข้าไม่ได้อยู่ในความฝัน และก าลังเผชิญกับความจริง… 

(หน้า 27-28) 
 จากตัวอย่า งข้า งต้น  พบว่าฉากปรากฏในนวนิยาย เรื ่อ ง  “สาวน้อย ในตะเกีย งแก้ว” ของ 
โสภี พรรณราย สามารถกล่าวได้ว่าเป็นกลวิธีการประพันธ์ฉากของพ้ืนที่  ที่สอดคล้องกับลักษณะของวรรณกรรม
แนวสัจนิยมมหัศจรรย์อย่างชัดเจน โดยจะมีการน าเสนอลักษณะของความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ทั้งสองพ้ืนที่  
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อย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือ ฉากที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ ซึ่งโรงพยาบาล 
เป็นสถานที่ส าหรับให้บริการด้านสุขภาพ โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูภาวะ  
ความเจ็บป่วย หรือโรคต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจของมนุษย์ โดยมีตัวละครที่มีความมหัศจรรย์เข้ามา
ด าเนินเหตุการณ์ในฉาก ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเกิดการปะทะสังสรรค์กันระหว่างสองพ้ืนที่ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว  
ทั้งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมจิตใจส านึก อีกทั้งยังเป็นการด าเนินเรื่องที่น าพาผู้อ่านไปสู่จินตนาการ
ตามโดยที่น าเอาแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์มาใช้ในการเขียนผลงานให้ออกมาในรูปแบบโลกที่ไม่สามารถจับต้องได้
น ามาผสมผสานกันกับโลกแห่งความจริงให้สามารถด าเนินไปได้อย่างควบคู่ ซึ่งมีทั้งที่มาและเหตุผลที่สามารถท าให้
เรื่องราวสามารถด าเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ 
 
 5. การใช้สัญลักษณ์ภายในบท แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

5.1 ภาพลวงตา หมายถึง ภาพที่หลอกตาให้มองเห็นและรับรู้ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง โดยที่มี
ลักษณะของความไม่แท้จริงปกคลุมด้วยบางสิ่งบางอย่าง ที่จะช่วยให้สิ่งที่เห็นนั้นบิดเบือนไปจากเดิม ผลการวิจัย 
พบจ านวน 5 บทสนทนา ดังตัวอย่าง 
 โจร  :    อะไรที่ห้อยหัวโตงเตงอยู่กลางอากาศได้ ต้องไม่ใช่คนธรรมดา จะว่าเล่น  
            กายกรรมก็ไม่น่าใช่ ดูหน้าตาก็ไม่ใช่มนุษย์แล้ว ตาถลน จมูกบี้ ปากแสยะ ลิ้น 
            ยาวขนาดนั้น 
 โจร  :    ผะ ผะ ผี ! โจรร้องลั่นยิ่งกว่าเจอต ารวจ 
 อิศร์  :    อิศร์ผวาลุกขึ้นเปิดไฟหัวเตียงเมื่อได้ยินเสียงขโมย !  
       เขาเห็นร่างคนสองคนกระโจนหายออกไปทางหน้าต่าง พวกมันทิ้งเครื่องมืองัด 
            แงะไว้เป็นที่ระลึก ไฟถูกเปิดสว่างทั่วห้อง โจรไม่อยู่แล้ว หากมีร่างหนึ่งเข้ามา 
            แทนที ่
 อิศร์  :    จินนี่…หญิงสาวตรงหน้ายิ้มหวาน 
 จินนี่  :    ไม่เป็นไรแล้วค่ะเจ้านาย จินนี่แปลงกายเป็นผีไล่ขโมยออกไปแล้ว รับรองว่า  
            ชาตินี้มันไม่กล้าย้อนกลับมาแน่ 

(หน้า 42)  

จากบทสนทนาข้างต้นพบว่า นวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” การใช้สัญลักษณ์ภาพลวงตา
ภายในนวนิยายสาวน้อยในตะเกียงแก้วนั้น เป็นการสร้างอรรถรสที่เพ่ิมเติมให้กับผู้อ่าน รวมทั้งเป็นการน าเสนอถึง
ความมหัศจรรย์ของตัวละคร “จินนี่” ที่สามารถใช้คาถา เวทมนตร์ และการหายตัว ที่ได้ร่ าเรียนมาจากโลกแม่มด
มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความน่ากลัวซึ่งในบทสนทนาดังกล่าวเธอได้แปลงกายเป็นผี  เพ่ือที่จะไล่โจรออกจากบ้าน
ของตัวละคร “อิศร์” ซ่ึงเมื่ออิศร์ได้ประสบพบเจอกับความมหัศจรรย์ดังกล่าวจากจินนี่    ก็ท าให้ตัวของอิศร์เอง 
เกิดความตกใจไม่ใช่น้อย อีกทั้งจากบทสนทนาดังกล่าว ยังได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคน  
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ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ทันคาดคิด และไม่สามารถที่จะ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างล่วงหน้า แต่ในทางกลับกันความมหัศจรรย์ของจินนี่ภายในเรื่อง 
สามารถด าเนินไปอย่างเกินจริงแต่ไม่มีความขัดแย้งของเนื้อเรื่อง ซึ่งความมหัศจรรย์ที่จินนี่ได้เลือกใช้สัญลักษณ์  
ภาพลวงตา ก็เพ่ือที่จะท าให้โจรหรือฝ่ายตรงข้าม มองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นอย่างอ่ืน โดยที่ในโลกแห่งความ 
เป็นจริง ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถที่จะสร้างภาพลวงตาขึ้นมา แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต และ  
ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถน าพาเอาความมหัศจรรย์เข้ามาแทนที่โลกแห่งความเป็นจริงได้ แต่ภายในเนื้อเรื่อง
นวนิยายเรื่องนี้ ผู้เขียนสามารถที่จะผูกโยงเอาแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์มาใช้ในงานเขียนเพ่ือให้ออกมาในมุมมอง  
ที่สะท้อนสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงได้มากที่สุด โดยที่เนื้อเรื่องทั้งหมดจะเป็นการขับเคลื่อนที่คู่ขนานกัน 
ตามความเป็นจริงและความมหัศจรรย์ที่ผสมผสานกันอยู่ภายในนวนิยายเรื่องนี้ 

5.2 ความจงรักภักดี หมายถึง ความรู้สึกและการแสดงออกระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่ประกอบไปด้วย 
ความเคารพซึ่งกันและกัน ความผูกพัน ความเอาใจใส่ ความเป็นห่วงที่มีให้กัน อีกทั้งความจงรักภักดียังเป็น
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” ซึ่งผลการวิจัยพบจ านวน 11 บทสนทนา  
ดังตัวอย่าง 
 จินนี่  :    ตั้งใจจะปรนนิบัติอิศร์เฉกเช่นเขาเป็นเจ้านาย คลี่ผ้าเย็นขาวสะอาดกลิ่นหอม 
            มะลิ เช็ดหน้าให้ อิศร์ผงะเอ้ียวหนี จินนี่ไม่เข้าใจ เจ้านายจะเบี่ยงหน้าหนีท าไม  
            ดวงตาโตเป็นประกายสงสัย 
 จินนี่  :    จินนี่จะเช็ดหน้าให้เจ้านาย เจ้านายจะได้สดชื่นไงคะ สาวน้อยในตะเกียงแก้ว 
            ยื่นหน้ามาใกล้ 
 อิศร์  :    ฉันเช็ดเอง อิศร์เข้าใจเจตนาดีของจินนี่ แต่เนารับไม่ได้ ชายหนุ่มกับหญิงสาวไม่ 
            ควรจะประชิดกันจนเกินไป ดรุณีอมยิ้มข า รู้สึกว่าจินนี่ช่างไร้เดียงสา ท่าทีของ 
            หล่อนดูบริสุทธิ์ใจ แต่อิศร์กลับเป็นฝ่ายที่คิดมาก 

   (หน้า 100) 
จากบทสนทนาข้างต้นพบว่า นวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” มีเนื้อหาที่ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น

และเกิดความสนุกแก่ผู้อ่าน ซึ่งจากบทสนทนาดังกล่าวก็สามารถสื่อถึงการการท าของตัวละคร ที่ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือที่จะแสดงความรู้สึกภายในเรื่อง โดยภายในเรื่องนี้มีการใช้สัญลักษณ์ความจงรักภักดี แทนการกระท าที่สื่อถึง
ความรู้สึกรักใคร่ โดยที่สามารถประสบพบเจอกันได้ทั่วไปในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ภายในเรื่องได้น าเสนอผ่าน
ตัวละครที่มีความมหัศจรรย์ให้ด าเนินพฤติกรรมดังกล่าวภายในเรื่อง ผ่านสัญลักษณ์และบทบาทภายในนวนิยาย  
อีกทั้งการการะท าดังกล่าวถูกกระท าจากแม่มด ในโลกแห่งความเป็นจริงคงไม่สามารถหาค าตอบได้ว่า แม่มด  
เป็นเช่นไร มีการกระท าเช่นนี้ได้หรือไม่ ซึ่งหากจะจินตนาการตามโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว หลาย ๆ คนอาจจะ 
คิดว่าแม่มดคือ ปีศาจที่มีอ านาจมีคาถา มีความน่ากลัว หรือมีชั่วร้าย แต่ภายในนวนิยายเรื่องนี้กลับน าเสนอแม่มด
ในรูปแบบที่กลับกัน จากหน้ามือเป็นหลังมือ ซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไร ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่สามารถที่จะ 
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หาข้อพิสูจน์เหล่านี้ได้ อีกท้ังยังเป็นการด าเนินเรื่องที่น าพาผู้อ่านไปสู่จินตนาการตามที่ผู้เขียนได้ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้น 
ที่น าเอาแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์มาใช้ในการเขียนผลงานให้ออกมาในรูปแบบโลกที่ไม่สามารถจับต้องได้ น ามา
ผสมผสานกันกับโลกแห่งความจริงให้สามารถด าเนินไปได้อย่างควบคู่ โดยมีทั้งที่มาและเหตุผลที่สามารถท าให้
เรื่องราวสามารถด าเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ และไม่ขัดแย้งกันภายในเรื่อง ทั้งนี้การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวของตัวละคร
ยังมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยที่ผู้กระท าคือตัวละครที่มีความมหัศจรรย์โดยสัญลักษณ์ ของ 
ความจงรักภักดีดังกล่าว คือการกระท าที่บ่งบอกถึงความผูกพัน ความเอาใจใส่ และความเป็นห่วง ใยที่มีให้กัน  
ถือว่าเป็นกัลยานิมิตที่ดีต่อกันของตัวละครทั้งคู่ และยังสะท้อนให้เห็นถึงการกระท าที่ดีที่มนุษย์พึงและควรปฏิบัติ
ร่วมกันภายในสังคม โดยที่เป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะที่ผู้เขียนต้องการที่จะให้ผู้อ่านตีความสัญลักษณ์ดังกล่าว
ผ่านตัวบท 
 
สรุปและอธิปรายผล  
 ผลการวิจัยพบสัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยในตะเกียงแก้ว” ของ โสภี พรรณราย ผู้วิจัย 
ได้ก าหนดเป็น 5 ประเด็นหลักดังนี้  
 1. การผูกเรื่อง หมายถึง การสร้างเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินเรื่อง โดยการผูกเรื่อง 
จะน าเอาโครงเรื่องจากโลกแห่งความเป็นจริงมารวมกับการเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์  ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นย่อย
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

1.1 การเล่าเรื่องของตัวละคร หมายถึง การบอกเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเรื่อง  
โดยมีตัวละครเป็นผู้ด าเนินเรื่องผ่านการผูกเรื่องจากความจริงและความมหัศจรรย์ภายในเรื่อง ซึ่งพบจ านวน 2 บท
สนทนา คิดเป็นร้อยละ 3.33 
  1.2 การเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ หมายถึง การน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านกลวิธีการประพันธ์ 
ที่มีการหยิบยกการเกิดเหตุมหัศจรรย์เข้ ามาผูกเป็นโครงเรื่องภายในนวนิยาย ซึ่งพบจ านวน 8 บทสนทนา  
คิดเป็นร้อยละ 13.33 
 2. การเล่าเรื่อง หมายถึง การถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนออกมาผ่านตัวอักษร โดยมีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเรื่อง ที่ผสมผสานระหว่างความจริงและความมหัศจรรย์  ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นย่อย
ออกเป็น 3 ประเด็น คือ  

2.1 การเปิดเรื่อง หมายถึง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ถือว่าเป็นจุดส าคัญ ซึ่งสามารถดึงดูดใจผู้อ่าน 
ชวนให้เกิดความรู้สึกอยากติดตามเรื่องราวภายในเรื่อง ซึ่งพบจ านวน 1 บทสนทนา คิดเป็นร้อยละ 1.66 

2.2 การด าเนินเรื่อง หมายถึง ตอนกลางของเรื่องซึ่งนับว่ามีความส าคัญอยู่มาก เพราะผู้แต่ง
จะต้องดึงดูดความสนใจผู้อ่านให้ติดตามเรื่องอย่างจดจ่ออยู่เสมอ โดยต้องอาศัยกลวิธีเล่าเรื่องที่เหมาะสม  
ซ่ึงพบจ านวน 1 บทสนทนา คิดเป็นร้อยละ 1.66 

2.3 การปิดเรื่อง หมายถึง จุดจบหรือจุดคลี่คลายเรื่องราว และประเด็นต่าง ๆ ภายในเรื่อง  
โดยจะท าให้เรื่องจบฝนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามเรื่องราวที่ได้มีการด าเนินมา ซึ่งพบจ านวน 1 บทสนทนา คิดเป็น
ร้อยละ 1.66 
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 3. การสร้างตัวละคร หมายถึง การสร้างตัวส าคัญในการด าเนินเรื่อง ที่จะช่วยน าพาผู้อ่านไปยังเรื่องราว 
ที่ผู้เขียนได้ประพันธ์ขึ้น ซ่ึงสามารถแบ่งประเด็นย่อยออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

3.1 ตัวละครที่มีพฤติกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ หมายถึง ตัวละครที่มีลักษณะของความเป็นจริง
ผสมผสานเข้ากับความมหัศจรรย์ ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักและเหตุผล ซึ่งพบจ านวน 17 บทสนทนา คิดเป็น
ร้อยละ 28.33 

3.2 ตัวละครที่มีการเผชิญหน้ากับความมหัศจรรย์แต่ไม่ได้มีพฤติกรรมมหัศจรรย์  หมายถึง  
ตัวละครทั่วไปที่สามรถอธิบายได้ด้วยหลักและเหตุผล โดยที่มีกี่ด าเนินเรื่องเป็นปกติร่วมกับกลุ่มตัวละครที่มีความ
มหัศจรรย์ได้ ซึ่งพบจ านวน 10 บทสนทนา คิดเป็นร้อยละ 10.66 
 4. การสร้างฉาก หมายถึง สถานที่หรือเวลาหนึ่ง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินบทบาทต่าง ๆ ของตัวละคร ซึ่งจะมี
รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และการเมืองของสถานที่  
ทีต่ัวละครด ารงชีวิตอยู่ ซึ่งพบจ านวน 4 บทสนทนา คิดเป็นร้อยละ 6.66 
 5. การใช้สัญลักษณ์ภายในบท หมายถึง ตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องอาศัย 
การตีความผ่านมุมมองเฉพาะบุคคล ซึ่งการตีความสัญลักษณ์สามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมาย  
อย่าไม่ตายตัว ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นย่อยออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

5.1 ภาพลวงตา หมายถึง ภาพที่หลอกตาให้มองเห็นและรับรู้ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง  
ซึ่งสิ่งที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าอาจบิดเบือนไปจากความจริง ซึ่งพบจ านวน 5 บทสนทนา คิดเป็นร้อยละ 8.33 

5.2 ความจงรักภักดี หมายถึง ความรู้สึกและการแสดงออกระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มีพฤติกรรม
ประกอบด้วย ความเคารพความผูกพัน ความเอาใจใส่ และความห่วงใยที่มีให้กัน ซึ่งพบจ านวน 11 บทสนทนา  
คิดเป็นร้อยละ 18.33  

 จากผลสรุปพบว่ามีการสร้างตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบสัจนิยมมหัศจรรย์ปรากฏมากที่สุด รองลงมา คือ
การใช้สัญลักษณ์ภายในบทแบบความจงรักภักดี รองลงมา คือ การสร้างตัวละครแบบตัวละครที่เผชิญหน้ากับ  
ความมหัศจรรย์แต่ไม่มีพฤติกรรมมหัศจรรย์ รองลงมา คือ การผูกเรื่องแบบการเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ รองลงมา 
คือ การใช้สัญลักษณ์ภายในบทแบบภาพลวงตา รองลงมา คือการสร้างฉาก รองลงมา คือ การผูกเรื่องจากการเล่า
เรื่องของตัวละคร และพบการเล่าเรื่องโดยการเปิดเรื่อง ด าเนินเรื่อง และปิดเรื่องน้อยที่สุด  

 อภิปรายผลการศึกษาสัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยตะเกียงแก้ว” ของ โสภี พรรณราย 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การผูกเรื่อง การเล่าเรื่องของตัวละคร และประเด็นการเกิดเหตุมหัศจรรย์ มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกศรางค์ นิลวาส (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัยแนวสัจนิยมมหัศจรรย์”  
2 ประเด็น คือ การเล่าเรื่องของตัวละครและการเกิดเหตุมหัศจรรย์  โดยที่ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีการประพันธ์ 
แบบสัจนิยมมหัศจรรย์ เพ่ือน าเสนอเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง 
ที่น ามาผสมผสานกับโลกแห่งสัจนิยมมหัศจรรย์ โดยผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอดความวุ่นวายสลับซับซ้อน ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นใน บริบทของสังคมในขณะนั้นออกมาได้ผ่านการใช้แนวคิด สัจนิยมมหัศจรรย์ในการขับเคลื่อนเรื่องราว
ทั้งหมด 
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 2.การเล่าเรื่อง ได้แก่ การเปิดเรื่อง การด าเนินเรื่อง และการปิดเรื่อง มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
หัตถกาญจน์ อารีศิลป (2557) เรื่อง “สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมของอนุสรณ์ ติปนานนท์” ทั้ง 3 ประเด็น คือ 
การเปิดเรื่อง การด าเนินเรื่อง และการปิดเรื่อง โดยที่ผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธีการเล่าเรื่องเช่นเดียวกั นกับอนุสรณ ์
ที่เลือกใช้ประพันธ์แนวสัจนิยมมหัศจรรย์ในการด าเนินเรื่องราวภายในเรื่อง เพ่ือเป็นการสร้างความแปลกใหม่  
ให้งานวรรณกรรม โดยที่ผสมผสานและหลอมรวมลักษณะสมจริงตามแนวการประพันธ์สัจนิยมและลักษณะ
มหัศจรรย์ไว้ในองค์ประกอบการสร้างงานทุกส่วน  
 3. การสร้างตัวละครและฉาก ได้แก่ ตัวละครที่มีพฤติกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ ตัวละครที่เผชิญหน้ากับ
ความมหัศจรรย์แต่ไม่ได้มีพฤติกรรมมหัศจรรย์ และการสร้างฉากต่าง ๆ ภายในเรื่อง มีความสอดคล้องกับงานวจิัย
ของ อภิญญา แสงสว่าง (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง“สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมเรื่อง ซากุระ โนะ โมริ โนะ มังไค 
โนะชิตะ ของซาคะกุจิ อังโกะ” ทั้ง 3 ประเด็น โดยในเรื่องการสร้างตัวละครที่มีพฤติกรรม  สัจนิยมมหัศจรรย์ และ
ประเด็นการสร้างตัวละครที่เผชิญหน้ากับความมหัศจรรย์แต่ไม่ได้มีพฤติกรรมมหัศจรรย์ โดยที่เปรียบตัวละคร  
เป็นเหมือนตัวกลางส าคัญที่จะช่วยน าพาผู้ อ่านให้เข้าสู่ โลกแห่งวรรณกรรมไปพร้อม ๆ กับตัวละครนั้น ๆ  
ซึ่งในวรรณกรรมประเภทสัจนิยมมหัศจรรย์นั้น  ตัวละครจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะในรูปแบบของสัจนิยมมหัศจรรย์ 
และมีลักษณะร่วมกันคือการความผสมผสานระหว่างความมหัศจรรย์เหนือจริงกับความเป็นจริงธรรมดาสามัญที่อยู่
ภายใต้ระบบ และในการสร้างฉากจะมีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี  
ความเชื่อ และการเมืองของสถานที่ที่ตัวละครด ารงชีวิตอยู่ อันเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถทราบว่า
เหตุการณ์ภายในตัวบทเกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งใด และเมื่อไหร่  อีกทั้งองค์ประกอบของฉากยังเชื่อมโยงไปถึง
บุคลิกลักษณะทางกายภาพและภายในจิตใจของตัวละคร 
 4. การใช้สัญลักษณ์ภายในบท ได้แก่ ภาพลวง และความจงรักภักดี เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ 
กัญญา วัฒนกุล (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “สัจนิยมมหัศจรรย์และสหบทในนวนิยายเรื่อง คาฟกา ออน เดอะ ชอร์ 
ของ ฮารูกิ มูราคามิ” ผลการศึกษาพบว่ามีแตกต่างกันในการใช้สัญลักษณ์ภายในเรื่อง โดยที่ นวนิยายเรื่อง 
สาวน้อยในตะเกียงแก้วจะเป็นการใช้สัญลักษณ์ภาพลวงตาและสัญลักษณ์ความจงรักภักดีภายในเรื่องเพื่อตัวแทน
ของสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอไปที่ต้องอาศัยการตีความผ่านการกระท าตัวละคร  
ซึ่งแตกต่างกับนวนิยายเรื่องคาฟกา ออน เดอะ ชอร์ ที่ใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบสากลในการถ่ายทอดเรื่องราว
ทั้งหมด โดยเป็นที่รับรู้และยอมรับโดยทั่วไปในสากลโลก ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสัญลักษณ์ของนวนิยายทั้งสองเรื่องจะ
มีความแตกต่างกันในการตีความแต่ท้ังนี้ผู้อ่านต้องอาศัยความสามารถของผู้อ่านในการตีความของ สัญลักษณ์นั้น ๆ  
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า สัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายเรื ่อง สาวน้อยในตะเกียงแก้ว ของ  
โสภี พรรณราย พบว่าผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีการประพันธ์จากแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์ ในการน าเสนอเรื่องราว 
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทของโลกแห่งสัจนิยม ซึ่งสาเหตุที่ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีการประพันธ์  
แบบสัจนิยมมหัศจรรย์ เนื่องด้วยการใช้กลวิธีการประพันธ์แบบสัจนิยมไม่สามารถช่วยให้ผู้ประพันธ์ถ่ายทอด
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ความวุ่นวายสลับซับซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมในขณะนั้นออกมาได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ผู้ประพันธ์ 
จึงเลือกใช้กลวิธีการสัจนิยมมหัศจรรย์ เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดออกมาสู่ผู้อ่าน  
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ควรศึกษาสัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายไทยเรื่องอ่ืนๆ เช่น นวนิยายเรื่อง “ป่วนรักสลับร่าง” ของ  
รอมแพง 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ปรากฏระหว่างในนวนิยายไทยและนวนิยายของ
ต่างประเทศ เช่น การเปรียบเทียบนวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” กับนวนิยายเรื่อง “Hary Potter” 
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“เรือนพื้นถิ่น” ความธ ารงต่อวิถีชีวิตชาวไทยมุสลมิในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา  

“Vernacular House” The Way of Life Preservation of The Thai Muslim People 

in Koh Yoi Noi, Phang Nga Province. 

 
นุจรี เริงสมุทร1  และรุ่งรัตน์ ทองสกุล2   

 
บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา “เรือนพ้ืนถิ่น” จ านวน 2 หลังของพ้ืนที่เกาะยาวน้อย โดยมีวัตถุประสงค์   
1) เพ่ือศึกษาพ้ืนที่กายภาพเรือนพ้ืนถิ่นของชาวไทยมุสลิมพ้ืนที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 2) เพ่ือศึกษารูปแบบ 
ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของเรือน และความเชื่อต่อประเพณีที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมพ้ืนที่เกาะยาวน้อย 
จังหวัดพังงา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บข้อมูลด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์เจ้าของเรือนพ้ืนถิ่น ผู้น าท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พ้ืนที่ทางกายภาพเรือนพ้ืนถิ่นของชาวไทยมุสลิมพ้ืนที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 
มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมซึ่งมีความส าคัญต่อการธ ารงอยู่ 
ได้แก่ 1.1) การวางผังบริเวณเรือนพื้นถ่ิน 1.2) ทิศทางเรือน และ 1.3) โครงสร้างเรือน และ 2) ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอย
ของเรือน และความเชื่อต่อประเพณีที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม ได้แก่ 2.1) ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของเรือน
หลักภายใน 2.2) ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยภายนอก ทั้งการวางรูปแบบเรือนพ้ืนถิ่น องค์ประกอบเรือนพ้ืนถิ่น 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา และประเพณีท่ีเกี่ยวกับวงรอบชีวิต แสดงให้เห็นถึงประโยชน
ใช้สอยที่ตอบสนองความสัมพันธ์ด้านอาชีพสู่การด ารงอยู่ของผู้คนทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี รวมถึงภูมิปัญญา 
ในการสร้างเรือนพ้ืนถิ่นทีเ่ข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิต  
 
ค าส าคัญ: เรือนพ้ืนถิ่น ความธ ารงต่อวิถีชีวิต ชาวไทยมุสลิม เกาะยาวน้อย 
Keywords: Vernacular House, The Way of Life Preservation, Thai Muslims People, Koh Yoi Noi 
 
 
 
 
 
_________________ 
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 



458 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

บทน า  
 ชุมชนเกาะยาวเป็นชุมชนหนึ่งที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนาน ดังที่  ก้อเดช เริงสมุทร (2562, 

สัมภาษณ์) ปราชญ์ชาวบ้านอ าเภอเกาะยาว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอ าเภอเกาะยาวว่า ในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์สงคราม
เก้าทัพ ที่พม่ายกทัพมาท าศึกกับประเทศไทย รวมถึงหัวเมืองทางใต้ คือ เมืองถลาง ณ เวลานั้นมีค าสั่งจาก 
ทางราชการให้ส่งทหารมาช่วยท าศึกกับทัพพม่า เจ้าเมืองไทรบุรีซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศไทยได้ส่งทหารเดินทาง
โดยทางเรือเพ่ือเข้ามาช่วยเหลือ โดยตั้งขบวนเรือมาตั้งแต่เมืองไทรบุรีผ่านมายังเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ 
ระหว่างทางเกิดคลื่นลมมรสุมบริเวณหัวแหลมที่เกาะยาวใหญ่ ด้วยลักษณะพ้ืนที่ที่เป็นหัวแหลม เป็นที่บรรจบกัน
ของทางน้ าท าให้น้ าเชี่ยวกราก ส่งผลให้ทหารแต่ละนายต้องพายเรือฝ่าคลื่นลม ด้วยความเหนื่อยล้าบรรดาทหาร 
จึงหยุดพักระหว่างทาง การเดินทางจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า ฝ่ายเมืองถลางเข้าใจผิดคิดว่าทัพทหารจากเมือง 
ไทรบุรีไม่มาช่วยท าศึกจึงถอนทัพกลับเมือง แม่ทัพคนหนึ่งเดินทางกลับเมือง ส่วนแม่ทัพอีกคนไม่ได้ยกทัพกลับ 
แต่ได้ขึ้นพักอาศัยที่เกาะยาวใหญ่ โดยมีทหารเอกพักอาศัยอยู่ที่เกาะยาวน้อย 

 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่กล่าวถึงชุมชนเกาะยาวว่า บรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวเกาะยาวอพยพมาจากชายฝั่ง
เมืองตรัง สตูล และเมืองอ่ืน ๆ ที่อยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ เมื่อสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ.  
2328 พม่าได้ยกทัพมาตีหัวเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทย ผู้อพยพได้หลบหนีพม่ามาพบเกาะยาวน้อย และ  
เกาะยาวใหญ่ เมื่อเห็นว่าเกาะทั้งสองมีท าเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการหลบภัย จึงยึดพ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งหลักแหล่งท ามา
หากินสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน (อภิรักษ์ สกุลสัน และคณะ ม.ป.ป., หน้า 9) 
  แม้พ้ืนที่ชุมชนเกาะยาวจะเกิดจากการอพยพของผู้คนด้วยข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่ข้ อมูลดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่แห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มายาวนาน ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์  โดยอ าเภอเกาะยาวเป็นพ้ืนที่
เกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเล มีสภาพดินฟ้าอากาศแบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน และฤดูฝน สภาพอากาศ 
ในฤดูร้อนไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากได้รับลมจากทะเลตลอดฤดูกาล ส่วนในฤดูฝนได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
จากมหาสมุทรอินเดีย ฝนจึงตกชุกเกือบทั้งปี สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศดังกล่าวส่งผลต่อการ 
ปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่อตั้งถิ่นฐาน การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพของผู้คน 
 จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่า บ้านเรือนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ยังมีบางหลัง 
ที่มีลักษณะเป็นเรือนพ้ืนถิ่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบดั้งเดิม โดยใช้ทรัพยากรอันเป็นวัสดุในพ้ืนถิ่น โครงสร้าง
ของเรือนยังคงรูปแบบเดิม หากมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก็เป็นเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่กระทบต่อโครงสร้างในภาพรวม 
ประกอบกับเจ้าของเรือนเป็นผู้น าทางศาสนาจึงมีความรู้ในการบอกเล่าที่มาของบ้าน รวมทั้งได้ใช้บ้านเป็นส่วนหนึ่งของ
การท ากิจกรรมทางศาสนา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการศึกษา “เรือนพ้ืนถิ่น” ความธ ารงต่อวิถีชีวิต 
ชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา โดยเลือกศึกษาเรือนพ้ืนถิ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในพ้ืนที่ 
เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา จ านวน 2 หลัง ทั้งนี้ เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอย รวมถึง
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจวิถีชุมชนเมื่อครั้งอดีตได้ชัดเจนขึ้น น ามาซึ่ง 
การเรียนรู้ และท าความเข้าใจผู้คนในยุคปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ทางกายภาพเรือนพ้ืนถิ่นของชาวไทยมุสลิมพ้ืนที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 

 2. เพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของเรือน และความเชื่อต่อประเพณีท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม
พ้ืนทีเ่กาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 
 
วิธีการศึกษา  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม และการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา คือ พ้ืนที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนพ้ืนถิ่น 
ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา จ านวน 2 หลัง มีคุณสมบัติ คือ เป็นเรือนพ้ืนถิ่นที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป โครงสร้างหลักยังคง
สภาพเดิม หากมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมก็เพียงเล็กน้อย เจ้าของเรือนพ้ืนถิ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่
อ าเภอเกาะยาว และเป็นผู้น าทางศาสนา ซึ่งเรือนพ้ืนถิ่นที่เลือกศึกษา ได้แก่ เรือนพ้ืนถิ่นของ นายเดชา  เริงสมุทร 
และนายเด็ม คงรักษ์ โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีส ารวจชุมชน สัมภาษณ์โดยการพูดคุยกับผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ตัวแทน
สมาชิกองค์การบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในพ้ืนที่ที่ศึกษา จ านวน 2 คน 
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านเรือนพ้ืนถิ่น จ านวน 2 คน และมีการสัมภาษณ์เจ้าของเรือนพ้ืนถิ่น จ านวน 2 หลัง 
โดยสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรือนพื้นถิ่นทั้ง 2 หลัง จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และเรียบเรียงตามประเด็น
ที่ก าหนดไว ้
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษา “เรือนพ้ืนถิ่น” ความธ ารงต่อวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่เกาะยาวน้อย มีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่ต้องศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น รูปแบบ และลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของเรือนพ้ืนถิ่น
ต่อความเชื่อ และประเพณีท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. พื้นที่ทางกายภาพเรือนพื้นถิ่นของชาวไทยมุสลิมพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา  
    พ้ืนที่เกาะยาวน้อยมีลักษณะเป็นเทือกเขาซึ่งเป็นหมู่เกาะ ตั้งอยู่กลางทะเลอันดามัน มีลักษณะเป็น 
ที่ราบลุ่มเชิงภูเขา ทรัพยากรป่าไม้เป็นป่าดงดิบ และป่าชายเลน รายล้อมด้วยป่าสงวน และพันธุ์ไม้ใหญ่ อาทิ  
ไม้เคี่ยม ไม้พะยอม ไม้โกงกาง เป็นต้น พันธุ์ไม้เหล่านี้นิยมน ามาปลูกสร้างบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทย
มุสลิม โดยมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนบนพ้ืนที่ราบ มีการปลูกเรือนไม้ยกสูง มีใต้ถุนบ้านเป็นใต้ถุนโล่งไว้ส าหรับเก็บ
อุปกรณ์ทางการเกษตร เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมซึ่งมีความส าคัญต่อการธ ารงอยู่   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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  1.1 การวางผังบริเวณเรือนพื้นถิ่น 
      การวางผังเรือนต้องอาศัยท าเลที่ตั้ง พ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อผู้อยู่อาศัยซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่าง
วิถีชีวิตต่อการด ารงชีพ ให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ บริเวณภายนอกมีลานดินโล่งกว้าง 
ล้อมตัวเรือนไว้โดยรอบ ท าให้บริเวณเรือนดูสวยงามสะอาดตา และช่วยให้มองเห็นคนที่มาเหย้าเข้าเรือนได้โดยถนัด 
รอบเรือนนิยมปลูกไม้ยืนต้น เช่น กล้วย มะพร้าว มะละกอ มะม่วง มะเฟือง ส้มจี้ด ส้มโอ เป็นต้น มีผลผลิตเก็บกิน
ได้ตามฤดูกาลหรือตลอดป ีส่วนผังบริเวณด้านข้าง และด้านหลังเรือน มีพ้ืนที่ส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เช่น ท านา ท าสวนยางพารา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงแพะ ท าประมงน้ าเค็ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 
ในผังบริเวณบ้าน ได้แก่ ห้องส้วม บอน้ าเพ่ือใชอุปโภค ซึ่งสวนใหญ่อยู่เยื้องกับหนาบานทางดานทิศเหนือ และ 
มี “ห้องข้าว” “เป๊าะ” หรือยุ้งข้าว ไว้เป็นที่เก็บผลผลิตจากการท านา โดยสร้างไว้บริเวณลานข้างบ้าน มีลักษณะ
เป็นเรือนไม้หลังเล็กทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส กั้นฝาด้วยไม้ มุงหลังคาสังกะสี มีประตู และบันไดส าหรับขึ้นลง และ 
ส่วนด้านข้างของห้องข้าวอีกฝั่งไว้ส าหรับเลี้ยงแพะ  

  1.2 ทิศทางเรือน 
      หลักการวางทิศทางของเรือน นิยมวางแกนยาวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เนื่องจาก 
ในท้องถิ่นภาคใต้ไม่นิยมปลูกเรือน “ขวางหวัน” หรือให้แนวยาวของเรือนขวางแนวดวงอาทิตย์  เพราะท าให้ 
ด้านยาวหรือพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเรือนหันรับแสงแดดตลอดวัน และยังต้านทางลมต้านฝน น้ าฝนอาจสาดเข้าสู่เรือน 
หรือหลังคาจนเกิดความเสียหายพัดปลิวหลุดลอยจากลมพายุได้ การวางเรือนในทิศทางลักษณะนี้แสดงถึง 
ภูมิปัญญา องค์ความรู้ ความเข้าใจในสภาพลมฟ้าอากาศของผู้อยู่อาศัย ที่ยึดหลักคติความเชื่อที่ว่า หากสร้างเรือน 
“ขวางตะวัน” จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้าน เดชา เริงสมุทร (2562, สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า เรือนของตนได้วาง
ต าแหน่งหันหน้าเรือนด้านหน้าตรงกับยอดเขา เพราะเชื่อว่าหากสร้างบ้านตรงกับยอดเขาเรือนจะมีความสูงส่ง  
คนในเรือนมีแต่คนเคารพนับถือ และเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่เรือน หากสร้างเรือนตรงกับระหว่างช่องยอดเขา  
จะท าให้สมาชิกในเรือนเจอแต่ความตกต่ า เจ็บไข้ได้ป่วย ตามลักษณะช่องของภูเขาที่อยู่ด้านหน้าของเรือน และ 
ในส่วนของห้องครัวมีการวางแกนยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยส่วนมากห้องครัวมักอยู่ทางด้านทิศเหนือของ 
เรือนหลัก การวางเรือนในลักษณะนี้ท าให้ห้องครัววางตั้งอยู่ตามทางลม  จึงมีการไหลเวียนถ่ายเทอากาศ 
ภายในเรือน ซึ่งในส่วนของด้านหลังเรือนอยู่ทางทิศตะวันตก รวมถึงการค านึงถึงทิศทางการละหมาดจึงต้องหันหน้า
ไปทาง “กิบลัต” หรือทิศตะวันตก 

  1.3 โครงสร้างเรือน 
     โครงสร้างของเรือนสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืน โครงสร้างผนัง 
และโครงสร้างหลังคา ดังนี้ 
  1.3.1 โครงสร้างพื้น การปูพ้ืนมี 2 ลักษณะ คือ พ้ืนไม้กระดานขนาดใหญ่ตีชิดแนว และพ้ืนไม้
กระดานขนาดเล็กตีเว้นร่อง พ้ืนเรือนในส่วนที่เป็นพื้นบริเวณหน้าบ้าน ห้องโถง ห้องครัว แม่โรงห้องครัว มีลักษณะ
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เป็นพ้ืนฟาก เป็นไม้ซี่เล็ก ๆ ตีห่างระยะประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร ไม้กว้างประมาณ 2 นิ้ว หนาประมาณ 1.5 นิ้ว 
พ้ืนเรือนส่วนที่เป็นแม่โรงห้องโถง ห้องนอน มีลักษณะยกขึ้นอีกหนึ่งระดับสูงประมาณ 10 นิ้ว เป็นไม้กระดาน 
ตีชิดกันไม่มีระยะห่าง ไม้หน้ากว้างประมาณ 6 นิ้ว หนาประมาณ 2 เซนติเมตร วางบนตงไม้ขนาด 2 - 3 นิ้ว x 3.5 
นิ้ว ตงวางบนรอดโดยวางห่างกันประมาณ 50 - 55 เซนติเมตร รอดใช้ไม้ขนาด 12 นิ้ว วางเสียบทะลุกลางเสาเรือน 
ยึดไว้ด้วยสลักไม้หรือลูกสักไม้สี่เหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7.5 นิ้ว และมีไม้ปิดหัวตง และไม้ปิดหัวไม้
กระดานพ้ืนขนาด 7 นิ้ว ท าหน้าที่รับแผงฝา และยึดเสาเรือนส่วนล่างไว้ให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ ไม้ปิดหัวตง 
และไม้ปิดหัวไม้กระดานพื้นจึงเป็นตัวก าหนดขอบเขตของเรือนทั้งหมด ไม้ปิดหัวไม้กระดานพ้ืนวางอยู่บนรอด และ
ยึดไว้กับไม้ปิดหัวตงด้วยการเข้าเดือยไม้ เสาเรือนทุกต้นเป็นเสาไม้ ซึ่งโดยมากเป็นเสากลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ขนาด 10 นิ้ว ต้ังอยู่บนตีนเสาซีเมนต์หรือคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม มีความสูงตั้งแต่ 50-60 เซนติเมตร นอกจากนี้ 
พ้ืนเรือนชาวไทยมุสลิมในเกาะยาวน้อยนิยมมีพ้ืนชานนอก ใช้ไม้ระแนงตีเว้นร่องเหมือนกับภายในเรือน 

  1.3.2 โครงสร้างผนัง ในส่วนที่ เป็นผนังโถงหน้าบ้านตลอดจนถึงห้องนอนทั้งสองฝั่ ง 
เป็นไม้กระดานขนาด 10 นิ้ว หนา 1 นิ้ว ตีซ้อนเกล็ดตามแนวนอนที่มีการสรางแบบประณีต ส่วนผนังห้องครัว
บริเวณแม่โรงฝั่งกั้นกับฝาสานไม้ไผ่ ฝั่งขวาส่วนห้องครัวกั้นเป็น 2 ส่วน กั้นกับสังกะสี และฝาสาน เพ่ือระบาย 
ความร้อนในช่วงฤดูร้อนซึ่งผนังทั้งหมดยึดไว้กับลูกเซ็นหรือคร่าวผนัง ใช้ตะปูเพ่ือยึดให้ติดกัน คร่าวผนังนิยมใช้ 
ไม้หนา 2 นิ้ว กว้าง 3.5 นิ้ว ปลายคร่าวด้านบนยึดไว้กับ “แปรเวียน” หรือแป ปลายด้านล่างยึดไว้กับ “ตุ้งก้ิง” หรือ
ขื่อ มีไม้ปิดหัวไม้กระดาน ส่วนประตู และหน้าต่าง มีการยึดกรอบกับฝาผนัง บานประตูหน้าต่างเป็นแบบบานเปดคู่ 
ลักษณะเป็นกรอบลูกฟักเปด ออกด้านนอก ซึ่งมีหนาต่างทุกชวงเสา  

  1.3.3 โครงสร้างหลังคา รูปแบบของหลังคาทรงหน้าจั่วเดียวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน รับหนัก
ด้วยจันทันเอก ใช้ไม้ขนาด 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว - 4 นิ้ว องค์ประกอบโครงสร้างประกอบด้วย อเสไม้ขนาด 1½ -2 นิ้ว x 
6 นิ้ว วางบนปลายเสาด้านนอกโดยรอบเพ่ือท าหน้าที่ยึดส่วนปลายเสาเรือนไว้ ขื่อใช้ไม้ขนาด 1½-2 นิ้ว x 5 นิ้ว วาง
อยู่บนอเสหรือวางในระดับเดียวกับ “ตุ้งกิ้ง”หรือขื่อ เสาตั้งวางบนแปรเวียนหรือแป เพ่ือตั้งขึ้นไปรับอกไก่  
ซึ่งเรือนทั้ง 2 หลังของนายเดชา      เริงสมุทร และนายเด็ม คงรักษ์ พบว่า เสาดั้งตั้งอยู่บนไม้ที่วางด้านบนของขื่อ
อีกต่อหนึ่ง อกไก่ใช้ไม้ขนาด 1½ นิ้ว วางโดยมีระยะห่างประมาณ 60 – 70 เซนติเมตร ปลายจันทันยื่นออกจาก 
แนวเสาประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร ไม่มีเชิงชายปิดปลายจันทัน วางแปเวียนซึ่งท าหน้าที่รับน้ าหนักวัสดุที่ใช้ 
มุงหลังคาวางตามแนวขนานกับแนวอกไก่ พาดยาวเริ่มตั้งแต่จันทันเอกไปจนสุดอีกด้านหนึ่ง ซึ่ง เด็ม คงรักษ์  
(2562, สัมภาษณ์) กล่าวว่า ในสมัยก่อนใช้วัสดุมุงด้วยจาก แต่ไม่ทนต่อสภาพอากาศ จึงได้เปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็ก 
รีดร้อนหรือสังกะสี เมื่อเวลาผ่านไปวัสดุมีการกัดกร่อนเกิดสนิมรอยรั่วเนื่องจากเกิดพายุฝนจึงได้เปลี่ยนเป็นวัสดุ
กระเบื้องลอนคู ่ 
 
 



462 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างเรือนทั้ง 2 หลัง ของนายเดชา เริงสมุทร และนายเด็ม คงรักษ์ 
เจ้าของ
เรือน 

อายุเรือน ต าแหน่งสัดส่วนภาพลายเส้น ลักษณะของเรือน 

นายเด็ม  
คงรักษ์   

100 ขึ้นไป  

 
 

นายเดชา 
เริงสมุทร 

100 ขึ้นไป  

 
 

 
   2. ลักษณะพื้นที่ใช้สอยของเรือน และความเชื่อต่อประเพณีที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม  
     การวางองค์ประกอบการสร้างเรือนพ้ืนถิ่นของชาวไทยมุสลิมพ้ืนที่เกาะยาวน้อย ค านึงถึงพ้ืนที่ 
การใช้สอยของเรือนภายใน และภายนอกที่สัมพันธ์กับความเชื่อ ประเพณีทางศาสนา และวิถีชีวิตของคนในเรือน 
เช่น ประเพณีวันฮารีรายอ ประเพณีเมาลิด เป็นต้น รวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิด การแก่ การเจ็บ  
การตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องท าพิธีกรรมนั้น ๆ ในบ้านเรือนของตน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   2.1 ลักษณะพื้นที่ใช้สอยของเรือนหลักภายใน ลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพ้ืนตั้งบนตีนเสา มีโครงสร้าง
ผังเรือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้น และนอกชาน (ระเบียง) ภายในเรือนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ใช้สอย
เปิดโล่ง กั้นฝาเฉพาะส่วนห้องนอนกับส่วนห้องน้ าอยู่นอกชานด้านหลังเรือนหลัก จ าแนกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

   2.1.1 โถงหน้าเรือน ลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่ง ปูพ้ืนไม้ซี่เล็ก ๆ ห่างกันเพ่ือให้มีช่องระบายอากาศ 
เป็นพ้ืนที่ใช้สอยในกรณีที่มีการท าบุญบ้าน เป็นที่นั่งทานอาหารของแขกที่มาเยือน ซึ่ง เดชา เริงสมุทร (2562, 
สัมภาษณ์) กล่าวว่า หากนอนเล่นบริเวณนี้ให้นอนชิดริมฝาเรือนห้ามนอนขวางบริเวณประตู เพราะเชื่อว่า 
เป็นทางเดนิผ่านของผีหรือของสิ่งไม่ดี ทีแ่ทรกแซงเข้าไปในขณะที่ก าลังนอนหลับได้ รูปแบบของพ้ืนที่โถงหน้าเรือน
มีพ้ืนที่ความยาวไปจนถึงโถงหน้าห้องนอนที่สามารถใช้สอยให้ก ารด าเนินวิถีชีวิตประจ าวัน ซึ่ง พ้ืนที่ โถง 
หน้าห้องนอนยังสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรมการตาย ที่ใช้พ้ืนที่โถงหน้าห้องนอนซึ่งเป็นฟากในการอาบน้ า 
มะยัด (อาบน้ าผู้เสียชีวิต) ซึ่งการอาบน้ ามะยัดเป็นการชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่กับร่างผู้เสียชีวิตให้น้ าชะไหลลงไป
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ทางด้านล่าง ในขณะก าลังอาบน้ ามะยัด ต้องเอาผ้าม่านมากั้นระหว่างส่วนหนึ่งของโถงหน้าห้องนอนที่กั้นเชื่อมต่อ
จาก “ลับแล” เพ่ือไม่ให้คนที่มาเรือนเห็นมะยัดขณะที่ก าลังอาบน้ า เพราะถึงมะยัดเป็นเพียงร่างผู้เสียชีวิตแต่ก็มี  
การให้เกียรติโดยการปกปิดร่างกายเสมือนผู้ที่ยังมีชีวิต เป็นการปฏิบัติหลักที่อยู่ในพิธีกรรมการตายตามหลักการ
ปฏิบัติของศาสนาอิสลาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
           ภาพที่ 1 โถงหน้าเรือนของ นายเด็ม คงรักษ์ และเรือนของ นายเดชา เริงสมุทร 
 
   พ้ืนที่โถงหน้าเรือนกับพ้ืนที่โถงหน้าห้องนอน เป็นพ้ืนที่โล่งซึ่งเชื่อมต่อเป็นทางเดินผ่านไปยังห้องครัว  
จึงมีฟากไม้กั้นระหว่าง เรียกว่า “ลับแล” มีลักษณะเป็นฝาผนังไม้แผ่นตีชิดกันในแนวตั้งความสูงจากพ้ืนไม้ฝาจนถึง
ไม้ขื่อด้านบน กั้นครึ่งของความกว้างบริเวณห้องโถงเว้นระยะทางเดินจากด้านนอกสู่ด้านใน ตามความเชื่อของ
ศาสนาอิสลามในการสร้างเรือนต้องมีลับแล เชื่อว่าเก็บทรัพย์ เก็บเงินทองไว้ได้ดี แต่หากเรือนไหนที่ไม่มีลับแล 
สามารถมองเห็นจากประตูหน้าบ้านไปยังประตูหลังบ้าน เรือนนั้นเงินทองรั่วไหลเก็บเงินทองไม่พอ ลับแลจึงเป็น 
ฝาผนังที่กั้นเพ่ือกักเก็บเงินทองของคนใน บ้าน เด็ม คงรักษ์ (2562, สัมภาษณ์) กล่าวว่า หากเรือนไหนที่มีบุตรสาว
ควรกั้นลับแลไว้ เพราะคนสมัยก่อนจะหวงลูกสาวเป็นพิเศษ ไม่ให้ชายที่มาเรือนมองเห็นบุตรสาวของตนง่าย ๆ  
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ภาพที่ 2 “ลับแล” เรือนของนายเดชา เริงสมุทร 
 

  2.1.2 แม่โรงหน้าเรือน มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต่างระดับสูงขึ้น  ประมาณ 10 เซนติเมตร  
จากพ้ืนฟากในส่วนห้องโถงหน้าบ้าน ฝาผนังแม่โรงมีการสร้างหิ้งทางทิศใต้ ความสูงของหิ้งระดับเหนือหัว  
เพ่ือไว้ส าหรับวางหนังสืออิสลามอัลกุรอาน เนื่องจากหนังสือเหล่านี้ไม่ควรวางที่ต่ า ซึ่งเรือนของ นายเดชา เริงสมุทร 
เป็นผู้น าทางศาสนาจึงใช้พ้ืนที่แม่โรงในการสอนหนังสืออิสลามสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
ละหมาดของผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งขณะละหมาดหันหน้าไปทางทิศตะวันตก พ้ืนที่แม่โรงหน้าเรือนเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญต่อ 
การใช้ในการประกอบพิธีกรรม ประเพณีต่าง ๆ เช่น พิธีการขึ้นเปล โดยมีผู้น าศาสนา และผู้ชายมายืนล้อม 
เป็นวงกลมในพ้ืนที่ห้องโถงเพ่ือท าพิธีขึ้นเปลเด็ก พิธีกรรมการตาย บุคคลหรือสมาชิกในเรือนเสียชีวิตจึงใช้พ้ืนที่ 
แม่โรงวางร่าง “มะยัด” ขอบแม่โรงกั้นผ้าม่านเพ่ือไม่ให้เห็นมะยัดอย่างชัดเจน คนที่ต้องการดู  “มะยัด” หรือ
ต้องการอ่านยาซีนให้มะยัดต้องขึ้นนั่งบนแม่โรงข้างร่างมะยัด พ้ืนที่แม่โรงนอกจากสัมพันธ์ทางด้านศาสนาแล้วยังใช้
ส าหรับนอนของแขกผู้มาเยือน เดชา เริงสมุทร (2562, สัมภาษณ์) กล่าวว่าชาวมุสลิมมีความเชื่อว่า ในขณะนอน 
ไม่ควรนอนตรงกับคานเรือน เพราะเชื่อว่าจะแบกรับภาระท่ีหนักหน่วงไว้ให้กับตัวเอง จะมีแต่ภาระและความเครียด
เข้ามาให้กังวลอยู่ตลอด สอดคล้องกับ เด็ม คงรักษ์ (2562, สัมภาษณ์) กล่าวว่า ในขณะนอนไม่ควรหันเท้าไปทางทิศ
ของต าแหน่งหิ้งที่วางหนังสือ อัลกุรอาน ถือว่าไม่เหมาะสม เป็นการไม่ให้เกียรติ พ้ืนที่แม่โรงหน้าเรือนมักใช้สอย 
ในการท ากิจกรรมที่สานสัมพันธ์ของผู้ที่อาศัยภายในเรือน และใช้พ้ืนที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ  
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ภาพที่ 3 แม่โรงหน้าเรือน เรือนของ นายเด็ม คงรักษ์ และเรือนของ นายเดชา เริงสมุทร 
 

  2.1.3 ห้องนอน มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยม มีหน้าต่างเพียง 1 บานคู่ ไม่มีเตียงนอน ปูเสื่อ
แบบสานจากเตย ใช้ส าหรับปูรองนอน มีเพียงหมอนคนละใบ ด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย  ห้ามหันเท้าไปทาง 
ทิศตะวันตกซ่ึงเป็นทิศเดียวกับที่หันหน้าขณะละหมาด ถือเป็นการให้เกียรติทิศทางฝั่งนครมักกะ 
  2.1.4 ตีไฟ (ห้องครัว)  ถัดจากชานเรือนเป็นพ้ืนที่ส าหรับประกอบอาหารในทุก ๆ  วัน โดยจัดวาง
ของสิ่งของเครื่องใช้ และจัดเตรียมวัตถุดิบต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ห้องครัว มีการสร้างอุปกรณ์ก่อไฟขณะปรุงอาหาร 
ซึ่งใสมัยก่อนกั้นไม้เป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีพ้ืนไม้รองด้านล่าง น าดินมาใส่ในกระบะสี่เหลี่ยม จัดวางก้อนหินมาเรียง
เป็นสามเหลี่ยม หรือเรียกว่า “สามเส้า” เพ่ือเป็นที่ส าหรับวางหม้อ กระทะ ขณะประกอบอาหาร แต่ปัจจุบัน 
มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการหันมาใช้เตาแก๊สที่ทันสมัยมากขึ้น โดยห้องตีไฟสมัยก่อนได้แบ่งสัดส่วนจากเรือนหลัก
เพ่ือความสะดวก เป็นพื้นที่ท่ีมีอากาศไหลเวียนสะดวก 
  2.1.5 แม่โรงภายในห้องครัว  มีลักษณะของพ้ืนที่ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีการยกพ้ืนที่ 
ให้ต่างระดับจากพ้ืนที่ห้องครัว ประมาณ 9 เซนติเมตร แต่อยู่ภายในบริเวณห้องครัว ภายในแม่โรงมีเสาแกนกลาง 
เพ่ือแบ่งพ้ืนที่แยกพ้ืนที่เชื่อมต่อห้องครัว พ้ืนที่แม่โรงภายในห้องครัว  ได้แบ่งสัดส่วนไว้ส าหรับวางข้าวของเครื่องใช้
ต่าง ๆ และไว้ส าหรับนอนเล่น หรือเป็นที่นอนในเวลากลางคืนของผู้เป็นพ่อแม่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่นอนในห้องนอน  
มีการกางมุ้ง ปูเสื่อแทนที่นอน  เด็ม คงรักษ์  (2562, สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า ผู้ที่นอนตรงแม่โรงห้องครัว  
ห้ามนอนตรงกับเสากลางจะท าให้โดนผีอ า หรือวิญญาณไม่ดีเข้ามาในขณะที่หลับ หรือเกิดอาการปวดเมื่อย 
โดยไม่ทราบสาเหตุ 
  2.1.6 บันไดเรือน นอกชานเรือน พบว่า เรือนทั้ง 2 หลัง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ บันได
หน้าเรือน และบันไดหลังเรือน แตกต่างจากปัจจุบันด้วยลักษณะการเลือกใช้วัสดุหรือการต่อเติม โดยมีเปลี่ยนแปลง
บันไดหลังเรือนเป็นวัสดุปูนซีเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงกว่าบันไดไม้หน้าเรือน ซึ่งยังคงเป็นวัสดุไม้ มีราวกั้นเพ่ือความ
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ปลอดภัยในการขึ้นลง มีจ านวน 7 ขั้น เด็ม คงรักษ์ (2563, สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า ความเชื่อในการสร้างบันไดที่เป็น
จ านวนคี่ หากสร้างขั้นบันไดเป็นจ านวนคู่จะส่งผลไม่ดีแก่ผู้ที่อาศัย ซึ่งเป็นบันไดทางขึ้นของผี เชื่อว่าท าให้ผู้ที่อาศัย
ในเรือนเกิดอุบัติเหตุตกบันไดอยู่บ่อยครั้ง บันไดเป็นทางเชื่อมไปสู่พ้ืนที่นอกชานเรือน ทั้งหน้าเรือนเป็นพื้นท่ียื่นออก
จากเรือนหลัก ลักษณะเป็นพื้นที่โล่ง ปูพื้นไม้ซี่เล็ก ๆ ตีห่างระยะประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร เพื่อให้มีรูระบายอากาศ 
ด้านข้างกั้นเป็นไม้ระแนงมีระเบียงไว้เป็นพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับนั่งเล่น รับรองพบปะพูดคุยกับผู้ที่มาเยือน และ
ด้านหลังของเรือนครัว มีลักษณะโล่ง ไม่มีฝากั้น พ้ืนที่ชานเรือนใช้ส าหรับล้างจาน ล้างผัก ล้างวัตถุดิบต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 บันไดเรือนของ นายเด็ม คงรักษ์ และบันไดเรือน ของนายเดชา เริงสมุทร 
 
 2.2 ลักษณะพื้นที่ใช้สอยภายนอก เป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินตามวิถี
ชีวิตประจ าวัน หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเข้ากับกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน พิธีกรรม  
การประกอบอาชีพ และความเป็นไปที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้บริบทเฉพาะของสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน เช่นเดียวกับลักษณะเฉพาะของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เกิดเป็นเสน่ห์ที่ต่างจากพ้ืนที่อ่ืน เป็นกระบวนการที่ผสาน
ระหว่างประสบการณ์ด้านความงามและหน้าที่ใช้สอยของพ้ืนที่ ซึ่งได้แบ่งสัดส่วนพ้ืนทีใ่ห้มบีริเวณใต้ถุนเรือน ยุ้งข้าว 
บ่อน้ า ห้องน้ า เล้าไก่ ลานหญ้าบริเวณรอบของเรือน ดังนี้ 
  2.2.1 ห้องข้าว เป๊าะ หรือยุ้งข้าว สร้างในรูปแบบลักษณะห้องสี่เหลี่ยมมีฝากั้นเป็นพ้ืนไม้  
มุงหลังคา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของเรือนหลัก เพ่ือใช้เก็บอุปกรณ์การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ 
เก็บข้าวเปลือก หรือข้าวที่สีเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่เกือบทุกเรือนมีห้องข้าวข้างเรือนหลักอันเป็นเอกลักษณ์ของ
เรือนพ้ืนถิน่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เกาะยาวน้อย (เสรี เริงสมุทร, 2562 สัมภาษณ์) 
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ภาพที่ 5 ยุ้งข้าวเรือนของ นายเด็ม คงรักษ์ และยุ้งข้าวเรือนของ นายเดชา เริงสมุทร 
 

 2.2.2 บ่อน้ า พ้ืนที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณเรือนที่ผ่านการขุดให้มีความลึกจนเจอตาน้ าไหล 
เพ่ือน าน้ าส่วนนั้นมาใช้สอยภายในเรือน พ้ืนที่ส่วนนี้จึงเรียกว่า “บ่อน้ า” บ่อน้ าเรือนนายเด็ม คงรักษ์ อยู่ฝั่ง 
ทิศตะวันตกของเรือน บ่อน้ าเรือน นายเดชา เริงสมุทร อยู่ฝั่งทิศใต้ของเรือน ในสมัยก่อนไม่มีการกั้นบ่อน้ า  
แต่ปัจจุบันนี้มีการกั้นบ่อน้ าโดยใช้ปูนซีเมนต์เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้สอย มีการขุดบ่อกลางแจ้งโดยไม่มีหลังคา
คลุม เนื่องจากสมัยก่อนพื้นที่บริเวณบ่อน้ าเป็นทั้งที่อาบน้ า ที่ซักผ้าของสมาชิกในเรือน  
 2.2.3 ห้องน้ า สมัยก่อนมีเพียงพ้ืนที่อาบน้ าในเรือนหลักเท่านั้น ไม่มีห้องส้วมในการปัสสาวะ 
อุจจาระ จึงต้องใช้วิธีการขุดหลุมบริเวณหลังเรือนแทน แต่ปัจจุบันเพ่ือให้ถูกสุขลักษณะอนามัยจึงมีห้องน้ าอยู่ใน
พ้ืนที่เรือนหลักเพ่ือความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
  นอกจากนี้ยังมีบริเวณพ้ืนที่รอบ ๆ เรือน เป็น พ้ืนที่โล่งที่มีความสัมพันธ์ต่อวิถีผู้คนในเรือนและ 
เพ่ือนบ้านใกล้เคียงไว้ส าหรับพบปะ ท ากิจกรรมตามช่วงเวลาส าคัญ การประกอบประเพณีต่าง ๆ รวมถึง ใชสอย 
เพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตในยุคเกษตรกรรม โดยอาศัยความเชื่อในเรื่องที่ต่ าที่สูง และความเชื่อดานความปลอดภัย 
ทั้งหมดล้วนสอดคลองกับพ้ืนที่ทางสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น นั่นคือ วิถีชีวิต โดยการก าหนดจากสภาพแวดล อม 
ทางธรรมชาติ ถึงแม้ว่าบริบทสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ภูมิปัญญาจาก 
เรือนพ้ืนถิ่นชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่เกาะยาวน้อยยังสะท้อนให้เห็นหลักการทางความคิดมาประยุกต ใชกับ 
งานสถาปตยกรรมรวมสมัยในปจจุบันไดอย่างลงตัว 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากการศึกษา “เรือนพ้ืนถิ่น” ความธ ารงต่อวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่เกาะยาวน้อย ผู้ศึกษา 
สรุปและอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
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 จากผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ทางกายภาพเรือนพ้ืนถิ่นของชาวไทยมุสลิมพ้ืนที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 
มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมซึ่งมีความส าคัญต่อการธ ารงอยู่  
รวมถึงการสร้างเรือนจึงต้องมีการวางรูปแบบ และวางผังเรือนที่เหมาะสม และเป็นไปตามความเชื่อในเรื่อง  
ทิศทางการสร้างเรือน สอดคล้องกับที่ เสฐียร โกเศศ (2553, หน้า 266-268) กล่าวไว้ว่า ทิศทางการปลูกเรือน 
มีความส าคัญ เช่น ถ้าจะปลูกเรือนให้ปลูกตามตะวัน หันข้างเรือนไปทิศเหนือหรือทิศใต้ เพ่ือความเป็นมงคลให้แก่
สมาชิกในเรือน เป็นต้น และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี อินทนนท์ สุกกรี และสาวิตรี 
ศรีสวัสดิ์ (2559) เรื่อง “พลวัตของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นไท กรณีศึกษาเรือนไทลื้อและเรือนไทใหญ่” สรุปได้ว่า  
การปลูกเรือนมีการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือให้
เหมาะสมต่อสภาพภูมิประเทศในท้องถิ่น แต่ยังคงยึดแก่นโยงกับการจัดวางพ้ืนที่ตามระบบสังคม ความเชื่อ
ตลอดจนวิถีชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มเลื่อนไหลไปตามกาลเวลา  สถานที่ และปัจจัยแวดล้อม อันมีผลต่อ 
การด ารงอยู่ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 จากการศึกษายังพบว่า ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของเรือน และความเชื่อต่อประเพณีที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต 
ชาวไทยมุสลิม ทั้งลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของเรือนหลักภายใน และภายนอก รวมถึงการวางรูปแบบเรือนพ้ืนถิ่น 
มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีของคนในชุมชนซึ่งมีความสัมพันธ์ทางด้านศาสนา ดังจะเห็นว่า  
เรือนพ้ืนถิ่นเกาะยาวน้อยมีพ้ืนที่ใช้สอยที่สัมพันธ์กับความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม 
เช่น “แม่โรง” ใช้ส าหรับเป็นพ้ืนที่ละหมาด ใช้ประกอบพิธีขึ้นเปล เป็นต้น เหล่ านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยต่อการด ารงชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาของ อรรถรัตน์ ฆะสันต์ (2553)  
เรื่อง “คติความเชื่อและภูมิปัญญาซึ่งสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน ผังหมู่บ้าน และบ้านเรือนของชุมชนชาติพันธุ์ลัวะ  
ในประเทศไทย” ในประเด็นคติความเชื่อและภูมิปัญญาซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของเรือน และ 
ความเชื่อต่อประเพณีท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิต 
 จะเห็นได้ว่า เรือนพ้ืนถิ่นพ้ืนที่เกาะยาวน้อย มีการปลูกสร้างโดยชาวบ้านผ่านภูมิปัญญาที่มีการสืบทอด
ต่อ ๆ กันมา มีการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น สอดคล้องกับที่ วันดี พินิจวรสิน และคณะ (2560, หน้า 4) และวีระ  
อินพันทัง (2545, หน้า 21) กล่าวไว้ว่า เรือนพ้ืนถิ่น เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างโดยชาวบ้าน ถ่ายทอดระบบและ
วิธีการต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น สร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการอยู่อาศัยตามครรลองของ 
การด าเนินชีวิต เป็นมรดกทางภูมิปัญญาในการอยู่อาศัย ภายใต้สภาพแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
ซึ่งรูปแบบบ้านของแต่ละถิ่นจะมีลักษณะแปลก แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม 
และสอดคล้องกับที่ สุชาติ เถาทอง (2544, หน้า 175) กล่าวถึงเรือนพ้ืนถิ่นในแต่ละจังหวัด หรือแต่ละภูมิภาค 
ว่าอาคารหรือเรือนที่สร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะเรือนถิ่นนอกเมืองของชาวบ้าน  
ที่มีลักษณะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ดินฟ้าอากาศของสถานที่นั้น ๆ หรือบางท้องถิ่นมีการออกแบบ  
ตัวบ้านเป็นทรงสูง บางท้องถิ่นเป็นทรงบ้านที่ราบต่ ากับพ้ืนดิน แต่ละพ้ืนที่จึงมีความแตกต่างกันด้วยหลายปัจจัย
ตามความเหมาะสมของท าเลที่ตั้ง  
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 การสร้างเรือนพ้ืนถิ่นในอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการสร้างเรือนพ้ืนถิ่น  
การวางรูปแบบเรือนพ้ืนถิ่น องค์ประกอบเรือนพ้ืนถิ่นในวิถีชีวิต และพ้ืนที่ใช้สอยบนพ้ืนฐานของความเชื่อทางด้าน
ศาสนา ซึ่งเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตสะท้อนให้เห็นผ่านการสร้างเรือนพ้ืนถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
เพ่ือตอบสนองความสัมพันธ์ด้านอาชีพสู่การด ารงอยู่ของผู้คนในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ จากผลการศึกษาท าให้เห็นลักษณะโครงสร้าง
เรือนพ้ืนถิ่นพ้ืนที่เกาะยาวน้อยที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจน้อยลง  
ด้วยสภาพบ้านเรือนที่ปลูกสร้างในรูปแบบสมัยใหม่จนแทบไม่เหลือร่องรอยแบบดั้งเดิม ท าให้ผู้ ที่สนใจสามารถ
ศึกษาเรียนรู้ผู้คนบนพื้นที่เกาะยาวน้อยจากเรือนพ้ืนถิ่นที่ได้ศึกษา นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้
จัดท าเป็นสื่อเพ่ือน าเสนอเรือนพ้ืนถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีต เป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชน น าไปสู่การอนุรักษ์ และ  
สืบสานต่อไป  

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป การศึกษาเรือนพ้ืนถิ่นครั้งนี้เป็นการศึกษา ในพ้ืนที่ 
เกาะยาวน้อยเท่านั้น จึงไม่ครอบคลุมไปถึงเรือนพ้ืนถิ่นพ้ืนที่ อ่ืน ๆ หากมีการศึกษาในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ  ที่มี พ้ืนที่ 
ทางกายภาพ รูปแบบ และลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของเรือนพ้ืนถิ่นต่อความเชื่อ และประเพณีที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตที่มี
ลักษณะเฉพาะ อาจพบข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่งน ามาเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งนี้ได้  นอกจากนี้อาจมีการศึกษา
เรือนพ้ืนถิ่นพ้ืนที่เกาะยาวน้อยในประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพ่ือให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 
เอกสารอ้างอิง  
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี อินทนนท์ สุกกร ีและสาวิตรี ศรีสวัสดิ์.  (2559).  พลวัตของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นไท 

กรณีศึกษาเรือนไทลื้อและเรือนไทใหญ่. เจ-ดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม, 3(2), น. 
123-147. 

วันดี พินิจวรสิน และคณะ.  (2560).  ลักษณะการคงอยู่ของชุมชนเรือนพื้นถิ่นที่มีลักษณะไทยในพื้นที่ลุ่มน ้า 
เจ้าพระยาตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร.  (2536).  การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อออกแบบงานสถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

วีระ อินพันทัง.  (2552).  สถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัยท่ีสัมพันธ์กับการแปรเปลี่ยนของวิถีชีวิต : พื้นที่ศึกษา
บ้านปลาค้าว ต าบลปลาค้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ.  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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เสถียร โกเศศ.  (2553).  ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต.  พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ส่องสยาม 
สุชาต ิเถาทอง.  (2544).  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นภาคตะวันออก.  ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา. 
อภิรักษ์ สกุลสัน และคณะ.  (ม.ป.ป.).  วัฒนธรรมท้องถิ่นอ าเภอเกาะยาว.  ม.ป.ท.. 
อรรถรัตน์ ฆะสันต์.  (2553).  คติความเชื่อและภูมิปัญญาซึ่งสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน ผังหมู่บ้านและบ้านเรือน

ของชุมชนชาติพันธุ์ลัวะ ในประเทศไทย.  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 
สัมภาษณ์ 
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(2562, สัมภาษณ์) 
เดชา เริงสมุทร อายุ 77 ปี เกษตรกร ผู้น าทางศาสนา ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยาวน้อยอ าเภอเกาะยาว  

จังหวัดพังงา  (2562, สัมภาษณ์) 
เด็ม คงรักษ์ อายุ 82 ปี เกษตรกร ผู้น าทางศาสนา ที่อยู่ 56 หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว  

จังหวัดพังงา  (2562, สัมภาษณ์) 
เสรี เริงสมุทร อายุ 57 ปี อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

(2562, สัมภาษณ์) 
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“ศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุเมอืงพิณ” : ต านานแห่งที่เข็ดที่ขวางในบริบทสังคมไทยร่วมสมยั 
        

ต่อพงศ์ เชื้ออุ่น 1 และแก้วตา จันทรานุสรณ์ 2 

 
บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของต านานความศักดิ์สิทธิ์ 
พิธีกรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุเมืองพิณ และเพ่ือศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่าน โครงการ 
สืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ - บูชาไฟ) ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย โดยการสัมภาษณ์ 
แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 17 คน ได้แก่ อดีตผู้ใหญ่บ้านโนนธาตุ พ่อจ้ าบ้านโนนธาตุ อดีตเจ้าอาวาส 
วัดธาตุเมืองพิณรูปแรก เจ้าอาวาสและพระสงฆ์วัดธาตุเมืองพิณ ชาวบ้านโนนธาตุ  และนักวิชาการด้านวัฒนธรรม 
พร้อมศึกษาวิจัยข้อมูล เอกสาร งานวิจัย  ภาพถ่าย รวมถึ งวีดิทัศน์ที่ เกี่ ยวข้อง เ พ่ือวิ เคราะห์ข้อมูล  
ด้วยคติชนวิทยาและกรอบคิดโครงสร้าง-หน้าที่ (Structural-Functionalism) ในการท าความเข้าใจแนวทาง  
“คติชนสร้างสรรค์” (Creative Folklore)  กับ “การสร้างอัตลักษณ์” (Identity) ให้กับพ้ืนที่พระธาตุเมืองพิณ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  

ผลการศึกษาพบว่า บทบาทหน้าที่ของต านานความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ 
พระธาตุเมืองพิณ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ในการจัดระเบียบทางสังคม, ช่วยปกป้องโบราณสถานและโบราณวัตถ ุ
จากผู้ร้าย, อธิบายที่มาของประเพณีฯ, สร้างอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ของชุมชน และหลอมรวมจิตใจของ 
ชาวอ าเภอนากลาง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  

การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น ได้บรรจุโครงการฯ ในปฏิทินเทศกาลประเพณีที่ส าคัญประจ าปีของจังหวัด  
โดยปรับให้มีการร าบวงสรวงพระธาตุด้วยเพลงและท่าฟ้อนที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ  
ได้มีส่วนร่วม และผนวกประเพณีบุญบั้งไฟของต าบลฝั่งแดงเข้ากับโครงการฯ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
และเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวล าภู  

 
ค าส าคัญ: พระธาตุเมืองพิณ ต านาน ความศักดิ์สิทธิ์ 
Keywords: Relics of Pin, Myth, Holiness   
 
 
 
1   นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2  อาจารย์ ดร. สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 
จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นดินแดนที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งถึง 

ยุคประวัติศาสตร์ ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยทวารวดี เช่น ใบเสมาหินทรายที่วัดธาตุเมืองพิณ 
อ าเภอนากลาง และใบเสมาหินวัดภูน้อย (วัดสันติธรรมบรรพต) อ าเภอนากลาง อีกทั้ งชุมชนโบราณ  
เมืองหนองบัวล าภูยังเป็นเมืองโบราณในอาณาจักรล้านช้างที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
ของบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ าโขงเป็นอย่างยิ่ง และเป็นบ้านเก่าเมืองเดิมของกลุ่มเจ้าพระวรปิตา (เจ้าพระวอ)  
(ธีระวัฒน์  แสนค า ,  2558 :  น.  116)  จึ งปรากฏโบราณสถานเก่าแก่มากมาย อันเป็นหลักฐานส าคัญ 
ทางประวัติศาสตร์ กระจายอยู่ตามอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดหนองบัวล าภู  

“ศาลเจ้าปู่ลือค าหาญ ลานอโศกประสานใจ งามผ้าไหมกุดแห่  ศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุ เมืองพิณ  
ไหลหลั่งรินล าพะเนียงคู่เคียงใจ” ค าขวัญอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
อ าเภอนากลางอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พระธาตุเมืองพิณ” ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโนนธาตุ ต าบลฝั่งแดง 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และก าหนดเขตที่ดินโบราณสถาน 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 129ง ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นโบราณสถานเก่าแก่  
ก่ออิฐสอปูน รูปทรงดั้ งเดิมพังทลายไปมาก ส่วนกลางเป็นทรงแปดเหลี่ยมสอบขึ้นด้านบน ส่วนยอด  
ทรงเรียวแหลม อุโบสถที่ก่อด้วยศิลาแลงและอิฐรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นคงเหลือเฉพาะส่วนฐาน ด้านหน้าม ี
ศิลาจารึกหินทรายปักอยู่ กล่าวถึงพระยาอะรินสามหมื่นมีด าริให้สร้างอุโบสถชื่อ อนันทอารามขึ้นระบุปีจุลศักราช 
1014 คือ พ.ศ. 2195 ตรงกับสมัยพระยาสุริยวงศาธรรมิกราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง และตรงกับรัชสมัย 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา (ภาวิณี รัตนเสรีสุข และทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, 2557)  
ความเก่าแก่ของพระธาตุเมืองพิณน ามาซึ่งต านานความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุ ชาวบ้านต่างร่ าลือกันว่า  
“เป็นที่เข็ดที่ขวาง” มีเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ชาวบ้าน และพระสงฆ์ในชุมชนได้พบเจอมากมาย เช่น การเห็นดวงไฟ
แก้วเสด็จ หรือเกิดอาเพศเมื่อมีผู้ ใดกระท าการอันผิดต่อปู่ธาตุ ชาวบ้านจึงให้ความเคารพ และศรัทธาใน 
องค์พระธาตุ ร่วมกันสร้างประเพณีสรงกู่-บูชาไฟ ซึ่งเป็นประเพณีประจ าหมู่บ้านโนนธาตุ และชุมชนใกล้เคียง 
ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านโนนธาตุเมื่อปี พ.ศ. 2506 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้จัดโครงการ 
สืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ - บูชาไฟ) บรรจุในปฏิทินเทศกาลประเพณีที่ส าคัญประจ าปี 
ของจังหวัด โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  พร้อมบรรจุในเส้นทางการท่องเที่ยวโครงการ 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของบ้านสุขส าราญ อ าเภอนากลางอีกด้วย จะเห็นได้ว่า มีการสร้างอัตลักษณ์ของ
ชุมชนด้วยการสร้างคุณค่าให้เกิดแก่มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “คติชนสร้างสรรค์”  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวล าภู  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาบทบาทหน้าที่ของต านานความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ 
พระธาตุเมืองพิณ และศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่าน โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุ 
เมืองพิณ (สรงกู่ - บูชาไฟ) ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย อันจะแสดงให้เห็นพลวัตของปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม 
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ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง และการด ารงอยู่ของชุดความคิด ความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีของ
ชาวบ้านในสังคมไทยร่วมสมัย 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของต านานความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับพระธาตุ 
เมืองพิณ  

2. เพ่ือศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ  
(สรงกู่ - บูชาไฟ) ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

1. ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม (Functionalism) หรือทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่  
(Structural-Functionalism)  

ศิราพร ณ ถลาง (2548 : น. 317-368) กล่าวถึง “บทบาทหน้าที่และความส าคัญของคติชนในสังคมไทย” 
ใน ในท้องถิ่ นมีนิทานและการละเล่นการศึกษาคติชนในบริบททางสั งคมไทย , (2537 :  น .  12-42)  
โดยอาศัยบทบาทหน้าที่ของคติชนทั้ง 4 ประการที่บาสคอมเขียนไว้เป็นแนวทาง แต่ได้ปรับความคิดและประเด็น  
ในการน าเสนอไว้เป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ คติชนกับการเป็นทางออกส าหรับความขัดแย้งและกฎเกณฑ์ทางสั งคม,  
คติชนกับการให้การศึกษาและอบรมระเบียบสังคม, คติชนกับการถ่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรม และคติชน  
กับการสร้างเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  

2. แนวคิดเรื่อง “คติชนสร้างสรรค์” (Creative Folklore) 
คติชนสร้างสรรค์  หมายถึง คติชนที่มีการสร้างใหม่หรือผลิตซ้ าในบริบททางสังคมไทยปัจจุบัน 

ในลักษณะของการสืบทอดคติชนในบริบทใหม่, การประยุกต์คติชน, การ “ต่อยอด” คติชน, การตีความใหม่และ
สร้างความหมายใหม่, หรือ การน าคติชนไปใช้เพ่ือ “สร้างมูลค่าเพ่ิม” หรือเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ 
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ (ศิราพร ณ ถลาง, 2562 : น. 25) 

3. แนวคิดเรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์” (Identity) 
การแสดงออก หรือการสร้างอัตลักษณ์มีรากฐานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคม และอ านาจ 

ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเป็นการแสดงถึงการสะท้อนตัวตน และอัตลักษณ์บนพ้ืนที่ทางสังคม และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของกลุ่มเชื้อชาติ การสะท้อนตัวตนที่แท้จริงออกมาน าไปสู่การพัฒนาเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่หลากมิติ (ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ , 2553; ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546; รัตนา บุญมัธยะ, 
2546; อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543 ; อ้างถึงในทวีศักดิ์ อินทโชติ, 2561 : น. 8-9) 



474 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

4. แนวคิดเรื่อง “ประเพณีสร้างสรรค์” 
“ประเพณีสร้างสรรค์” หมายถึง ประเพณีดั้งเดิมที่มีการประยุกต์ เพ่ือน าเสนอใหม่ในบริบทสังคมไทย

ปัจจุบัน และประเพณีท่ีสร้างใหม่ที่มีรูปแบบเนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ใหม่ท่ีมักเป็นการสร้างจากฐานความเชื่อเดิมที่
มีในวัฒนธรรมนั้น แล้วน ามาสร้างความหมายใหม่ เพ่ือน าเสนอในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบริบท
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บริบทการท่องเที่ยว หรือบริบทข้ามพรมแดน (ศิราพร ณ ถลาง, 2560 : น. 392) 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม (Functionalism) หรือทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ 
(Structural-Functionalism) มาเป็นกรอบแนวคิดเพ่ืออธิบายบทบาทหน้าที่ของต านานความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม 
และประเพณีที่ เกี่ยวข้องกับพระธาตุเมืองพิณ ใช้แนวคิดเรื่อง “คติชนสร้างสรรค์” (Creative Folklore)  
แนวคิดเรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์” (Identity) และแนวคิดเรื่อง “ประเพณีสร้างสรรค์” มาใช้วิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมด้านพิธีกรรม ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับพระธาตุเมืองพิณท่ีถูกผลิตซ้ า ประยุกต์ ผสมผสาน 
สร้ า ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยหน่ ว ย ง านภาครั ฐ ใน เชิ ง สื บส าน เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ ม กา รท่ อ ง เที่ ย ว และ เศรษฐกิ จของ 
จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม บริเวณอ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู และวัดธาตุเมืองพิณ หมู่ที่ 7 บ้านโนนธาตุ ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล และการสนทนากลุ่ม จ านวน 17 คน ได้แก่ อดีตผู้ใหญ่บ้านโนนธาตุ 
พ่อจ้ าบ้านโนนธาตุ อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุเมืองพิณรูปแรก เจ้าอาวาสและพระสงฆ์วัดธาตุเมืองพิณ ชาวบ้าน  
โนนธาตุ  ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลที่ เป็นชาวบ้าน คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และนักวิชาการ 
ด้านวัฒนธรรม ประกอบกับศึกษาวิจัยข้อมูลเอกสาร งานวิจัย ภาพถ่าย รวมถึงวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปผลการศึกษาจากการผสมผสานระหว่างคติชนวิทยากับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพภายใต้กรอบคิด
โครงสร้าง-หน้าที่ (Structural-Functionalism) ส าหรับการท าความเข้าใจแนวทาง “คติชนสร้างสรรค์” (Creative 
Folklore) กับ “การสร้างอัตลักษณ์” (Identity) ให้กับพ้ืนที่พระธาตุเมืองพิณ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  

 
ผลการศึกษา  
1. บทบาทหน้าที่ของต านานความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุเมืองพิณ 

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของต านานความศักดิ์สิทธิ์  พิธีกรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุ 
เมืองพิณ จ าเป็นต้องอาศัยการท าความเข้าใจภูมิประเทศ ภูมิหลังของผู้คน ชุมชนโนนธาตุและพระธาตุเมืองพิณ 
เป็นอันดับแรก ซึ่งจะรวมไปถึงการศึกษาที่มาและเรื่องราวของต านานความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณี 
ที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุเมืองพิณ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างลุ่มลึก โดยสภาพภูมิประเทศของบ้านโนนธาตุ 
เป็นที่ราบ ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 242 เมตร ใช้เป็นที่ตั้งชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ด้านทิศใต้  
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ของวัดธาตุเมืองพิณเป็นล าอ่ีฮีน ล าน้ าสาขาของล าพะเนียง ซึ่งจะไหลไปรวมกับล าพะเนียงที่อยู่ห่างออกไปทาง 
ทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร และธรณีสัณฐานเป็นหินทรายในหมวดหินน้ าพอง กลุ่มหินโคราช ท าให้บริเวณนี้
เหมาะแก่การตั้งชุมชนเป็นอย่างยิ่ง  

ความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เริ่มต้นขึ้นหลังจากปี พ.ศ. 2490 หลวงปู่พระมหาโส กัสสโป พระธุดงค์
กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺโตเข้ามาปักกลดเจริญภาวนา ในบริเวณพระธาตุเมืองพิณ ความเข็ด 
ความขวางลดลง ชาวบ้านเกิดความศรัทธา จึงร่วมกันสร้างวัดขึ้นมา (ธีระวัฒน์ แสนค า, 2554) อย่างไรก็ตาม  
พ่อบุญมี วงศ์ละคร (2563) พ่อจ้ าชุมชนโนนธาตุคนปัจจุบัน กล่าวว่า วัดธาตุเมืองพิณเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง 
เพราะเป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองโบราณ ในอดีต ชาวบ้านจึงไม่กล้าแม้แต่จะปัสสาวะในบริเวณวัดพ่อนาวา พรมมาตร 
(2549 ; อ้างถึงในทรงยศ ดวงค าบุตร, 2549 : น. 2) อดีตผู้ใหญ่บ้านชุมชนโนนธาตุ กล่าวว่า หากไม่ได้เป็นผู้มีบุญ 
หรือลูกหลานของภูมิสถานแห่งนี้จะเข้ามาอยู่อาศัย ท ามาหากินไม่ได้ จ าต้องโยกย้ายไปอยู่ที่ อ่ืน หรือไม่ก็ล้มหาย
ตายจาก แม้แต่พระสงฆ์ในวัดธาตุเมืองพิณก็ไม่สามารถอยู่ประจ าวัดได้นาน และต านานระบุว่า ผู้ที่ต้องการ
ครอบครองโบราณวัตถุจะต้องมีอันเป็นไปทั้งสิ้นจากค าบอกเล่าของเฒ่าอินทร์ตา เรื่อง ลุงศิลา และเรื่องราวในปี 
พ.ศ. 2500 ที่กลุ่มผู้ร้ายเข้ามาขุดค้นหาวัตถุโบราณบริเวณใต้ฐานองค์พระธาตุเมืองพิณจนกลายเป็นหลุมลึก  
(นาวา พรมมาตร, 2563) 

ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดในปี พ.ศ. 2514 ศิลาจารึกหินทราย หน้าอุโบสถเก่าที่เคยคว่ าหน้า
แนบพ้ืนดิน สามารถตั้งตระหง่านขึ้นเองได้ (นาวา พรมมาตร, 2563) ก่อนปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นไปจากค าบอกเล่า
ของเฒ่าภู เฉลียวดี กล่าวว่า ได้ยินเสียงสวดมนต์ ไหว้พระ เสียงฆ้อง ระฆัง กลอง ดังก้องกังวานไปทั่วทิศ 
ในวันธรรมสวนะ จนผู้คนที่เดินผ่านไปไร่นา เข้าใจว่ามีงานฉลององค์พระธาตุ 

เหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2521 (ทรงยศ ดวงค าบุตร, 2549 : น. 3) และปี พ.ศ. 2524 (นาวา พรมมาตร, 2563) 
ผู้ วิจัยมีความเห็นว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกัน ระบุว่า พระสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันสร้าง อุโบสถจ าลอง 
ครอบองค์พระพุทธรูปยาวจนสุดเขตภายในอุโบสถ แต่ท าให้องค์ปู่ธาตุขุ่นเคือง จึงเกิดอาเพศ สิ่งที่ปลูกสร้าง 
ขึ้นใหม่นั้นพังทลายลงสิ้น จากนั้น เหตุการณ์ปี พ.ศ. 2524 (ทรงยศ ดวงค าบุตร, 2549 : น. 3) และปี พ.ศ. 2525 
(นาวา พรมมาตร, 2563) ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกัน ระบุว่า มีความพยายามในการสร้างอุโบสถ
จ าลองขึ้นใหม่อีกครั้ง แต่ต้องพังพินาศสิ้นรูปลงดังเช่นครั้งก่อน 

ปี พ.ศ. 2535 มีการทอดผ้าป่าเพ่ือระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลองค์พระธาตุ แต่มีหนอน 
บุ้งขนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้ไต่กระจัดกระจายทั่วบริเวณวัด จนท าให้ผู้คนแตกตื่น ครั้นช่วงบ่าย มีการจุดบั้งไฟ 
บั้งตะไลหมื่น เพ่ือฉลองการทอดผ้าป่า แต่เกิดอาเพศ บั้งไฟแตก ท าให้มีผู้คนบาดเจ็บ ภายหลังจากจุดบั้งไฟ  
เพ่ือฉลองการทอดผ้าป่าแล้ว จึงจุดบั้งไฟตามประเพณีสรงกู่ -บูชาไฟ แต่กลับสามารถจุดบั้งไฟเสี่ยงทายได้ตามปกติ 
และไม่ปรากฏเห็นหนอนบุ้งขนอีกเลยหลังจากพิธีเกี่ยวกับการทอดผ้าป่าในครั้งนั้น ซึ่งพ่อนาวาแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
สาเหตุของอาเพศดังกล่าวไว้ว่า ขณะนั้น มีผู้ต้องการให้สร้างหอปู่ขึ้นใหม่ (ตูบปู่) ไว้ข้างหอปู่ที่มีอยู่เดิมมานานแล้ว 
จึงอาจท าใหปู้่ธาตุไม่พอใจในความต้องการกระท าดังกล่าว 
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ปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน พระธาตุเมืองพิณ น าโดยพ่อนาวา  
ได้รับมอบหมายจากส านักศิลปากรที่ 8 ให้ตัดต้นไม้บริเวณใกล้กับองค์พระธาตุ แต่พ่อนาวาเกรงว่า จะเป็นการ
กระท าท่ีผิดต่อปู่ธาตุ ก่อนวันที่จะตัดต้นไม้ พ่อนาวาจึงเข้าไปจุดธูปเทียน อธิษฐานจิตบอกกล่าวกับปู่ธาตุ ปรากฏว่า 
แม้จะมีรังมดแดงบนต้นไม้ แต่ผู้ตัดต้นไม้กลับไม่ถูกมดกัดแม้แต่น้อย ภารกิจสะดวกราบรื่นทุกประการ ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ส านักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น เคยกล่าวกับพ่อนาวาว่า ต่อแต่นี้หากจะกระท าการอันใดภายในวัด 
ต้องบอกกล่าวแก่ปู่ธาตุ และเอ่ยถึงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ของไทย พร้อมทั้งเชื้อพระวงศ์ เพราะแต่ละพระองค์
ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินไทย ได้ทรงอนุญาตให้กระท าการตามที่บอกกล่าวแก่ปู่ธาตุแล้ว ขอให้ปู่ธาตุอนุญาตให้  
ท าตามค าสั่งจากหน่วยงานภาครัฐ และบันดาลให้ส าเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น พ่อนาวา กล่าวต่อว่า หลังจากท าตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส านักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อาเพศดังเช่นในอดีตอีกเลย  
 นอกจากนั้น การปรากฏของดวงไฟแก้วเสด็จยังเป็นหนึ่งในต านานความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในความทรงจ า 
ของชาวบ้านหลายคน โดยเฉพาะพระสงฆ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ และชาวบ้านวัยกลางคน ถือเป็นต านานที่ยัง คงยืนยันเรื่อง 
ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุเมืองพิณเสมอมาจนถึงปัจจุบัน ผู้คนบอกเล่าตรงกันว่า เคยเห็นดวงไฟอันมีรัศมี 
เจิดจ้าส่องประกายทั่ววัดธาตุเมืองพิณ ส่วนใหญ่จะปรากฏให้เห็นในวันธรรมสวนะ และช่วงเดือนเข้าพรรษา  
ทั้งนี้ ปัจจุบันแทบไม่มีผู้ปรากฏเห็นดวงไฟแก้วเสด็จแล้ว จะมีชาวบ้านบางคนเท่านั้นที่บอกเล่าว่า เมื่อไม่นานมานี้ 
ยังเห็นดวงไฟปรากฏอยู่ จากการสัมภาษณ์พระครูเจติยาภิวัฒน์ (อัมพร จกฺกธมฺโม) รองเจ้าคณะจังหวัด
หนองบัวล าภู และอดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุเมืองพิณรูปแรก (2563) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ปัจจุบันไม่มีผู้เห็นดวงไฟแก้ว
เสด็จว่าเป็นเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อ ความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว  
 จากความเชื่อและต านานอันเข้มขลังได้น าไปสู่การจัด “ประเพณีสรงกู่-บูชาไฟ” ขึ้น อันเป็นประเพณี 
ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการสักการบูชาองค์พระธาตุเมืองพิณ และอุโบสถเก่า โดยถือว่าบั้งไฟเสี่ยงทาย
เป็นหนึ่งในการสักการบูชา เพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนอยู่ดีมีสุข สัตว์เลี้ยงแข็งแรง ปลอดภัย และฝนฟ้าตกต้อง  
ตามฤดูกาล ทั้ งนี้  ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ค าว่า “ไฟ” ในอีกนัยหนึ่ ง น่าจะหมายถึง “ดวงไฟแก้วเสด็จ”  
ทีเ่ป็นจุดร่วมของการผนวกแรงศรัทธาอันเข้มแข็ง มั่นคงของชาวบ้านโนนธาตุ และชุมชนใกล้เคียง  

ชาวบ้านโนนธาตุเริ่มมีพิธีกรรมการสักการบูชาองค์พระธาตุเมืองพิณตั้งแต่ครอบครัวไชยรถเข้ามา  
ตั้งรกราก ได้ร่วมกันสร้าง “หอปู่” ไว้ระหว่างอุโบสถเก่ากับองค์พระธาตุ มี “ขันกะย่อง” หรือภาชนะจักสาน 
ด้วยไม้ไผ่ ลักษณะคล้ายพาน แต่มีเชิงสูง เพ่ือวางเครื่องสักการบูชา  โดยได้ถวายเครื่องสักการบูชาองค์พระธาตุ
เมืองพิณ หรือเรียกว่า “ใส่ข้าวพระ” ในทุก ๆ วัน แต่เดิมนั้น การสักการบูชาองค์พระธาตุเมืองพิณจะท ากันภายใน
ครอบครัวไชยรถเท่านั้น เริ่มจากการ “ตบประทาย” ในทุกปี  เ พ่ือเป็นการบอกกล่าวปู่ธาตุก่อนท าไร่ 
ไถนา และมีการจัดเตรียมดอกบัวธูปเทียน ท าขันธ์ 5 หรือขันธ์ 8 กราบไหว้ขอพรจากปู่ธาตุให้อยู่อย่างร่มเย็น 
เป็นสุข ทั้งนี้ พ่อบุญมี วงศ์ละคร (2563) อธิบายว่า หลังจากเหตุการณ์ที่เห็นดวงไฟแก้วเสด็จเมื่อปี พ.ศ. 2502  
ไม่นานนัก ได้มีการจัดประเพณีสรงกู่-บูชาไฟขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การตบประทาย และการเห็นดวงไฟแก้ว 
เสด็จนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดประเพณีสรงกู่-บูชาไฟ 
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กระทั่งในปี พ.ศ. 2506 มีการตั้งหมู่บ้านโนนธาตุขึ้นอย่างเป็นทางการ พ่ออินทร์ตา ใจสามารถ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนธาตุในขณะนั้น เล็งเห็นความส าคัญว่า ชาวบ้านโนนธาตุ และหมู่บ้านใกล้เคียงควรได้มีส่วนร่วมในประเพณี
สักการบูชาองค์พระธาตุเมืองพิณด้วย จึงร่วมกันจัดประเพณีชื่อว่า “สรงกู่-บูชาไฟ” ขึ้นในวันพุธแรก หรือวันพุธ 
ที่สองของเดือนหก เพราะถือเป็นวันเลี้ยงผี หรือเลี้ยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนอีสาน นอกจากการจัด
ประเพณีสรงกู่-บูชาไฟแล้ว ลูกหลานในชุมชน หากประสงค์จะกระท าสิ่งใด ต้องมาบอกกล่าวปู่ธาตุผ่านพ่อจ้ า  
จึงจะประสบผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหวัง 

ดังนั้น ค าว่า “พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์” หรือ “ที่เข็ดที่ขวาง” จึงเป็นหมุดหมายส าคัญของพ้ืนที่แห่งความดีงาม  
ความเจริญรุ่งเรือง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ควรแก่การสงวนรักษาอาณาบริเวณนี้ไว้ด้วยก าแพง 
แห่งความเชื่อ ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาในการควบคุม จัดสรร และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด คนโบราณ
ได้เลือกพ้ืนที่นี้ในการตั้งรกราก ก่อก าเนิดแหล่งชุมชน จนกลายเป็นแหล่งอารยธรรมสืบมา หลังจากกลายเป็น 
ที่รกร้างมานาน ในปี พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา ชาวบ้านเริ่มเข้ามาอยู่อาศัย “พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์” หรือ “ที่เข็ดที่ขวาง” 
ก็ยังคงเป็นพ้ืนที่แห่งความดีงามดังเดิม แต่บทบาทหน้าที่ของต านานความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณี 
ทีเ่กี่ยวข้องกับพระธาตุเมืองพิณไดเ้ปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม ดังนี้  
 

1.1. บทบาทหน้าที่ในการจัดระเบียบทางสังคม 
Marvin E.  Olsen ( 1 9 78 ; อ้ า ง ถึ ง ใ น  Piyakamon Mahiwan, Wattanachai Kwalamthan แ ล ะ

Pornamrin Promgird, 2016 : น. 1522) นักสังคมวิทยา ได้ให้ความหมายของการจัดระเบียบทางสังคมไว้ว่า  
เป็นกระบวนการทางสังคมที่จัดขึ้น เพ่ือควบคุมสมาชิกให้มีความสัมพันธ์กันภายใต้แบบแผนและกฎเกณฑ์เดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม สาเหตุที่ต้องจัดระเบียบทางสังคมก็เพ่ือให้การติดต่อสัมพันธ์กัน  
ทางสังคมเป็นไปอย่างเรียบร้อย เพ่ือป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคม และช่วยให้สังคมด ารงอยู่  
อย่างสงบสุข และม่ันคงในสังคม  

องค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม ได้แก่ 1) บรรทัดฐานของสังคม หมายถึง  สิ่งที่คนส่วนใหญ่ 
ในสังคมยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ เช่น กฎระเบียบต่าง ๆ โดยเราสามารถแบ่งประเภทของ 
บรรทัดฐานทางสังคม ได้เป็น 3 ประเภท คือ วิถีประชาที่เป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคคลในสังคมที่ยอมรับ และ
ปฏิบัติตามความเคยชิน กฎศีลธรรมที่เป็นระเบียบแบบแผนที่สมาชิกในสังคมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน
จะถูกสังคมประณามและลงโทษ และกฎหมายที่เป็นข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นไปตามกระบวนการ
ยุติธรรม  

2) สถานภาพ หมายถึง ต าแหน่งที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคม ซ่ึงบุคคลเดียวอาจมีหลายสถานภาพ
ได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สถานภาพที่ได้จากสังคมเป็นผู้ก าหนดให้ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ และสถานภาพ 
ที่ได้มาโดยความสามารถ เช่น จากการประกอบอาชีพ การศึกษา  
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3) บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่ตามสถานภาพของตน สถานภาพและบทบาท เป็นสิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ สถานภาพเป็นตัวก าหนดบุคคลให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ บทบาท 
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม  

4) การควบคุมทางสังคม หมายถึง การจูงใจให้สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมด้วยการให้รางวัล
หรือลงโทษ 

การจัดระเบียบทางสังคมนั้นจะไม่สามารถกระท าให้ส าเร็จได้ หากไม่ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) นั่นคือ กระบวนการปลูกฝังบรรทัดฐานของคนกลุ่มใหญ่ในสังคมเกิดขึ้นในตัวบุคคล เพ่ือให้ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีสังคมมีความสงบสุข ดังจะเห็นได้จากการจัดระเบียบทางสังคมด้วยต านานความศักดิ์สิทธิ์ 
พิธีกรรม และประเพณีที่ เกี่ยวข้องกับพระธาตุเมืองพิณที่ชาวบ้านชุมชนโนนธาตุได้ปลูกฝังความคิดเรื่อง  
“การเป็นลูกหลานขององค์ปู่ธาตุ” เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน 
โดยร่วมกันปฏิบัติตามประเพณีสรงกู่-บูชาไฟสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ
การจัดระเบียบทางสังคม จะสามารถท าความเข้าใจกระบวนการทางสังคมที่บรรพบุรุษของชาวบ้านโนนธาตุ 
ร่วมกันคิด และประกอบสร้างขึ้นมาได้อย่างแยบคาย ดังนี้ 

บรรทัดฐานของสังคม คือ สิ่งที่ชาวบ้านโนนธาตุยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติร่วมกันสืบมา 
เห็นได้ชัดจากข้อปฏิบัติ  หรือข้อห้ามในการบูชาพระธาตุ เมืองพิณที่ว่า  ห้ามน าสุรา สิ่ งเสพติดทุกชนิด 
มาบูชาองค์พระธาตุเมืองพิณ, ห้ามแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อย หรือแต่งกายไม่สุภาพเข้ามาบูชาองค์พระธาตุ  
เมืองพิณ และห้ามลบหลู่ดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์ปู่ธาตุเมืองพิณ ล้วนแสดงออกถึงความดีงามที่ต้องการให้คน
ในชุมชนประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการแฝงข้อคิดผ่านข้อพึงปฏิบัติ 
ที่บอกกล่าวโดยนัยไว้ว่า ชาวบ้านไม่ควรดื่มสุรา และสิ่งเสพติดทุกชนิด เพราะอาจจะน าไปสู่การทะเลาะวิวาท  
อันเกิดจากการขาดสติสัมปชัญญะ, ชาวบ้านควรแต่งกายให้เหมาะสมแก่กาลเทศะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เมื่ออยู่ 
ในบริเวณวัด ไม่ควรแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อย อันจะเป็นการแสดงออกถึงความไม่เคารพสถานที่ขัดต่อวัฒนธรรมไทย 
และวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ชาวบ้านจึงควรแสดงออกถึงความเคารพต่อวิถีปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ 
จากคนส่วนใหญ่ในชุมชน ทั้งนี้ องค์พระธาตุเมืองพิณก็นับเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน 
ในชุมชน ฉะนั้น การลบหลู่ดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์ปู่ธาตุเมืองพิณ จึงเป็นเสมือนการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับ
วิถีปฏิบัติของส่วนรวมอย่างชัดเจน ย่อมไม่ได้รับการยอมรับ หรือต้องถูกประณามจากสังคม 

สถานภาพ คือ ต าแหน่งที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคม และบทบาท คือ การปฏิบัติตามหน้าที่ 
ตามสถานภาพของตน จากความเชื่อเรื่อง “ลูกหลานขององค์ปู่ธาตุ” แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของ 
แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไปด้วยการระบุสถานภาพและหน้าที่ของคนในชุมชนอย่างชัดเจน ดังที่ครอบครัวไชยรถ 
เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาชุมชนโนนธาตุ ได้กล่าวว่า ตนเป็นลูกหลานขององค์ปู่ธาตุกลุ่มแรก จึงมีสถานภาพเป็นผู้น าชุมชน 
ทั้งในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อมีการก่อตั้งหมู่บ้านโนนธาตุอย่างเป็นทางการ  
พ่ออินทร์ตา ใจสามารถ เครือญาติของครอบครัวไชยรถก็ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้านชุมชน
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โนนธาตุคนแรก  และเป็นผู้น าด้านจิตวิญญาณของชุมชน คือ พ่อจ้ าแม่จ้ า ตั้งแต่พ่อสิงห์ ไชยรถ สืบทอดภายใน
ครอบครัวมาจนถึงพ่อบุญมี วงศ์ละคร ผู้เป็นหลานเขยของพ่อสิงห์ และเหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ. 2514 ที่ครอบครัว 
ไชยรถร่วมกันดึงศิลาจารึกหินทรายหน้าอุโบสถเก่า ด้านข้างพระธาตุเมืองพิณให้ตั้งตระหง่านขึ้น เพราะแต่เดิม  
ศิลาจารึกหินทรายจะคว่ าหน้าลงแนบพ้ืนดิน จากค าบอกเล่าของพ่อบุญมี (2563) ที่ว่า หากการดึงศิลาจารึก 
หินทรายให้ตั้งตระหง่านขึ้นในครั้งนี้จะผิดต่อปู่ธาตุ ก็ไม่อยากให้ชาวบ้านมารับทัณฑ์ หรือเกิดอันตรายไปด้วย  
ขอให้เกิดกับตนและเครือญาติที่เป็นผู้ริเริ่มความคิดที่จะกระท าเท่านั้น จึงไม่ยอมที่จะขอความช่วยเหลือจาก
ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ในการกระท าดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากค าบอกเล่าของพ่อนาวา พรมมาตร (2563) ที่ระบุว่า  
ศิลาจารึกหินทรายสามารถตั้งตระหง่านขึ้นเองได้ จึงแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะได้รับความนับถือจากคน 
ในชุมชนว่า เป็นผู้มีความเสียสละเพ่ือส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเสมอมา ครอบครัวไชยรถจึงได้รับการยอมรับ 
ในสถานภาพผู้น าของชุมชน โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชนโนนธาตุ และสามารถแสดงออก  
ทางความคิดเห็นในการกระท าการต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านได้เป็นอย่างด ี

ทั้งนี้ พ่อนาวา พรมมาตร (2549 ; อ้างถึงในทรงยศ ดวงค าบุตร, 2549 : น. 2) กล่าวว่า หากไม่ได้เป็น 
ผู้มีบุญ หรือลูกหลานของภูมิสถานแห่งนี้จะเข้ามาอยู่อาศัย ท ามาหากินไม่ได้ จ าต้องโยกย้ายไปอยู่ที่ อ่ืน  
หรือไม่ ก็ล้มหายตายจาก แม้แต่พระสงฆ์ในวัดธาตุเมืองพิณก็ไม่สามารถอยู่ประจ าวัดได้นาน ผนวกกับ 
พระมหานรินทร์ เขมจารี (2563) กล่าวว่า ในบางปี ประเพณีสรงกู่-บูชาไฟจะมีขบวนฟ้อนร า โดยชาวบ้านในชุมชน
ที่เชื่อกันว่าเป็นลูกหลานของปู่ธาตุ ยิ่งเป็นการเน้นย้ าให้เห็นว่า คนในชุมชนโนนธาตุทุกคนมีสถานภาพเป็นลูกหลาน
ขององค์ปู่ธาตุ คือ เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ส าคัญของชุมชนโนนธาตุ เพราะเป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยองค์ปู่ธาตุ จึงต้องมี
บทบาทหน้าที่ในการให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนโนนธาตุในด้านต่าง ๆ  

การควบคุมทางสังคม คือ การจูงใจให้สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมด้วยการให้รางวัลหรือลงโทษ 
ดังข้อก าหนดส าคัญในการจัดประเพณีสรงกู่ -บูชาไฟที่ระบุ ไว้ว่า หากยังไม่ได้จัดประเพณีสรงกู่ -บูชาไฟ  
จะไม่สามารถท าไร่ไถนาได้ หากผู้ใดในหมู่บ้านโนนธาตุท าไร่ไถนาก่อน จะถูกปรับเป็นเงินประมาณ 50 บาท  
เก็บสะสมเป็นเงินส่วนกลางของชุมชน ข้อก าหนดนี้บ่งบอกถึงการสร้างความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน  
โดยระบุบทลงโทษของผู้ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ชาวบ้านโนนธาตุปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมที่ก าหนด  
อันจะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการท าเกษตรกรรม ช่วยให้สามารถควบคุม และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ  

นอกจากนั้น ยังมีเหตุการณ์ที่ผู้ เฒ่าผู้แก่ชี้ ให้ เห็นบทลงโทษของการฝ่าฝืนบรรทัดฐานของสังคม  
โดยทางอ้อม จากค าบอกเล่าของพ่อบุญมี วงศ์ละคร (2563) กล่าวว่า เมื่อตั้งบ้านเรือนใหม่ ๆ ได้รู้จักกับ 
ช่างช่วย หนึ่งในผู้บุกเบิกการดูแลพระธาตุเมืองพิณในยุคแรก แต่ต่อมาช่างช่วยต้องย้ายออกไปจากหมู่บ้าน 
เนื่องจากมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย คาดว่าอาจจะท าผิดผี กล่าวคือ ท าการสิ่งใดอันเป็นที่ขุ่นเคืองแก่ปู่ธาตุก็เป็นได้ 
เพราะช่างช่วยมีอุปนิสัยที่มีความมั่นใจในการกระท าของตนเองสูง บางครั้งจึงละเลยค าตักเตือนจากผู้ อ่ืน  
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จากค าบอกเล่าดังกล่าวนับได้ว่าเป็นกุศโลบายในการจัดระเบียบทางสังคมที่ท าให้ชาวบ้านปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ทางสังคม และก่อให้เกิดความสงบสุขในชุมชนเสมอมา 

ดังนั้น ต านานความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุเมืองพิณ จึงมีบทบาทหน้าที่ 
ในการจัดระเบียบทางสังคม ช่วยอธิบายสถานภาพและบทบาทของคนในชุมชนให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ท าให้สามารถ
ควบคุมชาวบ้านให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้แบบแผนและกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดร่วมกัน 

 
1.2. บทบาทหน้าที่ในการช่วยปกป้องโบราณสถานและโบราณวัตถุจากผู้ร้าย 
ต านานความศักดิ์สิทธิ์ หรือต านานความเป็นที่เข็ดที่ขวางของพระธาตุเมืองพิณกล่าวถึงความน่าเข็ดขยาด

จากผลของการประสงค์ร้าย หรือการกระท าที่ไม่ดีทั้งปวงต่อองค์พระธาตุเมืองพิณในรูปแบบของเรื่องเล่า 
ที่เป็นต านานความน่าอัศจรรย์ใจ หรือความแปลกประหลาดของเหตุการณ์อาเพศต่าง ๆ ด้วยการบรรยายเหตุการณ์ 
และพรรณนาภาพที่ เกิดขึ้นอย่างพิสดาร ชวนสะพรึงกลัว โดยต านานความศักดิ์สิทธิ์ ได้ผสานก าลั งกัน 
เป็นเครื่องลงโทษทางจิตใจ ช่วยปกป้องโบราณสถานและโบราณวัตถุจากมิจฉาชีพอย่างเข้มแข็งตลอดมา  
รวมถึงสามารถชี้ให้เห็นคุณค่า และความสลักส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งนี้ที่ผู้ เฒ่าผู้ แก่ต้องการ 
ให้ลูกหลานรู้สึกซาบซึ้ง และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป  

 
1.3. บทบาทหน้าที่ในการอธิบายท่ีมาของประเพณีสรงกู่-บูชาไฟ 
จากความเชื่อเรื่อง “ลูกหลานขององค์ปู่ธาตุ” หรือ “ข้อยข้าพระธาตุเมืองพิณ” ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ

นับถือพระธาตุเมืองพิณในฐานะหลักเมือง อันเป็นที่สิงสถิตของมเหศักดิ์ เทวดาอารักษ์ คือ “องค์ปู่ธาตุเมืองพิณ”  
ผู้สามารถอ านวยคุณและโทษแก่ชุมชนได้ตลอดเวลา ลูกหลานจึงมีหน้าที่ที่จะต้องบูชา บวงสรวงองค์พระธาตุ  
เมืองพิณอย่างสม่ าเสมอ โดยพ่อบุญมี วงศ์ละคร (2563) กล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์ที่เห็นดวงไฟแก้วเสด็จเมื่อปี 
พ.ศ. 2502 ไม่นานนัก ก็มีการจัดประเพณีสรงกู่-บูชาไฟ ฉะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความเชื่อเรื่อง “ลูกหลานขององค์
ปู่ธาตุ” และความเชื่อเรื่อง “ดวงไฟแก้วเสด็จ” เป็นที่มาของ “ประเพณีสรงกู่-บูชาไฟ” ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพ่ือ 
เป็นการสักการบูชาองค์พระธาตุเมืองพิณ และอุโบสถเก่าในวันพุธแรก หรือวันพุธที่สองของเดือนหกตามจันทรคติ
ของทุกปี เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะลงมือท านา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ซึ่งเป็นปีที่จัดตั้งชุมชนโนนธาตุขึ้นอย่างเป็น
ทางการ แยกเขตการปกครองออกจากหมู่บ้านเอ้ือง หมู่ที่ 1 ต าบลคึมขม้ิน อ าเภอหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี  

อย่างไรก็ตาม “ดวงไฟแก้วเสด็จ” ไม่ได้ปรากฏเฉพาะบริเวณพระธาตุเมืองพิณเท่านั้น หากแต่เคยปรากฏ
ขึ้นเองในบริ เวณอ่ืน ๆ ภายในอ าเภอนากลาง เช่น พ้ืนที่ภูน้อย วัดสันติธรรมบรรพต อ าเภอนากลาง  
จังหวัดหนองบัวล าภู หรือลอยจากพระธาตุเมืองพิณไปยังบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนโนนธาตุ ไม่ว่าจะเป็น 
หัวดอนตาล บ้านโนนเมืองพิณ วัดบ้านแสงดาว วัดเก่าบ้านนาหนองทุ่ม และหนองงัวแม่ดาว การปรากฏของ  
ดวงไฟแก้วเสด็จนั้นอาจจะสัมพันธ์กับชื่อของ “ล าพะเนียง” ที่ถือเป็นสายน้ าแห่งชีวิตของชาวนากลาง จนถูกบรรจุ
ในวรรคหนึ่งของค าขวัญอ าเภอนากลาง “ไหลหลั่งรินล าพะเนียงคู่เคียงใจ” เพราะมีความหมายใกล้เคียงกัน คือ 
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“ไฟพะเนียง” และ “ดวงไฟแก้วเสด็จ” จึงเห็นได้ชัดว่า ความเชื่อเรื่อง “ดวงไฟแก้วเสด็จ” เป็นจุดร่วมของ 
การผนวกความศรัทธาอันเข้มแข็ง มั่นคงของชาวบ้านโนนธาตุ และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้คนอ าเภอ 
นากลางอีกด้วย  

การศึกษาต านานความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุเมืองพิณ ท าให้ เข้าใจที่มาของประเพณีสรงกู่-บูชาไฟ 
เนื่องด้วยต านานสามารถคลายข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดประเพณีสรงกู่-บูชาไฟได้อย่างดี ชาวบ้านจึงมีศรัทธา
ไม่เสื่อมคลายในการสืบทอดพิธีกรรม ประเพณีอันส าคัญยิ่งของชุมชนโนนธาตุ และชุมชนใกล้เคียงในอ าเภอ 
นากลาง 

 
1.4. บทบาทหน้าที่ในการสร้างอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ของชุมชนโนนธาตุ อ าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล าภู 
ต านานได้บรรจุความเป็นมา และรายละเอียดในการสร้างพระธาตุเมืองพิณเข้าไว้ด้วย บางเรื่องเล่า 

ยังเชื่อมโยงไปถึงการที่พญาวะรินสามหมื่นได้สร้างพระธาตุเมืองพิณพร้อม ๆ กับการที่พระวอ พระตา  
สร้างหนองบัว และปู่ลือค าหาญสร้างหนองบัวค าแสน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญในประวัติศาสตร์ ของ 
จังหวัดหนองบัวล าภู และประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับความเชื่อเรื่องดวงไฟแก้วเสด็จ 
ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึง “ล าพะเนียง” ในต านานความศักดิ์สิทธิ์ได้ ท าให้ผู้ใดก็ตามที่ได้ฟังต านานต่างจดจ า 
พระธาตุเมืองพิณในฐานะโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ต่อมาชื่อของสถานที่ส าคัญ 
และชื่อของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ของอ าเภอนากลาง ถูกบรรจุในค าขวัญของอ าเภอนากลาง  
จังหวัดหนองบัวล าภู อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐได้จัด โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ  
(สรงกู่ - บูชาไฟ) บรรจุในปฏิทินเทศกาลประเพณีที่ส าคัญประจ าปีของจังหวัด โดยส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดหนองบัวล าภู และวัดธาตุเมืองพิณ ยังถูกบรรจุในเส้นทางการท่องเที่ยวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถีของบ้านสุขส าราญ อ าเภอนากลาง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวล าภู  

ดังนั้น ต านานความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุเมืองพิณ จึงมีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ของชุมชนโนนธาตุ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูอย่างชัดเจน 

 
1.5. บทบาทหน้าที่ในการหลอมรวมจิตใจของชาวอ าเภอนากลาง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของภาคส่วนต่าง ๆ  
ต านานแห่งที่ เข็ดที่ขวาง ศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุเมืองพิณอันเลื่องลือ แท้จริงแล้วคือ “พ้ืนที่แห่ง 

ความดีงาม” ที่สามารถหลอมรวมจิตใจของชาวอ าเภอนากลางไว้อย่างเหนียวแน่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 
เป็นต้นมา ตามเจตนารมณ์ของพ่ออินทร์ตา ใจสามารถ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนโนนธาตุในขณะนั้น ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ว่า ชาวบ้านชุมชนโนนธาตุ และหมู่บ้านใกล้เคียงควรได้มีส่วนร่วมในประเพณีสักการบูชาองค์พระธาตุเมืองพิณ 
กระทั่งมีการริเริ่มจัดโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ - บูชาไฟ) ท าให้ชาวบ้าน
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หลากหลายชุมชนในอ าเภอนากลาง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้มีการท างานร่วมกัน พระธาตุเมืองพิณ  
จึงเป็นหนึ่งในศูนย์รวมจิตใจของชาวอ าเภอนากลาง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างแท้จริง 
 
2. การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ - บูชาไฟ)  

ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย 
โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ - บูชาไฟ) ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นใหม่ 

ในวันแรมห้าค่ า เดือนหก เนื่องจากยึดตามศิลาจารึกหินทรายหน้าอุโบสถเก่าที่ระบุไว้ว่า “แฮมห้าค่ า วันหก”  
ริเริ่มจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยนายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา นายอ าเภอนากลางในขณะนั้น ต่อมาโครงการฯ ถูกบรรจุ
ในปฏิทินเทศกาลประเพณีที่ส าคัญประจ าปีของจังหวัดหนองบัวล าภู โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของประเพณีสรงกู่-บูชาไฟ คือ เปลี่ยนวันในการจัดประเพณีฯ จากเดิมที่ชาวบ้าน 
ใช้วันพุธแรก หรือวันพุธที่สองของเดือนหกมาเป็นวันแรมห้าค่ า เดือนหก กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฯ เดิมทีพ่อจ้ า
ของชุมชนจะเป็นผู้สื่อสารระหว่างชาวบ้านกับองค์ปู่ธาตุในพิธีกรรมกลายเป็นพราหมณ์ เป็นผู้น าในการประกอบ
พิธีกรรมบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ ส่วนพิธีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเมืองพิณ และพิธีจุดบั้งไฟบูชาพระธาตุเมืองพิณ
ยังคงมีอยู่ดังเดิมตามที่ชาวบ้านเคยปฏิบัติมา เพียงแต่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรม โครงการฯ ยังคงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ตั้งแต่กระบวนการเตรียมงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นการจัดงาน โดยมีการสร้างอัตลั กษณ์ท้องถิ่น 
ผ่านโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ - บูชาไฟ) ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัยที่เห็น 
ได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

2.1. การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการฟ้อนร าบวงสรวงองค์พระธาตุเมืองพิณ 
เพลง ฟ้อนบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณมีการเชื่อมโยงต านาน “ศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุเมืองพิณ”  

หรือ “ต านานที่ เข็ดที่ขวาง” โดยแสดงความเคารพต่อองค์พระธาตุด้วยบทสรภัญญ์ มาลาพวงดอกไม้ 
อันเปรียบเสมือนการถักร้อยรวมใจแห่งศรัทธาของ “ลูกหลานขององค์ปู่ธาตุ” เป็น “มาลาพวงดอกไม้”  
มา “ขอ” หรือ “ขอวอน” กราบไหว้บูชาพระธาตุเมืองพิณ ซึ่งค าว่า “ขอ” ได้บ่งบอกถึงการเคารพนอบน้อม  
กริ่งเกรงอย่างที่สุด แม้แต่การบูชาองค์ปู่ธาตุ ยังต้องกราบ “ขอ” เสียก่อน รวมถึงได้กล่าวบูชาคุณพระรัตนตรัย 
พระมหากษัตริย์ พระคุณครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ เพ่ือขอให้บันดาลความสุขสงบ ร่มเย็น และน้อมรับ  
ความเป็นสิริมงคลสู่ชีวิตของผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทุกคน นับเป็นการเชื่อมโยงความเชื่อดั้งเดิม ความเชื่อทางศาสนา 
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเคารพครูอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ 
ตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว 

การประพันธ์เพลง และประดิษฐ์ท่าฟ้อนบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ประกอบการร า
บวงสรวงในโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ - บูชาไฟ) ที่สร้างสรรค์ ต่อยอดจาก
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ประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้าน โดยกลุ่มผู้มีอ านาจในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ พระสงฆ์ ผู้น าระดับท้องถิ่น 
และชุมชน ถือเป็นการสนับสนุน และยืนยันต านานแห่งที่เข็ดที่ขวาง พิธีกรรม โครงการฯ และค าขวัญของอ าเภอ  
นากลางที่ว่า “ศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุเมืองพิณ” ให้กลายเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นอันเข้มขลังยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดี 

 
2.2. การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการเชื่อมโยงโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมือง

พิณ (สรงกู่ - บูชาไฟ) กับประเพณีบุญบ้ังไฟของเทศบาลต าบลฝั่งแดง 
หลังจากการจัดพิธีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณในโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ  

(สรงกู่ - บูชาไฟ) แล้ว เทศบาลต าบลฝั่งแดงได้เชื่อมโยงโครงการฯ กับงานประเพณีบุญบั้งไฟของต าบลฝั่งแดง  
ซึ่งเป็นงานบุญเดือนหกในบุญสิบสองเดือน “ฮีตสิบสอง” ของชาวอีสาน โดยถูกท าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการฯ  

การเชื่อมโยงงานประเพณีบุญบั้งไฟที่มีความเชื่อเรื่อง บูชาพญาแถน การขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล 
และต านานผาแดงนางไอ่ เข้ากับการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายในประเพณีสรงกู่-บูชาไฟที่ถือเป็นการบูชาองค์ปู่ธาตุ และ 
ขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข ท าการเกษตรได้ผลผลิตที่ดี จึงเป็นการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะให้แก่ท้องถิ่นอย่างสอดคล้อง
กับความเป็นปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
ภาครัฐ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติไทย อันได้แก่สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังส านึกร่วมแก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในชุมชน 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาบริบทพ้ืนที่ ประวัติความเป็นมาของผู้คน ชุมชนโนนธาตุ และพระธาตุเมืองพิณ ท าให้เห็น
บทบาทหน้าที่ของต านานความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุเมืองพิณ ดังนี้ บทบาทหน้าที ่
ในการจัดระเบียบทางสังคมจากการปลูกฝังความคิดเรื่อง “การเป็นลูกหลานขององค์ปู่ธาตุ” ประกอบกับ 
การร่วมกันจัดประเพณีสรงกู่-บูชาไฟ, มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยปกป้องโบราณสถานและโบราณวัตถุจากผู้ร้าย 
โดยการพรรณนาภาพที่น่าสะพรึงกลัวของเหตุการณ์อาเพศจากการท าผิดต่อองค์ปู่ธาตุ, มี บทบาทหน้าที ่
ในการอธิบายที่มาของประเพณีสรงกู่ -บูชาไฟจากความเชื่อเรื่อง “ลูกหลานขององค์ปู่ธาตุ” และ “ดวงไฟ 
แก้วเสด็จ”, มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ให้กับชุมชนโนนธาตุ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู, มีบทบาทหน้าที่ในการหลอมรวมจิตใจของชาวอ าเภอนากลาง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ สอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง นิทาน ต านาน ภูมินามและประวัติศาสตร์ : บทบาทหน้าที่ คุณค่า
และอัตลักษณ์ของชุมชนท่าผาปุ้ม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ รัชนี กาวิ , สนิท สัตโยภาส  
และรังสรรค์ จันต๊ะ (2558) ที่พบว่า ประวัติศาสตร์ของชุมชนท่าผาปุ้มชี้ให้เห็นถึงรากฐานที่มาของกลุ่มคน  
ความเชื่อของกลุ่มคนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้านเป็นแกนยึดโยงคนในชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สะท้อน  
ให้เห็นบทบาทในการอธิบายก าเนิดของกลุ่มชนและพิธีกรรม อธิบายถึงที่มาเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ บทบาทในการ  
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ให้การศึกษาอบรมระเบียบพฤติกรรมแบบแผนและรักษามาตรฐานทางสังคมและท้องถิ่น การสร้างข้อห้ามให้คน 
ในชุมชนต้องประพฤติปฏิบัติตาม บทบาทในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์
ทางสังคม และบทบาทในการให้ความบันเทิงแก่คนในสังคม  

การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ - บูชาไฟ)  
ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัยด้วยการประพันธ์เพลง และประดิษฐ์ท่าฟ้อนบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณขึ้นใหม่ และ
การเชื่อมโยงโครงการฯ กับประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลต าบลฝั่งแดงเป็นการสร้างสรรค์ และต่อยอดจาก
ประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้าน โดยกลุ่มผู้มีอ านาจในสังคม เป็นการสร้าง “พ้ืนที่แห่งประวัติศาสตร์” “พ้ืนที่แห่ง 
ความทรงจ าร่วมกันของชุมชนและผู้คนในสังคม” นับเป็นการสร้างส านึกร่วม และอัตลักษณ์ทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น 
จนอาจน าไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือความร่วมมือกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น และสังคมต่อไป อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังผลักดันให้พระธาตุเมืองพิณเป็น “จุดขาย” ของการท่องเที่ยว 
และส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัดหนองบัวล าภูให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับศิราพร ณ ถลาง (2560: น. 251) กล่าวว่า นิทานพื้นบ้านไทย/เรื่องเล่าพ้ืนบ้านได้รับการ 
“ปรับปรุงใหม”่ ให้ด ารงอยู่อย่างมีบทบาทในโลกทุนนิยม – เศรษฐกิจสร้างสรรค์, ในโลกพุทธพาณิชย์ – วัตถุมงคล, 
ในโลกวรรณกรรมและสื่อสมัยใหม่ ในโลกการท่องเที่ยวไทย ตลอดจนมุมมองจากรัฐ นิทานพ้ืนบ้านไทย/เรื่องเล่า
ของชาวบ้านไทยมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งทั้งในฐานะเป็น “ต้นทุน” และในฐานะเป็น “ดอกเบี้ย” ที่ท าให้ทั้งสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องรางของขลัง เทศกาลท่องเที่ยว มีทั้ง “มูลค่าเพ่ิม” และ “คุณค่าเพ่ิม” เพราะเรื่องเล่า หรือ story 
มีบทบาทในการสร้างความหมายและสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ผู้รับ  
  จากผลการศึกษาและอภิปรายผลดังกล่าวท าให้เห็นพลวัตของปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในบริบทสังคมไทยร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง และการด ารงอยู่ของชุดความคิด ความเชื่อ 
พิธีกรรม ประเพณีดั้ ง เดิมของชาวบ้าน รวมถึงการเข้ามา “ต่อยอด” “ปรับเปลี่ยน” “สร้างสรรค์”  
โครงการสืบสานประเพณีฯ ขึ้นใหม่จากประเพณีดั้งเดิมโดยหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งเป็นการสร้าง “อัตลักษณ์”  
ให้กับท้องถิ่น และผลักดันให้แหล่งโบราณสถาน “พระธาตุเมืองพิณ” เป็น “จุดขาย” ของการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวล าภู แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ
ควรค านึงถึงการศึกษาต านานความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านอย่างละเอียด รอบด้าน  
เ พ่ือการสร้างความเข้าใจซึ่ งกันและกันระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสามารถอนุรักษ์   
และปรับประยุกต์ใช้ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีในการพัฒนาท้องถิ่น และจังหวัดได้อย่างเหมาะสม  
โดยไม่เป็นการ“ท าลาย” หรือ“ลดทอนคุณค่า”ของ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ที่มีมาแต่เดิมของชาวบ้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเล็งเห็นคุณค่าในการศึกษาเรียนรู้ต านาน เรื่องเล่า พิธีกรรม และประเพณีอ่ืน ๆ ภายในจังหวัด
หนองบัวล าภู เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู  
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2. ควรอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งโบราณสถานของจังหวัดหนองบัวล าภูสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ 
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ หรือความเชื่อของชุมชน เพ่ือการร่วมกันพัฒนาของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างยั่งยืน 
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กาเปาะบินยามานิส : จากศาสตาวุธสู่ของสะสม 

Kapok Bin Yamanis : From Weapon to Collection 

 

สุไลดา มะยีแต1  ซัมซู  สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 
 
บทคัดย่อ 
 

ความเชื่อเรื่องศาสตราวุธเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต บทความเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้ มุ่งน าเสนอ
ความเชื่อเรื่องของกาเปาะบินยามานิส กระบวนการผลิต ความนิยมในอดีตและปัจจุบัน ในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่ง  
ในจังหวัดปัตตานี ใช้การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รู้ 2 คน ศึกษาเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความเชื่อ
ดังกล่าว ผลศึกษาพบว่า กาเปาะบินยามานิส เป็นแนวคิดเกี่ยวกับงานหัตถกรรม ที่ถ่ายทอดจากความเชื่อดั้งเดิม
และการตีความหลังการเข้ามาของอิสลามซึ่งพบว่า กาเปาะบินยามานิส เป็นเครื่องมือทางการเกษตรชนิ ดหนึ่ง  
อีกทั้งยังเป็นอาวุธที่ใช้ในการสังหาร ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเลงไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยปกติแล้วขวานชนิดนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้คน ยกเว้นผู้ที่คิดร้าย ท าร้ายผู้อ่ืน ผู้คนมีความเชื่อว่าขวานชนิดนี้ 
เป็นขวานที่สามารถสนองเจตนารมณ์ของผู้ท า อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้ามาของกระแสฟ้ืนฟูอิสลาม รวมทั้ง 
การเข้ามาเกี่ยวข้องของภาครัฐท าให้ความเชื่อดังกล่าวเริ่มลดลงและน าสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบและค่านิยม  
ในการใช้งานของกาเปาะบินยามานิส  

ค าส าคัญ : ขวาน ศาสตาวุธ มลายู 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2  อาจารย ์ดร., คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ  
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บทน า  
 ในสมัยโบราณมนุษย์จ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ตามธรรมชาติไว้ส าหรับการด ารงชีวิต คือการหาอาหาร 
เครื่องแต่งกาย การปลูกสิ่งก่อสร้าง การบันเทิงเริงรื่น เริ่มแรกมนุษย์มักใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งมีอยู่รอบ ๆ ตัว  
ได้แก่ ไม้ หิน ต่อมาได้รู้จักการดัดแปลงวัสดุเหล่านั้นให้เหมาะสมต่อการใช้ งานมากขึ้น เช่น รู้จักการเหล่าไม้ 
ปลายแหลมส าหรับใช้เป็นอาวุธในการล่าสัตว์ หรือการน าหินมาลับให้มีความแหลมคมเพ่ือใช้ในการสับหรือ  
ตัดสิ่งต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ในยุคต่อมา มนุษย์มีวิวัฒนาการสูงขึ้น มีการประยุกต์ โดยน าเหล็กมาเป็นเครื่องมือ  
ต่าง ๆ แทนหินที่เคยใช้โดยการน ามาถลุงและท าเป็นอาวุธนานาชนิด ท าให้มีประสิทธิภาพในการหาอาหาร  
มากยิ่งขึ้น เมื่อประชากรมนุษย์มีจ านวนเพ่ิมขึ้น มนุษย์ได้มีการแตกแยกเป็นเผ่าหรือกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มที่มีความฉลาด
และแข็งแรงก็จะรุกรานฆ่ากลุ่มที่อ่อนแอกว่า เครื่องมือที่แต่เดิมเคยใช้ในการล่าสัตว์ ก็น ามาใช้เป็นอาวุธในการ
ป้องกันตัว ส่วนหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยนั้น ปรากฏว่าได้มีการใช้อาวุธ  
เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว อาวุธสมัยนั้นท าด้วยหินและกระดูกสัตว์เป็นส าคัญ วิวัฒนาการต่อมาได้พัฒนาขึ้น  
จนสามารถถลุงโลหะจากแร่ต่าง ๆ ได้ (ศิลปวัฒนธรรมไทย, 2525) 

ในสมัยสุโขทัยอันเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของคนไทย ในอดีตที่ผ่านมากว่า 700 ปี ได้พบหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธต่าง ๆ ซึ่งมีทั้ง ดาบ เขน กริช อันเป็นส่วนหนึ่งอาวุธที่ใช้ในช่วงเวลานั้น ส่วนอาวุธที่ใช้ทั่วไป 
ได้แก่ ดาบ เขน แพน แหลน โตมร ขวาน และหอก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ อาวุธแทง  
อาวุธตี อาวุธยิง (ศิลปวัฒนธรรมไทย, 2525) 
 ด้วยเหตุที่อาวุธเป็นสิ่งส าคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ความส าคัญจึงถูกถ่ายทอดมาสู่
วรรณคดีหรือวรรณกรรม ซึ่งแต่ละชาตินั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามความนิยม อาวุธบางชนิดก็มีการประกอบ
ขึ้นเหมือนกัน ด้วยอิทธิของการถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือการติดต่อกันในด้านต่าง ๆ เมื่อวรรณกรรมได้ไปสู่การแสดง 
การใช้อาวุธจึงถูกปรับแต่งด้วยรูปแบบการแสดงเอกลักษณ์ประจ าชาติ ส าหรับการแสดง วายัง หนังตะลุงมลายู 
อาวุธที่น ามาใช้ในการแสดงซึ่งมีมากมายหลายประเภท เช่น กริช พร้า กาเปาะ เป็นต้น อาวุธเหล่านี้ได้ปรากฏอยู่ใน
วายัง เรื่องต่าง ๆ น ามาสู่การแสดง อาวุธประจ ากายของตัวละครและมีความส าคัญต่อการแสดง สังคมมลายูในอดีต
กาเปาะ(ขวาน) เป็นอาวุธป้องกันตัวชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะ มีสันเล็กหนา ปากกว้างบางและคม มุมปากด้านใน
แหลม กาเปาะเป็นอาวุธที่ปรากฏอยู่ในวายังมลายู ซึ่งเป็นอาวุธประจ าตัวของเสนา ที่มีชื่อว่า “ซามะ”  
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการวิจัยด้าน ศาตราวุธ กริช มีด ดาบ หอก เช่น 
วิทยานิพนธ์ของ สุวิทย์ ทินกร (2548) กรณีศึกษาการผลิตกริชปัตตานี รูปแบบกริชปัตตานี ขั้นตอนและวิธีการผลิต
กริช หรืองานวิจัย นาฏยหอกซัด ของบวรนรรฏ อัญญะโพธิ์ กรณีศึกษา บทบาทของหอกซัดที่ปรากฏในวรรณคดี
ไทย จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ศาสตราวุธ ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาประวัติศาสตร์ วิธีการท าศาสตราวุธ ของคนชั้นสูง  
ในอดีต ซึ่งจะแตกต่างกับ การศึกษาเรื่องกาเปาะบินยามานิส : จากศาสตาวุธสู่ของสะสม เป็นศาสตราวุธ  
ของชาวบ้าน และชนชั้นกลาง ในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีต 
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ผู้วิจัยสนใจเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นทายาทของผู้ผลิตกาเปาะยามานิส และจากการศึกษาหาข้อมูลพบว่า 
การศึกษาเรื่องขวาน ข้อมูลยังมีน้อย ในฐานะผู้วิจัยเป็นทายาทจึงมีความสนใจศึกษาหาข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์  
ต่อรุ่นถัดไป เนื่องจากการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ประวัติศาสตร์อยู่กับเราตลอดไปไม่เพียงแต่อนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม แต่งานวิจัยเรื่องนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่สนับสนุน
ส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา         

เพ่ือศึกษาประวัติและความเชื่อเรื่องกาเปาะบินยามานิส 
 
วิธีการศึกษา           

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาตามแนวทางของ ใช้การลงพ้ืนที่ชุมชน การสัมภาษณ์ผู้รู้
จ านวน 2 คน จากชุมชนสะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี การสัมภาษณ์ใช้ภาษามลายูถิ่น จากนั้นท าการแปล
และสรุปความเป็นภาษาไทย น ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้วย ประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion) 
ของ Hanish (2011) ที่กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของของประเพณีและศาสนาในสังคมมุสลิมอินโดนีเซีย โดยปฏิสัมพันธ์
ดั ง ก ล่ า ว ส า ม า ร ถ เ อ้ื อ ใ ห้ ป ร ะ เ พ ณี ส า ม า ร ถ อ ยู่ ด้ ว ย ใ น ก ร อ บ ข อ ง ศ า ส น า ท า ใ ห้ ไ ม่ เ กิ ด 
การสูญหาย แต่ในขณะเดียวกัน หากประเพณีดังกล่าวเกิดความขัดแย้งขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ยน
ประเพณีดังกล่าวให้สอดคล้องกับศาสนา เพ่ือน าเสนอข้อค้นพบต่อไป 

ผลการศึกษา 

1.ตัวตนและต้นสาย            

กาเปาะบินยามานิส เป็นขวานที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายจากครอบครัวนายยูโซะ (แบโซะตูแก) ช่างตีเหล็ก  
ซึ่งมีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน บินยามานิส ต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อประมาณ  พ.ศ 2505  
ต าบล “สะนอ” มีชาวบ้านเล่าว่า สมัยโบราณในละแวกหมู่บ้านเหล่านี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่า ต้นไม้ประดู่ มีดอก  
สีเหลืองบานสะพรั่งทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษายาวีว่า  สะนอ ซึ่งมีความหมายว่า  
ต้นประดู่นั่นเอง ค าว่า “สะนอ” (ในภาษายาวีถิ่น) หมายถึง “ต้นประดู”่มีค าเล่าขานเป็นต านานจากปากของผู้เฒ่า
ผู้แก่ ที่เล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันนี้ว่า ในละแวกหมู่บ้านนี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่ง  
ชื่อว่า  “ต้นไม้ประดู่” มีดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเรียงกันเป็นแถวยาว ทั่วไปทั้งหมู่บ้าน ดูสวยงามตระการตา
ยิ่งนักในช่วงฤดูท่ีก าลังออกดอกชูช่อ ชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกต้นไม้ชนิดนี้เป็นภาษายาวีถิ่นว่า “สะนอ”   
และที่เรียงกันเป็น “แถวยาว” ภาษายาวีถิ่นเรียกว่า “ยานยา” และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของ “ตระกูล”  
ดังต่างๆในพ้ืนที่ต าบลสะนอ เพราะเมื่อครั้งที่ทางราชการ ได้ก าหนดให้บุคคลต้องมีนามสกุลใช้ ชาวบ้านส่วนใหญ่  



490 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

จึงนิยมเอาชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนที่ตนอาศัยอยู่นั้น มาตั้งเป็น  “นามสกุล” ของตนเอง ดั่งเช่น นามสกุล สะนอ , 
สะนอยานยา และยานยา เป็นต้นและใช้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้  (องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ, 2563)  

ค าว่า“กาเปาะบินยามานิส” เป็นภาษามลายูท้องถิ่น “กาเปาะ” แปลว่าขวาน“บินยามานิส” แปลว่า  
ล าไยหวาน (บินยา - ผลไม้ปักษ์ใต้ชนิดหนึ่ง ผลโตขนาดผล มะม่วงมัน เนื้อของผลสุกใช้โขลกผสมกับน้ าพริกบูดู 
เป็นเครื่องจิ้มคู่ผักต่าง ๆ ผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าล าไย มานิส - หวาน ) 

 

รูปที ่1 : ขวานบินยามานิส ทรงโบราณ ท่ีผา่นการเข้า สังเกตค าทีเ่ขียนบทขวานว่า “   เป็นภาษามลายูอักษรยาวี”   منس بنجل
ซึ่งอ่านว่า บินจัลมานสิ จึงเป็นที่มาของช่ือ กาเปาะบินยามานิส 

รูปลักษณะของขวาน เป็นขวานขนาดเล็ก ๆ ซึ่งชาวบ้านปักษ์ใต้เรียกว่า “ลูกขวาน” ลักษณะคล้ายขวาน
รามสูรในภาพเขียน ผู้ซื้อจะซื้อแต่ตัวขวาน แล้วไปประกอบด้ามด้วยตนเอง ไม้ที่นิยมท าด้ามได้แก่ไม้เหลาชะโอน 
เพราะนอกจากเป็นไม้เนื้อแข็งและมีน้ าหนักแล้ว ยังมีลายเส้นในตัวดูสวยงามอีกด้วย ด้ามดังกล่าวเป็นด้ามตรง  
ทรงแบนหนาขอบมน ยาวประมาณ 1 คืบ เป็นขวานที่นิยมของกลุ่มนักเลงไทยมุสลิมทั้งสามจังหวัดภาคใต้ คือ 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พกพาไปไหนมาไหนสะดวก เพียงเหน็บขอบผ้าโสร่งหรือกางเกงตรงสะเอว ประโยชน์จาก
ขวานนี้ นอกจากตัดฟันกิ่งไม้เล็ก ๆ หรือยานเถาวัลย์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ อ่ืนใด นอกจากพกเพ่ือความ โก้เก๋โออวด
เพ่ือท าลายขวัญผู้พบเห็น โดยเฉพาะเพ่ือท าลายขวัญคู่อริ 
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ผู้คนในสมัยนั้นนิยมพกขวานไปไหนมาไหน เพ่ือเป็นอาวุธในการป้องกันตัว อีกทั้งยังเป็นเครื่องที่ใช้  
ประดับกาย ในอดีตเคยเป็นที่นิยมแพร่หลายในพ้ืนที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และได้แผ่กว้างอย่างรวดเร็ว จึงท าให้
เกิดการเขม่นขึ้น ครั้งแรกๆก็เขม่นกันในหมู่บ้านนักเลงด้วยกัน มีการสับหน้า สับหัว ฝากแผลกันซึ่ง ๆ หน้า  
ด้วยคมขวานดังกล่าว เขามีศิลปะเช่นกัน คือถ้าสับหน้าก็เลือกเอาเลือกเอาตรงหน้าผาก ถ้าสับหัวก็เลือกตรง  
ทัดดอกไม้กับกลางกระหม่อม บางรายนอกจากฝากแผลแล้ว ยังฝากขวานไว้ด้วย กล่าวคือจะสับให้เงี่ยงปลายคม
ขวานเฉาะติดไว้กับกะโหลกศรีษะ จากการก่อคดีท าร้ายร่างกายด้วยกาเปาะบินยามานิสเพ่ิมขึ้นทุกที จนทาง
ราชการต้องการหาทางก าจัดต้นตอด้วยการขอร้องผู้ผลิตให้เลิกผลิตและท าการตรวจค้นจับกุมผู้พกขวานชนิดนี้ 
รวบรวมขวานและท าลายเป็นครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบันจึงหาขวานบินยามานิสแบบดั้งเดิม  
ได้ยากมาก (สถาบันทักษิณคดีศึกษา 2529, น. 299) 

ความเชื่อเรื่องราวความเป็นมาของกาเปาะบินยามานิส แม้ยังไม่มีหลักฐานจารึกที่แน่ชัด แต่ก็มีปรากฏ  
ทั้งในต านาน เรื่องเล่า หนังตะลุง ตัวตลกหนังชวา เรื่องฮีกายัตศรีราม นายดาลัง เชิดตัวศรีราม (พระราม) และ
ลักษมนอ (พระลักษณ์) ออกโรง ศรีรามได้ถามถึงลักษมนอ ถึงกิจการงานบ้นเมือง จากนั้นลักษมนอได้สั่งให้เสนา  
ทั้งสี่คนเข้าพบพบ คือ เวาะโซะ สามะ สะอิ และเวาะเยาะ เมื่อเสนาทั้งสี่รายงานถึงกิจการงานต่าง ๆ ราชาศรีราม
รับสั่งกิจการเสร็จ ก็เชิดตัวหนังทั้งชุดกลับเข้าไปในโรง แล้วก็จับเอาเรื่องตอนใดตอนหนึ่งขึ้นมาแสดง เช่น  
ตอน ก าเนิดสิตีเดวี จากหนังชวาเรื่องดังกล่าวนั้นตัวละครที่มีชื่อว่า “สามะ” รับบทเป็นเสนา อาวุธประจ าตัวของ
เขาคือกาเปาะ (ขวาน) ซึ่งค าพูดที่ติดปากตัวละครนี้  “ ตาฆีกูตาแก งากาเปาะ” เดี่ยวฉัน สับกับขวาน  
(สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2529) 

จากข้อมูลข้างต้น วายัง เป็นการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตผ่านตัวละครสามะ ซึ่งท าให้เราได้เห็นว่า กาเปาะ 
(ขวาน) ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือทางการเกษตรเท่านั้น ยังสามารถเป็นอาวุธหนึ่งในการป้องกันตัวของคนมลายู 
ในอดีต (ภาพประกอบ 2) 

 

รูปที2่ ขวานของตัวละครในหนังตะลุง 
ที่มา : สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ.2529 หน้า 3340 
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2. พิธีกรรมและความเชื่อท่ีเกี่ยวข้อง  

ความเชื่อวิญญาณในธรรมชาติ (Animatism) เป็นความเชื่อที่ว่าธรรมชาติเหล่านั้นมีตัวตน มีอ านาจพิเศษ
และก่อให้เกิดคุณและโทษแก่มนุษย์ได้จึงได้เกรงกลัวและกราบไหว้ ความเชื่อของมนุษย์เกิดจากความรู้สึกว่า  
ไม่ปลอดภัยจากอ านาจเหนือ ธรรมชาติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ท าอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ของมนุษย์ และเมื่อมนุษย์หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้จึงเกิดความคิดว่าจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดาลให้เป็นไปและ 
สิ่งนั้นจะต้องมี อ านาจเหนือธรรมชาติซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าอ านาจเหนือธรรมชาตินั้นคืออะไร จึงมีจินตนาการขึ้น 
ตามความรู้สึกว่าสิ่งที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติคือ ภูตผีปีศาจ วิญญาณ เทวดา อีกทั้งยังมีความเชื่อวิญญาณบรรพ
บุรุษ (Ancestor Worship) เชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษที่ตาย ไปแล้วไม่ได้ไปไหน ยังคงอยู่ปกป้องรักษาดูแล 
บุตรหลานของตนอยู่ ท าให้เกิดการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ (ลัญจกร นิลกาญจน, 2561 )  

 “ ช่างท ากาเปาะ ต้องท างานกับไฟตลอดเวลา ชีวิตของเขาจะเกิดอันตรายเมื่อไหร่ เขาก็ไม่รู้ บอมอ 
ในช่วงนั้นไม่ค่อยมี เปาะเตะฮฺ ต้องท าพิธีกรรมท าบุญ ปูยอดาโป ปูยออาละ ซึ่งเขามีความเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ 
โต๊ะแนแนะ จะช่วยปกป้องอันตรายที่เกิดขึ้น คนที่จะท าพิธีนั้นต้องเป็นบุคคลในสายเลือดเท่านั้น ”(แอเสาะ, 

สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2563) 

พิธีกรรมท าบุญ ปูยอดาโป ปูยออาละ งานบุญในเดือนเจ็ด (ราวเดือนมิถุนายน) จัดท าได้ทั้งข้างขึ้นและ
ข้างแรม เป็นงานบุญเบิกโรง ซึ่งเป็นพิธีการปัดเป่าความชั่วร้ายให้ออกจากโรงตีเหล็ก เป็นการท าความสะอาด  
ครั้งใหญ่ในรอบปี สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขจัดออกไป เพ่ือความปลอดภัยของช่าง เนื่องจากอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้
ทุกเมื่อซึ่ง จะคล้ายกับพิธีบุญซ าฮะของคนอีสาน (นนทนันท์ เวทสรากุล, 2561) 

วัตถุดิบที่ใช้ในการท าพิธี            

1. เลือดไก่สด ต้องเป็นไก่บ้านสีด าเท่านั้น          
2. ไก่ย่าง            
3. ข้าวเหนียว สีขาว และสีเหลือง         
4. ใบจาก           
5. หัวปลาแห้ง            
6. น้ าเปล่า ฯลฯ   

ทายาทของคนท่ีผลิตกะเปาะยามานิส เล่าว่า  

“ พิธีท าบุญปูยอดาโป ปูยออาละ ฉันเคยเห็นในช่วงที่ฉันแต่งงานใหม่ ๆ แต่พิธีกรรมนั้นได้หายไปประมาณ 
40 กว่าปีแล้ว แมะจ าไม่ได้แล้วว่าเขาท ากันยังไง แมะจ าได้คราว ๆ คนที่จะท าพิธีนี้ได้ต้องเป็นทายาท หรือ

สายเลือดของเขาเท่านั้น เป็นสืบทอดทางสายเลือด แมะไม่ขอลงรายละเอียด ที่ส าคัญแมะไม่อยากรื้อฟื้นพิธีกรรม
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ในอดีตเพราะมันขัดต่อหลักการอิสลาม แมะจ าได้ว่า มี ดาเราะอาแยกาปงจะฮีแต,บากา,ปูโละกูนิง,ปูโละปูเตะ,
ปาลออีกแกกือริง”  

(แอเสาะ, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2563) 

3. กาเปาะบินยามานิสกับความเชื่อของคนมลายู 

กาเปาะบินยามานิสเป็น ขวานชนิดหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนมลายู เนื่องจากผู้คนมีความเชื่อว่า
เป็น “กาเปาะตูโระกาเนาะ” คือ ขวานสมใจอยาก ซึ่งเชื่อว่าเป็นอาญาสิทธิ์ ที่สามารถท าให้คนหนึ่งมีอ านาจ และ 
มีความสามารถในการสังหาร ชาวมลายูเชื่อว่าบุคคลใดที่โดนขวานชนิดนี้ก็จะเสียชีวิตทุกรายเพราะส่วนใหญ่  
จะโดนที่หัวมากกว่าที่อ่ืน ๆ อีกทั้งยังเชื่อว่าบุคคลใดที่ถูกท าร้ายด้วยขวานชนิดนี้ส่วนใหญ่ จะไม่ใช่คนดี เนื่องจาก
การท าร้ายคนในสมัยก่อนมีความเชื่อว่า คนดีจะไม่มีวันโดนกาเปาะบินยามานิส คนที่โดนท าร้ายด้วยกาเปาะ - 
บินยามานิส ส่วนมากจะเป็นคนชั่ว คือ บุคคลตีท้ายครัวคนอ่ืน บุคคลที่เจ้าชู้ มักจะโดนขวานบินยามานิสคือ  
จะจามท่ีท้ายทอย    

  “ ในช่วงที่ผมยังเป็นวัยรุ่น ถ้าพูดถึงกาเปาะบินยามานิส คนส่วนใหญ่จะหวาดกลัว เพราะว่า
ในช่วงนั้นมีนักเลง โจร เต็มบ้านเต็มเมืองเลย กาเปาะบินยามานิสในตอนนั้นจะเหมือนกับปืนในตอนนี้ ถ้าขู่ด้วยสิ่งนี้

คนจะกลัว เพราะค าร่ าลือว่าคนโดนกาเปาะนี้จะเสียชีวิตทุกราย ส่วนใหญ่คนที่จะโดนกาเปาะนี้เขาเป็นคนชั่ว”  

(เปาะจิ, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2563) 

4. ขั้นตอนและกระบวนการผลิตในอดีต           

การผลิตขวานบินยามานิสในอดีตจะมีความแตกต่าง จากปัจจุบัน เนื่องจากในอดีต เหล็กเป็นสิ่งที่หายาก
มาก ปัจจุบัน เหล็กเป็นวัสดุหนึ่งที่เราสามารถหาได้ทั่ว ๆ ไปตามท้องถิ่น ไม่จ าเป็นต้องหลอมไฟเพราะปัจจุบัน  
มีเหล็กคุณภาพดีมีอยู่มากมาย เช่น เหล็กกล้ามาหลอมร่วมกันกับเหล็กแผ่น 

“ ผมเคยไปดูช่างท าตอนนั้น เขาได้เอาเศษเหล็กกล้า น ามาหลอมไฟเพ่ือเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อถึงจุดเดือดเขาจากนั้น
น ามาขึ้นแท่นเป็นสี่เหลี่ยมเพ่ือง่ายต่อการเข้าทรง ”  

(เปาะจิ, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2563)    

จากการสัมภาษณ์ทายาทของผู้ผลิตกาเปาะยามานิส พบว่าในการบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงจาก  
อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถสรุปได้ในตาราง 1   
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ตาราง 1  ความแตกต่างของกระบวนการผิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

อดีต ปัจจุบัน 
 ช่างจะถามคนที่สั่งท าว่าจะน ากาเปาะบินยามา
นิสนี้ไปท าอะไร 
 จากนั้นช่างก็อ่านคาถาอา 
 น าเหล็กกล้ามาหลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียว  
 เชื่อมเหล็กให้ได้จากนั้นน าเหล็กไปหลอมไฟ  
 แล้วน าไปตีจนได้เป็นรูปทรงตามท่ีต้องการ  
 จากนั้นน าไปชุปน้ าให้มันแข็งตัว 
 แล้วน าไปชุปน้ ามัน 
 ตีตรา بنجل منس เป็นตัวอักษรภาษายาวี สี
ทอง ซึ่งก่อนตีช่างจะ ต้องอ่านคาถา.....” 

 น าเหล็กแหนบมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตาม
ต้องการ  

 เชื่อมเหล็กให้ได้จากนั้นน าเหล็กไปหลอมไฟ  
 แล้วน าไปตีจนได้เป็นรูปทรงตามท่ีต้องการ  
 จากนั้นน าไปชุปน้ าให้มันแข็งตัว 
 แล้วน าไปชุปน้ ามัน 
 แล้วตราดอกจิก ♣️  

 

 

5. ความนิยมในอดีต          

วิถีชีวิตของคนมลายูในอดีตนิยม พกขวานไปไหนมาไหน ใช้ในการตัดกิ่งไม้ ต้นเถาวัลย์ อีกทั้งยังเป็น  
ส่วนหนึ่งในอาวุธที่ใช้ในการป้องกันตัว  

“ ชุมชนมลายูในอดีต นักเลง มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง อาวุธที่นักเลงใช้ในช่วงเวลานั้นจะนิยมใช้ของมีคม เช่น  
ดาบ กริช กาเปาะ ”  

(เปาะจิ, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2563) 
  

ขวานบินยามานิสได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอดีต ผู้คนในสามจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  
มักจะใช้ขวานบินยามานิสในการสังหารคน เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นขวานที่มีขนาดเล็กสามารถพกติดตัวได้
สะดวก จึงได้รับความนิยมมากในสมัยนั้น 

                “ถ้าพูดถึงกาเปาะบินยามานิส ผู้คนมักจะกลัว ”  
 (เปาะจิ, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2563) 

บุคคลที่มีขวานบินยามานิสครอบครองถือว่าเป็นบุคคลที่มีอ านาจ จึงท าให้หลายคนอยากครอบครอง  
ขวานชนิดนี้เพื่อเป็นการประดับบารมี  
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6. ทางการขอร้องให้เลิกผลิตกาเปาะบินยามานิส      

จากเหตุการณ์ก่อคดีท าร้ายร่างกายด้วยกาเปาะบินยามานิสเพ่ิมขึ้น ท าให้มีผู้เสียชีวิตจากการโดนท าร้าย
จ านวนมาก ท าให้ผู้คนในช่วงนั้นต่างก็หวาดกลัว ขวานชนิดนี้ จนทางราชการต้องการหาทางก าจัดต้นตอด้วยการ
ขอร้องผู้ผลิตให้เลิกผลิตและท าการตรวจค้นจับกุมผู้พกขวานชนิดนี้ รวบรวมขวานและท าลายเป็นครั้งยิ่งใหญ่ 
(สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2529) จากการตรวจค้นครั้งนั้นท าให้ผู้ที่ครอบครองขวานชนิดนี้ไม่กล้าน าขวานชนิดนี้
ออกมาใช้งานเป็นอาวุธ ในที่สุดความนิยมนั้นกาเปาะบินยามานิสที่เคยเป็นอาวุธนั้นได้สิ้นสุดลง พิธีกรรมความเชื่อ
ต่างจึงค่อย ๆ หายไป ชาวบ้านเริ่มเก็บไว้ในที่ลับ บ้างลืมเลือนกันไป บ้างขายต่อให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่า  
ช่างท าขวานบินยามานิส อยากอนุรักษ์และสืบทอดให้กับลูกหลาน ช่างต้องท าอย่างหลบ ๆ ซ่อน เมื่อทางการ  
ได้ร้องขอให้ช่างเลิกผลิตช่างจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปทรง แต่ยังคงยึดเอกลักษณ์ความเป็นกาเปาะบินยามานิส ปัจจุบัน
จึงหาขวานบินยามานิสได้แบบโบราณยากมาก (ภาพประกอบ 3) 

 

รูปที่ 3 (ซ้าย)กาเปาะบินยามานสิทรงเดิม (ขวา)กาเปาะบินยามานสิทรงใหม่ 

7. สูญหายและจากไป           

กาลเวลาเปลี่ยนไปความเชื่อค่านิยมของคนมลายูได้เปลี่ยนไป ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างไม่ ว่าจะเป็น
การศึกษา การเมือง วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยี  ปัจจุบันพิธีกรรมท าบุญ ปูยอดาโป ปูยออาละ  
ได้สูญหายไปเมื่อ 40 ปีกว่า เนื่องจากชาวมลายูได้ศึกษาอิสลามจากต่างประเทศน าความรู้ศาสนามาเผยแพร่ 
หลักการอิสลามานุวัตรมาปรับใช้ในสังคม จึงท าให้พิธีกรรมต่าง ๆ ที่ขัดต่อหลักการอิสลามค่อย ๆ หายไป และ 
ด้วยความโหดร้ายของกาเปาะบินยามานิสท าให้ผู้คนไม่อยากพูดถึงเพราะอดีตได้ท าให้ผู้คนมลายูได้เสียชีวิตไม่น้อย
ด้วยขวานชนิดนี้      

“ อาวุธสมัยใหม่เริ่มเข้ามา ท าให้คนในสมัยนั้นนิยมขวานน้อยลง จากที่เคยใช้เป็นอาวุธกลายเป็นเพียงของ
สะสม บาบอ(ผู้รู้ศาสนา) เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น พิธีกรรมที่ขัดต่อหลักการศาสนาก็ค่อย ๆ หายไป  ”  

(เปาะจิ,สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2563) 
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8. ความนิยมในปัจจุบัน           

กาเปาะบินยามานิส ได้รับการสืบทอดประมาณร้อยกว่าปี จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษได้สืบทอด
มายังลูกหลาน จนถึงปัจจุบัน เมื่อเวลาผ่านไปแม้ความเชื่อเรื่องขวานบินยามานิสบางส่วนได้หายไป แต่ปัจจุบัน
ขวานบินยามานิสก าลังเป็นที่นิยมอีกครั้งในหมู่นักสะสม เนื่องจากเป็นขวานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท าให้ผู้คนที่เห็น
ต้องสะดุดตาในความงดงามของขวานชนิดนี้ ขวานบินยามานิสไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือทางการเกษตร ยังเป็น 
ของสะสม  จากการส ารวจพบว่าขวานชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในหมู่ของนักสะสมขวาน เพ่ือเป็น  
เครื่องการประดับตกแต่ง ไม่เพียงแต่คนใน สามจังหวัดเท่านั้นที่ชื่นชอบขวานบินยามานิส ปัจจุบันได้รับความนิยม
ทั้งในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน (ภาพประกอบ 4) 

 

 
 

รูปที่4 เสนอขายกาเปายามานิสในอินเตอร์เนต็ 
ที่มา : ภาพจาก Facebook  โรงตเีหล็กบินยามานิส 

 
สรุปและอภิปรายผล  
 สามารถสรุปผลจาการศึกษาเรื่องความเชื่อของขวานบินยามานิส พบว่าในอดีตนั้นขวานบินยามานิส  
เป็นอาวุธเป็นสิ่งที่นิยมมาก เมื่อเวลาผ่านไปคนเราได้ให้ความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งในอดีตขวานเป็นส่วนหนึ่งของ
อาวุธที่ร้ายแรง ปัจจุบันขวานเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการท าเกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นของของสะสม  
ในบรรดาคนรักขวาน ในอดีตขวานบินยามานิสถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้ในการปกป้องภัยอันตรายต่าง ๆ ซึ่งสอดรับกับ
แนวคิด Adat หรือประเพณีที่สืบเนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมอขงชาวมุสลิมในภูมิภาคอุษาคเนย์ (Hanish, 2011)  
ที่ต่อมาขวานบินยามานิสได้รับการปรับเปลี่ยนจากอาวุธเคียงกายในที่ใช้ในการประดับเกียรติยศ บ่งบอกถึง  
ความเป็นนักเลง หรือผู้มีอ านาจวาสนา และในที่สุดขวานบินยามานิสยังได้รับการผสมผสานกลมกลืนกับความเชื่อ
ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ จากการผสมความเชื่อทางวัฒนธรรม ความเชื่อ  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับความเชื่อของผู้ใช้หรือผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้นการผลิตความขวานบิน ยามานิสในอดีต
ประกอบด้วยไปด้วยปัจจัย ๒ ประการคือ 1) ความเชื่อ และ 2) ความนิยม ความเชื่อในอดีตชาวบ้านในท้องถิ่น  
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อว่าขวานบินยามานิส มีความขลัง และศักดิ์ ใช้ในการป้องกันตัว หรือเก็บ  
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เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว ปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวานได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากอดีต จากที่เคยเป็น
อาวุธป้องกันตัว ปัจจุบันเป็นพียงหนึ่งในเครื่องมือทางงานเกษตร อีกทั้งยังเป็นของสะสม ของนักสะสมขวาน 
ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่างานศึกษาชิ้นนี้เติมเต็มในส่วนของวรรณกรรมที่ขาดหายไปทั้งงานศึกษาของ สุวิทย์ 
ทินกร (2548) และ ของบวรนรรฏ อัญญะโพธิ์ (ม.ป.ป.) 
 ขวานบินยามานิสถือว่าเป็นวัฒนธรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน เมื่อขวานบินยามานิสได้รับการสืบทอดกันอย่างต่อเนื่อง เป็นการรักษางานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่  
เป็นเอกลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ชนรุ่นหลังต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ           

จากข้อค้นพบของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ภาคใต้มีศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ หัตถกรรม ศาสตราวุธ  
ที่มีโดดเด่นมีอยู่มากมาย  บางอย่างได้สูญหายไป เนื่องจากไม่มีการบันทึกน าเสนออย่างจริงจัง จึ งสมควรอย่างยิ่ง 
ที่ต้องศึกษา บันทึก เผยแพร่ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าเอาข้อมูลทีได้จากการศึกษาครั้งนี้
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือวางแผนใน ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาการอนุรักษ์ภูมิปัญญา หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  
ควร ส่งเสริมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในลักษณะการพัฒนา และอนุรักษ์ พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้การผลิตเป็นอาชีพเสริม
รายได้ในครอบครัวเพ่ือน าไปสู่ผลของการสืบทอดในอนาคต อีกทั้งควรให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านเงินทุนและ
ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมการผลิตขวานบินยามานิสอย่างจริงจัง 

 
เอกสารอ้างอิง 
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คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200ปี. (2525).  นาฏดุริยางคศิลป์ไทยกรุงรัตนโกสินทร์
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การข้ึนเปลเด็ก : การท าพิธีรับขวัญเด็กแรกเกิดในชุมชนมุสลิม จังหวัดสงขลา 

Cradle Ceremony : The Blessing Rituals for a Newborn Baby  

in a Muslim Community of Songkhla Province  

 
ฟาดีล๊ะ  ยีรัน1 ซัมซู  สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 

 
บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยานี้ มุ่งน าเสนอความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมการขึ้นเปลเด็กของผู้คนในชุมชน
มุสลิมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาถึงรูปแบบการปฏิบัติและหลักความเชื่อในพิธีกรรมการขึ้นเปลเด็ก 
ท าไมต้องมีการจัดพิธีกรรมการขึ้นเปลเด็กแรกเกิด มีวิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไร และพิธีกรรมนั้น 
มีการเลือนหายไปเพราะเหตุใด ผู้วิจัยจึงได้ท าการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล โดยการสอบถามและสัมภาษณ์จากผู้รู้
เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องดังกล่าว วิเคราะห์เนื้อหาด้วยกรอบแนวคิด Adat-Agama ผลการศึกษาพบว่า  
การขึ้นเปลเด็กนั้นเป็นพิธีกรรมที่ท าขึ้นเพ่ือรับขวัญเด็กแรกเกิด ในพิธีกรรมการขึ้นเปลนั้นจะมีการขับร้องลิเก  
ที่เรียกว่า ลิเกมัรรอฮาบาน ซึ่งเป็นเพลงกล่อมเกี่ยวกับประวัติของศาสดามูฮัมหมัด และจะใช้ผ้าทอในการผูกเปล  
ให้เด็กนอน โดยมีความเชื่อที่ว่าเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเด็ก และเป็นการถือในเรื่องของเกียรติยศ  
แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีมีการเข้ามาของกระแสกระแสฟ้ืนฟูอิสลามา และปัจจัยด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท าให้รูปแบบการปฏิบัติและความเชื่อในเรื่องการขึ้นเปลเด็กไม่ได้รับการสืบทอด 
ในเวลาต่อมา จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดเลือนหายไปของพิธีกรรมดังกล่าว 

ค าส าคัญ :  ความเชื่อ การขึ้นเปลเด็ก ชุมชนมุสลิม จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย ์ดร, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า  
 ตามความเชื่อของคนโบราณในอุษาคเนย์ เชื่อกันว่า “ขวัญ” คือผีชนิดหนึ่งที่จะสิงสู่อยู่กับร่างกายของคน 
มีลักษณะพิเศษคือจับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น แต่มีความเป็นเอกเทศ ซึ่ง “ขวัญ” จะมีอิทธิพลต่อวิถีการด ารงตน
ของส่วนประกอบที่มีตัวตนหรือร่างกาย กล่าวคือเมื่อขวัญอยู่คู่กับร่างกายเจ้าของขวัญก็จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุข  
มีความสุขสบาย แต่เมื่อใดที่มีเหตุท าให้ขวัญออกจากร่างกายไป เจ้าของขวัญก็จะมีภาวะที่ผิดปกติ  ไม่สบายกาย 
ไม่สบายใจ หรือมีอาการเจ็บป่วยและอาจถึงแก่ความตายได้ ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับขวัญ
ในทุกช่วงที่มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นกับชีวิตของคนในครอบครัวและคนในสังคมรอบตัว (เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์, 
2557) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีงานวิจัยอยู่มากมายที่เกี่ยวกับการรับขวัญหรือการท าขวัญ 
ในประเทศไทย เช่น การท าขวัญข้าว (พีรพัฒน์ พันศิริและเกศินี ประทุมสุวรรณ, 2563) การท าขวัญนาเกลือ 
(วุฒินันท์ สุพร ทิพวรรณ จันทวงษ์ และสิริยา มะลิวัลย์, 2561) การท าขวัญนาค (อนุรักษ์ บุญพยนต์, 2558) และ
งานวิจัยที่ท าเกี่ยวกับขวัญเด็กมีอยู่คนเดียว คืองานของ สมบูรณ์ สุขส าราญ (2530) ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การรับขวัญเด็กของชาวจีนในประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชน
ชาวจีน โดยพิธีกรรมของชุมชนชาวจีนนั้นมีมากมายและหนึ่งในนั้นก็จะมีการรับขวัญเด็กรวมอยู่ด้วย ซึ่งการรับขวัญ
เด็กของชาวจีนนั้น หลังจากเด็กคลอดออกมาโดยปลอดภัยแล้ว จะให้ฝ่ายย่าและยายจัดพิธีรับขวัญเด็ก โดยการจัด
เครื่องเซ่นเพ่ือบูชาตามศาลเจ้าต่าง ๆ เป็นการตอบแทนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แม่และเด็กปลอดภัย และ 
จะเตรียมของขวัญให้เด็ก เช่น ก าไลข้อมือ ข้อเท้า หรือเสื้อผ้า และเมื่อครบ 7 วันที่เด็กเข้ามาอยู่ในบ้าน ผู้เป็นพ่อ
จะต้องจุดธูปบอกกล่าววิญญาณบรรพบุรุษในตอนกลางคืนให้ช่วยปกป้องคุ้มครอง และเมื่อครบ 3 เดือนก็จะม ี
การรับขวัญอีกครั้งโดยการเตรียมของขวัญ เช่น แหวน สายสร้อย ถ้าเป็นลูกผู้หญิง และหนังสือ ลูกคิด ถ้าเป็นผู้ชาย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องยิ่งท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากว่างานวิจัยในเรื่อง
ดังกล่าวยังมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมมุสลิม ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาการรับขวัญเด็ก โดยการท าพิธี
ขึ้นเปลเด็กในชุมชนมุสลิม เพ่ือที่จะได้เป็นองค์ความรู้ให้แก่ตนเองและเป็นการจัดเก็บข้อมูลไว้เพ่ือเป็นประโยชน์
ให้กับชนรุ่นหลังต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความเชื่อในพิธีกรรมการขึ้นเปลเด็กในชุมชนมุสลิม จังหวัดสงขลา 

 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาตามแนวทางของ อาภรณ์ อุกฤษณ์ (2532) ใช้การ 
ลงพ้ืนที่ชุมชน การสัมภาษณ์ผู้รู้จ านวน 2 คน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้และได้รับการยกย่องจากชุมชนบ้านพลีใต้  
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อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนที่ผู้วิจัยได้อาศัยอยู่มาแต่ก าเนิด และเป็นชุมชนของชาวไทยมุสลิมดั้งเดิม 
แต่เมื่อมีการเข้ามาของสาธารณูปโภค จึงท าให้มีชาวไทยพุทธเข้ามาอาศัยร่วมอยู่ด้วยจวบจนในปัจจุบันนี้   
การสัมภาษณ์นั้นผู้สัมภาษณ์ได้ใช้ภาษาไทยท้องถิ่น จากนั้นน ามาสรุปความเป็นภาษาไทยกลาง และน ามาวิเคราะห์
เนื้อหาด้วยกรอบแนวคิด ประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion) ของ Harnish (2011)  
ที่น าเสนอเรื่องการปะทะกัน ระหว่างประเพณีดั้งเดิมของชมชนและกับกระแสฟ้ืนฟูศาสนาอิสลามในสังคมมุสลิม
อินโดนีเซีย โดยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเอ้ือให้ประเพณีสามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิด 
การสูญหาย แต่ในขณะเดียวกัน หากประเพณีดังกล่าวเกิดความขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ยนประเพณี
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับศาสนา หรืออาจจะต้องสูญเสียไปไม่สามารถต่อรองกับหลักการศาสนามาเป็นกรอบ 
ในการศึกษา  
 
ผลการศึกษา  
 ในส่วนของผลการศึกษานั้น ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1) ประวัติชุมชน  
2) การนอนถาดของเด็กแรกเกิด 3) การตั้งราดให้กับโต๊ะบิแด 4) การขึ้นเปลเด็ก 5) อุปกรณ์และวัสดุในการท าพิธี
ขึ้นเปล 6) ขั้นตอนและวิธีการในการท าพิธีขึ้นเปล 7) การเอาเด็กนอนเปลหลังจากท าพิธีขึ้นเปล และสุดท้าย  
8) การเลือนหายของพิธีกรรมการขึ้นเปลเด็ก ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
1) ประวัติชุมชนบ้านพลีใต้ 

ชุมชนบ้านพลีใต้มีประวัติความเป็นมาดังนี้ ค าว่า “พลี” หมายถึง สถานที่ฝึกหัดช้าง ซึ่งคนในอดีต 
จะท าการขุดเป็นพลีหรือขุดดินเป็นก าแพงคันนารอบราชวังเพ่ือเป็นอาณาเขตราชวัง โดยมีด่าโต๊ะอุเส็น ซึ่งเป็น 
ชาวมาเลเซียได้น าพรรคพวก (กองทัพ) มาจากมาเลเซียเพ่ือมาตั้งถิ่นฐาน และได้ท าการสร้างราชวังขึ้นมาหนึ่งวัง 
โดยสถานที่ตั้งนั้นในปัจจุบัน เรียกว่า บ้านวังโต้ ด่าโต๊ะอุเส็นได้ท าหน้าทีเ่ป็นพญาปกครองราชวัง ท่านมีบุตรทั้งหมด 
3 คน ซึ่งเป็นบุตรสาว 2 คน และเป็นบุตรชาย 1 คน ตามล าดับ โดยบุตรคนโต ชื่อนางหวี บุตรคนรองชื่อ นางหวา 
และบุตรชายคนสุดท้องชื่อ ฮาสัน ทั้ง 3 คนเป็นพ่ีน้องกัน ต่อมาด่าโต๊ะอุเส็นได้แยกย้ายบุตรสาว 2 คน ให้ออกไป 
ตั้งหมู่บ้านขึ้น 2 หมู่บ้าน คือบ้านของนางหวีและบ้านของนางหวา โดยบุตรชายคนสุดท้องนั้นอยู่กับบิดาที่บ้านวัง 
ด่าโต๊ะ หรือ บ้านวังโต้ในปัจจุบัน โดยด่าโต๊ะอุเส็นได้มอบหน้าที่ให้บุตรชายของเขาออกไปฝึกช้าง และท าการขุด
เป็นพลีเพ่ือเป็นสถานที่ฝึกหัดช้าง ต่อมาบุตรชายของเขาก็ได้เกณฑ์บ่าวไพร่ให้มาช่วยกันขุดดินท าเป็นก าแพงคันนา
รอบราชวัง เพ่ือเป็นอาณาเขตราชวัง และเป็นการกั้นน้ าไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมในราชวัง ซึ่งก าแพงคันนานั้นยังม ี
ให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อยทางทิศตะวันตกของโรงเรียนบ้านนาทวีในปัจจุบัน และต่อมาประเทศไทยต้องการขยาย
อาณาเขตให้กว้างออก เพ่ือลูกหลานในอนาคตจึงสั่งการให้ด่าโต๊ะ สุไลหมาน พญาสงขลาเข้าท าการสงครามกับ 
ด่าโต๊ะอุเส็น การท าสงครามในครั้งนั้น ด่าโต๊ะสุไลหมานเป็นผู้ชนะสงคราม ท าให้ด่าโต๊ะอุเส็นต้องน าพรรคพวก
กลับไปยังมาเลเซียตามเดิม และได้ทอดทิ้งทุกอย่างที่เคยสร้างไว้ หลังจากนั้นด่าโต๊ะสุไลหมานจึงได้ท าการเปลี่ยน
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ชื่อหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยได้เปลี่ยนจากบ้านวังด่าโต๊ะเป็นบ้านวังโต้ บ้านนางหวีเป็นบ้านนาทวี บ้านนางหวา 
เป็นบ้านนาหว้า และสถานที่ฝึกหัดช้าง ท่านได้ตั้งชื่อว่าบ้านพลี และในเวลาต่อมาได้มีการก่อตั้งวัดขึ้นในหมู่บ้านวัง
โต้ โดยมีชื่อว่าวัดในวังแปลงประดิษฐ์ ต่อมาประเทศไทยได้มีการแบ่งอาณาเขตการปกครองออกเป็นจังหวัด  
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ 

 
2) การนอนถาดของเด็กแรกเกิด 
 คนในอดีตท าการฝากครรภ์และให้ก าเนิดบุตรกับโต๊ะบิแด4 (หมอต าแย) โดยโต๊ะบิแดท าหน้าที่ เป็น 
ผู้ท าคลอดและเป็นผู้คอยดูแลแม่ของเด็กในการอยู่ไฟ5 หลังคลอดบุตร คอยนวด และคอยจัดหายาสมุนไพรมาต้ม 
ให้ดื่ม เพ่ือลดและบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการให้ก าเนิดบุตร อีกทั้งยังคอยดูแลเด็กแรกเกิดจนกระทั้งผู้เป็นแม่
ฟ้ืนตัวและหายจากอาการเจ็บปวด ซึ่งในบางกรณีที่ผู้เป็นแม่ฟ้ืนตัวได้เร็ว โต๊ะบิแดจะคอยดูแลเด็กจนอายุครบ  
15 วัน แต่หากในกรณีที่แม่ฟ้ืนตัวได้ช้า โต๊ะบิแดจะคอยดูแลแม่และเด็กจนกระทั้งผู้เป็นแม่ฟ้ืนตัวและสามารถ 
เลี้ยงดูบุตรได้ตามปกติ หลังจากเด็กได้คลอดออกมาแล้ว โต๊ะบิแดจะท าการช าระร่างกายของเด็กให้สะอาด
เรียบร้อยและห่อด้วยผ้า โดยท าการมัดจุกตรงปลายเท้า และน าเด็กไปนอนในถาด6 และจะใช้ผ้าหรือเบาะนุ่น 
ที่ได้เย็บเตรียมเอาไว้รองตัวของเด็ก และจะต้องให้เด็กนอนในถาดจนกระทั้งครบ 7 วันหรือจนกระทั้งท าพิธีขึ้นเปล 
ซ่ึงการท าพิธีขึ้นเปลนั้น จะท าในช่วงเด็กอายุ 7-15 วัน โดยในช่วงระหว่างนั้น หากยังไมไ่ดท้ าพิธีขึ้นเปล ห้ามน าเด็ก
นอนในเปลเป็นอันขาด เนื่องจากเด็กแรกเกิดนั้นยังมีสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรง คอ แขน และล าตัวยังอ่อนอยู่ 
จึงจ าเป็นต้องให้นอนนิ่ง ๆ ในถาดเพ่ือรอท าพิธีขึ้นเปลจึงจะสามารถนอนในเปลได้ 
 

 “จากการสัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 พบว่า ในอดีตมกีารฝากท้องกับ 
โต๊ะบิแด และเมื่อเข้า 3-4 เดือนของอายุครรภ์นั้น โต๊ะบิแดก็จะนัดให้ไปหา ไปท าการ

คลิงท้อง7 การคล าลูก เพ่ือไม่ให้เด็กอยู่ผิดท่า คือในช่วงนั้นโต๊ะบิแดจะดูแลทั้งหมดตั้งแต่ไปฝาก
ท้องจนกระทั้งคลอด และเมื่อถึงเวลาคลอดลูก โต๊ะบิแดก็จะเป็นผู้ท าคลอด ไม่ได้คลอดที่

โรงพยาบาลเหมือนสมัยนี้ เมื่อเด็กคลอดออกมาโต๊ะบิแดก็จะช าระร่างกายให้เด็กและห่อเด็กด้วย

                                                           
4 โต๊ะบิแด คือ ผดุงครรภ์โบราณ (หมอต าแย) ที่มีบทบาทในกระบวนการตั้งครรภ์ และคลอดบุตรของสตรีไทยมุสลิมในท้องถิ่น 
5 การอยู่ไฟ เป็นกระบวนการดูแลหญิงหลังคลอดที่คนสมัยโบราณเช่ือว่าจะช่วยท าให้ร่างกายฟื้นจากความเหนื่อยล้าให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว โดย
ใช้ความร้อนเข้าช่วย โดยการให้ผู้คลอดนอนบนแคร่ไม้ไผ่ซ่ึงจัดวางเตรียมไว้เพื่อผิงไฟจากเตาไฟที่วางอยู่เบื้องล่างของแคร่ซ่ึงอยู่สูงในระดับท้องของผู้คลอด 
ซ่ึงการอยู่ไฟนี้จะอยู่ประมาณ 7-9 วัน จะท าให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณหลังและขาที่เกิดจากการกดทับในขณะตั้งครรภ์ได้คลายตัว ช่วยลดอาการปวด
เมื่อยตามตัว ท าให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี ช่วยปรับสมดุลร่างกายของคุณแม่ให้เข้าที่ อาการหนาวสะท้านที่เกิดจากการเสียเลือดและน้ าหลังคลอดมีอาการ
ดีขึ้น ท าให้มดลูกที่ขยายตัวได้หดรัดตัวหรือเข้าอู่ได้เร็ว พร้อมกับช่วยให้ปากมดลูกปิดได้ดี จึงป้องกันการติดเช้ือในโพรงมดลูกหลังคลอด ท าให้น้ าคาวปลา
แห้งเร็ว ลดการไหลย้อนกลับจนน าไปสู่ภาวะเป็นพิษ 
6 เป็นถาดทั่วไปที่ใช้ตามในครัวเรือน ขนาดปานกลางพอดีกับตัวของเด็ก ในสมัยก่อนจะเป็นถาดเงินลายดอกไม้ 
7 คลิงท้อง เป็นวิธีการตรวจครรภ์ของหมอต าแยในสมัยก่อนโดยการลูบไล้ที่ท้องเพื่อรับรู้ถึงทารกที่อยู่ในครรภ์ 
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ผ้า  (บะด็อง)8 และน าไปนอนในถาด ซึ่งก็เป็นถาดปกติท่ัวไป เด็กจะต้องนอนในถาดจนกว่า 
จะท าพิธีขึ้นเปลเสร็จถึงจะได้นอนในเปล ช่วงนั้นเด็กก็จะนอนแค่ในถาด ใครมาเยีย่มมาดูก็ยกให้ดู

ทั้งถาดนั้นแหละ ส่วนแม่นั้นหลังจากคลอดก็ต้องอยู่ไฟจนกว่าจะฟ้ืนตัวและหายเป็นปกติ  
ช่วงระหว่างนั้นโต๊ะบิแดจะเป็นคนดูแลเด็ก ป้อนนม ป้อนไร  โต๊ะบิแดจะดูแลทั้งหมด และ 

โต๊ะบิแดยังต้องคอยดูแลแม่ด้วย ไม่ว่าจะต้มยาสมุนไพรให้ดื่ม นวดแก้ปวดเมื่อย ผลักก่อนเส้า9 
ให้ ดูแลจนกว่าจะหายปกติ”  

(สัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2563) 
 

3) การตั้งราด10ให้กับโต๊ะบิแด 
 เมื่อโต๊ะบิแดได้ท าคลอดให้กับผู้เป็นแม่แล้ว หลังจากนั้นจะมีการตั้งราดให้กับโต๊ะบิแด ซึ่งราดนั้นอาจจะท า
จากใบเตย โดยน าใบเตยมาสานให้เป็นภาชนะหรือที่ใส่ของ เพ่ือเตรียมให้กับโต๊ะบิแดในวันที่เสร็จพิธีการขึ้นเปลเด็ก 
โดยในราดจะมีสิ่งของดังนี้ 

สิ่งของท่ีใช้ใส่ในราด ประกอบด้วย  
1. เงิน (ตามจ านวนที่โต๊ะบิแดต้องการ) 
2. เทียนขี้ผึ้ง (น ารังของผึ้งมาต้มให้เปื่อย และกรองด้วยผ้าหรือกาบมะพร้าวแล้วน าไปเคี่ยวให้แห้งและ 

ทิ้งไว้ให้เย็นจนแข็งตัว ใช้มีดตัดขี้ผึ้งแล้วน ามาลนไฟให้อ่อนตัว จากนั้นน าเชือกด้ายดิบ 3-4 เส้น  
ยาวประมาณ 1 คืบ มาท าเป็นไส้เทียนและน าข้ีผึ้งที่ลนไฟแล้ววนรอบด้ายดิบให้เป็นแท่ง) 

3. ข้าวสาร (ข้าวสารที่ใช้รับประทานกันในครัวเรือนโดยทั่วไป) 
4. ด้ายดิบ (ด้ายสีขาว คล้ายกับด้ายเย็บผ้าแต่จะมีขนาดใหญ่กว่า มีลักษณะเป็นขดใหญ่  ซึ่งในหนึ่งขด 

จะยาวประมาณ 20 เมตร) 
 

“จากการสัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 2 พบว่า หลังจากคลอดเสร็จแล้วนั้นจะมีการตั้งราด 
 ซึ่งจะตั้งให้กับโต๊ะบิแด ในราดนั้นจะมีของที่ให้กับโต๊ะบิแด ประกอบด้วยเทียนขี้ผึ้ง 2-3 แท่ง 

 เบี้ย (เงนิ) จ านวนตามที่โต๊ะบิแดตั้งไว้ ประมาณ 200-300 บาท และจะมีข้าวสารประมาณ 4-5 
ก ามือ และก็ด้ายดิบ 1 ขดใหญ่ รวมแล้วประมาณ 4 อย่างทั้งหมดท่ีต้องให้กับโต๊ะบิแด เป็นการ
แก้เคล็ดจากการทีแ่ม่และเด็กปลอดภัยจากการคลอด แล้วโต๊ะบิแดก็จะเอาหลังจากเสร็จพิธีขึ้น

เปลเด็กแล้ว”  

                                                           
8 บะด็อง เป็นวิธีการห่อเด็กทารกด้วยผ้า โดยท าการมัดและห่อทั้งตัวของเด็กเพื่อไม่ให้แขนและขาของเด็กเกิดการขดหรือบิดเบี้ยว 
9 ผลักก่อนเส้า คือวันสุดท้ายของการอยู่ไฟจะท าการเลิกใส่ก้อนเส้าหรือเรียกว่าผลักก้อนเส้านั้นเอง 
10 การตั้งราด เป็นการตั้งเครื่องบูชาให้กับโต๊ะบิแด หลังจากที่เด็กคลอดได้อยา่งปลอดภัยเพื่อการแก้เคล็ด 
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“ราดนั้นบางคนเขาท าจากใบเตยน ามาสานให้เป็นภาชนะท่ีใส่ของ บางคนเขาก็ไม่ได้ท า
แตจ่ะน ากระป๋องหรืออะไรที่สามารถใส่ได้มาใส่ ซึ่งต้องมีขนาดบรรจุได้ 1 ลิตร แต่ด้วยส่วนใหญ่

คนสมัยก่อนเขานิยมหาเอามาท ามากกว่า ส่วนใหญ่ก็จะใช้ใบเตยมาสานเป็นที่ใส่เพราะมันจะได้ดู
สวยงามด้วยแหละ”  

(สัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2563) 

4) การขึ้นเปลเด็ก 
การขึ้นเปลเด็กเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่จัดท าขึ้นเพ่ือรับขวัญเด็กแรกเกิด เป็นพิธีกรรมที่มีมาช้านาน และ 

เป็นพิธีกรรมของคนในชุมชนที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อย ๆ มา โดยจัดท าขึ้นเพ่ือให้คนในชุมชนได้มาร่วมแสดง 
ความยินดีและร่วมให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว และยังเป็นการจัดขึ้นเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงของ 
คนในชุมชนที่ได้มาพบปะและมากินดุรี (กินบุญ) ร่วมกัน แต่โดยตามหลักความเชื่อแล้ว ผู้คนในอดีตมีความเชื่อว่า
พิธีกรรมการข้ึนเปลเด็กนั้นเป็นการให้ความเป็นสิริมงคลและยังเป็นการให้เกียรติแก่ตัวของเด็กอีกด้วย 

หลังจากที่เด็กมีอายุครบ 7 วัน จะเริ่มมีการท าพิธีขึ้นเปลเด็ก ซึ่งการท าพิธีขึ้นเปลเด็กนั้นไม่จ าเป็นว่า  
เด็กต้องมีอายุครบ 7 วันพอดีจึงจะสามารถท าพิธีขึ้นเปลเด็ก แต่สามารถท าพิธีขึ้นเปลเด็กในวันใดก็ได้ โดยจะต้อง
อยู่ในช่วงระหว่าง 7-15 วัน แตผู่้คนโดยส่วนใหญ่นั้นจะท าพิธีขึ้นเปลเมื่อเด็กมีอายุครบ 7 วันพอดี เนื่องจากต้องการ
ให้เด็กได้นอนเปลเร็วขึ้น เพราะเด็กที่นอนในเปลจะสามารถนอนหลับได้นาน ไม่ร้องบ่อย และผู้เป็นแม่ก็สามารถ
ท างานบ้านได้อย่างเต็มที ่

 “จากการสัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 พบว่า หากถามว่าคนในอดีตจ าเป็นต้อง 
ขึ้นเปลเด็กที่เกิดมาทุกคนหรือไม่ ตอบเลยว่า ไม่จ าเป็น บางบ้านเขาก็ท า บางบ้านเขาก็ไม่ท า คือ
มันไม่ได้บังคับว่าเมื่อมีเด็กที่คลอดออกมาแล้วจะต้องท าพิธีขึ้นเปลทุกคน มันไม่ได้เป็นการบังคับ 
ขึ้นอยู่ที่ว่าบ้านไหนจะท าหรือไม่ท า เขาอาจจะมีความเชื่อแต่อาจจะไม่ท าก็ได้ เพราะเมื่อเด็กอายุ
ครบ 7 วันนั้น หลังจากนั้นโต๊ะบิแดก็จะผูกเปลไว้ให้แล้ว ซึ่งเปลนั้นไม่ใช่เปลที่ใช้ท าพิธีขึ้นเปลนะ 

แต่เป็นเปลของโต๊ะบิแดเองที่ผูกเอาไว้หลังจาก 7 วัน เพ่ือให้เด็กได้ใช้นอนหลังจากนั้น และ 
การขึ้นเปลหรือให้เด็กได้นอนเปลนั้น ก็เพ่ือความสะดวกของผู้เป็นแม่เอง  

ในการที่จะไปท างานต่าง ๆ ไม่ว่าจะซักผ้า ท ากับข้าว ล้างจาน อะไรก็แล้วแต่ เพราะว่า
เด็กนั้นจะนอนหลับได้นานหากนอนในเปล และจะไม่สะดุ้งตื่นบ่อย” 

“พิธีกรรมการข้ึนเปลนั้นเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือความรื่นเริง สนุกสนานเสียมากกว่า 
เพ่ือให้ผู้คนได้มาพบปะกัน ก็ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วย แต่ถ้าถามว่า 
การข้ึนเปลที่เขาได้ท าขึ้นมานั้น มีความเชื่อในเรื่องอะไรบ้าง ตามหลักความเชื่อแล้วมันก็พอมี 

บ้างเหมือนกัน มันจะอยู่ในวิธีการหรือขั้นตอนในการท านั่นแหละว่าเขาท าแบบไหน  
ใช้อุปกรณ์ไรบ้าง ความเชื่อมันจะแทรกอยู่ในนั้น”  
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(สัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2563) 
 
5) อุปกรณ์และวัสดุในการท าพิธีขึ้นเปล 

อุปกรณ์ในการผูกเปล ประกอบด้วย 
1. ผ้าใยสังเคราะห์ หรือ ผ้าทอ (ผ้าที่ทอด้วยหูก ซึ่งเป็นผ้าที่คนในอดีตทอขึ้นเอง จะเป็นแถบสีและ 

เป็นลายตาราง เทียบคล้ายกับผ้าขาวม้าในสมัยนี้ แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า) 
2. เชือกใยยักษ์ (เส้นขนาดปานกลาง) 
3. ด้ายดิบ (ด้ายสีขาว คล้ายกับด้ายเย็บผ้าแต่จะมีขนาดใหญ่กว่า มีลักษณะเป็นขดใหญ่ ซึ่งในหนึ่งขด  

จะยาวประมาณ 20 เมตร) 
 

วัสดุทีใช้ตกแต่งเปล ประกอบด้วย 
1. ขนมซองเล็ก (เป็นขนมขบเคี้ยวซองละบาท สองบาทในอดีต ซึ่งเทียบกับขนมปาร์ตี้หรือข้าวเกรียบ 

ในสมัยนี้) 
2. ดอกไม้ (ท าเป็นดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ หรือดอกอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งประดิษฐ์จากกระดาษสีและ  

ใช้ลวดท าเป็นก้านใช้ตกแต่งเปล) 
 

6) ขั้นตอนและวิธีการในการท าพิธีขึ้นเปล 
 ก่อนท าพิธีขึ้นเปลนั้น โต๊ะบิแดจะท าการอาบน้ าและแต่งตัวให้ เด็ก แล้วน าเด็กไปวางให้นอนในถาด
เหมือนเดิม และจะมีการใส่เหรียญ11ลงในถาด โดยอาจจะใส่ไว้ใต้เบาะหรือผ้าที่ใช้รองเด็ก ซึ่งเหรียญนั้นจะเป็น
เหรียญแห่งวงศ์ตระกูล หากไม่มีเหรียญดังกล่าว ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไร แต่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เหรียญที่ว่า  
เป็นการยกเกียรติหรือเสริมเกียรติให้แกเ่ด็ก ซ่ึงจะถือว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่มีเชื้อสายวงศ์ตระกูล 

 
“จากการสัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 พบว่า หลังจากท่ีโต๊ะบิแดแต่งตัวให้เด็กเรียบร้อย

แล้วนั้น ก็จะวางเด็กให้นอนในถาดก่อน  ยังไม่ให้นอนในเปลอีก เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มท าพิธีขึ้นเปล 
ซ่ึงในถาดนั้นเขาจะใส่เหรียญลงไปด้วย เหรียญนั้นเป็นเหรียญประจ าตระกูลแหละ  

คนสมัยก่อนเขาจะมีกัน แต่ถ้าบ้านไหนไม่มี ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไร เขาจะเชื่อว่าเป็นการเสริม
บารมี เสริมเกียรติให้กับเด็กแหละ”  

(สัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2563) 

                                                           
11 เหรียญ เป็นเหรียญ (เงินแท้) ที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนของคนชนเผ่าญาวอ ในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากในสมัยก่อนคนเผ่า  ญาวอจะเข้ามาอาศัย
ในประเทศไทยและได้มีการน าเงินมาแลกเปลี่ยน ซ่ึงเงินนั้นเป็นเงินแท้หาไม่ได้ในประเทศไทย คนในสมัยก่อนเชื่อว่าใครที่มีเก็บไว้จะมีค่ามาก ซ่ึงต่อมาผูค้น
ก็เลยถือเอาเหรียญนั้นเป็นเหรียญประจ าตระกูลที่จะช่วยเสริมเกียรติให้แก่วงศ์ตระกูลของตนเอง 
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หลังจากนั้นจะเป็นการผูกเปลในการท าพิธีขึ้นเปลเด็ก ซึ่งจะผูกกับขือหรือแป 12ของบ้าน  โดยผูกไว้ 
ตรงกลางของบ้านเพื่อให้คนที่มาเข้าร่วมพิธีนั่งล้อมรอบ 

 
“จากการสัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 พบว่า ผ้าที่ใช้ผูกท าเป็นเปลนั้น จะใช้ผ้าธรรมดา

ทั่วไปหรือจะใช้ผ้าทอก็ได้ ซึ่งผ้าทอนั้นเป็นผ้าที่เขาทอขึ้นเอง การใช้ผ้าทอนั้น มีความเชื่อที่ว่า 
เป็นการให้ความเป็นสิริมงคลแก่เด็ก ให้มีบุญบารมีเพราะได้ใช้ของดีดี แต่หากว่าลูกคนแรกได้ใช้

ผ้าทอแล้ว ลูกคนต่อ ๆ ไปก็ต้องได้ใช้ด้วยเช่นกัน เพราะมิฉะนั้นแล้วเด็กจะร้องงอแงและ 
นอนไม่หลับ จึงจ าเป็นต้องใช้ให้เหมือน ๆ กัน แต่หากบ้านไหนไม่มีก็สามารถใช้ผ้าธรรมดาหรื 

อผ้าใยสังเคราะห์ทั่วไปได้ และหลังจากนั้นก็จะน าด้ายดิบของโต๊ะบิแดและเชือกมารวมกันแล้วผูก
ที่มุมผ้าให้เป็นปม แล้วโยงมัดกับขือหรือแปตรงกลางบ้าน และจะใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งผูกเปล 

เพ่ือใช้ไกวเปลกล่อมเด็กตอนท าพิธีด้วย ซึ่งด้ายดิบที่ใช้นั้นก็มีความเชื่ออีกว่า  
เป็นด้ายดิบที่เอามาจากโต๊ะบิแด เพ่ือให้รู้ว่าเด็กท่ีขึ้นเปลนั้นเป็นเด็กของโต๊ะบิแด ไม่ใช่

ของผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน เป็นการป้องกันตัวของเด็กให้ปลอดภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นที่จะมากลั่นแกล้ง 
และเชื่อว่าจะท าให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆ”  

(สัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2563) 
 

 หลังจากที่ท าการผูกเปลแล้วก็จะมีการตกแต่งเปลด้วยขนมของช าร่วยและดอกไม้  เพ่ือความสวยงาม  
โดยขนมของช าร่วยนั้นจะท าการแจกให้กับเด็ก ๆ ที่มาดูและมาร่วมพิธีในครั้งนั้น โดยจะท าการแจกหลังจาก 
ที่ได้เสร็จพิธีกรรมการขึ้นเปลเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ว่า เมื่อบ้านใดมีการขึ้นเปลเด็ก เด็ก ๆ  
ในชุมชนจะชอบไปเข้าร่วม เพราะได้กินขนมของช าร่วยจากเปลเด็ก 
 

 “จากการสัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 พบว่า ขนมที่น ามาท าเป็นของช าร่วยนั้น
เป็นขนมห่อบาท สองบาทสมัยก่อนซึ่งเป็นขนมที่เด็ก ๆ ชอบมาก ซึ่งเด็กสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยได้กิน

หรอกขนมแบบนี้ เพราะถ้าจะได้กินก็เฉพาะวันที่มีตลาดนัดในหมู่บ้านถึงจะได้กิน แล้วตลาดนัด 
ก็มีนาน ๆ ครั้งในหมู่บ้าน ดังนั้นเมื่อบ้านไหนมีการท าพิธีขึ้นเปลเด็ก  

จึงท าให้เด็ก ๆ ในชุมชนนั้นอยากท่ีจะมาเข้าร่วมพิธีด้วยเพราะจะได้กินขนมท่ีเขาแจก
หลังจากเสร็จพิธี”  

(สัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2563) 

                                                           
12 ขือหรือแป คือ ส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลังคา ท าหน้าที่ส าคัญเป็นคานรับน้ าหนักหรือรองรับแผ่นหลังคา โดยแปจะเปน็ส่วนที่ถูกกระเบือ้งหรือวัสดุมุง
หลังคายึดติดเอาไว้ แปยังมีหน้าที่รับน้ าหนักคนที่มาติดต้ังหรือซ่อมแซมหลังคาอีกด้วย 
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หลังจากเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้ว จะเชิญให้ทุกคนเข้าร่วมพิธี โดยให้ผู้ที่ท าพิธีนั่งล้อมรอบเปลเด็ก 
โดยจะนั่งวงใน และผู้ร่วมงานคนอ่ืนๆจะนั่งวงนอก หลังจากนั้นโต๊ะบิแดจะน าเด็กออกมานอนในเปลที่ท าพิธี  
โดยในพิธีนั้นจะมีการซอลาวาตนบี13 และมีการร้องเพลงกล่อมเด็กที่เรียกว่า ลิเกมัรรอฮาบาน14 และมีการขอดุอา 
(ขอพร) ในตอนสุดท้ายก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรม 

 
 “จากการสัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 พบว่า หลังจากให้เด็กนอนในเปลแล้วนั้น 

 ผู้ที่เข้าร่วมท าพิธีทุกคนก็จะเริ่มซอลาวาตนบีพร้อม ๆ กันและจะไกวเปลเด็กไปพลาง ๆ  
ช่วงระหว่างนั้นเด็กก็จะหลับอย่างสบาย หลังจากซอลาวาตนบีเสร็จแล้ว ก็จะให้ผู้ท าพิธีที่นั่งวงใน 

ประมาณ 8-10 คน นั้น ท าการนั่งแบ่งฝั่งเป็น 2 ฝั่งให้เท่า ๆ กันเพ่ือท าการขับร้องลิเกมัรรอฮา
บาน (เพลงกล่อมเด็ก) โดยจะท าการขับร้องเป็นท่วงท านอง จังหวะ มีการเอ้ือนเอ่ยที่ไพเราะมาก 

และจะร้องโต้ตอบกันไปมา ซึ่งมีท้ังหมดประมาณ 9-10 บท จะใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะ 
ขับร้องจนหมดเพลง โดยคนที่จะมาขับร้องได้นั้น ต้องเป็นคนที่เสียงเพราะและได้ท าการร่ าเรียน 
ฝึกหัดมาเป็นอย่างดี ซึ่งในสมัยก่อนนั้นจะมีการเปิดสอนให้กับคนที่ต้องการอยากจะเรียนรู้จริง ๆ 

โดยลิเกมัรรอฮาบานนี้จะเล่าถึงประวัติของท่าน 
ศาสดามูฮัมหมัดทั้งหมด แล้วน ามาขับร้องเป็นท่วงท านองเพ่ือความไพเราะ และจะใช้

ร้องในพิธีขึ้นเปลเด็กเท่านั้น ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ชื่นชอบที่จะมาดูมาชม เพราะว่านาน ๆ ครั้ง
กว่าจะได้เห็นได้ฟัง แล้วหลังจากขับร้องเสร็จ ก็จะท าการขอดุอา (ขอพร) ให้แก่เด็กก็ถือเป็นอัน

เสร็จสิ้นพิธี และหลังจากที่ได้เสร็จพิธีการขึ้นเปลเด็กแล้วก็จะมีการแจกขนมของช าร่วยที่ผูกอยู่กับ
เปลเด็กให้กับเด็ก ๆ ที่มาเข้าร่วมพิธีนั้นด้วย”  
(สัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2563) 

 
7) การเอาเด็กนอนเปลหลังจากท าพิธีขึ้นเปล 
 หลังจากเสร็จพิธีการขึ้นเปลแล้ว โต๊ะบิแดจะน าเด็กไปนอนในเปลที่โต๊ะบิแดได้ผูกให้กับเด็ก ซึ่งเปลนั้น 
โต๊ะบิแดจะผูกแยกไว้ต่างหาก และผูกไว้ก่อนหน้านั้น เพ่ือรอหลังจากเสร็จพิธีขึ้นเปลจะสามารถน าเด็กไปนอน 
ในเปลได้ทันที โดยจะผูกไว้ใกล้ๆกับสถานที่ที่แม่ของเด็กอยู่ไฟ และหากว่าเด็กได้นอนในเปลของโต๊ะบิแด จะถือว่า
เด็กคนนั้นได้ท าพิธีการขึ้นเปลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายความว่าเด็กคนนั้นจะสามารถนอนในเปลได้ตลอดไป  
 

                                                           
13 ซอลาวาตนบี เป็นการอ่านบทร้อยกรองเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านศาสดามูฮัมหมัดเป็นท านอง เพื่อเป็นการให้เกียรติยกย่องและมีความรักต่อท่าน 
14 ลิเกมัรรอฮาบาน (เพลงกล่อมเด็ก) คนในสมัยก่อนเรียกติดปากว่า ลิเกใหญ่ เป็นการขับร้องบทเพลง เกี่ยวกับประวัติของท่านศาสดามูฮัมหมัด โดยมี
เนื้อหาดัดแปลงมาจากหนังสือบัรซัลญี (หนังสือบทร้อยกรองที่รวบรวมประวัติของท่านศาสดามูฮัมหมัด) 
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“จากการสัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 2 พบว่า หลังจากเสร็จพิธีขึ้นเปลนั้น โต๊ะบิแด
ก็จะน าเด็กไปนอนในเปลที่ได้ผูกเอาไว้ ซึ่งเป็นเปลของโต๊ะบิแดเอง โดยจะผูก 

อยู่ใกล้ ๆ กับที่แม่อยู่ไฟ เพ่ือให้เด็กได้ใกล้ชิดกับแม ่และจะถือว่าหลังจากนั้นเด็กจะได้
นอนในเปลตลอดไป หมายความว่าเด็กคนนั้นได้ขึ้นเปลเรียบร้อยแล้ว คือ ไม่ต้องนอนใน

ถาดอีกต่อไปแล้ว”  
(สัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2563) 

 
8) การเลือนหายของพิธีกรรมการขึ้นเปลเด็ก 
  การเลือนหายของพิธีกรรมการขึ้นเปลเด็ก ปัจจัยที่หนึ่ง เป็นผลมาจากการเข้ามาของกระแสอิสลามานุวัตร 
เนื่องจากการที่ผู้คนในชุมชนไปออกดะวะฮฺ15 จึงท าให้ผู้คนได้รับความรู้ในเรื่องศาสนามากขึ้น จากนั้นจึงน ากลับมา
เผยแผ่ให้กับคนอ่ืนๆในชุมชน ปัจจัยที่สอง คือการสูญหายของผู้รู้ ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการเสียชีวิตหรือการปิดบัง
ตัวตนของตัวเอง และปัจจัยที่สาม เนื่องด้วยการเข้ามาของสาธารณสุข เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ต่าง ๆ ท าให้สังคมและยุคสมัยค่อย ๆ เปลี่ยนและพัฒนาไปเรื่อย ๆ ท าให้พิธีกรรมเหล่านั้นถูกกลืนกินและ 
เลือนหายไป แต่ถึงอย่างไร ในปัจจุบันนี้ยังมีบางครอบครัวที่มีการปฏิบัติอยู่ แต่อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การปฏิบัติเป็นรูปแบบอ่ืน 
 

 “จากการสัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 2 พบว่า ในช่วงหลัง ๆ มานี ้พิธีกรรมการขึ้น
เปลเด็กแบบสมัยก่อนนั้นมันไม่ค่อยจะมีใครท ากันแล้ว มันได้หายไป เพราะตั้งแต่ที่ได้มีคนดะวะฮ์
เข้ามาในหมู่บ้าน พิธีกรรมในรูปแบบดั้งเดิมนั้นมันหายไป ผู้คนในหมู่บ้านเริ่มกลัวว่าสิ่งที่ท า ๆ กัน
มานั้นมันถูกหรือไม่ ในหลักความเชื่อนั้นมันผิดหรือไม่ บางบ้านเลยเลี่ยงจะไม่ท าหรือท าในรูปแบบ

อ่ืนที่ดีกว่า และบางคนที่เป็นคนขับร้องลิเกมัรรอฮาบาน (เพลงกล่อมเด็ก) นั้นได้ไปออกดะวะฮ์ 
เมื่อกลับมาก็อายและไม่กล้าที่จะไปนั่งขับร้องลิเกอีก มันเป็นการปิดอกปิดใจ ปิดบังตัวตนของ
ตนเองว่าตนเองเคยขับร้องมา ฉะนั้นเวลามีการขับร้องในการท าพิธีขึ้นเปลเด็ก หากคนไม่ครบ 

มันก็ไม่สามารถขับร้องได้ และผู้คนที่สนใจก็ไม่กล้าไปเรียนรู้ มันเลยไม่มีการสืบทอดกันต่อ ๆ มา 
บวกกับสังคมและยุคสมัยที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไป ผู้คนก็เริ่มออกห่าง ท าให้ความเชื่อและพิธีกรรม

เหล่านั้นจึงค่อย ๆ เลือนหายไป” 
 (สัมภาษณ์โต๊ะบิแดคนที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2563) 

 

                                                           
15 ดะวะฮ ์คือการเรียกร้องหรือเชิญชวนผูค้นไปสู่การภักดีต่อพระผู้เป็นเจา้ เป็นการเผยแผ่ในเร่ืองหลักค าสอนของศาสนา 
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สรุปและอภิปรายผล 
พิธีกรรมการขึ้นเปลเด็กนั้นมีในทุกชุมชน แต่อาจจะแตกต่างกันที่รูปแบบการปฏิบัติและในความเชื่อ

บางอย่าง ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน จนกระทั่งกลายเป็นจารีตประเพณีของชุมชนนั้น ๆ (Adat)  
โดยพิธีกรรมการขึ้นเปลเด็ก เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือรับขวัญเด็กแรกเกิดในหมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งผนวกกับศาสนา
อิสลาม (Agama) ในขั้นตอนหรือรูปแบบการปฏิบัติ เช่น การขอดุอา (ขอพร) จากพระผู้เป็นเจ้า ทว่าในปัจจุบัน 
มีการเลือนหายไป ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเลือนหาย นั้น พบว่า มาจากการเข้ามาของกระแสอิสลามานุวัตร โดยการ
เผยแผ่ความรู้ในเรื่องศาสนาจากบรรดาผู้รู้ ท าให้หลักความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับการขึ้ นเปลเด็กต้องถูกละทิ้งไป 
(Harnish, 2011)   ยิ่งไปกว่านั้นการขาดบุคลากร การสูญหายของผู้รู้อาจจะด้วยการเสียชีวิตหรือการปิดบังตัวตน
ของผู้รู้ อันสืบเนื่องมาจากกระแสการฟ้ืนฟูอิสลาม จึงท าให้บรรดาผู้รู้เกิดความกลัวและละอายที่จะแสดงออกหรือ
ถ่ายทอดให้แก่รุ่นต่อไป และประการที่ส าคัญที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคม เช่น การเข้ามา 
ของสาธารณสุข เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เกิดเป็นกระแสการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ท าให้ 
ความเชื่อหรือพิธีกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงและค่อย ๆ เลือนหายไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งนี้  มุ่งเน้นการขึ้นเปลเด็กของกลุ่มชาวมุสลิมจากในชุมชนบ้านพลีใต้ อ าเภอนาทวี  
จังหวัดสงขลาเท่านั้น ทว่าหากมีการศึกษาในอนาคตนั้น ควรน าวิธีการขึ้นเปล เด็กของแต่ละชุมชนมุสลิม 
มาเปรียบเทียบถึงความหมายและความแตกต่าง เพ่ือท าให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีขึ้นเปลเด็กของชุมชนมุสลิม 
ไม่ขาดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์  
 
เอกสารอ้างอิง  

การอยู่ไฟ : ขั้นตอนการอยู่ไฟ & ประโยชน์ของการอยู่ไฟหลังคลอด. (2556). สืบค้น 6 ตุลาคม 2563 จาก 
https://medthai.com/ 

ขวัญคืออะไร มาจากไหน และความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณที่ควรรู้. (2562). สืบค้น 6 ตุลาคม 2563 จาก 
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เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2557).  การสู่ขวัญ : พิธีกรรมแห่งชีวิตชาวไทลื้อที่อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา.  
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 34(2), 23-42. 

https://nippangift.com/what-morale-spirit/


510 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

พีรพัฒน์ พันศิริ และเกศินี ประทุมสุวรรณ. (2563). มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรื่องพิธีกรรมและบทท าขวัญ
ข้าว ในจังหวัดนครปฐม. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 5(5), 347-362.  

วุฒินันท์ สุพร  ทิพวรรณ จันทวงษ์ และสิริยา มะลิวัลย์. (2561). พิธีกรรมการท าขวัญนาเกลือ: กรณีศึกษาชุมชน
บ้านป่าแดง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. วิวิธวรรณสาร, 2(2), 82-92. 

สมบูรณ์ สุขส าราญ. (2530).  ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์. (2548).  ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์. 

อนุรักษ์ บุญพยนต์. (2558). พิธีท าขวัญนาค : การสืบทอดความรู้ทางคติชนวิทยาผ่านพิธีกรรมแห่งวิถีชุมชน
ชาวอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

อภิญญา ระเบียบ. (2539). ประเพณี พิธีมงคล และวันส าคัญของไทย. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 

อาภรณ์ อุกฤษณ์. (2532). พิธีลอยเรือ : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
หัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

Harnish, D.  (2011). “Tensions between Adat (custom) and Agama (religion) in the music of 
Lombok”. In  Harnish, D. &  and Rasmussen, A. Divine inspirations: Music and Islam in 
Indonesia . London : Oxford University Press. pp.80-108. 

 

 

 
 
 
 

 



511 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

การท าอะกีเกาะห์ของมุสลิมสตูล : อดีตและปัจจุบัน 

The Practice of Aqiqah Ritual among  

Muslims in Satun : Past and Present 

 

มูนีเราะฮ์ บิลังโหลด1 ซัมซู สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 

บทคัดย่อ 

การท าอะกีเกาะห์เป็นการเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าที่ประทานลูกให้แก่ครอบครัวด้วยการเชือดวัวแพะ 
หรือแกะ เป็นสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนให้กระท า (สุนัตมุอักกะดะห์) เพราะเป็นแนวปฏิบัติของท่านศาสดาที่ได้จัดให้กับ
หลานของท่านคือฮะซัน และหุเซน บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้มุ่งน าเสนอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของความเชื่อและวิธีการท าอะกีเกาะห์ที่มีการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
ใช้การลงพ้ืนที่ในชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง ต าบลเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยการเจาะจงและ 
ใช้เทคนิค snowball จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ที่ท าพิธีกรรม 1 คน ผู้รู้ทางศาสนา 1 คน และผู้รับพิธีกรรม  
3 คน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสืบค้นเอกสาร ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดกลุ่ม  
การเรียงล าดับ และการสรุปย่อ ผลการศึกษาพบว่า ในอดีต50ปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง มีการท าการ 
อะกีเกาะห์ในวันที่ 7 ของการคลอดบุตร มีการโกนผมไฟเด็ก หลังจากนั้นก็มีการท าพิธีกรรมต่างๆ เช่น การขึ้นเปล 
การยืนเรียงเป็นวงกลมพร้อมกล่าวศอลาวัตเป็นท่วงท านอง (Barzanji) ในขณะเดียวกันก็เป็นวันที่ท าการเชือดสัตว์
เพ่ือท าอะกีเกาะห์ ในหมู่บ้านแห่งนี้ใช้แพะในการเชือดอะกีเกาะห์ พร้อมกับจัดงานนูหรีเรียกชาวบ้านมาร่วมงาน  
ซึ่งในงานประกอบไปด้วยส ารับอาหารที่เป็นข้าวเหนียวเหลืองที่กินกับแกงแพะ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติ
ของมุสลิมในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย   แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันพบว่าบางพิธีกรรมก็ได้เลือนหายไป 
และบางพิธีกรรมก็ยังคงอยู่ ซึ่งเกิดจากปัจจัยจากสภาวะทางเศรษฐกิจและผู้คนในชุมชนเริ่มมีความรู้ทางศาสนา 
มากขึ้น. 

ค าส าคัญ : การโกนผมไฟ มุสลิม การคลอดบุตร 

 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลยัสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย ์คณะวิทยาการอิสลาม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า 

การท าอะกีเกาะห์ (Aqiqah) เป็นประเพณีของชาวมุสลิม โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในช่วงการเกิด 
พิธีกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาและจริยวัตรของท่านศาสดา ส าหรับอิสลามแล้วการท า 
อะกีเกาะห์ถือว่าเป็นซุนนะฮฺที่เน้นให้กระท า (มุอักกะดะห์) เมื่อมีการคลอดบุตร ดังนั้นเมื่อใดที่บุตรเกิดมามีชีวิต 
ก็สุนัต16 ให้เชือดอะกีเกาะห์ให้  โดยสิ่งที่จะถูกน ามาเชือดในวันที่ 7 หรือ 14 หรือ 21 หรือวันใดก็ได้ที่สะดวก  
โดยจะต้องเป็นสัตว์ประเภท วัว, แพะ หรือแกะ พิธีกรรมเหล่านี้เป็นแบบอย่างที่มาจากท่านศาสดาที่ได้เคยท า
การอะกีเกาะห์ให้กับหลานของท่านที่มีนามว่าฮะซัน และหุเซน รวมไปถึงบรรดาสาวกของท่านเองก็ได้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน  ดังนั้นการท าอะกีเกาะห์ จึงมีความส าคัญส าหรับชาวมุสลิมเพราะเป็นการเฉลิมฉลองในการแสดง
ความปิติยินดีที่พระองค์อัลลอฮได้ประทานลูกและในขณะเดียวกันพิธีกรรมนี้แสดงถึงการขอบคุณอัลลอฮฺ เนื่องจาก
การประทานลูกหลานที่จะโตขึ้นมาพร้อมกับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของท่านศาสดา (อิมามหะซัน อัลบันนา, 
ม.ป.ป.).   

งานวิจัยทางมานุษยวิทยาของ Obie (2020) ได้วิเคราะห์ประเพณีอะกีเกาะห์และการเข้าสุนัตของ 
เผ่า Bajo ในอ่าว Tomini  ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าที่รับอิสลาม จากการศึกษาพบว่า มีการน าหลัก
ปฏิบัติทางศาสนาเช่นการสวดมนต์ร่วมกับประเพณีดั้งเดิมก่อนรับอิสลามของชุมชน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า 
การติดต่อระหว่างวัฒนธรรม (cultural acculturation) กล่าวคือ ปรากฏการณ์ที่วัฒนธรรมสองวัฒนธรรม 
มาพบกัน แต่ละวัฒนธรรมจะรับวัฒนธรรมบางส่วนของกันและกันเข้าสู่วัฒนธรรมของตน โดยเฉพาะถ้าได้มีการ 
พบกันอยู่เป็นเวลานาน  

ในการศึกษาวิถีชีวิตของมุสลิมสตูล งานของสุรีย์ เงตฉนุ่ย (2549) ท าการศึกษาประเพณีในรอบชีวิตของ
ชาวไทยมุสลิม ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พบว่า ประเพณีดังกล่าวจะประกอบด้วยประเพณี 
การเกิด, การแต่งงาน และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความตาย ซึ่งการท าอะกีเกาะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเพณี 
ที่เก่ียวข้องกับการเกิด  

การคงอยู่ของประเพณีในชุมชนมุสลิมนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น การศึกษาด้านมานุษย- 
ดุริยางควิทยาของ ทยา เตชะเสน์  (2558) เรื่องการศึกษาและอนุรักษ์“เพลงดีเกีย” วัฒนธรรมชาวมุสลิม  
ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาวจังหวัดสตูล การศึกษาพบว่า เพลงดีเกีย หมายถึงเพลงที่ใช้ร้องในพิธีการ
แต่งงานของชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อย มีพัฒนาการมาจากการสวด“ซีกิร” หรือการสวดสรรเสริญต่อศาสดาของ
ชาวอาหรับ ต่อมาแพร่กระจายมาสู่ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเข้ามาทางตอนใต้ของประเทศไทย  
เนื้อหาเพลงดีเกียสื่อถึง การสอนการด า เนินชีวิตให้กับคู่บ่าวสาว ให้ยึดมั่นในความดี การช่วยเหลือต่อกัน  
โดยยึดหลักค าสอนจากเนื้อหาของบทค าสอนในศาสนาอิสลาม ปัจจุบันเพลงดีเกียขาดการสืบทอดจาก 
ผู้ร้อง ปัจจุบันจึงมีจ านวนผู้ร้องลดน้อยลง 

                                                           
16 สุนัต คือ แนวทางหรือแบบอย่างของทา่นนบีมุฮัมมัดทั้งในด้านค าพูด การกระท า และการใช้ชีวิต 
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ผู้วิจัยสนใจเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก อัลลอฮได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพ่ืออีบาดัตต่อพระองค์เพียงองค์เดียว 
โดยพระองค์ได้ส่งศาสนทูตที่เป็นแบบอย่างของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งในด้านค าพูด การกระท า และการใช้ชีวิต 
เพ่ือให้เราได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่าน ผู้จัดท าวิจัยคิดว่าก่อนที่เราจะท าพิธีกรรมทางศาสนาใด ๆ เราจ าเป็น 
ที่ต้องเรียนรู้จากอัลกุรอานและอัลหะดิษ17 เสียก่อน เพ่ือที่เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักการอิสลาม และ
เพ่ือจะได้ห่างไกลจากการเพ่ิมเติมหรือตัดแต่งขึ้นมาเอง อันจะน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการเกิดบิดอะห์18 ผู้วิจัย 
จึงสนใจในหัวข้อการศึกษาหลักความเชื่อและวิธีการท าอะกีเกาะห์ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเพ่ือน ามาเทียบเคียงกับ
หลักฐานแห่งบทบัญญัติอิสลามท่ีถูกก าหนดไว้เพ่ือที่จะได้น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาความเชื่อและวิธีการท าอะกีเกาะห์ของชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง ต าบลเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล 
2. เพ่ือศึกษาความเหมือนและความต่างเกี่ยวกับความเชื่อและวิธีการท าอะกีเกาะห์ของชาวมุสลิม 

ในประเทศมาเลเซีย (รัฐเคดาห์) กับชาวมุสลิมในประเทศไทย (ชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง ต าบลเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล) 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้พิธีกรรมในวันอะกีเกาะห์ได้เลือนหายไปจากชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง  

ต าบลเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา ใช้การลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือท าการศึกษา ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้ท าพิธีกรรมจ านวน 1 คน อายุ 83 ปี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและ 
มีประสบการณ์มากที่สุดประจ าหมู่บ้านต าบลเจ๊ะบิลังในการท าพิธีกรรมโกนผมไฟในวันอะกีเกาะห์ ผู้รู้ทางศาสนา
จ านวน 1 คน อายุ 85 ปี เป็นโต๊ะอีหม่ามประจ าหมู่บ้านที่มีความรู้ทางด้านศาสนา และผู้รับพิธีกรรมจ านวน 3 คน 
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่เคยผ่านการท าอะกีเกาะห์หรือเคยท าพิธีกรรมในวันอะกีเกาะห์มาแล้ว  

พ้ืนที่การศึกษาอยู่ในต าบลเจ๊ะบิลังเป็นชุมชนชนบท ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ห่างจากอ าเภอเมืองสตูล และตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีอนาเขตติดต่อกับเกาะลังกาวี ประเทศ
มาเลเซียซึ่งมีท่าเรือระดับโลกที่รับเรือยอร์ซและเรือใบที่มีชื่อเสียง มีอู่ต่อเรือ มีท่าเรือส่งอิฐก่อสร้างไปยังมาเลเซี ย 
และสิงคโปร์ และมีแพปลาจ านวนมาก ในอดีตเจ๊ะบิลังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนจีน และคนมลายูมานาน ชาวมลายู
ท าอาชีพประมง คนจีนท าอาชีพค้าขายและท าประมง เมื่อเวลาผ่านไปชาวจีนก็สามารถสื่อสารเป็นภาษามลายูได้ 
แต่ปัจจุบันชาวจีนค่อย ๆ ทยอยย้ายเข้าเมืองไปหาต าแหน่งงานที่ดีกว่า  จึงท าให้มีคนจีนไม่ก่ีครอบครัวที่ยังคงอาศัย
อยู่ในต าบลเจ๊ะบิลังจนถึงทุกวันนี้  

                                                           
17 อัลหะดิษ คือ ค าพูด  การกระท า การยอมรับ และคุณลักษณะ ตลอดจนชวีประวัติของท่านนบีมุฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวัสลัม) 
18 บิดอะห ์คือ สิ่งที่อุตริขึ้นมาใหม่ในศาสนา 
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ส่วนในด้านการศึกษาอิสลามในสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีการเรียนการสอนที่มัสยิด และไปเรียนบ้านของผู้รู้ 
บางโอกาสก็จะมีผู้ที่มีความรู้จากภายนอกชุมชนเข้ามาบรรยายความรู้อิสลามให้กับคนในชุมชน เช่น ฮัจญี มูฮัมหมัด 
ซิเกร ลูกของ แชหอะหมัด ที่อาศัยอยู่ที่ควนตอ จังหวัดสตูล เป็นผู้รู้ทางศาสนาที่เข้ามาให้ความรู้ในชุมชน ต่อมา 
เมื่อเวลาผ่านไปการศึกษาอิสลามก็เริ่มพัฒนาขึ้นโดยมีตาดีกา19 สอนศาสนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และก็เริ่มมีผู้คน
ออกไปเรียนต่างประเทศหลายคน ส่วนในด้านการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนนั้นเมื่อมีงานหรือกิจกรรม เช่น  
งานเมาลิด20 งานตาดีกา งานแต่งงาน งานเข้าสุนัต21 เป็นต้น คนในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยจัดงานขึ้น  
ซึ่งนับว่าเป็นชุมชนที่มีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน (สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2563)  

ในการเก็บข้อมูลจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้ภาษามลายูถิ่นสตูล จากนั้นท าการแปลและสรุปความ  
เป็นภาษาไทย ร่วมกับการสังเกต และการสืบค้นเอกสาร ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดกลุ่ม (grouping)  
การเรียงล าดับ (making a sequence) และการสรุปย่อ (abbreviating)  น ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้วยกรอบแนวคิด
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์และการต่อรองของประเพณี (adat/custom) และศาสนา 
(agama/religion) ในชุมชนมุสลิมภายใต้กระแสการฟ้ืนฟูอิสลามของ Harnish (2011) แนวคิดเรื่องการติดต่อ
ระหว่างวัฒนธรรม (cultural acculturation/ cultural contact) ในชุมชนมุสลิมใหม่  (Obie, 2020) และ 
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมร่วม (shared culture) ของ Muneenam, Suwannattachote, and SriMustikasari  
(2017)  เพ่ือน าเสนอข้อค้นพบต่อไป 

 
ผลการศึกษา 
1. ความหมายและแนวคิดของการท าอะกีเกาะห์ในอิสลาม 

1.1 หลักความเชื่อในการท าอะกีเกาะห์ของคนในชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง 
การท าอากีเกาะห์นั้นเป็นสุนนะฮฺของท่านนบี ซึ่งท่านนบีเคยท าอะกีเกาะห์ให้กับหลานของท่าน 

ในสมัยก่อน โดยการโกนผมไฟเด็ก พร้อมกันนั้นก็มีการเชือดสัตว์ เพ่ือแจกจ่ายคนยากจน หรือท าอาหารแจกจ่าย
คนยากจน ส่วนพิธีกรรมขึ้นเปลที่จัดขึ้นในวันนั้นกล่าวกันว่ามีการจัดขึ้นเฉยๆ จัดขึ้นกันเองเพ่ือความสนุกสนาน  
(รอเม๊ียะ ฮะหมัด, 29 กันยายน 2563) 

 

1.2 หลักความเชื่อในการท าอะกีเกาะห์ตามหลักการอิสลาม 
อะกีเกาะห์ (العقيقه) คือ การเชือดอันเนื่องจากการเกิดของเด็ก 

                                                           
19 ตาดีกา คือ ศูนยก์ารศึกษาประจ ามัสยดิ 
20 เมาลิด คือ วันคล้ายวันเกิดของท่านศาสดา 
21 สุนัต คือ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย 
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     เจ้าของหนังสือ “มุขตารุศศ่อฮาฮ์” กล่าวว่า ค าว่า อะกีเกาะห์ หรือ อิกเกาะห์ คือ ผมของเด็กที่เกิดมา  
ทุกคน หรือขนของสัตว์ทุกตัว และค า ๆ นี้ยังใช้กับแกะที่เชือดอันเนื่องจากการเกิดของเด็กในวันที่ 7 ของการเกิด 
การท าอะกีเกาะห์นั้น เป็นซุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ คือซุนนะฮฺที่เน้นให้กระท า ถึงแม้ว่าพ่อของเด็กจะยากจนก็ตาม  
ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาสาวกของท่านได้กระท า 
       เจ้าของหนังสือสุนันได้บันทึกรายงานว่า “แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ท าอะกีเกาะห์  
ให้ฮะซันและฮุเซ็น เป็นแกะคนละตัว” 
      โดยที่อัลลัยษ์ และดาวูด อัซซอหิรี มีความเห็นว่า จ าเป็นจ าต้องท า (วาญิบ) ส่วนข้อก าหนด และกฏเกณฑ์
ต่างๆ ก็เช่นเดียวกันกับเรื่องฮุฎฮียะห์  เว้นแต่ว่า อะกีเกาะห์นั้นไม่อนุญาตให้ท าร่วมกัน หรือหุ้นส่วนกัน  
(สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2549. น.294-298) 
 

1.3 หุก่มการแจ้งข่าวดีเมื่อมีบุตร 
สุนัตให้มุสลิมรีบเร่งแจ้งข่าวดีแก่พ่ีน้องของเขา และบอกให้เขาทราบถึงสิ่งที่ท าให้เขามีความปิติยินดี และ

ควรที่จะแสดงความยินดีกับบุตรที่เกิดมา และขอดุอาอ์ให้เขา 
อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่า : 

“โอ้ซะการียาเอ๋ย แท้จริงเราจะแจ้งข่าวดีแก่เจ้า ว่าเจ้าจะได้ลูกชายซึ่งมีชื่อว่ายะหฺยา” (มัรยัม : 7) 
 

1.4 ความประเสริฐของการท าอะกีเกาะห์ 
        1.4.1 บรรดาเจ้าของหนังสือสุนันได้บันทึกหะดีษที่รายงานโดย สะมุเราะหฺ จากท่านบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า 

(( َويَُسمَّى َويُْحلَقُُّ َسابِِعهُِّ يَْومَُّ َعْنهُُّ تُْذبَحُُّ ِبعَِقْيقَتِهُِّ َرِهْينَةَُّ َمْولُْود ُّ ُكل ُّ )). 
      ความว่า “เด็กท่ีเกิดมาทุกคน ถูกค้ าประกันด้วยกับอะกีเกาะห์ของเขา โดยจะต้องเชือดให้กับเขาในวันที่ 7 
ของการเกิด และจะโกนศีรษะ และตั้งชื่อให้เขา” 
      1.4.2 รายงานจาก ซัลมาน อิบนี อามิร อัฎฎ็อบี ว่า แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 
ได้กล่าวว่า  

(( اأْلََذى َعْنهُُّ ُطْواَوأَِميُّْ ، َدَما َعلَْيهُِّ فَأَْهِرْيقُْوا ، َعِقْيَقتُهُُّ اْلغاُلَمُِّ َمعَُّ )). 
      ความว่า “พร้อมกับเด็กนั้น คือ อะกีเกาะห์ของเขา ดังนั้น พวกท่านจงให้มีการหลั่งเลือด (เชือดอะกีเกาะห์) 
ให้แก่เขา และจงขจัดอันตราย (สิ่งสกปรก) ออกไปจากเขา” บันทึกโดยผู้บันทึกหะดิษทั้งห้า (สมาคมนักเรียนเก่า
อาหรับ,  2549. น.294-298) 
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1.5 สัตว์ที่จะเชือดให้กับเด็กชายและเด็กหญิง 
       ที่ดีนั้นให้เชือดแกะ2ตัวที่อายุและขนาดไล่เลี่ยกันให้กับเด็กชายและเชือดแกะ 1 ตัวให้กับเด็กผู้หญิง
รายงานจากอุมมิ กุรซิน อัลกะอ์บียะห์ ว่า ฉันได้ยินท่านร่อซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า 

(( َشاة ُّ اْلَجاِريَةُِّ َوَعنُِّ  ُمتََكافِئَتَانُِّ شاَتاَنُِّ مُِّاْلغاُلَُّ َعنُِّ )) 
      ความว่า “ใช้แกะ 2 ตัวที่ไล่เลี่ยกันให้กับเด็กชาย และแกะ 1 ตัว ให้กับเด็กหญิง” 
อนุญาตให้ใช้แกะ 1 ตัว ส าหรับเด็กชาย เพราะท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เคยกระท าเช่นนั้นให้กับ
ฮะซันและหุเซน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา ดังปรากฏในหะดิษที่กล่าวมาแล้ว (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ , 2549.  
น.294-298) 
 

1.6 เวลาเชือด  
      การเชือดนั้นจะต้องเชือดในวันที่ 7 นับจากการคลอดมาถ้าสะดวก ถ้าไม่สะดวกในวันที่ 7 ก็เป็นวันที่  
14 และถ้าไม่สะดวกอีก ก็เป็นวันที่ 21 หลังจากคลอด แล้วถ้ายังไม่สะดวกอีก ก็เป็นวันไหนก็ได้ ในหะดิษที่บันทึก
โดย อัลบัยหะกี ได้ระบุว่า จะเชือดในวันที่ 7 และ 14 และ 21 (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2549. น.294-298) 
 

1.7 การตั้งชื่อเด็กและการโกนผม 
      ตามซุนนะฮฺ เลือกตั้งชื่อดีๆ ให้กับเด็กที่เกิด ให้โกนศีรษะเด็ก ให้เอาผมไปชั่งบริจาคเป็นเงินไปถ้าสะดวก 
ทั้งนี้เพราะมีหะดิษที่รายงานโดยอิบนุอับบาส บันทึกโดยอะหมัดและอัตติรมิซี ว่า “แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม ได้เชือดแกะตัวหนึ่งท าอะกีเกาะห์ให้กับฮะซัน โดยท่านได้กล่าวไว้ใจความว่า“โอ้ฟาฏิมะห์ เธอจงโกน
ศีรษะของเขา และบริจาคด้วยน้ าหนักของผมเป็นเงินให้แก่คนยากจนโดยเราได้เอาผมไปชั่งดู ปรากฏว่ามันมี
น้ าหนักเท่ากับ1เหรียญเงินหรือเพียงเกือบเหรียญเงินเท่านั้น” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2549. น.294-298) 
 

1.8 การอะษานที่หูของเด็กเกิด 
       ตามซุนนะฮฺนั้น ให้อธิษฐานที่หูข้างขวาของเด็กที่เกิด และอิกอมะห์ที่หูข้างซ้าย เพ่ือที่จะให้หูขวาของ  
เด็กแรกเกิดได้ยินพระนามของอัลลอฮฺ การอะษานและอิกอมะห์นั้นจะต้องไม่ดังเกินควรซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ
ประสาทหูของเด็กได้ 

อะหฺมัด อบูดาวู๊ด และฉัตต์รมิซี ได้บันทึกหะดิษที่รายงานโดย รอเ ฟ๊ียะอ์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ โดยอัตติรมิซี 
ถือว่าเป็นหะดิษศ่อฮีฮฺว่า 
      “ฉันได้เห็นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เคยอะษานเช่น การอะษานละหมาดที่หูของฮะซัน 
บุตรชายของอะลี เมื่อฟาฏิมะห์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ได้คลอดเขาออกมา” 
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      อิบนุซซุนนี ได้บันทึกรายงานจากอัลฮะซัน อิบนุอะลี ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา ว่า “ใครที่คลอดบุตรออกมา” 
แล้วเขาอะษานที่หูข้างขวาของเด็ก และอิกอมะห์ที่หูข้างซ้าย อุมมุศศิษยาน (ผู้ประสงค์ร้าย) จะไม่ท าร้ายเด็กคนนั้น 
(สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2549. น.294-298) 
 
2. การปฏิบัติหลังจากให้ก าเนิดบุตรของคนในชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลังในอดีตและปัจจุบัน 

2.1 การอะษานที่หูของเด็ก  
2.1.1 อดีต 

    หลังจากให้ก าเนิดบุตรแล้ว ผู้เป็นบิดาหรือปู่ หรือตัวแทนญาติพ่ีน้องที่เป็นผู้ชายจะต้องท าการอะษาน 
(เปนการท าอิบาดะฮฺโดยการประกาศใหรูถึงการเขาสูเวลาละหมาดดวยค ากลาวที่เฉพาะ) ที่หูข้างขวาของเด็กผู้ชาย 
ส่วนเด็กผู้หญิงให้ท าการอีกอมะห์ที่หูข้างซ้าย (เปนการท าอิบาดะฮฺโดยการประกาศใหรูถึงการท าละหมาดแลว  
ดวยค ากลาวที่เฉพาะ) (ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563) 

2.1.2 ปัจจุบัน 
   หลังจากให้ก าเนิดบุตรแล้ว ผู้เป็นบิดาหรือปู่ หรือตัวเเทนญาติพ่ีน้องที่เป็นผู้ชายจะต้องท าการอะษาน 
ที่หูข้างขวาและอีกอมะห์ที่หูข้างซ้ายของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง ส่วนในกรณีที่ในขณะนั้นไม่มีผู้ชายที่ จะท า
การอะษานก็สามารถให้ผู้ที่เป็นมารดาท าการอะษานแทนได้ ซึ่งอ้างจากหลักฐานของบางทัศนะที่ได้อนุญาต 
ให้มารดาท าการอะษานแทนบิดาในขณะที่ทั้งสองไม่ได้อยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนื่องจากไม่ค่อยมีหลักฐาน
หรือแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว (ตาด บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563) 

 
2.2 การตั้งชื่อเด็ก 
2.2.1 อดีต 

    หลังจากให้ก าเนิดบุตรแล้วได้มีการอะษานและอีกอมะห์ข้างหูของเด็ก ขั้นตอนต่อมาก็คือการตั้งชื่อ 
ให้กับเด็ก ซึ่งในสมัยก่อนเรียกได้ว่ายังไม่มีความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีในชุมชน จึงไม่สามารถที่จะสืบค้น
ข้อมูลการตั้งชื่อเด็กได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงท าให้การตั้งชื่อเด็กต้องอาศัยการสอบถามจากผู้รู้ในหมู่บ้าน และ 
ก็มีบางส่วนที่หาชื่อจากหนังสือชื่อเด็กในอิสลาม (ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด,  29 กันยายน 2563) 

2.2.2 ปัจจุบัน 
       ปัจจุบันโลกของเราได้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ซึ่งเต็มไปด้วยโซเชียลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ต, เฟสบุ๊ค 
เป็นต้น นับว่าเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความง่ายดาย และรวดเร็ว ในการที่จะค้นหาชื่อที่เหมาะสมเพ่ือตั้งชื่อให้กับเด็ก  
(ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด,  29 กันยายน 2563) 
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2.3 การเปิดปาก 
2.3.1 อดีต 
หลังจากที่ให้ก าเนิดบุตรแล้วในอดีตของคนในชุมชนจะใช้อินทผลัมในการป้ายเพดานปากของเด็ก ส่วนใน

กรณีท่ีไม่มีอินทผลัมก็จะใช้น้ าผึ้งแทนในการป้ายเพดานปากของเด็ก (ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด. 29 กันยายน 2563) 
2.3.2 ปัจจุบัน 
ปัจจุบันยังคงใช้รูปแบบเดิม ดั่งในอดีตที่มกีารป้ายเพดานปากของเด็กท่ีคลอดออกมาด้วยกับอินทผลัม หรือ 

น้ าผึ้ง (ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563) 
 
2.4 การโกนผมไฟ 
2.4.1 อดีต 
ในวันที่ 7 ของการคลอดบุตรนั้นจะมีการท าพิธีกรรมโกนผมไฟเด็ก สามารถโกนผมได้ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า 

ถึงเที่ยงของกลางวัน แต่ส่วนใหญ่นั้นจะโกนผมในช่วงเช้าตั้งแต่ 7  โมงเช้าถึง 9 โมงเช้าโดยประมาณ ซึ่งผู้ที่ 
ท าพิธีกรรมนี้ได้แก่โต๊ะบีดาด22ประจ าหมู่บ้าน โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 

1. อุ้มเด็กมาวางไว้บนตักโดยให้หัวของเด็กอยู่ฝั่งขวามือของโต๊ะบีดาด 
2. กล่าว  ُِّْحَمنُِّ للاُِّ بِْسم ِحيمُِّ الرَّ الرَّ   (บิสมิลลา ฮิรเราะมานิรรอฮีม) 
3. กล่าวศอลาวัตนบี23 ُّ د د ُّ َوَعلَى آلُِّ ُمَحمَّ للَُّهمَُّّ َصل ُِّ َعلَى ُمَحمَّ  อัลลอฮุมม่าซ๊อลลิ อะลา มุฮัมมัด) اَ

วะอะลา อาลิ มุฮัมมัด) 
4. น ามีดโกนหนวดที่ยังไม่ใช้ น ามาโกนผมเด็กโดยส่วนแรกจะต้องโกนในบริเวรข้างหูของเด็กทั้งสองข้าง

ก่อน แล้วจึงมาเริ่มโกนบริเวณล่างสุดของหัวเด็กให้หมดก่อนแล้วค่อยไปโกนบนสุดของศีรษะ 
5. ตัดเล็บมือและเล็บเท้าทั้งสองข้าง 
6. น าผมที่โกนแล้วกับเล็บมือ และเล็บเท้าที่ตัดไว้ก่อนหน้านี้ห่อรวมกันไว้ในใบบอน หลังจากนั้นให้พ่อ 

ของเด็กหรือใครก็ได้ในบ้านน าไปฝั่งไว้ใต้ต้นมะพร้าว หรือใต้ต้นกล้วย (โดยสมัยก่อนมีความเชื่อว่าถ้าหากไปฝั่ง  
ใต้ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วย จะท าให้เกิดความเย็น นั่นก็หมายถึงว่าตัวเด็กจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย) (ฮาราเปี๊ยะ  
บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563) 

2.4.2 ปัจจุบัน 
ปัจจุบันมีการโกนผมไฟเด็กโดยมีวิธีการและขั้นตอนเหมือนกับในอดีตทุกประการยกเว้นขั้นตอนที่หก  

ตามในอดีต จะมีการน าผมที่โกนแล้วกับเล็บมือ ,เล็บเท้าที่ตัดไว้ก่อนหน้านี้ ห่อรวมกันไว้ในใบบอน หลังจากนั้น 
ให้พ่อของเด็กหรือใครก็ได้ในบ้านน าไปฝั่งไว้ใต้ต้นมะพร้าว หรือใต้ต้นกล้วย (ปัจจุบันจะใช้ทิชชู่หนา ๆ ห่อหุ่มผมกับ
เล็บแทนใบบอน) (ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด,  29 กันยายน 2563) 
                                                           
22 โต๊ะบีดาด คือ ผู้ท าพิธกีรรมโกนผมไฟเด็ก 
23 ค ากล่าวศอลาวัตนบี คือ การกลา่วสรรเสริญต่อท่านศาสดา 
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2.5 พิธีกรรมหลังจากโกนผมไฟเด็กที่มีการท าในชุมชนมี 2 รูปแบบ 
2.5.1 การยืนเรียงเป็นวงกลมพร้อมกล่าวศอลาวัตตามท่วงท านอง (Barzanji) 
2.5.1.1 อดีต 
หลังจากโกนผมไฟเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะให้ผู้เป็นพ่ออุ้มเด็กมาอยู่ในวงที่มีผู้ชายที่เป็นญาติพี่น้อง

อาจจะรวมไปถึงโตะอีม่าม โต๊ะคอเต็บ หรือโตะบิลาลด้วย ซึ่งพวกเขาจะท าการอ่านศอลาวัตนบีเป็นท่วงท านอง 
ดังนี้ 
 

ُُّ َصلَّى ُُّ َصلَّى ، ُمَحَمد َعلَى ّللاَّ َوَسلَّم َعلَْيهُِّ ّللاَّ  

ُُّ َصلَّى ُُّ َصلَّى ، ُمَحَمد َعلَى ّللاَّ َوَسلَّمُّْ َعلَْيهُِّ ّللاَّ  
พระเจ้าอวยพรมูฮัมหมัด ขอทักทายอีกครั้ง 
พระเจ้าอวยพรมูฮัมหมัด ขอทักทายอีกครั้ง 

َعلَْيكَُّ َساَلمُُّ اَرُسْوليَُّ ،.   َعلَْيكَُّ َساَلمُُّ نَِبيُّْ يَا  
ُُّ َصَلَواتُُّ َعلَْيَك، َساَلمُُّ َحِبْيبُُّ يَا َعلَْيكَُّ ّللاَّ  

โอ้ศาสดาขอความสงบสุขจงมีแด่คุณ โออัครสาวกขอความสันติจงมีแด่คุณ 
โอ้คนรักขอความสันติจงมีแด่คุณ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ 

ُُّ َصلَّى ُُّ َصلَّى ، ُمَحَمد َعلَى ّللاَّ مَُّْوَسلَُّّ َعلَْيهُِّ ّللاَّ  
ُُّ َصلَّى ُُّ َصلَّى ، ُمَحَمد َعلَى ّللاَّ َوَسلَّمُّْ َعلَْيهُِّ ّللاَّ  

พระเจ้าอวยพรมูฮัมหมัด ขอทักทายอีกครั้ง 
พระเจ้าอวยพรมูฮัมหมัด ขอทักทายอีกครั้ง 

اْلبُُدْورُِّ ِمْنهُُّ فَاْختَفَتُّْ ،.     َعلَْينَا اْلبَْدرُُّ أَْشَرقُُّ  
الس ُرْورُِّ َوْجهَُّ يَا قَط ُّ ،. َرأَْينَا َما كَُُّحْسنُِّ ِمثْلَُّ  

 
พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงให้เรา แสงทั้งหมดหายไป 

สวยมีเสน่ห์ไม่เคยเห็น มีความสุขตลอดชีวิต 
ُُّ َصلَّى ُُّ َصلَّى ، ُمَحَمد َعلَى ّللاَّ َوَسلَّمُّْ َعلَْيهُِّ ّللاَّ  
ُُّ َصلَّى ُُّ َصلَّى ، ُمَحَمد َعلَى ّللاَّ َوَسلَّمُّْ َعلَْيهُِّ ّللاَّ  

พระเจ้าอวยพรมูฮัมหมัด ขอทักทายอีกครั้ง 
พระเจ้าอวยพรมูฮัมหมัด ขอทักทายอีกครั้ง 

نُْورُُّ فَْوقَُّ نُْور ُّ أَْنتَُّ ،.  بَْدرُُّ أَْنتَُّ َشْمسُُّ أَْنتَُّ  
ُدْورُِّ ِمْصبَاحُُّ أَْنتَُّ ،.    َوَغاِليُّْ إِْكِسْير ُّ أَْنتَُّ الص   
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คุณคือดวงตาของวันคุณคือดวงจันทร์ คุณสว่างเหนือแสง 
คุณคือความลับของชีวิตที่รุ่งโรจน์ คุณคือจิตวิญญาณ 

ُُّ َصلَّى ُُّ َصلَّى ، ُمَحَمد َعلَى ّللاَّ َوَسلَّمُّْ َعلَْيهُِّ ّللاَّ  
ُُّ َصلَّى ُُّ َصلَّى ، ُمَحَمد َعلَى ّللاَّ َوَسلَّمُّْ َعلَْيهُِّ ّللاَّ  

พระเจ้าอวยพรมูฮัมหมัด ขอทักทายอีกครั้ง 
พระเจ้าอวยพรมูฮัมหมัด ขอทักทายอีกครั้ง 

د ُّمُُّ يَا َحِبْيِبيُّْ يَا اْلَخافِقَْينُِّ يَاَعُرْوسُُّ ،.   َحمَّ  
د ُّ يَا ُمَؤيَّدُُّ يَا اْلِقْبلَتَْينُِّ يَاإَِمامَُّ ،.     ُمَحمَّ  

โอ้มูฮัมหมัดที่รักของฉัน โอ้สหายสากลที่สวยงาม 
โอ้ศาสดาได้รับการยกย่องให้เป็นที่ชื่นชอบ โอ้ผู้น าแห่งกิบลัต 

ُُّ َصلَّى ُُّ َصلَّى ، ُمَحَمد َعلَى ّللاَّ َوَسلَّمُّْ لَْيهُِّعَُّ ّللاَّ  
ُُّ َصلَّى ُُّ َصلَّى ، ُمَحَمد َعلَى ّللاَّ َوَسلَّمُّْ َعلَْيهُِّ ّللاَّ  

พระเจ้าอวยพรมูฮัมหมัด ขอทักทายอีกครั้ง 
พระเจ้าอวยพรมูฮัมหมัด ขอทักทายอีกครั้ง 

 
ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นพ่อที่อุ้มลูกก็จะเดินเวียนในรอบวงกลมแล้วผู้ที่ยืนล้อมรอบก็จะท าการสัมผัสกับเด็ก

และอ่านดุอาอ์24 (ตาด บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563) 
2.5.1.2 ปัจจุบัน 
ปัจจุบันพิธีกรรมการยืนเรียงเป็นวงกลมพร้อมกล่าวศอลาวัตตามท่วงท านองนั้นยังคงมีอยู่แต่จะพบว่า  

ส่วนใหญ่คนในชุมชนก็จะไม่ค่อยท ากันแล้ว จะมีก็แค่ส่วนน้อยที่ยังท าพิธีกรรมนี้ เนื่องจากว่า เมื่อผู้ คนในชุมชน 
ได้เรียนรู้ศาสนามากขึ้นการที่บุคคลจะปฏิบัติตามพิธีกรรมเหล่านี้ก็จะต้องเทียบเคียงว่ามีอยู่ในหลักฐาน  
จากอัลกุรอานหรือหะดิษหรือเปล่า ดังนั้นปัจจุบันจึงพบเห็นได้น้อยมากในการท าพิธีกรรมเหล่านี้  (ตาด บิลังโหลด, 
29 กันยายน 2563)  
 

2.5.2 การขึ้นเปล 
2.5.2.1 อดีต 
หลังจากโกนผมไฟเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการน าเด็กมาไว้ในเปล โดยผ้าเปลจะซ้อนด้วยกันถึงสามชั้น 

พร้อมกับน าดอกไม้มาตกแต่งไว้บริเวณรอบๆเปลให้สวยงาม แล้วก็ให้ผู้ปกครองแกว่งเปลพร้อมกับกล่าว  
ศอลาวัตนบี (ตาด บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563) 

                                                           
24 ดุอาร์ คือ การขอพรต่อพระผู้เป็นเจา้ 
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2.5.2.2 ปัจจุบัน 
พิธีกรรมขึ้นเปลในปัจจุบันได้เลือนหายไป ซึ่งไม่พบเห็นว่าคนในชุมชนคนไหนจะท าอีกเนื่องจากว่า  

เมื่อผู้คนในชุมชนได้เรียนรู้ศาสนามากขึ้นการที่บุคคลจะปฏิบัติตามพิธีกรรมเหล่านี้ก็จะต้องเทียบเคียงว่ามีอยู่  
ในหลักฐานจากอัลกุรอานหรือหะดิษหรือเปล่า ดังนั้นจากการสัมภาษณ์ท า ให้รู้ว่าพิธีกรรมนี้ไม่ได้มีอยู่ในหลักฐาน 
จึงท าให้คนในชุมชนได้ละทิ้งพิธีกรรมเหล่านี้ (ตาด บิลังโหลด,  29 กันยายน 2563)  

 
3. รูปแบบการเชือดอะกีเกาะห์ในวันที่7หลังจากให้ก าเนิดบุตรของชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง ต าบลเจ๊ะบิลัง
จังหวัดสตูล 

3.1 อดีต 
หลังจากที่เด็กคลอดในวันที่ 7 นอกจากจะมีการโกนผมไฟ , การท าพิธีกรรมการยืนเรียงเป็นวงกลม 

พร้อมกล่าวศอลาวัตตามท่วงท านอง และการท าพิธีกรรมขึ้นเปลแล้วก็ยังมีการเชือดอะกีเกาะห์ก็คือการเชือดสัตว์
ประเภท วัว แพะ หรือแกะ แต่ส่วนใหญ่คนในชุมชนมักจะใช้แพะในการเชือดอะกีเกาะห์ โดยจะน าเนื้อแพะที่ได ้
ไปท าแกงแพะกินกับข้าว,หรือข้าวเหนียวเหลือง ซึ่งจะมีการเชิญคนใกล้บ้าน หรือเครือญาติ หรือคนในชุมชน 
มาร่วมเฉลิมฉลองในงานซึ่งเรียกว่า นูหรี25อะกีเกาะห์  (ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563) 

3.1.1 การท านูหรีแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
แบบที่ 1 การเชือดสัตว์อะกีเกาะห์ในวันที่ 7 ของการคลอดบุตรนั้นส าหรับผู้ที่มีความสามารถในด้าน

ทรัพย์สินกล่าวคือหากบิดาและมารดาของเด็กมีเงินมากพอที่จะซื้อแพะมาเชือดก็ถือว่าให้ท าการอะกีเกาะห์หรือ
เชือดแพะ โดยนูหรีรูปแบบนี้จะค่อนข้างใหญ่ เพราะมีการเชิญชวนคนใกล้บ้าน,เครือญาติ,คนในชุมชน มาร่วมงาน
เฉลิมฉลอง โดยในงานจะมีเมนูแกงแพะ ข้าว ข้าวเหนียวเหลือง หรืออาจจะมีเมนูอ่ืนๆเพ่ิมเติมตามความต้องการ
ของเจ้าบ้าน (ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563)  

แบบที่ 2 หากผู้เป็นบิดาและมารดาของเด็กมีเงินไม่เพียงพอที่จะเชือดสัตว์ก็ไม่ต้องท าการอะกีเกาะห์ 
ก่อน แต่เมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะท าอะกีเกาะห์ได้ด้วยตนเองหรือจะท าการกุรบานเลยก็ได้ ดังนั้น
จะพบว่าบางส่วนของคนในชุมชนจะท านูหรีเล็กๆ โดยท าข้าวเหนียวเหลืองกับแกงไก่แล้วน าไปแจกจ่ายให้  
คนใกล้บ้าน คนจน หรือว่าเครือญาติ (ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563) 

3.1.2 เวลาในการเชือดสัตว์อะกีเกาะห์   
เวลาของการเชือดสัตว์อะกีเกาะห์นั้นจะเป็นช่วงเช้า ในวันที่7หลังจากให้ก าเนิดบุตร (ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด

, 29 กันยายน 2563) 
 
 

                                                           
25 นูหรี คือ งานเล้ียง 
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3.1.3 ประเภทสัตว์ที่ใช้ในการอะกีเกาะห์  
 แพะที่มีร่างกายสมบูรณ์ และไม่มีต าหนิ ถ้าเด็กที่คลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชาย ให้เชือดแพะตัวผู้ 2 ตัว  

ที่มีอายุ 3 ปี , ส่วนเด็กผู้หญิง ให้เชือดแพะตัวผู้ 1 ตัว ที่มีอายุ 3 ปี ผู้ที่เชือดสัตว์ ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ หรือ
คนที่เก่งในการเชือดและช าแหละ และค่าตอบแทนของเขาก็คือ กาน้ ากับร่ม (ฮาราเปี๊ยะ บิลังโหลด, 29 กันยายน 
2563) 

 
3.2 ปัจจุบัน 
ลักษณะของการท าอะกีเกาะห์ก็ยังคงเหมือนรูปแบบในอดีต ส่วนการจัดท านูหรียังคงขึ้นอยู่กับ

ความสามารถทางทรัพย์สินของบิดาและมารดาของเด็ก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในการจัดท านูหรีนั้นยังคงมีอยู่
จนถึงปัจจุบันแต่การที่จะเชือดสัตว์เพ่ืออะกีเกาะห์นั้นจะขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชน (อับดุลฮาหมีด  
บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563) 

 
4. รูปแบบการท าอะกีเกาะห์ของชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซีย 
   การท าอะกีเกาะห์ในประเทศมาเลเซีย ถ้าตามหลักความเชื่อนั้นมุสลิมทุกคนมีความเชื่อด้านการท า 
อะกีเกาะห์ที่ เหมือนกันแต่รูปแบบในการท าก็จะแตกต่างกันออกไป ส าหรับวัฒนธรรมของชาวมาเลเซีย  
ในการท าอะกีเกาะห์นั้น มีการโกนผมไฟเด็กโดยมีบรรดาอีหม่ามประจ ามัสยิดยืนเรียงกันเป็นวงกลมซึ่งทุกคน 
จะกล่าวศอลาวัตนบีไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกันพ่อของเด็กจะอุ้มเด็กเข้าไปในรอบวงกลมพร้อมกับมีผู้เดินตามหลัง
คนหนึ่งคอยถือถาดที่ประกอบไปด้วยดอกไม้กองหนึ่งที่มีสีสัน พร้อมกับแป้ง และถ้วยที่ใส่กรรไกร พ่อของเด็กจะอุ้ม
พาเด็กไปให้คนที่ยืนอยู่รอบวงกลม ซึ่งจะเอามือไปแตะกับแป้งแล้วลูบหัวเด็ก จากนั้นก็ท าการโกนผมไฟเด็กโดยใช้
กรรไกรตัดผมเล็กน้อย ส่วนบางคนที่ไม่ตัดผมให้ก็จะเอาแค่แป้งลูบบนหัวเด็กแล้วหอมแก้มเด็ก ส่วนผู้ที่เดินตามหลัง
จะคอยเอาน้ าหอมไปทาไว้ที่มือของแต่ละคนที่ยืนอยู่รอบวงกกลม พ่อของเด็กจะเดินเวียนไปจนกระทั่ง  
เสร็จพิธีกรรมก็จะมีการร่วมกันของดูอาร์โดยมีผู้น าขอดุอาร์ (Aveior, 2019; Saida, 2014) 

ส่วนในทางด้านรัฐเคดาห์ (Kedah) ในประเทศมาเลเซีย จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการท าอะกีเกาะห์ 
มีความคล้ายคลึงกันกับจังหวัดอ่ืน ๆ อาจจะมีความต่างกันเล็กน้อย ซึ่งในรัฐเคดาห์ มีรูปแบบดังนี้  

ในวันที่ 7 ของการคลอดบุตรออกมานั้นหลังจากมีการโกนผมไฟเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการน าเด็กไปไว้
ในเปล หลังจากนั้นก็มีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนั่งเป็นวงกลมเพ่ืออ่านกรุอานด้วยกับท านองอันไพเราะ ตามด้วยการยืน
กล่าวศอลาวัตนบี และกล่าว “มัรฮาบัน”(เป็นการแสดงความยินดี)  พร้อมกับน าเด็กมาอุ้มไว้แล้วส่งต่อ ๆ ไป  
เวียนรอบวงกลมจนกระทั่งท าการศอลาวัตนบีเสร็จแล้วจึงน าเด็กไปไว้ในเปลเหมือนเดิม และท าการอ่านดุอาร์ให้แก่
เด็ก ซึ่งในวันนี้เช่นเดียวกันมีการเชือดแพะ เพ่ือท านูหรีแกงแพะกินกับข้าว แล้วก็มีแกงไก่ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย 
โดยมีการเชิญชวนญาติพี่น้องเข้ามาร่วมงานอะกีเกาะห์นี้  
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ดังนั้นจากวัฒนธรรมเหล่านี้เราจะเห็นถึงความคล้ายคลึงของรูปแบบการท าอะกีเกาะห์ของชาวมลายู 
ในประเทศมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นในรัฐเคดาห์หรือรัฐอ่ืน ๆ มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการท าอะกีเกาะห์ในชุมชน
บ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง ต าบลเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล กล่าวคือมีการยืนเรียงเป็นวงกลมพร้อมกล่าวศอลาวัต นบี 
ตามท่วงท านอง การกลา่วดุอาร์ให้แก่เด็ก และมีการท านูหรีแกงแพะจากสัตว์ที่ถูกเชือดอะกีเกาะห์ในวันนั้น เป็นต้น 

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้พิธีกรรมบางอย่างเลือนหายไป 

ปัจจุบันความเชื่อและพิธีกรรมการท าอะกีเกาะห์ของชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง ต าบลเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล  
ยังมีบางครอบครัวที่ยังคงท าพิธีกรรมเหมือนในรูปแบบอดีต แต่ก็มีบางพิธีกรรมที่เลือนหายไป นั่นก็หมายความว่า
บางพิธีกรรมยังคงมีอยู่ และบางพิธีกรรมก็เลือนหายไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้ 

5.1 ภาวะทางเศรษฐกิจ 
ภาวะทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญในการท าอะกีเกาะห์  เพราะการที่จะเชือดสัตว์ แพะ หรือแกะ หรือ  

วัว นั้น ต้องใช้เงินมากพอสมควร ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน คนในชุมชนก็ยังคงมีทั้งคน  
ที่เชือดสัตว์ในวันโกนผมไฟเด็กเพ่ือท านูหรีและแจกจ่ายให้กับคนจน เครือญาติ คนที่อยู่บ้านใกล้เคียง และ
เช่นเดียวกันนั้นก็ยังมีคนที่โกนผมไฟเด็กอย่างเดียวโดยไม่ท าการเชือดสัตว์แต่จะท านูหรีเล็กๆเป็นข้าวเหนียวเหลือง
ที่กินกับแกงไก่แทน เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอนั่นเอง  

 
“ในช่วงที่คลอดลูกชายคนแรกนั้นไปรับโต๊ะบีดาดมาโกนผมอย่างเดียว ไม่ท าอะกีเกาะห์ เพราะว่าไม่มีเงิน

จะซื้อแพะ แต่ก็ท าข้าวเหนียวเหลืองกินกับแกงไก่ กินกันในบ้านแล้วให้คนข้างๆบ้าน” (รอเกี๊ยะ ดอล๊ะ.  
29 กันยายน 2563) 

“ท าอะกีเกาะห์แพะ ช่วงที่คลอดลูกคนที่ 1, 2,และ 3 แล้วก็ท านูหรีแกงแพะเรียกคนในหมู่บ้านมากิน  
แต่พอมาช่วงลูกคนที่ 4, 5 ไม่ได้ท าเพราะไม่ค่อยมีเงิน ท าแค่โกนผมไฟแล้วท าข้าวเหนียวเหลืองกินกับแกงไก่”  

(อับดุลฮาหมีด บิลังโหลด, 29 กันยายน 2563) 
 

5.2 การศึกษาและเข้าใจอิสลามมากขึ้น 
ในอดีตการศึกษาอิสลามของคนในชุมชนยังมีไม่มากนัก คนในชุมชนไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามทุกคน 

ซึ่งพบว่ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เรียนรู้อิสลาม จากผู้รู้ต่างถิ่นที่เข้ามาสอนในชุมชนจึงท าให้มีหลักความเชื่อเรื่องการ
ท าอะกีเกาะห์ที่ถูกต้องอยู่บ้าง แต่ส่วนวิธีการท าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ตรงตามหลักฐานจากอัลกุรอาน และหะดิษ 
ดังนั้นเมื่ออิสลามเริ่มเข้ามาในชุมชน และมีการเรียนการสอนอิสลามมากขึ้น การท าพิธีกรรมอะกีเกาะห์  
เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักการอิสลามก็จะมีมากขึ้น ส าหรับคนที่เรียนรู้และเข้าใจเขาก็จะปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิด  
ความถูกต้องตามซุนนะฮฺของท่านนบีมากขึ้น เช่น ในอดีตมีการท าพิธีกรรมขึ้นเปลในวันโกนผมไฟเด็ก  แต่ปัจจุบัน 
ไม่พบเห็นคนที่ท าพิธีกรรมนั้นแล้ว หรือ พิธีกรรมการยืนเรียงเป็นวงกลมพร้อมกล่าวศอลาวัตนบ ี
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ตามท่วงท านอง หลังจากโกนผมไฟเด็ก นั่นก็อาจบ่งบอกว่าพิธีกรรมบางอย่างที่ท าไปแล้วถ้าน ามาเทียบกับหลักฐาน
จากอัลกุรอานและหะดิษ อาจจะยังหาไม่เจอ หรือไม่มีในหลักฐานที่ท่านนบีเคยท าพิธีกรรมรูปแบบนั้น ก็เลยท าให้
คนในชุมชนละทิ้งพิธีกรรมเหล่านั้นและพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือให้ตรงและถูกต้องตามซุนนะฮฺนบีมากท่ีสุด 

 
“เมื่อก่อนไม่ค่อยเรียนศาสนาเท่าไหร่ ก็เลยไม่รู้ว่า การขึ้นเปล ,การยืนศอลาวัตนบีเป็นวงกลมแล้วอุ้มเด็ก

เวียนรอบๆ สิ่งที่เราท ามานี้ถูกต้องตามหลักอิสลามไหม แต่เดี่ยวนี้ก็พอรู้บ้างแล้ว ว่าอันไหนเป็นหลักการ อันไหน
เป็นประเพณ ีก็เลยไม่ปฏิบัติ” (รอเก๊ยะ ดอล๊ะ. 29 กันยายน 2563) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากข้อมูลข้างต้นทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าประเพณีและวัฒนธรรมของทั้งสองหมู่บ้านจากสองประเทศนั้น
มีความคล้ายคลึงกัน สังเกตได้จากมีองค์ประกอบในการท าพิธีกรรมบางส่วนที่มีวัสดุ และอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน  
จึงสามารถอนุมานได้ว่าประเพณีจารีต (adat) นั้นสามารถถ่ายเทจากกันและกันได้ แม้จารีตนั้นจะถูกท าให้เป็นสิ่ง 
ที่จ าเป็นส าหรับชุมชน ทว่าจากผลการศึกษานั้นพบว่าจารีตที่มีการท าสืบต่อมาอย่างไม่ขาดสายนั้นจ าเป็นต้อง
เป็นไปตามบัญญัติของศาสนา (Agama) เท่านั้น แม้จะผ่านมากี่สมัยก็ตาม  โดยในประเด็นต่อไปนั้นผู้วิจัย 
จะอภิปรายเพ่ิมเติมในประเด็น ความเหมือนและความต่างในการท าอะกีเกาะห์ของชาวมุสลิมมาเลเซียกับชุมชน
บ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง ต าบลเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูลในประเทศไทย พิธีกรรมของการท าอะกีเกาะห์ที่ตรงกับหลั กการ 
ทางศาสนา และอะกีเกาะห์ไม่ได้เลือนหาย แต่สิ่งที่หายไปคือประเพณี ดังต่อไปนี้  
 

1. ความเหมือนและความต่างในการท าอะกีเกาะห์ของชาวมุสลิมมาเลเซียกับชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง 
ต าบลจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูลในประเทศไทย 

จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการท าอะกีเกาะห์ของชุมชนบ้านฉลุงเจ๊ะบิลัง ต าบลเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล  
มีการท าอะกีเกาะห์ที่คล้ายคลึงกันกับชาวมุสลิมในรัฐเคดาห์ และจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศมาเลเซีย เช่น ซึ่งมีการ
โกนผมไฟเด็ก การเชือดสัตว์เพ่ือท านูหรี พิธีกรรมขึ้นเปล การกล่าวศอลาวัตนบี มัรฮาบัน รวมทั้งการอ่านดุอาอ์
ให้แก่เด็ก ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เป็นประเพณีร่วมของชาวมุสลิมสตูลและรัฐเคดาห์ กล่าวคือ สตูลและรัฐเคดาห์  
มีวัฒนธรรมที่คล้ายกันเนื่องจากในอดีตสตูลเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทรบุรี (เคดาห์) (Suwannathat-Pian, 1994)  
ดังนั้น พิธีกรรมดังกล่าวจึงมีความคล้ายคลึงกันของผู้คนในแถบดังกล่าว ซึ่งอารีฟีน บินจิ (2550) ได้อธิบาย 
ความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมสตูล-เคดาห์นี้ว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมลายูมุสลิม มีวัฒนธรรมประเพณี 
เหมือนชาวมลายูทั่วไป รวมทั้งภาษาพูดก็เป็นส าเนียง ของชาวเคดะห์ ซึ่งเป็นภาษาพูดกันในรัฐต่างๆ ทางตะวันตก-
เฉียงเหนือของมาเลเซียปัจจุบัน ทั้งเป็นภาษาพูดที่คล้าย และเข้าใจกันทั่วไปทั้งประเทศมาเลเซียก็ตาม  
ซึ่ ง ก็ ไ ม่ แปลกที่ วั ฒนธรรมดั ง กล่ า ว จะกล าย เป็ น  วัฒนธรรมร่ ว ม  ( shared culture)  (Muneenam, 
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Suwannattachote, and SriMustikasari, 2017)  ที่ถ่ายทอดและสืบสานกันเนื่องจากปฏิสัมพันธ์และการตกทอด
สืบสานจากบรรพบุรุษร่วม  

นอกจากนี้ เมื่อศึกษาถึงการรับเพลงมัรฮาบันมาใช้ในพิธีกรรมอะอีเกาะห์สามารถอธิบายด้วยผลการศึกษา
ด้านมานุษยดุริยางควิทยาของ ทยา เตชะเสน์  (2558) ที่กล่าวถึงการกระจายของบทเพลง “เพลงดีเกีย” วัฒนธรรม
ชาวมุสลิม ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาวจังหวัด ซึ่งเพลงที่ใช้ร้องในพิธีการแต่งงาน มีพัฒนาการมาจาก 
การสวด“ซีกิร” หรือการสวดสรรเสริญต่อศาสดา ของชาวอาหรับ ต่อมา แพร่กระจายมาสู่ประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และเข้ามาทางตอนใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดประเพณีที่เป็นบทเพลง 
ในชุมชนมุสลิม 
 

2. พิธีกรรมของการท าอะกีเกาะห์ที่ตรงกับหลักการทางศาสนา  
การท าอะกีเกาะฮฺที่ตรงกับหลักการทางศาสนาของหมู่บ้านแห่งนี้ คือ การท านูหรีแกงแพะ กินกับ  

ข้าวเหนียวเหลือง หรือ กินกับข้าว จากการเชือดสัตว์อะกีเกาะฮฺในวันที่ 7 ของการโกนผมไฟเด็ก โดยเชิญผู้คน 
ในหมู่บ้านรวมไปถึงคนจน เขามาร่วมงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท ากันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอด
กันมาและตรงกับหลักฐานที่ว่า การน าสัตว์ที่ท าอะกีเกาะฮ์ มาท าเป็นอาหารส าเร็จรูป เช่น เเกง ต้ม เป็นต้น 
เป็นการปฏิบัติของชนสะลัฟ26 โดยการเชิญพี่น้องมุสลิมมาร่วมรับประทาน ซึ่งเป็นประเพณีท่ียังได้รับความนิยมและ
ปฏิบัติตามทั้งในชุมชนมุสลิม ทั้งที่เป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิม เช่น ในการศึกษาศึกษาของ สุรีย์ เงตฉนุ่ย  (2550) หรือ
ชุมชนที่รับอิสลามใหม่ เช่น ชนเผ่า Bajo  (Obie, 2020) ทั้งนี้เนื่องจากพิธีกรรมดังกล่าวสอดรับกับหลักการ 
ทางศาสนาและมีหลักฐานจากการปฏิบัติของท่านศาสดา จึงท าให้พิธีกรรม (adat) มีความสอดคล้องการศาสนา 
(agama) และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง (tension) ระหว่างกัน พิธีกรรมหรือประเพณีดังกล่าวและสามารถ 
ด ารงอยู่ได้ (Harnish, 2011)  

 
3. อะกีเกาะห์ไม่ได้เลือนหาย แต่สิ่งท่ีหายไปคือประเพณี  
การท าอะกีเกาะห์ถือว่าเป็นซุนนะฮฺที่เน้นให้กระท า เนื่องจากว่าได้มีหลักฐาน จากบรรดาเจ้าของหนังสือ

สุนันได้บันทึกหะดีษที่รายงานโดย สะมุเราะหฺ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า 

(( َويَُسمَّى يُْحلَقُُّوَُّ َسابِِعهُِّ يَْومَُّ َعْنهُُّ تُْذبَحُُّ ِبعَِقْيقَتِهُِّ َرِهْينَةَُّ َمْولُْود ُّ ُكل ُّ )). 
      ความว่า “เด็กท่ีเกิดมาทุกคน ถูกค้ าประกันด้วยกับอะกีเกาะห์ของเขา โดยจะต้องเชือดให้กับเขาในวันที่ 7 
ของการเกิด และจะโกนศีรษะ และตั้งชื่อให้เขา” 

นั่นก็หมายความว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งทางศาสนาที่ชาวมุสลิมต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติตามค าสอนของ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้ที่เป็นแบบอย่างของประชาชาติอิสลาม 

                                                           
26 สะลัฟ คือ คนในยุค 300 ปีแรกหลังจาการเสียชีวิตของท่านศาสดา 
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จากข้อค้นพบผู้วิจัยเห็นว่าในอดีตมีประเพณีบางอย่างที่แทรกเข้ามาในการท าอะกีเกาะห์ เช่น การขึ้นเปล  
การยืนเรียงเป็นวงกลมพร้อมกล่าวศอลาวัตตามท่วงท านอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลักฐานจากอัลกุรอาน 
หรือหะดิษ  จึงท าให้เลือนหายไปจากหมู่บ้านแห่งนี้อันเนื่องจากผู้คนในปัจจุบันมีการศึกษาอิสลามมากขึ้น 
(Harnish, 2011)  จึงท าให้มีความรู้ และความเข้าใจในอิสลาม ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ผู้คนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับหลักการ
อิสลามมากเท่าไหร่ พิธีกรรมที่พบเห็นก็มาจากการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาถึงการสูญหายของประเพณีที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนา    (สุรีย์ เงตฉนุ่ย, 2550) และ 
ขาดผู้สืบทอด (ทยา เตชะเสน์, 2558) ซึ่งเป็นปัญหาที่อารีฟีน บินจิ (2550) ได้พบและแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่ก าลังถูกท าลายและสูญหายในชุมชนชาวมลายูในประเทศไทย  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบของการวิจัยนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการท าอะกีเกาะห์ นั้นเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่มุสลิม 
ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางของท่านศาสดา ส่วนวัฒนธรรมของการท านูหรีในวันอะกีเกาะห์ตามชุมชน 
บ้านฉลุงเจ๊ะบิลังถือว่าเป็นวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตที่สวยงาม และเหมาะสมกับบริบทของคนในหมู่บ้าน ซึ่งควรรักษา
โดยการจัดท านูหรีในวันอะกีเกาะห์เหมือนกับที่เคยท ามาก่อน เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในชุมชนและ
อนุรักษ์ไว้เพ่ือให้คงอยู่ต่อไปจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานในภายภาคหน้า  โดยอาจตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจนั้นจะสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือศาสนาหรือไม่  
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การร่วมท าบุญกุโบร์ : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านมุสลิม – ต่างศาสนิก 

Shared Cemetery Ritual: Sharing Sacred Space  

among Muslim and Non-Muslim 

 
  ญามีละฮ์ ไหมหมาด1  ซัมซู  สาอุ2  และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 

 
บทคัดย่อ 
 

ศูนย์รวมทางจิตใจ ความเชื่อ ความศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนต่อเรื่องบรรพบุรุษอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชน
ชาวบ้านชะรัด อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงที่มีมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่โดยมีพิธีกรรมร่วมกัน 
บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้ มุ่งน าเสนอเรื่องของท าบุญกุโบร์ร่วมกันของมุสลิมและต่างศาสนิก ผลการศึกษา
พบว่า การท าบุญกุโบร์ร่วมกันของมุสลิม ต่างศาสนิก เป็นการเชื่อมโยง รอยเรียงเครือญาติที่มีความเชื่อ  
ความศรัทธาต่อบรรพบุรุษที่ตกทอดความเชื่อของทวดโหม โดยมีประวัติความเป็นมาของทวดโหม เป็นต านาน
เรื่องราวของวีระบุรุษในท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติของบ้านเมือง ลักษณะเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศูนย์ร่วมทางจิตใจในชุมชน และสายโยงเชื่อมระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิก โดยมีพิธีกรรม
ท าบุญกุโบร์ร่วมกัน เป็นการวมตัวกันของลูกหลานทวดโหมทั้งไทยพุทธและมุสลิม ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 
การสวดมนต์ขอดุอาร์ การเยี่ยมกุโบร์ และมีพิธีการจุพลุแก้บนไว้น้ าแดง ของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งสิ่งนี้เป็นการให้
ความเครารพรักต่อบรรพบุรุษ เชื้อสายเดียวกัน ท าให้เกิดการรวมตัวกัน ที่จัดพิธีกรรมข้ึน   

 
ค าส าคัญ: ท าบุญกุโบร์ ชาวพุทธมุสลิม จังหวัดพัทลุง 
  
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย ์ดร., คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
 



529 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

บทน า  
ศาสนาแต่ละศาสนาจะมีแบบแผน แนวทางในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านของการศรัทธาและ  

ความเชื่อ แต่ถึงอย่างไรการให้ความเครารพต่อกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนต่อกัน เป็นสิ่งที่มีอยู่ใน  
ทุกๆศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะของศาสนา และในแต่ละพิธีกรรมล้วนแล้ว 
มีจุดมุ่งหมายในพิธีกรรมนั้น ๆ ในสังคมที่อยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมย่อมมีความหลากหลายทางศาสนา  
ซึ่งความเป็นพ่ีน้องย่อมไม่ได้ถูกแบ่งแยกเพียงเพราะศาสนาที่ต่างกัน การที่มีพิธีกรรมร่วมกันของชาวมุสลิมกับ  
พุทธศาสนา เป็นสิ่งที่มีหลักการ และขอบเขตในการปฏิบัติ ซึ่งในการเกิดพิธีกรรมร่วมกัน ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อ 
วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่นเดียวกันกับชุมชนชาวชะรัด ในจังหวัดพัทลุง ที่เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม ที่มีพิธีกรรม
บางอย่างที่ได้ท าร่วมกัน การด าเนินชีวิตอยู่ด้วยกันในหมู่บ้าน ไม่ได้มาแบ่งแยก จ ากัดทางศาสนาแค่นั้น  

ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของการเยี่ยมกุโบร์ของชาวมุสลิม เป็นสิ่งที่กระท าสืบทอดกันมาในชุมชน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงมีการปฏิบัติกันอยู่  การกระท าทางพิธีการศาสนานั้นเป็นเรื่องของศาสนา  
เป็นสิ่งที่เฉพาะ ในบางศาสนาการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ศาสนาอ่ืนไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกระท า
ได้ เช่นกันดั่งของศาสนาอิสลามที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ ได้ ตามหลักการของศาสนาที่มี 
ในหลักฐานจากอัลกรุอานกล่าวว่า :"ส าหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน และส าหรับ ฉันก็คือศาสนาของฉัน" 
(อัลกุรอาน สูเราะฮ์ อัล-กาฟิรูน :6 )  ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้มีพิธีกรรมร่วมกันของชาวมุสลิมและ 
พุทธ นั่นคือ ความเป็นเครือญาติ ญาติพ่ีน้อง ที่สืบสายตระกูลเดียวกัน โดยจุดเชื่อมโยงระหว่างกันและกันนั่นคือ 
ทวดโหม ผู้เป็นเจ้าเมือง และนับถือศาสนาอิสลาม หลุมฝั่งศพของท่านอยู่ในหมู่บ้าน เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปี 
ตระกูลก็ได้ขยายไปหลากหลาย จนมีทั้งคนที่นับถือศาสนาพุทธอยู่ด้วย 

 มีงานวิจัยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคมที่มีความแตกต่างด้านศาสนา จากส่วนหนึ่งของวิจัย  
ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาชุมชนต้นแบบต่างศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติในแขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร (การพัฒนาสังคม) ได้กล่าวไว้ว่า ความสงบสุขร่มเย็นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกสังคม  
มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแบบพ่ึงพาอาศัยกันและกัน โดยมุ่งหวังจะได้รับความคุ้มครองและได้รับประโยชน์ 
จากกันและกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่า ทุกคนมีความส านึกในชาติ คือถือว่าตนเป็นคนไทย รักผืนแผ่นดินไทย คนไทยทุกคน
ไม่ว่าเชื้อชาติใด เมื่อมาอยู่ร่วมกันก็ถือเป็นเพ่ือนร่วมชาติเป็นพี่น้องกัน อนึ่ง ทุกคนมีศาสนาแม้จะแตกต่างกัน แต่ก็มี
หลักการเดียวกัน คือทุกศาสนาสอนให้ตนเป็นคนดี มีน้ าใจ มีเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่วิวาทบาดหมางกัน 
ประกอบอาชีพสุจริตเพ่ือสร้างตน สร้างสังคม และประเทศชาติให้มั่นคง ทุกคนมีความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ 
แม้จะเป็นชาวพุทธแต่ก็ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชนด้ วยทศพิธราชธรรม  
เหตุปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนต่างศาสนาในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งหลักการและพฤติการณ์ดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสังคม  
ต่างศาสนาในที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี (พรอุษา ประสงค์วรรณะ, 2557) 
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ผู้วิจัยสนใจเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก พิธีกรรม ความเชื่อทางศาสนา เป็นสิ่งที่เป็นของเฉพาะศาสนานั้น ๆ 
และมีความแตกต่างกัน การที่จะมาท าพิธีกรรมร่วมกันเป็นสิ่งที่น่าสนใจในรายละเอียดของพิธีกรรมนั้น ๆ มีวิธีการ 
หรือรูปแบบปฏิบัติอย่างไร ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องการร่วมท าบุญกุโบร์ เพ่ือต้องการศึกษาพิธีกรรม และรูปแบบ
การท าที่เกิดขึ้นโดยร่วมกันของทั้งชาวพุทธและมุสลิม และการเปลี่ยนแปลงของศาสนา เนื่องจากการร่วมท าบุญ  
กุโบร์ของชาวพุทธและมุสลิม เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในชุมชน และอีกท้ังทว่าความรู้นี้หากถูกเผยแพร่ออกไป ถือเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของเครือญาติ ที่ไม่ได้จ ากัดแค่เฉพาะศาสนา และอีกทั้งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นมรดก  
ทางวัฒนธรรมของชุมชน หากงานชิ้นนี้ส าเร็จจะเป็นการยกระดับองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชน
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของผู้สนใจและแวดวงนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาการท าบุญกุโบร์ร่วมกันของมุสลิมกับต่างศาสนิก 
 
วิธีการศึกษา  

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา ใช้การลงพ้ืนที่ในชุมชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผู้รู้จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นคนเก่าแก่และเป็นที่นับถือของหมู่บ้าน อีกทั้งเป็นบุคคลที่ได้รับการแนะน าจากชุมชน  
เมื่อผู้วิจัยเข้าไปสอบถาม  และหมู่บ้านชะรัดเป็นชุมชนที่เป็นต าบลดั้งเดิมของอ าเภอกงหรา มีต านานการสร้าง  
เมืองชะรัด มีทวดมรโหม ซึ่งเป็นผู้ก่อก าเนิดชุมชนอิสลามครั้งแรกที่ชุมชนบ้านชะรัด ชุมชนบ้านชะรัดเป็นชุมชน
ใหญ่ มีประเพณีวัฒนธรรมที่ถือแบบอย่างมาจากเมืองปัตตานี และได้ขยายออกเป็นชุมชนหลายชุมชนในเวลาต่อมา
ประวัติความเป็นมา ทวดโหม เป็นต านานที่เล่าเรื่องราวของวีระบุรุษในท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติของบ้านเมืองที่เล่า
สืบทอดกันมาโดยวิธีมุขปาถะ สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ลักษณะเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ์ของมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  และได้ขยายออกเป็นชุมชนหลายชุมชนในเวลาต่อมา คุณค่ามรดกทางภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ ความเชื่อ ความศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนอ าเภอกงหรา และ
ชุมชนใกล้เคียง บทบาทของชุมชนที่มีต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านไทยพุทธ – 
มุสลิมในชุมชน การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาถิ่น ในแบบกึ่งโครงสร้าง จากนั้นท าการแปลและ  
สรุปความเป็นภาษาไทย  

ในการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการศึกษาเรื่ อง การประนีประนอมระหว่างประเพณี 
(Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion) ภายใต้กระแสการฟ้ืนฟูอิสลามในชุมชนมุสลิมของ Harnish 
(2011) ร่วมกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมร่วม (shared culture) ในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยของ 
Muneenam, Suwannattachote  and SriMustikasari  (2017) เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา และอภิปรายผล  
ซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อต่อไป 
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ผลการศึกษา  
 ทวดโหม : ผู้ก่อก าเนิดชุมชนอิสลามครั้งแรกในชุมชน 

ต านานทวดโหม ชื่อเรียกในท้องถิ่น ต านานทวดโหมลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเภท
วรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษาพ้ืนที่ปฏิบัติ บ้านชะรัด หมู่ที่ ๕ ต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ต าบลชะรัด 
เป็นต าบลดั้งเดิมของอ าเภอกงหรามีต านานการสร้างเมืองชะรัด มีทวดมรโหมซึ่งเป็นผู้ก่อก าเนิดชุมชนอิสลาม  
ครั้งแรกที่ชุมชนบ้านชะรัด ชุมชนบ้านชะรัดเป็นชุมชนใหญ่ มีประเพณีวัฒนธรรมที่ถือแบบอย่างมาจากเมืองปัตตานี 
และได้ขยายออกเป็นชุมชนหลายชุมชนในเวลาต่อมาประวัติความเป็นมา ทวดโหม เป็นต านานที่เล่าเรื่องราวของ  
วีระบุรุษในท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติของบ้านเมืองที่เล่าสืบทอดกันมาโดยวิธีมุขปาถะ สืบทอดกันมาเป็นเวลา  
หลายร้อยปี ลักษณะเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

วรรณกรรมพ้ืนบ้านประกอบด้วย โครงเรื่องของแต่ละส านวน ลักษณะเด่นของแต่ละส านวน และ
ความสัมพันธ์และบทบาทในวิถีชีวิตประเภท ต านานพ้ืนบ้าน โครงเรื่องของแต่ละส านวน ทวดโหม หรือ มะระโหม 
เป็นต านานที่แพร่หลาย ในท้องที่บ้านชะรัด อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีเรื่องเล่าว่า ทวดโหมหรือทวดมะระโหม
เป็นน้องชายของทวดหมหรือมะระหุ่มเป็นชาวเมืองตรังกานู ได้เดินทางออกจากบ้านเที่ยวพเนจรเรื่อยมาจนถึง  
เมืองละงู จังหวัดสตูล ได้ทราบว่าที่เมืองนี้มีผู้รู้ทางวิชาอาคมแก่กล้าเป็นที่เกรงขามของชาวบ้านทั่วไปชื่อว่า "โต๊ะงู” 
ทวดโหมจึงให้ชาวบ้านพาไปหาแต่ชาวบ้านมีความกลัวโต๊ะงูจึงเพียงแต่ชีแนะบ้านให้เท่านั้น เมื่อทวดโหมเข้าไปหา
โต๊ะงูๆ ก็คิดจะฆ่าทวดโหมเสีย แต่ทวดโหมได้ขอผัดไปเป็นวันรุ่งขึ้น เพ่ือให้โต๊ะงูได้ประกาศให้ชาวบ้านทราบเรื่อง
และมาคอยชมการฆ่าครั้งนี้ด้วย พอรุ่งเช้าชาวบ้านต่างก็มาดู โต๊ะงูพยายามฆ่าทวดโหมโดยกระโดดเข้าไปแทง 
ทวดโหมถึง ๓ ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวทวดโหมได้ โต๊ะงูจึงยอมแพ้ และขอสมัครเป็นลูกศิษย์ทวดโหม ต่อมา  
ไม่นานทางกรุงสุโขทัยประกาศหาคนดีมีฝีมือไปช่วยราชการศึก ทวดโหมจึงเดินทางไปกรุงสุโขทัยเพ่ือรับอาสาปราบ
ศึกษาจนสามารถตัดศีรษะแม่ทัพข้าศึกได้ มีความดีความชอบมากจึงได้รับราชการอยู่ในกรุงสุโขทัย ต่อมาขุนนาง   
ที่ใกล้ชิดคิดจะก าจัดทวดโหม เพราะกลัวว่าจะเป็นกบฏ แต่ทวดโหมทราบเรื่องเสียก่อนจึงหนีกลับเมืองพัทลุง  
โดยนั่งมาในกระทะใบบัวขนาดใหญ่ ใช้ไม้ไผ่เป็นไม้ถ่อมาจนถึงคลองชะรัด ได้ปักไม้ถ่อเอาปลายลงไว้ริมคลอง ต่อมา
ไม้ถ่อได้ออกเป็นก่อไผ่มีอยู่จนถึงทุกวันนี้ อยู่ต่อมาทวดโหมได้สิ้นชีวิตลงที่ชะรัด และได้ปลูกศาลาคร่อมไว้ ชาวบ้าน
เรียกว่า "ศพทวดโหม” จนกระท่ังทุกวันนี้ คุณค่ามรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ 
ความเชื่อ ความศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนอ าเภอกงหรา และชุมชนใกล้เคียง บทบาทของชุมชนที่มีต่อมรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านไทยพุทธ – มุสลิม 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง (2562) ได้น าเสนอประวัติความเป็นมาของทวดโหม ส่วนหนึ่งจาก
บทความดังต่อไปนี้ 

ต้นพุทธศตวรรษที่ 22 เมืองพัทลุงถูกปกครองโดย เจ้าเมืองที่นับถือศาสนาอิสลาม ชื่อ ตาตุมะระหุ่ม
(สุลต่าน สุไลมาน ต้นตระกูล ณ พัทลุง) ตั้งเมืองอยู่ที่หัวเขาแดง จากบันทึกของฮอลันดากล่าวว่า เมืองปัตตานี  
ก่อกบฏ คิดแยกตัวจากกรุงศรีอยุธยา ยกทัพเข้าตีเมืองพัทลุงที่หัวเขาแดง ตามหนังสือประวัติศาสตร์ ตระกูลสุลต่าน
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สุไลมานกล่าวว่า เมืองพัทลุง ตั้งอยู่ที่หัวเขาแดง ที่ถูกพวกปัตตานีโจมตีนั้น ตาตุมะระหุ่ม (สุลต่าน สุไลมาน)  
หาได้ทิ้งเมืองไม่ คงปรับปรุงเมืองขึ้นใหม่ให้แข็งแรงเพ่ือเตรียมรับการโจมตีใหม่ แต่ได้มอบหมายให้ท่านสุไลมาน  
เพรีชี ผู้เป็นน้องชายไปสร้างเมืองใหม่ท่ีเขาชัยบุรี ไว้สกัดกั้นศึกจากทางบก 

ต่อมา เมือเสร็จสิ้นจากศึกสงคราม เมืองพัทลุง ที่หัวเขาแดงกลายเป็นเมืองสงขลา โดยปริยาย ปกครองโดย 
ตาตุมะระหุ่ม (สุไลมาน) ส่วนเมืองพัทลุงที่เขาชัยบุรี กลับกลายเป็นเมืองพัทลุงที่ตั้งใหม่ ปกครองโดย ตาตุมะระโหม 
ผู้เป็นน้องชาย 

ในสมัยการปกครองของท่านเพรีชี ที่เมืองเก่าชัยบุรี ได้มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นที่เมืองไทรบุรี ท่านจึงได้
ยกทัพไปทางไทรบุรี แต่เมืองเดินทางไปถึงเมืองชะรัด(ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง ในปัจจุบัน) ก็ได้เกิดล้มป่วย  
ถึงแก่อสัญกรรม เหล่าผู้ติดตามจึงฝังศพท่านไว้ที่นั่น และพากันตั้งถิ่นฐาน เป็นชุมชนมุสลิมอยู่ที่นั่น จนถึงปัจจุบัน 
ชาวบ้านเรียกท่ีฝังศพ ตาตุมะระโหม เพรีชีว่า “สุสานทวดโหม” 

 
 พิธีกรรม : การร่วมท าบุญกุโบร์ 

ในทุก ๆปีจะมีพิธีกรรมการเยี่ยมกุโบร์ของทวดโหม ในวันเพ็ญเดือนห้า และเป็นการรวมตัวกันของ 
เครือญาติ ลูกหลาน เหลนโหลน สายตระกูลที่สืบเชื้อเดียวกัน โดยมีทั้งคนที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม 
มาร่วมท าพิธี เป็นการแสดงออกถึงความรัก และการร าลึกถึงบรรพบุรุษ ดังเช่นข่าวที่ออกทางเว็บไซต์ของ  
จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

 
วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 

มูลนิธิพระยาพัทลุงขุนคางเหล็ก สุลต่านสุลัยมาน และคณะ ร่วมงานวันเพ็ญเดือนห้า ท าบุญสวดดูอาร์  
ขอพรให้ท่านสุลต่านฟารีชี(ทวดโหม) 

ณ สุสานสุลต่านฟารีชี(มัสยิดบ้านชะรัดเหนือ) ม.5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 
โดยมีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม วันเยี่ยมกูโบร์ 
พร้อมด้วยโต๊ะอิหม่าม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

**ท่านสุลต่านฟารีชี หรือพ่อตาขุนเพชร(น้องชายท่านสุลต่านสุลัยมาน) ได้รับการแต่งตั้งจาก  
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุงคนแรกที่เขาเมืองชัยบุรี เมื่อปี พ.ศ.2212 

ข้อมูลจากแฟนเพจเฟสบุ๊ค ที่นี้พัทลุง 
 
การเข้าร่วมวันท าบุญกุโบร์ จะเกิดขึ้นในชุมชนที่มีทั้งพร้อมด้วยโต๊ะอิหม่าม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่ีน้อง

ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยจะมีพิธีกรรมต่าง ๆที่สามรถแสดงอย่างชัดเจน และในพิธีกรรม
นั้นๆจะมีการปฏิบัติเฉพาะของแต่ละศาสนา ดังนี้ 
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 ชาวพุทธ :  
- ท าบุญ  
- ขอพรให้ท่านสุลต่านฟารีชี(ทวดโหม)  
- ช่วยท าความสะอาดสุสาน (หลุมฝั่งศพ)  
- การบริจาคเงินให้กับมัสยิด  
- การพบปะพูดคุยกันในระหว่างชาวพุทธและมุสลิม เสมือนเป็นวันรวมญาติ 

ก่อนหน้านี้ สุสานยังไม่ได้มีการสร้างเป็นอาคารขึ้นมา แต่ยังเป็นดิน และมีการถ่มทรายในทุกๆปีเมื่อมีการท าบุญ 
กุโบร์ แต่เมื่อชาวพุทธเข้ามามีส่วนร่วม ก็ได้มีการสร้างอาคารให้กับสุสานอย่างสวยงาม และมีการออกแบบตกแต่ง 

ที่มีความศิลปกรรมที่สวยงาม 
(สัมภาษณ,์20 กันยายน 2563) 

 
ชาวมุสลิม :  
- การขอดุอาร์ให้กับทวดโหม  
- การท าความสะอาดสุสลา(กุโบร์) ของทวดโหม  
- การพบปะพูดคุยกันในระหว่างชาวพุทธและมุสลิม เช่นเดียวกัน 

และนอกจากการท าบุญกุโบร์ที่จัดขึ้นในทุก ๆปีแล้ว ยังมีการไปบ่นบานของชาวบ้านในชุมชนต่อกุโบร์  
ทวดโหม และมีการแก้บ่น โดยการถวายน้ าแดง และจุลูกประทัดที่กุโบร์ทวดโหม ซึ่งพิธีกรรมต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่ง  
ที่กระท าและมีความเชื่อเหมือนกันทั้งชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธและชาวมุสลิมบางส่วนในชุมชนที่เชื่อในเรื่อง  
ดั่งกล่าว  

 จากบทส าภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน ได้กล่าวไว้ว่า   
“ทวดโหมเป็นสิ่งที่เป็นมรดกต่อชุมชม เพราะท่านเป็นคนที่น าศาสนาอิสลามเข้ามาในบ้านเมือง และยังมีเหตุการณ์
ที่ชาวบ้านได้ฝันถึงท่าน และในทุกๆปี จะมีพิธีกรรมทางศาสนา คือ การท าบุญกุโบร์ การเยี่ยมกุโบร์ แต่ในช่วงหลัง
จะมีชาวพุทธที่มาร่วมพิธีกรรมนี้ด้วย เพราะพวกเราถือว่า นี้คือสายตระกูลเดียวกัน และพวกเรามีความเชื่อความ

ศรัทธาที่มีต่อทวดโหม” 
(สัมภาษณ,์ 20 กันยายน 2563) 

ความเกี่ยวโยงระหว่างเครือญาติ สู่พิธีกรรมร่วมกัน 
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 

ต้นพุทธศตวรรษที่ 22    เมืองพัทลุงถูกปกครองโดย เจ้าเมืองที่นับถือศาสนาอิสลาม ชื่อ ตาตุมะระหุ่ม
(สุลต่าน สุไลมาน ต้นตระกูล ณ พัทลุง) ตั้งเมืองอยู่ที่หัวเขาแดง จากบันทึกของฮอลันดากล่าวว่า  เมืองปัตตานี  
ก่อกบฏ คิดแยกตัวจากกรุงศรีอยุธยา  ยกทัพเข้าตีเมืองพัทลุงที่หัวเขาแดง ตามหนังสือประวัติศาสตร์  
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ตระกูลสุลต่านสุไลมานกล่าวว่า “เมืองพัทลุง ตั้งอยู่ที่หัวเขาแดง ที่ถูกพวกปัตตานีโจมตีนั้น ตาตุมะระหุ่ม 
(สุลต่าน สุไลมาน)  หาได้ท้ิงเมืองไม่ คงปรับปรุงเมืองขึ้นใหม่ให้แข็งแรงเพ่ือเตรียมรับการโจมตีใหม่ แต่ได้มอบหมาย
ให้ท่านสุไลมาน เพรีชี ผู้เป็นน้องชายไปสร้างเมืองใหม่ท่ีเขาชัยบุรี ไว้สกัดกั้นศึกจากทางบก 

ต่อมา เมือเสร็จสิ้นจากศึกสงคราม เมืองพัทลุง ที่หัวเขาแดงกลายเป็นเมืองสงขลา โดยปริยาย ปกครองโดย 
ตาตุมะระหุ่ม(สุไลมาน) ส่วนเมืองพัทลุงที่เขาชัยบุรี กลับกลายเป็นเมืองพัทลุงที่ตั้งใหม่ ปกครองโดย ตาตุมะระโหม 
ผู้เป็นน้องชาย 

 
สมัยกรุงธนบุรี 
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่า เหล่าบรรดาหัวเมืองต่าง ๆที่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา ต่างพากันตั้งตัว 

เป็นใหญ่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช(หนู) ประกาศตนเป็นอิสระ  ตั้งชุมนุมขึ้นเรียก “ชุมนุม-เจ้านคร”  มีอ านาจ
ปกครองหัวเมืองมลายูทั้งหมด  เจ้าพระยานครได้ส่งหลานชื่อพระยาท่าเสม็ด มาปกครองเมืองพัทลุง พัทลุงได้ย้าย
เมืองมาอยู่ที่ บ้านปราณ (ท่าเสม็ด) อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครองเมืองอยู่ได้ 1 ปีก็ถึงแก่กรรม  
เจ้าพระยาพิมลขันธ์มาเป็นเจ้าเมืองพัทลุงแทน 

พระยาพิมลขันธ์ อดีต เป็นสามีท้าวเทพกษัตรี เมืองถลาง แต่ด้วยบาดหมางกับพระยาถลาง (อาด) ซึ่งเป็น
น้องชายท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร  พระยาพิมลขันธิได้ย้ายเมืองไปอยู่ที่บ้านควนมะพร้าว ภายหลังเรียกว่า 
“บ้านพญาขันธ์” ในปัจจุบัน ต่อมาพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาตี ชุมนุมพระยานคร เจ้าพระยานคร และ 
พญาขันธ์ได้ยกทัพหนี ทิ้งเมืองไปอยู่ปัตตานี จนพระเจ้าติดตามไปถึงเมืองปัตตานี ทั้งสองจึงถวายตัวสวามิภักดิ์  
พระเจ้าตากสินโปรดเกล้าให้ นายจันทร มหาดเล็กมาเป็นเจ้าเมืองแทนเจ้าเมืองเชื้อสายตระกูล ณ พัทลุง 

 การกระท าดังกล่าวท าให้ ตระกูล ณ พัทลุง ต่อต้านเจ้าเมืองพัทลุงคนใหม่ พบในพงศาวดารเมืองพัทลุง  
ซึ่งเขียนโดยหลวงศรีวรฉัตร (พิณ จันทโรจน์วงศ์) กล่าวว่านายจันทรมหาดเล็กเจ้าเมืองพัทลุง ว่าราชการได้ 3 ปี  
ก็ถูกถอดจากราชการ  ต าแหน่งเจ้าเมืองพัทลุงจกตกแก่ ตระกูล ณ พัทลุง อีกครั้งในปี พ.ศ. 2315 พระเจ้าตากสิน
มหาราชได้โปรดเกล้าฯให้ นายขุน บุตรพระยาราชบังสัน (ตะตา) เป็นเจ้าเมืองพัทลุง เรียกว่า “พระยาพัทลุง  
ขุนคางเหล็ก” ได้ย้ายเมืองมาอยู่ที่บ้านโคกลุง พระยาพัทลุง(ขุนคางเหล็ก)มีที่ท่าเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา  
คงเนื่องจากพระยาพัทลุง ซึ่งจงรักภักดีต่อพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นอันมาก และทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา จนกระทั่งไม่พอพระทัย ให้ศาสนาอ่ืนๆที่มีหลักธรรมบางประการขัดต่อ
พระพุทธศาสนา เข้ามาอิทธิพลกับคนไทย ปรากฏหลักฐานว่าทรงออกประกาศห้ามอย่างเฉียบขาด ใน พ.ศ. 2317 
แปลโดย มองเซนเยอร์เลอบอง มีความว่า 

       “…ประกาศของสยาม ลงวันที่ 13 เดือน ตุลาคม ค.ศ. 1774 (พ.ศ.2317) 
          ห้ามมิให้ชาวสยามเข้ารีต และนับถือศาสนาพระมะหะหมัด……” 
ถึงอย่างไร พระยาพัทลุง(ขุนคางเหล็ก) ก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธด้วยเหตุผลทางการเมืองเท่านั้น   

จากบันทึกของตระกูล ณ พัทลุง ตอนหนึ่งกล่าวว่า พระยาพัทลุง (ทองขาว) บุตรของพระยาพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าเมือง 
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ใน พ.ศ.2334-2360 ยังไม่ยอมให้น าเนื้อหมูเข้าบ้านของท่าน แสดงให้เห็นว่า พระยาพัทลุง(ทองขาว) ยังนับถือ
ศาสนาอิสลาม เพ่ิงนับถือศาสนากันจริงๆในรุ่นหลาน 

การเปลี่ยนศาสนาของพระยาพัทลุง(ขุนคางเหล็ก) ดูเหมือนจะไม่ได้ผลทางการเมืองเท่าที่ควร ตระกูล  
ณ พัทลุง ยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากราชธานี  อ านาจและอิทธิพลของเมืองพัทลุงลดลงเรื่อยๆ กล่าวคือ ใน พ.ศ. 
2318 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสนับสนุน จีนเหยียง หรือ หลวงสุวรรณคีรี ต้นตระกูล ณ สงขลา  
เป็นเจ้าเมืองสงขลา อีกทั้งยังยกเมืองสงขลา เมืองปากน้ าของพัทลุงไปขึ้นกับนครศรีธรรมราช ตลอดรัชสมั ย  
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระยาพัทลุง(ขุนคางเหล็ก) ต้องส่งบุตรธิดาไปถวายตัวในราชธานี จนสิ้นรัชสมัย
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

จากงานวิจัย อิสลาม : พัฒนาการของชุมชนมุสลิม : ศึกษาบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ส่วนหนึ่งว่า  
ชุมชนมุสลิมในประเทศไทยมีมาพร้อมๆ กับสมัยสุโขทัย บริเวณพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีในปัจจุบันปรากฏร่องรอยของ
อารยธรรมอิสลามที่เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย ในบริเวณทะเลสาบสงขลานั้น ปรากฏหลักฐานความเป็นชุมชนเมือง
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เกิดจากมุสลิมกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากพ้ืนที่อ่ืน และมีอ านาจในทางการเมื อง 
การปกครอง ในพ้ืนที่นั้น เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมายาวนาน ได้เผยแพร่ศาสนาเข้าสู่ชุมชนต่างๆ ท าให้คนในพ้ืนที่  
ที่เคยนับถือศาสนาอ่ืน เข้ารับอิสลามมากข้ึน ท าให้เกิดชุมชนมุสลิมขึ้นโดยรอบพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา (หน้า 68-69) 
กลุ่มชนมุสลิมเช่นพวกพ่อค้า นักเดินเรือ ได้เริ่มอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งบริเวณหัวเขาแดง กลางพุทธศตวรรษที่ 
22 ได้ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเมือง เติบโตขึ้นเป็นเมืองที่มีอ านาจครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาทั้งหมดและ
ประกาศเป็นเมืองอิสระไม่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา มีผู้น าคนส าคัญคือสุตต่านสุลัยมาน พ.ศ. 2232 กรุงศรี อยุธยา 
ส่งก าลังมาปราบปรามได้กวาดต้อนผู้คนบางส่วนไปไว้ที่เมืองไชยาและกรุงศรีอยุธยาบางส่วน (หน้า 3 - 4 )  
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีมุสลิมอพยพมาจากมลายู ตั้งรกรากอยู่ที่ สี่แยกบ้านแขก พระโขนง มีนบุรี หนองจอก 
ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครนายก นนทบุรี บางส่วนอพยพมาจากอินโดนีเซีย บางส่วนมาจากอินเดีย บางส่วนมาจาก

ยูนาน ชาวอาหรับที่มาค้าขายและตั้งรกรากอยู่ในบริเวณภาคใต้ (เอ่ียม ทองดี, 2547) 
ความเกี่ยวโยงระหว่างเครือญาติ สู่พิธีกรรมร่วมกันนั้น ทวดโหม คือจุดเชื่อมระหว่างความสัมพันธ์  

ที่มีต่อกันที่เรียกว่าญาติพ่ีน้องต่างศาสนิก และน ามาสู่การท าพิธีกกรรมร่วมกัน ดั่งบทส าภาษณ์ที่กล่าวว่า 
 

ความจริงทวดโหมคือคนที่นับถือศาสนาอิสลาม และได้น าศาสนาอิสลามมาเผยแพร่และท าให้เกิดศาสนา
อิสลามข้ึนในชุมชนชะรัดแห่งนี้ แต่เมื่อท่านเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดข้ึนทั้งคนที่ปกครองเมืองที่ได้ 

นับถือศาสนาพุทธ เมื่อกาลเวลาเดินล่วงมา ลูกหลานของท่านก็ได้กระจายไปทั่ว จนท าให้ลูกหลานของท่านนั้นมีทั้ง
คนมุสลิมและคนพุทธ คือตระกูล ณ พัทลุง 

(สัมภาษณ,์ 20 กันยายน 2563) 
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การเปิดกุโบร์ให้ต่างศาสนาเข้ามา 
การเข้าไปยังสถานที่ที่เรียกว่ากุโบร์ของคนนับถือศาสนาอิสลามนั้น มีข้อควรที่ต้องปฏิบัติ นักวิชาการ

อิสลาม (สายมัซฮับชาฟิอีย์ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ชายแดนภาคใต้ยึดถือ) มีความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า “ส าหรับผู้ชาย 
การเยี่ยมกุโบร์เป็นสุนัต (สนับสนุน) เพราะการอนุญาตในฮาดีษ (วัจนศาสดา)ดังกล่าวเจาะจงเฉพาะผู้ชาย “  
แต่ส าหรับสตรีนั้นนักวิชาการมีความคิดเห็นแตกต่างกันทั้งอนุญาตโดยมีเงื่อนไขและไม่อนุญาต  ด้วยเหตุนี้จึงไม่เห็น
สุภาพสตรีอยู่ในบริเวณ กุโบร์ (สุสาน) อาจเห็นบ้างอาจอยู่รอบนอกกุโบร์ ที่เป็นสัดส่วน อย่างไรก็แล้วแต่สุภาพสตรี
เกือบทุกคนก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้โดยเป็นคนคอยหุงข้าวปลาอาหารคาวหวานเลี้ยงผู้มาเยี่ยมกุโบร์ จะที่บ้าน  
ที่มัสยิด ที่ชุมชนจัดเตรียมไว้ 

ส าหรับผู้ที่จะไปเยี่ยมในการกุโบร์มิใช่ใครคิดจะเข้าก็เข้าจะออกออกก็ออก มีอิสระจะท าอะไรก็ได้ที่บริเวณ
กุโบร์ แต่จะมีกฎกติกาจรรยามารยาทบางประการเช่น 

1. ท าความสะอาดร่างกาย และเครื่องนุงห่มที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามและเหมาะสมกับสถานที่พร้อม
ทั้งสุนัต(สนับสนุน)ให้อาบละหมาดก่อนเข้ากุโบร์ 

2. สนับสนุนให้กล่าวขอความสันติสุขหรือสลามแก่บรรดาผู้เสียชีวิตทั้งก่อนเข้ากุโบร์ และหน้าหลุมศพ เช่น
กล่าวว่า “ 

ُُّ َشاءَُّ إنُّْ َوإِنَّا ُمْؤِمِنينَُّ قَْوم ُّ َدارَُّ َعلَْيُكمُّْ َسالم ُّ  تَْفِتنَّا َوال أَْجَرُهمُّْ تَْحِرْمنَا ال اللَُّهمَُّّ الِحقُونَُّ بُِكمُّْ ّللاَّ
 بَْعَدُهمُّْ

“เพราะมีหลักฐานจากหะดีษ (วัจนะศาสดา) 
 
ความว่า “ไม่มีผู้ใดที่เดินผ่านหลุมศพพ่ีน้องมุสลิมของเขาที่เคยรู้จักกันในดุนยา (โลกนี้)แล้วเขาก็ให้สาลาม 

นอกจากว่าคนในหลุมศพนั้นจะรู้จักเขาและตอบสลามให้แก่เขา”สายรายงานถูกต้อง 
 

3. อ่านกุรอ่านแล้วแต่ที่เขาสะดวก แล้วฮาดียะห์(มอบ)ผลบุญให้กับผู้ตายคนเดียวหรือให้พร้อมกับผู้ตาย  
คนอ่ืนทั้งหมดในหลุมศพนั้น หรือตั้งใจจะอ่านกุรอ่านให้ผู้เสียชีวิตนั้น ผลบุญการอ่านก็จะถึงผู้เสี ยชีวิตเช่นกัน หรือ
ไปอ่านกุรอ่านใกล้ผู้เสียชีวิตเลย ที่ดีหันหน้าไปทางผู้เสียชีวิต (ส าหรับการอ่านอัลกุรอานมอบให้แก่ผู้เสียชีวิตผลบุญ
จะถึงเขาหรือไม่นั้นนักวิชาการอิสลามมีความคิดเห็นแตกต่างกัน) 

4. ดุอาอฺ (ขอพร) ให้พระเจ้าอภัยโทษและอ่ืนๆต่อผู้เสียชีวิต 
ผลที่ได้รับจะเห็นได้ว่า เมื่อเข้าไปในสุสาน จะสะอาดมากเพราะแต่ละกุโบร์ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีการ

เตรียมความพร้อมโดยชุมชนจะมีผู้มีจิตอาสา ทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ท าความสะอาดกุโบร์และเตรียมความพร้อม
ด้านอื่นๆท่ีจะบริการคนมาเยี่ยมกุโบร์เรียกว่าอาจจะปีละครั้งที่คนในชุมชนจะมาพัฒนากุโบร์ 

คนที่อยู่ต่างถิ่นต่างอ าเภอ ต่างจังหวัดได้มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หลายๆคนจูงลูกจูงหลาน  
มาท าความรู้จักกัน นอกจากนี้ยังมีการบริจาคต่อญาติๆ เด็ก หรือบ้างกุโบร์มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนากุโบร์ 
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นอกจากนี้หลายกุโบร์ที่อยู่ในระดับอ าเภอระดับจังหวัดก็เป็นกุโบร์ที่ฝังศพคนไร้ญาติก็มีซึ่งแน่นอนที่สุดเขาเหล่านั้น
ก็จะได้อนิสงค์จากกิจกรรมนี้ไม่มากก็น้อยที่น าไปใช้ในกุโบร์ของพวกเขา(ซึ่งเขาเหล่านี้อาจจะรอคอยนับปีกว่า  
จะได้พบอีก) 

 ในพิธีกรรมการท าบุญกุโบร์ของชาวมุสลิมในชุมชนหมู่บ้านชะรัดนั้น การปฏิบัติ ของคนในชุมชนเป็นดั่ง 
เฉกเช่นที่ได้กล่าวมาข้างตน ซึ่งเมื่อประเด็นของคนที่นับถือศาสนาพุทธนั้น จะเข้ามายังกุโบร์ได้อย่างไร   
ดังบทสัมภาษณ์ที่กล่าวว่า 

 ในชุมชนบ้านหมู่บ้านชะรัดจะมีแค่การท าบุญกุโบร์ร่วมกันกับชาวพุทธศาสนาในเฉพาะพิธี 
ที่จะจัดให้ขึ้นแก่สุสานทวดโหมเท่านั้น ซึ่งชาวพุทธไม่ได้เข้าไปอยู่ในบริเวณหลุมฝัง และส่วนหลุมฝันศพของทวดโหม

จะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันกับหลุมฝังศพของหมูบ้าน แต่จะอยู่ด้านหน้าบริเวณกุโบร์ ซึ่งจะอยู่ติดกับถนน ชาวบ้าน
สามารถที่ข่ีรถผ่านสมารถมองเห็นและแวะดูได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปยังบริเวณกุบร์ของหมู่บ้าน ทั้งนี้จึงเป็นการบอก 

ได้ว่า ท าไมชาวบ้านมุสลิมจึงอนุญาตให้ชาวพุทธเข้ามาสุสาน กุโบร์ทวดโหมได้  
(สัมภาษณ,์20 กันยายน 2563) 

ฉะนั้นแล้วการเข้ามายังกุโบร์ของชาวพุทธ ไม่ได้เป็นการเข้าไปยังบริเวณกุโบร์ แต่จะอยู่นอกบริเวณกุโบร์ 
และในส่วนกุโบร์ของทวดโหมก็จะอยู่บริเวณด้านนอกของกูโบร์ แสดงให้เห็นว่าคนพุทธยังไม่ได้เข้าไปยังบริเวณ  
กุโบร์ และในการท าบุญกุโบร์ร่วมกันนั้น คนพุทธจะเข้าไปร่วมท าบุญกุโบร์ให้กับทวดโหม พร้อมกับชาวมุสลิม  
ซึ่งในขณะที่มีการยกมือขอพร น าโดยคนมุสลิม ขาวพุทธก็จะยกมือด้วยเช่นกัน 
 
สรุปและอธิปรายผล  

1. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของคนต่างศาสนิก โดยในหลักการของศาสนาอิสลามแล้ว  
ไม่มีการปฏิบัติเช่นนี้เกิดขึ้นในการร่วมพิธีกรรมในศาสนาระหว่างสองฝ่าย แต่ในการอาศัยอยู่ในสังคม การปฏิบัติ
ต้องไม่ละเมิด หรือก้าวก่ายกันและกัน มีขอบเขต และปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมตามความถูกต้อง จากงานวิจัย  
ส่วนหนึ่งระบุไว้ว่า การเชื่อมประสานระหว่างศาสนิกชนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของผู้น า ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าทางศาสนา และผู้อาวุโส การเชื่อมประสานเกิดขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมอันเนื่องมาจากหลักศาสนา 
กิจกรรมอันเนื่องมาจากประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น และกิจกรรมอันเนื่องมาจากการสนับสนุนของส่วนราชการ 
มีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, 2553) 

2. การเข้าร่วมพิธีกรรมการท าบุณกุโบร์ของคนพุทธ การท าบุญกุโบร์ เป็นพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม 
และเป็นพิธีกรรมของชาวชุมชนหมู่บ้านชะรัดที่  พิธีกรรมการเยี่ยมกุโบร์ดังกล่าวในปัจจุบันในชุมชนยังคงมี  
การกระท าในทุก ๆ ปี แต่ในส่วนของการการเข้ามายังกุโบร์ของชาวพุทธ ไม่ได้เป็นการเข้าไปยังบริเวณกุโบร์  
แต่จะอยู่นอกบริเวณกุโบร์ และในส่วนกุโบร์ของทวดโหมก็จะอยู่บริเวณด้านนอกของกุโบร์ แสดงให้เห็นว่าคนพุทธ
ยังไม่ได้เข้าไปยังบริเวณกุโบร์ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีพิธีกรรมร่วมกัน แต่ก็จะมีขอบเขตของมันอยู่ สิ่งไหนที่ไม่ควรจะท า 
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และสิ่งไหนที่อนุญาต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผ่านการเรียนรู้และให้เกียรติซึ่งกันและกันของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(Muneenam, Suwannattachote and SriMustikasari, 2017)  

กิจกรรมดังกล่าว หากมองในอีกมุม จะเห็นได้ว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ความเป็นญาติพี่น้อง จุดรวม
ของลูกหลาน จากจุดศูนย์รวมของท่านสองศาสนา น าพาผู้คนให้มาพบเจอกัน ในความเป็นญาติพ่ีน้อง โดยไม่ได้
ติดขัดมีปัญหาในเรื่องของศาสนา แม้ว่าจะนับถือศาสนาที่ต่างกัน แต่มีสายเลือดความเป็นพ่ีน้องที่เหมือนกัน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมตามหลักการอิสลาม 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างญาติพ่ีน้องด้วยกัน แต่นับถือศาสนาที่ต่างกัน หรือ  
เรียกได้อีกว่า จุดต่างของศาสนา กับความสัมพันธ์ในเครือญาติในการปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อมีพิธีกรรมเกิดขึ้น  
ควรปฏิบัติอย่างไร หากข้อมูลนี้มีการค้นคว้าน าเสนอต่อไป จะเป็นประโยชน์ต่อไปในสังคม และเพ่ือการวิจัย  
ครั้งต่อไป 
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การวิเคราะห์สื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19  
ที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคประชาชน 

An Analysis of ‘Self-Prevention from COVID-19 Disease’  

Infographics Media Created by the Government and Public Sector  
 

พรรณิกา  ตานินทร์1  เพทาย  สุวรรณชัย2   
สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล3  และสรคม ดิสสะมาน4 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 ที่ผลิตโดย
ภาครัฐและภาคประชาชน ในด้านเนื้อหา รูปภาพ และการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก กลุ่มตัวอย่างการวิจัย  
คือ สื่ออินโฟกราฟิกที่ผลิตโดยภาครัฐจ านวน 50 รายการ และที่ผลิตโดยภาคประชาชนจ านวน 50 รายการ  
ซึ่งเผยแพร่บน Facebook, Instagram, Twitter และเว็บไซต ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2563  

วิ ธี วิ จั ยส าหรับการศึ กษานี้ ใ ช้ วิ ธี การวิ เ คราะห์ เนื้ อหา เชิ งปริ มาณ  เก็บรวบรวมข้อมู ลด้ วย 
แบบบันทึกรหัส ทดสอบหาความเชื่อมั่นระหว่างผู้ลงรหัส และวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาในด้านเนื้อหา พบว่า สื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ส่วนใหญ ่
ถูกผลิตขึ้นเพ่ือสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปไม่จ ากัดเพศและวัย  เน้นการสื่อสารข้อมูลเป็นหลัก เนื้อหาส่วนใหญ่ 
ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

ส่วนผลการศึกษาในด้านรูปภาพ พบว่า สื่ออินโฟกราฟิกส่วนใหญ่บรรจุรูปภาพคนที่สื่อถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง และอยู่ ในรูปแบบของภาพประกอบในอินโฟกราฟิก ขณะที่ผลการศึกษา 
ด้านการออกแบบ พบว่า สื่ออินโฟกราฟิกส่วนใหญ่เน้นเรื่องความชัดเจนของสีเพ่ือสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายและ
สัดส่วนระหว่างกราฟิกและข้อความมีความสมดุลกัน 

ค าส าคัญ: สื่ออินโฟกราฟิก โรคโควิด-19 การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ 

 

 

 

___________________________________ 
1-2 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. 4 อาจารย ์ดร. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บทน า  
ปัจจุบันก าลังเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ขึ้นทั่วโลก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ทั้งทางด้าน

สาธารณสุข เศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิต (สุพริศร์ สุวรรณิก, 2563) โรคโควิด-19 นั้นเป็นโรคระบาดใหม่ที่ไม่เคย
เกิดขึ้นที่ ใดมาก่อน และเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย  ซึ่ งท าให้ โรคแพร่กระจายได้อย่ างรวดเร็ว  
(World Health Organizaion, 2020) ดังนั้นสิ่งส าคัญเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดใหม่ คือ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้คน เพ่ือท าให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สถานการณ์ และวิธีป้องกันตนเอง  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิดได้อย่างถูกต้อง โดยข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปแบบ
ของบทความ วิดีโอ งานวิจัย และอ่ืน ๆ ซึ่งผู้อ่านอาจจะต้องอาศัยความเข้าใจและใช้เวลาค่อนข้างมากเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองข้อมูลเหล่านี้ข้อมูลทางวิชาการและวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขนี้  อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ 
กับทุกคน แต่มีอีกสื่อข้อมูลหนึ่งที่แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน นั่นก็คือ สื่ออินโฟกราฟิก เป็นสื่อที่มีข้อความและ
รูปภาพประกอบกัน โดยจะเน้นการสื่อสารข้อมูลด้วยรูปภาพ สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้ผู้ชมเข้าใจ
ได้ง่ายและรวดเร็ว (ThaiBussinessSearch, 2019) จึงถือได้ว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการสื่อสาร 
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
               หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง รวมถึงภาคประชาชนต่าง ๆ ได้ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกขึ้นมามากมาย  
ทั้งรูปแบบแผนภาพ และโปสเตอร์ออนไลน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค โควิด-19 บนอินเทอร์เน็ต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม สื่ออินโฟกราฟิกเรื่องโรคโควิด-19 ที่ผลิตขึ้นมานี้ บางสื่อ 
ก็ได้รับความสนใจจากผู้ใช้สื่อสังคมอย่างกว้างขวาง มีการกดไลค์ กดแชร์ และยอมรับในความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ที่ปรากฏบนอินโฟกราฟิก ขณะที่บางส่วนกลับตรงกันข้าม ได้รับความสนใจน้อยมาก แม้ว่าจะมี “ชุดข้อมูล
เดียวกัน”ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์สื่ออินโฟกราฟิกท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง
จากโรคโควิด-19 ที่ผลิตโดยทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือท าความเข้าใจในองค์ประกอบส าคัญของการสื่อสาร
ข้อมูลในภาวะวิกฤติด้วยสื่ออินโฟกราฟิกอย่างเหมาะสม และมีส่วนช่วยในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหา
สารสนเทศเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือศึกษาสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคประชาชน 

ในด้านเนื้อหา รูปภาพ และการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 
 

วิธีการศึกษา  
ผู้วิจัยได้ก าหนดใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ (Quantitative content analysis) เพ่ือศึกษา 

สื่ออินโฟกราฟฟิกเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งเผยแพร่ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2563 จากนั้นจึงใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยเลือกสื่ออินโฟกราฟิกที่ผลิต
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โดยภาครัฐจ านวน 50 รายการ และที่ผลิตโดยภาคประชาขนจ านวน 50 รายการ  จากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่  
4 แหล่ง ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter และเว็บไซต ์ 

    ในการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบบันทึกรหัส  
(Coding sheet) ที่ใช้ส าหรับการบันทึกเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟิกแยกตามประเภทของผู้ผลิต  ทั้งนี้ผู้วิจัย 
ได้ออกแบบแบบบันทึกรหัสด้วยการน าคู่มือเข้ารหัส (Codebook) ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาสื่ออินโฟกราฟิก 
เพ่ือการสื่อสารในภาวะวิกฤติและโรคระบาด ซึ่งพัฒนาโดย Shin (2016) มาปรับใช้กับการศึกษาในครั้งนี้โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา รูปภาพ และการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 

     ด้านเนื้อหา จ าแนกย่อยออกได้ 6 ประเด็น ได้แก่ ผู้รับสื่ออินโฟกราฟิกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 
จุดประสงค์ในการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร ประเภทของข้อมูลที่ปรากฏ รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล และ 
การอ้างอิงแหล่งข้อมูล 

     ด้านรูปภาพ จ าแนกย่อยออกได้ 2 ประเดน็ คือ ประเภทของรูปภาพทางด้านสาธารณสุข และรูปแบบ
ของรูปภาพ 

     ด้านการออกแบบ จ าแนกออกได้ 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ รูปแบบของกราฟิก ความน่าสนใจของกราฟิก 
ความง่ายต่อการเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟิกและข้อความ และสัดส่วนระหว่างกราฟิกและข้อความ 

      ในการทดสอบหาความเชื่อมั่นระหว่างผู้ลงรหัส (Inter-coder reliability: ICR) เพ่ือที่จะประเมินว่า
ผู้วิจัย (ซึ่งก็คือผู้ร่วมลงรหัส) ทั้งสองคนมีความเห็นตรงกันกี่ครั้งขณะท าการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ ได้มีการน า
โปรแกรม ReCal2 (dfreelon.org) มาช่วยในการค านวณหาค่า ICR ส าหรับการวิจัยนี้เลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์  
Cohen’s Kappa ที่มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน (เนื้อหา รูปภาพ และการออกแบบ) ของสื่ออินโฟกราฟิก 
แต่ละรายการท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวนรวมทั้งสิ้น 100 รายการ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 
ผลการศึกษา  

จากการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณของสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 ที่ผลิต
โดยภาครัฐและภาคประชาชน จ านวนทั้งหมด 100 รายการ สามารถสรุปผลการศึกษาออกได้เป็น 3 ด้าน คือ  
ด้านเนื้อหา รูปภาพ และการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก ตามล าดับดังนี้ 

1. ด้ำนเนื้อหำของสื่ออินโฟกรำฟิก 

1.1 ผู้รับสื่ออินโฟกราฟิกท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 

                  สื่ออินโฟกราฟิกส่วนใหญ่ที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคประชาชน ถูกผลิตเพ่ือสื่อสารกับประชาชนทั่วไป 
รวมกันทั้งสิ้นร้อยละ 95.7   รองลงมาร้อยละ 3 ถูกผลิตเพ่ือสื่อสารกับคนวัยท างานและวัยกลางคน และร้อยละ 1 
ถูกผลิตโดยมิได้ระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน  
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        1.2 จุดประสงค์ในการสื่อสาร 

                    สื่ออินโฟกราฟิกจ านวนสูงสุดที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคประชาชน ถูกผลิตเพ่ือจุดประสงค์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ผู้รับสื่อ รวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 66 และอีกจ านวนร้อยละ 54 ถูกผลิตเพ่ือจุดประสงค์ในการชักชวน
ให้ปฏิบัติตาม 

         1.3 กลยุทธ์การสื่อสาร 

                     สื่ออินโฟกราฟิกจ านวนสูงสุดที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคประชาชน  สื่อสารโดยใช้กลยุทธ์ 
ด้านความสามารถในการตอบสนอง รวมทั้งสิ้นร้อยละ 49   รองลงมาร้อยละ 48 สื่อสารโดยใช้กลยุทธ์ด้านการรับรู้
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรค และอีกร้อยละ 31.4 สื่อสารโดยใช้กลยุทธ์ด้านความรุนแรงของโรค  

1.4 ประเภทของข้อมูล  
ประเภทของข้อมูลที่ปรากฏในสื่ออินโฟกราฟิกนั้น พบว่า ร้อยละ 83 เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ขณะที่ร้อยละ 17 เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

1.5 รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล 

  รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ปรากฏบนสื่ออินโฟกราฟิกที่ประกอบไปด้วย  กระบวนการ/
วิธีการคิดมีอยู่ร้อยละ 47.8 ส่วนอีกร้อยละ 45 เป็นแบบเรียงล าดับรายการ และความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 6 

1.6 การอ้างอิงแหล่งข้อมูล 

 สื่ออินโฟกราฟิกที่น ามาวิเคราะห์ทั้งหมด มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทั้งหมด โดยแหล่งที่มาของ 
การอ้างอิงมากจากเว็บไซต์ร้อยละ 46  รองลงมาร้อยละ 15 อ้างอิง Facebook อีกร้อยละ 6 อ้างอิง Twitter และ
น้อยที่สุดร้อยละ 2 อ้างอิง Instagram  
 

2. ด้ำนรูปภำพของอินโฟกรำฟิก 
 

2.1 ประเภทของรูปภาพด้านสาธารณสุข  
 ประเภทของรูปภาพด้านสาธารณสุข ได้แก่ รูปภาพคนที่สื่อถึงกิจกรรมต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 68.1  รูปภาพ

ที่สื่อถึงผลกระทบที่ตามมาคิดเป็นร้อยละ 66.7 รูปภาพแทนสัญลักษณ์คิดเป็นร้อยละ 56.5 รูปภาพที่สื่อถึง 
ความเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 34.8 รูปภาพที่สื่อถึงบริบทและโทนของสื่ออินโฟกราฟิกคิดเป็นร้อยละ 27.7  
รูปภาพตกแต่งคิดเป็นร้อยละ 8.7 และรูปภาพอ่ืน ๆ ร้อยละ 5.6 
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2.2 รูปแบบของรูปภาพ 

 รูปแบบของรูปภาพที่ปรากฏบนสื่ออินโฟกราฟิกนั้น ปรากฏว่า ร้อยละ 99 เป็นภาพประกอบ 
รองลงมาร้อยละ 32 เป็นรูปทรง (Shape) อีกร้อยละ 4 เป็นรูปถ่ายและร้อยละ 3 เป็นตัวหนังสือภาพ (Pictogram)  
 

3. ด้ำนกำรออกแบบอินโฟกรำฟิก 

3.1 รูปแบบของกราฟิก   
  สื่ออินโฟกราฟิกที่มีรูปแบบของกราฟิกเป็นรูปภาพคิดเป็นร้อยละ 98.6 และมีเพียงร้อยละ 7 

เท่านั้นที่มีรูปแบบของกราฟิกในรูปแบบอ่ืน 
3.2 ความน่าสนใจของกราฟิก 

 ความน่าสนใจของกราฟิกจ าแนกได้ เป็น ความสวยงามคิด เป็นร้อยละ 50.7 ขณะที่ 
สื่ออินโฟกราฟิกท่ีออกแบบมาเพ่ือแรงกระตุ้นมีเพียงร้อยละ 1.4 

3.3 ความง่ายต่อการเข้าใจ 
สื่ออินโฟกราฟิกที่มีความเหมาะสมของสีในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 62.3  รองลงมาร้อยละ 88.4 

มีความชัดเจนของสีในระดับสูง และอีกร้อยละ 89.9 มีความเหมาะสมของขนาดและฟอนต์ตัวอักษรในระดับสูง  
3.4 ความสัมพันธ์ของกราฟิกและข้อความ 

ความสัมพันธ์ของกราฟิกและข้อความ ผลปรากฏว่า สื่ออินโฟกราฟิกร้อยละ60.9 สื่อความหมาย
ได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่อีกร้อยละ 36.2 สื่อความหมายได้ในระดับปานกลาง แต่มสีื่ออินโฟกราฟิกเพียงร้อยละ 2.9 
เท่านั้น ที่สื่อความหมายได้เพียงเล็กน้อย 

3.5 สัดส่วนของกราฟิกและข้อความ 
สื่ออินโฟกราฟิกที่มีสัดส่วนการใช้ข้อความและกราฟิกสมดุลกันคิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมา 

ร้อยละ 50 ของสื่อแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการใช้กราฟิกมากกว่า และสื่ออินโฟกราฟิกที่มีสัดส่วนการใช้ข้อความ
มากกว่ากราฟิกมีอยู่เพียงร้อยละ 15.9 

 
สรุปและอธิปรายผล  

จากการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19  
ที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคประชาชน อาจสรุปและอภิปรายผลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ด้ำนเนื้อหำของสื่ออินโฟกรำฟิก 

          สื่ออินโฟกราฟิกที่น ามาวิเคราะห์ ถูกผลิตขึ้นเพ่ือสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปไม่จ ากัดเพศและวัย  
มีจุดประสงค์ท่ีเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้รับสื่อเป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์ด้านความสามารถในการตอบสนอง ประเภทของ
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ข้อมูลที่ใช้มักเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของกระบวนการ/วิธีการและ 
แบบเรียงล าดับรายการ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกอย่างชัดเจน 

ผลการศึกษาในข้อนี้ อาจเนื่องมาจากสื่ออินโฟกราฟิกส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้รับสื่อ 
ไว้ชัดเจน แต่สามารถวิเคราะห์ได้จากเนื้อหาของอินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองส าหรับ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีสัดส่วนมากที่สุด 

จุดประสงค์ของการผลิตอินโฟกราฟิกส่วนใหญ่จะเป็นการให้ข้อมูล สอดคล้องกับระยะการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อยู่ในระยะของการระบาดระดับชุมชนในวงแคบอย่างต่อเนื่องสามารถสืบหาได้ว่าใครติด
จากใครอย่างชัดเจน โดยในระยะดังกล่าวมีมาตรการส าคัญคือ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
และลดอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยใหม่ (รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา, 2563) เป็นระยะที่จะเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
โรคระบาด เพ่ือท าให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคและสามารถป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง 

      ส าหรับกลยุทธ์การสื่อสารนั้น ผู้ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกจะเน้นการสื่อสารที่แสดงถึงความเสี่ยงต่อ 
การเป็นโรค และให้ค าแนะน าในการป้องกันตนเองจากโรค แต่สื่ออินโฟกราฟิกที่มีเนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรงของ
โรคนั้นมีน้อย เมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่เผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก คือ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็น
ระยะการแพร่ระบาดที่เน้นการก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด คือ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่องและลดอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยใหม่ (รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา , 2563) จะเห็นได้ว่าการใช้กลยุทธ์ 
การสื่อสารที่สื่อถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคและให้ค าแนะน าในการป้องกันตนเองจากโรค อันจะช่วยลด 
ความรุนแรงของการแพร่ระบาด โดยให้ข้อมูลแก่ประชาชนในเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรค และปัจจัยที่เพ่ิม
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด-19 

เมื่อพิจารณาประเภทของข้อมูล การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึง 
ความต้องการที่จะอธิบายหรือให้ข้อมูลที่จะโน้มน้าวให้ผู้อ่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในช่วงโรคระบาด 
เช่น การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกไปข้างนอก การเว้นระยะห่างทางสังคม การหมั่นล้างมือให้บ่อยข้ึน 

ส าหรับรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล สื่ออินโฟกราฟิกส่วนใหญ่จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของ
กระบวนการ/วิธีการ (Process) และแบบเรียงล าดับรายการ (List) ซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ 
สื่ออินโฟกราฟิกที่น าเสนอวิธีการป้องกันตนเอง อันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหาของ 
สื่ออินโฟกราฟิกอยู่แล้ว 

เป็นที่น่าสังเกตว่า สื่ออินโฟกราฟิกทั้งหมดมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ชี้ให้เห็นว่าทุกหน่วยงาน 
จากภาครัฐ และผู้ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกจากภาคประชาชน ล้วนให้ความส าคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
ที่ปรากฏในสื่ออินโฟกราฟิก 
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2. ด้ำนรูปภำพของอินโฟกรำฟิก 

           สื่ออินโฟกราฟิกที่น ามาวิเคราะห์ ถูกผลิตขึ้นโดยมีการบรรจุรูปภาพคนที่สื่อถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น 
รูปภาพคนก าลังวิ่ง ด้านสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และอยู่ในรูปแบบ
ของภาพประกอบ (Illustration) เป็นรูปที่มีลักษณะคล้ายกับรูปการ์ตูน สร้างโดยการวาดประกอบกับใช้โปรแกรม 

ตามท่ีปรากฏบนสื่ออินโฟกราฟิก 
ผลการศึกษาในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ประเภทของรูปภาพด้านสาธารณสุข ซึ่งก็คือ รูปภาพที่สื่อถึง

กิจกรรมต่าง ๆ และรูปภาพที่สื่อถึงผลกระทบที่ตามมา ล้วนถูกใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบรูปภาพ 
ในสื่ออินโฟกราฟิกท่ามกลางภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยรูปภาพที่สื่อถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ถูกออกแบบเพ่ือเป็นตัวอย่าง และแนวทางให้แก่ผู้รับสื่อในการปฏิบัติตนในภาวะวิกฤต ในขณะที่รูปภาพที่สื่อถึง
ผลกระทบที่ตามมา สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายร่วมกันของบุคคลซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับและ 
น าข้อปฏิบัติในการป้องกันโรคไปใช้จริง 

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของรูปภาพ สื่ออินโฟกราฟิกส่วนใหญ่ใช้ภาพประกอบเป็นส่วนส าคัญ 
ในการออกแบบ เนื่องจากต้องการให้ผู้รับสื่อสามารถรับสารได้ดีเมื่อมีภาพประกอบ และข้อความไปพร้อม ๆ กัน 
ท าให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของอินโฟกราฟิกได้ง่ายขึ้น 

3. ด้ำนกำรออกแบบส่ืออินโฟกรำฟิก 

           สื่ออินโฟกราฟิกที่น ามาวิเคราะห์ ถูกออกแบบมาโดยใช้กราฟิกที่เป็นรูปภาพ เน้นความสวยงาม  
ใช้สีเพ่ือสื่อสารกับผู้รับสื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งกราฟิกและข้อความบนสื่ออินโฟกราฟิกก็มีความสัมพันธ์กัน 
จนสามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ และพยายามรักษาสัดส่วนระหว่างกราฟิกและข้อความได้อย่างสมดุลกัน 

ผลการศึกษาในข้อนี้อาจอภิปรายได้ว่า รูปแบบของกราฟิกส่วนใหญ่ที่ใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิกคือ 
รูปภาพ เนื่องจากรูปภาพท าให้ผู้รับสื่อสามารถเข้าใจข้อความที่มีรูปภาพประกอบได้ง่าย อีกทั้งการใช้รูปภาพ 
ยังท าให้การสื่อสารในภาวะวิกฤตินั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของ 
โรคโควิด-19 ได ้

      เมื่อหันมาพิจารณาความน่าสนใจของกราฟิก สื่ออินโฟกราฟิกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่างถูกออกแบบมา
ให้มีความสวยงามเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องการดึงดูดผู้รับสื่อให้เข้ามาอ่านสื่ออินโฟกราฟิกซึ่งท าให้การเผยแพร่
สื่ออินโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพในภาวะที่จ าเป็นต้องมีการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 

      ทั้งนี้ สื่ออินโฟกราฟิกส่วนใหญ่ออกแบบโดยใช้สีที่เหมาะสม เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากนี้ 
ยังพบว่ามีการใช้สีแดงปรากฏอยู่ในรูปภาพบนสื่ออินโฟกราฟิก เพ่ือกระตุ้นเกิดความรู้สึกกลัว และดึงดูดสายตา 
ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสื่อ (Stones และ Gent, 2015) 
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      ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างกราฟิกและข้อความ สื่ออินโฟกราฟิกที่ศึกษาส่วนใหญ่สื่อความหมาย 
ได้สมบูรณ์ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้รับสื่อสามารถรับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน 

                 ประเด็นสุดท้าย สัดส่วนระหว่างกราฟิกและข้อความ สื่ออินโฟกราฟิกที่น ามาวิเคราะห์มีการใช้
สัดส่วนของข้อความและกราฟิกท่ีเท่ากัน ซึ่งแสดงให้เห็นความสมดุลที่จะช่วยดึงดูดผู้รับสื่อให้สามารถรับสารได้ง่าย
และสะดวกต่อการจดจ า (Stones และ Gent, 2015) 

  

  

ภาพประกอบ 1  ตัวอย่างสื่อ อินโฟกราฟิกที่ ออกแบบอย่างสวยงามและมีการใช้สี เป็นองค์ประกอบ 
 ที่ ม า :  ฟ า ร์ ม เ ฮ้ า ส์  ( 2563) ; Never Surrender Thailand (2563) ; Sivanna Cosmetics (2563) ; Mango 
Anywhere (2563) 
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ภาพประกอบ 2 สื่ออินโฟกราฟิกที่มีสัดส่วนระหว่างกราฟิกและข้อความอย่างสมดุล (ซ้าย) และสื่อความหมาย 
ได้สมบูรณ์ (ขวา) 
ที่มา: Hive.World (2563); Ch7HD (2563) 
 
ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ สรุปได้ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า รูปภาพอินโฟกราฟิกในประเทศไทยส่วนใหญ่มักใช้รูปภาพเป็นองค์ประกอบ 
ในการสื่อสารภาวะวิกฤติ อย่างไรก็ตามการใช้หลักฐานเชิงสถิติ (Statistical evidence) เป็นองค์ประกอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออินโฟกราฟิกก็มีความส าคัญเช่นกันเนื่องจาก หลักฐานเชิงสถิติ เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
อย่างมากในการโน้มน้าวใจผู้รับสื่อ เนื่องจากหลักฐานเชิงสถิติให้ข้อมูลที่ถูกต้องและหนักแน่น ซึ่งส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในรายบุุคคลของผู้รับสื่อและสามารถรับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึงควร
น าองค์ประกอบดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้กับการสื่อสารข้อมูลในภาวะวิกฤติผ่านสื่ออินโฟกราฟิกเพ่ือให้การสื่อสาร
นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Shin,2016) 

2. ประเทศไทยควรน าภาพเคลื่อนไหว (Animation) และองค์ประกอบเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
elements) มาใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เนื่องจากองค์ประกอบดังกล่าวก่อให้เกิดการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่ออินโฟกราฟิกกับผู้รับสื่อ ซึ่งผู้รับสื่อสามารถควบคุมสื่อได้ด้วยตนเองตามต้องการ ส่งผลให้
ผู้รับสื่อสามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะที่ตนสนใจ และสามารถมุ่งความสนใจไปที่สื่อได้ดีมากยิ่งขึ้น (Dur et al.,2014) 
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ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในอนาคตนั้น อาจพิจารณาเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างของสื่ออินโฟกราฟิก
ที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาให้มากขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการอนุมานผลการศึกษา และก าหนดสมมติฐาน 
เพ่ือทดสอบทางสถิติขั้นสูง นอกจากนี้ ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องโควิด-19 ที่สื่อสาร
เนื้อหาสาระอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากเรื่องการป้องกันตนเองเองจากโรคโควิด-19 เช่น การเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ การดูแลและป้องกันตนเองในระยะยาว (การ์ดอย่าตก) มาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมหลังวิกฤติโรคโควิด-19 เป็นต้น 
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การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน 
 

สกุลรัตน์ จุ้ยเจนรบ1  และอภิเศก ปั้นสุวรรณ2  

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
และไต้หวัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตและแนวโน้มในอนาคตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตัวแทนของส านักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ตัวแทนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 ในประเด็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ และแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตของ 
ทั้งสองประเทศ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงบรรยายแบบเล่าเรื่องราว และการวิเคราะห์ศักยภาพ
และอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาพบว่า ไต้หวันได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่จีนได้ ให้ความส าคัญกับการด าเนินนโยบายด้านการค้าและ 
การลงทุน เพ่ือดึงดูดเงินทุนจากชาวต่างชาติหลังจากนั้น และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
ของจีนและไต้หวัน พบว่า ในอดีตไต้หวันและจีนเคยเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยในปัจจุบันทั้งจีนและไต้หวัน 
ได้กลายเป็นประเทศชั้นน าทางด้านอุตสาหกรรมของโลก ซึ่งในขณะเดียวกันจีนก็ได้กลายเป็นประเทศมหาอ านาจ
ทางด้านเศรษฐกิจอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้แนวโน้มในอนาคตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและไต้หวันนั้น
ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การด าเนินนโยบายที่เน้นกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 

ค าส าคัญ: การพัฒนาเศรษฐกิจ จีน ไต้หวัน 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียศึกษา, คณะอกัษรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะอักษรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทน า 

เมื่อกล่าวถึงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกแล้ว หลังช่วงทศวรรษที่ 1960 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั้น 
ได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่ประสบความส าเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวเป็นภูมิภาคที่มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้น 
จนกระทั่งได้รับการยกย่องจากนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการทั่วโลกว่าเป็น “ความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจ 
แห่งเอเชียตะวันออก” (ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540) ซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ที่ประสบความส าเร็จทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นก็มีหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง 
หรือแม้กระทั่งไต้หวันเองที่แม้จะเป็นเพียงแค่เกาะเล็ก ๆ แต่ก็ได้ประสบความส าเร็จทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยในช่วงทศวรรษที่ 1970 ไต้หวันได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (CHRISTINA MAJASKI, 2019) 
อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในประเทศ “สี่เสือแห่งเศรษฐกิจเอเชีย” (นครินทร์ ศรีเลิศ, 2559)  
ซึ่งในขณะเดียวกัน จีนก็ได้ประสบความส าเร็จทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน เนื่องจากการด าเนิน
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเติ้งเสี่ยวผิง รวมถึงการที่จีนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี 
2001 นั้น ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว (ส านักบริหารกิจการต่างประเทศ , 
2554) จนได้ขยับขึ้นมาเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน  
(จับตาเอเชียตะวันออก, 2557) 

ไต้หวันถือได้ว่าเป็นเกาะเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนประสบความส าเร็จ โดยในอดีตนั้น
ไต้หวันเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ได้ประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงมาก่อน รัฐบาลไต้หวันจึงได้
ด าเนินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตน
ให้ดีขึ้น ท าให้ในช่วงปี 1963 - 1980 เศรษฐกิจของไต้หวันนั้นได้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ยู จง-เซียน, 2542, 
น. 19-25) จนกระทั่งธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดให้ไต้หวันเป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ หรือ Newly 
Industrialized Countries : NICs (Jomo K. S., 2003, p. 196) อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน  
“สี่เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย” ร่วมกับฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ (นครินทร์ ศรีเลิศ , 2559) ทั้งนี้ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของไต้หวัน โดยจากประเทศเกษตรกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่  
(ยู จง-เซียน, 2542, น. 5-9) ในปัจจุบันนั้น ท าให้เห็นถึงความส าเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน 

หลังจากปี 1979 เศรษฐกิจของจีนก็ได้มีการเติบโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประชากร 
ในประเทศนั้นยังมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากในปี 1978 รัฐบาลเติ้งเสี่ยวผิงได้ท าการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
ใหม่ โดยการด าเนินนโยบายสี่ทันสมัย (ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวัฒน์, 2529, น. 15) รวมถึงได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เป็น
แบบเสรีนิยม หรือสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า “การสร้างสังคมนิยมแบบจีน” โดยการด าเนินนโยบายเปิดประเทศ 
ซึ่งการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของรัฐบาลเติ้งเสี่ยวผิงนั้น ท าให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการลงทุน 
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จากนักลงทุนต่างชาติในประเทศจีน จนต้นทศวรรษที่ 1990 ประเทศจีนมีการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติมาก 
เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา (เขียน ธีระวิทย์, 2541, น. 109) ทั้งนี้การที่ประเทศจีนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
ในองค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization : WTO ในปี 2001 (อักษรศรี พานิชสาส์น, 2557) 
รวมถึงการด าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนเองนั้นได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศจีน  
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก จนกระทั่งประเทศจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ  
(จับตาเอเชียตะวันออก, 2557) 

จากการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน พบว่าทั้งจีนและไต้หวันต่างเคยประสบกับปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่เนื่องด้วยแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตน จึงเป็นผลให้ทั้งสองประเทศ
ประสบความส าเร็จทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยจีนนั้ นได้ก้าวขึ้นไปเป็นประเทศมหาอ านาจ 
ทางเศรษฐกิจ ส่วนไต้หวันได้รับการขนานนามว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของประเทศอุตสาหกรรมใหม่  
ในบทความนี้ผู้วิจัยจึงสนใจน าเสนอการเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนี้ว่ามีปัจจัยในการ
ประสบความส าเร็จได้อย่างไร และแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นความรู้ใหม่ส าหรับผู้ที่สนใจ รวมทั้ง
สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับรัฐบาลไทยในการปรับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการ รวมทั้งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน 

2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน 

วิธีการศึกษา 

 1. ในการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการ รวมทั้งปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 ด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและแผนการในการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันและจีน  
เฉพาะด้านการค้าและการลงทุน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งรวบรวมข้อมูลนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไต้หวันและจีน จากหนังสือ งานวิจัย บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ 
โดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงบรรยายแบบเล่าเรื่องราว (Narrative Analysis) และกรณีศึกษาเปรียบเทียบ  
(case study comparison)  

1.2 ด าเนินการศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเก็บรวบรวม  
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จากข้อมูลปฐมภูมิ จากการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตัวแทนของส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป  
ประจ าประเทศไทย จ านวน 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ตัวแทนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 1 ท่าน 
ในช่วงเดือนมกราคม 2563 จากนั้นน ามาวิเคราะห์ โดยใช้หลักวิเคราะห์ SWOT Analysis 

2. ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน รวมทั้งผลกระทบที่มี
ต่อประเทศไทย ได้ด าเนินการโดยท าการวิเคราะห์ อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP growth) ของจีนและไต้หวันในช่วงทศวรรษที่ 1960 – 2010 รวมทั้งกระแสเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศที่ไหลเข้า (FDI Inflow) ของจีนและไต้หวัน โดยใช้ข้อมูลจากธนาคารโลก (World Bank) ในขณะที่
การศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ปัญหาและความท้าทาย รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย 
จากการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตัวแทนของส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทย จ านวน  
1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ตัวแทนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 1 ท่าน ในช่วงเดือนมกราคม 2563 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์ โดยใช้หลักวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ผลการศึกษา 

1. การเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน 

1.1 การเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน ผู้วิจัยพบว่า 
ทั้งจีนและไต้หวันได้มีการด าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก นับตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1960 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนและไต้หวันต่างก็ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงทางด้าน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยจากเดิมจีนและไต้หวันเคยเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เ น้นแรงงาน
เข้มข้นในการผลิต ซึ่งไต้หวันได้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตนอยู่เสมอ จนกระทั่งในปัจจุบันไต้หวัน  
ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งในขณะเดียวกันเองนั้น จีนก็ได้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศตน โดยได้มีการผลักดันอุตสาหกรรมภาคบริการ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีขั้นสูง 
อีกด้วย 

จีนและไต้หวันยังให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศอีกด้วย  
โดยไต้หวันจะมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการลงทุนหรือปรับปรุงในระบบสาธารณูปโภคได้ 
ในขณะที่การก่อสร้างหรือการปรับปรุงในระบบสาธารณูปโภคของจีนนั้น จะเป็นการลงทุนจากทางภาครัฐเท่านั้น 
นอกจากนี้ทั้งจีนและไต้หวันยังมีการด าเนินโยบายส่งเสริมทางด้านการลงทุน โดยจีนได้ด าเนินนโยบายพิเศษ  
เพ่ือดึงดูดทั้งนักลงทุนชาวจีนและนักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนภายในประเทศ ในขณะที่ไต้หวันได้ท าการ
ปรับปรุงสภาวะการลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รวมไปถึงมีการส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน
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ภายในประเทศ อีกทั้งผู้วิจัยยังพบว่าทั้งสองประเทศนั้นได้มีการด าเนินนโยบายที่เน้นการพัฒนาทางสังคม  
โดยทั้งไต้หวันและจีนต่างก็ให้ความส าคัญทางด้านสวัสดิการต่าง ๆ ของประชาชนภายในประเทศตน ทั้งนี้ผู้วิจัย 
ยังพบว่าไต้หวันได้เน้นการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งยังเน้นการกระตุ้นการจ้างงาน ในขณะที่จีนนั้น  
จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนภายในประเทศและการลดช่องว่างทางรายได้  
ของประชาชนภายในประเทศ 

ในช่วงทศวรรษที่  2010 ไต้หวันและจีนต่างก็ ได้ด า เนินนโยบายส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
โดยเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยไต้หวันได้ด าเนินนโยบายมุ่งใต้ใหม่ 
(New Southbound Policy) ซึ่งเป็นนโยบายเพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในแถบภูมิภาคตะวันออก
เฉียงใต้ ในขณะที่จีนได้ด าเนินนโยบายเส้นทางสายไหม “Belt and Road Initiative” หรือ “One Belt One 
Road” ซึ่งเป็นนโยบายที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของจีนกับประเทศต่าง ๆ ผ่านเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและ  
ทางทะเล นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าในช่วงทศวรรษที่ 2010 เป็นช่วงเวลาที่ไต้หวันและจีนได้ให้ความส าคัญกับ 
การส่งเสริมการค้ามากที่สุด โดยทั้งสองประเทศได้มีการผลักดันนโยบายทางการค้ากับต่างประเทศเป็นพิเศษ 

1.2 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน 

ผลจากการศึกษาและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตัวแทนของส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ า
ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตัวแทนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน มีองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ไต้หวัน จีน 

- การท างานของเหล่าผู้น าระดับสูงหรือผู้น า 
ที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบัน 

- ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา 
- นโยบายส าคัญท่ีมีประสิทธิภาพของไต้หวัน 
- การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
- คุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของวิสาหกิจขนาดย่อมและ

ขนาดกลางของไต้หวัน  
- การให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านทรัพยากร

มนุษยข์องรัฐบาลไต้หวัน 

- ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของจีน  
- นโยบายส าคัญต่าง ๆ ที่รัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการ  
- การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ  
- วาระของรัฐบาลจีนมีระยะยาวถึง 5 ปี ส่งผลให้

นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่รัฐบาลจีนเป็นผู้ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และม่ันคง 

- จ านวนประชากรในประเทศจีนที่มีจ านวนมาก  
ท าให้เกิดการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
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2. การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน 

2.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน 

2.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP growth) ของจีนและไต้หวัน
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 – 2010 

 

แผนภูมิที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP growth) ของจีนและไต้หวันในช่วง
ทศวรรษที่ 1960 – 2010 

ที่มา : 1. https://countryeconomy.com/gdp/china (2019) 
        2. https://countryeconomy.com/gdp/taiwan (2019) 

จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 อัตราการเจริญเติบโต 
GDP โดยรวมของไต้หวันนั้นอยู่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเจริญเติบโต GDP โดยรวมของจีน แต่นับตั้งแต่ช่วงกลาง
ทศวรรษที่ 1990 ถึงปี 2018 นั้น ก็จะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโต GDP โดยรวมของจีนกลับอยู่ในอัตราที่สูงกว่า
ไต้หวัน เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ 1990 จีนได้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเป็นตลาดเสรีมากขึ้น อีกทั้ง
ในช่วงทศวรรษที่ 2000 จีนยังมีการด าเนินนโยบายพิเศษเพ่ือดึงดูดการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ  
อีกด้วย ซึ่งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการด าเนินนโยบายพิเศษของจีนในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ได้ส่งผลให้
อัตราการเจริญเติบโต GDP โดยรวมของจีนในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1990 ถึงทศวรรษที่ 2010 อยู่ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน  
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2.1.2 กระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้า (FDI Inflow) ของจีนและไต้หวัน 

 

แผนภูมิที่ 3 กระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้า (FDI Inflow) ของจีนและไต้หวัน 

ที่มา : 1. https://www.theglobaleconomy.com/China/fdi_dollars/ (n.d.) 
        2. https://www.theglobaleconomy.com/Taiwan/fdi/ (n.d.) 

จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไต้หวันได้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าประเทศตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ 1970 ไต้หวันได้ริเริ่มผลักดันนโยบายส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ 
ซึ่งหลังจากนั้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ไต้หวันได้มีมาตรการปรับปรุงสภาวะการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุน 
จากต่างประเทศ ส่งผลให้ในปี 2000 ไต้หวันมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าประเทศมากถึง 4,928 
ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม จากการเกิดวิกฤตการเงินโลกและวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรปหรือวิกฤตยูโรโซน
ในช่วงปลายทศวรรษที่ 2000 นั้น ได้ส่งผลกระทบให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไต้หวันในปี 2010 นั้น
ลดลงจากปี 2000 ถึง 2,436 ล้านเหรียญสหรัฐ เหลืออยู่เพียง 2,492 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น (Central Bank of 
the Republic of China (Taiwan), n.d.) 

ในขณะที่ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 จีนยังคงด าเนินนโยบายในการปรับปรุง
ประเทศตนอยู่ จึงท าให้ในช่วงทศวรรษที่ 1970 นั้น จีนไม่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าประเทศ 
อย่ างไรก็ดี  จีนได้มีการด า เนินนโยบายปฏิรูป เศรษฐกิจให้ เป็นแบบเสรีนิยมในปี  1978 จึ งส่ งผลให้ 
ในปี 1980 จีนเริ่มมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าประเทศกว่า 57 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากการ
เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้มีความเป็นตลาดเสรีมากขึ้นในช่วง
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ทศวรรษที่ 1980 ถึงทศวรรษที่ 1990 ท าให้ปี 2000 จีนมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าประเทศกว่า 
40,715 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้จีนได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนของเอกชน เพ่ือดึงดูดเงินลงทุนจาก  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงทศวรรษที่ 2000 ท าให้ในปี 2010 จีนมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ไหลเข้าประเทศสูงถึง 114,734 ล้านเหรียญสหรัฐ (State Administration of Foreign Exchange China, n.d.) 

2.2 แนวโน้มทางเศรษฐกิจในอนาคต 

2.2.1 แนวโน้มทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศท่ีมีต่อประเทศไทย 

 เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทยได้กล่าวแนวโน้ม 
ทางเศรษฐกิจของไต้หวันที่มีต่อประเทศไทยไว้ว่า “ ณ ปัจจุบัน รัฐบาลไต้หวันก าลังผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่  
โดยคาดหวังที่จะเพ่ิมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา 
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและด้านการฝึกอบรมบุคลากร ดังนั้นไต้หวันจึงสามารถ 
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ในอนาคต โดยการเพ่ิมทักษะความสามารถให้กับ
บุคคลากรไทยและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งนโยบายมุ่งใต้ใหม่นั้นอาจจะเป็นแนวโน้มในการ
สนับสนุนการลงทุนของไต้หวันและประเทศไทยในอนาคต ดังนั้นการที่บริษัทไต้หวันเข้ามาลงทุนภายใน  
ประเทศไทยก็จะเป็นการสร้างโอกาสในการท างานให้กับประชากรไทยอีกด้วย นอกจากนี้รัฐบาลไต้หวันยังได้มุ่ง
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและด้านเศรษฐกิจระหว่างไต้หวันกับประเทศไทย จึงส่งผลให้ไต้หวันและ
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมากขึ้น ”  

ส่วนเจ้าหน้าที่ตัวแทนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้กล่าวถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจของจีน 
ที่มีต่อประเทศไทยไว้ว่า “ จากการเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ท าให้จีนถูกสหรัฐอเมริกา 
กีดกันทางด้านการค้า จีนจึงได้ท าการย้ายฐานการผลิตมาลงทุนที่ประเทศไทย ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศไทยในช่วงระยะเวลานี้มีการเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในขณะเดียวกันนั้น จีนก็ได้น าเข้า
วัตถุดิบจากประเทศไทยไปท าการผลิตสินค้า หลังจากนั้นก็ส่งสินค้ากลับมาจ าหน่ายที่ประเทศไทย จึงส่งผลให้
ประเทศไทยขาดดุลทางการค้ากับจีนในเรื่องการน าเข้าและการส่งออก นอกจากนี้ หากประเทศจีนมีการด าเนินการ
ปรับปรุงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศจีนดีขึ้น ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจของ  
ประเทศจีนดีขึน้ ประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน ” 

2.2.2 แนวโน้มทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในอนาคต รวมถึงปัญหาหรือความท้าทายในการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคต 
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แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต 

ไต้หวัน จีน 

แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
ของทั้งสองประเทศใน
อนาคต 

- มุ่งพัฒนานโยบายผลักดัน 
  อุตสาหกรรม 5+2 
- การด าเนินนโยบายการลงทุน 
  ด้านทรัพยากรต่อประเทศในภูมิภาค 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- ความต้องการที่จะร่วมมือกับ 
  สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทาง 
  ด้านเทคโนโลยี 

- การมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น  
  โดยรัฐบาลจีนเริ่มมีการผ่อนปรนให้ 
  ต่างประเทศน าสินค้าเข้าไปจ าหน่าย 
  ในประเทศจีนได้ ได้ท าการผลักดัน 
  ค่าเงินหยวนให้เป็นค่าเงินสากล   
  รวมถึงได้มีการเข้าไปซื้อบริษัทของ 
  ต่างชาติมากข้ึน 
- การให้ความส าคัญในเรื่องของ AI  
  และวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

ปัญหาหรือความท้ า
ท า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจในอนาคต 

- การเผชิญหน้ากับคู่แข่งทางการค้า  
  อย่างจีน เกาหลีใต ้ไทย  
  รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
  ตะวันออกเฉียงใต้ 
- อัตราการเกิดของประชากร 
  ในประเทศลดน้อยลง 
- ขาดแคลนแรงงาน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและจีน 
 

- การก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
- ปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
  ประเทศที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น  
  ปัญหาทะเลจีนใต้ ปัญหาคาบสมุทร 
  เกาหลี 
- ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านผู้น า 
  อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหา 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

1. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการเปรียบเทียบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน ผู้วิจั ยพบว่า ไต้หวันได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยไต้หวันได้มีการด าเนินนโยบายส่งเสริมและ  
พัฒนาอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ในปัจจุบันไต้หวันมีพัฒนาการที่ดี  
ทางเศรษฐกิจและมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ในขณะที่จีนด าเนินนโยบายเปิดประเทศและ
ปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นแบบเสรีนิยมนับแต่ปี 1979 เป็นต้นมาส่งผลให้มีการลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามายัง
ประเทศจีนเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2010 จีนมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าประเทศสูงถึง 114,734 
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ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา 
ในปัจจุบัน  

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน มีองค์ประกอบ  
ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการด าเนินนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานอย่างแข็งขันและความพยายามของ
รัฐบาลของทั้งสองประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในขณะที่ไต้หวันได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและ
มุ่งเน้นในด้านการค้าและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ในขณะที่จีนซึ่งมีระบบการปกครองแบบ
คอมมิวนิสต์ของจีนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในประเทศได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด รวมถึงการด าเนิน
นโยบายส าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลจีนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้จีนประสบความส าเร็จในแง่ของ 
การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้าและการลงทุนในปัจจุบัน  

ในส่วนแนวโน้มของเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศพบว่า ทั้งจีนและไต้หวันต่างก็ให้ความส าคัญกับ 
การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยทั้งจีนและไต้หวัน 
ต่างก็พยายามปรับปรุงในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อีกทั้งยังเน้นให้ความส าคัญทางด้านสวัสดิการต่าง ๆ ของ
ประชาชนภายในประเทศตนอีกด้วย นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ในช่วงทศวรรษที่ 2010 จีนและไต้หวัน 
ต่างให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีการด าเนินนโยบายที่เน้นกระชับ
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศในทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน 

อย่างไรก็ดีแนวโน้มในอนาคต พบว่าทั้งสองประเทศเริ่มมีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มี 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า เช่น เวียดนามและไทย และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรในเอเชีย 
ส่งผลให้ไต้หวันพยายามผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ที่ตั้งของประเทศจีนมีการด าเนินนโยบายเส้นทางสายไหม  
เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศต่าง ๆ ทางเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเล   
ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทวีปในเอเชีย 

2. การอภิปรายผลการศึกษา    

จากการศึกษานโยบายและมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน พบว่าในอดีตไต้หวันและ
จีนมีองค์ประกอบในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเท่านั้น ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อจีน
และไต้หวันเริ่มมีการด าเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้เกิดองค์ประกอบในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
จากทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน มาเป็นทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ ความรู้ทางวิชาการ 
ขนาดการผลิต และการแปลงภาพของระบบการผลิต ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวันนั้นเป็นไปตาม
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจตามขั้นตอนของรอสโทว์ (W.W.Rostow) โดยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 การขยายตัว 
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ทางเศรษฐกิจของจีนและไต้หวันนั้นยังอยู่ในขั้นที่ระบบเศรษฐกิจยังไม่มีการขยายตัว ซึ่งต่อมาได้เกิดการขยายตัวขึ้น
เรื่อย ๆ ตามขั้นของทฤษฎีของรอสโทว์ จนกระท่ังในปัจจุบันเศรษฐกิจของจีนและไต้หวันได้ขยายตัวขึ้นมาอยู่ในขั้น
อุดมสมบูรณ์ ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมของจีนและไต้หวันยังเป็นไปตามทฤษฎีห่านบิน 
(Flying Geese Model) โดยจีนและไต้หวันเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมเบาที่เน้นการใช้
แรงงานราคาถูก ต่อมามีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ เน้นการใช้ทุนเข้มข้นและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง 
ในระยะต่อมา 

ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันได้เปลี่ยนไปเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ปัจจัย
ประเภททุนและความรู้ความช านาญ การพัฒนาเศรษฐกิจโดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เนื่ องจากไต้หวัน
ยังคงต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
ในขณะที่รูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในอดีตนั้นจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากร  
อย่างกว้างขวาง การพัฒนาเศรษฐกิจโดยพ่ึงตนเองและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรัฐบาลเป็นผู้ชักน า ซึ่งในปัจจุบัน
จีนได้เปลี่ยนรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ปัจจัยประเภททุนและความรู้  
ความช านาญ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบรัฐบาลเป็นผู้ชักน า และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม กล่าวคือ รัฐบาล
จีนได้มีการผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจ แต่การตัดสินใจในเรื่องเศรษฐกิจนั้นจะเป็นหน้าที่ 
ของรัฐบาลจีนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนกับความสอดคล้องในการป้องกันประเทศ โดยพบว่า ประเทศจีนประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนั้น มาจากการมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลและ  
มีความต่อเนื่องในการบริหารประเทศภายใต้การก ากับดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีการประสานแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และการสร้างแรงจูงใจให้กับธุรกิจภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป
ทางเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน ผู้วิจัยพบว่า รัฐบาลจีน  
มีแนวโน้มเปิดตลาดให้ต่างชาติเข้าไปท าธุรกิจการค้าในประเทศจีนมากขึ้น โดยเริ่มมีการผ่อนปรนให้ต่างประเทศ  
น าสินค้าเข้าไปจ าหน่ายในประเทศจีน รวมทั้งมีการผลักดันเงินหยวนให้เป็นเงินสากล รวมถึงมีการเข้าไปซื้อบริษัท
ของต่างชาติมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Peng Sun และ Almas Heshmati (2010) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
International Trade and its Effects on Economic Growth in China ซึ่งพบว่า ความส าเร็จในการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของจีนนั้น ท าให้จีนเข้าไปมีบทบาทในการค้าโลกเพ่ิมมากขึ้น และรัฐบาลจีน ยังได้ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ในขณะที่รัฐบาลไต้หวันได้มีการด าเนินนโยบายและมาตรการต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือดึงดูด 
การลงทุนจากต่างประเทศ นับแต่ทศวรรษที่ 1960 จึงส่งผลให้ในปี 2000 ไต้หวันมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
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ต่างประเทศเป็นสูงที่สุดนับตั้งแต่การพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wu Lin-
Sheng (2014) ที่ได้ศึกษาเรื่อง Foreign direct investment in Taiwan: post-1980s โดยพบว่า การที่รัฐบาล
ไต้หวันได้ด าเนินนโยบายส่งเสริม Asia-Pacific Regional Operation Center และการส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศในช่วงทศวรรษที่ 1990 นั้นได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของไต้หวันเป็นอย่างมาก รวมถึงได้เกิดการขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ 
อย่างมีนัยส าคัญ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวันในช่วงทศวรรษที่  1960 - 2010 ผู้วิจัยพบว่า
กระบวนการการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีของจีนและไต้หวันนั้นมีอยู่หลายประการ อาทิเช่น การพัฒนาความพร้อมของ
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสนับสนุนเรื่องการลงทุน การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงการต่อต้านการคอรัปชั่น ดังนั้นวิจัยฉบับนี้จึงสามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยสามารถน าผลการศึกษาของวิจัยฉบับนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 2. จากการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวันในช่วงทศวรรษที่  1960 – 2010 ผู้วิจัยพบว่า 
การที่ประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีจ านวนประชากรภายในประเทศมากนั้น ได้ส่งผลให้
แนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศของจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รายได้ของประชากรในประเทศจีน 
จึงเริ่มสูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการเข้าไปลงทุนท าอุตสาหกรรมภายในประเทศจีนนั้นเป็นแนวทางที่ดี
แนวทางหนึ่งของนักลงทุน เนื่องจากต้นทุนทางด้านค่าแรงภายในประเทศจีนยังคงมีราคาถูกกว่าประเทศอ่ืน ๆ  
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน อีกทั้งประชากรจีนก็เริ่มที่จะมีรายได้ที่สูงขึ้น จึงท าให้ประชากรจีนเริ่มมีก าลังในการซื้อ
สินค้ามากขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกันในปัจจุบันรัฐบาลไต้หวันได้ด าเนินนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น 
การเข้าไปลงทุนท าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ ยวภายในไต้หวันจึงเป็นแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่งของนักลงทุน 
ที่ต้องการจะเข้าไปลงทุนยังไต้หวัน นอกจากนี้ไต้หวันยังมุ่งเน้นเพ่ิมความร่วมมือทางด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กับประเทศต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันจึงเป็นแนวทางท่ีดีต่อรัฐบาลไทย  
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ความเชื่อ และพิธีกรรม “นา – เล” ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 

Beliefs and Rites of “NA -LEY” in Koh Yao Noi Community,  

Phang Nga Province. 

 
ภัทราภรณ์ กูมุดา1 และรุ่งรัตน์ ทองสกุล2 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความเชื่อ และพิธีกรรมการท านา การท าประมงของชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัด

พังงา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ชาวนา 3 คน ชาวประมง 2 คน และมีการพูดคุยกับ 
ผู้ประกอบพิธีกรรม และผู้น าชุมชน รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจากการลงพ้ืนที่ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1. ความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยวกับการท านา ปรากฏอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการท านา ได้แก่ 
การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว การแรกด านา การแรกแกะหรือแรกเกี่ยวข้าว และการตั้งข้าว ตั้งน้ าในเป๊าะ รวมถึง 
ความเชื่อแม่โพสพที่ปรากฏอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการท านา และ 2. ความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยวกับ 
การท าประมง ได้แก่ 2.1 ผีพราย อาศัยอยู่ในน้ าส่งผลให้เกิดข้อห้ามในเรื่องของการออกทะเล แม่ย่านางเรือหรือ 
เจ้าเรือ ท าหน้าที่คุ้มครองเจ้าของเรือให้ปลอดภัย และท าให้จับสัตว์น้ าได้จ านวนมาก 2.2 การท าบุญเรือ  
พิธีท าความสะอาดเรือให้แม่ย่านางเรือพึงพอใจ 2.3 การกล่าวดุอาร์ในการออกเรือเชื่อว่าช่วยให้การออกเรือแคล้วคลาด
จากอันตราย และ 2.4 การต่อเรือ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อ และพิธีกรรม อย่างไรก็ตาม  
ความเชื่อ และพิธีกรรมการท านา การท าประมงเป็นไปโดยไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม แต่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต และ
แนวปฏิบัติของผู้คนในชุมชนซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม  
 
ค าส าคัญ : ความเชื่อ พิธีกรรม การท านา การท าประมง 
 
 
 
 
 
 
__________________________  
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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บทน า 
 ความเชื่อเป็นสิ่งเร้นลับที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ ท าให้มนุษย์เกรงกลัวต่อการกระท าในสิ่งที่สิ่งเร้นลับไม่พอใจ 
ความเชื่อจึงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิถีชีวิตของมนุษย์ และเมื่อมนุษย์มีความเชื่อก็ก่อให้เกิดพ้ืนที่พิธีกรรม 
ทีส่ืบเนื่องมาจากความเชื่อนั้น ๆ  

อ าเภอเกาะยาวเป็นชุมชนไทยมุสลิมที่ มีประชากรกว่าร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม ท าให้พ้ืนที่แห่งนี้ 
มีความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา โดยเฉพาะความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของ
ผู้คนในชุมชน นั่นคือ การท านา และการออกเลหรือการท าประมง ในส่วนของการท านานั้น ชุมชนเกาะยาวน้อยมีพ้ืนที่
ท านากว่า 300 ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่ล้อมรอบด้วยทะเล โดยมีถนนกาลันกุล ซึ่งเป็นถนนสายหลักของต าบลเกาะยาวน้อย
กั้นระหว่างคันนา ถนน และทะเล เมื่อถึงฤดูกาลท านาจะเห็นภาพของการซอนาของชาวบ้านในชุมชน  
เป็นการลงแขกด านา และเกี่ยวข้าว รวมทั้งมีหุ่นไล่กาหลากหลายรูปแบบที่สร้างสีสันกลางทุ่งนา  สิ่งเหล่านี ้
เป็นจุดเด่นที่ท าให้นักท่องเที่ยวสนใจแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมวิถีการท านาของชาวบ้าน ส่วนการท าประมง หรือ 
“ออกเล” ยังคงเป็นอาชีพที่ใช้เลี้ยงปากท้องผู้คนในชุมชน ด้วยลักษณะการท าประมงพ้ืนบ้านที่ไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม แต่เป็นวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แม้ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และรายละเอียด
ของการท าประมงอยู่บ้างเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัย แต่ด้วยความเป็นพ้ืนถิ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ท าให้  
การท าประมงพ้ืนบ้านเป็นไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกับเมื่อครั้งอดีต ประกอบกับความเข้มแข็งของชุมชน 
เกาะยาวน้อยที่มีความเชื่อ และศรัทธาต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียว ท าให้การใช้ชีวิต และการท ามาหากินของผู้คน 
ในชุมชนไม่ได้หวังเพียงเพ่ือความมั่งคั่งทางการเงิน แต่เพ่ือความสุข ความสบายใจเป็นส าคัญ (สมพล เริงสมุทร, 
2563, สัมภาษณ์) การประกอบอาชีพดังกล่าวนอกจากอาศัยความช านาญอันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา 
อย่างยาวนานแล้วยังอาศัยความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ความเชื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่
เกิดข้ึนบนพื้นฐานของหลักการทางศาสนาอิสลาม 
 อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพความเป็นเกาะที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีความงามครบครัน  
เกาะยาวน้อยจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับเอกสารแผนพัฒนาอ าเภอ
เกาะยาว (พ.ศ. 2561 - 2562) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (2562) ที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวของอ าเภอเกาะยาวว่า 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมสนับสนุนเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและ
ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ ท าให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ ประชาชน  
ในพ้ืนที่ส่วนหนึ่งจึงหันมาท าธุรกิจการท่องเที่ยวมากข้ึน รวมถึงกิจการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว   
 การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวส่งผลต่ออาชีพของผู้คน รวมถึงความเชื่อ  และพิธีกรรม
บางอย่างที่เกี่ยวกับการท านา และการท าประมงที่มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองท่องเที่ยว  
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการศึกษาเรื่อง “ความเชื่อ และพิธีกรรม “นา –เล” ชุมชนเกาะยาวน้อย  
จังหวัดพังงา” ทั้งนี้  เพ่ือศึกษาความเชื่อ และพิธีกรรมการท านา การท าประมงของชาวไทยมุสลิมชุมชน 
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เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนบนพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพในช่วงเวลาหนึ่ง
ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม โดยเฉพาะกระแสของความเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว 
  
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาความเชื่อ และพิธีกรรมการท านา การท าประมงของชุมชนเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว  
จังหวัดพังงา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องนี้ใช้กระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการท างานสนาม โดยก าหนดประชากร ได้แก่ 

สัมภาษณ์ชาวนา จ านวน 3 คน ชาวประมง จ านวน 2 คน และมีการพูดคุยร่วมกับผู้ประกอบพิธีกรรม และผู้น าชุมชน 

ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์

แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์ Key informants ทั้งการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และ 

ไม่เป็นทางการ จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และเรียบเรียงตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ 

 
ผลการวิจัย  
  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งบนบก และทางทะเล ท าให้การท านา และ 
การท าประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กเป็นอาชีพหลักท่ีส าคัญของชาวไทยมุสลิมชุมชนเกาะยาวน้อย โดยอาศัยความเชื่อ  
บนพ้ืนที่พิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของหลักการทางศาสนาอิสลาม 
จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลผู้วิจัยพบว่า การท านา และการท าประมงของชุมชนเกาะยาวน้อยมีความเชื่อและ
พิธีกรรม ดังนี้ 

 1.  การท านา 
           ชุมชนเกาะยาวน้อยมีการท านาปีละครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน 
และแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน โดยการท านามี 3 ลักษณะ ได้เเก่ การท านาหว่าน การท านาด า และ 
การท านาโยน ส่วนการไถนายังคงใช้ควายคู่ ที่สืบทอดมาจากจังหวัดตรัง ในขณะที่ชุมชนเกาะยาวใหญ่ใช้ควายไถนา
เพียงตัวเดียว เพราะสืบทอดมาจากจังหวัดสตูล การท านาของชุมชนเกาะยาวน้อย ยังอาศัยความเชื่อ และพิธีกรรม
ต่าง ๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งปรากฏอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการท านา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 1.1 การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว 
             การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวควรหว่านในวันข้างขึ้น เพราะเชื่อว่าจะท าให้การท านาครั้งนั้นได้รับ

ผลผลิตจ านวนมาก และมีความเชื่อทางศาสนาว่ามีความ “บารอกัต” 
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      1.2 การแรกด านา 
              การแรกด านา เป็นพิธีกรรมที่เชื่อว่าท าให้ด านาได้รวดเร็ว ไม่เกิดอุปสรรคใด ๆ รวมทั้งท าให้ข้าว
เจริญเติบโตงอกงามให้ผลผลิตเป็นจ านวนมาก มีการก าหนดวันในการแรกด านาด้วยการนับดิน น้ า ลม ไฟ  
โดยนับให้เป็นวันที่ตรงกับดิน หรือน้ า ด้วยเชื่อว่าต้นข้าวจะมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะดิน และน้ าให้ความชุ่มชื้นแก่ 
ต้นข้าว รวมทั้งท าให้การท านาไม่มีอุปสรรคใด ๆ ในวันแรกด านาให้เจ้าของที่นาถอนต้นกล้าจ านวน 9 ต้น ไปใช้ 
ในการแรกด านา เพราะเชื่อว่าเลข 9 เป็นเลขที่ดี ท าให้การด านาไม่ติดขัด การด านาก็จะแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งได้รับผลผลิตที่ดี และก่อนด านาให้กล่าวว่า “บิสมิลาฮีเราะมานิรอฮีม” มีความหมายว่า ด้วยพระนาม
ของอัลลอฮฺ หลังจากนั้นให้กล่าว ซอลาวาตนบี (ประสาทพร) ความว่า “อัลลอฮุมมะ ซอลลีอาลา ซัยยีดีนา มูฮัมมัดดะ” 
มีความหมายว่า ขออัลลอฮฺประสาทพรแก่มูฮัมมัดขออัลลอฮฺประสาทพรและศานติแก่เขา (มูฮัมมัด)  ขออัลลอฮฺ
ประสาทพรแก่มูฮัมมัดองค์อภิบาล โปรดประสาทพรและสันติแก่เขา (มูฮัมมัด) (เดชาเริงสมุทร, 2563, สัมภาษณ์) 
นอกจากนี้ สมศรี ไม้แก้ว (2563, สัมภาษณ์) กล่าวว่า ก่อนลงต้นกล้าเพ่ือด านาควรพูดว่า “โอ้แม่ทองสีจันทร์ 
ออกลูกให้ทันตั้งแต่ต้นจนปลาย” เป็นค าพูดที่ขอดุอาร์ให้มีข้าวกินตลอดทั้งปี  

 

 
 

ภาพที่ 1 การลงแขกด านา 
 
 1.3 การแรกแกะหรือแรกเกี่ยวข้าว 
              การแรกแกะหรือแรกเกี่ยวข้าว เป็นพิธีกรรมที่เชื่อว่าท าให้การเก็บเกี่ยวข้าวเป็นไปด้วย 

ความราบรื่น รวดเร็ว และได้ผลผลิตเป็นจ านวนมาก มีการก าหนดวันในการแรกแกะด้วยการนับวันข้างขึ้น ข้างแรม 
โดยนับให้ตรงกับข้างขึ้น ในวันแรกของการเกี่ยวข้าว เจ้าของนาเป็นผู้เริ่มท าพิธีโดยใช้แกะเกี่ย วข้าว 1 ก ามือ  
แล้วน ามานับว่าจ านวนรวงข้าวที่ได้นั้นเป็นจ านวนคู่ หรือจ านวนคี่เพ่ือเสี่ยงทาย จ านวนคี่เสี่ยงทายว่าปีนี้มีผลผลิต
น้อย จ านวนคู่เสี่ยงทายว่าปีนี้มีผลผลิตมาก ก่อนท าพิธีมีการอ่านฟาตีหะห์ เพ่ือบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของ  
การท ากิจการใด ๆ จากนั้นมีการกล่าวกุลฮู 3 ครั้ง และหลังจากนั้นกล่าวซอลาวาตนบี 3 ครั้ง นอกจากนี้ในการ 
แรกเกี่ยวข้าวควรเกี่ยวรวงข้าวที่เอียงไปตามทิศทางลม เพราะเชื่อว่าเป็นรวงข้าวที่ดี ท าให้ได้รับผลผลิตจ านวนมาก 
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เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวมามัดเป็นก าให้นับว่าจะได้รวงข้าวเป็นจ านวนคู่ หรือจ านวนคี่ เพ่ือเป็นการเสี่ยงทาย ถ้าได้จ านวนคู่
เสี่ยงทายได้ว่าจะได้ข้าวกินตลอดทั้งปี และการเก็บเกี่ยวข้าวต้องเก็บให้หมดทั้งแปลงนา เพราะเชื่อว่าจะมีข้าวกิน  
ในปีต่อไป (เดชา เริงสมุทร, 2563, สัมภาษณ์)  

 
ภาพที่ 2 “แกะ” เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าว 

 
  1.4 การตั้งข้าว ตั้งน้ าในเป๊าะ  
                    การตั้งข้าว ตั้งน้ าในเป๊าะหรือยุ้งข้าว เป็นพิธีกรรมขอบคุณผู้ที่ดูแลรักษาข้าวให้อยู่ได้นาน    
แม้น าไปรับประทานแล้วก็ยังไม่หมด และเชื่อว่าเป็นการช่วยดูแลกันแมลง มอดไม่ให้เข้ามากัดกินข้าว โดยก าหนด
ในวันที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ส่วนใหญ่ท าในวันอาทิตย์ วันจันทร์ หรือวันอังคาร เพราะเชื่อว่าจะเก็บข้าวไว้กิน 
ได้นาน ในการประกอบพิธีกรรมมีการน าข้าวไปเก็บไว้ในเป๊าะ โดยน ารวงข้าวไปจัดเรียงบนเสื่อหรือกระดาษลัง  
มีการตั้งข้าว ตั้งน้ า ของหอม ไว้มุมใดมุมหนึ่งของเป๊าะ เพ่ือตอบแทนผู้ที่ช่วย ดูแลรักษาข้าวในเป๊าะ นอกจากนี้  
ยังมีความเชื่อที่เป็นข้อห้ามว่า ห้ามผู้หญิงที่มีประจ าเดือนเป็นผู้เก็บข้าวในเป๊าะ เพราะท าให้แม่โพสพไม่พอใจและ 
ไม่มีความ “บารอกัต” หรือความเป็นสิริมงคล (ซาลาม๊ะ เริงสมุทร, 2563, สัมภาษณ์)  

 
ภาพที่ 3 เป๊าะหรือยุ้งฉางที่ใช้เก็บข้าวที่เก็บเก่ียวเสร็จแล้ว 
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ขั้นตอนการท านาข้างต้น จะปรากฏความเชื่อเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพ หรือแม่ไควสพ สอดแทรกอยู่เสมอ  
โดยชาวเกาะยาวเชื่อว่า แม่โพสพมีหน้าที่ดูแลข้าว รวมถึงดูแลการท านาในทุกขั้นตอนให้ประสบผลส าเร็จ และ  
เชื่อต่อ ๆ กันมาว่าแม่โพสพมีอยู่จริง และด ารงอยู่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีพิธีกรรมใด ๆ เพ่ือบูชา เว้นแต่พิธีท าขวัญ
ข้าว ซึ่งเป็นพิธีที่เกิดขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ เพ่ือแสดงความขอบคุณต่อแม่โพสพที่ท าให้การท านาได้ผลดี 
ทั้งนี้ต้องเป็นการกระท าที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม (สมพล เริงสมุทร, 2563, สัมภาษณ์) 

ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการท านา ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพ ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า  
นั่นคือ อัลลอฮฺ ดังนั้น การประกอบกิจกรรมใด ๆ เพ่ือการท านาจึงมีค ากล่าวเพ่ือขอพรจากอัลลอฮฺเสมอ สะท้อน 
ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของศาสนาอิสลามที่ยังคงอยู่ในวิถีชี วิตของชุมชนเกาะยาวน้อย นอกจากนี้ความเชื่อ และ
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการถือเคล็ดยังเป็นความเชื่อที่ส่งผลต่อการกระท าที่ก่อให้เกิดความสบายใจแก่ผู้กระท าเป็น
ส าคัญ เพราะความเชื่อ และการกระท าบางอย่างไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เช่น ค ากล่าวต่าง ๆ 
แต่ความเชื่อ และการกระท าบางอย่างสะท้อนถึงภูมิปัญญา เช่น การเก็บเกี่ยวข้าวให้หมดทั้งแปลง เพ่ือจะได้มี 
ข้าวกินในปีต่อไป เป็นต้น นอกจากนี้ยังคงมีความเชื่อที่เกี่ยวกับศาสนาที่มุ่งให้กระท าในสิ่งที่คิดว่านบีมูฮัมหมัดชื่นชอบ 
เช่น จ านวนตัวเลขคี่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นมุมมองความคิดของชาวนาที่อาศัยสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
เป็นตัวก าหนดให้เกิดการกระท าต่าง ๆ ทั้งนี้ ก็เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดผลทั้งความสุขทางกาย และใจ  

 
 2. การท าประมง 
     ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ท าให้ชาวประมงพ้ืนที่เกาะยาวน้อยมีอาชีพท าประมง  
เป็นประมงพ้ืนบ้านที่ใช้เครื่องมือขนาดเล็กในการจับสัตว์น้ าด้วยวิธีการแบบเดิม เช่น การท าอวนปู ทอดแห 
ท าลอบ ดักโพงพาง เป็นต้น โดยใช้เรือหางยาวติดเครื่องยนต์เป็นพาหนะในการออกทะเล อาศัยความเชี่ยวชาญ 
ทางทะเลที่เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน การเรียนรู้ธรรมชาติปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการออกทะเล รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการออกทะเล นอกจากนี้ยังพ่ึงพาอาศัย
ความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของหลักการ 
ทางศาสนาอิสลาม โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4 การท าประมง 
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  2.1 ความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยวกับผีพราย และแม่ย่านางเรือ 
           ชาวไทยมุสลิมชุมชนเกาะยาวน้อย มีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณหรือสิ่งเร้นลับที่อยู่เหนือธรรมชาติ 
ดังนี้  
            2.1.1 ผีพราย มีต านานจากแม่ลูกที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว จนแม่ต้องกลายไปเป็นผีพราย  
ซึ่งชาวประมงเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อการออกทะเลไปจับสัตว์น้ า รวมทั้งเป็นต้นเหตุให้เกิดข้อห้ามในเรื่องของการออกทะเล
ในหลาย ๆ ข้อ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเกี่ยวกับผีพรายเป็นต านานที่เล่าต่อ ๆ กันมา โดยไม่มีพิธีกรรมหรือวิธีการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน เพราะถือว่าไม่ได้พบเจอกันง่าย ๆ แต่หากมีเหตุที่ท าให้คิดว่าพบกับผีพรายขณะออกไปจับ  
สัตว์น้ าให้ด่าไปว่า “ไอ้ลูกเย็ดแม”่  

  2.1.2 แม่ย่านางเรือหรือเจ้าเรือ ชาวประมงเชื่อว่าเรือทุกล ามีแม่ย่านางของเรือที่ท าหน้าที่คุ้มครอง
เจ้าของเรือให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และท าให้สามารถออกเรือไปจับสัตว์น้ าได้ครั้งละมาก ๆ ความเชื่อ
เกี่ยวกับแม่ย่านางเรือก่อให้เกิดการกระท าที่จะต้องไม่ลบหลู่แม่ย่านางเรือ การท าพิธีผูกผ้าสามสี ซึ่งในการท าพิธีนั้น
จะมีค ากล่าวตามหลักศาสนาที่ว่าไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียว (สุอีด ภิญโญ, 2563, สัมภาษณ์) 
 
  2.2 ความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยวกับการท าบุญเรือ 
           การท าบุญเรือ เป็นการท าความสะอาดเรือให้แม่ย่างนางเรือพึงพอใจ ท าให้การท าประมงไม่ติดขัด 
สามารถจับสัตว์น้ าได้จ านวนมาก และเป็นสิริมงคลกับเจ้าของเรือ มีการก าหนดวันประกอบพิธี หากเป็นวันข้างขึ้น
ให้นับว่า ดิน น้ า ลม ไฟ ไปเรื่อย ๆ โดยเริ่มนับจากวันที่ 1 ของเดือนนั้นจนถึงวันที่ท าพิธี หากนับแล้วตรงกับ  
ดิน หรือน้ า สามารถท าพิธีได้ และหากวันที่ท าพิธีเป็นวันข้างแรม ให้นับว่า ไฟ ลม น้ า ดิน ไปเรื่อย ๆ โดยเริ่มนับ
จากวันที่ 1 เช่นเดียวกัน หากนับไปตรงกับ ดิน หรือน้ า สามารถท าพิธีได้ นอกจากนี้ต้องพิจารณาเวลาในการ
ประกอบพิธีว่าช่วงเวลานั้นน้ าทะเลขึ้นมาถึงบริเวณที่เรือจอดอยู่หรือไม่ หากน้ าทะเลขึ้นไม่ถึงเรือก็ไม่สามารถ  
ท าพิธีได้ เพราะเชื่อว่าท าให้จับสัตว์น้ าได้ยาก  

  

         
 

ภาพที่ 5 การท าบุญเรือ 
  



572 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

 การประกอบพิธีจะมีโต๊ะหมอซึ่งเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้ท าพิธี  มีการเตรียมสิ่งของที่ใช้ประกอบพิธี เช่น  
แป้งฝุ่น น้ าหอม แชมพู ใบเฉียงพร้า ย่านเชือกบ้า (เป็นย่านไม้ชนิดหนึ่ง) ลูกสะบ้า  ก ายาน เป็นต้น โต๊ะหมอ 
น าสิ่งของทั้งหมดลงไปผสมกับน้ าซึ่งอยู่ในขันแล้วกล่าวบทสวด จากนั้นน าน้ าในขันประพรมที่เรือ เริ่มจากหัวเรือ 
ไปยังท้ายเรือ โดยโต๊ะหมอนั่งลงตรงจุดกึ่งกลางเรือ แล้วกล่าวบทสวดเพ่ืออธิษฐานแก่นางเรือเพ่ือให้การออกเรือ       
มีความเป็นสิริมงคล มีการกล่าวบทสวดต่าง ๆ หลายบทที่เกี่ยวเนื่องกับอัลลอฮฺ ช่วงท้ายของพิธีโต๊ะหมอเป่าลม 
ไปยังช่องว่างระหว่างกงเรือ จากด้านท้ายเรือไปยังด้านหัวเรือ แล้วเอามือตบไปที่ตัวเรือ 3 ครั้ง แล้วกล่าวบทสวด 
จากนั้นจึงเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันภายในเรือ หากเรือมีขนาดเล็กเกินกว่าจ านวนคนที่มาร่วมพิธีก็ให้ยืน
รับประทานรอบ ๆ บริเวณเรือ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเป็นการกล่าวซอลาวาตนบี จากนั้นโต๊ะหมอเรียกชื่อ 
นางเรือ ชื่อละ 3 ครั้ง เพ่ือความเป็นสิริมงคล แล้วจึงให้เจ้าของเรือขับเรือออกไปสู่ท้องทะเล โดยห้ามไม่ให้คนอ่ืน  
มาโดนเรือ พิธีท าบุญเรือท าปีละกี่ครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับคราบสกปรกของเรือ รวมทั้งความพร้อมของเจ้าของเรือ  
ส่วนเรือที่เพ่ิงซื้อหรือต่อขึ้นใหม่มีการท าพิธีบูชาแม่ย่านางเช่นเดียวกัน แต่ไม่ต้องท าความสะอาดเรือ (สุอีด ภิญโญ, 
2563, สัมภาษณ์) 
 
  2.3 ความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยวกับการกล่าวดุอาร์ในการออกเรือ 
           การกล่าวดุอาในการออกทะเล เป็นพิธีกรรมที่เชื่อว่าช่วยให้การออกเรือแคล้วคลาดจากอันตราย 
ทั้งปวง ท าให้เกิดความสิริมงคล และสามารถจับสัตว์น้ าได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ตัวเอง ทุกครั้งที่มีการลงเรือเพ่ือออกทะเลจึงมีการกล่าวดุอา “ซอลาวาตนบี” เป็นการร าลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า รวมทั้ง
ศาสดาของศาสนาอิสลาม การดุอาหรือบทสวดบางบทไม่สามารถบอกกล่าวแก่ผู้ อ่ืนได้ เนื่องจากเชื่อว่าท าให้ 
ดุอาเสื่อมลง ดุอาทุกบทมีขอบเขตการใช้เมื่อมีเหตุจวนตัวเท่านั้น เช่น เพ่ือป้องกันเรือล่ม เพ่ือขอความช่วยเหลือ
จากพระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยเบิกทางสว่างแก่พวกเขา เพราะชาวมุสลิมเชื่อว่าทุกอย่างมาจากอัลลอฮฺ แม้แต่ชาวมุสลิม
ทุกคนก็เป็นของท่าน ฉะนั้นผู้เดียวที่สามารถช่วยเหลือได้ คือ พระองค์ (สุอีด ภิญโญ, 2563, สัมภาษณ์)  
 
  2.4 ความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยวกับการต่อเรือ 
      เรือเป็นพาหนะส าคัญส าหรับชาวประมง ทั้งในด้านความปลอดภัย และการจับสัตว์น้ าให้ได้ 
จ านวนมาก จึงมีความเชื่อที่เกี่ยวกับการต่อเรือตั้งแต่การเลือกไม้ที่ใช้ในการต่อเรือ คือ ไม้เคี่ยม ซึ่งสมัยก่อนในป่า   
มีไม้เคี่ยมจ านวนมาก จึงสะดวกที่จะน ามาต่อเรือ และไม้เคี่ยมเป็นไม้ที่มีนางไม้ศักดิ์ สิทธิ์ประจ าอยู่ จึงต้องให้ความ
เชื่อถือ การต่อเรือมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อ และพิธีกรรม ดังต่อไปนี้ 
     2.4.1 การวางมาศเรือ คือ ส่วนที่เป็นท้องเรือ เป็นแกนกลางในการรับน้ าหนักและขึ้นโครงเรือ  
เมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายของมนุษย์ มาศเรือก็คือกระดูกแกนกลางหรือกระดูกสันหลัง ซึ่งมีความเชื่อว่า 
ก่อนการวางมาศเพ่ือต่อเรือต้องให้โต๊ะหมอที่มีความรู้ช่วยดูฤกษ์ยาม ข้างขึ้น ข้างแรม  
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  2.4.2 กงเรือ กระดานข้าง และการตั้งหัวเรือ เป็นขั้นตอนต่อจากการวางมาศ ขั้นตอนนี้ต้องอาศัย
ช่างที่ช านาญการต่อเรือซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ในส่วนของกงเรือ หรือซี่โครงเรือ มีการก าหนดเป็น 
จ านวนคี่ตามขนาดของเรือ ด้วยความเชื่อว่าเรือคือผู้หญิงซึ่งมีซี่โครงเป็นจ านวนคี่นั่นเอง และการประกอบเรือต้องมี
การดูฤกษ์ยามทุกครั้ง เพราะเชื่อว่าท าให้การท างานคล่องตัว 
  2.4.3 การเจาะลูกดันเรือ หรือเจาะสะดือเรือ เป็นสิ่งจ าเป็นในการต่อเรือ เพราะเชื่อว่า  
หากไม่เจาะสะดือ เรือล านั้นจะเป็นเพียงแค่ขอนไม้ลอยน้ าเท่านั้น   
 
 

 
 

ภาพที่ 6 การท าเรือ 

  2.5 ความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยวกับการถือเคล็ด  
         ชุมชนเกาะยาวน้อยมีความเชื่อ และพิธีกรรม เป็นการกระท าหรือห้ามไม่ให้กระท าที่เชื่อว่าจะเกิด

ผลดีต่อการท าประมง เช่น 
  2.5.1 การตั้งชื่อเรือเป็นชื่อผู้หญิง หรือชื่อลูกสาวเจ้าของเรือ เชื่อว่าแม่ย่านางชื่นชอบ  
   2.5.2 เมื่อออกทะเลในเวลากลางคืนหากเห็นดวงไฟ หรือที่เรียกว่า “ชิน” หรือเห็นวิญญาณ 
สิ่งเร้นลับต่าง ๆ ห้ามทักโดยเด็ดขาด เพราะเชื่อว่าท าให้โดนของ และท าให้เสียชีวิตในที่สุด 

         2.5.3 เมื่อต้องเดินทางไปยังเกาะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดห้ามเรียกชื่อหรือเอ่ยชื่อสัตว์  
ที่เป็นอันตราย แต่ให้เรียกชื่ออ่ืนแทน เช่น เมื่อเห็นงู ให้เอ่ยชื่อว่า ไก่ เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย  

  2.5.4 เมื่อออกจากบ้านเพ่ือไปจับสัตว์ทะเล หากมีจิ้งจกร้องทักแสดงให้เห็นว่าจะเกิดลางร้าย  
จึงไม่ควรออกทะเลในวันนั้น  
   2.5.5 การลงเรือต้องก้าวเท้าซ้าย และเมื่อขึ้นจากเรือให้ก้าวเท้าขวา เพราะช่วยป้องกันอันตราย  
ที่อาจเกิดข้ึนได ้ 
    2.5.6 ห้ามข้ามหัวเรือ เพราะถือเป็นการไม่ให้เกียรติแม่ย่านาง   
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   2.5.7 ห้ามออกเรือไปจับสัตว์ทะเลในวันศุกร์ เพราะเป็นวันที่มุ่งให้ทุกคนได้เข้าไปประกอบ
พิธีกรรมในมัสยิด หากออกเรือไปจับสัตว์ทะเลนอกจากจับไม่ได้แล้วยังถือว่าเป็นการท าบาปอย่างยิ่ง 
 
 ความเชื่อ และพิธีกรรมเกี่ยวกับการท าประมงของชุมชนเกาะยาวน้อย สะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ยึดมั่น 
ในหลักการของศาสนาอิสลาม แม้จะมีความเชื่ออ่ืน ๆ ที่ปะปนเข้ามา เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการดูแล เอาใส่ใจ ให้ความส าคัญกับเรือซึ่งเป็นพาหนะส าคัญที่ใช้ ในการท าประมงเพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง 
การท าความสะอาดเรือ ที่นอกจากเป็นการขอบคุณแม่ย่านางแล้ว ยังท าให้เรือมีความสะอาด รวมทั้งยังเกิดการสาน
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการเลี้ยงสังสรรค์จากอาหารที่ใช้ประกอบพิธี เป็นต้น ความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่การเคารพเทิดทูน 
แต่เป็นการให้เกียรติ และแสดงความขอบคุณเท่านั้น ซึ่งความเชื่อและพิธีกรรมดังกล่าวนอกจากถือปฏิบัติเพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจ เป็นมงคลของชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเคารพศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ยังส่งผลดี
ต่อการประกอบอาชีพด้วย เช่น ท าให้เกิดความระมัดระวังทั้งกาย ใจ วาจา ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ แม้ผู้กระท า
จะกระท าไปเพ่ือแสดงความเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่บรรพบุรุษได้ยึดถือ สืบทอดไปสู่  
การปฏิบัติ เป็นกุศโลบายส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ผู้คนเกิดความเกรงกลัวต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และหันมา
กระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม โดยเฉพาะความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการถือเคล็ด จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่สะท้อน
ให้ชาวประมงระมัดระวังตนในการพูด หรือการท าสิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติ ด้วยความรอบคอบ ไม่ตั้งอยู่บนความ
ประมาท รวมทั้งไม่ทิ้งหลักการทางศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังมีการถือเคล็ดที่ช่วยสร้างก าลังใจให้ท าสิ่งต่าง ๆ 
ตามแบบอย่างที่ท ากันมา เพ่ือใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ทั้งนี้ก็เพ่ือความสบายใจของผู้กระท า  
 ด้วยลักษณะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ มีจ านวนลดลง และเริ่มสูญหายไป 
เพราะในปัจจุบันการประกอบอาชีพประมงค านึงถึงความสะดวก และความคล่องตัวเป็นส าคัญ  แต่อย่างไรก็ตาม
ความเชื่อบางอย่างก็ยังคงอยู่โดยมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในอดีตวันศุกร์  
ซึ่งถือเป็นวันส าคัญที่ทุกคนต้องไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มัสยิด จึงไม่มีการออกเรือเพ่ื อไปท าประมง  
แต่ปัจจุบันชาวประมงสามารถออกเรือไปท าประมงได้ แต่ต้องรีบกลับมาให้ทันเวลาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ทั้งนี้ก็เพราะความจ าเป็นในการด ารงชีวิตที่ต้องมีรายได้เพ่ือการใช้จ่าย หากไม่ได้ออกทะเลก็ย่อมหมายถึงรายได้  
ที่จะลดลง เป็นต้น  
 ความเชื่อ และพิธีกรรมการท านา การท าประมงที่น าเสนอข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ปรากฏ  
อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเกาะยาวน้อย ที่ก่อให้เกิดคุณค่าหลายประการ เช่น เป็นการปลูกฝังความกตัญญู
รู้คุณต่อสิ่งที่มีพระคุณ ดังจะเห็นได้จากความเชื่อที่เกี่ยวกับแม่โพสพที่แสดงออกต่อข้าวที่รับประทาน ไม่เหยียบข้าว 
การท าความสะอาดเรือ เพ่ือแสดงความขอบคุณต่อแม่ย่านางเรือ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการปลูกฝังให้เห็นคุณค่า  
ในสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม 
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สรุป และอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการท านาของชุมชนเกาะยาวน้อย จะเห็นว่าปรากฏความเชื่อ 

และพิธีกรรมอยู่ในหลายขั้นตอนของการท านา ทั้งการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว การแรกด านา การแรกแกะหรือ 
แรกเกี่ยวข้าว และการตั้งข้าว ตั้งน้ าในเป๊าะ รวมถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับแม่โพสพ ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลข้าว  
ส่วนความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการท าประมงของชุมชนเกาะยาวน้อย จะเห็นว่าปรากฏความเชื่อ และพิธีกรรม 
ที่เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ ได้แก่ ผีพราย และแม่ย่านางเรือ ความเชื่อและพิธีกรรมการท าบุญเรือ การกล่าวดุอาร์   
ในการออกเรือ การต่อเรือ รวมถึงการถือเคล็ดที่เป็นทั้งข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติในการท าการประมง ความเชื่อและ
พิธีกรรมส่วนใหญ่สัมพันธ์กับหลักการของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ด้วยศาสนาอิสลามมุ่งเน้นให้มุสลิมเคร่งครัดกับ  
การนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว คือ อัลลอฮฺ ดังนั้น ความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ จึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การเทิดทูนบูชาอัลลอฮฺเสมอ แม้จะมีความเชื่อและพิธีกรรมอ่ืนปะปนอยู่บ้างก็เป็นเพียงเล็กน้อย เช่น ความเชื่อ
เกี่ยวกับแม่โพสพ แม่ย่านาง เพราะท้ายที่สุดก็ต้องมีการกล่าวดุอาเพ่ือแสดงความเคารพต่ออัลลอฮฺ 
 ด้วยวิถีชีวิตของชาวนา และชาวประมงที่ยึดโยงกับหลักการทางศาสนา สอดคล้องกับที ่ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2561) 
กล่าวว่า ศาสนาท าหน้าที่ด ารงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นส่วนหนึ่งของ 
การปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
และความเข้าใจของมนุษย์ เกิดเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ สอดคล้องกับที่ อคิน รพีพัฒน์ (2551) 
กล่าวถึงพิธีการต่าง ๆ ว่า เป็นพฤติกรรมการแสดงที่สร้างความเชื่อมั่นในความคิดทางศาสนา เพ่ิมความลึกซึ้ง และ
พยายามสร้างรัศมีของความเป็นจริง น าไปสู่ความศรัทธาในพิธีกรรมโลกที่เป็นจริงกับโลกแห่งจินตนาการผสมผสาน
เป็นโลกเดียวกัน การปฏิบัติศาสนกิจท าให้ความเชื่อทางศาสนาปรากฏขึ้นในระนาบของมนุษย์ หรือเรียกว่า  
“การแสดงทางวัฒนธรรม” สุภางค์ จันทวานิช (2557) กล่าวอ้างอิงถึง ก้องต์ ดูร์ไคม์ เวเบอร์ นักทฤษฎีสังคมวิทยา
ที่กล่าวถึงสิ่งที่มนุษย์ในสังคมช่วยกันสร้างขึ้นมา และรับรู้ร่วมกัน คือ ศาสนา และวัฒนธรรม และกล่าวถึงศาสนา  
ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของสังคมที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ควบคุมคน ท าให้สังคมศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาจึงไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์   
แต่เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อปฏิบัติ เมื่อมีการบอกต่อ ๆ กัน จึงเกิดเป็นความเลื่อมใส 
 นอกจากนี้ลักษณะความเชื่อที่แสดงในรูปแบบสัญลักษณ์ของพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การท าบุญเรือ สอดคล้อง
กับที่ วิมล ด าศรี และไพรินทร์ รุยแก้ว (2549) กล่าวถึงความเชื่อ ในลักษณะดังกล่าวว่าเป็นรูปแบบความเชื่อ 
อันเนื่องด้วยบุคลาธิษฐาน เพ่ือให้สิ่งที่มีอยู่ เหนือธรรมชาติเหล่านั้นมีจิตวิญญาณ มีพลานุภาพ มนุษย์จึงสร้างวิธี
ปฏิบัติบูชาในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือแสดงความกตัญญูรู้คุณ ดังเช่นชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับ
ระบบรูปแบบความเชื่อ ประเพณีอันเนื่องด้วยบุคลาธิษฐานหลายประการ เช่นเดียวกับการศึกษาของ ประสิทธ์  
บัวงาม (2538) เรื่อง “ศึกษาเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเกษตรกรรมของชาวบ้านต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง” ที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาที่ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ   
 อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชุมชนมีความทันสมัยมากขึ้น  
ความเชื่อที่ขัดต่อหลักวิทยาศาสตร์ได้รับความเชื่อถือน้อยลง การศึกษาทางศาสนาที่เข้าถึงผู้คนมากข้ึน ความเชื่อใด 
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ที่ขัดต่อหลักศาสนาจึงค่อย ๆ สูญหายไป เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อ 
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งได้มีการหยิบยืม เผยแพร่ จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับที่พงษ์
ชรินทร์ พุธวัฒนะ (2531) ศึกษาเรื่อง “คติชนวิทยากับการเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชน 
บ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า มีการน าคติชนที่ชาวไทยพุทธใช้ในการอบรมสั่งสอนเด็กมาใช้
อบรมสั่งสอนเด็กมุสลิม ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เพราะชาวไทยมุสลิมบ้านครัวเหนือ
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ศึกษามีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสัมพันธ์กับ  
ชาวไทยพุทธอยู่ตลอดเวลา เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมจะเห็นว่าคติชนที่รับมานั้นรับเอาเฉพาะส่วนที่มี  
เนื้อหาสาระหรือเรื่องราวที่ให้แง่คิด ค่านิยม ตลอดจนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม 
ในทางตรงข้ามถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการประพฤติปฏิบัติตน 
อย่างเหมาะสม ในสังคมที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน จากข้อมูลการศึกษาของ พงษ์ชรินทร์ พุธวัฒนะ สะท้อน  
ให้เห็นว่าความเชื่อบางอย่างของชุมชนเกาะยาวน้อย มีลักษณะแตกต่างไปจากหลักศาสนาอิสลาม น่าจะเกิดจาก
ทฤษฎีการแพร่กระจายของวัฒนธรรม หากเป็นความเชื่อที่น าไปสู่หลักปฏิบัติซึ่งไม่ขัดต่อศาสนาอิสลาม แต่น าไปสู่
การสั่งสอนให้คนประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม หรือเกิดความเกรงกลัวต่อการกระท าความผิดก็น่าจะเป็น
วิธีการหนึ่งที่ช่วยสร้างระเบียบวินัย และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมได้ 
 
ข้อเสนอแนะ/และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในการท าความเข้าใจชุมชน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ และเนื่องจากพ้ืนที่ที่ศึกษาเป็นพื้นที่ทางการท่องเที่ยวจึงควรมีการน าเสนอแง่มุม
ความเชื่อ และพิธีกรรมบางอย่างในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือน าเสนอต่อนักท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เช่น นักการเมือง
ท้องถิ่น ครู เป็นต้น ควรหาวิธีการให้มีการอนุรักษ์ความเชื่อ และพิธีกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุม
พฤติกรรมของคนในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งมีการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยเฉพาะ
สถานศึกษา เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญ และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  เช่น ควรมีการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมที่ เกี่ยวกับ 
การประกอบอาชีพดั้งเดิมของในชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะโดดเด่น และน่าสนใจ  
 

เอกสารอ้างอิง 
  
ชูศักดิ์ วิทยาภัค.  (2561).  นิเวศวิทยามนุษย์: การศึกษาสิ่งแวดล้อมในมิติสังคมและวัฒนธรรม.  ศูนย์บริหารงานวิจัย  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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ทีท่ าการปกครองอ าเภอเกาะยาว.  (2562).  แผนพัฒนาอ าเภอเกาะยาว (พ.ศ. 2561 - 2562) ฉบับทบทวน 
 พ.ศ. 2562. ม.ป.ท.. 
ประสิทธิ์  บัวงาม. (๒๕๓๘). ความเชื่อเกี่ยวกับเกษตรกรรมของชาวบ้านต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน 
 จังหวัดพัทลุง. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้. 
พงษ์ชรินทร์  พุธวัฒนะ. (๒๕๓๑). คติชนวิทยากับการเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้าน
 ครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วิมล  ด าศรี และไพรินทร์  รุยแก้ว. (๒๕๔๙). วัฒนธรรมข้าว และพลังอ านาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา. 
 พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ ไทม์ พริ้นติ้ง. 
สุภางค์ จันทวานิช.  (2557).  ทฤษฏีสังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ : บริษัทวี.พริ้นท์ (1991) จ ากัด. 
อคิน รพีพัฒน์.  (2551).  วัฒนธรรมคือความหมาย ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ.  กรุงเทพฯ :     
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 
 
สัมภาษณ์ 
ซาลาม๊ะ เริงสมุทร อายุ 71 ปี อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 2 บ้านใหญ่ ต าบลเกาะยาวน้อย 

อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82161 (2563, สัมภาษณ์) 
 

เดชา เริงสมุทร อายุ 77 ปี อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 2 บ้านใหญ่ ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 82161 (2562, สัมภาษณ์) 

สมพล เริงสมุทร อายุ 55ปี อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ 1/1 หมู่ที่ 2 บ้านใหญ่ ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 82161 (2563, สัมภาษณ์) 

สมศรี ไม้แก้ว อายุ 55ปี อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 3 บ้านน้ าจืด ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 82161 (2563, สัมภาษณ์) 

สุอีด ภิญโญ  อายุ 65 ปี อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ 49/3 หมู่ที่ 7 บ้านอันเป้า ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 82161 (2562, สัมภาษณ์)  
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ความเชื่อเร่ืองหินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานแห่งเขายาลอ 

 The Belief of Quartz Tomb Stone at Yalo Mountain 
 

ฮานีฟะฮ์ สาและมิน1 ซัมซู สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 

 
บทคัดย่อ 
 
 การตกแต่งบนหลุมฝังศพมีอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่อดีต และผู้คนยังคง
ปฏิบัติและให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวอยู่ บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้ มุ่งน าเสนอความเชื่อเรื่องของ  
หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมาน ในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ใช้การลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้รู้  3 คน
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่าหินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานเป็นแนวคิดที่ตกทอด 
ความเชื่อมาจากกีตาบ (คัมภีร์) และเป็นการเล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น การน าเอาหินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยว  
หนุมาน มาเป็นสัญลักษณ์หลุมฝังศพนั้น ท าให้คนที่อยู่ในกุโบร์ (สุสาน) รอดพ้นจากการถูกทรมานจากมลาอิกะห์ 
(เทวทูต) เชื่อว่าหินหนุมานนั้นเป็นหินที่สามารถตัสเบี๊ยะ (ขอพร) แก่คนตายได้ คนตายอยู่ในหลุมฝังศพ 
อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามหลังการเข้ามาของกระแสหินหลุมฝังศพแบบปูนซีเมนต์ จึงท าให้ผู้คนนิยมมาใช้
เพราะว่ามีรูปทรงลวดลายที่สวยงาม หลากหลาย ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย อีกทั้งสามารถเขียนชื่อผู้ตายได้ จึงท าให้
ความเชื่อดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
 
ค าส าคัญ: หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมาน ความเชื่อ ชุมชน มุสลิม ยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
2 อาจารย์, คณะวิทยาการอิสลาม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
 



579 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

บทน า 
ความตายเป็นส่วนหนึ่งของหลักการของศาสนาอิสลาม ดั่งปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวไว้ว่าสรรพสิ่ง

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมายังโลกใบนี้ล้วนแล้วมาจากพระเจ้าและพระเจ้าอีกเช่นกันที่ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงต้องดับ
สลายลง โดยเฉพาะชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ศาสนาอิสลามมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ข้ึนมา เมื่อถึงเวลา
มนุษย์ก็ต้องกลับคืนสู่พระเจ้าอีกครั้ง ทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสของความตาย นี่คือสัจธรรมจากคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็น
คัมภีร์ทางน าในศาสนาอิสลามที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์ ในศาสนาอิสลามความตายมิได้เป็นการสิ้นสุด
หรือเป็นจุดสุดท้ายของชีวิต หากแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์ที่จะก้าวไปสู่ชีวิตที่แท้จริงและนิรันดร ค าว่า  
ความตาย อาจฟังดูแล้วน่ากลัว แต่ส าหรับผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาอยู่ในจิตใจนั้น ความตายไม่ใช่  
เป็นสิ่งน่ากลัวและเป็นทุกข์ แต่ในทางกลับกันเป็นการดีมาก ส าหรับผู้ที่ศรัทธาความตาย คือการพักผ่อนมิใช่  
ไปสู่ทุกข์ แต่เป็นการพักผ่อนเพื่อจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในโลกหน้า  

ในความเชื่อของอิสลามเชื่อว่ามนุษย์มี 2 โลก คือโลกดุนยา (โลกปัจจุบัน) และโลกอาคีเราะห์ (โลกหน้า) 
พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ให้เกิดขึ้นมาบนโลก โดยการก าหนดเวลาเกิดและเวลาตายไว้อย่างชัดเจน มนุษย์มีหน้าที่
ต้องเคารพ ศรัทธา สักการะ พระเจ้าด้วยการท าความดี นอกจากนี้ยังเชื่ อเรื่องโลกหน้าว่าเป็นโลกแห่งความจริง 
ที่พึงปรารถนา เป็นชีวิตที่จีรัง ยั่งยืน ชีวิตในโลกนี้เป็นเพียงบททดสอบสู่โลกหน้าเท่านั้น ความตายจึงมิใช่การสิ้นสุด
แต่เป็นการย้ายชีวิตจากโลกนี้ไปยังโลกหน้าที่สุขสบายยั่งยืนกว่า ศาสนาอิสลามจึงสอนให้มนุษย์ระลึกถึงความตาย
อยู่เสมอจะได้ไม่กระท าความชั่ว ดังนั้นมนุษย์จึงควรท าความดีเพ่ือจะได้ใช้ชีวิตในโลกหน้าอย่างมีความสุข  
ความตาย คือการได้พักผ่อนไม่ใช่การไปสู่ความทุกข์ แต่เป็นการพักผ่อนระหว่างคนสองกลุ่ม คือคนที่ปฏิบัติในศีล  
ในธรรมก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดี ส่วนคนที่อยู่ในอธรรมก็จะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาได้กระท า การหยุดกระท า
ความชั่ว คือแนวคิดที่ท่านศาสดาให้ไว้แก่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมาให้เชื่อในการท าความดีบนโลกดุนยา  
(โลกปัจจุบัน) ขณะมีชีวิต และหลังความตายเชื่อว่าวิญญาณจะไปอยู่ในโลกบัรซัค (โลกแห่งหลุมฝังศพ) เพ่ือรอ  
วันพิพากษาครั้งสุดท้ายในโลกอาคิเราะห์ (โลกหน้า) ตามทัศนะของศาสนาอิสลามแล้ว โลกนี้เป็นเพียงบททดสอบ  
ที่ผ่านไปยังแหล่งพักซึ่งเรียกว่ากุโบร์ หรือหลุมฝังศพ ก่อนที่มนุษย์ทุกคนจะฟ้ืนขึ้นมาอีกครั้ง ในหลักศาสนาอิสลาม
มี 2 ความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินและจะกลับสู่ดินอีกครั้ง แท้ที่จริงความตายนั้นเป็น 
สิ่งที่มนุษย์จะต้องประสบ กุโบร์ (สุสาน) คือ สถานที่ฝังร่างของมนุษย์ และสถานพ านักของทุกคน ( ฮัจยียะกู๊บ  
ท้วมประถม, มปป ) 

บาตูแนแซ  หรือหินปักหลุมฝังศพ เป็นที่นิยมซื้อมาใช้กันในกลุ่มชาวมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้เพ่ือใช้ใน 
การตกแต่งหลุมฝังศพ ซึ่งอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกุโบร์ (สุสาน) ส าหรับป้องกันการเหยียบหรือนั่งทับ  
โดยที่ในอดีตสมัยท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) ได้มีการใช้สัญลักษณ์เรียบง่าย คือ ก้อนหินหรือไม้มาปักเพียงเท่านั้น 
(รอฮานี ดาโอ๊ะ, 2553) 

แต่ต่อมาในยุคภายหลังได้มีการพัฒนาการในเรื่องหินปักหลุมฝังศพขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เป็น 
หินที่มีลักษณะธรรมดามาเป็นหินที่มีรูปทรงสีสันสวยงาม รู้สึกมีคุณค่า คือ หินเขี้ยวหนุมาน หินหลุมฝังศพแบบ  
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หินเขี้ยวหนุมานจึงกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แสดงคุณค่าให้นึกถึงแต่ความตาย และยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพ 
ที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

เขี้ยวหนุมาน ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน คือ แร่ประกอบหินชนิดหนึ่ง 
มีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยมหัวท้ายแต่ละเหลี่ยมมีด้านสามเหลี่ยมเอนเข้าไปบรรจบกันเป็นยอดแหลมดูคล้ายฟันลิง  
แร่นี้มีแทบทุกสี ตั้งแต่ใสเหมือนกระจกจนขาวขุ่น ชมพู เขียว ม่วง ตลอดจนด า 

หินเขี้ยวหนุมาน เป็นแร่ที่มีผลึกใส สามารถพบได้ตามเหมืองแร่ทั่ว ๆ ไปโดยมักจะอยู่ปะปนกับแร่อ่ืน ๆ 
เสมอ และยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า คริสตัล ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกมีความหมายว่า หยาดน้ าแข็ง มาจาก  
ความเชื่อที่ว่าคริสตัลนั้นเป็น ฟอสซิลของน้ าบริสุทธิ์ นั้นเอง 

ในประวัติศาสตร์ของหลาย ๆ ประเทศมีการกล่าวถึง การใช้หินเขี้ยวหนุมาน หรือ คริสตัลเพ่ือรักษาโรค 
และใช้เป็นเครื่องรางป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น ในต าราอายุรเวทของอินเดีย บาบิโลน อินคา มายา ฮีบรู และยุโรป  
เป็นต้น 

คนโบราณเชื่อว่า คริสตัลมีพลังอยู่รอบตัวของมันเอง ดังนั้นในสมัยโบราณเราจึงเห็นนักพยากรณ์ดวงชะตา 
นักโหราศาสตร์ฝั่งตะวันตกมักจะนิยมน าคริสตัลลูกกลม ๆ มาวางไว้บนโต๊ะพยากรณ์เพ่ือใช้ในการเพ่งมองในการ
ท านายอนาคต และป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาท าร้าย 

มุสลิมมลายูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยยังคงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับคนตาย  
ที่สะท้อนถึงความเชื่อของคนในแต่ละพ้ืนที่ ให้ปรากฏให้เห็นอยู่หลายประเพณี เช่น การเฝ้ากุโบร์ (สุสาน)  
การท าบุญให้คนตายครบรอบ 7 วัน 40 วัน 100 วัน การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานให้แก่คนตาย การปักหินบนหลุม 
ฝังศพ เป็นต้น ส าหรับประเพณีปักหินบนหลุมฝังศพนั้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของกุโบร์ (สุสาน) ส าหรับป้องกัน 
การเหยียบหรือนั่งทับ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการปักหินบนหลุมฝังศพแบบปูนซีเมนต์ เช่น งานของ  
รอฮานี ดาโอ๊ะ (2553) เรื่อง "ช่างบาตูแนแซ" นักตกแต่งความตาย สรุปได้ว่าหินหลุมฝังศพแบบปูนซีเมนต์มี  
12 ลวดลาย เป็นลายส าหรับหินหลุมฝังศพแบบปูนซีเมนต์ผู้ชาย 7 ลาย และลายส าหรับหินหลุมฝังศพ 
แบบปูนซีเมนต์ผู้หญิง 5 ลาย ซึ่งมีสีสันและรูปแบบที่แตกต่างกัน และสามารถเขียนชื่อผู้ตายได้โดยจะเขียนเป็น
ภาษามลายู และใช้อักษรยาวี และสุไฮลา กาเซ็ง (2562) เรื่อง การศึกษารูปแบบรูปทรงและลวดลายบาตูแนแซ 
(ป้ายหินปักหลุมศพ) : กรณีศึกษา อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สรุปได้ว่ารูปแบบรูปทรงและลวดลายหิน
หลุมฝังศพแบบปูนซีเมนต์นั้น พบว่ามีรูปทรงลักษณะคล้ายคลึงกับใบเสมา รูปทรงลักษณะคล้ายเจดีย์ รูปทรง
ลักษณะโครงสร้างโดมมัสยิด ตลอดจนรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนโลงบรรจุศพล้อมรอบพ้ืนที่ขอบเขตหลุมศพพัฒนาการ
ของรูปแบบรูปทรงหินหลุมฝังศพแบบปูนซีเมนต์ พบว่ารูปแบบหินหลุมฝังศพแบบปูนซีเมนต์ ในพ้ืนที่สุสาน  
เริ่มตั้งแต่ช่วงสมัยราชวงศ์ศรีวังสา ที่มีลักษณะคล้ายกับใบเสมา ตลอดจนลักษณะคล้ายโลง สันนิฐานได้รับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมฮินดูพราหมณ์ - พุทธในช่วงต้นของการเข้ามาของอิสลามในปัตตานี ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 
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ด้วยเหตุนี้การศึกษาเรื่อง หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมาน ในชุมชนมลายูมุสลิม จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
อย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของความเชื่อและประวัติความเป็นมา อีกทั้งการศึกษาในเรื่องดังกล่าวมีอยู่อย่างจ ากัด และผู้วิจัย
เป็นทายาทของผู้ริเริ่มท าหินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมาน ตั้งแต่ผู้วิจัยเกิดมาก็มีหินหลุมฝังศพกองอยู่ข้าง ๆ  
บ้านแล้วและหากไปกุโบร์ (สุสาน) ในชุมชนก็จะพานพบเห็นหินเขี้ยวหนุมานปักไว้เพ่ือแสดงหลุมฝังศพของผู้ตาย  

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความเชื่อเรื่องหินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานเขายาลอ ชุมชนหัวเขา อ าเภอเมือง  
จังหวัดยะลา 

 
วิธีการศึกษา  
  การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาตามแนวทางของ รอฮานี ดาโอ๊ะ (2553) ใช้การลงพ้ืนที่
ชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยเป็นผู้รู้จ านวน 3 คน ซึ่งรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อีกทั้ง 
ยังประกอบอาชีพขายหินมาตั้งแต่ดั้งเดิม และสัมภาษณ์ผู้ซื้อหินจ านวน 2 คน ในพ้ืนที่ชุมชนหัวเขา ซึ่งเป็นชุมชน 
ที่อยู่ใกล้ภูเขายาลอท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของจังหวัดยะลา  

ยะลา หรือส าเนียงภาษามลายูพ้ืนเมืองเรียกว่า ยาลอ แปลว่า "แห" ซึ่งเป็นค ายืมมาจากภาษาบาลี -
สันสกฤตว่า ชาละ หรือ ชาลี หมายถึง "แห" หรือ "ตาข่าย" มีภูเขาลูกหนึ่งในเขตอ าเภอเมืองยะลามีลักษณะเหมือน
แหจับปลา โดยผูกจอมแหแล้วถ่างตีนแหไปโดยรอบ ผู้คนจึงเรียกภูเขานี้ว่า ยะลา หรือ ยาลอ แล้วน ามาตั้ง  
นามเมือง ชุมชนหัวเขาอยู่ในอ าเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยเป็นชุมชนขนาดเล็ก เป็นชุมชนชานเมือง ผู้คนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร คือ กรีดยาง ท าสวน ท านา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
ภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ ได้แก่ เขายาลอ (บูเกะยาลอ) เขากือจิ (บูเกะกือจิ) และเขาแดนคลัง ประชากรทั้งหมด  
เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายูและนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด 

การสัมภาษณ์ใช้ภาษามลายูถิ่น จากนั้นท าการแปลและสรุปความเป็นภาษาไทย น ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้วย
ก ร อ บ แ น ว คิ ด ป ร ะ เ พ ณี  ( Adat/ Custom)  แ ล ะ ศ า ส น า  ( Agama/ Religion)  ข อ ง  Harnish ( 2011)  

เรื่องความขัดแย้งระหว่างประเพณีและกระแสฟ้ืนฟูอิสลาม โดยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเอ้ือให้ประเพณี 
สามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิดการสูญหาย แต่ในขณะเดียวกัน หากประเพณีดังกล่ าวเกิดความ
ขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ยนประเพณีดังกล่าวให้สอดคล้องกับศาสนา หรืออาจจะต้องสูญเสียไป  
ไม่สามารถต่อรองกับหลักการศาสนามาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา 
บาตูแนแซ คือ หินที่ปักหลุมฝังศพ เพ่ือท าสัญลักษณ์ให้รู้ว่าพ้ืนที่นั้นมีศพฝังอยู่  (สมพงษ์ จิตระดับและ 

คณะ, 2562) "แนแซ" หรือ เครื่องหมายที่ปักไว้บนหลุมฝังศพมุสลิม           
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          ค าว่า "แนแซ" เป็นภาษามลายูท้องถิ่น ตรงกับภาษามลายูกลางว่า "Nesan" หรือ "Nisan" แปลว่า  
หินที่ปักไว้บนหลุมฝังศพ (บริเวณต าแหน่งของศรีษะและเท้า) แต่เดิมวัสดุที่ใช้เป็นหิน จึงปรากฏเป็นค าเรียก 
ในท้องถิ่นว่า "บาตู (หิน) แนแซ" (Batu Nisan) ปัจจุบันพบว่าแม้ว่าเครื่องหมายที่ปักบนหลุมฝังศพ  จะมีวัสดุ 
ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การน าซีเมนต์ เซรามิกส์ หรือไม้เนื้อแข็ง มาใช้แทนหิน แต่ก็ยังคงเรียกว่า แนแซ  
อยู่เช่นเดิม ความหมายของแนแซจึงครอบคลุมเครื่องหมายประเภทถาวรทุกชนิดที่ปักอยู่บนหลุมฝังศพนั่นเอง 
(ส านักศิลปากรที่ 11 สงขลา, 2563) 
          ส าหรับวัสดุที่น ามาใช้ท าแนแซ ในอดีตมักเลือกใช้วัสดุประเภทหิน เช่น หินเขี้ยวหนุมาน หรือ หินทราย 
รวมทั้งไม้เนื้อแข็ง น ามาแกะสลักอย่างสวยงาม แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ปูนซีเมนต์น ามาหล่อเป็นรูปทรงต่าง ๆ กัน
อย่างแพร่หลาย  

จากการศึกษา สามารถจ าแนกประเภทของแนแซได้หลากหลายกลุ่ม (ส านักศิลปากรที่ 11 สงขลา, 2563) 
ดังนี้ 
- แนแซหินทราย ปัตตานี - บรูไน (Pattani-Brunei Style) 
- แนแซหินทราย ชวาตะวันออก (East Java Style) 
- แนแซหินทราย บาตูอาเจะห์ (Batu Aceh) 
- แนแซหินทราย ปะลิส – สตูล (Perlis -Satun) 
- แนแซแร่ควอตซ์และแร่แคลไซต์ (Quartz and Calcite) 
- แนแซหินแม่น้ า (River Pebbles) 
- แนแซหินแกรนิต (Granite) 
- แนแซหินอ่อน (Marble) 
- แนแซหินปูน (Limestone) 
- แนแซไม้แกะสลัก (Wood Carving)  
 

จุดเริ่มต้น 

หินหลุมฝังศพ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกุโบร์ (สุสาน) ส าหรับป้องกันการเหยียบ นั่งทับและกันขุดหลุม
ฝังศพเพ่ือฝังศพใหม่ ในอดีตท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) ได้มีการใช้สัญลักษณ์เรียบง่าย คือ ก้อนหินลักษณะธรรมดา
หรือก้านไม้อินทผลัมมาปัก เมื่อกาลเวลาผ่านไป ผู้คนเริ่มหาหินที่สวยงามมาปักเป็นสัญลักษณ์ ตกแต่งกุโบร์ (สุสาน) 
เพ่ือให้สวยงาม (สัมภาษณ์คนที่ 2, 25 กันยายน 2563) 

หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานได้ริเริ่มจากชายผู้หนึ่งที่ถูกขอช่วยให้หาหินที่มีลักษณะสวยงาม 
เพ่ือที่จะน ามาตกแต่งบนกุโบร์ (สุสาน) ในสมัยนั้นชายผู้นี้เป็นคนที่มีความรู้ เป็นผู้ที่มีอามัล  (ผู้ที่ปฏิบัติการงานที่ดี 
ที่พระเจ้าได้ทรงสั่งใช้ให้มนุษย์ทุกคนปฏิบัติ) และเป็นที่รู้จักของผู้คน 
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“บาตูกุโบร์ (สุสาน )มีมาในสมัยที่พ่อผมยังเป็นหนุ่ม มีคนขอช่วยเหลือให้พ่อผมหาหินที่สวยงาม 
เพ่ือจะตกแต่งกุโบร์ (สุสาน) พ่อผมจึงได้ไปพบหินเขี้ยวหนุมานที่นายทุนระเบิดภูเขาในชุมชน 

 หินเขี้ยวหนุมานทางอุตสาหกรรมไม่นิยมใช้เพราะเป็นหินที่มีลักษณะ เมื่อแตกแล้วจะกลายเป็น
ผุยผงเขาจะท้ิงพ่อผมก็เลยเอาหินนี้มาท าสัญลักษณ์หลุมฝังศพ บางครั้งก็จะขึ้นไปเอาเองบนภูเขา

กับผมเพราะสามารถท่ีจะเลือกหินที่สวยงามได้หินเขี้ยวหนุมานน ามาเป็นสัญลักษณ์หลุมฝังศพ
มากกว่า 70 ปีแล้วช่วงหลัง ๆ ผู้คนเริ่มมีการนิยมมากข้ึนพ่อก็เลยขายท าเป็นอาชีพเสริม” 

 (สัมภาษณ์คนที่ 2, 25 กันยายน 2563) 

สีสันสามสี 

หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานนั้น มีทั้งหมด 3 สีด้วยกัน คือ สีขาว สีแดง และสีน้ าตาล ซึ่งสีขาวเป็นสี
ที่หายากท่ีสุด และเป็นสีที่ผู้คนนิยม ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า 

“หินมี 3 สี คือ สีขาว สีแดง สีน้ าตาล”  
(สัมภาษณ์คนที่ 1, 25 กันยายน 2563) 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้ซื้อนิยมซื้อหินหลุมฝังศพสีขาว เนื่องจากเป็นสีที่มีลักษณะสวยกว่าสีอ่ืน ๆ  
มีลักษณะแพรวพราวดั่งเหมือนพลอย เป็นสีที่มีความบริสุทธ์ อีกทั้งหินสีขาวเป็นหินที่หาได้ยาก จึงท าให้หินสีขาว  
มีราคาแพงกว่าสีอื่น ๆ    

 

 
หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานมี 2 ประเภท คือ บาตูมาตี (หินตาย) บาตูฮีโด๊ะ (หินงอก) ผู้คน 

ส่วนใหญ่นิยมใช้บาตูมาตี (หินตาย) เพราะหาซื้อได้ง่าย ส่วนบาตูฮีโด๊ะ (หินงอก) นั้น หาซื้อได้ยากเพราะหาหิน
ประเภทนี้ยาก ซึ่งจะอยู่บางพื้นท่ีในล าคลอง ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า  

“หินหลุมฝังศพมีบาตูมาตี (หินตาย) บาตูฮีโด๊ะ (หินงอก)  
บาตูมาตี คือ หินที่ไม่สามารถงอกเงยได้มีอยู่ในถ่ ายาลอ ส่วนบาตูฮีโด๊ะนั้น มันสามารถ

งอกเงยได้ท าให้หินขยายมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นหินที่ประกาย  

   
ภาพประกอบ 1 บาตูแนแซสีขาว ภาพประกอบ 2 บาตูแนแซสีแดง ภาพประกอบ 3 บาตูแนแซสีน้ าตาล 
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ซึ่งจะอยู่ตามล าคลอง บาตูฮีโด๊ะเป็นหินที่หายาก  
ปัจจุบันผู้คนหากันไม่เป็นแล้ว”  
 (สัมภาษณ์คนที่ 3, 26 กันยายน 2563) 

ศิลาอ านวยพร 

คนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าหินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานนั้น เป็นหินที่สามารถขอพรให้แก่คนตายได้  
ในศาสนาอิสลามเชื่อว่าผู้ตายที่อยู่ในหลุมฝังศพนั้นหากตอนที่อยู่ในโลกปัจจุบันกระท าความผิด พระเจ้าจะ  
ทรงลงโทษ ต้องชดใช้กรรมในหลุมฝังศพ  ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า 

“เขาว่ากันว่าเป็นหินที่ตัสเบี๊ยะ (ขอพร) แก่คนตายที่อยู่ในหลุมฝังศพ  
หินจะตัสเบี๊ยะ (ขอพร) เพ่ือให้พระเจ้าทรงอภัยโทษใน 

สิ่งที่คนตายได้ก่อกระท าความผิดในโลก ท าให้คนที่อยู่ในกุโบร์ (สุสาน) 
รอดพ้นจากการถูกทรมานจากมลาอิกะห์ (เทวทูต) คนตายอยู่ในหลุมฝังศพ 

อย่างปลอดภัย เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีความทรมานในหลุมฝังศพ  
มีแสงสว่าง มีรัศมีในหลุมฝังศพ”  
 (สัมภาษณ์คนที่ 1, 25 กันยายน 2563) 

“คนที่มีอายุมาก ๆ เขาจะเชื่อว่าหินนี้สามารถตัสเบี๊ยะ (ขอพร)  
ให้แก่คนตายได้ เพ่ือให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษจากพระเจ้า” 

(สัมภาษณ์คนที่ 4, 21 พฤศจิกายน 2563) 

และความเชื่อหินเขี้ยวหนุมานเป็นหินที่ขอพรแก่คนตายนั้น เหตุมาจากค าสอนในคัมภีร์เล่มหนึ่ง  
ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า  

“ในกีตาบ (คัมภีร์)มีคนเขาว่าหินเขี้ยวหนุมานเป็น 
หินที่ตัสเบี๊ยะ (ขอพร) แก่คนตาย ซึ่งกีตาบ (คัมภีร์) นี้ ก็ไม่รู้ที่มาท่ีไป” 

(สัมภาษณ์คนที่ 3, 26 กันยายน 2563) 

“ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนนิยมใช้หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมาน เพราะหินนี้มีขายน้อย 
มีขายเฉพาะที่บ้านหัวเขาเท่านั้น ผมเองที่ซื้อหินนี้เพราะเป็นหินที่มาจากธรรมชาติ  

 มีสีสันสวยงาม ส่วนเรื่องความเชื่อไม่ได้เชื่ออะไร แต่เคยได้ยินคนแก่ ๆ พูดว่าหินนี้ช่วยตัสเบี๊ยะ 
(ขอพร) แก่คนตาย  

(สัมภาษณ์คนที่ 5, 21 พฤศจิกายน 2563) 
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แต่อย่างไรนั้นเมื่อชาวบ้านฟังอะไรที่ท าให้ผู้ตายเกิดความปลอดภัยก็จะท าให้ เพราะด้วยความที่ 
อยากแสดงถึงความกตัญญูเป็นลูกที่ดี ท าแล้วรู้สึกสบายใจเพราะท าให้คนในกุโบร์ (สุสาน) อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 
ประเพณีหลากหลายอย่างของชนมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่กระท าให้คนในกุโบร์ (สุสาน) เช่น เฝ้ากุโบร์ 7 วัน 
อ่านอัลกุรอานบนกุโบร์ ไม่ว่าจะอ่านเองหรือจ้างคนอ่ืนอ่าน การท าบุญให้คนตายคร บรอบ 7 วัน 40 วัน   
เพ่ือส่งผลบุญให้แก่คนตาย เป็นต้น 

 
ศิลาสถานะ 

หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานบ่งบอกถึงสถานะของผู้ตาย คือ หินขนาดเล็ก บ่งบอกถึง ผู้ตายวัยเด็ก
หรืออายุยังน้อย หินขนาดใหญ่ บ่งบอกถึง ผู้ตายที่เป็นวัยผู้ใหญ่ วัยชรา ส่วนหินขนาดที่ใหญ่ที่สุด บ่งบอกถึงผู้ตาย 
ที่เป็นคนที่โด่งดัง ผู้คนต่างรู้จัก ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า 

“ขนาดของหินที่น ามาปักหลุมฝังศพ หินขนาดเล็ก ๆ  
จะน ามาปักหลุมฝังศพส าหรับเด็ก คนที่มีอายุน้อย ๆ  

หินขนาดใหญ่จะปักหลุมฝังศพส าหรับผู้ใหญ่ และหากผู้ตายนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพล เช่น บา
บอ (โต๊ะครู) โต๊ะอีหม่าม (ผู้น าศาสนา) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น  

หินจะมีขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่จะหามาได้”  
(สัมภาษณ์คนที่ 3, 26 กันยายน 2563) 

 
ศิลาเสริมสร้างรายได้ 

มีผู้คนมาขอความช่วยเหลือหาหินมาตกแต่งบนหลุมฝังศพอย่างมากมาย จึงมีแนวคิดที่จะค้าขายหิน 
เป็นอาชีพเสริม เริ่มแรกขนหินไปขายตามท้องตลาดใกล้เคียงมามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มขายตามตลาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ตลาดยะหา บ้านเนียง และตลาดเมืองยะลา หลังจากนั้นเปลี่ยนมาขายที่บ้านแทน การขายหินหลุมฝังศพ
แบบหินเขี้ยวหนุมานท าให้ได้ก าไรเยอะ เพราะยังไม่มีผู้ใดขาย เป็นเจ้าแรกที่ท าขาย หินเขี้ยวหนุมานเป็นหินที่มี 
ในถ้ ายาลอเท่านั้น ที่อ่ืนไม่มีขายนอกจากจะไปซื้อต่อจากหมู่บ้านหัวเขา หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมาน  
ในสมัยก่อนมีราคาที่ถูก เพราะตอนนั้นหินมีจ านวนมาก แต่ปัจจุบันหินเขี้ยวหนุมานเริ่มมีจ านวนลดลง จึงท าให้  
มีราคาท่ีสูงขึ้น (สัมภาษณ์คนที่ 2, 25 กันยายน 2563) 

“บาตูกุโบร์ (หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมาน) มีที่ภูเขายาลอเท่านั้น  
ที่อ่ืนไม่มีขาย ถ้ามีเขาซื้อจากที่นี่ไปขายต่อ ตอนสมัยก่อนบาตูกุโบร์ (สุสาน) ขายราคาคู่

เล็ก คู่ละ 20 บาท ส่วนคู่ใหญ่ราคาคู่ละไม่เกิน 100 บาท  
ราคานี้เมื่อ 20 ปีแล้ว ปัจจุบันบาตูกุโบร์ (สุสาน) มีราคาสูงขึ้น  

เนื่องจากยิ่งนาน ๆ หินยิ่งหายาก และอาจหมดไปเร็ว ๆ นี้  
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และลูกค้าหันไปซื้อบาตูแนแซ (หินหลุมฝังศพ) แบบปูนซีเมนต์ 
 เพราะมีราคาท่ีถูกกว่า”  

(สัมภาษณ์คนที่ 2, 2 ตุลาคม 2563) 

หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานสมัยก่อนมีรูปทรงลักษณะสีที่สวยงามกว่าปัจจุบัน เพราะจะเข้าไปเอา
หินในถ้ ายาลอเอง ตอนนั้นหินมีอยู่เยอะ สามารถเลือกอันสวย ๆ ได้ แต่ปัจจุบันไม่มีคนเข้าไปเอาหินในถ้ ายาลอแล้ว 
เพราะรับซื้อจากโรงงานหิน จึงไม่สามารถเลือกได้ หินหลุมฝังศพจะได้รับการนิยมซื้อในช่วงใกล้วันรายอ (วันรื่นเริง
ของชาวมุสลิม) เพราะผู้คนจะไปเยี่ยมผู้ตายในวันรายอ (วันรื่นเริงของชาวมุสลิม) เลยถือโอกาสนี้น าหินไปปัก  
หลุมฝังศพ ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า 

“บาตูกุโบร์สมัยก่อนจะมีลักษณะรูปทรง สีที่สวยงามกว่าสมัยนี้ 
เพราะหินในสมัยก่อนพ่อจะเข้าไปหาเองในถ้ า แต่ในสมัยนี้รับซื้อหิน 

ที่เขาระเบิดหิน และราคาท่ีรับซื้อจากโรงงานหิน 
ปัจจุบันก็ยิ่งแพง จนท าให้ขายไม่ค่อยออกกว่าสมัยก่อน” 

(สัมภาษณ์คนที่ 3, 26 กันยายน 2563) 
 

“คุณพ่อจะขายบาตูกุโบร์ (หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมาน) ตามตลาด และจะเน้นขายใน 
ช่วงใกล้ ๆ วันรายอ (วันรื่นเริงของชาวมุสลิม)  

เพราะวันรายอคนมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนกุโบร์ (สุสาน) ของ 
บรรพบุรุษและใส่หินเป็นสัญลักษณ์ของหลุมฝังศพ”  

(สัมภาษณ์คนที่ 3, 26 กันยายน 2563) 

 
เลือนลาง สูญหาย  

 

ภาพประกอบ 4 ร้านเครือญาติสานต่อธุรกิจ 
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การประกอบอาชีพค้าขายหินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานต้องเป็นคนที่แข็งแรง เพราะต้องยกหิน ตัดหิน
ให้มีรูปทรงที่สวยงาม โดยส่วนใหญ่จะตัดหินเป็นรูปทรงยาวรี ซึ่งสมัยก่อนตัดหินด้วยขวาน แต่ปัจจุบันนิยมใช้  
ค้อนปอนหรือค้อนใหญ่ใช้ในการตัดหิน แต่การตัดด้วยขวานจะดีกว่าเพราะหินจะแตกตรงท่ีเราต้องการ เมื่อผู้ที่ริเริ่ม
ขายหินหลุทฝังศพหยุดกิจการก็จะมาเครือญาติมาสานต่อธุรกิจ จนปัจจุบันในชุมชนมีร้านขายหินมากขึ้น เพราะ  
หินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานมีขายที่ชุมชนนี้ชุมชนเดียว และหากที่อ่ืนมีขายหินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยว - 
หนุมานขาย เขาจะรับซื้อหินจากที่นี่ เพราะท่ีนี่ชุมชนเดียวที่มีหินเขี้ยวหนุมาน  ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า 

“หินนี้เป็นหินที่มีท่ีนี่ที่เดียว  
คือหินจากภูเขายาลอ หากมีที่อ่ืนขานหิน  

เขาก็จะมาเอาหินที่นี่เพ่ือไปขายต่อ” 
(สัมภาษณ์คนที่ 2, 2 ตุลาคม 2563) 

 เมื่อผู้ที่ริเริ่มขายหินหลุมฝังศพอายุมากขึ้นก็ได้หยุดการท ากิจการ จึงท าให้มีเครื อญาติมารับช่วงแทน 
ดังนั้นตั้งแต่ริเริ่มค้าขายหินหลุมฝังศพก็มีการสืบทอดมาอย่างไม่ขาดสายท าให้มีการค้าขายหินมาจนถึงปัจจุบัน  
จึงท าให้ผู้คนรู้จักชุมชนในนาม ชุนชนที่ขายบาตูกุโบร์ (หินหลุมฝังศพ)  ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า 

“เมื่อถึงวัยชราคุณพ่อได้หยุดค้าขายหิน เพราะพาหินกลับล าบาก  
ด้วยความที่อายุมาก ร่างกายจึงไม่ค่อยแข็งแรง  

แต่อย่างไรนั้นก็มีเครือญาติสานต่อธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน”  
(สัมภาษณ์คนที่ 2, 2 ตุลาคม 2563) 

ปัจจุบันหินหลุมฝันศพแบบหินเขี้ยวหนุมานภูเขายาลอเหลือน้อยลง จึงท าให้มีราคาที่สูงขี้น ถึงราคา  
หลักพัน ท าให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่หันไปซื้อหินหลุมฝังศพแบบปูนซีเมนต์ เพราะมีราคาที่ถูกกว่า สามารถหาซื้อได้สะดวก  
มีสีสันสวยงาม และรูปทรงที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถเขียนชื่อผู้ตายบนหินอีกด้วย  (สัมภาษณ์คนที่ 2,  
2 ตุลาคม 2563) 
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าชุมชนมุสลิมนั้นได้ปรับประยุกต์วัสดุตามธรรมชาติใกล้ตัวมาปรับใช้  
ซึ่งในกรณีนี้คือหินเขี้ยวหนุมานในชุมชนเลยมาปรับใช้เป็นสัญลักษณ์กุโบร์ (สุสาน) จึงท าให้เห็นว่ากฎหมายจารีต
ประเพณี (Adat) ที่เกิดขึ้นในความเชื่อของชุมชนนั้นสอดคล้องไปกับความเชื่อทางด้านศาสนา โดยมีการสอดรับกัน
อย่างแยกไม่ออก (Harnish , 2011) รวมทั้งหินเขี้ยวหนุมานนั้นยังกลายเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะของผู้ตาย 
ด้วยว่ามีอ านาจ หน้าที่ สถานะทางสังคมอย่างไร อย่างไรก็ดีตามแนวคิดของศาสนาอิสลาม (Agama) นั้นไม่ได้
ก าหนดตายตัวว่าจ าเป็นต้องใช้หินเขี้ยวหนุมานมาใช้ในชุมชน จึงท าให้เกิดสูญสลายหายไป เพราะปัจจุบันหินหลุม
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ฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมานมีจ านวนลดลง จึงท าให้มีราคาที่แพงขึ้น และผู้ซื้อส่วนใหญ่นิยมหินหลุมฝังศพ  
แบบปูนซีเมนต์ เพราะมีราคาที่ถูกกว่า สามารถหาซื้อได้สะดวก มีสีสันสวยงาม และรูปทรงที่หลากหลาย  
อีกทั้งสามารถเขียนชื่อผู้ตายบนหินได้อีกด้วย  อีกทั้งยังพบว่าปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยทางการเงินมีผลต่อ  
การสืบสานความเชื่อกฎหมายจารีตประเพณีท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  

ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเรื่องความเชื่อและประวัติความเป็นมาของหินหลุมฝังศพแบบหินเขี้ยวหนุมาน  
ได้น าเสนอเฉพาะในชุมชนหัวเขาของอ าเภอเมืองยะลาเท่านั้น จึงควรศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อหินหลุมฝังศพ
แบบหินเขี้ยวหนุมานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมว่ามีความเชื่ออย่างไร และควรศึกษาความเชื่อของหินปักหลุมฝังศพ  
แบบอ่ืน ๆ จึงน่าจะมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอื่น ๆ 
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ความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

Satisfaction in “Printmaking with Leaves”:Case Study at Demonstration 

School of Phuket Rajabhat University 

 
สุนิสา ภักดี1  อารียา ผลส่ง2  และปิยวรรณ ขาวพุ่ม3 

 
บทคัดย่อ 
 

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาบริการห้องสมุดส าหรับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะมีวัตถุประสงค์ 
(1) กระบวนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ในการกิจกรรมบริการศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ในกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ ประชากรที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับชั้น
อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 60 คน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับ
ความพึงพอใจศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลของกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ พบว่า เด็กมีระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ 
ซึ่งได้รับความรู้จากการสาธิตการท าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ ส่วนใหญ่ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ โดยระดับความพึงพอใจ  
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เด็กส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ จัดกิจกรรมบริการศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ 

 
ค าส าคัญ: บริการห้องสมุดส าหรับผู้ใช้เฉพาะ ศิลปะภาพพิมพ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
3 อาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
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Abstract 

 

  The project “printmaking with leaves”a case study at the Demonstration school of Phuket 

Rajabhat university is a part of Library Services for Special User Groups subject aim to provide the 

special service for children.  The study sample are 60 preschool children in kindergarten level 3 at 

the Demonstration School of Phuket Rajabhat university.  Data was collected by mean of 

questionnaire and analyzed via frequency, percentage and standard deviation. The result show that 

the overall level of satisfaction for all respondents are high, preschool children have very high 

satisfaction of printmaking with leaves and the printmaking with leaves. 

 

Keyword :  special service for children, printmaking with leaves,  
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บทน า  
กิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาบริการห้องสมุดส าหรับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ  

สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เป็นกิจกรรมส าหรับเด็ก "เด็ก" คือ บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ ซึ่งปัจจุบัน  
เด็กมีปัญหาทางสายตา 6.6% สาเหตุนี้มาจากการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ตและสมาร์ทโฟน ส่งผลให้เด็กมีปัญหา
ทางด้านสายตามากขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องอาจจะส่งผลให้มีปัญหาทางด้านสายตา ปวดศรีษะ  
มองกระดานไม่ชัดตามมา (ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ 2560, ออนไลน์ ) วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ทั้งนี้ศิลปะเป็นการช่วยส่งเสริมให้วัยเด็กร่วมอนุรักษ์ เรียนรู้ศิลปะของไทย การสร้างจินตนาการด้วยตนเอง 
ช่วยให้เด็กลดความสนใจจากการเล่นสื่อมัลติมีเดีย การเรียนรู้จักเรื่องใกล้ตัว และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคม
กลุ่มเพ่ือน ในการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่ว่าจะเป็นความคิด สี หรืออุปกรณ์ต่างๆใ นการท ากิจกรรม  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนๆในกลุ่ม เพ่ือให้เด็กจะมีพัฒนาการตามวัย ท าให้เด็ก  
ได้ฝึกฝนทั้งมือและสายตาและมีสมาธิรวมถึง ช่วยส่งเสริมพัฒนาการได้มาก และก็ยังช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน
สังคมด้วย นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพทางด้านความคิด ช่วยผ่อนคลาย ท าให้เด็กมีความ
ประณีต อ่อนโยน รู้จักการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน กล้าแสดงออก ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ สามารถดึงศักยภาพในตัวเด็ก ท าให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง โดยเด็กจะมีสมาธิ  
มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกจินตนาการและการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึง
การน าจินตนาการไปต่อยอดเพ่ือเรียนรู้ต่อไปในอนาคตในการค้นพบตัวเอง ศิลปะภาพพิมพ์ (printmaking)  
เป็นผลงานวิจิตรศิลป์ที่มีคุณค่า เป็นผลงานที่วิจิตรความงามของผลงานเกิดจากการใช้เส้น เป็นงานต้นแบบ 
ที่สร้างสรรค์โดย ศิลปิน มีคุณค่าสูง ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เกิดจากกลวิธีการพิมพ์ที่ต่างกันตาม ประเภทของ
แม่พิมพ์ 4 กลวิธี คือ กลวิธีพิมพ์ผิวนูน ร่องลึก พื้นราบและลายฉลุ (ราชบัณฑิตยสถาน 2541, 112 - 129) โดยจะ
ใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัวเช่น ใบไม้ การใช้อุปกรณ์ง่ายๆในการท ากิจกรรมเพ่ือให้สมกับวัยที่เรียนรู้
โดยใช้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่หามาด้วยตนเองมาประกอบกิจกรรม อุปกรณ์ในการน ามาท าภาพพิมพ์ คือ  
สีน้ า ในการฝึกใช้สีน้ าส าหรับเด็ก เป็นการฝึกจิตนาการที่ดีในการผสมสี และฝึกสมาธิในการน ามาระบายบนใบไม้ 
และสีเทียน เป็นการสร้างจิตนาการที่ช่วยให้การร่างภาพพิมพ์เกิดรูปร่างที่สวยงามโดยการวางใบไม้ทาบกับกระดาษ
และพิมพ์ภาพออกมาโดยตามที่ต้องการ  

 ดังนั้นการจัดท ากิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและความถนัด  
เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดจินตนาการ ทั้งเรียนรู้ แก้ปัญหาไปพร้อมกัน  เป็นอีกช่องทางตัวเลือกหนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก พัฒนาอารมณ์ ความมั่นคงของจิตใจ ช่วยฝึกให้เด็กสงบ นิ่ง มีสมาธิ จดจ่อกับการท า
กิจกรรมไม่ทิ้งโอกาสที่จะสร้างสรรค์ มีความเพียร พยายาม อดทน ในการแก้ไขผลงาน มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
มีสุนทรียภาพ ทั้งสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายในส่วนต่างๆให้ท างานประสาน
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สัมพันธ์กันในระหว่างมือกับตา (Kruman 2562, ออนไลน์) ฝึกให้เด็กได้ท างานเป็นกลุ่ม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
ไม่เบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน มีวินัยในตัวเอง คิดดีและชื่นชมในผลงานตนเองและผู้อ่ืน มีพฤติกรรมดีใน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ ก่อให้เกิดไมตรีและความสามัคคี พัฒนาทางสติปัญญา มีความเข้าใจ คิดวิเคราะห์  
คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ท างานเป็นขั้นตอนมีความประณีตในการท างาน ส่งเสริมให้เด็ก
แสดงออกอย่างเป็นอิสระ พัฒนาความมั่นใจ กล้าแสดงออก เด็กได้ส ารวจสิ่งรอบตัวและจัดท ากับวัตถุโดยตรง  
เด็กสามารถออกแบบ ตกแต่งชิ้นงานได้อย่างอิสระ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ศิลปะช่วยให้สื่อ
ถึงความคิดและอารมณ์โดยการใช้ลายเส้น รูปร่าง หรือลวดลายต่างๆของเด็กตามจิตวิทยาแทนการใช้ค าพูด   
ลดการอยู่กับสมาร์ทโฟน สามารถน ามาเป็นกิจกรรมในโรงเรียน หรือการท ากิจกรรมร่วมกันลดช่องว่างภายใน
ครอบครัว (ประยุทธ์ ปยุตฺโต 2546, ออนไลน์) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้จัดกิจกรรมได้ตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์
จากใบไม้ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้ โดยเล็งเห็นว่าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ ช่วยส่งเสริม
จินตนาการและการเรียนรู้ของเด็ก จึงส่งผลให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ใช้กรณีศึกษาจากเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 
3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมีแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ Waldorf  
โดยเป็นแนวการศึกษาที่บูรณาการวิชาการไปกับกิจกรรรมต่างๆ โดยมีครูคอยดูแลและอ านวยความสะดวก  
เน้นการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนที่เน้นความงดงามของธรรมชาติทั้งในกลางแจ้งและในห้องเรี ยน  
โดยเชื่อว่าช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี เพ่ือพัฒนาให้เด็กเป็นมนุษย์ที่มีบุคลิกภาพที่สมดุลกลมกลืนไปกับโลกและ
สิ่งแวดล้อม และได้ใช้พลังงานทุกด้านอย่างพอเหมาะ สิ่งที่การเรียนแนววอลดอร์ฟเน้น คือ "จินตนาการของเด็ก คือ 
การเรียนรู้" วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นธรรมชาติ แนวคิดนี้จะท าให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน มองเห็นว่าโลก สิ่งแวดล้อม 
และสรรพสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันต้องช่วยกันรักษา ซึ่งส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์เป็น (รักลูก. 2563, ออนไลน์).  ซึ่ง
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส าหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มเด็ก และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาบริการห้องสมุดส าหรับกลุ่มผู้ใช้
เฉพาะ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏภู เ ก็ ต  ใ นก า รศึ กษ า  โ ดยหวั ง เ ป็ น อย่ า ง ยิ่ ง ว่ า ผ ลก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ในครั้ ง นี้ จ ะ ช่ ว ย จะช่ ว ย ให้  
เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และจินตนาการด้านศิลปะ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

(1) กระบวนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ในการกิจกรรมบริการศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ 
(2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ 
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วิธีการศึกษา  
 ประชากรที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 60 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการท ากิจกรรมครั้งนี้ คือ การสอนวัสดุอุปกรณ์แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
ศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 กระบวนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ในการกิจกรรมบริการศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการให้เด็กท ากิจกรรมศิลปะจากใบไม้และเก็บจากแบบวัดความพึงพอใจ
หลังจากการท ากิจกรรมเสร็จ 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้จัดกิจกรรมได้วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของแบบสอบถามด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับสถิติที่ใช้มีดังนี้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation—SD) 

การจัดกิจกรรมเริ่มจากการท าบันทึกข้อความไปยังโรงเรียนสาธิต เพ่ือที่จะจัดกิจกรรม จากนั้นออกแบบ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม จัดท า Infographic เพ่ืออธิบายขั้นตอนการท าศิลปะ ภาพพิมพ์ จัดท า QR code 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และจัดหาหนังสือที่เกี่ยวกับการระบายสี ทั้งแบบสีเทียนและสีน้ า เพ่ือจัดมุม 
สื่อทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 

 
       ภาพ 1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบริการศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้  
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การท าภาพพิมพ์จากใบไม้มีอุปกรณ์ ดังนี้ ได้แก่ สีน้ า สีเทียน พู่กัน จานสี แก้วน้ า ใบไม้ กระดาษ และ 
น้ าเปล่า 

โดยมีขั้นตอนการท าภาพพิมพ์จากสีเทียน คือ 1. คิด ออกแบบและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ 
2. หาใบไม้ตามที่ต้องการ มีลักษณะลายชัดเจน สวยงาม 3. สอดใบไม้ไว้ที่กระดาษทีละ 1 ใบ และ 4. กดกระดาษ
ไว้แล้วเริ่มระบายสีตกแต่งได้ตามความต้องการ 

 
ภาพ 2 ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์จากสีเทียนใน 

ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์จากสีน้ า คือ 1.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องการ 2.ออกแบบร่างภาพลงบน
กระดาษท่ีเตรียมไว้ 3. ผสมสีที่ต้องการระบายลงบนวัสดุที่จะน าไปพิมพ์ และระบายลงบนวัสดุ 4.น าวัสดุที่ระบายสี 
แล้วไปแตะประทับบนกระดาษที่เตรียม และ 5.เก็บแต่งรายละเอียดของผลงานตามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 3 ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์จากสีน้ า 
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ภาพ 4 ขั้นตอนการหาใบไม้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 5 ขั้นตอนการหาใบไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 6 สื่อการเรียนรู้เพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรม 
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ภาพ 7 ศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ด้วยสีน้ า 
 

 
 
 
 
 
 
     
               
                            
 

ภาพ 8 ศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ด้วยสีเทียน 
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             ภาพ 10 ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้       ภาพ 11 ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ 

            ภาพ 12 ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้                  ภาพ 13 ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ 
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ผลการศึกษา  
 
 1. กิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ เป็นกิจกรรมบริการห้องสมุดส าหรับผู้ใช้เฉพาะส าหรับเด็ก ผู้วิจัย 
ได้น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ระดับความพึงพอใจศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้  
 2. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของแบบสอบถามด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ส าหรับสถิติท่ีใช้มีดังนี้ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviationSD) 
 

 

ความพึงพอใจด้านต่างๆ 

ระดับความพึงพอใจ 

x̄ SD ความหมาย 

กระบวนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ใน
การกิจกรรมบริการศิลปะภาพพิมพ์
จากใบไม้  

4.41 .39 มาก 

การสาธิตวิธีการท าศิลปะภาพพิมพ์
จากใบไม้โดยนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต 

4.31 .54 มาก 

ความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะภาพ
พิมพ์จากใบไม้ 

4.43 .37 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวมของกิจกรรม 4.38 .69 มาก 

 
จากตารางพบว่า เด็กมีระดับความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄=4.38) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีข้อเฉลี่ยสูงล าดับแรกคือ ความพึงพอใจ 
ในกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ (x̄=4.43) รองลงมาคือ กระบวนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ในการกิจกรรม
บริการศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้  ( x̄=4.41) และการสาธิตวิธีการท าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้โดยนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นล าดับสุดท้าย (x̄=4.31) 
 ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) ตามวิธีการของ
ลิเคอร์ท (likert scale) โดยก าหนดมาตราส่วนไว้ 5 ระดับ ดังนี้ ( ประครอง กรรณสูต, หน้า73 ;สุรศักดิ์, 2554, 
หน้า 128-132) 
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1.หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
2.หมายถึง ระดับน้อย 
3.หมายถึง ระดับปานกลาง 
4.หมายถึง ระดับมาก 

  5.หมายถึง ระดับมากที่สุด 
   
สรุปและอธิปรายผล  

กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) กระบวนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ในการกิจกรรมบริการศิลปะภาพพิมพ์
จากใบไม้ (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ 
 ประชากรที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 60 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการท ากิจกรรมครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจศิลปะภาพพิมพ์ 
จากใบไม้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้   
ตอนที่ 1 กระบวนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ในการกิจกรรมบริการศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
 ทั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมได้วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของแบบสอบถามด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ส าหรับสถิติที่ใช้มีดังนี้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation—SD) 
 เด็กมีระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่  
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.38) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่าระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ โดยรวม 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.43) รองลงมา คือ กระบวนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ในการกิจกรรมบริการ
ศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ (x̄ =4.41) 
 ระดับความพึงพอใจจากการสาธิตการท าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ มีความพึงพอใจระดับมาก นอกจากนี้
กิจกรรมเรียนรู้ประเภทกิจกรรมสร้างสรรค์ถือเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะมีความสอดคล้อง  
ทั้งด้านกิจกรรมศิลปะ และ ด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านความคิด จินตนาการ กับธรรมชาติของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษากิจกรรมของ (นาตยา ปานโพธิจาน  2562) ,(สุธาสินีน์ บุรีค าพันธ์ 2562) และ (อโนชา ถิรธ ารง 2560) 
พบว่าระดับความพึงพอใจส่วนมากในการท าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ 
ต่อกิจกรรมมาก คือ ความรู้จากการสาธิตการท าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ เมื่อมีการจัดกิจกรรมขึ้นเด็กๆ จะได้รับ
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องค์ความรู้จากสื่อที่น ามาเสนอ หรือจากการสอนท าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ เมื่อได้รับวามรู้สามารถน าไปต่อยอด
ในอนาคต ตามความถนัดของตนเอง 
 ระดับความพึงพอใจใน กระบวนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ในการกิจกรรมบริการศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ 
เพ่ือส่งเสริมจินตนาการศิลปะส าหรับเด็ก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ การใช้จินตนาการ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษากิจกรรมของ (สุธาสินีน์ บุรีค าพันธ์ 2562) ,(จิระนันท์ ชินพา 2555) และ (มยุรี มนัยนิล 2560)  พบว่า
ระดับความพึงพอใจรองลงมา และปัจจัยที่ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม คือ องค์ความรู้  
การจัดนิทรรศการสื่อท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม เป็นเครื่องมือในการ
อธิบายวิธีการท าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ นอกจากการอธิบายแล้วสื่อยังเป็นตัวอย่าง หรือแนวทางในการ  
ท ากิจกรรม 
 ระดับความพึงพอใจการสาธิตวิธีการท าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ในการฝึกสมาธิเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษากิจกรรมของ (มณีรัตน์ ภูทะวัง 2560) พบว่า ระดับความ
พึงพอใจรองลงมาจากการจัดนิทรรศการสื่อที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม คือ 
การสาธิตวิธีการท าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้ว วิธีการสาธิตเป็นการอธิบาย
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เด็กมีความคิดจากการสาธิต และน าไปต่อยอดเป็นศิลปะของตนเอง การสาธิตเป็นอีกทางหนึ่งในการ
เป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆ น าไปจินตนาการต่อ การสาธิตช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้น และ สามารถท าตามได้ 
 
ข้อเสนอแนะ   
 จากระดับความพึงพอใจของกิจกรรมและข้อเสนอแนะของกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ส าหรับเด็ก
ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะนี้สามารถน ากิจกรรมไปพัฒนาและต่อยอดให้กับเด็ก และผลที่ได้จาก
การประเมินความพึงพอใจสามารถน าไปใช้ เพ่ือพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การน าไปจัดท าสื่อ เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในการอธิบายวิธีการท าศิลปะภาพพิมพ์จากใบไม้ นอกจากการอธิบายแล้ว สื่อยังเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่จะน าเสนอ
กิจกรรมต่อไปในอนาคต ได้แก่ กิจกรรมตัดปะติดใบไม้ตามจินตนาการ กิจกรรมใบไม้สร้างสรรค์  กิจกรรมใบไม้
เปลี่ยนสีกิจกรรมวาดรูปสัตว์ระบายสีด้วยใบไม้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
พรพิมล อินแมน1  และวีรภัทร ภัทรกุล2   

 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ คร ูจ านวน 306 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) 

ผลวิจัยพบว่า 1) ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละทักษะ 
ภาวะผู้น า พบว่า ทักษะภาวะผู้น าด้านการวางแผนและการก าหนดทิศทาง และด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย
อันดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่วนด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา และ
ด้านการสร้างทีม มีค่าเฉลี่ยอันดับต่ าสุด 2) ผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติตน มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด รองลงมา คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
3) ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ ในระดับปานกลาง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01      

ค าส าคัญ: ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ผลการปฏิบัติงานของครู 
 
___________________________________ 
1-นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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บทน า  

 สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสาร และกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
ได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา ดังนั้น ในยุคศตวรรษท่ี 21 
หรือยุคโลกาภิวัตน์ การศึกษาจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคง
ของประเทศชาติ ให้พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกับสังคมโลก แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังประสบ
กับปัญหาทางด้านการศึกษาในหลายประการ เช่น การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม 
ขาดความคล่องตัว มีความเหลื่อมล้ าในด้านของโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหา  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยและความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นต้น  
  ผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยตรง คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดการศึกษาไทยทุกคน และบุคคลที่มีหน้าที่หลักในการจัดสรรกระบวนการ
เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้พัฒนาทัดเทียมกับสังคมโลกมากที่สุด คือ ครู  ซึ่งการท างานของครู 
จะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญขององค์กรที่จะคอย
สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของบุคลากร เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค โลกาภิวัตน์จะต้องมีทักษะพิเศษบางประการที่จะสามารถ
บริหารจัดการเพ่ือบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เช่น   
ทัศนคติใหม่ ทักษะใหม่ และความรู้ใหม่ในข้อจ ากัดและโอกาสของ ICT และการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล  
ทั้งความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร  และรวมถึงมัลติมีเดีย และจากงานวิจัยของ National 
Association  of Secondary School principals พบว่า ทักษะในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ทักษะด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) 
ทักษะการคิดวิ เคราะห์และสร้ างสรรค์  (Critical Thinking and Creativity Skill)  ทักษะด้านการศึกษา 
(Communication Skill) ทักษะนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ (Learning Innovation Skill) ทักษะการใช้ดิจิตอล 
(Digital Literacy Skill) ทักษะการก าหนดทิศทางขององค์กร (Setting Instructional Direction Skill) ทักษะ 
การเรียนรู้ได้เร็ว (Sensitivity Skill) ทักษะการพิจารณาตัดสิน (Adjustment Skill) และทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ์  
(Result Orientation Skill) จากงานวิจัยของ National Association  of Secondary School principals 
  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการวิจัยจะน าไปเพื่อใช้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้การบริหารงานในด้านต่างๆ  
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เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาในยุค
โลกาภิวัตน์ และเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและครูสามารถพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

  ทักษะภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  ผู้บริหาร คือ บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐในสังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 

ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหาร 
1. ทักษะภาวะผู้น าด้านการสื่อสารเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
2. ทักษะภาวะผู้น าด้านการวางแผนและ 

การก าหนดทิศทาง 
3. ทักษะภาวะผู้น าด้านการตัดสินใจและการ

แก้ปัญหา 
4. ทักษะภาวะผู้น าด้านความคิดสร้างสรรค์  
5. ทักษะภาวะผู้น าด้านการสร้างทีม 
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  ครูในสถานศึกษา คือ บุคลากรวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  1. ทักษะภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21 คือ การแสดงของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ 
ความช านาญและความคล่องแคล่ว ว่องไว ถูกต้องเหมาะสมที่เป็นอิทธิพลต่อการกระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย  
6 ทักษะ คือ  ทักษะภาวะผู้น าด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ทักษะภาวะผู้น าด้านการวางแผนและ
การก าหนดทิศทาง  ทักษะภาวะผู้น าด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา  ทักษะภาวะผู้น าด้านความคิดสร้างสรรค์  
และทักษะภาวะผู้น าด้านการสร้างทีม   

  2. ผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา คือ ผลงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาตามมาตรฐานวิชาชีพ ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1,473 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จ านวน 306 คน โดยการเปิดตารางเครจซี และมอร์แกน  
(Krejcie and Morgan 1970, p. 607-610) และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกระบวนการสุ่มอย่างง่ายแบบชั้นภูมิ  
โดยแบ่งชั้นภูมิตามขนาดของสถานศึกษา แบ่งเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ  
ขนาดใหญ่พิเศษ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 6 ทักษะ ดังนี้  

1.  ทักษะภาวะผู้น าด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
2.  ทักษะภาวะผู้น าด้านการวางแผนและการก าหนดทิศทาง 
3.  ทักษะภาวะผู้น าด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
4.  ทักษะภาวะผู้น าด้านความคิดสร้างสรรค์  
5.  ทักษะภาวะผู้น าด้านการสร้างทีม 
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 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 2 ด้าน ดังนี้ 

1.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2.  มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามที่อ้างถึง แล้วน า 
ผลการศึกษามาสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 
  3.2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน และคัดเลือกค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป 
  3.3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ ครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  
น าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามกลับมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
(Lee J. Cronbach 1974, p. 161) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)  
  3.4 ปรับปรุงแบบสอบถาม และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนมาด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในรูปแบบของตารางประกอบความเรียงตามล าดับ ดังนี้  

   5.1 การวิเคราะห์ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x̄ ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบส (Best 1981, p. 195) ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.51-5.00 หมายถึง ทักษะภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 3.51-4.50 หมายถึง ทักษะภาวะผู้น าศตวรรษท่ี 21ของผู้บริหารอยู่ในระดับ มาก 
 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 2.51-3.50 หมายถึง ทักษะภาวะผู้น าศตวรรษท่ี 21ของผู้บริหารอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 1.51-2.50 หมายถึง ทักษะภาวะผู้น าศตวรรษท่ี 21ของผู้บริหารอยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 1.00-1.50 หมายถึง ทักษะภาวะผู้น าศตวรรษท่ี 21ของผู้บริหารอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 5.2 การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ( X ) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบส (Best 1981, p. 195) ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.51-5.00 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของครู  อยู่ในระดับ มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 3.51-4.50 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของครู  อยู่ในระดับ มาก 
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 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 2.51-3.50 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของครู  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 1.51-2.50 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของครู  อยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 1.00-1.50 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของครู  อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
   5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้น า ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับ 
ผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (r) โดยใช้เกณฑ์ 
การแปลความหมายตามแนวของ ชูศรี  วงศ์รัตนะ (2553, น. 206) ดังนี้ 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเ พียร์สัน ( Pearson’s correlation 
coefficient, r) การประเมินผลใช้วิธีการแบ่งช่วงแปลผลตามหลักของการแบ่งอันตรภาคชั้น (class interval)  
ตามแนวของ ชูศรี  วงศ์รัตนะ (2553) มีเกณฑ์การพิจารณาความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังนี้  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูง  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.31-0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง   
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01-0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ า  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
ผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.22) เมื่อพิจารณาแต่ละทักษะภาวะผู้น า 
พบว่า ทักษะภาวะผู้น าด้านการวางแผนและการก าหนดทิศทาง และด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด 

อยู่ในระดับมาก ( = 4.24) เท่ากัน รองลงมา คือ ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ( = 4.23) ส่วนด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา และด้านการสร้างทีม มีค่าเฉลี่ยอันดับต่ าสุด อยู่ในระดับ

มาก ( = 4.19) เท่ากัน ดังรายละเอียดตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโดยภาพรวม 

ทักษะภาวะผู้น า  S.D. ระดับ 
1 การสื่อสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ 4.23 0.62 มาก 
2 การวางแผนและการก าหนดทิศทาง 4.24 0.62 มาก 
3 การตัดสินใจและการแก้ปัญหา  4.19 0.68 มาก 
4 ความคิดสร้างสรรค์ 4.24 0.66 มาก 
5 การสร้างทีม 4.19 0.70 มาก 

 ภาพรวม 4.22 0.66 มาก 

X

X
X
X

X
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  2. ผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( = 4.41) เมื่อพิจารณาแต่ละมาตรฐาน  

พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติตน มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.47) รองลงมา คือ มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.35) ดังรายละเอียดตารางที่ 2 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการปฏิบัติงานของครู  S.D. ระดับ 
1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.35 0.55 มาก 
2 มาตรฐานการปฏิบัติตน 4.47 0.47 มาก 
 ภาพรวม 4.41 0.49 มาก 

 2. ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความสัมพันธ์ทางบวก  
อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.561**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังรายละเอียดตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงาน
ของคร ู

รายการ 
ผลการปฏิบัติงานของครู 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

Pearson’s 
correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหาร 0.561** 0.00 ปานกลาง 

 
สรุปและอธิปรายผลการวิจัย  

 การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. จากการศึกษาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

2. จากการศึกษาผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

X
X

X

X
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3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 การอภิปรายการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวประเด็นส าคัญที่พบในผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การศึกษาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับศุภกร   
อินทร์คล้า และส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์ (2556, น. 75) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
สุริยา  ทองยัง (2558, น. 62) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ศศิตา  
เพลินจิต (2558, น. 115) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ ผ่องพรรณ  พลราช (2560, น. 100) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
กมลมาลย์  ไชยศิริธัญญา (2561, น. 155) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ จิรวรรณ  จิตต์ปราณี และชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ (2561, น. 34)  
ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหาร
มีความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
มีกระบวนการบริหารที่อาศัยทักษะภาวะผู้น าในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยผ่านกระบวนการบริหารงานอย่างมีระบบ อาศัยทักษะการวางแผน  
มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ อาศัยทักษะการจัดสร้างทีมงาน เพ่ือการปฏิบัติภารกิจไว้อย่าง
ชัดเจน ท าให้การท างานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีอิสระ อาศัยทักษะความคิดสร้างสรรค์สามารถระดมความคิด
จากบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือน ามาก าหนดหรือวางแนวทางโครงการกิจกรรมต่างๆ และด าเนินการตามแผนกลยุทธ์
ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศมาประกอบการ



612 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

บริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลและอาศัยทักษะการตัดสินใจ และการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 
เพ่ือให้การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นไปอย่างรอบคอบ รอบด้าน และถูกต้องเหมาะสม  
 2. การศึกษาผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ มหาณัฐพล  ดอนตะโก (2551 ,  
น. 106) ได้ศึกษาเรื่อง คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ พิชชาพร  อุ่นศิริ (2554, น. 110) ได้ศึกษาเรื่อง วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรี 
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ชาติชาย  ศรีจันทร์ดี 
(2556, น. 101) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 
พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ฐณิพิชญ์  บัวสด และสายสุดา  เตียเจริญ (2562 ,  
น. 202) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญในการท างานกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู 
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ ภัทรวรรณ  รอดเจริญ และสงวน  อินทร์รักษ์ (2563, น. 132) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การด ารงต าแหน่งครูหรือได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู จะต้อง
เป็นผู้ทีผ่่านการสอบแข่งขันและผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง และจะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด ส่งผลให้ครู
ต้องมีการพัฒนาตนเองให้อยู่ในกรอบของความเป็นครู ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาอย่างเคร่งครัด ซึ่งท าให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ วิริยะ อุตสาหะ มุ่งพัฒนาศิษย์ด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถ และ
นอกจากนี้ครูยังได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สบคศ.) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น ที่มุ่งพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ อยู่เสมอ 
ผนวกกับความคาดหวังจากสังคมที่มีต่อวิชาชีพครูที่มีค่อนข้างสูง ส่งผลให้ครูจึงต้องด ารงตนและยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคมอยู่เสมอ 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับ  
ปานกลาง (r= 0.561) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความสัมพันธ์  
อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 ตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ พรรณมล  ปิ่นทอง และประยุทธ  ชูสอน 
(2560, น. 159) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างพลัง
อ านาจการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษากับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูมีความสัมพันธ์
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ อินทร์แปลง  อบอุ่น และกนกอร  สมปราชญ์ (2560, 
น. 32) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่าระดับความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าโรงเรียนกับประสิทธิผลการพัฒนา
วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความสัมพันธ์ทางบวก  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ บัณฑิต  ลักษณะภาวรรณ และกนกอร  สมปราชญ์  
(2562, น. 10) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าพลังร่วมที่ส่งต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ภาวะผู้น าพลังร่วมมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  
การบริหารงานภายในสถานศึกษา จะอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการ ภารกิจของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา จัดท ามาตรฐาน ก าหนดภาระงาน ด าเนินการควบคุมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการท างานของครู
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
ดังนั้น การบริหารงานที่มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารจึงต้องอาศัยทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ให้ด าเนินกิจการงานต่างๆ บรรลุไปตาม
เป้าประสงค์องค์กร 
 
ข้อเสนอแนะ   

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 ผู้บริหารควรมีการน าผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ไปพัฒนาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21  
ของตนเอง เพ่ือใช้ในการบริหารให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และสามารถปฏิบัติกิจการงานของสถานศึก ษา 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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    1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ควรมีการน าผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ไปเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดฝึกอบรมด้านทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการและสนับสนุนการท างานของครู เพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงานของครูให้สูงขึ้น  
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผล 
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตอ่ืนๆ เพ่ือน าผลการวิจัย  
มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เอกสารอ้างอิง  

Best, J.W. (1981). Research in education (4 ed). Englewoood : Cliff Prentice Hall. 
Krejcie and Morgan.  (1970) .  Determining Sample Size for Research Activities.  Educational and 

Psychological Measurement, 30, p.607-610. 
Lee J.  Cronbach. (1974) .  Essentials of Psychological Testing, 3 rd ed.  New york :  Harper & Row 

Publisher. 
กมลมาลย์  ไชยศิริธัญญา. (2561). วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่

ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล. 7(2). 155-172. 
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วิโรฒ. 
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นูหรีกุโบร์ : ความเชื่อและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัความตายของชาวมุสลิม  
ในชุมชนย่านซื่อ จังหวัดสตูล *  

Nuri Kubur : Beliefs and Changes on Death among Muslims  

in Yansue Community, Satun Province  

 

อารอฟัต พงค์หลง1  ซัมซู  สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 
 
บทคัดย่อ 
 
 พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกับวิถีชีวิตของผู้คนมาตั้งแต่อดีต ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน  
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอความเชื่อเรื่องของการท า 
นูหรีกุโบร์ หรือการท าบุญแก่ผู้ล่วงลับ ในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล ใช้วิธีการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้รู้เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อเรื่องของความตายในชุมชนสอดคล้องกับหลักการ
ทางศาสนา โดยมีการท านูหรีกุโบร์ในชุมชน มีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ 80 ปีที่ผ่านมา เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน ให้มีความรัก ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการดุอาอฺให้กับผู้ที่เสียชีวิต ไม่ได้มี  
การก าหนดวันที่ชัดเจนในรอบปี ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคนในหมู่บ้าน พิธีกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การขอพร
ให้กับศพ การเยี่ยมสุสาน การร าลึกถึงความตาย และการสร้างความสัมพันธ์ในสังคม อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
ของความเชื่อดังกล่าวสืบเนื่องจากความเห็นต่างของผุ้คนในชุมชนในเรื่องของการตีความตามทัศนะที่อนุญาตและ
คัดค้าน  เพราะพิธีกรรมดังกล่าวไม่ได้มีการกระท าในสมัยของท่านศาสดา แต่ก็ไม่มีตัวบทอัลหะดิษหรือหลักฐาน
จากอัลกุรอานว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการกระท า  
 
ค าส าคัญ: นูหรีกุโบร์ มุสลิม จังหวัดสตูล 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอสิลาม, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย ์ดร.,คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ  
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บทน า  
พิธีกรรมที่มีความเกี่ยวกับความตาย เป็นความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ตั้งแต่อดีต ซึ่งพบได้ทั่วไปในสังคม

บรรพกาล แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับวิจัยเรื่อง “มายาคติความตายที่สื่อสารผ่านพิธีกรรมงานศพของกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาพุทธ” ของ สรัสวดี คงปั้น และมนต์ ขอเจริญ  (2561) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องผีในสังคมที่กล่าวว่า 
ความตายของกลุ่มชาติพันธุ์ นั่นคือ ความหมายมายาคติความตาย ที่เป็นความหมายทางวัฒนธรรมของกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ ในที่นี้ได้แก่ “ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ใช่จุดจบของชีวิต แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านของภพภูมิจากคน
ไปสู่ผี และการเกิดใหม่ตามบุญกรรมเพ่ือเริ่มต้นอีกชีวิตในชาติต่อไป”และมีความสอดคล้องกับวิจัยเรื่องความเชื่อ 
ที่เกี่ยวกับคนตายโดยมีแนวคิดว่า “วิญญาณที่ดีของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปสถิตอยู่ในเสาเอกบ้านเรือนของลูกหลาน 
คอยคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือลูกหลาน รวมไปถึงมีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของคนในครอบครัว อีกทั้ง
ต้องมีการบูชาบวงสรวงเซ่นไหว้ เพ่ือไม่ให้ผีปู่ย่าเกิดความโกรธและลงโทษ” (ปฏิญญา บุญมาเลิศ, 2554) 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมและการจัดการเรื่องความเจ็บป่วยและความตายในสังคมต่าง ๆ ซึ่งพบว่า 
มุสลิมมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมการจัดการความตายและการจัดการศพที่มีรายละเอียดที่หลากหลาย ถึงแม้
แนวคิดหลักจะเหมือนกัน (Gatrad,1994;  Gatrad and Sheikh, 2002; Witztum, Malkinson, and Rubin, 
2001; Iqbal, 2011; Yasien-Esmael and Rubin, 2005)  ซึ่งพิธีกรรมในข้างต้นพบอยู่ในสังคมมุสลิม แม้จะมีการ
ให้ความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งVenhorst (2012)  อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวจากชิ้นงานที่ ได้ศึกษาพิธีกรรม 
ในงานศพของมุสลิมในหมู่บ้านแห่งในของประเทศเนเธอแลนด์ และพบว่า ชุมชนดังกล่าวมีการปฏิบัติ (praxis)  
ที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน ความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และที่มาของมุสลิม
เหล่านั้น ท าให้การจัดการเรื่องพิธีกรรมในงานศพนั้นแตกต่างกัน  

การศึกษาเรื่อง การท านูหรีกุโบร์ มีการศึกษาไว้จากการบันทึกของ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
(ม.ป.ป.) ซึ่งได้การท าบุญกุโบร์ต้นไข่เน่า ต าบลแค อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นพิธีกรรมที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
ตังแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยยึดหลักของศาสนาอิสลามที่ระบุไว้ว่า โดยได้อธิบายความหมายของการท าบุญกุโบร์ว่า
เป็นการเยี่ยมเยียนกุโบร์ (สุสาน) เพ่ือร าลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ การขอดุอาร์ให้กับบรรดาผู้ล่วงลับและยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมุสลิมเชื่อกันว่า การที่ญาติพ่ีน้องมาขอดุอาร์ให้กับ 
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะท าให้ผู้ล่วงลับได้หลุดพ้นจากการลงโทษและได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้า 

จากการศึกษาข้างต้นพบว่า พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศพนั้นมีหลากหลายทั้งพ้ืนที่และศาสนา ซึ่งเป็นความ
เชื่อในเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตาย และการท าบุญอุทิตให้กับตาย อีกทั้งจากตัวอย่ าง
วรรณกรรมที่ยกมานั้น ยังไม่มีการศึกษารายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับนูหรีกุโบร์ในพ้ืนที่อ่ืน ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา 
เรื่องดังกล่าวโดยศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล เพ่ือศึกษาความเชื่อและการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่จริงในชุมชน ทว่าองค์ความรู้นี้ขาดหายไปทางมานุษยวิทยาและชุมชนศึกษา  
หากงานชิ้นนี้ส าเร็จจะเป็นการยกระดับองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของผู้สนใจและ
แวดวงนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือศึกษาความเชื่อและความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการท านูหรีกุโบร์ 
 

วิธีการศึกษา  
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา ใช้การลงพ้ืนที่ชุมชนบ้านย่านซื่อ เป็นชุมชนที่ข้าพเจ้า

อยู่อาศัย ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์นั้นมีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้น าเรื่องราวในชุมชนหรือพ้ืนที่นี้มาศึกษา
และอธิบาย ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้รู้จ านวน 1 ท่าน จากหมู่บ้านย่านซื่อ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล  
ซึ่งเป็นทั้งอีหม่ามประจ ามัสยิด และผู้อาวุโสที่คนในชุมชนนับถือ จึงมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยเป็นชุมชน 
ที่ศึกษาที่มีความเจริญมากพอสมควร มีธรรมชาติค่อนข้างบริสุทธิ์ มีความสัมพันธ์ในชุมชนที่แน่นแฟ้น เพ่ือนบ้าน
เป็นกันเองมีการพ่ึงพาอาศัยกันอยู่เสมอ  หากเพ่ือนบ้านจัดงานกิจกรรมต่างๆ ก็จะพากันไปช่วยงานทุกๆ ครั้ง   
ทุกครั้งที่ชุมชนของข้าพเจ้ามีงานกิจกรรมคนในชุมชนก็จะพากันช่วยกันท าเกือบทุกหลังคาเรือน นี่คือเพ่ือนบ้านที่มี
น้ าใจมาช่วยงานกัน ตั้งแต่ข้าพเจ้าจ าความได้แล้วจนถึงปัจจุบันพวกเขาก็จะท าเช่นนั้นเหมือนเดิม  คนเก่าคนแก่ 
ส่วนใหญ่ก็ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด โครงสร้างทางสังคมชุมชนค่อนข้างเป็นระเบียบ  
มีบรรทัดฐานทางชุมชนควบคุม ชุมชนค่อนข้างมีลักษณะอันหนึ่งอันเดียวกัน มีประเพณีความเชื่อความคิด 
ที่คล้ายคลึงกัน มีเรื่องราวต่าง ๆ ก็มักประกาศให้มาร่วมกัน ประชุมกันในท่ีสาธารณะ เช่น มัสยิด เป็นต้น  
 การศึกษาในครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิด ประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion) ของ 
Hanish (2011) ที่กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของของประเพณีและศาสนาในสังคมมุสลิมอินโดนีเซีย โดยปฏิสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถเอ้ือให้ประเพณีสามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิดการสูญหาย แต่ในขณะเดียวกัน 
หากประเพณีดังกล่าวเกิดความขัดแย้งขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ ยนประเพณีดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
ศาสนา หรืออาจจะต้องสูญเสียไปไม่สามารถรอมชอมกับหลักการศาสนามาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ 

การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ จากนั้นท าการแปลและสรุปความเป็นภาษาไทยกลาง 
โดยในการแปลงข้อมูลนั้นได้อ่านผลการศึกษาให้ผู้รู้ในชุมชนทั้ง 2 ท่านฟังแล้ว เพ่ือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาส าคัญ 
ยิ่งไปกว่านั้นได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้วยกรอบแนวคิด 
Praxis ของ Venhorst (2012)   ที่เปิดมุมองการปฏิบัติทางศาสนา (religious and ritual practice) ของผู้คน 
ที่เชื่อมโยงกบับริบททางวัฒนธรรม เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา และอภิปรายผล ซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อต่อไป 
 
ผลการศึกษา  

ในการน าเสนอผลการศึกษาจะน าเสนอใน 2 ประเด็นคือ 1) อิสลามกับความตาย และ 2) การเปลี่ยนแปลง
ของความเชื่อดังกล่าว 
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1. อิสลามกับความตาย  
หลักการความเชื่อเกี่ยวกับความตาย: ความจริงที่ต้องเผชิญ 
"ทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสกับความตาย" (อาลีอิมรอน 3 : 185) 

 นี่คือสัจธรรม จาก คัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็น คัมภีร์ทางน าที่อัลลอฮฺ ทรงประทานให้แก่มนุษย์ชาติ  
ในอิสลาม ความตายมิได้เป็นการสิ้นสุดหรือเป็นจุดสุดท้ายของชีวิต หากแต่มันเป็นจุดเริ่มต้ น ของการที่มนุษย์  
จะก้าวไปสู่ชีวิตที่แท้จริงและนิรันดร 
 ความตายของมนุษย์นั้นเป็นการเริ่มต้นของชีวิตในโลกหน้า หรือเป็นสะพานไปสู่ชีวิตหลังความตายที่เป็น
โลกอันนิรันดร์ ผู้ที่เคร่งครัดและเข้าใจในปรัชญาข้อนี้ จึงไม่หวั่นไหวจิตใจเมื่อเจ็บป่วย และต้องเผชิญกับความตาย 
เขาจะได้พบพระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งท าให้เกิดและท าให้ตาย (บินกาซัน, 2543) พระองค์ตรัสไว้ ความว่า “จงกล่าวเถิด 
(มุฮัมหมัด) อัลลอฮฺทรงให้พวกท่านมีชีวิตขึ้นมา และทรงให้พวกท่านตายไป” (อัลญาซียะฮฺ 45: 26) 
          มุสลิมทุกคนจะต้องตระหนักถึงความตายตลอดเวลา เพราะเราไม่รู้ว่าจะกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์
เมื่อใด ดังนั้นจึงต้องท าความดีตลอดเวลา ส่วนกรณี ผู้ที่เจ็บป่วยระยะสุดท้ายนั้น เราก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่า เขาจะมี
ชีวิตยืนยาวออกไปได้อีกนานแค่ไหน บางคนเราคิดว่าอยู่ได้อีกไม่กี่ชั่วโมง แต่ก็สามารถยืดอายุได้เป็นวันหรือ  
เป็นเดือน หรือบางคนเราคิดว่าจะรอด แต่ก็เสียชีวิตอย่างคาดไม่ถึง ในเรื่องนี้อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ ความว่า   
“และมิเคยปรากฏแก่ชีวิตใดที่จะตาย นอกจากด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺเท่านั้น ทั้งนี้เป็นลิขิตที่ถูกก าหนดไว้ …” 
 (อาลิอิมรอน 3: 145) 
 ในศาสนาอิสลาม มนุษย์จะไม่กลับชาติมาเกิดอีกหลังจากที่เขาตายไปแล้ว แต่อิสลามถือว่า ชีวิตในโลกนี้ 
คือการเตรียมตัวส าหรับชีวิตในโลกหน้าอันถาวร เมื่อเขาสิ้นชีวิตลง วิญญาณของเขาจะไปรวมกันอยู่ในอีกโลกหนึ่ง 
ซึ่งเรียกว่าโลก  "บัรซัค4"  อันเป็น โลกที่ค่ันกลาง  ระหว่างโลกนี้ กับ โลกหน้า และเม่ือถึงวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันแห่งการ
สิ้นสุด  ทุกสิ่งทุกอย่างและ ทุกชีวิตจะถูกท าให้ฟ้ืนขึ้น เพ่ือรอรับการตัดสินการกระท าที่เขาได้ท าไว้   ในขณะที่เขา
ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ “ ความตายไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิต ” (บินกาซัน, 2543) ชีวิตที่แท้จริงของเขาจะเป็นอย่างไร
นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการงานที่เขาได้กระท าเอาไว้ ดังนั้น การเสียชีวิตของชาวมุสลิมถือเป็นการเตือนสติชาวมุสลิมที่ยังมี
ชีวิตอยู่ให้ตระหนักถึงวันแห่งการตัดสินเรื่องความตายและชีวิตหลังความตายอยู่เสมอ  
 

“การท านูหรีกูโบร์ ท าข้ึนมาเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และเพ่ือให้
เราทุกคนนั้นตระหนักความตายที่เราจะต้องพบเจอในสักวันหนึ่ง” 

 
 
 

                                                           
4 "บัรซัค" หมายถึงส่ิงที่ขวางกั้น คัมภีรก์ุรอานอธิบายชีวิตระหว่างความตายและวันแห่งการตันสินว่าเป็นชวีิตที่อยู่ในสถานที่ที่ถูกขวางกั้น 
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นูหรีกุโบร์ : ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในชุมชน 
 ในรอบ 3 เดือนที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมครอบครัวช่วงวันหยุด จากที่ไม่ได้กลับบ้านมานานมาก 
จนกระทั่งได้กลับมาพบเจอ พ่อ แม่ และพ่ี  ๆ น้อง ๆ อีกครั้งหนึ่ง บอกเลยว่า “ รู้สึกราหมังมีปาหยา5 ” 
 ในขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดเตรียมอาหาร และรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากัน ในขณะที่ผู้วิจัยก าลัง
รับประทานอาหารอยู่นั้น ผู้วิจัยจึงนึกคิดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของนูหรีกุโบร์ ว่ามันมีความเป็นมาอะไรอย่างไร และ 
มันคงไม่ใครที่รู้ดีไปกว่าผู้น ามัสยิด (อีหม่าม) ซึ่งเป็นพ่อของผู้วิจัยเองท่ีนั่งอยู่ตรงหน้าในขณะนั้น  
 

“เยาะห์ นูหรีกุโบร์นิมันยังมานานแล้วม่าย” ผู้วิจัยเอ่ยกล่าวขึ้นมาด้วยความสงสัย 
พ่อยิ้มให้แล้วตอบว่า “มันยังมาตั้งแต่สมัยที่เยาะห์ไม่เกิดที ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาตอนไหน สมัยไหน แต่ว่า

หวางก่อนนั้น เขาจัดใหญ่ว่าหวางนี้เหลย” 
ผู้วิจัยรู้สึกว่ามันน่าสนใจ เลยถามต่อไปว่า “แล้วมันมีความเป็นมาอะไรพันพรื่อ”  
พ่อก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวของนูหรีกุโบร์อย่างช้า ๆ  

“เอาเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนนั้นนอ ก้าคือ ตั้งแต่ที่เยาะห์จ าความได้ ก้ามีการท านูหรีกุโบร์นี้
อยู่แล้ว สาเหตุที่เขาเรียกว่านูหรีกุโบร์ก้าคือว่า เขาไปจัดกันที่กุโบร์ เขาไปนั่งกินไรๆกันที่นั้น  
แต่เรกก่อนนั้น เขาจะเรียกว่านูหรีข้าวใหม่ เขาจะมีการจัดหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จ ชาวบ้าน  
ต่างคนต่างก็พาข้าวพาขนมของตัวเองมา ก้าแล้วแต่แหละน้อว่าใครอีพาไร ไม่ว่ากัน มีไรก้าพานั้น 
มากินร่วมกัน แต่ว่าด้วยกับสถานที่ที่ไม่ค่อยอ านวยในสมัยนั้น เพราะว่าในสมัยก่อน เป็นบ้านนุ้ยๆ 
และก้าเป็นบ้านยกพ้ืนด้วย ถึงแต่ละบ้านนั้น ไม่ค่อยมีพ้ืนที่มาก ในการรวมตัวกันของคนในชุมชน 
ก้าเลยมีการลงมติกันว่า มีที่ไหนมั้งที่เป็นที่ส่วนรวมของชุมชน ซึ่งมีอยู่ที่เดียวที่สามารถเป็นที่ที่มี
พ้ืนที่ในการรวมตัวของคนในชุมชนก้าคือ ที่กุโบร์ หลังจากนั้นก้ามีการจัดท ากันที่กุโบร์มาตลอด
จนถึงปัจจุบัน”  

 
“แล้วนูหรีกุโบร์นิ หลัก ๆ แล้ว เขาท าเพ่ืออะไรเยาะห์” ผู้วิจัยถาม 

 
“นูหรีกุโบร์นี้นั้น หลัก ๆ แล้ว จัดท าข้ึนมาเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี 

ความร่วมมือร่วมใจกัน เรียกพ่ีเรียกน้องมารวมกันของคนในชุมชน อย่างน้อยในหนึ่งปีก็อยากให้มี
สักครั้งนึง ให้คนได้มาพบกัน ได้มาจังกาบกันสักที แล้วก้าอีกส่วนหนึ่งก้าคือในปีๆหนึ่ง  

คนที่ออกไปต่างบ้านต่างถิ่นนั้น ได้หลบมาเยี่ยมพ่ีเยี่ยมน้องกันสักหน ถึงก้าในจุดประสงค์นี้นั้น  

                                                           
5 ราหมังมีปาหยา เป็นประโยคที่คนในหมู่บ้านชอบพูดกันเมื่อ “ รู้สึกชื่นใจ หรือ สบายใจมากๆ ” 
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ก้าคือ เราอีท าพรือให้คนได้มารวมกัน ก้าเลยจัดท านูหรีนี้ขึ้นมา เดิมๆนั้นก็คือเป็นพันนั้น  
ใครมีไรก้าพานั้นมากินร่วมกัน” 

  
 “นี้ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องในวงกินข้าวร่วมกันในครอบครัวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง

เลย… แต่มันยังไม่จบแค่นี้ เพราะยังมีสิ่งที่กระผมเองก็พอจะรู้เรื่องของการท านูหรีนี้มาบ้าง  
แต่เพ่ือต้องการสิ่งที่ชัดเจน และเจาะลึกมากขึ้น หลังจากกินข้าวด้วยกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  
ผมก็ได้ชักชวนพ่อของผมให้เล่าเรื่องราวนี้ต่อ จนผมจะหมดความสงสัย ฮ่าๆๆ… เราเลยได้นั่งกิน
ขนมน้ าชากันต่อ เพ่ืออยากจะฟังเรื่องราวการท านูหรีนี้มากข้ึน” 
เท่าที่ผู้วิจัยรู้ก็คือ การท านูหรีนี้ จะมีการรวมตัวกันของคนในชุมชน กินข้าวกับแกงเนื้อ น้ าพริก ซุปพุงวัว 

ฯลฯ กินอ่ิมกับข้าวอร่อย และได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายจากผู้รู้ที่มาบรรยาย 2-3 ท่าน และ 
ก็แยกย้ายกันกลับบ้าน นั้นคือสิ่งที่ผู้วิจัยเข้าใจ 

 
ขั้นตอนและวิธีการท านูหรีกุโบร์ 

  การท านูหรีกุโบร์ จะแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกัน คือ ช่วงค่ า  (กลางคืน) กับช่วงเช้า กิจกรรมที่ได้ท ากัน 
จะเริ่มขึ้นในช่วงค่ าหรือช่วงกลางคืน จะเริ่มท ากันหลังละหมาดอีชา โดยมีการน าขนมมาจากบ้านของแต่ละคน  
คนละถุงสองถุง เพ่ือมานั่งกินรวมกันที่มัสยิด ทั้งหญิงและชาย โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ระหว่างฝั่งหญิงและฝั่งชาย  
แต่ก่อนที่จะกินนั้น ก็จะมีการดุอาอฺ (ขอพร) อุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากนั้นก็ต่อด้วยการบรรยาย 
ให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้อง และเรื่องของการร าลึกถึงความตาย จากผู้รู้ที่ทางผู้น า
มัสยิดได้เชิญมา หลังจากท่ีเสร็จจากการบรรยาย ก็ได้มีการนั่งกินขนมกัน นั่งพูดคุยกันตามประสาชาวบ้านทั่วไป 
 ต่อมาในช่วงเช้า ซึ่งจะเป็นช่วงเช้าของวันต่อมา ก็จะเริ่มตั้งแต่เช้ามืด โดยมีขั้นตอนที่เห็นได้ชัดเจน ดังนี้ 

1. การเชือดวัว (ฆ่าวัว) เพ่ือใช้ในการท าอาหารในการรับประทานร่วมกัน 
2. การบรรยายหรือการให้ความรู้ จากผู้รู้ในแต่ละท่าน เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้อง เพ่ือให้เห็นถึง

ผลบุญคุณค่า ความดี และความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน และเรื่องของการร าลึกถึงความตาย เพ่ือให้ได้นึกคิด  
อยู่ตลอดเวลาว่า “สักวันหนึ่ง เราก็จะได้มาอยู่ในจุด ๆ นี้เหมือนกัน (การกลับไปสู่พระเจ้า)” เพราะมันคือสิ่งที่ 
ทุกคนจะต้องพบเจอ และไม่มีชีวิตใดที่สามารถจะหนีพ้นจากความตายได้  

3. การอ่านดุอาออุทิศให้กับคนที่เสียไปแล้ว เพ่ือให้ผลบุญส่งไปถึงพ่อแม่ หรือญาติพ่ีน้องของเราที่ได้เสียไป 
4. การรับประทานพร้อมกัน “ โดยหลักๆแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเป็น แกงเนื้อ6 ” 

 5. หลังจากนั้นใครจะไปเยี่ยม ไปตกแต่งหลุม หรืออ่านดุอาอเพ่ิมเติม ให้กับญาติของตัวเองที่เสียไปแล้ว  
ก็ไม่ว่ากัน หรือใครจะกลับบ้านเลย ก็แล้วแต่ความสะดวก 

                                                           
6 เพื่อความถนัดของผู้ท า ความสะดวกและเรียบง่ายในการประกอบอาหาร (ไม่ได้มีความเชื่อแต่อย่างใด) 
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 “การท านูหรีกุโบร์นั้น ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นปีละครั้ง และไม่ได้มีการ
ก าหนดวันที่ตายตัวว่าจะต้องเป็นวันนั้นวันนี้ แต่เราจะแลวันที่มันเหมาะสม อาจจะเป็นวันหยุด

หรืออะไรก็ว่ากันไป ขึ้นอยู่กับการประชุมของผู้น าชุมชน และคนในหมู่บ้าน เมื่อได้วันที่ต้องการจะ
ท าแล้ว ก็จะแจ้งให้กับคนในหมู่บ้านได้รับรู้ เพ่ือจะได้กระจายข่าวให้กับคนที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นต่าง

พ้ืนที่ ได้จัดการเวลา และได้หลบมาเยี่ยมพ่ีๆน้องๆสักครั้งนึงอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน….”  
  
 จากการศึกษาถึงวิธีการและขั้นตอนของการท านูหรีกุโบร์ ผู้วิจัยสามารถจ าแนกได้ถึงองค์ประกอบของ  
การท านูหรีกุโบร์ออกมาในรูปแบบดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของการท านูหรีกุโบร ์

ที่มา : พัฒนาโดยผู้วิจยั 

  
จากภาพดังกล่าวที่ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ ที่มีอยู่ในการท านูหรีกุโบร์ จะมีองค์ประกอบ

หลายๆอย่างด้วยกันในการท าบุญของแต่ละครั้ง ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
 1. การดุอาอฺให้แก่ผู้ล่วงลับ 
 2. การเยี่ยมเยียนหลุมฝังศพ 
 3. การร าลึกถึงความตาย 
 4. การสร้างสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง 
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 จากองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นได้ มีตัวบทจากอัลกุรอ่านและอัลฮะดิษคอยให้การสนับสนุน 
ในการกระท า ดังต่อไปนี้ 

1. การดุอาอฺให้แก่ผู้ล่วงลับ 
 

 ได้มีอัลฮะดิษเล่าจากอบีฮุร็อยเราะห์ (ร.ด.) ว่า แท้จริงท่านรอซูล ศ็อลฯ ได้มาที่สุสานแล้วท่านได้
กล่าวว่า “ขอความสันติสุขจงประสบแด่พวกท่าน โอ้ผู้ที่อาศัยอยู่ ในแหล่งพ านักของพวกที่มีศรัทธา และ 
แน่แท้ถ้าหากอัลลอฮฺต้องการเรา ก็ต้องติดตามพวกท่านไป” (รายงานโดย อะฮฺหมัด มุสลิม อบูดาวูด และ
นาซาอี) (อรุณ บุญชม, 2525) 
 ท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลฯได้ขอดุอาให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ส่งเสริมให้ประชาชาติมุสลิมกระท าได้ 
 
2. การเยี่ยมเยียนหลุมฝังศพ 

 
 เล่าจากสุไลมาน บุตรบุรอยดะห์ จากบิดาของเขา (ร.ด.) จากท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า “ แท้จริง
ข้าพเจ้าเคยห้ามพวกท่านจากการเยี่ยมหลุมฝังศพ ต่อมาเขาได้อนุญาตให้มูฮัมหมัดในการเยี่ยมหลุมฝังศพ
มารดาของเขา ดังนั้นทั้งหลายจงไปเยี่ยมหลุมฝังศพ ” (รายงานโดย ห้าคน นอกจากบุคคอรี ส่วนตัวบท
เป็นของติรมีซี) (อรุณ บุญชม, 2525) 
 ส่งเสริมให้มีการเยี่ยมเยียนสุสานส าหรับผู้ชาย7 เนื่องจากมันจะช่วยให้คิดถึงอาคิเราะฮฺและ 
ความตาย  และการเยียมนั้นต้องมีจุดประสงค์เพ่ือทบทวนให้เป็นบทเรียน ใคร่ครวญ เพ่ือให้สลามกับผู้ตาย
ทั้งหลายที่อยู่ในกุบูรฺและขอดุอาอ์ให้กับพวกเขา 

 
3. การร าลึกถึงความตาย 

 
 “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย พวกเจ้าจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด และทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่า อะไรบ้างที่ตน
เตรียมไว้ส าหรับวันพรุ่งนี้ (วันกียามะฮฺ)” (อัล-หัซรฺ : 18)  
 การเยี่ยมเยียนสุสานเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท าให้เรานั้นได้ร าลึกถึงความตาย ท าให้เราได้คิดทบทวน 
อยู่เสมอว่าเรานั้นพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลับหาพระองค์ เพ่ือที่ว่าเรานั้นจะได้กระท าแต่สิ่งที่พระองค์ทรงใช้ 
และห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามมากข้ึน 
 
 

                                                           
7 ส่งเสริมให้มีการเยี่ยมส าหรับผู้ชาย ซ่ึงการเยี่ยมสุสานของผู้หญิงนั้นถือเป็นเรื่อง “มักรุฮ์” (ไม่สมควร) ค าว่า มักรูฮ์ ในทางวิชาฟกิฮ์ มีความหมายว่า ท า
ไมบ่าปแต่ทิ้งได้บุญ (ฟารีด เฟ็นดี้) 
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4. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง 
 
  “ความสัมพันธ์ระหว่างมุอ์มินผู้ศรัทธานั้น เปรียบได้ดังอาคารที่ต่างส่วนต่างเกื้อหนุนเสริม  
ความแกร่งให้แก่กัน แล้วท่านก็สอดประสานนิ้วมือเข้าด้วยกัน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ และมุสลิม)  
(มูฮัมหมัด บิน ฮุเซน อัลญีซานีย์ , ม.ป.ป.) 
 

 ความยิ่งใหญ่ของความรักที่มีต่อพ่ีน้อง เพ่ืออัลลอฮ์ คือ โครงสร้างและรากฐานของสังคมที่ดีและ
สงบสุข รวมถึงความเข้มแข็งของบ้านเมืองนั้นเอง แน่นอนว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่
ส่งเสริมให้กระท าอย่างยิ่ง 
 
2. การเปลี่ยนแปลงเรื่องความเชื่อ 

ความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบัน : ความเปลี่ยนแปลง 
 จากอดีตสู่ปัจจุบันก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยกับปัจจัยหลายๆอย่าง  
เครื่องอ านวยความสะดวก เช่น จากที่เคยใช้ไม้ฟืนในการก่อไฟท ากับข้าว ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นแก๊ส เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น ทุกอย่างก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า  
ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้มากน้อยเพียงใด  
 การท านูหรีกุโบร์ในอดีตนี้ก็คือ เมื่อก่อนจะใช้เรียกการท านูหรีนี้ว่า “นูหรีข้าวใหม่”  เนื่องจากคน 
ในหมู่บ้านเมื่อก่อนจะมีการปลูกข้าว ท านา เมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียวข้าว ชาวบ้านก็ได้น าข้าวของตนเอง พามารวมกัน  
 

“ ท ากินกันที่กุโบร์ แต่ไม่ใช่ท าในกุโบร์นะ เราจะจัดท ากันรอบๆกุโบร์ ปูสาด8นั่งกัน 
ในสวนยาง  ข้างๆกุโบร์นั้นแหละ ” 

 
มีการฟังบรรยาย การอ่านดุอาเพ่ืออุทิตให้กับคนที่เสียไปแล้ว แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกัน แต่พอมาถึง

ในยุคปัจจุบันนี้ ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรมากนัก สิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นชื่อ จากนูหรีข้าวใหม่ กลายมาเป็น  
นูหรีกุโบร์ เพราะปัจจุบันไม่ค่อยมีคนที่ปลูกข้าว ท านากัน แต่ยังท ากินกันที่กุโบร์เหมือนเดิม แต่จะเปลี่ยนจากการ
น าข้าวของตัวเองมารวมกัน ไปเป็นการเก็บเงินในแต่ละครัว เพ่ือท าการซื้อวัว ซื้อข้าว จัดเตรียมอาหาร เตรียมของ
ต่างๆที่จะใช้ในการท านูหรีในแต่ละครั้ง ส่วนเงินที่เหลือ ก็จะน าไปใช้ในการพัฒนากุโบร์ เช่น การสร้างก าแพง  
การสร้างศาลา  ส่วนในเรื่องของขั้นตอนอื่น ๆ ก็ยังคงเหมือนเดิม ” 

   
 
                                                           
8 เป็นภาษาถิ่น แปลวา่ เส่ือ, มักใช้ประกอบหลังค าวา่ เส่ือ เป็น เส่ือสาด 
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ศาสนากับบิดอะฮ์ : ความสัมพันธ์หรือความขัดแย้ง 
 บิดอะห์ คือ อุตริกรรมในศาสนา โดยที่ไม่มีแบบอย่างจากท่านศาสดา บิดอะห์ ในด้านภาษาศาสตร์ 
หมายถึง สิ่งใหม่ๆที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น อิมาม อัชชาฏิบีย์ (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า  
 

“(บิดอะห์) คือ สิ่งต่างๆที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่มีแบบอย่างก่อนหน้านี้” 
 

บิดอะห์ ในค าพูดดังกล่าว มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน ที่ว่า 
 

“จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ฉันมิได้เป็นสิ่งใหม่จากบรรดาศาสนทูต” 
(อัลอะห์กอฟ : 9) 

 
          บิดอะห์ ในด้านชารีอะห์9 หมายถึง สิ่งที่ถูกอุตริกรรมขึ้นมาใหม่โดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค าพูด  
การกระท า ในศาสนาและบทบัญญัติ โดยที่ไม่มีความชัดเจนจากท่านรอซูลุลลอฮฺ  และบรรดาศอฮาบะห์  
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ 
 สิ่งที่เป็นบิดอะห์นั้นจะไม่มีตัวบทกล่าวถึงการห้ามเรื่องบิดอะห์ในรูปแบบเฉพาะเจาะจง  เช่น  เรื่องนี้
บิดอะห์ เรื่องนั้นบิดอะห์ แต่บิดอะห์มาจากการ คลุมเครือต่อบทบัญญัติศาสนา ในด้านตัวบทหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง 
และในด้านของลักษณะการท าอิบาดะห์ มีตัวบทแบบห้ามโดยรวมๆ เช่นว่า สิ่งที่ท านอกหนือจากท่านนบี ถือว่าเป็น 
บิดอะห์ (สุคนธา, islammore, 2558) ส่วนในเรื่องของการท านูหรีกุโบร์นั้นก็ยังไม่มีตัวบทหรือหลักฐานในการห้าม
กระท าที่ชัดเจน ซึ่งยังมีนักวิชาการที่มีความเห็นต่างกัน โดยส่วนหนึ่งถือว่าการกระท าดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในสมัย
ของท่านนบี (ซ.ล.) และนักวิชาการส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าท าได้ โดยยึดจากหลักฐานถึงเรื่องต่าง ๆ ตามโมเดล 
ที่ผู้วจิัยได้ถอดออกมา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีการส่งเสริมให้กระท า 

ปัจจุบัน ยังมีการถกเถียง ให้เหตุผลกันอย่างแพร่หลายของนักวิชาการอิสลามหลาย ๆ ท่านในเรื่องของ  
การท านูหรีกุโบร์ มีทั้งทัศนะที่ให้เหตุผลว่าท าได้และไม่ได้ เนื่องจากการท านูหรีกุโบร์ไม่ได้มีการกระท าในสมัยของ
ท่านนบี (ซ.ล.) แต่ก็ไม่มีตัวบทอัลหะดิษหรือหลักฐานจากอัลกุรอานว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการกระท า  
 ในมุมมองของผู้รู้ท่านหนึ่งที่ได้ไปสัมภาษณ์ ให้เหตุผลโดยการไปเปรียบเทียบกับเรื่องของการละหมาด  
ตะรอเวียะห์10 โดยที่การละหมาดนั้น ยังมีบางพ้ืนที่ละหมาด 8 ร็อกอัต และในบางพื้นท่ีก็มีการละหมาด 20 ร็อกอัต 

                                                           
9 ชะรีอะฮ ์(อาหรับ: شريعة; อังกฤษ: Sharia/Shari'ah) แปลว่า "ทาง" หรือ "ทางไปสู่แหล่งน้ า" ใช้หมายถึงประมวลขอ้ปฏิบัติต่าง ๆ ของกฎหมาย
ศาสนาของศาสนาอิสลาม ที่ครอบคลุมวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชนท่ีมีพื้นฐานมาจากหลักนิติศาสตร์ (jurisprudence) ของศาสนา
อิสลามส าหรับชาวมุสลิมใช ้
10 การละหมาดตะรอเวียะห์ เป็นการปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอน ซ่ึงจะมีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น เป็นการละหมาดใหญ่หลังจากละศีลอด
เมื่อสิ้นแสงตะวันในแต่ละวัน เร่ิมตั้งแตคื่นที่ 1 ของเดือนรอมฎอนไปจนถึงคืนที ่30 
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อย่างไรก็ตาม ในเมื่อเราไม่มีสิทธิที่จะไปก าหนดหรือตัดสินในเรื่องดังกล่าวว่ามันได้หรือไม่ได้ มันถูกต้องหรือ 
ไม่ถูกต้อง หน้าที่หลักของเราก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา และไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  
นั้นคือสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะการสร้างความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวนั้นเป็นสิ่งที่วาญิบ 27 (จ าเป็น) แต่การท า 
นูหรีกุโบร์ไม่ได้เป็นสิ่งที่วาญิบ  

ดังนั้น ถ้าหากเรามาถกเถียงกันในเรื่องที่ไม่ได้มีการตัดสินที่ชัดเจนจากตัวบทอัลกุรอานและอัลฮะดิษ   
จนเกิดความขัดแย้งกันในสังคม ก็เท่ากับว่าเราได้ละเลยในส่วนที่เป็นวาญิบไป นั้นก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มีหลักฐานในขั้นปฐมภูมิ หรือบรรดาหลักฐานทางศาสนบัญญัติ (อัลอะดิลละฮฺ อัชชัรฺอียะฮฺ)  ซึ่งนักกฎหมายอิสลาม
ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่ามี 4 ประการ คือ 
         1. อัลกุรฺอาน (อัลกิตาบ) 
         2. อัล-หะดีษ (อัส-สุนนะฮฺ) 
         3. อัล-อิจญ์มาอฺ (เรียกทั้ง 3 ประการนี้ว่า บรรดาหลักฐานอันเป็นตัวบทที่มีการรายงานถ่ายทอด) 
         4. อัล-กิยาส (ประการที่ 4 นี้ถูกจัดอยู่ในหมวดบรรดาหลักฐานที่ใช้การวิเคราะห์ทางสติปัญญา) (shukur, 
2553) 
 ซึ่งจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา มีความเห็นว่าการท านูหรีกุโบร์นั้นเป็นเรื่องของการกียาส ขึ้นอยู่กับตัวของ
บุคคลว่าจะยึดตามหลักการของทัศนะใด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส าคัญคือการไม่ไปตัดสิน แต่ให้เรานั้นยึดตามผู้น าหรือ
ตามสภาพทางสังคมที่ไม่ได้ผิดหลักศาสนบัญญัติและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
 
สรุปและอภิปรายผล   

ในการศึกษาเรื่องการท านูหรีกุโบร์นั้น หลังจากผู้วิจัยลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ พบว่า รูปแบบดังกล่าว
นั้นเป็น ‘กุศโลบาย’ ที่น าแนวคิดทางศาสนามาปรับกับวิถีชุมชน โดยผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการสร้างสายใยระหว่างคน
เป็นกับคนตายแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็น -กับคนเป็นด้วย ซึ่งจะเป็นวัฒนธรรม 
ที่สามารถพบเจอได้ในหลายพ้ืนที่ที่เป็นวัฒนธรรมโดยมีความเชื่อในเรื่องของความตาย และการท าบุญอุทิต  
ส่วนกุศลให้กับผู้ตาย แต่อาจจะมีความแตกต่างไปในแต่ละพ้ืนที่ตามวิถีปฏิบัติ (praxis) ที่เหมาะสมและคนในชุมชน
เห็นพ้องร่วมกัน ที่เปิดมุมองการปฏิบัติทางศาสนา (religious and ritual practice) ของผู้คนที่เชื่อมโยงกับบริบท
ทางวัฒนธรรม (Venhorst, 2012) 

รวมทั้ง ความสัมพันธ์ดังกล่าวยึดโยงความเป็นพ่ีน้อง เครือญาติ และความเป็นศาสนิกเดียวกันในชุมชน
และระหว่างชุมชน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่พบได้ในหลายพ้ืนที่ ดังที่ท่านศาสดากล่าว โดยมีความว่า  “ผู้ใดที่ตัดสัมพันธ์ 
ทางเครือญาติ เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์” ดังนั้นการสานสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

                                                           
27 วาญบิ (อาหรับ) ทีบ่ังคับ หมายถึง การปฏิบัติภาคบังคับในศาสนา 
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ในอิสลาม และยังเป็นสิ่งที่จะท าให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเกิดความสันติและสงบสุข ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าว
สอดรับกับแนวคิดดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมของศาสนา (อับดุลวาเฮด สุคนธา, ม.ป.ป.) 

ยิ่งไปกว่านั้น การเข้ามาของกระแสใหม่ เช่น กระแสฟื้นฟูอิสลามท่ีมีการตีความที่แตกต่างกับชุมชน อาจจะ
มองก าลังกลืนกลายความเป็นวิถีชุมชน และสร้างความขัดแย้งในชุมชน โดยเฉพาะการกล่าวหาว่าพิธีกรรมดังกล่าว
เป็นอุตริกรรม อย่างไรก็ตาม ชุมชนแห่งนี้ก็ได้ใช้การตีความโดยน าสิ่งที่ได้รับการอนุมัติหลักการศาสนามาเป็น
องค์ประกอบในการท าพิธีกรรม เพ่ือรักษาพิธีกรรมดังกล่าวให้คงอยู่ในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Hanish (2011) ที่กล่าวถึงการต่อรองของประเพณีและศาสนาในสังคมมุสลิมอินโดนีเซีย โดยหากปฏิสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถเอ้ือให้ประเพณีสามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิดการสูญหาย โดยในกรณีของชุมนี้ 
คือการต่อรองอ านาจผ่านการตีความในทัศนะที่อนุญาตให้มีการท านุหรีกุโบร์ ซึ่งท าให้ชุมชนสามารถสืบทอด
พิธีกรรมดังกล่าวได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ผู้วิจัยสนใจเรื่องแนวทางการจัดการความขัดแย้งในชุมชนจากกรณีเรื่องดังกล่าว ซึ่งสามารถด าเนินงาน  
เพ่ือหาข้อมูลเป็นงานวิจัยต่อไป  
 
เอกสารอ้างอิง 
บรรจง บินกาซัน. (2543). ชีวิตหลังความตาย.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ อัลอามีน,  
มูฮัมหมัด บิน ฮุเซน อัลญีซานีย์ (อับดุลวาเฮด สุคนธา แปล). (ม.ป.ป.) มำรู้จัก เรื่องบิดอะห์. สืบค้นเมื่อ  

23 กันยายน 2563 จาก- https://www.islammore.com /view/4135.  

สรัสวดี คงปั้น และมนต์ ขอเจริญ.  (2561). มายาคติความตายที่สื่อสารผ่านพิธีกรรมงานศพของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ที่นับถือศาสนาพุทธ: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ภูไท และกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ.วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
บัณฑิต, 12 (1), 79-119. 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ม.ป.ป.). การท าบุญกุโบร์. สืบค้นเมื่อ 27 กันยายน 2563 จาก 
          http://www.thaiculture.go.th/script/test.php?pageID=34&table_d=trad ition&s_type= 
อรุณ บุญชม. (2525). หะดิษซอเฮี๊ยะฮ์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม. . 
อับดุลวาเฮด สุคนธา. (ม.ป.ป.).  ควำมเป็นพี่น้องคือ มิตรภำพที่ดีในสังคม. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2563 จาก  

https://www.islammore.com/view/4417. 
Harnish, D.D. & Rasmussen, A. K. (2011). Divine inspirations: music and Islam in Indonesia. 

New York: Oxford University Press 
Gatrad R,  and Sheikh A. (2002). Palliative care for Muslims and issues after death.Int J Palliat 

Nurs. 8(12):594-597. doi:10.12968/ijpn.2002.8.12.10977 .PMI   D: 12560802 Review. 
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แนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรทางถนน กรณีศึกษา ส้มโอทบัทิมสยาม  
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

The development of Road Transport for Agricultural products in case Siam 

Ruby pomelo, Pak Phanang, Nakhon Sri Thammarat. 

 
ปิยะรัตน์ นวลละออง1  ชริสรา ปานทอง2  นภาพร เทพรักษา3   

อรปวีณ์ โภคาวัฒนา4 และกฤติกา จินาชาญ5 
 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรส้มโอทับทิม
สยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาขนส่งสินค้าเกษตรส้มโอทับทิม
สยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการแบบ
เจาะจงจ านวน 30 ราย แล้วน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ  
 ผลการวิจัยพบว่า พบว่าที่มีระดับความต้องการในการพัฒนาระบบการขนส่งทั้ง  5 ด้าน อยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า ในด้านของความรวดเร็วในการขนส่ง รองลงมา ได้แก่ 
ด้านความแน่นอนเชื่อถือได้ ในด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ด้านการประหยัดต้นทุน และระดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถจ าแนกในสิ่งที่ควรพัฒนา จ านวน 2 หัวข้อ
และเมื่อพิจารณาเรียงตามล าดับความส าคัญ พบว่า การก าหนดตารางเวลาในการขนส่งเป็นสิ่งแรกที่ควรปรับปรุง 
รองลงมาคือการจัดเส้นทางการขนส่ง 
 
ค าส าคัญ: ส้มโอทับทิมสยาม, การขนส่งทางถนน, ประสิทธิภาพในการขนส่ง 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์, คณะเทคโนโลยีการจัดการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 
2-5 อาจารย์, คณะเทคโนโลยีการจัดการ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาแขตนครศรีธรรมราช 
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บทน า  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 9-11  โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ครั้งนี้ ส านักคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็น
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่  “ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  
(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2560)  

โสมรัศมิ์ จันทรัตน์และคณะ (2562) กล่าวว่า ภาคเกษตรนับว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยอย่างมาก เพราะมีการจ้างงานสูงถึงกว่าร้อยละ 30 ของก าลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมถึง 6.4 ล้าน
ครัวเรือน และที่ดินท าการเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ แต่ภาคเกษตรกลับมีสัดส่วน 
ในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพียงร้อยละ 10 มีอัตราการเติบโตช้าและมีความเปราะบางสูงกว่า 
ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของประเทศ และยังเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรชั้นน าของโลก หรือ
แม้แต่ประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียหลายประเทศ  

 ส้มโอทับทิมสยามเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มเกษตรกร อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีลักษณะประจ าพันธุ์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม มีลักษณะใบค่อนข้างกว้าง ปลายใบ
แหลม ใต้ใบมีขนอ่อนนุ่ม ลักษณะภายนอก ผลมีขนาดใหญ่ เส้นรอบผลประมาณ 16-22 นิ้ว ผลมีขนอ่อนนุ่ม 
ปกคลุมทั่วผล คล้ายกามะหยี่เมื่อจับขนเบาๆ จะรู้สึกได้ว่าผิวเปลือกนุ่มเปลือกบาง สีของเนื้อในส้มโอเป็นสีแดง
คล้ายทับทิม มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื่องจากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ท าให้ส้มโอทับทิมสยามเป็นที่ต้องการ
ของตลาดเป็นจ านวนมาก ความต้องการส้มโอทับทิมสยามในปัจจุบันนั้น ยังคงได้รับนิยมอย่างต่อเนื่อง จนไม่พอต่อ
ความต้องการของตลาด ท าให้หน่วยงานภาครัฐอย่างกรมพัฒนาที่ดิน ต้องเข้ามาสนับสนุนพ้ืนที่ในการปลูกส้มโอ
ทับทิมสยามเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับอุปสงค์ของตลาดผู้บริโภค อย่างไรก็ตามการ ขยายพ้ืนที่ไม่เคยส่งผลกระทบไปถึง
เรื่องราคาตลาด อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มตลาดที่เข้ามารับซื้อส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มตลาด
แผ่นดินใหญ่จากประเทศจีนและพ่อค้าคนกลางจาก จังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคในประเทศ นับว่าสร้างรายได้ 
อย่างมากมายมหาศาลราว 4 ถึง 5 ล้านต่อปี ถือ ว่ายังมีความเป็นไปได้ท่ีราคาจะพุ่งสูงขึ้นในอนาคต 

โดยความต้องการส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าคนกลางที่เหมาซื้อเพ่ือท าการขนส่งไปยังพ่อค้ารายย่อยและส่งต่อไปยัง
ประเทศจีน ส าหรับราคาเฉลี่ยในการเหมา ซื้อจะอยู่ที่ลูกละ 165 บาท น้ าหนักเฉลี่ยต่อผลตกอยู่ที่ 1.5 กิโลกรัม  
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แต่คาดว่าราคาจะสามารถเพ่ิมขึ้นได้อีก การด าเนินการในเรื่องของการขนส่งสินค้าส้มโอทับทิมสยามนั้นส่วนใหญ่ 
จะเลือกใช้การขนส่งทางถนนหรือใช้รถบรรทุกในการขนส่งเป็นหลัก (บทความส้มโอทับทิมสยามพืชเศรษฐกิจ
รายได้หลักของชาวปากพนัง, 2559) ประโยชน์ที่ส าคัญของการขนส่งทางถนน คือ สามารถใช้สอดคล้องกับ 
การขนส่งที่ เป็นระบบ DC (Distribution Center) โดยสามารถน าสินค้าที่ ได้รวบรวมเก็บไว้ในคลังที่ เป็น 
ศูนย์กระจายสินค้าและจัดหารถบรรทุกตามขนาดและประเภทที่เหมาะสมส าหรับสินค้าและสถานที่จัดส่งปลายทาง
โดยการขนส่งทางถนนในปัจจุบัน โดยอาศัยการจัดการ Logistics ได้พัฒนาจนสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 
ได้ตามเวลาที่ต้องการ (Real Time Delivery) การขนส่งทางถนน เป็นการขนส่งหลักที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นการขนส่งที่สะดวก และราคาถูก เมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าทางอากาศในปริมาณ
การขนส่งที่เท่ากัน ทั้งนี้การขนส่งทางถนนยังสามารถขนส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้ (ธนิต โสรัตน์, 2559) 

 จากเหตุผลข้างต้นทางกลุ่มผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาเรื่อง ศึกษาแนวทางในการพัฒนา
ระบบการขนส่งทางถนนของส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากส้มโอทับทิมสยาม
นั้นเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ค่อนข้างสูง ทั้งนี้รูปแบบการขนส่งจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ 
เป็นแนวทางการพัฒนาการขนส่งทางถนนของโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นทางกลุ่มของผู้วิจัย 
จึงต้องการที่จะศึกษาในเรื่องของแนวทางการในพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่การขนส่งสินค้าส้มโอทับทิมสยามในพ้ืนที่
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาขนส่งสินค้าเกษตรส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
วิธีการศึกษา  
 ในการวิจัยเรื่องศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของส้มโอทับทิมสยาม  อ าเภอ 
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชราช โดยมีลักษณะการด าเนินงานการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ มีการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยการ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยการศึกษาครั้งนี้  ประกอบไปด้วย 1. เกษตรกรในต าบล 
คลองน้อยจ านวน 25 ราย 2. เกษตรกรในต าบลคลองกระบือจ านวน 1 ราย 3.เกษตรในต าบลเกาะทวดจ านวน  
4 ราย รวมจ านวนทั้งหมด 30 ราย จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทาการ
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วิเคราะห์โดยการประมวลข้อมูล น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส า เ ร็ จ  SPSS for windows version 17. 0 (Statistical Package for the Social Sciences for windows 
version 17.0) และสรุปผลผลรายงานผลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา 
 
ผลการศึกษา  
 จากการวิจัยการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของส้มโอทับทิมสยามอ าเภอ 
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของส้มโอทับทิม
สยามว่ามีรูปแบบการขนส่งอย่างไร ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการขนส่งทางถนนของ
ส้มโอทับทิมสยาม ในแต่ละปัจจัยของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อท าการพิจารณาเลือกปัจจัยต่างๆในการพัฒนาระบบ
การขนส่งสินค้าส้มโอทับทิมสยาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการพัฒนาระบบการขนส่งส้มโอ
ทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การขนส่ง 

x̄ S.D. ระดับการแปลผล 

1.ด้านความรวดเร็วในการขนส่ง 3.39 0.71 ปานกลาง 

2.ด้านการประหยัดลดต้นทุน 3.27 0.84 มาก 

3.ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 3.31 0.86 ปานกลาง 
4.ด้านความสะดวกสบาย 3.22 0.78 ปานกลาง 
5.ด้านความแน่นอนเชื่อถือได้ 3.32 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.80 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นการพัฒนาระบบการขนส่งส้มโอทับทิมสยาม มีระดับความต้องการในด้าน
ความรวดเร็วในการขนส่งมากที่สุดคือ ( x̄=3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าที่มีระดับความต้องการในการ
พัฒนาระบบการขนส่งทั้ง 5 ด้าน  ดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านความรวดเร็วในการขนส่ง  

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นในด้านความรวดเร็วในการขนส่ง
ส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้านความรวดเร็วในการขนส่ง x̄ S.D. ระดับการแปลผล 
1.เวลาในการยกขน 3.43 0.57 ปานกลาง 
2.เวลาในการเดินทาง 3.57 0.73 มาก 
3.เวลาในการตอบสนอง 3.30 0.75 ปานกลาง 
4.เวลาในการจัดการ 3.37 0.72 ปานกลาง 
5.เวลาในการให้บริการ 3.30 0.79 ปานกลาง 
รวม 3.39     0.71 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 2  พบว่าระดับความคิดเห็นในด้านความรวดเร็วในการขนส่งส้มโอทับทิมสยามมีระดับ 
ความต้องการในด้านเวลาในการเดินทางมากที่สุดคือ (x̄ =3.57) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ที่มีระดับความต้องการในด้านความรวดเร็วในการขนส่งทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยพบว่า เวลาในการเดินทาง ( x̄ =3.57) รองลงมา ได้แก่ เวลาในการยกขน( x̄ =3.43) เวลาในการ
จัดการ ( x̄ =3.37) และระดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ เวลาในการตอบสนองและเวลาในการให้บริการ  
( x̄  =3.30) 

2. ด้านการประหยัดและการลดต้นทุน 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นในด้านการประหยัดและ 
การลดต้นทุนในการขนส่งส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้านการประหยัดและการลดต้นทุน x̄ S.D. ระดับการแปลผล 

1. ต้นทุนในการขนส่ง 3.20 0.89 ปานกลาง 
2. ต้นทุนค่าบริการ 3.27 0.83 ปานกลาง 
3. ต้นทุนในการผลิต 3.30 0.86 ปานกลาง 
4. ต้นทุนค่าเก็บรักษา 3.23 0.78 ปานกลาง 
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5. ต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ 3.37 0.82 ปานกลาง 
รวม 3.27 0.84 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความคิดเห็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนส้มโอทับทิมสยาม อ า เภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านการประหยัดและลดต้นทุนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  =3.27) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าที่มีระดับความต้องการในด้ านการประหยัด/ลดต้นทุนทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า ต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ ( x̄ =3.37) ต้นทุนในการผลิต ( x̄ =3.30) 
ต้นทุนค่าบริการ ( x̄ =3.27)ต้นทุนค่าเก็บรักษา ( x̄ =3.23) และระดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ต้นทุนในการ
ขนส่ง ( x̄ =3.20) 
 
2.3 ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยในการ
ขนส่งส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง  x̄  S.D. ระดับการแปลผล 

1. ด้านความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหาย
ของสินค้า 

 3.33 0.88 
 

ปานกลาง 

2. ความปลอดภัยของยานพาหนะท่ีใช้ในกาขนส่ง  3.33 0.76 ปานกลาง 
3. การประกันสินค้า  3.13 0.94 ปานกลาง 
4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของการขนส่ง  3.27 0.94 ปานกลาง 
5. การให้ความสาคัญต่อการขนส่งด้านความ
ปลอดภัย 

 3.47 
0.78 

ปานกลาง 

รวม  3.31 0.86 ปานกลาง 

จากตารางที่ 4 พบว่าระดับความคิดเห็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอ 
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านความปลอดภัยในการขนส่งอยู่ในระดับปานกลาง( x̄ =3.31) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าที่มีระดับความต้องการในด้านความปลอดภัยในด้านการขนส่งทั้ง  5 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า การให้ความส าคัญต่อการขนส่งด้านความปลอดภัย ( x̄ =3.47)  
ด้านความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าและความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง   
( x̄  =3.33) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของการขนส่ง (x̄ =3.27) และระดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การประกัน
สินค้า ( x̄  =3.13) 
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2.4 ด้านความสะดวกสบาย 

ตารางที ่5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นในด้านความสะดวกสบายในการ
ขนส่งส้มโอทับทิมสยาม อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้านความสะดวกสบาย x̄ S.D. ระดับการแปลผล 

1.ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ 3.40 0.81 ปานกลาง 
2. ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 3.23 0.86 ปานกลาง 

3. อุปกรณ์อานวยความสะดวก 3.13 0.63 ปานกลาง 
4. ความทันสมัยของเทคโนโลยี 3.17 0.79 ปานกลาง 
5. สารสนเทศและการสื่อสาร 3.17 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.22 0.78 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 5 พบว่าระดับความคิดเห็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอ 
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านความสะดวกสบายในการขนส่งอยู่ในระดับปานกลาง  ( x̄=3.22)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าที่มีระดับความต้องการในด้านความสะดวกสบายในด้านการขนส่งทั้ ง 5 ด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า  ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ  
(x̄=3.40) ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง (x̄=3.23) ความทันสมัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร  
(x̄=3.17) และระดับที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์อานวยความสะดวก (x̄=3.13) 

2.5 ด้านความแน่นอนเชื่อถือ 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นในด้านความแน่นอนเชื่อถือได้ 
ในการขนส่งส้มโอทับทิมสยาม อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้านความแน่นอนเชื่อถือ x̄ S.D. ระดับการแปลผล 

1. การส่งมอบสินค้า 3.40 0.89 ปานกลาง 
2. การตอบสนองความต้องการ 3.27 0.87 ปานกลาง 

3. การเสียหายของสินค้า 3.20 0.81 ปานกลาง 
4. การตีกลับของสินค้า 3.23 0.68 ปานกลาง 
5. คุณภาพของสินค้า 3.25 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.82 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 6 พบว่าระดับความคิดเห็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอ 
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านความแน่นอนเชื่อถือได้ในการขนส่งอยู่ในระดับปานกลาง  (x̄=3.32)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าที่มีระดับความต้องการในด้านความแน่นอนเชื่อถือได้ในด้านการขนส่งทั้ง  5 ด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า คุณภาพของสินค้า (x̄=3.50) การส่งมอบสินค้า 
(x̄=3.40)การตอบสนองความต้องการ (x̄=3.27) การตีกลับของสินค้า (x̄=3.23) และระดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ การเสียหายของสินค้า (x̄=3.13) ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งได้โดยการ 

 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการขนส่งด้วยตนเอง 
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ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการขนส่งด้วยพ่อค้าคนกลาง 

 

ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบการขนส่งไปยังประเทศจีน 
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2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งส้มโอทับทิมสยาม 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ คือเกษตรกรในต าบลคลองน้อง ต าบลคลองกระบือ 
และต าบลเกาะทวด ได้ผลดังนี้ 

1. ด้านการก าหนดเส้นทางและตารางเวลา  

จากการสัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการก าหนดเส้นทางและตารางเวลา  
โดยเกษตรกรจะดูจากผลผลิตของส้มโอว่าจะมีผลผลิตในช่วงเวลาใดจากนั้นจะมีการก าหนดเวลาในการขนส่ง 
เพ่ือสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ไร่สวัสดิ์สุขจะมีผลผลิตส้มโอช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนมีนาคม ในช่วงที่มีผลิตจะท าการส่งออกทุกวันพุธเพ่ือให้สินค้าไปถึงยังประเทศจีนภายในวันพุธ 
โดยในการขนส่งไปยังประเทศจีนนั้นจะใช้ระบบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และการขนส่งภายในประเทศนั้นจะขึ้นอยู่
กับปริมาณการขนส่ง เป็นต้น 

2. ด้านการเลือกยานพาหนะ 

 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่จะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกยานพาหนะโดยดูจากปริมาณการขนส่งเป็นหลัก  โดยในการตัดสินใจเลือก
ยานพาหนะ ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนที่จะได้ข้อสรุปโดยจะพิจารณาเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาพ ความสามารถในการประหยัด และกฎหมาย  

3. ด้านการสื่อสาร 

 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ และSocial Media เนื่องจาก การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการตัดสินใจต่างๆ สามารถท า
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก 

4. ด้านรูปแบบการจัดเรียง 

 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าการจัดเรียง
สินค้าในตู้บรรจุสินค้าต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และหลักวิธีการคิดซึ่งซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ต้องคิดถึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ 
เช่นขนาด น้ าหนัก ล าดับของการขนส่ง การเเตกหักง่าย ฯลฯ เพ่ือให้การจัดเรียงสินค้าเป็นการจัดเรียงสินค้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (Cube Utilization)  
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 จากวัตถุประสงค์ที่สอง เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาขนส่งสินค้าเกษตรส้มโอทับทิมสยามจากข้อมูล  
ที่ได้จากการสอบถามและสัมภาษณ์ เมือ่ท าการวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถจ าแนกในสิ่งที่ควรพัฒนา จ านวน 2 หัวข้อ
และเมื่อพิจารณาเรียงตามล าดับความส าคัญ พบว่า การก าหนดตารางเวลาในการขนส่งเป็นสิ่งแรกที่ควรปรับปรุง 
รองลงมาคือการจัดเส้นทางการขนส่ง  

สรุปและอภิปรายผล  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ศึกษาและเก็บข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการขนส่ง

ทางถนนของส้มโอทับทิมสยาม โดยใช้ 5 ปัจจัยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งทาง ถนนของส้มโอ 
ทับทิมสยาม โดยสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
 1. ด้านความรวดเร็วในการขนส่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะท าการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขนส่ง โดยใช้เวลาในการเดินทาง เวลาในการยกขน เพ่ือตอบสนองการให้บริการในการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ด้านการประหยัด/ลดต้นทุน พบว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะท าการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านต้นทุน
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ตามความต้องการของลูกค้า โดยการขนส่งส้มโอทับทิมสยามไปยังจังหวัดต่างๆ  
มีต้นทุนการผลิตและต้นทุนในการบริการที่แตกต่างกัน 
 3. ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พบว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะท าการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขนส่ง มีการให้ความส าคัญต่อการด้านความปลอดภัยสูง ด้านความปลอดภัยจาก 
การสูญเสียหรือเสียหายของสินค้า ความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ในการขนส่งจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของการขนส่ง 
 4. ด้านความสะดวกสบาย พบว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะท าการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง  
โดยค านึงถึงความสะดวกสบายในการขนส่ง โดยการใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งส้มโอทับทิมสยาม และมีความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี 
 5. ด้านความแน่นอนเชื่อถือได้สะดวกสบาย พบว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะท าการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการขนส่ง โดยค านึงถึงคุณภาพของสินค้าในการส่งมอบสินค้า เพ่ือตอบสนองความ 
ต้องการและลดการตีกลับของสินค้า  
 จากการอภิปรายผล การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรทางถนน กรณีศึกษา  
ส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีความสดคล้องกับ การวิจัยเรื่อง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าภายในเขตชลบุรีและระยอง กรณศีุกษาบริษัท หทยัจิตร ทรานสปอรต์ จ ากัด 
(ประภากร สุขเจริญ, 2562)  ที่ผลการวิจยั พบว่า ความรวดเร็วของการขนส่งสินค้า เป็นปัจจัยล าดับต้นในการ
พัฒนา ทั้งส่งผลดีต่อผู้ขนส่งเอง และเพ่ิมความพึงใจให้กับผู้ใช้บริการอันเป็นความต้องการสูงสุดขององค์กร  
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ข้อเสนอแนะ   
 1.  เกษตรกรควรจัดท าบอร์ดตารางเวลา ตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อไปขนถึงกระบวนการขนส่ง เพ่ือให้ 
การขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. เกษตรกรควรมีการเพ่ิมช่องทางในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้น เพราะเกษตรกรจะเน้นการสั่งซื้อ 
ทางเบอร์โทรเป็นหลัก หากลองหันมาให้ความส าคัญกับการเพ่ิมช่องทางอ่ืนเกษตรกรอาจจะมีค าสั่งซื้อจากลูกค้า
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของส้มโอ
ทับทิมสยามเท่านั้นการวิจัยในครั้งต่อไปอาจจะเป็นการศึกษา เกี่ยวกับการเปรียบเทียบระบบการขนส่งทางถนนกับ
รูปแบบการขนส่งทางอ่ืน 

 2. เนื่องจากการลงพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทางกลุ่มผู้วิจัยได้ทราบถึงการขนส่งไป ยังต่างประเทศของ 
ไร่สวัสดิ์สุข จึงอยากให้การวิจัยในครั้งต่อไปได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งส้มโอทับทิมสยามไปยังต่างประเทศ
ของทางไร่สวัสดิ์สุข 
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แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง            
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Trend purchase herbal products of consumer in Thungsong District,  

Nakhon Si Thammarat Province  

 
สโรชา วันธงไชย1  นภาพร เทพรักษา2  ชริสรา ปานทอง 3 

ดนวัต สีพุธสุข4  และนิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด5 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือเปรียบเทียบแนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคน าเภอ 
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริโภค จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่า T-test F-test และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของLSD โดยใช้โปรแกรม 
ทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
 1. แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความต้องการ
โดยรวมทุกด้านอยู่ระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีแนวโน้มกับการซื้อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
ค าส าคัญ: แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการซื้อสมุนไพร ผู้บริโภค 
 
 
_______________________________ 
1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ, คณะเทคโนโลยีการจัดการ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 
2-4 อาจารย์, คณะเทคโนโลยีการจัดการ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
5 อาจารย์ ดร, คณะเทคโนโลยกีารจัดการ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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บทน า  
ปัจจุบันกระแสของการรักษาสุขภาพด้วยวิธีแห่งธรรมชาติเป็นที่นิยม และแพร่หลายอย่างมาก ซึ่งจาก

การศึกษาค้นคว้าได้ข้อมูลเชิงประจักษ์  และเป็นที่ยอมรับว่า สมุนไพรและผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร   
ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่ ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  ประกอบกับประเทศไทยเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีพืชต่างๆที่ท าให้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด จึงควรอย่างยิ่ง
ส าหรับคนไทยได้ตระหนักเห็นคุณค่าของสมุนไพร  โดยฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร และเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้านสมุนไพรเพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการดูแลสุขภาพตนเองท าให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ตามวิธีที่เพียงพอ (ต่วนบีรนี ดาราหมานเศษ, 2552) 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสมุนไพรนานาชนิด และในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข 
ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการบ าบัดโรคต่างๆ มากขึ้นโดยเฉพาะโรคพ้ืนๆ ที่สามารถบ าบัดรักษาได้
ด้วยสมุนไพรและได้ก าหนดนโยบายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้มีการใช้
สมุนไพรเพ่ือทดแทนยาแผนปัจจุบันอันเป็นการป้องกันการไหลออกของเงินตราไปยังต่างประเทศและเป็นหนทาง
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่ เพราะการใช้สมุนไพรการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องรักษาโรค (ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์, 
2543) 

ในวงการแพทย์แผนไทยเองซึ่งมีรากฐานมาจากแพทย์แบบอายุเวช มีความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการ 
เกิดโรคบนพ้ืนฐานทฤษฎีความสมดุลของร่างกายซึ่งเชื่อว่าความเจ็บป่วยมีสาเหตุที่มาจากความผิดปกติของธาตุทั้ง  
4 ภายในร่างกายของมนุษย์ อันได้แก ่ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟ การเจ็บป่วยมีสาเหตุจากทางกายเกิดการ
แปรปรวนของธาตุทั้ง4 จนขาดความสมดุลและความเจ็บป่วยอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติไปจากที่เคยเป็น 
เช่น ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป (ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, 2544) 

พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักน ามาใช้เป็นประโยชน์ เพ่ือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ตั้งแต่โบราณ เช่น ในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่า มนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากกว่า 6,000 ปี แต่หลังจากความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์
ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร ท าให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรู้
วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จาก
การสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายา ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับในประเทศไทย 
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่างๆที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด ยังขาด 
ก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น ความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้ด้านพืชสมุนไพร 
จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีการเริ่มต้นนโยบายสาธารณสุขนั้นมูลฐานเป็นทางการของประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2522  
โดยเพ่ิมโครงการสาธารณสุขขั้นมูลฐานเข้าในแผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7  
(พ.ศ. 2535-2539) โดยมีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ 

(1) สนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน  อันได้แก่ การแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผน
ไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพ้ืนบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา สุขภาพของชุมชน 

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช้สมุนไพรการแพทย์พ้ืนบ้าน  
การนวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นระบบ  สามารถปรับประสานการดูแล
สุขภาพแผนปัจจุบันได้ อาจกล่าวได้ว่าสมุนไพรส าหรับสาธารณสุขมูลฐาน คือ สมุนไพรที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
และการรักษา/อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้กล่าวถึง นโยบายการพัฒนา
ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยเพ่ือการพ่ึงพาตนเองประเทศโดยเฉพาะการพัฒนายาสมุนไพรเพ่ือใช้ทดแทน  
ยาเคมี ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวจึงมีความพยายามพัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบมากขึ้น  กล่าวคือ ได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบสาธารณสุขมูลฐาน และรูปแบบอุตสาหกรรมแต่อย่างใด 
ก็ตามการพัฒนาดังกล่าวมีจุดมุ่งหวังเพ่ือใช้ภายในประเทศเป็นหลัก  ส าหรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เพ่ือการส่งออกในปัจจุบันเพ่ือตอบสนองกระแสของตลาดโลกที่หันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก็ยังเป็น  
ที่ท้าทายต่อความสามารถของคนไทยในการปรับเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ทันสมัยและ 
ได้มาตรฐานสากลโดยยึดหลักการประเมินใน 3 ด้านคือ ด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านประสิทธิภาพ
จุดส าคัญอันหนึ่งของการพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีเพ่ือการส่งออกนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์  
การประเมิน 3 อย่างที่กล่าวมาแล้วยังขึ้นกับมาตรฐานของแต่ละประเทศว่าถูกก าหนดไว้อย่างไรสิ่งที่ส าคัญมากที่สุด
คือ เทคโนโลยีของประเทศเราสามารถพัฒนาถึงระดับนั้นได้หรือไม่ทั้งนี้เท่าที่ผ่านมาได้มีความพยายามวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรเพ่ือเป็นอาหารเสริมสุขภาพเครื่องส าอางและยาสมุนไพรและผลักดันให้มีคุณภาพระดับส่งออก 
ซึ่งความพยายามนี้จะประสบความส าเร็จได้นั้นผู้วิจัยและพัฒนาต้องเข้าใจทิศทางการท าที่ถูกต้องและต้องอาศัย
ความร่วมมือของหลายฝ่ายนับตั้งแต่การหาวัตถุดิบจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปออกมา  

ดังนั้นเพื่อให้ได้ทราบถึงแนวการพัฒนาสมุนไพรอย่างถูกทิศทางอันจะส่งผลให้ประสบความส าเร็จทางด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนได้ 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (สุรพจน์ วงศ์ใหญ่, 2550) ทุ่งสงเป็นอ าเภอหนึ่งที่มีคนรักสุขภาพเป็นจ านวนมาก  
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร ในลักษณะของอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องส าอางสมุนไพร ไปจนถึง 
การรับประทานเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุภาพและยาสมุนไพร เนื่องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีผลข้างเคียงน้อยมาก 
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ทางเคมี มีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงมากและปริมาณสารตกค้างในร่างกายสูง 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนมโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์และทดสอบการยอมรับที่ท าจาก
สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ส าหรับผู้ที่สนใจ
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อีกทั้งสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง   จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคใน  อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
 2. อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
 3. สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
 4. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอ
ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
 5. อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
 6. รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง   
จงัหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
 7. ลักษณะที่พักอาศัยที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภค  
ในอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
 8. บุคคลที่พักอาศัยที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภค 
ในอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
 9. เหตุผลที่ชอบซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร
ของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
 10. ระดับแนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ 
ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
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 11. สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของ
ผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
       ตัวแปรต้น                                                                    ตัวแปรตาม 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการศึกษา  
 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
       1.1 ประชากร 
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่บริโภคสมุนไพร ในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 

แนวโน้มการซือ้ผลิตภัณฑท์ีท่ าจากสมุนไพรของ

ผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ดา้นการผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ดา้นสง่เสรมิการตลาด 

- ดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร 

- ดา้นกระบวนการผูใ้หบ้รกิาร 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศกึษา 

- อาชีพ 

- รายไดต้อ่เดือน 

- ลกัษณะท่ีพกัอาศยั 

- บคุคลท่ีพกัอาศยั 

- เหตผุลท่ีชอบซือ้ผลิตภณัฑ์

สมนุไพร 

- ระดบัแนวโนม้ในการซือ้

ผลิตภณัฑส์มนุไพร 

- สถานท่ีซือ้ผลิตภณัฑส์มนุไพร 
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       1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในอ าเภอทุ่งสง จังหวั ด
นครศรีธรรมราช เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร 
W.G. Cochan (1953, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ดังนี้ 
 

2

2
0.5(1 - 0.5)(1.96)n =

(0.05)
 

= 384.16  

 400  

        ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน ซึ่งการเก็บแบบสอบถามจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบพิจารณา (Judgment Sampling ) คือ การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้วิจัยในการเก็บข้อมูลว่ามีลักษณะ
สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่วางไว้หรือไม่ 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
        ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
             2.1. ลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย 
             ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น  
3 ตอน ดังนี้     
        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ลักษณะที่พักอาศัย 
ปัจจุบันท่านพักอาศัยกับใคร ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรมีความส าคัญกับท่านในระดับใด เหตุผลที่ชอบ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร แนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของท่านอยู่ในระดับใด ท่านมักซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรจากที่ใด 
         ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนที่บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
          
 การแปลผลคะแนน 
         ผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยระดับความต้องการของประชาชน ที่บริโภคผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้สูตรในการค านวณดังนี้   (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2548 ) 
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คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  
5 - 1=

5   
= 0.8  

                                           จ านวนระดับ 

    
 

         จากการค านวณจะได้ค่าเฉลี่ยแต่ละระดับห่างกัน 0.8 ซึ่งสามารถแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย
แต่ละระดับดังนี้                                                                    
                คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00     หมายถึง  มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
                คะแนนเฉลี่ย  3.41- 4.20      หมายถึง  มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก 
                คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40     หมายถึง  มีระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
                คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60     หมายถึง  มีระดับความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
                คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80     หมายถึง  มีระดับความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

        ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-end Response 
Questions) เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              วิธีการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่ประชาชนที่บริโภคผลิตภัณฑ์สมุน ไพรในอ าเภอ 
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ านวน 400 ชุด การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นเวลา 2 เดือน แล้วท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามทุกชุดก่อนวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
ของแบบสอบถามท้ังหมดตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดที่ต้องการศึกษา 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
        4.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
        การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach)  
ที่เรียกว่า “สัมประสิทธ์แอลฟา (∝  - Coeffcient)”  
 4.2 สถิติเชิงบรรยาย  
             สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้บรรยายหรืออธิบายลักษณะต่างๆ ของข้อมูล 
ที่ศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งมีสูตรในการค านวณดังนี้ (กัลยา วาณิชย์
บัญชา, 2545) 
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         4.3 สถิติเชิงอนุมาน 
             สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง เพ่ือหา
ข้อสรุปของข้อมูลแล้วอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากร โดยใช้ความรู้เรื่องการทดสอบสมมติฐาน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 
2545)  
 
5. การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม และ
ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistics Package for Social  Science) โดยแยกวิเคราะห์
ตามล าดับ และรายงานผลเป็นค่าสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้ 
            5.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่  (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
ในแบบสอบถามตอนที่ 1 ผู้วิจัยจะแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละรายข้อ จากนั้นแปลความหมายในลักษณะ  
การบรรยาย 
            5.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard) Deviation)  
ในแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยจะหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม รายด้าน และรายข้อ 
จากนั้นแปลความหมายในลักษณะการบรรยาย 
             5.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ t – test ในกรณีที่ต้องการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม เช่น เพศ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ F - test ในกรณีที่ต้องการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม เช่น อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ เป็นต้น 
 
ผลการศึกษา  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสงจังหวัด

นครศรีธรรมราช จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน และเพศชายจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 สถานภาพสมรส จ านวน 223 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55.75 การศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 มีอาชีพค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 -15,000 บาท จ านวน 151 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 33.75 มีที่พักอาศัยเป็นบ้านส่วนตัว จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ
ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 คิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรมีความส าคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 โดยมีเหตุผลที่ชอบซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร 
เพ่ือสุขภาพที่ดี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีแนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 และมักซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรจากร้านสะดวกซื้อ  
(7-eleven) / ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50  

แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความต้องการ
โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก (  X  =4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความ
ต้องการโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  =4.34) รองลงมา คือด้านราคา ( X =4.13) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =3.79) 

แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความต้องการ
โดยรวมด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ การซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะพิจารณาจากสรรพคุณเป็นอันดับแรก ( X =4.46) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มีหลายรูปแบบมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X =4.38) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สีและกลิ่นมีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X =4.26) 

แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความต้องการ
โดยรวมด้านราคา อยู่ในระดับมาก ( X =4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
ป้ายราคาที่ชัดเจน และถูกต้องมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X =4.17) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
สรรพคุณเหมือนหรือใกล้เคียงกับแต่มีราคาต่ ากว่ามีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ( X =4.16) และค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ ราคาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหมาะกับปริมาณ ( X =4.07) 

แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความต้องการ
โดยรวมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก  ( X  =3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานที่ตั้งขายสมุนไพรอยู่ในท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง ( X =3.97) รองลงมา คือ สถานที่
จ าหน่ายสินค้าสมุนไพรมีการตกแต่งสวยงาม ( X =3.91) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการบอกต าแหน่งของร้าน 
ในแผนที่อย่างแม่นย า เช่น Google Map ( X =3.83) 

แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความต้องการ
โดยรวมด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ( X =3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
สูงที่สุด คือ พนักงานขายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ( X =3.97) รองลงมา คือ 
มีการจัดโปรโมชั่นส าหรับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X  =3.89) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรม 
และออกบู๊ทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X =3.43) 
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 แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความต้องการ
โดยรวมด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก ( X =4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
พนักงานได้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะมาปฏิบัติงานจริง ( X =4.06) รองลงมา คือ พนักงานปฏิบัติ 
ต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และพนักงานมีความยินดีในการให้ข้อมูลและให้บริการแก่ลูกค้า ( X  =4.02) และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือพนักงานมีใจรักในการบริการ มีความรู้และสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ได้เป็นอย่างดี ( X =3.96) 
 แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความต้องการ
โดยรวมด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ( X =3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างชัดเจน ( X =4.11) รองลงมา คือ มีการให้
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างชัดเจน  ( X =3.99) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการให้รายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างชัดเจน ( X =3.84) 
 แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความต้องการ
โดยรวมด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ( X =4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและตรงตามออเดอร์ที่รับมา ( X =4.25) รองลงมา คือ พนักงานมีจ านวนเพียงพอ 
ในการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X =4.10) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีระบบการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและ 
มีความทันสมัย ( X =4.04) 
  
สรุปและอธิปรายผล 
 สรุปผล  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน และเพศชาย จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 สถานภาพสมรส จ านวน 223 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55.75 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 มีอาชีพค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 151 คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.75 มีที่พักอาศัยเป็นบ้านส่วนตัว จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ
ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 คิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรมีความส าคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 โดยมีเหตุผลที่ชอบซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร 
เพ่ือสุขภาพที่ดี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีแนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 และมักซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรจากร้านสะดวกซื้อ  
(7-eleven)/ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 
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2. ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความต้องการโดยรวม 
ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความต้องการโดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.34) รองลงมา คือ ด้านราคา ( X =4.13) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ( X =3.79) ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะพิจารณาจากสรรพคุณเป็นอันดับแรก ( X =4.46) รองลงมา 
คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีหลายรูปแบบมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X =4.38) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ      
สีและกลิ่นมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร( X =4.26) ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.15)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ป้ายราคาที่ชัดเจน และถูกต้องมีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X =4.17) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีสรรพคุณเหมือนหรือใกล้เคียงกับแต่มีราคาต่ า
กว่ามีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X =4.16) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ราคาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหมาะกับ
ปริมาณ ( X =4.07) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานที่ตั้งขายสมุนไพรอยู่ในท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง( X =3.97) รองลงมา คือ 
สถานที่จ าหน่ายสินค้าสมุนไพรมีการตกแต่งสวยงาม ( X =3.91) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการบอกต าแหน่งของ
ร้านในแผนที่อย่างแม่นย า เช่น Google Map ( X =3.83) 

ด้านส่งเสริมการตลาด โดยอยู่ในระดับมาก ( X =3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พนักงานขายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ( X =3.97) 
รองลงมา คือ มีการจัดโปรโมชั่นส าหรับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X =3.89)และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการ
จัดกิจกรรม และออกบู๊ทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร       ( X =3.43) 

ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ พนักงานได้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะมาปฏิบัติงานจริง ( X =4.06)รองลงมา คือ พนักงาน
ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และพนักงานมีความยินดีในการให้ข้อมูลและให้บริการแก่ลูกค้า  
( X =4.02) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงานมีใจรักในการบริการมีความรู้และสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้เป็นอย่างดี ( X =3.96) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างชัดเจน ( X =4.11) รองลงมา คือ  
มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างชัดเจน ( X =3.99) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการให้
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างชัดเจน ( ̅x =3.84) 

ด้านกระบวนการ โดยอยู่ในระดับมาก ( X =4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและตรงตามออเดอร์ที่รับมา ( X =4.25) รองลงมา คือพนักงานมีจ านวน
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เพียงพอในการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( X =4.10) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีระบบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน
และมีความทันสมัย ( X =4.04) 

3. ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังห วัด
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป เพศที่ต่างกันมีแนวโน้มกับการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภค 
ในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 อายุที่ต่างกันมีแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .001 

สถานภาพที่ ต่ า ง กั น มี แน ว โ น้ ม ก า ร ซื้ อ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ส มุ น ไ พร ข อ งผู้ บ ริ โ ภ ค ใ นอ า เ ภ อ ทุ่ ง ส ง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .001 

ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสงจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .001 

อาชีพที่ต่างกันมีแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสงจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .001  

ลักษณะที่พักอาศัยที่ต่างกันมีแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ า เภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .001 

บุคคลที่พักอาศัยที่ต่างกันมีแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสงจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
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การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .001 

เหตุผลที่ชอบซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรต่างกันมีแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภค 
ในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001  

ระดับของแนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรที่ต่างกันมีแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
ผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ 
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต่างกันมีแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .001 

ตารางสรุปผลการวิจัย 
            แนวโน้มการซื้อ 
                ผลิตภัณฑ์ 
                   สมุนไพร 
ปัจจัยสว่นบุคคล 
 

ด้าน
ผลิตภณัฑ ์

ด้าน
ราคา 

ด้านช่องทาง
การจัด
จ าหน่าย 

ด้านการ
ส่งเสริม

การตลาด 

ด้านบุคคล ด้านลักษณะ
ทาง

กายภาพ 

ด้าน
กระบวนการ 

เพศ        
อาย ุ        
สถานภาพ        
ระดับการศึกษา        
อาชีพ        
รายได้/เดือน        
ลักษณะที่พักอาศัย        
บุคคลที่พักอาศัย        
เ ห ตุ ผ ล ที่ ช อ บ ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร        

ระดับแนวโน้มในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร        

สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์
สมุนไพร        
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อธิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาแนมโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์และทดสอบการยอมรับที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภค

ในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีความต้องการโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
มีระดับความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในเรื่องการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะพิจารณาจากสรรพคุณเป็นอันดับแรก 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมทรง ณ นคร (2539) ได้กล่าวว่า เหตุผลที่ใช้สมุนไพรรักษาโรค ได้แก่ การเชื่อถือ
สรรพคุณของสมุนไพรที่ได้ใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษ และสมุนไพรราคาถูกและสมุนไพรหาได้ง่าย  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกนกพร ฐานะเจริญกิจ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงคุณภาพาของผลิตภัณฑ์เป็น 
สิ่งแรก และราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพด้วยเช่นกัน 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอ 
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
มีแนวโน้มกับการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะ 
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กวิดา จิตตปราณี (2556) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์   บ ารุงผิวมือของผู้หญิงที่ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับ การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้าที่แตกต่างกัน ในขณะที่ลักษณะที่พักอาศัยที่ บุคคลที่พักอาศัย เหตุผลที่ชอบซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร 
ระดับของแนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรที่  และสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต่างกันมีแนวโน้ม 
การซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ  
ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดกิจกรรม และออกบู๊ทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือให้เป็นที่รู้จัก

ของผู้บริโภค และควรมีการแจกสินค้าตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้บริโภคทดลองใช้และสามารถรับรู้ถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรได ้
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาคิดปรับปรุงแก้ไข 

พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ไพรมากยิ่งข้ึน 
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บอมอกายัต : การรักษาโรคงูสวัดแบบหมอพื้นบ้านในจังหวัดนราธิวาส* 

Bohmo Kayat : The Traditional Therapist for Herpes Zoster  
In Narathiwat Provinces 

 

อุสมานี  แดเดาะ1 ซัมซู  สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 
 

บทคัดย่อ 

การรักษาแบบหมอพ้ืนบ้านมีอยู่ในสังคมมาช้านาน ซึ่งหมอพ้ืนบ้านจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามวัฒนธรรมของชุมชน
สืบทอดกันมานาน บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้ มุ่งน าเสนอเก่ียวกับพิธีกรรมการรักษางูสวัดด้วยรูปแบบของ
บอมอกายัต ในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งที่อยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ใช้การลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้รู้ที่เป็น 
บอมอกายัตโดยตรง วิเคราะห์เนื้อหาด้วยกรอบแนวคิด Adat-Agama ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการรักษางูสวัด
ของบอมอกายตันั้น มีกระบวนการรักษา 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 1) กือระห์  2) ฟูบะ  3) ปาแต  4) ปือระ ส าหรับ
ผู้ป่วยที่มารับการรักษากับบอมอกายัต จะมี 2 กลุ่มด้วยกัน  กลุ่มแรก คือ ผู้ป่วยที่เป็นงูสวัด แล้วมารับการรักษากับ
บอมอกายัตเลย โดยยังไม่ได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อน และกลุ่มที่สอง คือ ผู้ป่วยที่เป็นงูสวัดเหมือนกัน 
ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เคยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อนแล้ว แต่รักษาไม่หาย ผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยเลือกมารักษากับ 
บอมอกายัตแทน  ซึ่งผู้ป่วยที่มารับการรักษากับบอมอกายัต ส่วนใหญ่จะหายจากการเป็นงูสวัด จากการรักษาผู้ป่วย
ที่หายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบอมอกายัตยังมีความส าคัญอยู่ สามารถเป็นแพทย์ทางเลือกในการรักษาได้ 

ค าส าคัญ : บอมอกายัต งูสวัด หมอพ้ืนบ้านมุสลิม   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
2 อาจารย ์ดร, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า 

โรคงูสวัด (Herpes Zoster หรือ Shingles) เป็นโรคของผื่นผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลล่า 
ซอสเตอร ์ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับท่ีท าให้เกิดโรคอีสุกอีใส โดยเมื่อหายจากโรคอีสุกอีใส เชื้อจะหลบซ่อนอยู่บริเวณ
ปมประสาท และแฝงตัวอย่างสงบเป็นเวลานานหลายปีถึงสิบ ๆ ปี โดยไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ และเชื้อไวรัสนี้ 
จะแสดงอาการก่อให้เกิดโรคงูสวัดเมื่อภูมิคุ้มกันร่างกายต่ า เช่น อายุมาก มีความเครียดสูง ท างานหนัก พักผ่อน 
ไม่พอ เป็นมะเร็ง ใช้ยาต้านมะเร็งหรือยา กดภูมิคุ้มกัน เชื้อที่แฝงตัวอยู่นั้นก็จะแบ่งตัวเพ่ิมจ านวน และกระจาย 
ในปมประสาท ท าให้เส้นประสาทอักเสบ (เกิดอาการปวดตามแนวเส้นประสาท) เชื้อจะกระจายไปตามเส้นประสาท
ที่อักเสบ และปล่อยเชื้อไวรัสออกมาที่ผิวหนัง เกิดเป็นตุ่มใสเรียงเป็นแนวยาวตามแนวเส้นประสาท ดังนั้น หากผู้ใด
เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาแล้วก็จะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคงูสวัด (โรงพยาบาลวิภาวดี, 2561) 

การรักษางูสวัดที่ผ่านมาในโรงพยาบาล จะมีวิธีการรักษา โดยจะรักษาตามอาการร่วมกับใช้ยาต้านไวรัส
เพ่ือเร่งกระบวนการการหายของโรคและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน  นอกจากนี้ แพทย์อาจใช้ยาลด 
อาการปวด เช่น ยากลุ่มลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ยาต้านเศร้า และยาทาบางชนิด เพ่ือช่วย
บรรเทาอาการปวดที่รุนแรงของงูสวัด หลังจากอาการทางผิวหนังหายเป็นปกติแล้วยังมีอาการปวดต่อเนื่องซึ่งเป็น
อาการที่พบได้หลังจากเป็นงูสวัด แพทย์อาจจะจ่ายยารักษาอาการปวดที่ปลายประสาทร่วมด้วย (โรงพยาบาล 
เซนต์หลุยส์, 2560) แต่ปัจจุบันกระแสสังคมได้กล่าวถึงระบบการดูแลสุขภาพแบบอ่ืนนอกเหนือจากการแพทย์  
แผนปัจจุบันมากขึ้น ได้แก่ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน หรือการแพทย์แผนทางเลือก เป็นต้น เนื่องจาก
การแพทย์แผนปัจจุบันมิได้เป็นวิถีทางเดียวในการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชนได้อ ย่างทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงมีคนไทยจ านวนไม่น้อยที่เลือกใช้วิธีการรักษาพยาบาลแบบแผนโบราณหรือแบบพ้ืนบ้าน 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพที่ส าคัญศาสตร์หนึ่ง หรือเลือกรับการรักษาท้ัง 2 ศาสตร์ควบคู่กันไป 
โดยมีเหตุผล คือ สะดวก ประหยัดและได้ผล อีกทั้งยังสอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน และสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้รูปแบบวิธีการรักษาโรคได้ด้วย แม้การแพทย์พ้ืนบ้านจะมิได้เป็นที่นิยมเท่ากับการแพทย์ 
แผนปัจจุบัน แต่ยังมิได้สูญหายไปจากสังคมไทย โดยมีหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชนบทตลอดมา เพราะความสัมพันธ์ระหว่างหมอพ้ืนบ้านกับชาวบ้าน เป็นความผูกพันโดยภารกิจ 
ที่ผูกพันด้วยความเชื่อในจิตส านึกและความศรัทธาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ 
หมอพ้ืนบ้านยังคงมีบทบาทต่อสุขภาพของประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน (ปิยนุช ยอดสมสวย, 2556)  

ส าหรับการรักษางูสวัดด้วยวิธีทางเลือกหรือด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพ้ืนบ้านนั้น  ได้มีผู้ท าวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หลายท่าน เช่น งานวิจัยของโยธิน คงค าแก้ว ไฟศอล มาหะมะ อัสมาอ์ อาแซ (2562) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการรักษาโรคงูสวัดของหมอพ้ืนบ้านในพ้ืนที่อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยการรักษาโรคงูสวัด
จะเริ่มจากการบูชาครู การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการเตรียมตัวยา ซึ่งจะใช้สมุนไพรต ารับร่วมกับการใช้
คาถา จะมียาต ารับส าหรับพ่นและยาต ารับส าหรับพอก มีการติดตามผลการรักษาในวันถัดไป และให้การรักษา
ต่อเนื่องจนผู้ป่วยหาย เมื่อผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยแล้วผู้ป่วยจะต้องส่งค่าตอบแทนหรือท าบุญอุทิศส่วนกุศล  
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ให้ครูหมอบรรพบุรุษ ในการรักษาโรคหมอจะต้องปฏิบัติตนอยู่ ในศีลธรรมและขอบเขตของศาสนาพุทธ   
ส่วนงานวิจัยของพรทิพย์ แก้วชิณ และนฤทธิ์ พลสูงเนิน (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวิธีการรักษางูสวัดนั้นจะใช้ยาสมุนไพรเดี่ยว ต ารับยาสมุนไพร และ
ใช้ยาส าเร็จรูป การรักษามีการผสมผสานความรู้การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์สมัยใหม่ ใช้การซักประวัติ  
ตรวจดวงชะตา ตรวจร่างกายผู้ป่วย และจ่ายยาสมุนไพร ใช้วิธีการรักษาทางกาย โดยใช้วิธีรักษาด้วยการทา  
การเป่า การพ่น และมุ่งเน้นการรักษาทางจิตเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้ผู้ป่วย เช่น การไหว้ครู บูชาครู ในขณะ  
ให้การรักษาจะมีการใช้คาถาต่าง ๆ ก ากับ และอีกหนึ่งงานวิจัยของ พิมพ์ชนะ บุญสมศรี วิภารัตน์ จิตรจานงค์ และ
ปาริชาติ ทินวงศ์ (2563) ได้อธิบายเกี่ยวกับการรักษางูสวัดของหมอพ้ืนบ้านอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  
ซึ่งหมอพ้ืนบ้านแต่ละคน จะมีวิธีการรักษางูสวัดที่แตกต่างกัน อย่างเช่น มีวิธีการรักษางูสวัดด้วยการน าเปลือกต้น
โพธิ์มาฝนทาลงบริเวณแผล การไหว้ครูบูชาครูใช้ดอกไม้ 5 คู่ ธูปเทียนอย่างละ 1 ห่อ หยิบข้าวเจ้าแช่ในน้ า  
แล้วฝนเปลือกต้นตะแบก ทาบริเวณแผลต่อเนื่องกัน 3 วัน หรือวิธีการรักษางูสวัดด้วยการเป่ามนต์คาถารักษา 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นเกี่ยวกับการรักษางูสวัด ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพ้ืนบ้าน 
มีความน่าสนใจมาก และจากที่ผู้วิจัยได้ไปศึกษาบทวิจัยเล่มอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการรักษางูสวัด ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของหมอพ้ืนบ้าน พบว่ามีการท าแล้วของบางจังหวัด เช่น งานวิจัยของโยธิน คงค าแก้ว ไฟศอล มาหะมะ และ 
อัสมาอ์ อาแซ (2562) ที่ศึกษาเกี่ยวการรักษางูสวัดของหมอพ้ืนบ้านในจังหวัดพัทลุง งานวิจัยของพรทิพย์ แก้วชิณ 
และนฤทธิ์ พลสูงเนิน (2558) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรักษางูสวัดของหมอพ้ืนบ้านในจังหวัดนครราชสีมา และ
งานวิจัยของพิมพ์ชนะ บุญสมศรี, วิภารัตน์ จิตรจานงค์ และปาริชาติ ทินวงศ์ (2563) ที่ได้ที่ศึกษาเกี่ยวการรักษา
งูสวัดของหมอพ้ืนบ้านในจังหวัดศรีสะเกษ แต่ส าหรับของจังหวัดนราธิวาสนั้นยังไม่พบผู้ที่ท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก 
ผู้วิจัยจึงสนใจอยากจะท าบทวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะในจังหวัดนราธิวาสมีหมอพ้ืนบ้านที่ท าการรักษางูสวัดด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่   

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคงูสวัดของหมอพ้ืนบ้านแบบดั้งเดิมในจังหวัดนราธิวาส 
 
วิธีการศึกษา  

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา ใช้การลงพ้ืนที่ชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รู้ที่เป็น
บอมอกายัตโดยตรง จ านวน 1 คน จากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยเป็นชุมชนมุสลิมที่อยู่
ในต าบลแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นต าบลขนาดใหญ่ เป็นชุมชน เกษตรกรรม ส าหรับอาชีพของคนในต าบลนั้น อาชีพหลัก คือ 
ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ส่วนอาชีพเสริมคือ ท าสวนลองกอง แตงโม มะพร้าว เงาะ และยางพารา   

ส าหรับชุมชนในต าบลแห่งนี้ จะมีหมอพ้ืนบ้านที่ท าการรักษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ ซ่ึง “หมอพ้ืนบ้าน” 
จะเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา
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การแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนสืบทอดกันมานาน เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน โดยมีประชาชน 
ในหมู่บ้านรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน หรือเป็นผู้ที่ได้การรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รัชนี จันทร์เกษ 
ประพจน์ เภตรากาศ และวิชัย จันทร์กิติวัฒน์, 2553) จากการสอบถามคนในชุมชนเกี่ยวกับหมอพ้ืนบ้าน พบว่า  
ในชุมชนแห่งนี้มีหมอพ้ืนบ้านอยู่ 2 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่ส าหรับบอมอกายัตหรือหมอพ้ืนบ้านที่รักษางูสวัดนั้น
จะมีแค่คนเดยีวที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งบอมอกายัตคนนี้จะเป็นคนที่รักษางูสวัดให้แก่คนในชุมชนและคนนอกชุมชน
เป็นเวลานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส าหรับวิถีชีวิตของคนมุสลิมในชุมชนแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตที่เป็น
อิสลามแบบดั้งเดิม การสัมภาษณ์ใช้ภาษามลายูถิ่น ใช้ระยะเวลาในการลงพ้ืนที่ 1 วัน ในการสัมภาษณ์ใช้เวลา 4-5 
ชั่วโมง มีการบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์ จากนั้นท าการถอดไฟล์เสียงเป็นข้อความ แล้วน ามาแปลและสรุปความเป็น
ภาษาไทย น ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้วยกรอบแนวคิดประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion) ของ 
Harnish (2011) เรื่องความขัดแย้งระหว่างประเพณีและศาสนาอิสลามในสังคมมุสลิม โดยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว
สามารถเอ้ือให้ประเพณีสามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิดการสูญหาย  แต่ในขณะเดียวกัน  
หากประเพณีดังกล่าวเกิดความขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ยนประเพณีดังกล่าวให้สอดคล้องกับศาสนา 
หรืออาจจะต้องสูญเสียไปไม่สามารถรอมชอมกับหลักการศาสนามาเป็นกรอบในการศึกษาเพ่ือน าเสนอข้อค้นพบ 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นประเด็น ๆ ดังนี้ 1) ตัวตนของบอมอกายัต : โต๊ะแว 2) ผู้ป่วย 3) วิธีการ
รักษา 4) ปาแต หรืออาหารแสลง และสุดท้ายคือ 5) ปือระ หรือการสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของอิสลาม  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ตัวตนของบอมอกายัต : โต๊ะแว 
บอมอกายัต4คนนี้ ผู้วิจัยจะเรียกว่าโต๊ะแว สาเหตุของการเรียกโต๊ะแวนั้น เนื่องจากโต๊ะแวเขาเป็นคนเก่า

คนแก่ เป็นผู้มีหน้ามีตาในชุมชน ผู้วิจัยเลยให้เกียรติเขาด้วยการเรียกโต๊ะแวแทนการเรียกบอมอกายัต 
 ประวัติของโต๊ะแว ปัจจุบันโต๊ะแวมีอายุ 74 ปี เป็นคนศาสนาอิสลาม โต๊ะแวอาศัยอยู่กับภรรยาและลูก ๆ 

อีก 3 คน อาชีพหลักของโต๊ะแวนั้น คือ เป็นโต๊ะแซะห์5 ส่วนการเป็นบอมอกายัตนั้นเป็นแค่งานเสริม ไม่ได้ยึดเป็น
งานประจ า เมื่อมีคนป่วยต้องการรักษา โต๊ะแวก็จะท าการรักษาให้ โต๊ะแวเริ่มเป็นบอมอกายัต  ตั้งแต่อายุ 30 ปี  
ซึ่งถ้ารวมเวลาการเป็นบอมอกายัตของโต๊ะแวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น รวมแล้วเป็นเวลา 44 ปี   

ความเป็นมาของการเป็นบอมอกายัต จากการสัมภาษณ ์โต๊ะแวได้เล่าว่า   
“ส าหรับความเป็นมาของการเป็นบอมอกายัตของโต๊ะแวนั้น มาจากตีเตะห์หรือมาจาก

การสืบทอดนั้นเอง เนื่องจากบรรพบุรุษของโต๊ะแวส่วนใหญ่จะเป็นโต๊ะบอมอ (หมอพ้ืนบ้าน)  

                                                           
4 บอมอกายัต คือ หมอพื้นบ้านที่รักษางูสวัดด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5 โต๊ะแซะห์  ในทีนี้คือ หัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ ซ่ึงจะเป็นหัวหน้าทัวร์ในการพาคนไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย  
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ทุกคน ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นโต๊ะบอมอรักษาโรคต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นโต๊ะบีแด  
(หมอต าแย) พอมาถึงรุ่นของโต๊ะแวนั้น ก็มีหลายคนในบรรดาพ่ีน้องที่เป็นโต๊ะบอมอและโต๊ะบีแด 

โต๊ะแวเองมีพ่ีน้องทั้งหมด 14 คน ซึ่งโต๊ะแวเป็นคนที ่4 แต่ทั้ง 14 คนนั้นเป็นพ่ีน้องคนละแม่ 
เนื่องจากพ่อของโต๊ะแวได้แต่งงานถึง 3 คน ซึ่งโต๊ะแวเป็นลูกของภรรยาคนที่ 1 ในบรรดาพ่ีน้อง 
14 คนนั้น จะมีผู้ที่เป็นโต๊ะบอมอและโต๊ะบีแด จ านวน 5 คน โดยโต๊ะแวกับพ่ีชายจะเป็นโต๊ะบอ

มอที่รักษาโรคต่าง ๆ ส่วนพี่สาว 2 คนกับน้องสาวอีก 1 คนนั้นจะเป็นโต๊ะบีแด การเป็นโต๊ะบอมอ
และโต๊ะบีแดของโต๊ะแวกับบรรดาพี่น้องนั้นมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ แต่การสืบทอดการ

เป็นโต๊ะบอมอและโต๊ะบีแดนั้นใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้ ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวอิลมู6อีกทีว่าเขาจะ
เลือกอยู่กับใคร ซ่ึง 1 ในนั้นก็เป็นโต๊ะแวและพ่ีน้องอีก 4 คน ที่ตัวอิลมูเลือกให้เป็นโต๊ะบอมอและ

โต๊ะบีแด และที่ส าคัญก็ต้องขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮฺด้วย ว่าจะให้เป็นหรือไม่ 
 ซึ่งการเป็นโต๊ะบอมอของโต๊ะแวนั้น โต๊ะแวสามารถรักษาโรคได้หลายโรค อย่างเช่น การเป็น 

บอมอกายัต  (หมอรักษางูสวัด) บอมอแนเงาะ (หมอดู) บอมอบาแด  (หมอรักษาโรคกลาด
เกลื่อน) บอมอบาเราะห์ (หมอรักษาโรคมะเร็ง) บอมอซาแว (หมอรักษาเด็กทารกที่มีอาการชัก
เกรง็) บอมอซาระ (หมอรักษาเด็กทารกท่ีมีอาการปวดในท้อง) บอมอรักษาคนที่โดนไสยศาสตร์ 
บอมอรักษาคนที่ผีเข้า หรือแม้กระทั่งเด็กทารกที่ร้องไห้ไม่หยุดโต๊ะแวก็สามารถรักษาให้ได้ และ

อีกหลาย ๆ อย่างเป็นต้น”   
(สัมภาษณ์, 26 กันยายน 2563) 

            
 จะเห็นได้ว่าโต๊ะแวนั้นเป็นโต๊ะบอมอที่สามารถรักษาโรคได้หลายโรค แต่ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจ 
จะศึกษาเฉพาะการเป็นบอมอกายัตของโต๊ะแวอย่างเดียวเท่านั้น 
 

2. ผู้ป่วย 
ส าหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษากับโต๊ะแวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนและต่างชุมชน ซึ่งกลุ่มผู้ป่วย 

ที่มารักษานั้น จะมีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน 
กลุ่มแรก : จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เมื่อเป็นงูสวัดแล้ว จะมารับการรักษากับโต๊ะแวเลย โดยไม่ได้ไปรับการรักษา

ที่โรงพยาบาลมาก่อน ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความเชื่อว่าโต๊ะแวสามารถรักษางูสวัดให้หายขาดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องไป
รักษาที่โรงพยาบาลให้เสียค่าใช้จ่ายมาก เพราะการรักษากับโต๊ะแวนั้นจะใช้ค่าจ่ายน้อยกว่าถ้าเทียบกับการรักษา 
ที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิก 

                                                           
6 อิลมู (มลายู ยืมจาก อาหรับ : อิลมุ) คือวิทยาการ หรือความรู้ (ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม, 2008)     
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กลุ่มที่สอง : จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นงูสวัดเหมือนกัน ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อน 
แต่รักษาไม่หาย ผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยเลือกที่จะมารักษากับโต๊ะแวแทน เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา ซ่ึงจาก
การที่มารักษากับโต๊ะแวนั้น ส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะหายขาดจากการเป็นงูสวัดทุกคน 

ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่เคยเป็นงูสวัดแล้วไปรักษากับโต๊ะแว  ซึ่งได้สัมภาษณ์กับผู้ป่วยจ านวน 2 คน 
จากการสัมภาษณผ์ู้ป่วยคนแรก ผู้ป่วยได้เล่าวา่ 

“ ยายเคยเป็นงูสวัดมาก่อน ช่วงนั้นยายเป็นงูสวัดนานพอสมควร 2-3 เดือน ก่อนที่จะมารักษา
กับโต๊ะแว ซึ่งก่อนหน้านั้นยายเคยไปรักษางูสวัดกับหมอพื้นบ้านอยู่หลายที่ รักษาหลายวิธีมาก 

ตามท่ีหมอพ้ืนบ้านแนะน า พอรักษาไปสักพักก็ไม่หาย เลยไปรักษาที่คลินิกแทน แต่ก็ไม่หายเช่นกัน 
 ช่วงนั้นมีคนแนะน าให้ลองไปรักษากับโต๊ะแว  หลังจากนั้นยายเลยตัดสินใจลองไปรักษากับ 

โต๊ะแวแทน ซึ่งจากท่ีได้ไปรักษากับโต๊ะแวนั้น ผลออกมาคือหาย จากแผลงูสวัดที่เคยเจ็บปวดมานาน  
พอได้ไปรักษากับโต๊ะแวแค่วันเดี่ยว แผลที่เจ็บปวดก็เริ่มบรรเทาลงจนไม่รู้สึกเจ็บ และหลังจากที่ 
ได้รักษา 3-4 วัน แผลที่เป็นงูสวัดก็เริ่มแห้งลงจากการงดรับประทานอาหารตามที่โต๊ะแวแนะน า 

 ซึ่งกว่าที่แผลงูสวัดจะหายขาดได้ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนกว่า” 
(สัมภาษณ,์ 27 กันยายน 2563) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยคนที่สอง ผู้ป่วยได้เล่าว่า 
“ บังเคยเป็นงูสวัดมาก่อน ช่วงนั้นเพิ่งจะเริ่มเป็น 1-3 วัน แต่แผลที่บังเป็นงูสวัดนั้นเจ็บปวดมาก 
ซึ่งช่วงนั้นมีคนแนะน าให้ลองไปรักษากับโต๊ะแว  ตอนนั้นบังเลยตัดสินใจไปรักษากับโต๊ะแวเลย  

วันนั้นก่อนที่จะไปรักษากับโต๊ะแว บังเกือบจะสลบ เพราะเจ็บแผลจากการเป็นงูสวัดมาก  
 แตพ่อไปรักษากับโต๊ะแวแค่วันเดี่ยว จากแผลที่เจ็บปวดมาก ๆ ก็เริ่มบรรเทาลงจนหายปวดในที่สุด  

และหลังจากรักษา 1-3 วัน แผลก็เริ่มแห้งลงจากการงดรับประทานอาหารตามที่โต๊ะแวแนะน า  
และแผลที่เป็นงสูวัดก็เริ่มหายขาด ซึ่งตอนนั้นใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน กว่าแผลทีเ่ป็นงูสวัด 

จะหายขาดเป็นปกติ” 
(สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2563) 

3. วิธีการรักษา 
ยาเกะฮาวา จากการสัมภาษณ์โต๊ะแว โต๊ะแวได้ให้ความหมายของโรคงูสวัดว่า   

“เป็นยาเกะฮาวา ซึ่งยาเกะฮาวานั้น ก็คือ ยาเกะหรือโรคที่มาจากอัลลอฮฺนั้นเอง ค าว่ายา
เกะฮาวาไม่ได้หมายถึงแค่โรคงูสวัดอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายรวมถึงโรคทุกชนิดหรือโรคทุกโรค 

ที่มนุษย์เป็น ซึ่งโรคทุกโรคที่มนุษย์เป็นนั้น อัลลอฮฺเท่านั้นที่จะเป็นผู้ทรงให้หาย ส่วนบอมอนั้น 
จะมีหน้าที่แค่เป็นผู้ให้การรักษา เช่นเดียวกับโต๊ะแว เพราะ โต๊ะแวเองก็เป็นเพียงแค่คนที่ช่วยให้

การรักษา แต่ผู้ที่จะทรงให้หายจากโรคนั้นได้ก็คืออัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น” 
(สัมภาษณ,์ 26 กันยายน 2563) 
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ประเภทของกายัต ประเภทของกายัต (งูสวัด) ตามท่ีโต๊ะแวได้จ าแนกไว้ มีอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน ดังตาราง 1  
ตาราง  1 ประเภทของกายัต 

ประเภท อาการ 
1) กายัตอูลา กายัตที่ขึ้นตามร่างกายหรือผิวหนังจะมีลักษณะเป็นผื่นแดง เป็นตุ่มน้ าใส 

จะเป็นแผลยาวเหมือนกับล าตัวของงู 
2) กายัตตาเปาะอาสู   กายัตที่ขึ้นตามร่างกายหรือผิวหนังจะมีลักษณะเป็นผื่นแดง เป็นตุ่มน้ าใส 

จะข้ึนบนผิวหนังเป็นกลุ่ม ๆ 
3) กายัตบูเต กายัตท่ีขึ้นตามร่างกายหรือผิวหนังจะมีลักษณะเป็นตุ่มใหญ่ ๆ ทั่วร่างกาย 
4) กายัตอัยน์  กายัตที่ขึ้นในบริเวณหูชั้นในหรือผิวหนังที่ติดกับแก้วหูจะมีลักษณะเป็นตุ่ม

น้ าใสเล็ก ๆ 
ที่มา : สัมภาษณ์โต๊ะแว (26 กันยายน 2563) 
 
กระบวนการรักษา ประกอบไปด้วย 2 พิธีกรรม  
1. กือระห์ หรือพิธีกรรมกือระห์ คือ พิธีกรรมแรกก่อนท าการรักษา ซ่ึงพิธีกรรมนี้จะมีความส าคัญมาก 

หรือเรียกได้ว่าเป็นทูวอบอมอ (หัวหน้าหลักในการรักษา) เลยทีเดียว ซึ่งคนที่เป็นโต๊ะบอมอส่วนใหญ่เวลาจะเริ่ม 
ท าการรักษา โดยพิธีกรรมแรกที่จะต้องท าก็คือการกือระห์ ถ้าไม่ท าพิธีกรรมนี้ก่อนการรักษาถือว่าจะขาดขั้นตอน 
ที่ส าคัญไป เพราะจะมีผลต่อโต๊ะบอมอ โดยอาจจะท าให้โต๊ะบอมอถึงกับป่วยได้หรืออาจเป็นงูสวัดแทนหลังจาก 
การรักษา หรืออาจจะเป็นโรคอ่ืน ๆ แทน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโต๊ะบอมอแต่ละคน การท าพิธีกรรมกือระห์นั้นจะใช้
อุปกรณ์ 2 อย่าง ได้แก่ เงินกับจาน ส่วนขั้นตอนการท าพิธีนั้นจะเริ่มจาก ผู้ป่วยต้องน าเงินในจ านวนที่โต๊ะบอมอ
ก าหนด ใส่ในจานแล้วมอบให้กับโต๊ะบอมอ ซึ่งเงินในจ านวนนั้นโต๊ะบอมอจะน ามาท าเป็นค่ากือระห์ (ค่าครู)  
อีกที พิธีกรรมนี้จะใช้เวลาไม่นานในการท า 

จากการสัมภาษณ์โต๊ะแว ผู้วิจัยได้สอบถามเกี่ยวกับพิธีกรรมกือระห์ที่ใช้ในการรักษางูสวัดว่ามีพิธีกรรม
อย่างไร โต๊ะแวได้เล่าว่า    

 
“ส าหรับพิธีกรรมกือระห์ที่ใช้ท าในการรักษางูสวัดนั้นจะเริ่มจากผู้ป่วยต้องน าเงิน 12 

บาทใส่ในจานแล้วมอบให้กับโต๊ะแว ซ่ึงเงิน 12 บาทนั้น จะเป็นเงินที่โต๊ะแวน ามาท าเป็นค่ากือ
ระห ์(ค่าครู) ที่ใช้ท าในการรักษางูสวัดในช่วงแรกของการรักษา ค่ากือระห์ในการรักษางูสวัดนั้น
จะต้องใช้เงินเพียง 12 บาทเท่านั้น จะใช้เงินเป็นจ านวนอื่นนอกจากเงิน 12 บาท ไม่ได้เด็ดขาด”   

(สัมภาษณ,์ 26 กันยายน 2563) 
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การท าพิธีกรรมกือระห์ ต้องใช้เงิน 12 บาท เท่านั้น ไม่ว่าจะรักษาโรคงูสวัดหรือโรคอะไรก็ตาม เหตุผล 
ที่ต้องใช้เงินจ านวน 12 บาท เนื่องจากมันเป็นกฎและเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของโต๊ะบอมอ 
ในการรักษาท่ีจะต้องใช้เงินในจ านวนนี้  

  2. ฟูบะ คือ การรักษา ซึ่งการรักษางูสวัดนั้นจะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างและไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่
กับประเภทของงูสวัดที่เป็น ซึ่งข้ันตอนและวิธีการรักษางูสวัดของโต๊ะแวนั้น มีดังนี ้(ตาราง 2) 
ตาราง 2 ขั้นตอนและวิธีการรักษางูสวัด 

ประเภท วิธีการรักษา 
-  กายัตอูลา 
-  กายัตตาเปาะอาสู 

-  กายัตบูเต 
 
 

        กายัตทั้ง 3 ประเภทนี้จะมีวิธีการรักษาที่เหมือนกัน โดยหลังจากที่ท าพิธีกรรม
กือระห์เสร็จ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการรักษา ซึ่งจะมีดังนี้ 
ขั้นตอนแรก โต๊ะแวจะท าการเคี้ยวหมากกับใบพลูที่เตรียมไว้  โดยจะเค้ียวจนละเอียด 
หลังจากนั้นจะท าการลูเดาะห์หรือพ่นหมากท่ีเคี้ยวดังกล่าวไปยังแผลที่เป็นงูสวัด 
ขั้นตอนที่สอง โต๊ะแวจะอ่าน ซูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ (อ่าน 1 ครั้ง) 

 
ُِّ بِْسمُِّ (1) ْحَمنُِّ ّللاَّ ِحيمُِّ الرَّ الرَّ  

ْحَمنُِّ (3) ِحيمُِّ الرَّ الرَّ ُِّ اْلَحْمدُُّ (2)    اْلعَالَِمينَُّ َرِب ُّ لِِلَّ  
نَْستَِعينُُّ َوإِيَّاكَُّ َنْعبُدُُّ إِيَّاكَُّ (5) الِد ينُِّ يَْومُِّ َماِلكُِّ (4)    

َراطَُّ اْهِدنَا (6)  اْلُمْستَِقيمَُّ الِص   
اِل ينَُّ َوالَُّ َعلَْيِهمُّْ اْلَمْغُضوبُِّ َغْيرُِّ َعلَْيِهمُّْ أَْنعَْمتَُّ الَِّذينَُّ ِصَراطَُّ )7(  الضَّ  

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ (1) 
การสรรเสริญทั้งหลายนั้น เป็นสิทธิของอัลลอฮฺผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก (2) ผู้ทรง
กรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ (3) ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทน (4) เฉพาะพระองค์
เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดะฮฺ และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์
ขอความช่วยเหลือ (5) ขอพระองค์ทรงแนะน าพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรง  
(6) (คือ) ทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปราณแก่พวกเขา มิใช่ในทางของ
พวกท่ีถูกกริ้ว และมิใช่ทางของพวกท่ีหลงผิด (7) 

 
อ่านซูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ (อ่าน 3 ครั้ง) 

ُِّ بِْسمُِّ ْحَمنُِّ ّللاَّ ِحيمُِّ الرَّ الرَّ  

ُُّ ُهوَُّ قُلُّْ ُُّ)   1( أََحد ُّ ّللاَّ َمدُُّ ّللاَّ )3( يُولَدُّْ َولَمُّْ يَِلدُّْ لَمُّْ)   2( الصَّ  
( 4( أََحد ُّ ُكفًُوا لَّهُُّ َيُكن َولَمُّْ  



666 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ 
จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ (1) อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พ่ึง (2) 
พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ (3) และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ (4) 

 
อ่านซูเราะฮฺอัล-ฟะลัก (อ่าน 1 ครั้ง) 

ُِّ بِْسمُِّ ْحَمنُِّ ّللاَّ ِحيمُِّ الرَّ الرَّ  

)2( َخلَقَُّ َما َشر ُِّ ِمن)  1(  اْلفَلَقُِّ بَِرب ُِّ أَُعوذُُّ قُلُّْ  
)3( َوقَبَُّ إَِذا َغاِسق ُّ َشر ُِّ َوِمن   

) 5( َحَسدَُّ إَِذا َحاِسد ُّ َشر ُِّ َوِمن )4(  اْلعُقَدُِّ فِي تُِّالنَّفَّاثَا َشر ُِّ َوِمن    
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ 

จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ (1) ให้พ้น
จากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้น (2) และจากความชั่วร้ายแห่งความมืด
ของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม (3) และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปม
เงื่อน (4) และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเม่ือเขาอิจฉา (5) 
 

อ่านซูเราะฮฺอัน-นาส (อ่าน 1 ครั้ง) 
ُِّ بِْسمُِّ ْحَمنُِّ ّللاَّ ِحيمُِّ الرَّ الرَّ  

هُِّ)   2( ِسُّالنَّا َمِلكُِّ)  1( النَّاِسُّ بَِرب ُِّ أَُعوذُُّ قُلُّْ )3( لنَّاِسُّا إِلََٰ  
النَّاِسُّ ُدورُِّصُُّ فِي يَُوْسِوسُُّ الَِّذي) 4( اْلَخنَّاِسُّ اْلَوْسَواِسُّ َشر ُِّ ِمن  

)6( َوالنَّاِسُّ اْلِجنَّةُِّ ِمنَُّ)  5(   
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ 

จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษย์ชาติ (1) 
พระราชาแห่งมนุษย์ชาติ (2) พระเป็นเจ้าแห่งมนุษย์ชาติ (3) ให้พ้นจากความชั่วร้าย
ของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อ (4) ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์ (5) จาก
หมู่ญินและมนุษย์ (6) 

อ่านดุอาร์7กายัต 
        ดุอาร์กายัตนั้นจะมี 2 แบบด้วยกัน ก็คือ แบบยาวกับแบบสั้น ซึ่งสามารถเลือก
ได้ว่าจะอ่านแบบไหนหรือจะอ่านทั้ง 2 แบบเลยก็ได้ 
 

                                                           
7 ดุอาร ์(อาหรับ แปลว่า การวิงวอน) การขอในส่ิงที่ต้องการจากอัลลอห ฺ(ศัพทท์ี่เกี่ยวขอ้งกับศาสนาอิสลาม, 2008)    
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- ดุอาร์กายัตแบบยาว 
 نراك افي موكلوارفدهاوأ     اساموكايات اكوتاهوكن     يات كا هي
 كونوغ صح    يو تيداكا بوكيت صح    يات موكا له فينده صح    جهنم

     يات كا مو له فينده صح   رومفوت تيدا فاداغ صح    تيداباتو
غأچيق     ّللا ُّ كفدا مو له درهك    موكايات فينده كالوموتأصح  

เห้กายัต อากูตาฮูอาซามูกายัต มูกลูวารปาดาฮาวะอาปีนือรากาญาฮันนัม เซาะห์ปิน
เดาะห์ละห์มูกายัต เซาะห์บูเกตตียาดากายู เซาะห์กูนุงตียาดาบาตู เซาะห์ปาดังตี
ยาดารุมปุต เซาะห์ปินเดาะห์ละห์มูกายัต กาเลามูตะเซาะห์ปินเดาะห์มูกายัต  ดารฮา
กาละห์มูกือปาดาอัลลอฮฺ  งะชิก 
 
-ดุอาร์กายัตแบบสั้น 

 جاديكن بومي توروغ     هاوأ جاديكن كالغيت نأيك    فينون اومفافي
 يات موكا فينده كالوموتأصح     كايات مو له فينده صح     كوموغ

موكفدّللا ُّ درهك  
โอ้มฟาฟีฟัยนูน นาเอะกือลางิตญาดีกันฮาวะ ตูรงบูมีญาดีกันกูมง เซาะห์ปินเดาะห์
ละห์มูกายัต กาเลามูตะเซาะห์ปินเดาะห์มูกายัตดารฮากามูกือปาดาอัลลอฮฺ 
 
ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากอ่านดุอาร์เสร็จ โต๊ะแวจะท าการเนียต 8 (ตั้งเจตนา)  
โดยจะเนียตในใจว่า 

 سمبه ويب مينتأ دان اين يات كا يكيت له ِسيا بوي مينتأ كو ياتوهن ّللا ُّ يا
٢باغت  

ยาอัลลอฮฺ ยาตูฮันกู มินตะบูวีซีย่าละห์ยาเกตอีนี ดันมินตะบูวีสัมบะห์บางัต-บางัต 
หรือถ้าไม่อยากเนียตในใจก็ให้กล่าวว่า 

    تاوا مو ياتاوابوكن فون جبرأيل   كايات مو كوتاوا كن بو   كايات هي
    واتا مو تاوابوكن يا فون إسرافيل    تاوا مو كن بو تاوا يا فون ميكأيل

يات كا غأچيق  إالّللا ُّ الإله بركةكات دغن ايت تيك اكوتاواكايات  

                                                           
8 เนียตฺ คือ ความลับที่ไม่มีผู้ใดรู้ นอกจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตาอาลา เท่านัน้ (มันศูร ฺอับดุลลอฮฺ) 
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เห้กายัต บูกันกูตาวามูกายัต ญิบรออีลปุนยาตาวาบูกันมูตาวา มีกาอีลปุนยาตาวาบู
กันมูตาวา อิสรอฟีลปุนยาตาวาบูกันมูตาวา อากูตาวากายัตตีฆาอีตูดืองันเบอรกัต  
กาตา ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ งะชิกกายัต 
       
        หลังจากที่โต๊ะแวเนียตเสร็จ ก็จะท าการเป่าไปยังแผลที่เป็นงูสวัด ซึ่งเมื่อ 
เป่าเสร็จ ก็ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนของการรักษา 
 

-  กายัตอัยน์ 
 

             ส าหรับกายัตที่เหลืออีก 1 ประเภทนี้ จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างจากกายัต
อีก 3 ประเภทที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เนื่องจากกายัตชนิดนี้ จะขึ้นบริเวณหูชั้นในหรือ
ผิวหนังที่ติดกับแก้วหู จึงท าให้ขั้นตอนการรักษานั้นต้องละเอียดอ่อนและต้องระวัง
มากกว่าเดิม ซึ่งข้ันตอนวิธีการรักษากายัตอัยน์นั้น หลังจากท่ีท าพิธีกรรมกือระห์เสร็จ 
ขั้นตอนต่อไปคือการรักษา ซึ่งจะมีวิธีการรักษาดังนี้ 
ช่วงรักษา   
    ขั้นตอนแรก โต๊ะแวจะท าการอ่านดุอาร์แล้วเป่าเข้าไปในหู ข้างที่เป็นงูสวัด 
    ขั้นตอนที่สอง โต๊ะแวจะท าการอ่านดุอาร์แล้วเป่าไปยังข้าวสารที่ได้เตรียมไว้    
(ซึ่งดุอาร์ที่ใช้อ่านในขั้นตอนแรก กับขั้นตอนที่สองของการรักษานั้น จะใช้ดุอาร์เดิม 
เหมือนกับดุอาร์ที่ใช้รักษากายัตท้ัง 3 ประเภทที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น) 
หลังการรักษา    
   ขั้นตอนสุดท้าย ส าหรับข้าวสารที่โต๊ะแวท าการเป่าดุอาร์เสร็จนั้น โต๊ะแวจะมอบ
ให้กับผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยน าข้าวสารที่ท าการเป่าดุอาร์ดั งกล่าวกลับไปท าที่บ้าน  
โดยให้ผู้ป่วยน าข้าวสารไปผสมกับน้ าเปล่าแล้วหยดเข้าไปในหูข้างที่เป็นงูสวัด จะหยด
กี่ครั้งก็ได้ตามความพอใจของผู้ป่วย   

ที่มา : สัมภาษณ์โต๊ะแว (26 กันยายน 2563) 
 
ส าหรับค่าตอบแทนในการรักษานั้น โต๊ะแวได้เล่าว่า   

“ค่าตอบแทนในการรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจของผู้ป่วย ว่าจะให้มากหรือให้
น้อย หรือจะไม่ให้เลยก็ได้ เพราะโต๊ะแวเองก็ไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนอะไร ที่รักษาไปก็เพ่ือ

ต้องการจะช่วยผู้ป่วย ให้หายจากการเป็นงูสวัด” 
  (สัมภาษณโ์ต๊ะแว, 26 กันยายน 2563) 
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4. ปาแต 
ปาแต ในที่นี้คือ การงดรับประทานอาหารหลังจากที่รักษางูสวัดเสร็จ โดยการปาแตนั้นจะต้องปาแต 

เป็นเวลา 1-3 วัน หรือมากกว่านั้น จนกว่าแผลจะแห้ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งอาหารที่ผู้ป่วย
ต้องงดรับประทานนั้นมีดังนี้ (ตาราง 3) 

 
ตาราง 3 ชนิดของอาหารที่ไม่อนุญาต (ปาแต) และอนุญาตให้รับประทาน 

อาหารที่ไม่อนุญาตรับประทาน (ปาแต) อาหารที่อนุญาตให้รับประทาน 
1. กล้วย 
2. มันส าปะหลัง 
3. น้ าตาลแว่น 
4. แตงกวา 
5. ถั่วฝักยาว 
6. ถั่วทุกชนิด 
7. อาหารที่ติดมัน 
8. อาหารประเภททอด เช่น ไข่ทอด เป็นต้น 
9. ใบตอง (ใบตองในที่นี้ คือ ขนมทุกชนิดที่ห่อด้วยใบตอง) 
10. ไก ่ถ้าสมมติจะรับประทานให้เอาหนังไก่ที่ติดออกก่อน 
11. ข้าวไม่ให้ตักเพ่ิม ในที่นี้ก็คือ เวลาจะรับประทานข้าวให้
ตักข้าวพียงครั้งเดียวเท่านั้น  โดยไม่ให้ตักเพ่ิมหรือตักเป็น
ครั้งที่สองเด็ดขาด 

  -  ข้าวกับปลาย่าง 

 
5. ปือระ  
ปือระหรือพิธีกรรมปือระ เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับการสะเดาะเคราะห์ 9 พิธีกรรมปือระนั้น 

เป็นพิธีกรรมสุดท้ายของการรักษางูสวัด ซึ่งจะท าขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากการเป็นงูสวัดแล้ว  จุดประสงค์ของ
การท าปือระนั้นก็เพ่ือไม่ต้องการให้โรคดังกล่าวกลับมาเป็นซ้ าอีกครั้ง พิธีกรรมปือระนั้นจะท าก็ได้หรือไม่ท าก็ได้ 
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยอีกทีว่าต้องการจะท าหรือไม่   

การท าพิธีกรรมปือระ ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะท านั้น จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายมากพอสมควรและต้องเตรียม
สิ่งของต่าง ๆ ให้กับโต๊ะแวด้วย ซึ่งสิ่งของที่ต้องเตรียมในการท าพิธีกรรมปือระนั้น มีดังนี ้

 

                                                           
9 การสะเดาะเคราะห์ เป็นการท าพิธีตามความเชื่อโบราณวา่จะสามารถส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นมักรวมไปถึงการต่ออายุ หรือแก้ไขสิ่งเลวร้ายใหก้ลายเป็นด ี 
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1. ไก่ย่าง 1 ตัว 
2. ข้าวเหนียวสีเหลือง 
3. ผ้าขาวม้า (ในกรณีที่ไม่มีผ้าขาวม้า จะใช้ผ้าอะไรก็ได้ แต่จะต้องเป็นผ้าที่เพ่ิงซื้อมาใหม่ ที่ยังไม่ได้ใช้และ

ต้องเป็นผ้าที่ยังถูกไม่เย็บ) 
4. เงิน 300 บาท  
 
ขั้นตอนการท าพิธีกรรมปือระ  
      ขั้นตอนแรก โต๊ะแวจะเตรียมถ่านไฟที่มีไฟอ่อน ๆ กับก ายาน (มีแย) โดยจะน าสิ่งของ 2 อย่างนั้น 

ใส่ลงไปในจาน ใส่ไปเพ่ือต้องการให้มีควันอ่อน ๆ ขึ้นมา 
     ขั้นตอนที่สอง โต๊ะแวจะท าการอ่านดุอาร์ ซึ่งดุอาร์ที่ใช้ในการท าพิธีนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นดุอาร์ทั่วไป  

ซึ่งดุอาร์ทั่วไปที่ใช้ในการอ่านจะเป็นดุอาร์เกี่ยวกับ การขอให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ ซึ่งบทดอุาร์ มีดังนี้   
َسي ِىِءاألَْسقَام عُْدِويَِّةَوِمنُّْاْلبََرِص،َواْلُجنُوِن،َواْلُجَذاِم،َوال ِمنَُّ أَُعوذُبِكَُّ إِن ِي اللَُّهمَُّّ  

“โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ฯ ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาว โรควิกลจริต โรคเรื้อน โรคติดต่อ 
และความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งปวง” 

    ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่โต๊ะแวอ่านดุอาร์เสร็จ ก็จะท าการฮะดียะห์10 ซึ่งจะฮะดียะห์ดุอาร์ที่อ่าน
ดังกล่าวไปยังท่านนบี11มูฮัมหมัด (ซ.ล.) เมื่อท าการฮะดียะห์เสร็จ ก็ถือว่าสิ้นสุดการท าพิธีกรรมปือระ 

 
 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะหายจากการเป็นงูสวัดหลังจากที่ไปรักษากับโต๊ะแวนั้น ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่นาน 
เพราะหลังจากที่ผู้ป่วยไปรักษากับโต๊ะแววันแรกเสร็จ  แผลงูสวัดที่เจ็บปวดจะเริ่มบรรเทาลงและหายปวดภายใน 
วันนั้นหลังจากที่รักษา ส่วนแผลที่เป็นงูสวัดจะเริ่มแห้งลงหลังจากที่งดรับประทานอาหารตามที่โต๊ะแวแนะน า  
ซ่ึงปกติจะใช้เวลา 1-3 วัน หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคน ส่วนแผลที่เป็นงูสวัดจะหายขาด 
เป็นปกติได้จะต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผลที่เป็นงูสวัดและอาการของผู้ป่วยแต่ละคนอีกที
ว่าจะหายช้าหรือหายเร็วกว่าปกต ิ
 
สรุปและอภิปรายผล 

บอมอกายัตเป็นกระบวนการรักษาที่พยายามอธิบายถึงการรักษาแบบดั้งเดิม โดยใช้ศาสนาเข้ามา การใช้
ศาสนาเข้ามาในที่นี้ คือการอ่านดุอาร์ในการรักษา ซึ่งดุอาร์จะเป็นในเรื่องของศาสนา เมื่อใดก็ตามที่มีการรักษาโรค

                                                           
10 ฮะดียะห์ (อาหรับ) คือ ของขวัญ (ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม, 2008)  การฮะดียะห์นั้นจะใช้ได้กับสองสิ่ง คือ การฮะดียะห์สิ่งของ กับการฮะดี-
ยะห์ผลบุญ ซ่ึงการฮาดียะห์ในพิธีกรรมข้างต้นจะเป็นการฮะดียะห์ผลบุญไปยังท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.)   
11 นบี (อาหรับ) แปลว่า ผู้พยากรณ์, ศาสดาพยากรณ์ คือ บุรุษที่อัลลอหฺทรงติดต่อด้วยเพื่อให้ทราบเรื่องศาสนาของพระองค์  (ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
อิสลาม, 2008)     
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กับหมอพ้ืนบ้าน แล้วหมอพ้ืนบ้านใช้ดุอาร์ในการอ่าน การรักษานั้นจะเป็นสิ่งที่ดีส าหรับคนมุสลิม เพราะจะมีมุสลิม
บางคนที่อยากจะมารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้านแต่ยังมีความกังวลอยู่เพราะกลัวว่าจะรักษาด้วยการอ่านคาถาหรือ
เวทมนตร์ต่าง ๆ เข้าไป ซึ่งในการรักษาถ้ามีการอ่านคาถาหรือเวทมนตร์ต่างเข้าไป ส าหรับคนมุสลิมแล้วสิ่งนั้น 
จะเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะมันจะขัดกับหลักศาสนาอิสลามจนอาจน าไปสู่การเป็นชิริก12ได้ แต่ถ้าในการรักษาใช้ดุอาร์ 
ในการอ่านโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์หรือคาถาใด ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชิริกส าหรับคนมุสลิม ซึ่งสามารถท าได้
และสามารถมารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้านได้  และการท าพิธีกรรมโดยใช้ศาสนาเข้ามา จะเห็นได้ว่าการท า
พิธีกรรมปือระของโต๊ะแวนั้น มีความโดดเด่น เนื่องจากมีการใช้ศาสนาเข้ามา การใช้ศาสนาเข้ามาในที่นี้คือการอ่าน
ดุอาร์ ซึ่งการท าพิธีกรรมปือระของโต๊ะแวนั้นจะใช้ดุอาร์ในการอ่านและมีการฮะดียะห์ไปยังท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) 
การท าพิธีกรรมเช่นนี้จะเห็นได้ชัดว่าเป็นการน าเอา Adat กับ Agama มาผสมผสานกัน ซึ่ง Adat ในที่นี้จะเป็น 
ในเรื่องของพิธีกรรมปือระ ส่วน Agama จะเป็นในเรื่องของศาสนาที่เป็นดุอาร์ การน าเอา Adat กับ Agama  
มาผสมผสานกันในการท าพิธีกรรมนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะท าให้พิธีกรรมนั้นดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นส าหรับ
คนมุสลิม 

รวมทั้งบอมกายัตเป็นทางเลือกในการรักษา การรักษางูสวัดกับบอมอกายัตนั้นถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของ
ผู้ป่วยที่มารักษา เพราะถึงแม้ว่าจะมีโรงพยาบาล แต่ก็มีบางคนที่ไปรักษากับโรงพยาบาลแล้ว ผลออกมาคือไม่หาย 
ผู้ป่วยเลยเลือกท่ีจะมารักษากับบอมอกายัตแทน เพราะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์
ผู้ที่เคยเป็นงูสวัดแล้วไปรักษากับบอมอกายัต ส่วนใหญ่จะหายจากการเป็นงูสวัด จากการรักษาผู้ป่วยที่หายดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่าบอมอกายัตยังมีความส าคัญอยู่ สามารถเป็นแพทย์ทางเลือกได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า หากมีการศึกษาครั้งต่อไป หรือถ้ามีผู้ใดสนใจที่จะท าวิจัยในเรื่อง
เกี่ยวกับการรักษางูสวัดด้วยหมอพ้ืนบ้านหรือกับแพทย์ทางเลือกนั้น ในขั้นตอนของการเขียนวิจัย อยากให้ผู้วิจัย
พยายามอธิบายเนื้อหาให้เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ให้ได้ เพราะถ้าผู้วิจัยสามารถอธิบายเนื้อหาให้เข้ากับ  
หลักวิทยาศาสตร์ได้นั้น มันจะเป็นผลดีต่อบทวิจัยและจะส่งผลให้บทวิจัยนั้นดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งควรมี
การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ทางการแพทย์พ้ืนบ้านอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะสูญหายไป และควรมีการเผยแพร่
ความรู้ดังกล่าวให้ผู้คนได้รับรู้ พร้อมกับปลูกฝังให้เยาวชนหรือคนในท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  
ที่มีอยู่ ให้คงอยู่กับท้องถิ่น และสนใจอยากจะสืบทอดภูมิปัญญานี้ต่อไป 

 

                                                           
12 ชิริก (ชิรฺกฺ) คือ การยกสิ่งใด ๆ เป็นภาคีกับอัลลอฮฺผู้สูงส่งทั้งในด้านการสร้างสรรค์ การกราบไหว้ หรือในพระนามและคุณลักษณะของพร ะองค์  
โดยเมื่อมนุษย์เชื่อว่ามีผู้สร้างอื่นร่วมกันอัลลอฮฺ หรือคิดว่าพระองค์มีผู้ช่วย เขาก็เป็นผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ และผู้ใดเชื่อว่ามีผู้ใดสมควรแก่การกราบไหว้
เช่นเดียวกับอัลลอฮฺเขาก็เป็นคนตั้งภาคี และผู้ใดเชื่อว่ามีผู้ใดมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ไม่ว่าในด้านสรรพนามหรือคุณลัก ษณะเขาก็คือคนมุชริก   
(มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์, 2553) 
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ผลกระทบจากนโยบายตอ่ต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ 
ในปี ค.ศ.1942-1944 ผ่านบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ 

The impact of Adolf Hitler's anti-semitic  policy  

in 1942-1944 from The Diary of a Young Girl : Ann Frank 

 
ปรียาภรณ์ หกสี1  เขมอัปสร ศิริ2 ชลลดา  พลลี3 

และธนนันท์ บุ่นวรรณา4 
 
บทคัดย่อ 

 งานศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ในปี ค.ศ.1942-1944 ผ่านบันทึกลับของ
แอนน์ แฟร้งค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ในปี ค.ศ.1942-
1944 ผ่านบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ ในด้านต่าง ๆ   ได้แก่ ด้านการด ารงชีวิต ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ 
โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัย คือ เลือกศึกษาผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ในปี ค.ศ.1942-1944 
ผ่านบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ โดยเลือกศึกษาผลกระทบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด ารงชีวิต ด้านการศึกษา และ
ด้านเศรษฐกิจ โดยน าข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบในหนังสือมาวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารและงานวิจัยอ่ืน ๆ เพ่ือให้
เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ 
ในปี ค.ศ. 1942-1944 ในด้านการด ารงชีวิต ชาวยิวต้องหลบซ่อนตัวและขาดแคลนปัจจัยสี่ ด้านการศึกษา  
เด็กชาวยิวยังคงได้รับการศึกษาในช่วงแรกแต่ไม่สามารถเข้าโรงเรียนร่วมกับคนอ่ืน ๆ เพราะมีการจัดให้ชาวยิวเรียน
ที่โรงเรียนยิวเท่านั้น และในด้านเศรษฐกิจ ในช่วงนั้นมีกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งผลดีต่อชาวเยอรมัน 
แต่กลับไม่ส่งผลดีต่อชาวยิว 

ค าส าคัญ : ชาวยิว ฮิตเลอร์ แอนน์ แฟร้งค์  

 

 

 

1-3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า  

 โศกนาฏกรรมการสังหารหมู่ชาวยิวในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 นับเป็นฝันร้ายของมนุษยชาติ  
ที่ เกิดขึ้นจากการปลูกฝังความเกลียดชังทางเชื้อชาติ อันน าไปสู่ความสูญเสียของผู้บริสุท ธิ์นับล้านชีวิต  
จอร์จ ฟอน เชิร์นเนอร์ (George von Schönerer) นักการเมืองชาวออสเตรียน และ ลันซ์ ฟอน ลีเบนเฟล (Lanz von 

Liebenfels) บรรณาธิการนิตยสาร Ostara มองว่า ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่ออย่างสุดโต่งของผู้น านาซี คือ 

“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” ที่เชื่อว่าจ าเป็นต้องก าจัดชาวยิวให้หมดไปจากโลก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการกวาดต้อนชาวยิว 
ที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีและประเทศต่าง ๆ ที่เยอรมันยึดครอง ในปี ค.ศ. 2012 วรวิภา  ศรีดาวเดือน  
ได้ศึกษา ความเป็นอยู่ของชาวยิวในค่ายเอาชวิทซ์ จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามีการกวาดต้อนชาวยิวไปที่ 
ค่ายกักกันหรือค่ายสังหาร ชาวยิวกว่า 4 ล้านคนถูกฆ่าในค่ายต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงและเด็ก และมีชาวยิว 
บางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีสามารถคาดการณ์เหตุการณ์หลังจากที่ฮิตเลอร์ได้เข้ามาปกครองและ 
ได้มีการเตรียมพร้อมที่จะอพยพไปยังต่างประเทศเพ่ือเอาตัวรอดในช่วงสงคราม 
 ภายหลังสงครามมีการค้นพบหลักฐานต่าง ๆ มากมาย บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ก็เป็นหนึ่งในหลักฐาน
ชิ้นส าคัญที่ถูกค้นพบและน ามาเผยแพร่ภายหลังสงคราม บันทึกเล่มนี้ถูกเขียนโดยเด็กหญิงชาวยิวที่ชื่อ 
แอนน์ แฟร้งค์ เขียนขึ้นในระหว่างที่หลบซ่อนตัวจากการกวาดต้อนชาวยิว ต่อมาบันทึกเล่มนี้ได้ถูกจัดพิมพ์รวมเล่ม
ภาษาดัตช์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1947 จ านวน 1,500 เล่ม จากนั้นมีผู้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส เยอรมันและอังกฤษ 
นอกจากพิมพ์ออกเป็นหนังสือมากมายหลายภาษาแล้วเรื่องนี้ยังน ามาท าเป็นละครบอร์ดเวย์ในนิวยอร์กและ
ประเทศอังกฤษ สร้างภาพยนตร์ และออกแดสงทางโทรทัศน์ด้วยเป็นที่ยกย่องว่าเป็นเรื่องจริงที่อมตะ ชื่อของแอนน์ 
แฟร้งค์ จึงแพร่สะพัดไปทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ (ณัฐกร  เวียงอินทร์,2018) 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความยากล าบากและผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิว  
ที่ได้เล่าเรื่องราวระหว่างที่หลบซ่อนตัวจากการกวาดต้อนชาวยิวในช่วงปีค.ศ. 1942-1944 แม้บันทึกลับของแอนน์ 
แฟร้งค์ จะไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างสงครามความยากล าบากต่าง ๆ ที่ชาวยิวประสบพบเจอออกมาได้อย่าง
เด่นชัดมากนัก เนื่องจากแอนน์นั้นต้องซ่อนตัวอยู่ภายในที่ซ่อนลับ จึงไม่มีโอกาสได้เห็นและสัมผัสกับเรื่องราวนั้น ๆ 
โดยตรงแต่ก็สามารถสะท้อนความยากล าบากและผลกระทบในการด ารงชีวิต ความหวาดกลัว ความเครียดที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการหลบซ่อนได้เป็นอย่างดี จึงเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของงานเขียนชิ้นนี้ที่สามารถ
ถ่ายทอดความเป็นยิวและผลกระทบของชาวยิวในช่วงที่ฮิตเลอร์ปกครองออกมาได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค ์

       เพ่ือศึกษาผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ที่มีผลต่อชาวยิวในปี ค.ศ.1942-1944  
ผ่านบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ ในด้านการด ารงชีวิต ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ 



676 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. เลือกประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่สนใจในการศึกษา โดยเลือกศึกษาจากหนังสือที่ถือเป็นหลักฐาน 
ปฐมภูมิ คือ “บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์”  โดยใช้กรอบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ จากนั้นเลือกศึกษาในประเด็น
ผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ในปี ค.ศ.1942-1944 ที่ปรากฏในบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์
ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด ารงชีวิต ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ 

2. ผู้วิจัยได้อ่านหนังสือบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ ฉบับแปลภาษาไทยเพ่ือเก็บข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือ 
รวมถึงรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาประกอบการวิจัยเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการอ่านหนังสือบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ มาวิเคราะห์ผลกระทบ โดยคัดเฉพาะ
ส่วนที่เขียนให้เห็นถึงผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ในปี ค.ศ.1942-1944 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลกระทบทั้ง 3 ด้าน และน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยอื่น ๆ มาวิเคราะห์ร่วมด้วย  

4. ตรวจสอบข้อมูลทางประศาสตร์ที่วิเคราะห์จากหนังสือและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 
เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล และปรับปรุงแก้ไข และจัดท ารูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

ผลการศึกษา   
       จากการวิเคราะห์หนังสือบันทึกลับของแอนน์ แฟรงค์ (ฉบับสมบูรณ์เพ่ิมเติม) แปลโดย สังวรณ์  
ไกรฤกษ์ พบว่ามีผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ในปี ค.ศ.1942 -1944 ที่ปรากฏในหนังสือ
ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด ารงชีวิต ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
1. ด้านการด ารงชีวิต 
       จากนโยบายต่อต้านชาวยิวของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ส่งผลให้การด ารงชีวิตของชาวยิวซึ่งปรากฏในบันทึกลับ
ของแอนน์  แฟร้งค์ ได้รับผลกระทบ ดังนี้  
1.1 สภาพความเป็นอยู่หลังมีนโยบายต่อต้านชาวยิว 
       หลังจากที่มีนโยบายต่อต้านชาวยิว ชีวิตของครอบครัวแฟร้งค์เต็มไปด้วยความวิตกกังวลและหวาดหวั่น 
จนกระทั่งในปี ค.ศ.1938 หลังจากมีการสังหารหมู่ชาวยิวหลายครั้ง ท าให้ชาวยิวคนอื่น ๆ ได้ท าการอพยพหลบหนี
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังจากนั้นไม่นาน เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1940 ครอบครัวแฟร้งค์ได้รับผลกระทบ
อย่างหนักจนท าให้การใช้ชีวิตที่ เคยสุขสบายนั้นเปลี่ยนไป เริ่มต้นจากการที่มีสงครามภายในประเทศและ 
ในตอนสุดท้ายประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ยอมจ านนต่อฮิตเลอร์ และหลังจากนั้นชาวเยอรมันก็เริ่มเข้าสู่ฮอลแลนด์และ
ชาวยิวได้รับผลกระทบอย่างจริงจังเมื่อมีกฎหมายต่อต้านชาวยิวออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กฎหมายนูเร็มเบิร์ก 
ที่จ ากัดสิทธิการเป็นพลเมืองของยิว หรือกฎหมาย Aryanisation ที่มี เป้าหมายเพ่ือยึดทรัพย์สินชาวยิว  
การออกกฎหมายยังไม่ท าให้มีใครตาย แต่คนยิวจะไปขอเงินกู้ไม่ได้ แต่งงานกับชาวเยอรมันก็ไม่ได้ ถูกริบทรัพย์ 
นอกจากนี้ยังมีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ สนามกีฬา มีการก าหนดเวลาออกนอกบ้านและ
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ขอบเขตการใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้  ดังที่ปรากฏในบันทึกลับของ 
แอนน์ แฟร้งค์ วันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1942 ว่า  
       “ความเดือดร้อนของพวกเราชาวยิวก็เริ่มอย่างจริงจัง กฎหมายต่อต้านชาวยิวออกมาฉบับแล้วฉบับเล่า
ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว ล้วนท าความเดือดร้อนแก่พวกเราทั้งสิ้น เช่น ชาวยิวจะต้องติดเครื่องหมายดาวสีเหลือง
เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นคนชนชาติยิว ยิวจะต้องมอบรถจักรยานของตนแก่เจ้าหน้าที่ ยิวถูกห้ามไม่ให้ขึ้นรถรางหรือ  
ขับขี่ยวดยานใด ๆ แม้จะเป็นของตนเอง ยิวจะออกซื้อของได้เฉพาะเวลาบ่าย 3 โมงถึงบ่าย 5 โมงถ้าจะไปตัดผม
หรือเสริมสวย ก็ต้องไปร้านที่มีป้ายติดว่า ‘ร้านยิว’ เท่านั้น หลังเวลา 20 น. ถึง 6 โมงเช้ายิวจะออกนอกบ้านไม่ได้ 
แม้จะออกมานั่งที่สวนภายในบริเวณบ้านของตัวเอง ห้ามยิวเข้าโรงมหรสพและสถานบันเทิงเริงรมย์ใด ๆ ยิวจะเล่น
กีฬาในสนามสาธารณะไม่ได้ เช่น ว่ายน้ า เล่นเทนนิส ฮอกก้ี กรรเชียงเรือ และกีฬาต่าง ๆ ยิวจะไปมาหาสู่พวกคริส
เตียนไม่ได้ เด็กยิวจะไปโรงเรียนธรรมดาไม่ได้ ต้องไปโรงเรียนเฉพาะยิว โอ๊ย!  ยังมีข้อห้ามเข้มงวดอีกนานัปการ ” 
(บันทึกลับของแอนน์  แฟร้งค์ 2553 : หน้า 51-52)  
       การด ารงชีวิตของแอนน์ก่อนที่จะย้ายไปยังที่หลบซ่อน แอนน์ได้กล่าวไว้ว่าเธอต้องเดินจากโรงเรียนไปหา
หมอในตอนกลางวันเพราะผลจากนโยบายกีดกันผู้ที่ไม่ใช่อารยันออกจากประโยชน์ของพลเมืองเยอรมัน  
ท าให้ชาวยิวถูกห้ามไม่ให้ขึ้นรถรางแต่ยังสามารถนั่งเรือข้ามฟากได้ ซึ่งผู้ที่อยู่ร่วมในที่ซ่อนลับทั้งหมด 8 คน ได้แก่ 
แอนน์ แฟร้ง, มาร์กอท แฟร้งค์, อ๊อตโต้ แฟร้งค์, อิดิธ แฟร้งค์, แฮร์มันน์ วานเพล (นายวานดาน), ออกุสท์ วานเพล 
(นางวานดาน), ปีเต้อร์ วานเพล และฟริตซ์ เฟ็ฟเฟ่อร์ (อัลเฟร็ด) แอนน์ได้ เขียนเกี่ยวกับการที่ชาวยิวถูกเรียกตัว 
จากพวกเยอรมันในปี ค.ศ.1942 ซึ่งปรากฏตามข้อมูลว่าในปีนี้ผู้น าพรรคนาซีเยอรมัน 15 คน รวมทั้งนายอดอล์ฟ  
ไอซมาน (Adolf Eichmaan) ได้ปรึกษาหารือกันเพ่ือหาบทสรุปสุดท้ายส าหรับปัญหาของชาวยิว (The final 
solution of the jewish question) ผลการปรึกษาหารือในครั้งนั้นท าให้มีการอพยพชาวยิวจากทั่วทั้งยุโรปที่นาซี
ยึดครองไปยังค่ายกักกันในภาคตะวันออก เพ่ือน าไปปฏิบัติ (treated) ตามบทสรุปสุดท้ายชาวยิวบางกลุ่ม 
ถูกประหารชีวิตบางกลุ่มถูกบังคับให้ท างานหนักในกองทัพกรรมกรขนาดใหญ่ภายใต้สภาพที่ขาดแคลนอาหาร 
อย่างหนัก ทั้งนี้เพ่ือเร่งก าจัดชาวยิวส่วนที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่ 
 การใช้ชีวิตของแอนน์และสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในที่ซ่อนลับนั้นก็มีผู้ช่วยเหลือจากประเทศเนเธอร์แลนด์ แอนน์
กล่าวว่าในระหว่างที่ครอบครัวแฟร้งค์เดินทางไปยังที่ซ่อนผู้คนที่ก าลังไปท างานมองดูพวกเขาด้วยความเห็นใจ  
เห็นได้จากสีหน้าของพวกเขาว่าเขาเสียใจที่ไม่กล้าแสดงไมตรีจิตรับขึ้นรถไปด้วยทั้ง ๆ ที่เห็นพวกเขาหอบหิ้วของ
พะรุงพะรัง ดาวเหลืองที่เสื้อของชาวยิวเป็นค าสั่งห้ามอยู่ในตัวแล้วแต่ก็ยังมีผู้ให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาในการ
หลบซ่อนครั้งนี้ โดยการช่วยเหลือนั้นท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้หลบซ่อนเป็นไปในสถานการณ์ที่ไม่แย่
มากนัก  
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1.2 กิจวัตรประจ าวันในระหว่างการหลบซ่อน 
       ภายหลังจากที่หลบซ่อนแอนน์ได้เล่าถึงกิจวัตรประจ าวันและกฎระเบียบของที่ซ่อนลับไว้มากมาย  
โดยในระยะแรกที่เข้าไปอาศัยอยู่ภายในที่ซ่อนสมาชิกไม่สามารถส่งเสียงดังได้เนื่องจากอาจเป็นที่น่าสงสัยและ 
คนภายนอกอาจได้ยินเสียง พวกเขาไม่สามารถมองออกไปที่นอกหน้าต่างได้ ออกไปข้างนอกไม่ได้และต้องเงียบ  
ให้ได้มากที่สุด แต่พวกเขาก็ยังสามารถท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมกันได้ เช่น การอ่านหนังสือและการเล่มเกมต่าง ๆ 
เพียงแค่ต้องระวัง เป็นอย่างมากเ พ่ือความปลอดภัย ท างานตามที่ผู้ ช่ วยเหลือได้น ามาให้พวกเขาท า  
เช่น การแคะเมล็ดเชอร์รี่ เพ่ือจะให้ผู้ช่วยเหลือได้น าไปบรรจุกระป๋อง ดังที่ปรากฏในบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ 
วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1942 ว่า 
        “ที่นี่ก็ไม่เลวจนเกินไปนัก เพราะเราท าอาหารได้ และฟังวิทยุในอ๊อฟฟิศส่วนตัวได้ คุณไคล์แมน เมี้ยป 
กับเบ็ปช่วยเรามาก เรามีผักรูบาร์บ ผลสตรอส์เบอร์รี่และเชอร์รี่กระป๋อง ตอนนี้จึงยังไม่น่าเบื่อนักเรามีหนังสือสะสม
ไว้อ่าน และก าลังจะซื้อเกมส์ต่าง ๆ มาเล่น แน่ละ เรามองออกนอกหน้าต่างไม่ได้ ไปข้างนอกก็ไม่ได้ และเราต้อง
เงียบ คนชั้นล่างจะได้ไม่ได้ยินเสียงเรา” (บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ 2553 : หน้า 74)         

 แสดงให้เห็นถึงความยากล าบากในการใช้ชีวิต หวาดระแวงว่าคนนอกจะได้ยินเสียง นอกจากนี้ ในวันที่  
9 พฤษภาคม ค.ศ.1944 แอนน์ได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจ าวันคือ พนักงานที่บริษัทไม่ออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน จึงท าให้ผู้หลบซ่อนต้องอยู่อย่างระมัดระวัง ไม่ส่งเสียงดังในช่วงเวลานั้น แม้ว่าชีวิต
ระหว่างหลบซ่อนของพวกเขาจะไม่ได้ราบรื่นมากนัก สภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่ท าให้พวกเขารู้สึกหดหู่  
ในบางครั้งนั้น ไม่ได้ท าให้พวกเขาละเลยความส าคัญของเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ ที่จะท าให้วันวันหนึ่งมีเสียง
หัวเราะและรอยยิ้มปรากฏขึ้น พวกเขามีการจัดงานวันเกิดให้แก่สมาชิกที่อาศัยอยู่ในที่ซ่อนลับ ในหนึ่งปีนั้นแม้จะ
พบเจอกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวร้าย ๆ มามากเพียงใด แต่อย่างน้อยพวกเขาก็จะมีหนึ่งวันที่สมาชิกและ 
ผู้ช่วยเหลือได้มอบความสุขให้แก่เขาเหล่านั้น ดังที่ปรากฏในบันทึกเม่ือวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1944  
       “วันคล้ายวันเกิดของฉันผ่านไปอีกครั้ง ฉันอายุ 15 ปีแล้ว ได้รับของขวัญมากมาย เช่น หนังสือ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ทั้ง 5 เล่ม โดยสเปรงเจอร์ ชั้นใน 1 ชุด ผ้าเช็ดหน้า 1 ผืน โยเกิร์ต 2 ขวด แยม 1 กระปุก คุกกี้
น้ าผึ้ง 2 ชิ้น หนังสือพฤกษาศาสตร์จากพ่อและแม่ มาร์กอทให้สร้อยข้อมือ สมุดติดภาพหนึ่งเล่มจากนายและ 
นางวานดาน ดอกสวีทพีจากหมอดุสเซิ่ล ขนมและสมุดจากเมี้ยปและเบ็ป ที่ถูกใจที่ สุดคือ หนังสือเรื่อง ‘มาเรีย  
เธเรซา’ และเนยแข็งครีม 3 ก้อนจากคุณคูเกล้อร์ ได้ดอกพิโอนี่น่ารัก 1 ช่อจากปีเต้อร์ ” (บันทึกลับของแอนน์ 
แฟร้งค์ 2553 : หน้า 424) 
       สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในที่ซ่อนพวกเขาใช้จนเก่า พวกเขาใช้ผ้าน้ ามันปูโต๊ะเพียงผืนเดียว ผ้ าเช็ดชาม 
ก็เก่าขาด สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องใช้ซ้ าและใช้ร่วมกันบ้าง เมื่อระยะเวลาผ่านไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ในตอนกลางคืน เมื่อได้ยินเสียงปืนพวกเขาจะคลานเข้าไปใต้เตียงและกล่าวปลอบกันในบางครั้ง การใช้ชีวิตร่วมกัน
ของสมาชิกทั้ง 8 คน มีเรื่องราวเกิดขึ้น ทั้งทะเลาะวิวาท ไม่เข้าใจกัน ช่วยเหลือกัน ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  
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เมื่อมีงานเทศกาลต่าง ๆ พวกเขาจะร่วมฉลองเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยกันเสมอ เป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่ ท าให้พวกเขายิ้มได้ 
ในสถานการณ์เช่นนี้  

1.3 การขาดแคลนปัจจัยสี่ 

       ที่อยู่อาศัยของผู้หลบซ่อน คือ บ้านเลขที่ 263 ถนนพริ้นเซิ่นกรัคต์ อาคารที่ท างานเก่าของพ่อแอนน์ 
ในเมืองอัมสเตอร์ดัมเป็นห้องลับบนหลังคาที่ปกปิดร่องรอยได้อย่างมิดชิด ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังประตูบานเก่า  
ที่ชั้นสามจะเป็นประตูไปสู่ที่ซ่อนลับ ภายในยังแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ อย่างสลับซับซ้อน ทั้งห้องนอนห้องท างาน 
ห้องนั่งเล่น ห้องครัวเล็ก ๆ ที่ดัดแปลงจากห้องทดลอง ห้องน้ า และห้องส้วม ที่ซ่อนของพวกเขาแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่  
ใช้สอยได้อย่างลงตัว เพียงแต่ต้องใช้ร่วมกันหลายคนจึงอาจเกิดปัญหาในระยะหลัง ดังที่ปรากฏในบันทึกว่า 

  “ประตูด้านขวาของชานพักนั่นแหละที่น าไปสู่ ‘ที่ซ่อนลับ’ ของเราทางด้านหลังอาคาร ไม่มีใครเดาออก
เลยว่าจะมีห้องหลายห้องสลับซับซ้อนซ่อนอยู่เบื้องหลังประตูเทาทึม ๆ นั้นมีบันไดขั้นเดียวอยู่หน้าประตู พอก้าวขึ้น
เราก็จะอยู่ภายในสถานที่ซ่อน มีบันไดชันอยู่ตรงข้ามทางเข้าพอดี ด้านซ้ายของบันไดนี้มีทางแคบยาวน าไปสู่ห้อง 
ที่ใช้เป็นห้องนั่งเล่นและห้องนอนของพ่อกับแม่ ถัดจากห้องนี้เป็นห้องขนาดเล็กกว่าใช้เป็นห้องนอนและห้องท างาน
ของมาร์กอทกับฉัน ด้านขวามีห้องอาบน้ าเล็ก ๆ ไม่มีหน้าต่าง มีแต่อ่างประตูตรงมุมเปิดไปยังห้องส้วม และ  
อีกประตูหนึ่งเปิดเข้าห้องมาร์กอทกับฉัน” (บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ 2553 : หน้า 70) 

 อาหารของผู้หลบซ่อน ครอบครัวแฟร้งค์ ได้เตรียมการหลบซ่อนมานาน จึงท าให้มีเสบียงอาหารมากพอ 
อาหารของพวกเขาในช่วงแรกมีอาหารกระป๋อง ผลสตรอว์เบอร์รี่ เชอร์รี่กระป๋อง และผักรูบาร์บ (rhubarb) แต่การ
ที่มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นก็อาจท าให้ต้องประหยัดและต้องปรับเปลี่ยนการรับประทานในช่วงหลังที่อาศัยอยู่ในที่ซ่อนนี้  
แต่พวกเขาก็มีผู้ช่วยเหลือที่คอยซื้ออาหารจากข้างนอกมา โดยจะใช้บัตรปันส่วนในการซื้อของต่าง ๆ รวมไปถึง  
พวกเขาสามารถสั่งซื้อของจากตลาดมืดได้ พวกเขาซื้อเนื้อจากตลาดมืดเป็นจ านวนมากเพ่ือเป็นเสบียงเก็บไว้
รับประทานในกรณีที่ตกอยู่ภาวะคับขัน พวกเขาท าไส้กรอกเก็บไว้ในกระป๋องและเมื่อถึงวันพิเศษ เช่น ในวันเกิด
ของสมาชิกผู้หลบซ่อน พวกเขาจะได้รับของขวัญจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ และผู้ช่วยเหลือเป็นอาหาร เช่น ไข่ เนย คุกกี้ 
น้ ามะนาว ขนมปัง คอนยัค เครื่องเทศ สมาชิกคนอื่น ๆ ก็มีการสะสมเสบียงอาหารไว้ส่วนตัว 
       เครื่องนุ่งห่มของผู้หลบซ่อน  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้หลบซ่อนนั้นไม่ได้มีมากนัก พวกเขาน ามาจาก  
ที่บ้านเท่าที่จะสามารถน ามาได้ เพ่ือที่จะไม่ได้เป็นที่สังเกต ในตอนแรกเครื่องนุ่งห่มไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ส าหรั บ 
พวกเขามากนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายที่มีความเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ที่ทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลา ท าให้ในระยะหลังพวกเขาจึงประสบปัญหาเครื่องแต่งกายที่มีขนาดไม่พอดีตัวและต้องใช้ร่วมกัน  
รวมไปถึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในวันที่ย้ายเข้ามาแอนน์บอกว่าพวกเขาใช้วิธีการสวมเสื้อผ้าซ้อน ๆ กันหลาย
ตัวเท่าท่ีจะสามารถใส่มาได้มากท่ีสุดเพราะพวกเขาไม่สามารถถือกระเป๋าเสื้อผ้าไปได้ ตามท่ีปรากฏในบันทึกวันที่ 8 
กรกฎาคม ค.ศ. 1942 ว่า 
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       “เราแต่งตัวสวมเสื้อผ้าซ้อน ๆ กันหลายตัวราวจะไปขั้วโลกเหนือเพราะประสงค์จะเอาเสื้อผ้าไปให้ได้ 
มากที่สุดเท่าที่จะบรรทุกตัวไปได้ ไม่มียิวคนไหนดอกที่จะเผลอเดินลอยนวลออกไปข้างนอกโดยถือกระเป๋าเสื้อผ้า 
ฉันใส่เสื้อกั๊ก 2 ตัว กางเกง 3 ตัว กระโปรงชุด 1 ชุด แล้วยังมีกระโปรงสั้นสวมทับเสื้อนอก เสื้อคลุมฤดูร้อน ถุงเท้า 
2 คู่ รองเท้าผูกเชือก 1 คู่ หมวกไหมพรม ผ้าพันคอและอ่ืน ๆ อีก” (บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ 2553 : หน้า 67) 
 นอกจากนี้ การขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มท าให้พวกเขาประสบปัญหาความยากล าบากในการใช้ชีวิตในช่วงฤดู
หนาว เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีเสื้อผ้าที่สามารถบรรเทาความหนาว
เย็น รวมถึงไม่มีผ้าห่มเพียงพอส าหรับ 8 คน ดังที่ปรากฏในบันทึกเมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1944 ว่า  
       “ฉันรู้สึกหนาวมากจึงร้องขึ้นว่า ‘กรุณาให้อะไรฉันสวมสักหน่อยเถิด ฉันหนาวเหลือเกิน’ แล้วใครคนหนึ่ง 
ก็โยนกางเกงรัดเข่าไหมพรมให้ ฉันสวมทับเสื้อนอนทันที ทับด้วยเสื้อเอวจั๊มพ์สีแดงกระโปรงด า ถุงเท้าขาว และ 
ถุงเท้ากีฬาอีกหนึ่งคู่ซ่ึงเป็นรูปรุไปหมด” (บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ 2553 : หน้า 354) 

       ยารักษาโรคของผู้หลบซ่อน ในขณะที่หลบซ่อนนั้น พวกเขามีการเตรียมยารักษาโรคที่จ าเป็น เมื่อครั้งที่
มาร์กอทพ่ีสาวของแอนน์ป่วยเป็นไข้หวัด  เขาถูกห้ามไม่ให้ไอและให้กินยาโคเดอีนเข้าไปมาก ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ภายในที่หลบซ่อนนี้มีการเตรียมยารักษาโรคที่ส าคัญไว้ และที่ส าคัญคือหนึ่งในสมาชิกที่หลบซ่อนมีคนที่เป็นหมอ  
อยู่ด้วย เขาสามารถช่วยดูอาการ ให้ค าแนะน าและการรักษาเบื้องต้นแก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้ เมื่อตอนที่แอนน์ป่วย 
คุณหมอดุสเซิ่ลก็ได้ท าการตรวจและให้ค าแนะน า แต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็เป็นความยากล าบากที่ป่วยและ  
ไม่สามารถไอหรือส่งเสียงที่ห้ามได้ยาก  นอกจากนี้ยังมีการน าส่วนประกอบส าคัญที่มีในขณะนั้นมาผสมกัน  
เพ่ือบรรเทาอาการป่วย และหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยบรรเทาอาการป่วย  

2. ด้านการศึกษา 

       ก่อนที่ฮิตเลอร์จะมีอ านาจ ชาวยิวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีฐานะร่ ารวย ครอบครัวแอนน์ก็เป็นหนึ่ง  
ในชาวยิวที่มีฐานะร่ ารวย จึงท าให้แอนน์ได้มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีแห่งหนึ่ง คือ อนุบาลมอนเตสเซอรี่
ทันทีและอยู่จนถึง 6 ขวบ  

2.1 พรรคนาซีประกาศให้มีโรงเรียนส าหรับชาวยิว  

       แอนน์ได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมของชาวยิว ซึ่งในความจริงแล้วแอนน์ควรจะอยู่เพียงชั้น 7 ในโรงเรียน
อนุบาลมอนเต็สเซอรี่ แต่เมื่อมีกฎว่าชาวยิวจะต้องเข้าโรงเรียนส าหรับยิ วเท่านั้น แอนน์จึงจ าต้องเข้าเรียน 
ในโรงเรียนมัธยมยิวแต่การเรียนการสอนของโรงเรียนยิวนั้นก็มีรูปแบบคล้าย ๆ กับโรงเรียนมัธยมทั่วไปมีคุณครู  
มีนักเรียน มีการเรียนการสอน มีการสอบและการเลื่อนชั้น ดังที่ปรากฏในบันทึกลับ ดังนี้ 

       “ชั้นปีหนึ่งของเราทั้งชั้นหวั่นวิตกเรื่องผลสอบ จะมีการประชุมครูเร็ว ๆ นี้ ระหว่างนี้ก็คาดกันว่าใคร  
ได้เลื่อนชั้น ใครจะซ้ าชั้น ฉันไม่วิตกส าหรับตัวเองและเพ่ือน ๆ ผู้หญิงดอก คงจะสอบผ่านแน่ ถึงแม้ฉันจะท าข้อสอบ
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วิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ดีนัก เรารอคอยผลสอบด้วยความอดทน ตอนนี้เราต่างก็ให้ก าลังใจกันพลางไปก่อน ฉันชอบ
ครูที่โรงเรียนทุกคน มีครูชาย 7 คน และครูหญิง 2 รวมเป็น 9 คน” (บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ 2553 : หน้า 55) 

2.2 พรรคนาซีประกาศให้ทุกโรงเรียนงดรับนักเรียนเชื้อสายยิว 

       ภายหลังพรรคนาซีประกาศให้ทุกโรงเรียนงดรับนักเรียนที่มีเชื้อสายยิวเข้ามาเรียนต่อโดยเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 
1933 เป็นต้นมาและหลังจากนั้นพอถึง ปี ค.ศ.1938 จึงมีกฎหมายห้ามคนเชื้อสายยิวทุกเพศทุกวัยเรียนหนังสือหรือ
ศึกษาต่อไม่ว่าจะระดับชั้นใด ๆ เป็นเหตุให้แอนน์ต้องออกจากโรงเรียนและเรียนหนังสืออยู่ภายในบ้านของเธอ  
โดยมีพ่อเป็นผู้สอนในวิชาต่าง ๆ โดยแอนน์เขียนในบันทึกว่า 

       “โรงเรียนเริ่มเปิดอีกแล้ว! ฉันก าลังเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างหนักและสามารถท่องการผันกริยานอกกฎ  
ได้วันละ 5 ค าแต่ฉันลืมที่เคยเรียนไว้เดิมที่โรงเรียนไปเสียมากมาย ปีเต้อร์นั้นโอดครวญเรื่องภาษาอังกฤษของเขา 
เราเพ่ิงได้รับหนังสือเรียน 2-3 เล่ม ส่วนสมุด ดินสอ ยางลบนั้นเราน าติดตัวมาด้วยมากพอ ‘พิม’ (ชื่อเล่นของพ่อ) 
อยากให้ฉันช่วยเรื่องภาษาดัตช์ฉันยินดีจะช่วยเพ่ือแลกกับการเรียนฝรั่งเศสและวิชาอ่ืน ๆ จากพ่อ แต่พ่อมักจะ  
ท าผิดอย่างไม่น่าเชื่อเลยในการเรียน” ( บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ 2553: หน้า 86)    

2.3 นโยบายการศึกษาของพรรคนาซี 

 John Simkin ได้ศึกษาเรื่อง Education in Nazi Germany โดยกล่าวถึงว่า การโฆษณาชวนเชื่อและ

ค่านิยมที่ถูกสร้างขึ้นมาอบรมให้คนเยอรมันเชื่อและปฏิบัติตามมาตั้งแต่ยังเด็กในช่วงที่นาซีเถลิงอ านาจ ฮิตเลอร์
และพรรคนาซีต้องการสร้างประเทศเยอรมันให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนอกจากจะสร้างแสนยานุภาพทางทหารแล้ว 
การสร้างพลเมืองในอุดมคติของพรรคนาซีก็คือรากฐานส าคัญที่จะท าให้ความฝันของฮิตเลอร์และพรรคนาซีเป็นจริง 
มันจึงหนีไม่พ้นในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ  

       การศึกษาจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของฮิตเลอร์ เมื่อตอนเป็นเด็กครูคนเดียวที่เขาชอบที่สุดในโรงเรียนมัธยม
คือเลโอโปลด์ พอทช์ ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์คนส าคัญของเขา คุณครูพอทช์ ก็เช่นเดียวกับผู้คนจ านวนมาก  
ที่อาศัยอยู่ ในออสเตรียตอนบน เขาเป็นชาวเยอรมันผู้รักชาติ  เขาเคยสอน ฮิตเลอร์และเพ่ือนนักเรียน 
ของเขาเกี่ยวกับชัยชนะของเยอรมันเหนือฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1870 และ ค.ศ.1871  และกล่าวต าหนิชาวออสเตรีย
เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมในชัยชนะเหล่านี้ อัครมหาเสนาบดีคนแรกของจักรวรรดิเยอรมัน อ็อตโตฟอนบิสมาร์ค คือ
หนึ่งในวีรบุรุษคนส าคัญของฮิตเลอร์เสมอมา เมื่อฮิตเลอร์ครองอ านาจการปกครองได้แล้ว เขายกย่องการสอนของ
คุณครูพอทช์ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิพลในก าหนดแผนการของเขาในอนาคตการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาครั้งใหญ่
ในเยอรมันเริ่มขึ้นทันทีที่ฮิตเลอร์ครองอ านาจเยอรมันได้อย่างเบ็ดเสร็จ ฮิตเลอร์ท าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของ
โรงเรียนทันทีเขาสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท าหลักสูตรการศึกษาในเรื่อง “ความตระหนักทางเชื้อชาติ หรือ 
racial awareness” ในโรงเรียนทุกแห่ง เด็กนักเรียนทุกชั้นทุกวัยจะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ โรงเรียนและเด็ก ๆ  
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จะได้รับการสอนให้รับรู้ถึงหน้าที่ทางเชื้อชาติของพวกเขาในฐานะที่พวกเขาก าลังใช้ชีวิตอยู่ใน “ชุมชนแห่งเชื้อชาติ” 
นอกจากนี้พวกเขายังได้รับการศึกษาที่เน้นในเรื่องของชีววิทยาและธรรมชาติวิทยาซึ่งก็กลายเป็นวิชาบังคับที่เด็ก ๆ 
ทุกคนต้องเรียนรู้ เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ที่ “มีคุณค่า” และ “ไร้คุณค่า” รวมถึงเพศศึกษาและโรคทางพันธุกรรม ฮิตเลอร์
จัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับเชื้อชาติขึ้นมาและส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการวัดขนาดศีรษะของนักเรียนทุกโรงเรียน ตรวจสอบ
สีของดวงตา สีผิว และสีเส้นผมเพ่ือเปรียบเทียบและจ าแนกกับแผนภูมิประเภทของชาวอารยันหรือนอร์ดิก และ
สร้างแผนผังตระกูลของพวกเขาเองเพ่ือที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพให้สมบูรณ์และบริสุทธิ์ รวมทั้งจ าแนกเผ่าพันธุ์
ที่ด้อยกว่าอย่างชาวยิว หรือ เผ่าพันธุ์อ่ืน ๆ จึงท าให้คนเยอรมันทุกเชื้อชาติในช่วงเวลานั้นตื่นตัวอย่างมากกับ
นโยบายนี้  
 นโยบายการศึกษาของพรรคนาซีก็ส่งผลต่อครูอาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เช่นกัน ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1933 ครูอาจารย์ที่มีเชื้อสายยิวทุกคนถูกไล่ออกจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเยอรมัน โดยไม่ได้รับบ าเหน็จ
บ านาญหรือเงินชดเชยใด ๆ พรรคนาซีไม่ต้องการให้มีครูอาจารย์ที่มีเชื้อสายต่ าต้อยเหล่านี้ตามอุดมคติของพรรค 
มาสอนให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยเด็ดขาดเพ่ือการรักษาความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติและสังคม ส่วนครู
อาจารย์ที่ เป็นชาวเยอรมันแท้ ๆ ทุกคนจะต้องเข้าร่วม “สมาคมครูแห่งพรรคนาซี หรือ Nazi Teachers’ 
Association” ซึ่งจะก าหนดนโยบายและอบรมครูรวมทั้งตรวจสอบการท างานของพวกเขาว่าตรงตามที่พรรค
ก าหนดหรือได้น าไปปฏิบัติจนส าเร็จหรือไม่ ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนครูทุกคนต้องไปโรงเรียน โดยพรรคนาซีจะส่ง
เจ้าหน้าที่มาจัดกิจกรรมอบรมแนวทางการส่งเสริมแนวคิดของพรรคนาซี เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามที่พรรคต้องการ หากครูคนใดมีแนวคิดต่อต้านหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางของ
พรรค นักเรียนทุกคนจะต้องรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของพรรคนาซีเป็นการด่วน เมื่อนักเรียนสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ของพรรคนาซีเกี่ยวกับวิธีการสอนของครูที่โรงเรียน นั่นจึงท าให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างครูกับนักเรียน  
ในห้องเรียน       
 ผลกระทบของการกระท าของนาซีและนโยบายต่อคนหนุ่มสาว คุณภาพและความก้าวหน้าของการศึกษา
ในโรงเรียนลดลง ทักษะทางวิชาทางวิชาการได้รับผลกระทบมากที่สุด มีโรงเรียนสหศึกษาน้อยมากโอกาส  
ทางการศึกษาลดลง เด็กผู้หญิงจะได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะหลักสูตรในการเรียนของพวกเขาถูกจ ากัด 
เฉพาะแค่การเป็นแม่บ้านแม่เรือนและมีเพียงผู้หญิงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  ในช่วงปี ค.ศ.1939 
เด็กนักเรียนชาวยิวถูกข่มเหงรังแกในโรงเรียนโดยปราศจากการดูแลหรือลงโทษเด็กท่ีกระท าผิด แต่เยาวชนเยอรมัน
กลับชอบที่จะได้ท ากิจกรรมของพรรคที่จัดขึ้น มีกิจกรรมใหม่ ๆ มากมายมาให้ได้ท าในช่วงสุดสัปดาห์ เช่น  
การปีนเขา เดินป่า กิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง หรือกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์อ่ืน ๆ นอกจากนี้บรรดา
สมาชิกยุวชนฮิตเลอร์ พวกเขาช่วยรวบรวมและแจกจ่ายเสื้อผ้าและอาหารส าหรับคนยากจนในฤดูหนาว พวกเขา
บางคนยังได้รับเลือกให้ไปยืนเฝ้าหน้าประตูส านักงานของฮิตเลอร์ที่พวกเขาถูกปลูกฝังให้เทิดทูนบูชา พวกเขา  
มีอิสระมากขึ้นจากพ่อแม่ของตนเอง สมกับค าขวัญที่ว่า “เยาวชนต้องได้รับการชี้น าจากเยาวชน” นโยบาย
การศึกษาของพรรคนาซี หล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนกว่า 7 ล้านคน กลายเป็นพลเมื องที่นาซีต้องการ  
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คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่ได้ต่อต้านพรรคนาซี แท้จริงแล้วหลายคนเชื่อฟังพรรคนาซีมากกว่าพ่อแม่ของพวกเขา  
บางคนถึงกับประณามพ่อแม่ของพวกเขา หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ปกครองของเขามีแนวคิดเป็นภัยต่อพรรค 
สิ่งเหล่านี้ท าให้เยาวชนมีระเบียบวินัยมากกว่าในประเทศอ่ืน ๆ ของยุโรป แต่ทว่าพรรคนาซีดึงดูดปัญญาชน 
ที่ก าลังเรียนในระดับอุดมศึกษาได้น้อยกว่าเด็กนักเรียนที่ก าลังเรียนในโรงเรียน พวกเขาเหล่านี้รู้เท่าทันและเติบโต
มาช่วงก่อนที่เยอรมันจะถูกนาซีปกครองประเทศ ปัญญาชนพวกนี้หลายคนกลายมาเป็นผู้น าขององค์กรต่อต้า น
พรรคนาซี หรือมีส่วนร่วมในความพยายามลอบสังหารฮิตเลอร์ในช่วงก่อนสงครามจะเริ่มและก่อนสงครามจะยุติ    
   
3. ด้านเศรษฐกิจ 
 ตั้งแต่พรรคนาซีก้าวขึ้นมามีอ านาจ ได้ออกกฎหมายหลายฉบับเพ่ือจ ากัดสิทธิของชาวยิว เช่น กฎหมาย  
นูเร็มเบิร์กที่จ ากัดสิทธิการเป็นพลเมืองของชาวยิวหรือกฎหมาย Aryanisation ที่มีเป้าหมายเพ่ือยึดทรัพย์สิน
ชาวยิว แอนน์ แฟร้งค์และครอบครัวเคยเป็นครอบครัวชาวยิวที่สุขสบาย ไม่ได้มีปัญหาทางการเงินจนกระทั่ง  
ต้องหลบซ่อนตัวจากการกวาดต้อนชาวยิว จากประโยคในบันทึกลับของ แอนน์ แฟร้งค์ วันที่ 20 มิถุนายน  
ค.ศ.1942 ทีก่ล่าวว่า  
       “หลังเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1940 ชีวิตอันสุขสบายของเราได้มลายสิ้น เริ่มด้วยสงคราม แล้วประเทศ
ฮอลแลนด์ก็ยอมจ านนต่อฮิตเลอร์ จากนั้นชาวเยอรมันหลั่งไหลเข้าสู่ฮอลแลนด์ นับแต่นั้นความเดือดร้อนของ 
พวกเราชาวยิวก็เริ่มอย่างจริงจัง”  (บันทึกลับของ แอนน์ แฟร้งค์ 2553 : หน้า 51) 

       แสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะมีสงครามและการกวาดล้างชาวยิวนั้นแอนน์ แฟร้งค์ อยู่ในครอบครัวที่ดีและมีชีวิต
ที่สุขสบาย ไม่ได้ขาดหรือขัดสนอะไร ซึ่งคนยิวในเนเธอร์แลนด์ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย ส่วนใหญ่ฐานะดี เพราะ  
ท าการค้า อยู่ในสังคมชนชั้นสูง ครอบครัวแอนน์ก็เป็นหนึ่งในชาวยิวที่มีฐานะที่ดี เนื่องด้วยเศรษฐกิจที่คล่องตัว 
จนกระท่ังฮิตเลอร์ขึ้นมามีอ านาจ   

 บันทึกลับที่เขียนขึ้นหลังจากที่แอนน์ แฟร้งค์ ครอบครัวของเธอและคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในที่ซ่อนลับจ านวน 
8 คน แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่มีต่อชาวยิวที่หลบซ่อนตัวจากการกวาดล้างชาวยิว เนื่องจาก 
การกวาดต้อนชาวยิวท าให้ไม่สามารถท างานได้อย่างอิสระเสรี เมื่อถูกหมายเรียกตัวก็ต้องไปตามหมายเรียกตัว  
ซึ่งกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เขียนขึ้นในขณะนั้นอาจส่งผลในทางที่ดีต่อชาวเยอรมัน แต่กลับไม่ส่งผลดีกับ
ชาวยิว เศรษฐกิจของเยอรมันนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี ฟ้ืนตัวจากตอนหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 เพราะฮิตเลอร์ใช้นโยบายประชานิยม เช่น สร้างระบบสาธารณูปโภคส าคัญ ๆ  แก่คนเยอรมัน เช่น  
ทางหลวงจึงเป็นการจ้างงานและการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ ส่วนบริษัทที่รับผิดชอบก็เป็นแบบรัฐนิยม ส่วนใหญ่ 
เป็นบริษัทของเยอรมัน ซึ่งก็ได้ผลประโยชน์จากการยึดทรัพย์สินของชาวยิว แต่ในทางตรงกันข้ามชาวยิว  
โดนยึดทรัพย์สิน กฎหมายต่าง ๆ ไม่ได้เอ้ือต่อชาวยิว ท าให้ฐานะทางการเงินของชาวยิวแย่ลง 
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 จากบันทึกลับของแอนน์แฟร้งค์แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางสังคมของชาวยิวที่หลบซ่อนตัวในการ 
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า นโยบายของพรรคนาซีที่ประกาศยกเลิกธนบัตรของชาวยิวและสภาวะเงินเฟ้อ 
ในช่วงสงคราม ดังต่อไปนี้  
3.1 ตลาดมืด 
       ในปี 2013 พัชรพร สุธาสินีนนท์ ได้ให้ความหมายของตลาดมืดเอาไว้ว่า ตลาดมืด คือ ตลาดที่มีการซื้อขาย

สินค้าในราคาที่ผิดกฎหมาย เกิดจากผลการควบคุมสินโดยรัฐบาล เช่น การก าหนดราคาขั้นสูงของสินค้า  อัตรา  
การแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น ในกรณีนี้จะก่อให้เกิดการขาดแคลนหรืออุปสงค์ส่วนเกินขึ้น หากไม่สามารถควบคุม 
หรือ ควบคุมได้ไม่ทั่วถึงจะท าให้มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันในราคาหรืออัตราที่สูงกว่ารัฐบาลก าหนดไว้  
การก าหนดราคาสินค้าในตลาดมืด (Pricing) อาจจะแพงกว่า ราคาในตลาดปกติ หรือ อาจจะถูกกว่า ราคาในตลาด
ปกติก็ได ้
       หลังจากที่ครอบครัวแอนน์ แฟร้งค์ และผู้หลบซ่อนคนอ่ืนเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในที่ซ่อนลับ ครอบครัวของ
แอนน์ แฟร้งค์และผู้หลบซ่อนคนอ่ืนนั้นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ต้องใช้เงินเก็บในการด ารงชีวิต  
ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการหาซื้อได้จากตลาดมืด ต้องซื้อของผ่านตลาดมืด และใช้คูปองปันส่วนอาหาร  เพ่ือแลก
อาหารมาประทังชีวิต เห็นได้จากข้อความในบันทึกลับของ แอนน์ แฟร้งค์ วันที่ 8 พฤษภาคม 1944  
       “มีซุปผักใส่เนื้อปั้นก้อนเล็ก ๆ เนยแข็ง ขนมปัง ออเดิร์ฟท่ีมีไข่ และเนื้อย่าง เค้กนานาชนิด เหล้าองุ่น และ
บุหรี่ จะดื่มจะกินกันมากแค่ไหนก็เชิญตามสบาย ทุกสิ่งหาซื้อทางตลาดมืด” (บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ 2553 :  
หน้า 392)  

       ท าให้เห็นว่าตลาดมืดในขณะนั้นเป็นแหล่งซื้อขายที่ส าคัญส าหรับผู้หลบซ่อนชาวยิว แต่ต้องใช้เงิน  
จ านวนมากซื้อของจากตลาดมืด ซึ่งในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองรัฐนาซีมีปัญหามากขึ้นเรื่อย ๆ ในการจัดหา
อาหารและสินค้าพ้ืนฐานให้กับประชากรชาวเยอรมัน เพ่ือเสริมการปันส่วนที่ก าหนดโดยรัฐหรือเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
สินค้า หลังสงครามชาวเยอรมันบางคนท าการค้าขายในตลาดมืด ธุรกิจที่มีความเสี่ยงการลงโทษรุนแรง 
3.2 พรรคนาซีประกาศยกเลิกธนบัตรชนิด 500 และ 1,000 กิลเดอร์ 
       ในบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.1943 เขียนไว้ว่า  
 “ทางการประกาศว่า ธนบัตรใบละ 500 กิลเดอร์และ 1,000 กิลเดอร์เป็นโมฆะ ใช้ไม่ได้อีกต่อไปนี่เป็น  
กับดักพวกค้าเงินตลาดมืด และคนมีเงิน‘มืด’อ่ืน ๆ รวมทั้งคนในที่ซ่อนเช่นเราด้วย ถ้าใครต้องการเอาธนบัตร 
1,000 กิลเดอร์ไปยื่นขอรับเงินใหม่ก็ต้องแสดงหลักฐานว่าได้เงินนั้นมาอย่างไร ธนบัตรเหล่านั้นยังใช้ช าระภาษีได้ถึง
สัปดาห์หน้าเท่านั้น ธนบัตรใบละ 500 ก็เช่นกัน บริษัท กีส์ จ ากัด มีธนบัตรธนบัตรใบละ 1,000 กิลเดอร์ซึ่งได้  
ใช้จ่ายภาษีส าหรับปีต่อไป ทุกอย่างก็เลยดูไม่มีปัญหา” (บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ 2553 : หน้า 152-153)  
ซึ่งกิลเดอร์ (Guilder, NLG) เป็นหน่วยเงินเนเธอร์แลนด์ ก่อนเปลี่ยนเป็นเงินสกุลยูโร  
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       ใน ค.ศ.2002 อัตราแลกเปลี่ยนใน ค.ศ.1940 คือ 1.88585  กิลเดอร์ เท่ากับ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ  
เมื่อมีประกาศยกเลิกธนบัตรใบละ 500 กิลเดอร์และ 1,000 กิลเดอร์ ท าให้ชาวยิวและครอบครัวของแอนน์ แฟร้งค์
ที่มีเงินตามที่ทางการประกาศยกเลิกนี้จนลง เนื่องจากเงินที่เคยมีมากกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีมูลค่าไม่สามารถใช้ได้  
อีกต่อไป  
3.3 ภาวะเงินเฟ้อ 
       ภาวะเงินเฟ้อ หมายถึง การที่ระดับราคาสินค้าหรือบริการในระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นเรื่ อย ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น เงินตราหนึ่งหน่วยจึงสามารถซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลงดังนั้นจึงอาจมองได้ว่า 
ภาวะเงินเฟ้อเป็นการสะท้อนถึงอ านาจการซื้อที่ลดลงต่อหนึ่งหน่วยเงินตราหรือปริมาณการสูญเสียมูลค่าที่แท้จริง
ของตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในเศรษฐกิจ ซึ่งในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.1944 บันทึกลับของ 
แอนน์ แฟร้งค์เขียนไว้ว่า 
       “ไม่มีใครซื้อเงินดอลล่าร์ ทองค ายิ่งไม่น่าสนใจ เงินตลาดมืดของเราในกล่องร่อยหรอเต็มที จนมองเห็นก้น
หีบแล้ว ไม่รู้ว่าเดือนหน้าเราจะอยู่ได้อย่างไร” (บันทึกลับของ แอนน์ แฟร้งค์ 2553 : หน้า 418)  

 จากข้อความในบันทึกลับนี้ แสดงให้เห็นเห็นถึงความโหดร้ายของสงครามที่ไม่มีท่าทีจะสิ้นสุดในช่วง
สงครามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินลดลง ทองค าไม่เป็นที่ต้องการเพราะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่ลงไม่มีใครอยากที่จะซื้อ
ทองค าเก็บไว้ เงินที่ใช้ซื้อของในตลาดมืดมีความส าคัญต่อผู้หลบซ่อนมากกว่าสิ่งอ่ืนใด เนื่องจากของบางอย่าง 
ไม่สามารถหาซื้อให้ชาวยิวได้โดยตรง ท าให้ต้องยอมเสียเงินเป็นจ านวนมากเพ่ือซื้อของที่ขายในตลาดมืด 
 จากผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่สะท้อนให้เห็นจากบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์นั้นเป็นเพียงด้านหนึ่งของ
ผลกระทบที่มีต่อผู้ที่หลบซ่อนในที่ซ่อนลับเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากความพ่ายแพ้  
จากสงครามโลกส่งผลโดยตรงที่ท าให้ประเทศเยอรมนีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากสนธิสัญญาแวร์ซาย  
เป็นจ านวนเงินมหาศาล ท าให้ชาวเยอรมันต้องการวีรบุรุษที่มากู้ชาติให้พ้นจากวิกฤติการณ์ครั้งนั้นซึ่งนั้นก็คือ 
“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากชาวเยอรมัน ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นแรงเสริมในการน าไปสู่
ต าแหน่ง ผู้น าพรรคนาซีและชาติเยอรมันของอดอฟฮิตเลอร์ ซึ่งสนธิสัญญาแวร์ซายส์ที่เยอรมนีจ ายอมเซ็นรับสภาพ
หลังแพ้สงคราม ท าให้ฮิตเลอร์ตัดสินใจฉีกสนธิสัญญาแวร์ซายส์ทิ้งอย่างไม่เกรงกลัวชาวเยอรมันต่างพากันยกย่อง  
ฮิตเลอร์ในฐานะผู้ที่พลิกโชคชะตาของชาติจากความล้มละลายกลับสู่ความเป็นมหาอ านาจอีกครั้ง ลัทธิคอมมิวนิสต์
ก าลังเป็นความหวังใหม่ส าหรับคนเยอรมันกลุ่มหนึ่งและฮิตเลอร์เชื่อว่าชาวยิวเป็นกลุ่มที่กุ มอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ในเยอรมนี ร่ ารวยสุขส าราญ อีกท้ังยังเชื่อว่าเป็นหนอนบ่อนไส้ที่ท าให้เยอรมนีแพ้สงคราม เมื่อกองทัพนาซีได้รุกราน
และเข้ายึดครองเนเธอร์แลนด์ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1940-1945 พร้อมกับออกมาตรการควบคุมชาวยิวจ านวนมาก 
มาตรการเหล่านี้ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อชาวยิวหลายด้านรวมทั้งด้านเศรษฐกิจอีกด้วย เห็นได้จาก
บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ที่กล่าวถึงสภาพชีวิตของตนเมื่อยังไม่มีการกวาดล้างชาวยิวว่าตนและครอบครัวมีฐานะ
ที่ค่อนข้างดีและมีสภาพชีวิตที่ดีกว่าในตอนที่ต้องอาศัยอยู่ในที่หลบซ่อน (วีระชัย, 2553)  



686 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

 บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ท าให้เห็นถึงสภาพชีวิตและสภาพจิตใจที่หม่นหมอง หดหู่ ผู้หลบซ่อนภายใน  
ที่ซ่อนลับไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ เนื่องจากพวกเขาต้องคอยหลบซ่อนเพ่ือไม่ให้ผู้คนภายนอกรู้  
แอนน์ แฟร้งค์และผู้หลบซ่อนคนอ่ืนรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านผู้ช่วยทั้ง 4 คน ได้แก่ คูเกล้อร์ ไคล์แมน เมี้ยป และเบ็ป 
นอกจากนี้ยังฟังจากวิทยุเพ่ือให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของโลกภายนอก และอ่านข่าวต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ 
พวกเขาต้องอยู่อย่างหวาดระแวง ต้องคอยปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน 
 จากการวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏในบันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ จะเห็นได้ว่าแอนน์ แฟร้งค์
เป็นเหมือนภาพตัวแทนของชาวยิวที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ในปี ค.ศ.1942 -1944 
สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายในการกวาดต้อนชาวยิวในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการที่นาซีขึ้นมา  
มีอ านาจ และได้ออกกฎหมายหลายฉบับเพ่ือจ ากัดสิทธิของชาวยิว เช่น กฎหมายนูเร็มเบิร์กที่จ ากัดสิทธิการเป็น
พลเมืองของยิวและหลังจากการออกกฎหมายต่าง ๆ มีการประชุมเพ่ือแก้ปัญหาครั้งสุดท้าย โดยการกวาดต้อน
ชาวยิวไปยังค่ายกักกัน ด้วยเหตุนี้ท าให้ครอบครัวแฟร้งค์และผู้หลบซ่อนคนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในบันทึกลับของแอนน์ 
แฟร้งค์ ต่างก็มายังที่ซ่อนลับ เพ่ือจะได้ไม่ถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกัน การด ารงชีวิตของผู้หลบซ่อนทั้ง 8 คน กับชาวยิว
คนอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ปรากฏในเรื่องอาจมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และชาวยิวที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
ไม่มีที่ซ่อนและต้องรับชะตากรรม โดนกวาดต้อนไปยังค่ายกักกัน ทั้งสองฝ่ายได้รับผลกระทบที่ต่างกันในช่วงชีวิต  
ที่เหลืออยู่ เพราะคนที่หลบซ่อนยังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง แต่ชาวยิวคนอ่ืน ๆ ที่โดนจับตัวไปนั้นต้องใช้
ชีวิตอยู่ในค่ายกักกันอย่างหวาดกลัว เพราะฉะนั้นผลกระทบที่ปรากฏในเรื่องนี้ อาจเป็นภาพแทนการใช้ชีวิตของ 
ผู้หลบซ่อน ในด้านการใช้ชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ภายในที่ซ่อนเท่านั้น ไม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอก และรับรู้ข่าวสาร
ผ่านผู้ช่วยเหลือและวิทยุ แต่กิจกรรมภายในที่ซ่อนนั้นอาจแตกต่างกัน การศึกษาที่ได้รับระหว่างการหลบซ่อนที่ต้อง
เขียนค าร้องผ่านไปรษณีย์ ส่วนเรื่องอาหารนั้นอาจมีความแตกต่างกันตามก าลังที่สามารถหามาได้ รวมถึงฐานะ
ความเป็นอยู่ก่อนที่จะเข้ามายังที่ซ่อน เพราะครอบครัวแฟร้งค์ค่อนข้างมีฐานะ และมีทุนส ารอง จึงสามารถสะสม
เสบียงอาหารไว้ได้มาก นอกจากนี้ข้อตกลงและกฎต่าง ๆ ในที่ซ่อนอาจเป็นไปตามที่สมาชิกตกลงกันด้วยความ
เข้าใจ ส่วนปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับในระหว่างหลบซ่อนก็มีความแตกต่างกันตามสภาพความเป็นอยู่ และความเข้าใจ
กันของสมาชิก ปัญหาที่ปรากฏในบันทึกลับเล่มนี้อาจไม่เกิดข้ึนกับผู้หลบซ่อนคนอ่ืน ๆ อาจกล่าวได้ว่าบันทึกลับของ
แอนน์ แฟร้งค์ สะท้อนให้เห็นภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์อยู่มาก ท าให้เห็น
ภาพรวมของชาวยิวที่ได้รับความเดือดร้อนและการใช้ชีวิตหลังจากที่มีกฎหมายต่อต้านฉบับต่าง ๆ ของพรรคนาซี  
ที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพ เพราะทุกคนถูกปฏิบัติแบบเดียวกันอย่างไม่มีข้อยกเว้นเพียงเพราะแค่เป็นยิว  
 ในสายตาของชาวยิว ฮิตเลอร์อาจเป็นเพียงบุคคลที่โหดร้ายเนื่องจากเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว  
ที่เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันบทบาทด้านการเป็นผู้น าประเทศนั้น ฮิตเลอร์ถือได้ว่าเป็นผู้น าที่ดีและเฉลียวฉลาด  
มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะพัฒนาและฟ้ืนฟูประเทศเยอรมนีที่ถูกท าลายหลังสงครามโลกครั้งที่  1  
ให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นประเทศที่ดีขึ้น นโยบายต่าง ๆ ที่ออกมาจึงส่งผลดีต่อพลเมืองเยอรมันแต่ด้วยวิธีการและ
นโยบายของพรรคนาซีท าให้ชาวยิวและคนทั่วโลกมองว่าฮิตเลอร์คือผู้น าที่โหดร้ายและทารุณ 
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สรุปและอภิปรายผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       นโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์ได้ส่งลกระทบต่อชาวยิวเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากหนังสือ
บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ ซึ่งพบว่า นโยบายดังกล่าวได้ลิดรอนสิทธิความเป็นชนชาติยิวลง  ชาวยิวถูกกีดกัน  
ไม่มีอ านาจต่อรองใด ๆ ฮิตเลอร์เชื่อว่ายิวมีส่วนรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง จากแนวคิดหลักหนังสือเรื่องไมนน์ คัมพฟ์ 
ฮิตเลอร์ชี้ให้เห็นว่ายิวเป็นพวกไร้ค่า รัฐบาลเป็นเครื่องมือแห่งอ านาจที่จะน ามาสู่คุณภาพของชีวิต ต้องให้เชื้อชาติ
เป็นหลักนโยบายส าคัญ สร้างรัฐชาติที่บริสุทธิ์  ต้องคุมก าเนิดพลเมืองที่ อ่อนแอและที่ เป็นโรคพันธุกรรม  
เน้นการศึกษาอบรมเรื่อง ความรู้ด้านเชื้อชาติในโรงเรียน ปลูกฝังเรื่องรักชาติ รัฐเป็นเพียงวิธีการและเครื่องมือที่จะ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นรัฐชาติอารยันที่บริสุทธิ์ แนวความคิดการสร้างรัฐชาติที่บริสุทธิ์ดังกล่าว จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการวางนโยบายคัดเลือกสายพันธุ์ประชากรเพ่ือก าจัด “มลพิษทางเชื้อชาติ” ของพรรคนาซี 
ในเวลาต่อมา (สัญชัย, 2549) 
       ฮิตเลอร์ได้รับการช่วยเหลือจากพวกชาตินิยมหัวรุนแรงและเจ้าของอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ รวมทั้งทหาร  
ที่เข้าใจผิดว่า ฮิตเลอร์จะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของตนและคิดว่า ฮิตเลอร์จะไม่ มีทางได้อ านาจอะไร 
จากการเมืองเลย ดังนั้นคนเหล่านี้จึงสนับสนุนฮิตเลอร์ด้วยความหลงผิดด้วยความที่บกพร่องและความชั่วร้ายของ
เยอรมนีท่ีมีคอมมิวนิสต์ ยิวและสนธิสัญญาแวร์ซายส์ ซึ่งพันธมิตรบังคับให้เยอรมนีลงนาม เป็นต้นเหตุให้มีการออก
กฎหมายบังคับลัทธิคอมมิวนิสต์ การท าลายล้างยิวให้หมดไป รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาแวร์ซายส์  
เพ่ือท าให้เยอรมนีเป็นมหาอ านาจและมีความเจริญต่อไป กอปรกับพวกทหารที่ไม่พอใจระบบการปกครองแบบเก่า 
จึงท าให้พรรคนาซีของฮิตเลอร์มีคะแนนเสียงมากขึ้น จนในปี 1929 ฮิตเลอร์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี และ
สั่งล้มพรรคการเมืองที่เหลือ โดยกุมอ านาจการบริหารไว้ด้วยพรรคนาซีเพียงพรรคเดียว พอฮิตเลอร์เข้าครองอ านาจ 
รัฐเยอรมนีก็ถูกจัดใหม่ พร้อมที่จะกระท าความโหดร้ายทารุณเป็นขั้นต่อ ๆ กัน โดยที่เกี่ยวข้องกับพวกยิวนั้น  
ในปี 1935 รัฐสภาเยอรมนี โดยพรรคนาซีของฮิตเลอร์ออกกฎหมายตัดสิทธิทางการเมืองของคน “เชื้อสายยิว” 
ต่อมาด้วย ตัดอาชีพยิว ห้ามไม่ให้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ขู่กรรโชกทรัพย์ ท าให้ยิวต้องจ่ายเงินให้พวกนาซี พร้อมทั้ง
กับการยึดกิจการของยิวให้ไปอยู่ในกระเป๋าของพวกนาซี แล้วจับยิวนับร้อยส่งไปอยู่ค่ายกักกัน เมื่อพรรคนาซี  
เกลียดชังยิว ก็ส่งยิวไปอยู่ในค่ายกักกัน โดยในตอนแรกนั้น ในค่ายกักกันมีแต่ฝรั่ง ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิปักษ์กับพรรคของ
นาซี เช่น พวกเสรีนิยม หรือพวกคอมมิวนิสต์ พวกยิวถูกส่งไปค่ายกักกันในภายหลังเนื่องจากการอ้างถึงการแอนตี้
เซมิติกต่อยิวในเยอรมนีที่ด าเนินมาอยู่เป็นระยะแล้ว (สัญชัย, 2549) 
       จากนโยบายต่อต้านชาวยิวของฮิตเลอร์นั้นท าให้ชาวยิวด้อยคุณภาพ ต้องหลบซ่อนและใช้ชีวิตด้วยความ
หวาดระแวง ครอบครัวของแอนน์ ก็เป็นครอบครัวชาวยิวที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ จึงท าการหลบหนีไปยัง 
ที่ซ่อนลับ การด ารงชีวิตขณะที่ท าการหลบซ่อนนั้นในช่วงแรกเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ไม่ได้เป็นปัญหา
มากนัก เพราะพวกเขาสามารถติดต่อกับผู้ช่วยเหลือให้หาสิ่งของจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต รวมถึงการส่งข่าว
สถานการณ์จากโลกภายนอก แต่หลังจากที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แล้วนั้น ครอบครัวของแอนน์ก็ประ สบ
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ปัญหาเป็นอย่างมาก จนในที่สุดเมื่อประสบปัญหาการขาดแคลนปัจจัยสี่ สิ่งของจ าเป็น และนโยบายของพรรคนาซี
ที่เพ่ิมระดับความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท าให้ผู้หลบซ่อนและชาวยิวเกือบทั้งหมดถูกน าตัวไปที่ค่ายกักกันของพรรคนาซี 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาและหาประเด็นผลกระทบในเรื่องที่ศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ 

ชาวเยอรมันท่ีไม่ใช่ชาวยิว ผลกระทบต่อประเทศอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

2. ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อยอดจากวิจัยเรื่องนี้ ควรศึกษาบริบททางการเมืองและประวัติศาสตร์  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือการต่อยอดและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น 
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พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

Decision-Making Behavior to Order Food Delivery  

In the district of Muang, Lampang Province. 

  
พิมพร ก าแหงสกุล1  วรรณภา ก้อนแก้ว2  ปริญญา ราตรีสวัสดิ์3 

พิมพ์ญาภัทร สายตา4  และอุษา โบสถ์ทอง5 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจใช้บริการ 
สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง และเพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหาร 
แบบเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด 4P กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าท่ีใช้บริการเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 385 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การสั่งอาหาร 
แบบเดลิเวอรี่ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32  โดยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.50 และ
การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 การตัดสินใจ
จากปัจจัยภายในตัวบุคคล อยู่ในระดับมากสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.28 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
ที่มีผลให้การตัดสินใจใช้บริหารสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจเดลิเวอรี่
สามารถน าไปพัฒนาโดยตระหนักถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น ออกแบบการแอปพลิเคชันการสั่งอาหาร  
ให้สามารถเข้าถึงและค้นหาได้สะดวกรวดเร็วและเพ่ิมประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
ค าส าคัญ: การใช้บริการ การตัดสินใจ เดลิเวอรี่  
 
 
 
 
__________________________________ 
1-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
5 อาจารย์, สาขาวิชาการจัดการ, คณะวทิยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ABSTRACT 

 

 This research aimed to study the level of the marketing mix and food delivery decision-

making and to compare food delivery decision-making in Muang District, Lampang Province by 

demographic and 4P’s of Marketing Product Mix variables. Data was collected from 385 users who 

use delivering service in Muang District, Lampang Province by questionnaire as a research 

instrument.  Data Analysis applied descriptive statistics; mean, percentage, and standard deviation. 

The result found that Market Product Mix resulted in food delivery decision-making at a very high 

level by mean of 4.32 and channel of distribution factor is the highest score of 4.50. Data analysis 

on food delivery service decision making was 4.23 by mean at a very high level while food delivery 

service decision making by personal factors was also shown 4 . 2 8  at a very high level.  A 

demographic factor that differentiates food delivery decision-making at a .05 level of significance 

were age, educational background, and monthly income average.The research result indicates that 

food delivery entrepreneurs would develop their products by an emphasized channel of distribution 

such as food ordering application which increases a capability in searching and accessing and 

continuously. 

 

Keyword: service utilization, Decision-making, Delivery 
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บทน า 

 อาหารถือเป็นสิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายโดยวิธี การดื่ม การกิน หรือการฉีด เป็นต้นและสามารถ 
ให้สารอาหารย่อยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่าง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านการส่งเสริม 
ความเจริญเติบโตแข็งแรงและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข (มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522) 
อาหารถือเป็น 1 ใน 4 ปัจจัยที่ทุกคนจะต้องรับประทานเพ่ือการด ารงชีวิต  อาหารจัดได้ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย 
มีสารอาหารที่หลากหลายตามหลักโภชนาการ ซึ่งได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่หรือแร่ธาตุ วิตามิน และ
ไขมัน ส่งผลให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต ซึ่งแต่เดิมในยุคที่บริการจัดส่งอาหารและอินเตอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย  
จึงส่งผลให้ร้านอาหารที่สามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้ในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ร้านอาหารย่อย 
ร้านอาหารทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงร้านแผงลอยหรือรถเข็น ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่เป็นอาหารที่คุ้นเคย เช่น  
ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ข้าวแกงอาหาร ประเภทต่าง ๆ ในส่วนของร้านอาหารต่างประเทศและ
ร้านอาหารหรู ร้านอาหารประเภทนี้มีทั้งที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศ และคนไทยเป็นเจ้าของร้านอาหารประเภท
บริการด่วน ร้านอาหารประเภทนี้มีมากถึงร้อยละ 90 เป็นธุรกิจเฟรนไชส์ประเภทฟาสต์ฟูด เช่น ไก่ทอดเคเอฟซี 
(ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภักดี, 2560)  

 เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันมีการเปลี่ยนแปลง ผู้คนมีภาวะความเร่งรีบและข้อจ ากัด
ด้านเวลาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน คนส่วนใหญ่นิยมความสะดวกที่เพ่ิมมากขึ้น การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี 
ในปัจจุบันมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินวิถีชีวิต  ส่งผลให้มีแนวโน้ม
การใช้บริการจัดส่งอาหารสูงขึ้น โดยการสั่งอาหารผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือการติดต่อผู้ประกอบการโดยตรง 
รวมถึงการสั่งอาหารผ่านธุรกิจที่เป็นตัวกลางในการจัดส่งอาหาร ธุรกิจจัดส่งอาหารมีขนาดเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิม 
ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตของผู้คนที่มีอยู่อย่างจ ากัดในแต่ละวัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) การเลือกใช้
บริการจัดส่งอาหาร มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเพราะในการด าเนินชีวิตต้องมีการรับประทานอาหาร ดื่มน้ า ทุก ๆ วัน  
แต่เดิมบริการจัดส่งอาหารมีเฉพาะร้านอาหาร (Food Chain) ที่มีบริการเช่นนี้ เช่น  Pizza Company และ KFC 
ซึ่งเป็นบริการส่งถึงบ้าน (Home Delivery) ซึ่งบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการ
ความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคได้เป็นอย่างดี 

 การเติบโตอย่างโดดเด่นของธุรกิจบริการจัดส่งอาหารในประเทศไทยรวมถึงความต้องการของผู้บริโภค 
ที่มองหาความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการด าเนินชีวิต เนื่องจากความเร่งรีบของการใช้ชีวิตอย่างจ ากัด 
ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการร่วมมือทางการค้า ร้านอาหารเข้ามาท าการตลาด
บริการเพ่ือรับส่งอาหารมากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ และแอปพลิเคชั่ นได้รับความนิยมเนื่องจากใช้งาน 
ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนที่มีความทันสมัยอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม และปัจจุบันสมาร์ทโฟนสามารถใช้
แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้หลากหลายช่องทาง (พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์, 2560)  
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 ปัจจุบัน COVID-19 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นอย่างมากท าให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงไป ทั่วโลกทั้งด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ ธุรกิจ รวมถึงด้านการศึกษา ด้วยเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ โอกาสในการท างานมีน้อยลง  
ท าให้เกิดการว่างงานทั้งนี้ก่อให้เกิด New Normal ในการท างาน สิ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนเมื่อเข้าสู่ช่วง 
ความปกติใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ท างานอยู่ที่บ้านของพนักงาน (Work from home)  
หลายบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ มีการให้พนักงานหยุดอยู่กับบ้านเพ่ือลดการแพร่และติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีโอกาสติด  
ได้มากในช่วงการเดินทางหรือท างาน  ในที่ท างาน องค์กรต่างปรับตัวพนักงานในช่วง COVID-19 การรักษา
ระยะห่างในที่ท างาน  (Social Distancing) หรือการรักษาระยะห่าง จะถูกน ามาใช้อย่างเข้มงวดในที่ท างาน  
เนื่องด้วย  ความเสี่ยงของการติดไวรัสยังคงมีอยู่ เทคโนโลยี จะมีส่วนช่วยในการท างานมากยิ่งขึ้นด้วยระยะห่าง  
ทางสังคมที่มีมากขึ้น ประกอบกับการท างานแบบอยู่ที่บ้าน หรือท า งานจากที่ อ่ืนโดยไม่ต้องพบปะกัน  
ท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการท างานมากกว่าเดิม โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นส าหรับ 
การประชุมงานทางไกล โอกาสในการพัฒนาทักษะผ่านคอร์สออนไลน์ สามารถจัดสรรเวลาในการท างานและ  
แบ่งเวลาไปกับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทางออนไลน์อย่าง เช่น คอร์สเรียนต่าง ๆ  (กระทรวงสาธารณะสุข 
กรมควบคุมโรค, 2563) รวมไปถึงธุรกิจบริการรับส่งอาหาร 

 จากเหตุการณ์ COVID-19 ดังกล่าว ปัจจุบันท าให้ธุรกิจรับส่งอาหารมีจ านวนเพ่ิมมาขึ้นมาก เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่บ้าน ที่พัก หรือที่ท างานโดยที่ไม่พบเจอผู้คนมากมายเป็นการป้องกันลดการแพร่
เชื้อได้อีกทางหนึ่ง จังหวัดล าปางถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีธุรกิจรับส่งอาหารหรือเดลิเวอรี่เป็นจ านวนมาก ทั้งเป็น
เจ้าของเอง ประจ าร้าน หรือบริษัทต่าง ๆ เนื่องจากจังหวัดล าปางมีห้างสรรพสินค้าร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม  
เป็นจ านวนมาก  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาธุรกิจเดลิเวอรี่ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ าแนก
ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P 
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วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  
ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร 
ของ  Cochran (Cochran, 1977)   โ ดย ใช้ สมมติ ฐ านที่ ก า หนดว่ า ข้ อมู ลมี ก า รกระจายตั ว แบบปกติ   
(Normal Distribution) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง โดยก าหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ  
p = 5 และ q = 0.5 ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หรือ 0.95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างได้ 5% 
หรือ 0.05 ดังนั้น ขนาดของตัวอย่างจ านวน 385 คน สามารถค านวณได้จากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่าง     
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพ่ือทดสอบค่า  IOC พบว่าข้อค าถามมีความตรงผ่านเกณฑ์
สามารถท าไปใช้ได้ โดยแบ่งเป็น 5 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 

  ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  
 ตอนที่ 4 ปัจจัยในการตัดสินใจ ใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 ขั้นตอนของการด าเนินการเก็บข้อมูล 

 1. จัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามไปสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางในเขต อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์ 

 2. น าข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของค าตอบในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูล 

 



695 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

 1. การวิเคราะห์ของตัวอย่างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  

คือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์นั้น  
ไปสรุปอ้างถึงประชากรได้โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วยการประมาณค่าและ  
การตรวจสอบสมมุติฐาน โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 

 
กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้ต่อเดือน 

5. อาชีพ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิ
เวอรี่ในเขต  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล 

2. ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 167 43.40 
หญิง 218 56.60 
รวม 385 100 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20ปี 107 27.10 
20-30 ปี 160 41.60 
31-40 ปี 74 19.20 
41–50 ปี 28 7.30 
51-60 ปี  14 3.60 

มากกว่า 60 ปี 1 0.50 
รวม 385 100 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 89 23.10 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 63 16.40 

อนุปริญญา/ปวส. 86 22.30 
ปริญญาตรี 125 32.50 
ปริญญาโท 20 5.20 
ปริญญาเอก 2 0.50 

รวม 385 100 
อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงางรัฐวิสาหกิจ 42 10.90 
พนักงานเอกชน/พนักงานของรัฐ 72 18.70 

นักเรียน/นักศึกษา 177 46.00 
แม่บ้าน/รับจ้างทั่วไป 56 14.50 

เกษตรกร 2 0.50 
ค้าขาย 34 8.80 
อ่ืน ๆ 2 0.50 
รวม 385 100 
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รายได้ต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน 131 34.00 
5,001-10,000 บาท/เดือน 96 24.90 
10,001-15,000 บาท/เดือน 62 16.10 
15,001-20,000 บาท/เดือน 41 10.60 
20,001-25,000 บาท/เดือน 20 5.20 
25,001-30,000 บาท/เดือน 11 2.90 
30,001-35,000 บาท/เดือน 4 1.00 
35,001-40,000 บาท/เดือน 5 1.30 
40,001-45,000 บาท/เดือน 3 0.80 
45,001-50,000 บาท/เดือน 5 1.30 
มากกว่า 50,000 บาท/เดือน 7 1.80 

รวม 385 100 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.60 จ านวน 218 คน  
มีอายุ 20-30 ปี จ านวน  170 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.50 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.80 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน จ านวน 131 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.00 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ประเภทของอาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาหารไทย 111 28.80 
อาหารญี่ปุ่น 25 6.50 

อาหารฟาสต์ฟู้ด 70 18.20 
อาหารตามสั่ง 114 29.60 

เครื่องดื่ม 52 13.50 
เบเกอรี่ 13 3.40 
รวม 385 100 

ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 193 50.10 
สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง 154 40.00 
สัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง 29 7.50 

ทุกวัน 9 2.30 
รวม 385 100 
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วันที่ใช้บริการสั่งอาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 

วันจันทร์-วันศุกร์  188 48.80 
วันเสาร์-อาทิตย์ 135 35.10 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 21 5.50 
วันพิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด 41 10.60 

รวม 385 100 
 

 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการสั่งอาหาร 1 ครั้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท 114 29.60 
101-200 บาท 182 47.30 
201-300 บาท 55 14.30 
301-400 บาท 22 5.70 
401-500 บาท 7 1.80 

มากกว่า 500 บาท 5 1.30 
รวม 385 100 

ท่านมักสั่งอาหารเพื่อรับประทานกับใคร จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับประทานคนเดียว 153 39.70 

รับประทานกับครอบครัว 121 31.40 
รับประทานกับเพ่ือน 109 28.30 

อ่ืน ๆ 2 0.50 
รวม 385 100 

ช่องทางในการสั่งซ้ืออาหารแบบเดลิเวอรี่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผ่านแอปพลิเคชั่นบริการรับส่งอาหาร 308 80.00 
แอปพลิเคชั่นของร้านอาหารโดยตรง 44 11.40 
ทางโทรศัพท์ของทางร้านโดยตรง 31 8.10 

อ่ืน ๆ 2 0.50 
รวม 385 100 

ช่องทางในการช าระเงิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เงินสด (เก็บปลายทาง) 275 71.40 

บัตรเครดิต 15 3.90 
จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน 65 16.90 

 พร้อมเพย์ 29 7.50 
อ่ืน ๆ 1 0.30 
รวม 385 100.0 
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เหตุผลของการตัดสินใจใช้บริการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชื่อเสียงของตราสินค้า 53 13.80 

ราคาของสินค้า 41 10.60 
สามารถสั่งได้ง่ายและสะดวกสบาย 184 47.80 

 มีบริการ /ความเร็วในการส่ง 71 18.40 
ไม่ต้องรอคิวนาน 31 8.10 

อ่ืน ๆ 5 1.30 
รวม 385 100.00 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ใช้บริการอาหารตามสั่ง จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.60 ใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.10  ใช้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ 
จ านวน 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.80 มีค่าใช้จ่าย 101-200 บาท จ านวน 182 คน คิดเป้นร้อยละ 47.30 สั่งอาหาร
เพ่ือรับประทานคนเดียว จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 ใช้แอปพลิเคชั่นบริการรับส่งอาหาร จ านวน 308 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ใช้ช่องทางในการช าระเงิน แบบเงินสด(เก็บปลายทาง) จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.40 และสามารถสั่งได้ง่ายและสะดวกสบาย จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการตัดสินใจ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.98 0.479 มาก 
ด้านราคา 4.30 0.618 มากที่สุด 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.50 0.546 มากที่สุด 
การส่งเสริมการตลาด 4.48 0.604 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 0.421 มากที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โดยภาพรวม ตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจใช้บริการจากปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.421  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.546 
รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.604 ด้านราคา โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.618 และด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.479 

 



700 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 

การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

ปัจจัยภายในตัวบุคคล 4.28 0.535 มากที่สุด 
ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล 4.19 0.590 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.23 0.499 มากที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โดยภาพรวมของตัวอย่าง มีการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่   
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน 0.499 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า  
มีการตัดสินใจจากปัจจัยภายในตัวบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยน4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.535 และมีการตัดสินใจจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ่ยน4.19 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.590 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหาร  
แบบเดลิเวอรี่ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งผลการศึกษาพบว่าว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด และระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) 
กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mixหรือ (4Ps) เป็นตัวแปรที่การตลาดสามารถควบคุมสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แอปพลิเคชั่นสั่งอาหารเดริเวอรี่สามารถเข้าใช้งาน 
ได้ง่าย แอปพลิเคชั่นสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มีความน่าเชื่อถือ แอปพลิเคชั่นสามารถค้นหาร้านอาหารได้หลากหลาย 
อาหารเดลิเวอรี่สามารถใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้สะดวก เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ สามารถช าระเงิน 
ได้หลายช่องทาง เช่น เก็บเงินปลายทาง/จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่น และช่องทางอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐศาสตร์ ปัญญานะ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารตามสั่งแบบจัดส่ง 
พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
และยังสอดคล้องกับ อนุณรัตน์ อ่อนเย็น (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ 
เลือกซื้ออาหารจากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พบว่า ผู้ใช้บริการ 
ให้ความส าคัญกับด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ในทัศนะของผู้วิจัย 
มีความคิดเห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจเดลิเวอรี่ควรมีการพัฒนาในด้านของช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านแอปพลิเคชั่น 
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ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รองรับสถานการณ์ในยุค new normal ในปัจจุบัน 

 2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P จากการวิเคราะห์
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหาร
แบบเดริเวอรี่ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภัคดี 
(2560) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน การตัดสินใจใช้บริการ
สั่งอาหารเดริเวอรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับทฤษฎี 
ด้านประชากรศาสตร์ของ อังศุมิฬย์ ธีระสกุลธาดา (2558) กล่าวว่า เป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตาม 
แรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้นเป็นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน  
จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. จากผลการส ารวจพบว่าผู้ประกอบการธรุกิ จเดลิเวอรี่ควรรักษาเวลาในการส่งสินค้าให้ลูกค้า 
ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. จากผลการส ารวจพบว่าผู้ประกอบการเดลิเวอรี่ควรมีการสื่อสารกับร้านอาหารถึงผลิตภัณฑ์ 
ให้มีความสอดคล้องกับรูปภาพในการประชาสัมพันธ์ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบเดลิเวอรี่ เช่น การยอมรับ 
ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ เป็นต้น 

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ ผู้ใช้บริการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ดังนั้นเพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยที่หลากหลายขึ้น ควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้บริการในการศึกษาให้ครอบคุมมากยิ่งขึ้น  
เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม สังคม ของประชาชนที่ท าการศึกษา 

3. ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้มีการเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ 
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พิธีเข้าสนุัตของมุสลิมบ้านปากลัด : เมื่อมลายูเคียงคู่มอญ* 
Sunat (Circumcision Ceremony) of Muslim at Pak Lad Village :  

 When Malay stands with Mhon 

  
ณัฎฐริณีย์ จันทร์แตง1  ซัมซู  สาอ2ุ และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 

 
บทคัดย่อ 
 
 ชุมชนมุลิมบ้านปากลัด เป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีรากเหง้ามาจากปัตตานี 
ท าให้วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนมุสลิมบ้านปากลัดยังคงถือปฏิบัติวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมุสลิมมลายู 
บทความวิจัยชิ้นนี้มุ่ ง เสนอประเพณีการเข้าสุนัตของมุสลิมบ้านปากลัด ใช้วิธีการ สืบค้นข้อมูลเอกสาร 
จากอินเทอร์เน็ต ร่วมกับสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้จ านวน 2 คน จากชุมชนแห่งหนึ่งในเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่าพิธีการเข้าสุนัตของมุสลิมบ้านปากลัด เป็นพิธีกรรมที่มีความแตกต่างจากพิธีกรรมการเข้าสุนัต 
ของพ้ืนที่อ่ืน ด้วยกับวัฒนธรรมอ่ืนไม่ว่าจะวัฒนธรรมมอญ วัฒนธรรมไทยที่แทรกซึมเข้ามาจึงท าให้พิธีเข้าสุนัตของ
มุสลิมบ้านปากลัด มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างไรก็ตามเป้าหมายของการเข้าสุนัต เป็นการช่วยรักษาอวัยวะเพศ  
ให้สะอาด ไม่เป็นที่สะสมหรือหมักหมมของสิ่งสกปรกจากปัสสาวะ ท าให้ร่างกายสะอาดเพ่ือที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจ  
 
ค าส าคัญ: ชุมชนมุสลิมบ้านปากลัด, พิธีเข้าสุนัต   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย ์ดร, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า  
การเข้าสุนัตเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาวมุสลิมซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ชาวมุสลิมถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่

บรรพชนในอดีตจวบจนปัจจุบัน ตามหลักศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ชาวมุสลิมเข้าสุนัต เพ่ือสะดวกในการ 
ท าความสะอาดอวัยวะเพศ อันมีผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับนิปาตีเมาะ หะยีหามะและ
รอฮานี ดาโอ๊ะ (2554) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องประเพณีการเข้าสุหนัตอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และ อดิศักดิ์ นุชมี 
(2561) ได้ศึกษาการขลิบตามความเชื่อกับความสอดคล้องทางการแพทย์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเข้าสุนัตของชาวมุสลิมจ านวนจ ากัด ตัวอย่างเช่น 
การศึกษาของ วิสันต์ แวดือราแม (2549) ศึกษาในประเด็นขั้นตอนและการปฏิบัติประเพณีเข้าสุนัตไว้ว่า ขั้นตอน
และการปฏิบัติประเพณีเข้าสุนัตจ าแนกได้  3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนและการปฏิบัติก่อนประเพณีเข้าสุนัต  
2) ขั้นตอนและการปฏิบัติในประเพณีเข้าสุนัต และ 3) ขั้นตอนและการปฏิบัติหลังประเพณีเข้าสุนัต และการศึกษา
ของนิปาตีเมาะ หะยีหามะและรอฮานี ดาโอ๊ะ (2554) ซึ่งมุ่งศึกษาประเพณีท้องถิ่นการเข้าสุหนัตอ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี พบประเด็นที่น่าสนใจว่า ยังคงมีการแห่อาเนาะตูนอ อาจเนื่องมาจากสมัยก่อนพ้ืนที่อ าเภอยะหริ่ง
เป็นวังมาก่อนมีการปฏิบัติประเพณีโบราณ ครั้งเมื่อลูกหลานเข้าสุหนัต ก็ยังคงมีความผูกพันและปฏิบัติประเพณี
โบราณนั้นอยู่  

การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีเข้าสุนัตในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมายังมีอยู่อย่างจ ากัด อีกทั้งยังไม่มี
การศึกษาในเรื่องการเข้าสุนัตของมุสลิมบ้านปากลัด ซึ่งสอดประสานวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน 
ผู้วิจัยจึงสนใจเพ่ือศึกษาประเด็นดังกล่าว เนื่องจากผู้วิจัยมีความเกี่ยวข้องเพราะผู้วิจัยสืบเชื้อสายดังกล่าวซึ่งถือว่า
เป็นมรดกทางสายเลือด ชุมชนมุสลิมบ้านปากลัดถือได้ว่าเป็นชุมชนมลายูบางกอกกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงถือปฏิบัติ
ประเพณีเก่าแก่อยู่ หากงานชิ้นนี้ส าเร็จจะเป็นการยกระดับองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เป็น  
ที่รู้จักของผู้สนใจและแวดวงนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาประเพณีการเข้าสุนัตของมุสลิมบ้านปากลัด  
 

วิธีการศึกษา  
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้จ านวน 2 คน จากชุมชน

แห่งหนึ่งในเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้รู้ท่านนี้เป็นผู้อาวุโสที่คนในชุมชนนับถือจึงมีความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล โดยส่วนใหญ่มุสลิมในพ้ืนที่เขตทุ่งครุมีเชื้อสายมาจากชาวมุสลิมที่อพยพมาจากปัตตานี บรรพชนดั้งเดิมของ
มุสลิมเขตทุ่งครุมีต้นก าเนิดมาจากชุมชนมุสลิมบ้านปากลัด อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ทิพวรรณ 
อินสมะพันธ์, 2555, น.40) โดยชุมชนมุสลิมบ้านปากลัดเป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่ในจังหวัดสมุทรปราการ มีบรรพชน
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ดั้งเดิมมาจากปัตตานีจากการถูกต้อนเป็นเชลยศึกเนื่องจากแพ้สงครามในสมัยรัชกาลที่ 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์  
เป็นชุมชนมุสลิมที่อยู่คู่กับชาวมอญที่หนีภัยสงครามมาอยู่ที่ปากลัด (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชชุมชนมุสลิมมลายูบ้าน
ปากลัด, 2558)   

การศึกษาในครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิด ประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion)  
ของ Harnish (2011) เรื่องความขัดแย้ง (tension) ระหว่างประเพณี (ดนตรี) และศาสนาอิสลามในสังคมมุสลิม
อินโดนีเซีย โดยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเอ้ือให้ประเพณีสามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิดการ  
สูญหาย แต่ในขณะเดียวกัน หากประเพณีดังกล่าวเกิดความขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ยนประเพณี
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับศาสนา หรืออาจจะต้องสูญเสียไปไม่สามารถรอมชอมกับหลักการศาสนามาเป็นกรอบ 
ในการศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมร่วม (Shared culture) ในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยของ Muneenam, Suwannattachote, and SriMustikasari  (2017)   

การเก็บข้อมูลใช้การสืบค้นข้อมูลเอกสารจากอินเทอร์เน็ตร่วมกับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  จากนั้นท าการ
สรุปความ โดยในการแปลงข้อมูลนั้นได้อ่านผลการศึกษาให้ผู้รู้ในชุมชนท่านฟังแล้ว เพ่ือเป็นการตรวจสอบเนื้อหา
ส าคัญ พร้อมทั้งได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้วยกรอบแนวคิด 
Adat-Agama และวัฒนธรรมร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา และอภิปรายผล ซึ่งจะน าเสนอ
ในหัวข้อต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 ในส่วนผลการศึกษา ผู้วิจัยจะขอน าเสนอ 3 ประเด็นคือ 1) มลายูปากลัดเป็นใคร 2) การเข้าสุนัตปากลัด 
3) เริ่มจางหายและลืมเลือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มลายูปากลัดเป็นใคร 
 ปากลัด พระประแดง หรือเมืองนครเขื่อนขันธ์ ทั้งสามชื่อที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสถานที่เดียวกันคือ อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลลัดหลวง มีอาณาเขตติดต่อกับเขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร ค าว่า “ปากลัด” บ้างก็ว่ามาจากชื่อของการขุดคลองเล็กลัดออกสู่แม่น้ า “ตามบันทึกของท่านโต๊ะ
ครูฮัจยีอับบาส บินฮัจยีอับดุรเราะฮ์มาน(แชบะฮ์ ปากลัด) ได้มีบันทึกค าว่าพระโขนง ไว้ในบันทึกเครือญาติ  
ท่านเขียนเป็นภาษายาวีว่า “บะฆันดง” แต่กว่าที่พวกเราจะมาแกะรอยค านี้ได้ก็ใช้เวลานานมาก บันทึกนี้ 
ต้องขอขอบคุณ คุณอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านกรุณาบอกที่มาของชื่อ 
นี้ว่า มาจากภาษามลายูว่า “ตรึมปัตกรือลัต” อันหมายถึงสถานที่เป็นป่ามืดทึบ ก็เป็นอีกที่มาหนึ่งที่น่าคิด”  
(ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชชุมชนมุสลิมมลายูบ้านปากลัด , 2558)  ค าว่า “มลายู” ราชบัณฑิตยสถาน (2554)  
ได้ให้ความหมายไว้ว่า “มลายู[มะ-] น. ชื่อชนชาติหนึ่ง อยู่ในประเทศมาเลเซียและเกาะต่าง ๆ ตอนใต้ของ 
แหลมมลายู” มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมุสลิมบ้านปากลัด โดยแบ่งออกเป็นสองรุ่น คือ รุ่นแรกเป็นมุสลิมที่อยู่
มาตั้งแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นมุสลิมเชื้อสายที่มาจากมะละกาประเทศอินเดีย เดินทางมาค้าขายและปักหลัก
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อยู่บริเวณฝั่งตลาดพระประแดง ส่วนรุ่นที่สองเป็นมุสลิมที่ถูกต้อน4 มาจากปัตตานี เป็นเชลยศึกจากการแพ้สงคราม 
ซึ่งสังคมในสมัยนั้นจะใช้ภาษามลายูเป็นหลักในการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของมลายูปากลัดนั่นเอง 
 
 2. การเข้าสุนัตปากลัด 
 2.1 ความเชื่อ 
 ธรรมชาติของมนุษย์มักจะมีความเชื่อเกิดขึ้น เป็นลักษณะของความคิดอย่างหนึ่ง มนุษย์มีความเชื่อไว้เป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวความมั่นคงทางจิตใจและความเชื่อนี้เองที่ก่อให้เกิดพิธีกรรม ประเพณีต่าง ๆ ประชิด  สกุณะพัฒน์ 
(2546 อ้างถึงใน นิปาตีเมาะ หะยีหามะ และรอฮานี ดาโอ๊ะ , 2554) กล่าวว่า ความเชื่อท าให้เกิดการกระท าที่ 
คนในสังคมนั้นเข้าใจว่า จะช่วยตนให้พ้นจากความทุกข์และได้รับความสุข การกระท าต่าง ๆก็คือ พิธีกรรมนั่นเอง 
ธวัช ปุณโณทก  (2528) ได้กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส านึกของมนุษย์ต่อ
พลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น ๆ หรือสังคมมนุษย์นั้น ๆ แม้ว่าพลังอ านาจ 
เหนือธรรมชาติเหล่านั้น ไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความเคารพ
เกรงกลัวสิ่งเหล่านี้ เรียกว่าความเชื่อ ฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก ไม่เพียงแต่จะหมายถึงความเชื่อ
ในดวงวิญญาณทั้งหลาย (belief in spiritual beings) ภูตผี คาถาอาคม โชคลาง ไสยเวทต่าง ๆ ยังรวมถึง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับนับถือ เช่น ต้นไม้ (ต้นโพธิ์ ต้นไทร) ป่าเขา เป็นต้น  ในสังคมไทยความเชื่อ
กับศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันในสังคมอย่างแยกไม่ออก ค าว่า " ศาสนา" มาจากค าในภาษาสันสกฤตว่า " ศาสน" 
แปลว่า " ค าสอน ข้อบังคับ" ตรงกับค าในภาษาบาลีว่า "สาสน" แปลว่า "ศาสนา หรือค าสั่งสอนกับศาสดา" ค าว่า " 
ศาสนา" ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า " Religion" มาจากภาษาลาตินว่า "Religare" ตรงกับค าว่า "Together" แปลว่า
การรวมเข้าด้วยกัน หรือการรวมตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า  ดังนั้นค าว่า "Religion" ที่เราน ามาแปล 
เป็นไทยว่า ศาสนานั้นจึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยศรัทธาระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า  
 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (2525) ได้ให้นิยามค าว่า " ศาสนา" ดังนี้  ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อ 
ของมนุษย์อันมีหลักคือแสดงก าเนิด และความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง  
แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาป อันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระท าตามความเห็น
หรือตามค าสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ  

                                                           
4 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายวา่ “ก. สกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ, ไล่ไปโดยวธิีกันไม่ให้แตกฝูง, เช่น ต้อนควายเข้าคอก, ดกัหน้า
ดักหลัง เช่น ร าต้อน, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ต้อนเข้ามุม ต้อนให้จนมุม” 
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 ในศาสนาอิสลามมีองค์ประกอบส าคัญอยู่สามประการ คือ อีหม่าน5 อิสลาม6และอิหฺสาน7 ซึ่งหลักการ

ข้างต้นจึงก่อให้เกิดสิ่งที่ชาวมุสลิมปฏิบัติ จนกลายเป็นพิธีกรรม ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเข้าสุนัต สุดารา  สุจฉายา 
(2559) ได้กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับการเข้าสุนัตสรุปได้ว่า เป็นพิธีที่ท าเพ่ือแสดงถึงความเป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์   
อามีน แสมา (2020) ได้กล่าวว่า การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย (Circumcision) ที่เรียกว่า“การท าสุนัต” 

ในภาษาไทย หรือ“มาโซะยาวี”ในภาษามลายู ซึ่งมีรากศัพท์เดิม คือ คีตาน (Khitān / Khatna)  ในภาษาอาหรับ
หมายถึงการตัด การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชายในทัศนะของอิสลามนั้นถือเป็นการเอาใจใส่ดูแลสุขอนามัย
และการท าให้บริสุทธิ์ การขลิบเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมุสลิมชายทุกคน เนื่องจากเป็นสิ่งปฏิบัติที่สืบทอดมาจาก
ท่านนบีมุฮัมมัด ซ.ล. และการขลิบนั้นมีหลักฐานในอัลกรุอาน ที่แสดงให้เห็นว่ามีมายาวนานตั้งแต่สมัยศาสดา-
อิบรอฮีม (อับราฮัม) ในยุคโบราณ 
 ท่านนบี มุฮัมมัด ซ.ล. ได้กล่าวว่า“มีการกระท าห้าสิ่งที่ใกล้เคียงกับฟิตเราะฮ์ (ธรรมชาติที่บริสุทธ์) นั่นคือ 
การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย การโกนขนในร่มผ้า การตัดเล็บ การถอนขนรักแร้และการขลิบหนวด ”   
(บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม)  จากหลักฐานในอัลกรุอาน อัลลอฮ์ได้บัญญัติให้นบีมุฮัมมัด ซ .ล. ได้ปฏิบัติตาม
แนวทางของท่านนบีอิมรอฮีม ความว่า“แล้วเราได้วะฮีแก่เจ้าว่า “จงปฏิบัติตามศาสนาของอิบรอฮีมผู้เที่ยงธรรม 

และเขามิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี ” (Quran 16: 123 An-Naĥl ) การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชายของมุสลิม  
จึงเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของอิสลาม และตามแบบอย่างของท่านนบีอิมรอฮีมและบัญญัติของพระเจ้า 
(อัลลอฮ์)  การเข้าสุหนัตไม่ได้ก าหนดเรื่องอายุ แต่มักนิยมท าในวัยเด็กช่วงระหว่าง 4-10 ปี จะเป็นช่วงอายุก่อน 
การบรรลุนิติภาวะ8  

“ในสมัยก่อนเด็กผู้ชายจะเข้าสุนัตเมื่ออายุประมาณ12-13ปี ซึ่งในพิธีเข้าสุนัตเมื่อก่อน จะให้เด็กผู้หญิงที่ไว้จุกมาเข้า
พิธีด้วยเพื่อท าพิธีตัดจุก ซึ่งจะนั่งบนโต๊ะเวียนเทียนร่วมกับเด็กผู้ชายที่จะเข้าสุนัต ซึ่งจะไปท าที่ปากลัด ตรงมัสยิดดา

รอสอาดะห์”  

(ข้อมูลจาก คุณพาณี โพธิ์ด า ผู้ให้สัมภาษณ์ , 30 กันยายน 2563)  
 

                                                           
5 หลักศรัทธาพื้นฐาน 6 ประการ คือ 1) ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ 2) ศรัทธาต่อบรรดามลาอีกะฮ์ 3) ศรัทธาต่อบรรดาร่อซูล 4) ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์  
5) ศรัทธาต่อวันสิ้นโลก 6) ศรัทธาต่อการก าหนดสภาวะการณ์ว่าเป็นลิขิตจากอัลลอฮ์ 
6 หลักปฏิบัติ 5 ประการ 1) การปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกนากอัลลอฮ์และนบีมูฮ าหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์  2) การละหมาด   
3) ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 4) บริจาคทาน/จ่ายซะกาต 5) ประกอบพิธีฮัจย์ 
7 คุณธรรม จริยธรรม 
8 ตามหลกัศาสนาคือชายที่ฝันเปียก ส่วนผู้หญิงคือการมีประจ าเดือน 
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 สมัยก่อนประเพณีของไทยเมื่อเด็กมีอายุจะเข้าเขตวัยหนุ่มสาว จะมีการท าพิธีเพ่ือบอกกล่าวแก่ญาติมิตร
เรียกว่า "พิธีมงคลโกนจุก" (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559) ซึ่งการไว้จุกของเด็กในสมัยก่อนนั้น เชื่อกันว่าเด็กที่สุขภาพ
ไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บไข้กระเซาะกระแซะบ่อย ๆ จะให้ไว้ผมจุก หรือผมเปียแล้วจะหายจากอาการป่วยนั้นได้ และ
เมื่ออายุครบก็จะต้องโกนจุกหรือเปียนั้นทิ้ง หลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งสมปอง ดวงไสว (2557,49) 
ได้กล่าวถึงประเพณีการไว้จุกสรุปได้ว่า การไว้จุกนั้นเพื่อให้เป็นเครื่องหมายว่ายังเป็นเด็ก 
  
 2.2 พิธีกรรม  

การเข้าสุนัตเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคนมุสลิม ถือกันว่าคนมุสลิมที่แท้จริงต้องเข้าสุนัตและ 
เป็นสิ่งจ าเป็นที่เด็กผู้ชายชาวมุสลิมจะต้องผ่านให้ได้  พิธีเข้าสุนัตของเด็กไทยมุสลิม ซึ่งภาษาอาหรับ เรียกว่า คีตาน 
ภาษามาลายู เรียก มาโซ๊ะยาวี ส่วนคนไทยโดยทั่วไป เรียกว่า พิธีเข้าสุนัต หมายถึง การขลิบปลายอวัยวะเพศชาย 
ที่ชุมชนมุสลิมบ้านปากลัด บางครอบครัวยังคงมีการท าพิธีเข้าสุนัตแบบดั้งเดิมของมุสลิมมลายูปากลัด คือ จะมีการ
ตั้งน้ าดุอาอฺ ท าซะละมะตี และขึ้นเบญจา รวมทั้งมีการเล่นกระบี่กระบอง อันเป็นสัประยุทธ์ศิลป์ของชาวปากลัด- 
ทุ่งครุ ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะในปัจจุบัน แม้ว่าการปฏิบัติดังกล่าว มุสลิมบางกลุ่มบางคณะอาจเห็นว่าไม่ใช่วิถีทาง
ของมุสลิม แต่บรรดาผู้จัดงานเห็นว่าเป็นจารีตที่มิได้ขัดต่อหลักการของศาสนา แต่เป็นรากเหง้าทางสังคมของมุสลิม
มลายูที่ปฏิบัติกันมานาน และวิถีการปฏิบัติเช่นนี้ยังช่วยให้เกิดความสามัคคี รวมทั้งเกิดส านึกในอัตลักษณ์ของความ
เป็นมลายูมุสลิมอีกด้วย (สุดารา สุจฉายา, 2559) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสุนัตสรุปได้ว่า การเข้าสุนัตของมุสลิมบ้านปากลัด จะนิยมท า
แบบหมู่หลายคนหรือที่เรียกว่า “คอตั่นหมู่” โดยจะมีเจ้าภาพเป็นคนเตรียมงาน สถานที่และข้าวของต่างๆ ที่จะใช้
ในพิธี ส่วนคนอ่ืนๆที่น าลูกหลานมาร่วมตัดสุนัตด้วยก็จะจ่ายเป็นเงินให้แก่เจ้าภาพและช่วยงานต่าง ๆ การเข้า
สุนัตจะใช้เวลาทั้งหมด3วัน โดยส่วนใหญ่จะท าวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันแรกจะเป็นการอาบน้ าให้เด็ก  
ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตั้งน้ าดุอา คือ การน าน้ าที่จะใช้ช าระล้างร่างกายของบรรดาเด็กๆ ที่จะเข้าพิธี โดยสวดขอพร 
จากพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นสิริมงคล มีการน ากริชประจ าตระกูลของเด็กแต่ละคน รวมถึงข้าวตอก แป้ง น้ า ข้าวสาร 
หมากพลู ใส่ถาด มาร่วมท าพิธีด้วย เช่นเดียวกับเด็ก ๆ ก็จะต้องจัดเตรียมถาดใส่ผ้าขาว หมากพลู บุหรี่ ด้ายดิบ  
ผลมะกรูด และเงินจ านวนหนึ่งมาให้ผู้ท าพิธีเพ่ือประกอบพิธี น้ านั้นจะถูกน าไปอาบให้แก่เด็กๆที่เข้าพิธีทุกคน  
การอาบน้ านี้จะไปท าที่บ้านของเจ้าภาพตั้งแต่ตอนเช้า เพ่ือจะได้เกิดความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นผู้ท าพิธี 
จะน าข้าวสารที่ผ่านพิธีไปซัดรอบบ้านที่จะใช้เป็นที่ท าพิธี จากนั้นให้เด็กแต่งตัวแต่เป็นชุดธรรมดา มากินข้าวเหนียว
สามสี9ไข่ต้มเคลือบสีแดงและไก่ย่าง วันที่สองช่วงกลางคืนหรือที่เรียกกันว่าคืนสุขดิบ จะเป็นการฉลองให้แก่เด็ก  
ที่เข้าสุนัตโดยจะมีการแต่งตัวตามแบบวัฒนธรรมมลายูพร้อมเหน็บกริชราวกับเป็นเจ้าชายน้อย แล้วขี่คอผู้ใหญ่  

                                                           
9 สีแดง สีขาว และสีขมิ้น 
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ที่เป็นผู้ชาย โดยจะเรียกกันว่า “ขี่ม้า” เพ่ือแห่รอบ ๆ บ้านก่อนจะไปนั่งตรงลานกว้างเพ่ือให้เด็กชมการแสดง 
การเล่นกระบี่กระบอง ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่า  
 

“ในอดีตจะมีการเล่นล าตัดด้วย แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีการเล่นล าตัดให้เห็นในงานตัดสุนัตแล้ว”  
(พาณี โพธิ์ด า ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2563)   

 
 หลังจากเล่นกระบี่กระบอง จะปิดท้ายด้วยการร ากริชหรือปัญจสิลัต ก่อนเริ่มผู้ที่ร าจะเข้ามาจับมือกับ  
เด็ก ๆ ที่เข้าพิธีทั้งหมดถือเป็นการให้พรของผู้ใหญ่ วันที่สามจะเป็นวันตัดสุนัตจริง ในอดีตผู้ที่ท าการตัดจะเป็น  
หมอชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมาเป็นสายตระกูล เพราะนอกจากจะต้องมีเทคนิค ความช านาญในการท าแล้ว  
ยังต้องปฏิบัติให้ถูกหลักการในศาสนาอีกด้วย แต่ปัจจุบันจะให้หมอที่โรงพยาบาลมาตัดให้ 
 
 2.3 การแต่งกาย : วัฒนธรรมร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที1่ การแต่งกายของเด็กท่ีเขา้พิธีตัดสุนตัของชุมชนปากลัด 
ที่มา : ณัฐวุฒิ โพฐิ์ด า (2563) 



710 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

 
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบการแห่เด็กเข้าสุนตัของมุสลมิบ้านปากลัด กับ การบวชลูกแก้วของชาวไทยเช้ือสายมอญ 

ที่มา : ภาพซ้ายจากณัฐวุฒิ โพฐิด์ า (2563) ภาพขวาจากองค์ บรรจุน (2562) 

 
 ชุมชนมุสลิมบ้านปากลัดเป็นชุมชนมลายูที่อาศัยร่วมกับชาวมอญมาตั้งแต่อดีต จึงท าให้พิธีกรรม ประเพณี
ต่าง ๆ มีความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมมลายูกับวัฒนธรรมมอญ จากภาพที่1 เป็นภาพเด็กเข้าสุนัต 
ที่แต่งกายคล้ายกับเจ้าชายน้อยจากมลายู เสื้อแขนยาวไม่รัดรูปการเกงขายาวมีผ้าโสร่งพันทับกางเกงอีกชั้นหนึ่ง  
บนศรีษะมีหมวกกอเปียะ แล้วพันทับด้วยผ้าสาราบันสีๆต่าง ข้างเอวมีมีดกริดพกเหน็บไว้ แถมยังสะพายแล่งผ้าไหม
สีเดียวกันหรือผ้าพาดที่บ่าทั้งสองข้างทับเสื้ออีกด้วยและมีเครื่องประดับสวมใส่แล้วแต่ความต้องการ  ส่วนโสร่ง 
ถูกคาดด้วยเข็มขัดทองหรือนาก ทุกคนจะได้รับการแต่งเติมสีสันและแต้มด้วยแป้งกระแจะเป็นดอกดวง จะเห็น 
ได้ว่าการแต่งกายของเด็กชายที่จะเข้าสุนัตของมุสลิมบ้านปากลัดจะมีความแตกต่างจากการแต่งกายเข้าสุนัต   
ของที่อ่ืน เนื่องจากมีการน าวัฒนธรรมของไทยและมอญมาร่วมด้วย เช่น  
 1. การสะพายแล่งผ้าไหมหรือการไขว้ผ้าพาดที่บ่าทั้งสองข้าง เรียกว่า “ตะเบงมาน” เป็นการแต่งกาย 
ของหญิงไทยในสมัยอยุธยา(สมัยที่3) จะใช้ในเวลาท างาน บุกป่า และออกรบ  
 2. การแต้มแป้งกระแจะเป็นดอกดวง หรือ “การแต้มแป้งแบบบวชลูกแก้วของมอญ” ท าเพ่ือความสวยงาม 

 จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าการแห่นาคเณร (บวชลูกแก้ว) จะมีความคล้ายกับการแห่เด็กเข้าสุนัต อาจกล่าว
ได้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกัน (shared culture) ระหว่างชาติพันธุ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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 2.4 กระบี่กระบอง 
 กระบี่กระบองถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งของนักรบในอดีต ส าหรับฝึกซ้อมและเล่นในเวลาศึกสงบ หลักฐาน  
ที่พอจะอ้างอิงถึงกระบี่กระบองได้ว่ามีอยู่ในสมัยของรัชกาลที่2 คือพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ได้พระราชนิพนธ์ไว้ใน
หนังสืออิเหนา ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า “เมื่อนั้นท้าวหมันหยาปรีเปรมเกษมสันต์ เห็นอิเหนาเข้ามาบังคมคัล  
จึงปราศรัยไปพลันทันที ได้ยินระบือลือเล่า  ว่าเจ้าช านาญการกระบี่ ท่าทางท านองคล่องดี วันนี้จงร าให้น้าดู  
แล้วให้เสนากิดาหยัน จัดกันข้ึนตีทีละคู่ โล่ห์ดั้งดาบเชลยมลายู จะได้ดูเล่นเป็นขวัญตา” ต่อมาในรัชกาลที่4 ถือได้ว่า
กระบี่กระบองเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานกระบี่กระบอง  
เป็นพิเศษ ในรัชสมัยนี้เอง พระองค์จึงได้โปรดฯให้มีการตีกระบี่กระบองในงานสมโภชต่างๆเช่นงานโกนจุก งานบวช
นาค งานทอดกฐิน เป็นต้น (ศรีประภา แม้นสงวน, 2532) จากข้อมูลข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า การเล่นกระบี่กระบอง
ในพิธีเข้าสุนัตของมุสลิมบ้านปากลัดได้รับวัฒนธรรมมาจากวัฒนธรรมไทย เนื่องจากมีข้อมูลที่สอดคล้องกับ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ว่า  

 
“ในตอนเป็นเด็กเคยเข้าพิธีโกนจุก เพราะเป็นหลานคนแรกทวดเลยให้ไว้จุกและไปนั่งรวมกับเด็กผู้ชายที่เข้าสุนัตต

รงที่นั่งเวียนเทียน”   
(พาณี โพธิ์ด า ผู้ให้สัมภาษณ์ ,30 กันยายน 2563)  

 
 แต่เนื่องจากมุสลิมบ้านปากลัดพ้ืนเพเดิมเป็นชาวมลายูที่มาจากปัตตานีจากการแพ้ศึกสงคราม เมื่ อมาอยู่
อีกที่หนึ่งพิธีกรรมต่าง ๆ จึงยังคงมีความมลายูอยู่ การเล่นกระบี่กระบองในพิธีเข้าสุนัตของปากลัดนนั้น ในขั้นตอน
สุดท้ายจึงมีการร ากริช หรือปัญจสิลัตอยู่ด้วย  
 
3. เริ่มจางหายและลืมเลือน 
 3.1 “ความรู้ทางศาสนาเข้ามา” 
  วันเวลาผ่านไป คนเริ่มมีการศึกษามากขึ้น จึงท าให้มีความเข้าใจต่อหลักการศาสนาที่แท้จริง เป็นเหตุให้
พิธีกรรมบางอย่างเริ่มหายไป อย่างพิธีกรรมเข้าสุนัต ในบางขั้นตอนของพิธีกรรมขัดต่อหลักการศาสนา เช่น ในด้าน
การแต่งกายให้ผู้ชายใส่เครื่องประดับที่เป็นทอง หรือการใช้เครื่องนุ่งห่มที่ท าจากผ้าไหม ดังหลักฐานจากอัลหะดีษ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้สั่งห้ามไว้ส าหรับผู้ชายดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  
ได้กล่าวว่า 
 

“เป็นที่อนุมัติจากทองค าและผ้าไหมส าหรับผู้หญิง ในประชาชาติของฉันและเป็นที่ต้องห้ามส าหรับผู้ชาย” 
(บันทึกโดย อะฮฺหมัด นะซาอีย์และติรมิซีย์) 

 



712 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

 3.2 การแพทย์ 
 ปัจจุบันประชาชนมีความเข้าถึงการแพทย์สมัยใหม่ได้ง่าย เครื่องมือสะอาดและวิธีการปลอดภัย ผู้ปกครอง
จึงน าบุตรหลานไปตัดสุนัตที่โรงพยาบาลแทนการท าพิธี อามีน แสมา(2020)ได้กล่าวว่า “การขลิบ โดยบุคลากร 
ทางการแพทย์ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความสะอาด ปลอดภัย ภาวะแทรกซ้อนน้อย และมีการดูแล 
หลังผ่าตัดจากเครือข่ายทางการแพทย์เช่น สถานีอนามัยและโรงพยาบาล ท าให้ได้รับการดูแลทันท่วงที  
เมื่อเกิดปัญหาแทรกซ้อนต่างๆ เช่น แผลติดเชื้อหรือมีเลือดออก เป็นต้น” 
 3.3 เศรษฐกิจ 
 พิธีกรรมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานสูง จึงท าให้บางครอบครัวเลือกที่จะไปตัดสุนัตที่โรงพยาบาล
เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า  
 3.4 การล้มหายตายจาก  
 เป็นอีกหนึ่งสาเหตุส าคัญที่ท าให้พิธีกรรมเริ่มเลือนราง จางหายไปจากสังคม นั่นก็คือการที่ผู้รู้หรือผู้ที่มี
ความช านาญเกี่ยวกับการท าพิธีกรรมได้ล้มหายตายจากไป และไม่มีผู้สืบทอด  
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าพิธีกรรมการเข้าสุนัตของมุสลิมปากลัดนั้นมีความคล้ายคลึงกันกับ  
พิธีกรรมการบวชลูกแก้ว อาจเป็นเพราะมีการรับเข้าและแพร่ออกของวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 
ดังที่กล่าวไปแล้วตอนต้น ในส่วนต่อไปนั้นจะเป็นการอภิปรายในประเด็น มุสลิมเคียงคู่มอญ และ พลวัตของ
วัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าบทบาทและพลวัตที่เกิดขึ้นมักส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  
ในวัฒนธรรม จารีต และศาสนาเข้าด้วยกัน ดังต่อไปนี้  

มลายูเคียงคู่มอญ  
จากการศึกษาพิธีเข้าสุนัตของมุสลิมบ้านปากลัด พบว่าพิธีกรรมการเข้าสุนัตของมุสลิมบ้านปากลัดนั้น  

เป็นพิธีกรรมที่มีความแตกต่างจากพิธีกรรมการเข้าสุนัตของชุมชนอ่ืน เนื่องจากบรรพชนของชาวปากลัดคือ 
ชาวมลายูจากปัตตตานีที่ถูกจับเป็นเชลยจากการแพ้ศึกสงครามในอดีต มอญจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสยาม 
และเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ชาวมลายูคิดการอ่ืนใด ผู้ปกครองเมืองสยามขณะนั้นจึงใช้กลวิธีที่ส่งชนชาติมอญ  
มาอาศัยร่วมอยู่กับชาวมลายู จึงท าให้เห็นว่าทุกที่ที่มีมลายูเก่าแก่อยู่ มักจะมีมอญอยู่ร่วมด้วยเสมอ และเมื่อมอญ  
มาประกบ เขาจะมาแบบยกครัวไปทั้งครัว เมื่ออยู่ไปนานวันเข้า ก็ท าให้เกิดการแต่งงานกันระหว่างชาวมอญกับ  
ชาวมลายู จึงมีการรับวัฒนธรรมกันของมอญมาสู่ครัวของมลายู ทั้งการแต่งกาย อาหาร กระแสความเป็นไทยที่กลบ
ความเป็นมลายู มีการปรับจากปัญจสิลัตเป็นการแสดงกระบี่กระบองและปิดท้ายด้วยการร ากริ ช ท าให้สิ่งนี้ยังคงมี
ความเป็นมลายูอยู่บ้าง จึงท าให้เห็นว่าเป็นปกติของสังคมหนึ่ง ที่ เมื่อเข้าไปอยู่ ในไหนจะต้องมีการปรับ  
รับวัฒนธรรม ดัดแปลงท าให้พิธีกรรมมีการผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆให้มีความร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
การปรับตัว (adaptation) ของมุสลิมในสังคมต่าง ๆ ซึ่งมักมีการปรับตัวเมื่อไปอยู่ในพ้ืนที่ใดก็ตาม คล้ายกับบ้าบ๋า 
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ย่าหยา คือกลุ่มลูกครึ่งมลายูกับจีน ซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวในจังหวัดภูเก็ต (Muneenam, 
Suwannattachote and SriMustikasari , 2017) เป็นต้น 

 
พลวัตของวัฒนธรรม 
ปัจจุบันการเข้าสุนัต (ขลิบ) ยังคงมีการปฏิบัติกันอยู่ในทุกครอบครัวมุสลิม เพียงแต่การเข้าสุนัตที่เป็น

พิธีกรรมแบบมุสลิมบ้านปากลัดหาดูได้น้อยแล้วในสังคมนี้ ด้วยกับกระแสของอิสลามานุวัตร ( Islamization)10   
ท าให้พิธีกรรมเริ่มจางหายไปจากสังคม กล่าวได้ว่า agama (ศาสนา) ยังคงมีอยู่ แต่สิ่งที่เริ่มหายไปจากสังคมคือ 
adat (จารีตประเพณี) นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เพราะ การเข้าสุนัตที่ชุมชนมุสลิมบ้านปากลัด 
มีประเพณีที่ปฏิบัติแตกต่างจากการเข้าสุนัตของชุมชนมุสลิมพ้ืนที่อ่ืน ๆ เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในสังคมที่มี  
ทั้งชาวไทยและมอญ ส่งผลให้วิถีปฏิบัติประเพณี มีการผสมผสานเข้าด้วยกัน ตามกรอบแนวคิด  Adat-Agama  
ของ Harnish (2011) ที่กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของประเพณีและศาสนาในสังคมมุสลิมอินโดนีเซีย  โดยปฏิสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถเอ้ือให้ประเพณีสามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิดการสูญหาย แต่ในขณะเดียวกัน 
หากประเพณีดังกล่าวเกิดความขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ยนประเพณีดังกล่าวให้สอดคล้องกับศาสนา 
หรืออาจจะต้องสูญเสียไปไม่สามารถรอมชอมกับหลักการศาสนา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิปาตีเมาะ หะยีหา
มะและรอฮานี ดาโอ๊ะ (2554) ซึ่งมุ่งศึกษาประเพณีท้องถิ่นการเข้าสุหนัตอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พบประเด็น
ที่น่าสนใจว่า ยังคงมีการแห่อาเนาะตูนอ อาจเนื่องมาจากสมัยก่อนพ้ืนที่อ าเภอยะหริ่งเป็นวังมาก่อนมีการปฏิบัติ
ประเพณีโบราณ ครั้งเมื่อลูกหลานเข้าสุหนัต ก็ยังคงมีความผูกพันและปฏิบัติประเพณีโบราณนั้นอยู่ 
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มะโย่ง : ดนตรีบ าบัด และพิธีกรรม 

Mak Yong : Music Therapy and Rituals 

 
อัฟนัน บาเหะ1 ซัมซู สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 

 
บทคัดย่อ 
 

มะโย่งเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการร่ายร ามลายู คล้ายกับ  
การร ามโนราห์ ในลักษณะของการผสมผสานทางพิธีกรรม ความเชื่อ นาฏศิลป์และดนตรีเข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบัน
สามารถพบเห็นการแสดงชนิดนี้ได้ยากขึ้น บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้มุ่งน าเสนอความเชื่อเรื่องของมะโย่ง
เพ่ือแก้บนและเพ่ือสะเดาะเคราะห์ ในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ใช้การลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้รู้ เกี่ยวกับ
ความเชื่อเรื่องดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า ศิลปะการแสดงมะโย่ง ที่มีการร่ายร าแบบมลายูนั้นมีมานานมากแล้ว  
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซีย แต่ก่อนการแสดงดังกล่าวมีจุดเน้นเพ่ือความบันเทิง สร้างความสนุกสนาน  
ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น พิธีสุนัต พิธีการแต่งงานเป็นต้น แต่ช่วงหลังๆการแสดงดังกล่าวได้มีการเกี่ยวโยงกับพิธีกรรม
ความเชื่อในการแก้บนและการสะเดาะเคราะห์เพ่ือรักษาโรค ความเชื่อดังกล่าวมีความขัดแย้งกับหลักการของ
ศาสนาของคนในปัจจุบัน เนื่องจากการแสดงดังกล่าวมีการปะปนระหว่างชายหญิง และมีการใช้ดนตรี นาฏศิลป์ 
มาใช้ในพิธีกรรม ท าให้ปัจจุบันการแสดงมะโย่งในปัจจุบันมีลดลง  

 
ค าส าคัญ: มะโย่ง พิธีกรรม ความเชื่อ ชุมชน มุสลิม จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
2 อาจารย์, คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า  
 วัฒนธรรมและอารยธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชนชาติต่าง ๆ  มีความเหลื่อมล้ าไม่เท่ากัน บางครั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัว ชนชาติและมนุษย์นั้นร่วมกันสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นบ่อที่เกิดจากจิตใจของ 
ชนชาตินั่นเอง (พระยาอนุมานราช, 2531) ปัจจุบันวัฒนธรรมได้มีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย ด้วยกระแสสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้วัฒนธรรมหรือประเพณีบางอย่างไม่เป็นที่นิยม ดังเช่น มะโย่ง ที่เป็นศิลปะการแสดง
ร่ายร ามลายู ที่มอียู่ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย รัฐกลันตันของมาเลเซีย  และยังแพร่หลายไปยังประเทศ
อินโดนีเซียผ่านทางประเทศสิงคโปร์ (Pudentia MPSS ,2010)  

มะโย่งหรือเมาะโย่ง (Mak Yong) ตามภาษาถิ่นของคนมลายู  เป็นการแสดงที่มีลักษณะคล้ายกับ  
ร ามโนราห์ เริ่มแรกแสดงขึ้นในรั้ววังปัตตานี ซึ่งเป็นการแสดงที่มีมานานกว่า 400 ปีมาแล้ว การแสดงดังกล่าวมีการ
รับอิทธิพลวัฒนธรรมของศาสนามาใช้ ในอดีตเป็นการแสดงที่นิยมเพ่ือความบันเทิง สนุกสนาน และจะท าการแสดง
ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น พิธีสุนัต พิธีการแต่งงานเป็นต้น(วัน มะโรหบุตรและคณะ, 2531) ค าว่ามะโย่ง ยังไม่เป็น 
ที่แน่ชัดว่ามีความหมายว่าอย่างไร แต่มีคนบางกลุ่มมีการสันนิฐานมาจากค าว่า มัคฮียัง ซึ่งจะแปลว่า เจ้าแม่โพสพ 
เมื่อครั้นอดีตนั้นจะมีพิธีการท าขวัญข้าวในนาของคนมลายู จะมีหมอผีทรงวิญญาณเจ้าแม่เพ่ือขอความสิริมงคลสู่
ชาวบ้าน ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการแสดงมะโย่งในวันส าคัญต่าง ๆ นั้นพบน้อยลงเพราะไม่ได้รับความนิยม ไม่ว่า  
จะเป็นกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาและการเข้ามาของอิสลามานุวัตร ท าให้การแสดงมะโย่งเริ่มมีจ านวนลดลง 
การแสดงมะโย่งในบางครั้งพบว่ามิใช่เป็นการแสดงที่ใช้เพ่ือความบันเทิงในวันส าคัญต่าง ๆ เท่านั้น แต่มะโย่ง  
จะจัดการแสดงขึ้นเพ่ือเป็นพิธีกรรมในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยอีกด้วย มีงานวิจัยของนิปาตีเมาะ หะยีหะมะ  
(2550) ได้มีการเล่าเรื่องราวของคณะมะโย่งคณะสามพ่ีน้องที่ประกอบไปด้วยนายนิโซ๊ ะ นิเลาะ นางนิซง แปเฮาะ
อีเล และนางนิรอปิเซาะ นิเลาะ  เมื่อสามพ่ีน้องเกิดการป่วย จึงได้รับการแสดงมะโย่ง จึงเป็นที่มาของคณะมะโย่ง
คณะสามพ่ีน้อง ที่มีสามพ่ีร่วมแสดงด้วยกัน โดยเริ่มแรกของการรับแสดงมะโย่งนั้น มีนายเจ๊ะอุหรา เป็นครูผู้สอน  
มะโย่งคนแรกให้กับนายนิโซ๊ะ นิเลาะ  และเมื่อคนในหมู่บ้านป่วยนายนิโซ๊ะจึงรักษาด้วยมะโย่ง ท าให้การแสดง  
มะโย่งเป็นที่มาของการรักษาอาการป่วยของหมู่บ้านดังกล่าว 

จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมการแก้บนหรือสะเดาะเคราะห์ เพ่ือให้คนไข้หายจากอาการป่วย
ดังกล่าวในปัจจุบันพบว่ามีการรักษารูปแบบดังกล่าวลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากสาเหตุหลักคือ การขัดต่อหลักการ 
ทางศาสนาซึ่งจะเห็นได้ว่าในอดีตและปัจจุบันมีบริบทสังคมที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก อีกท้ังการแสดงมะโย่งลดลง
เกิดจากไม่มีผู้ที่จะมาสืบทอด นับว่ายากต่อการคงอยู่ของการแสดงมะโย่งในปัจจุบัน 

แม้ว่าการแสดงดังกล่าวไม่ได้รับความนิยมน้อยแล้วก็ตามในปัจจุบัน แต่การแสดงมะโย่งในการแก้บนหรือ
สะเดาะเคราะห์นั้น ยังมีมุสลิมบางส่วนที่ยังคงให้ความส าคัญและเชื่อกับรูปแบบการแสดงมะโย่งในการรักษาโรค
ดังกล่าว ซึ่งจากความเชื่อนั้นเป็นเพียงความเชื่อเฉพาะบุคคลเท่านั้น   

ดังนั้นเรื่องดังกล่าวมีความน่าสนใจ และพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อของการแสดงมะโย่ง  
ในการรักษาโรคหรืออาการป่วยมีจ านวนจ ากัด ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องดังกล่าว เพ่ือต้องการทราบถึงพิธีกรรมและ
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ความเชื่อที่สืบทอดและปฏิบัติร่วมกันมาจนถึงปัจจุบันของคนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี เนื่องจากเป็น
องค์ความรู้ที่มีอยู่จริงในชุมชน หากผลงานชิ้นนี้ส าเร็จจะเป็นการยกระดับองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้  
ในท้องถิ่นให้เป็นความรู้ของผู้สนใจและแวดวงนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาเก่ียวกับพิธีกรรมและความเชื่อของมะโย่งในการรักษาโรค 
 
วิธีการศึกษา  

 การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา โดยการลงพ้ืนที่ชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ  
ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และเข้าใจเรื่องพิธีกรรมการแก้บนและการสะเดาะเคราะห์ของการแสดงมะโย่งในการ
รักษาโรค การสัมภาษณ์ผู้รู้จ านวน 3 คน จากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยเดิมหมู่บ้าน
แห่งนี้ เป็นป่าทึบมีแม่น้ ากว้างใหญ่ ไหลผ่าน คือแม่น้ าหนองจิก หมู่บ้านดังกล่าวเป็นชุมชนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่  
แต่มีชาวไทยพุทธอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ท านา 
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และประมง และอาศัยอยู่ร่วมกันแบบพ่ีน้อง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้ภาษามลายูถิ่นในการสัมภาษณ์ จากนั้นท าการแปลและสรุปความเป็นภาษาไทย น ามาวิเคราะห์เนื้อหา  
ด้วยกรอบแนวคิดการปะทะกันของประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion) ของ Harnish 
(2011) ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างประเพณีและศาสนาอิสลามในสังคมมุสลิมอินโดนีเซีย โดยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว
สามารถเอ้ือให้ประเพณีสามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิดการสูญหาย  แต่ในขณะเดียวกัน  
หากประเพณีดังกล่าวเกิดความขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ยนประเพณีดังกล่าวให้สอดคล้องกับศาสนา 
หรืออาจจะต้องสูญเสียไปไม่สามารถประนีประนอมกับหลักการศาสนามาเป็นกรอบเพ่ือน าเสนอข้อค้นพบต่อไป 
 
ผลการศึกษา  

ในส่วนผลการศึกษานั้น ผู้วิจัยจะน าเสนอผ่านประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ประวัติความเป็นมาของมะโย่ง  
2) มะโย่งเพ่ือความบันเทิง 3) มะโย่งเพ่ือใช้แก้บนหรือสะเดาะเคราะห์ และสุดท้าย 4) มะโย่งกับความขัดแย้ง 
ทางศาสนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
1) ประวัติความเป็นมาของมะโย่ง 

จากการสัมภาษณ์เปาะจิ4คนหนึ่งซึ่งเป็นมือกลองของคณะมะโย่งวงหนึ่ง ในจังหวัดปัตตานี พบว่ามะโย่ง
เป็นการละเล่นพ้ืนบ้านที่มีรูปแบบของการแสดงละคร มีตัวละคร มีบทการแสดงและมีดนตรีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้  

                                                           
4 เปาะจิ เป็นค าภาษามลายูแปลว่า ลุง, อาวุโส 
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เพ่ือความบันเทิงนั้น มีมานานมากแล้ว มิใช่เป็นการแสดงที่เกิดจากความคิดของคนรุ่นปัจจุบันแต่เป็นการแสดงของ
คนในอดีตที่มีการสืบทอดจนถึงปัจจุบัน  

(มามุ ปูเต๊ะ, 4 ตุลาคม 2563)  
ประวัติความเป็นมาที่เปาะจิได้กล่าวนั้น มีความสอดคล้องกับ (Pornthep Boonchanpet, 2001 อ้างถึงใน  
สุขสันต์ สกุลสวน , เรวดี้ อ้ึงโพธิ์ 2561 ) ที่มีการอธิบายถึงการแสดงมะโย่งว่า เป็นศิลปะการแสดงที่ มีขึ้น 
อย่างยาวนานกว่า 400 ปีมาแล้ว เริ่มแรกมีการแสดงขึ้นในรั้ววังปัตตานี เป็นศิลปะการแสดงที่มีการสืบทอดจากคน
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการแพร่หลายในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย แม้ว่าการแสดงดังกล่าวเป็นที่นิยม  
อย่างแพร่หลาย แต่เป็นที่น่าสงสัยของหลายๆคนว่า ค าว่ามะโย่งแท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไร มีคนบางกลุ่ม
ได้มีการสันนิฐานว่า มะโย่งมาจากค าว่า มัคฮังยี ซึ่งแปลว่า เจ้าแม่โพสพ เมื่อครั้นอดีตแล้วมะโย่งเกิดขึ้นจากการ  
ท าขวัญข้าวในนา จะมีหมอผีเป็นผู้ทรงวิญญาณเพ่ือขอความสิริมงคลสู่ชาวบ้าน แต่ภายหลังการแสดงดังกล่าว  
เป็นเพียงการแสดงที่ได้รับการสืบทอดมา 

ความหมายของมะโย่ง ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2519) กล่าวว่า มะโย่งเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของ
ไทยมุสลิม กล่าวว่าเริ่มแรกมีขึ้นในรั้ววังเมืองปัตตานี เมื่อประมาณ 400 ปีที่แล้ว จากนั้นแพร่หลายไปทาง 
รัฐกลันตัน ค าว่า “มะโย่ง”  ยังไม่มีใครทราบความหมายทางภาษา หรือรากค าที่แน่ชัดบางคนสันนิฐานมาจากค าว่า 
“มัคฮียัง” แปลว่า เจ้าแม่โพสพ เพราะพิธีท าขวัญในนาของชาวมลายูสมัยนั้นมีหมอผีทรงวิญญาณเจ้าแม่  
เพ่ือขอความสวัสดิมงคลมาสู่ชาวบ้าน ขณะเดียวกันมีการร้องร าบวงสรวง ซึ่งภายหลังกลายเป็นละครประเภทหนึ่ง 
อีกทั้งวัน มะโรหบุตรและคณะ (2531) อธิบายว่า มะโย่งคือ มหรสพอย่างหนึ่งของไทยมุสลิม การแสดงคล้าย  
มโนห์รา เนื้อเรื่องมาจากนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ มีตัวพระ ตัวนางและสนมเป็นหญิง เสนาอ ามาตย์และตัวตลกชาย  
ใช้ฉากเพียงฉากเดียวตลอดจนเลิกการแสดง   
 สรุปความหมายของมะโย่งหรือเมาะโย่งดังกล่าว มะโย่งเป็นการละเล่นที่เป็นการแสดงพ้ืนบ้านที่มี 
มานานแล้ว มีลักษณะศิลปะการแสดงที่คล้ายกับการร ามโนราห์ เป็นการแสดงเพ่ือความบันเทิงให้เกิดความ
สนุกสนานของคนในสังคมในอดีต และเป็นการแสดงเพ่ือการแก้บนและสะเดาะเคราะห์ เป็นการแสดงที่นิยมของ
คนมลายู โดยเฉพาะคนมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งการแสดงดังกล่าว  
เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นมลายู ที่สามารถชมกันได้ในรัฐกลันตัน ตรังกานู และไทรบุรี ซึ่งเป็นรัฐทางตอนเหนือของ
ประเทศมาเลเซีย บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไกลจนถึงเกาะสุมาตราเหนือของประเทศอินโดนีเซีย 

ผู้แสดง การแสดงมะโย่งทุกครั้งจะมีบอมอคือพ่อหมอผู้แสดงเป็นคนทรงหรือคนกลางระหว่างเดวามูดา 
(เทพบุตร) กับเปาะโย่ง (พระเอก) มีที่น่าสังเกตอีกอย่างคือผู้แสดงมะโย่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ยกเว้นตัวตลกจะเป็น
ผู้ชาย (คมสันต์ วงค์วรรณ์, 2542) มะโย่งเป็นการแสดงที่มีลักษณะคล้ายกับร ามโนราห์ มีการร่ายร า  มีดนตรี
ประกอบ และมีบทละครจักร ๆ วงศ์ ๆ และขาดไปไม่ได้นั้นก็คือผู้แสดงหรือตัวละครของเรื่องนั่นเอง ในส่วนของ  
ผู้แสดงนั้นจะประกอบไปด้วย เปาะโย่ง เมาะโย่ง เปาะโย่งมูดอ บุตรีมะโย่ง บือรันตูวอและบือรันมูดอ (ประพนธ์ 
เรืองณรงค์: 2519) 
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จากการสัมภาษณ์เปาะจิ เปาะจิเล่าว่าตัวละครที่มีความส าคัญท่ีสุดในการท าพิธีกรรม 
ในการรักษาผู้ป่วยคือ มะโย่ง  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง ซึ่งในบทละครจะแสดงเป็นรายอ โดยมีบือ

รัน 2 คน และจะมีพ่ีเลี้ยงผู้คอยติดตามรายา รายาจะแต่งตัวเหมือนการแต่งกายของสีละ  
โดยจะส่วมมงกุฎ(กอตอ) มีกริช ข้างกาย และในเนื้อเรื่องก็จะมีว่าวบรือมะสายะสาแน ที่ส าคัญ 
ที่ขาดไม่ได้ในการแสดงพิธีกรรมดังกล่าวคือ โต๊ะมีโนะ ซึ่งโต๊ะมีโนะจะคอยเป็นผู้เรียก วิญญาณ

หรือในอิสลามเรียกว่าญิน5 เพ่ือเข้าสิ่งร่างของผู้ป่วยที่จะแสดงเป็นมะโย่งนั่นเอง 
(มามุ ปูเต๊ะ, 4 ตุลาคม 2563) 

สรุปได้ว่าการแสดงมะโย่งในการประกอบพิธีกรรมความเชื่อในการรักษาโรค จะมีตัวละครที่มีความส าคัญ
และโดดเด่นคือ รายอ ซึ่งจะเป็นบทการแสดงของผู้ป่วยนั้นเอง บทละครจะเป็นบทที่มีมาแล้วในอดีต ไม่ใช่บทที่มี
การแต่งขึ้นใหม่ ในพิธีกรรมการรักษาผู้ป่วยจะท าการแสดงจนกว่าหมดเนื้อเรื่อง เมื่อท าการแสดงเสร็จ ก็จะเข้าสู่
พิธีกรรมของการปลือปะห์ (สะเดาะเคราะห์) ให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นการปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในตัว 

เครื่องดนตรี ดนตรีมะโย่งประกอบด้วยกือแนหรือเรียกว่ากลองมลายู 1 คู่ ฆือบะเป็นชื่อเรียกภาษามลายู
หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าซอ ซึ่งเป็นซอที่มีรูปทรงสัณฐานอย่างซอสามสาย 1 คัน บางโรงจะมีการใช้ไวโอลินแทนซอ 
ฆ้องขนาดใหญ่ 1 คู่ ซือแระหรือที่มโนราห์เรียกสั้นๆ ว่า แตระ ท าด้วยไม้ไผ่ขนาด 2 นิ้ว ยาวประมาณ 12 นิ้ว 
จ านวน 2 คู่ นอกจากนี้มีไม้กรับจ านวน 2 คู ่(ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2527) 

จากที่ได้ท าการสัมภาษณ์เปาะจิเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงมะโย่งมีดังนี้ 1) กลอง 2) ฆ้อง 3) ฉิ่ง 
4) ฆือบะ เปาะจิเล่าว่า เครื่องดนตรีดังกล่าวมีความส าคัญมากในการท าพิธีกรรมการแสดงเพ่ือรักษาผู้ป่วยหากขาด
เครื่องดนตรีอันใดอันหนึ่งจะถือว่าการแสดงดังกล่าวจะไม่สมบูรณ์ และพิธีกรรมก็จะไม่สมบูรณ์เช่นกัน 

(มามุ ปูเต๊ะ, 4 ตุลาคม 2563) 
 
จะเห็นได้ว่าเครื่องดนตรีต่าง ๆ เหล่านั้นมีบทบาทเป็นอย่างมากในการท าการแสดง หรือพิธีกรรม หากมีแต่

การแสดงแต่ไม่มีเครื่องดนตรี ย่อมไม่เกิดความบันเทิงสนุกสนาน เปรียบได้ว่ามีการแสดงก็ต้องมีเครื่องดนตรี 
เพ่ือให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมในการดูการแสดง  

 
2. มะโย่งเพื่อความบันเทิง 

ขนบธรรมเนียมการเล่นมะโย่งมี 2 ลักษณะคือ เพ่ือความบันเทิง และเพ่ือพิธีกรรม 
 ในอดีตนั้น มะโย่งเป็นการแสดงที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงของมลายู มักจะท าการแสดงในช่วงวันส าคัญต่าง ๆ 
เช่น พิธีสุนัต พิธีงานแต่งงาน เป็นต้น ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการจ้างมะโย่งเพ่ือท าการแสดง ให้เกิดความบันเทิง 

                                                           
5 ญิน เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติชนิดหนึ่ง ตามความเช่ือของชาวอาหรับ มีระบุอยู่ในอัลกุรอาน มี ความเกี่ยวข้องกับ อีฟรีต  
ซึ่งเป็นญินท่ีมีความชั่วร้ายและมีพลังอ านาจมาก 
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สนุกสนาน แต่ในปัจจุบันการแสดงมะโย่งเริ่มมีการแสดงน้อยลง ด้วยกับการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่และ  
การเข้ามาของอิสลามมุวัตร  การแสดงมะโย่งเลยไม่น่าสนใจและไม่เป็นที่นิยมของผู้คนในปัจจุบัน การแสดงมะโย่ง
เพ่ือความบันเทิงดังกล่าว จะไม่มีฉากหรือม่านจะแสดงไปเรื่อย ๆ ไม่มีการหยุดจนกว่ารายาให้ยุติ และ  
เสด็จไปพักผ่อน 
 
3. มะโย่งเพื่อใช้แก้บนหรือสะเดาะเคราะห์ 
 การแสดงมะโย่งเพ่ือการแก้บนนั้นมีภาษาถิ่นที่เรีกว่า “บากาโอล” ซึ่งจะท าการแสดง 3 คืน 5คืน 7 คืน 
ตามแต่เจ้าของงานประสงค์ วันท าพิธีใช้เวลาตอนใกล้รุ่งของคืนสุดท้ายที่แสดง เมื่อการแสดงมะโย่งเสร็จสิ้นลง 
ก็จะเข้าสู่พิธีของการสะเดาะเคราะห์ เป็นพิธีกรรมแห่งการปลดปล่อย ในพิธีดังกล่าวก็จะมีการวางเครื่องบูชาต่าง ๆ
ไว้หน้าโรงซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวตอก ขนมลา ไก่ย่าง ข้าว น้ า ก ายานและจั่นหมาก เครื่องบูชาต่างๆ  เหล่านั้น 
จะเป็นหน้าที่ของเจ้าของงานในการจัดเตรียม (คมสันต์ วงค์วรรณ์, 2542) 
 

มะโย่งที่ท าการแก้บนหรือสะเดาะเคราะห์เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับผู้ป่วยที่มีการสืบทอดจาก 
สิ่งเร้นลับที่มาจากบรรพบุรุษ บางคนท าการบนบานว่าหากฉันหายจากการป่วยฉันจะเล่นมะโย่ง 

ซึ่งเป็นสิ่งที่วาญิบ6ต้องท าหากเกิดว่าอาการป่วยนั้นหาย ถ้าไม่ท าก็จะมีเหตุอันเป็นไป ตัวอย่าง
ชาวบ้านคนหนึ่งเขาท าการบนบานว่าถ้าเขาหายจากอาการป่วยเขาจะเชิญเปาะจิมาแสดงมะโย่ง 
ซึ่งค าพูดในลักษณะนี้เป็นค าพูดที่สัญญาไว้หรือจ านงไว้ก่อนว่าหากหายจะให้มีการแสดงเกิดข้ึน 

 ในเรื่องของบวงสรวงในการท าพิธีกรรมนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของงานประสงค์ อาทิเช่น ไก่ยาง 
 ข้าวเหนียวสามสี แดง เหลือง เขียว ขนมดาดาเป็นต้น  

(มามุ ปูเต๊ะ, 4 ตุลาคม 2563) 
 

ดังนั้นการแสดงมะโย่งไม่เพียงแค่แสดงในวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือความบันเทิง แต่มะโย่งยังเป็นที่สนใจของ
กลุ่มคนมุสลิมบางส่วนที่ใช้การแสดงมะโย่งในการท าพิธีกรรมแก้บน หรือเพ่ือการสะเดาะเคราะห์ และเพ่ือรักษา
อาการป่วย อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั่นเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเท่านั้น  สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแสดงพิธีกรรมคือ 
ขนมโบราณที่มีตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งหลังจากการท าพิธี อาทิเช่น ขนนดาดา ผู้ป่วยและญาติๆจะต้องกิน  
ขนมดังกล่าวทุกคน ซึ่งบางครั้งของเส้นไหว้ในพิธีกรรมนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประสงค์ท าพิธีกรรม หรือ
แม้กระท่ังเกิดจากการสั่งเสียของบรรพบุรุษ ในส่วนของไก่ย่างก็เช่นเดียวกันข้ึนอยู่กับความต้องการของบุคคลนั่นๆ 

พิธีกรรม พิธีกรรมในการแสดงมะโย่งนั้นเป็นสิ่งที่ผู้แสดงจะต้องปฏติบัติ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงมะโย่ง  
เพ่ือความบันเทิง หรือการแสดงเพ่ือแก้บนหรือสะเดาะเคราะห์ก็ตาม ซึ่งก่อนท าการแสดงจะมีล าดับการแสดงดังนี้ 

                                                           
6 วาญิบ คือการปฏบิัติที่บังคับในเรื่องศาสนา 
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จะมีการไหว้ครูอย่างความเชื่อของศิลปินโดยทั่วไป เจ้าภาพจัดหาหมากพลู ด้ายดิบ ข้าวสาร เงิน 30 บาท  
เป็นค่าก านัลครู จากนั้นมีการปัดรังควานหรือขับไล่ผีโดยซัดข้าวสารไปรอบ ๆ โรงการแสดง เสร็จแล้วคณะมะโย่ง
ดื่มน้ ามนต์เพ่ือประสบความส าเร็จในการแสดง (ประพนธ์ เรืองณรงค์: 2527) ดังนั้นก่อนการแสดงมะโย่งทุกครั้ง 
จะมีพิธีกรรมไหว้ครูก่อนทุกครั้งเพื่อประสบความส าเร็จในการแสดง 
 จากการสัมภาษณ์เปาะจิ เกี่ยวกับพิธีกรรมที่ใช้แก้บนหรือสะเดาะเคราะห์ส าหรับการรักษาโรคให้กับผู้ป่วย 
เปาะจิเล่าว่า การแสดงมะโย่งในการแก้บนหรือสะเดาะเคราะห์เพ่ือรักษาโรคให้กับผู้ป่วยนั้น จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อ 
เจ้าของบ้านมีความประสงค์ เพราะอาการป่วยไม่สามารถหายได้ แม้ว่าจะไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ตาม ต้องท า
การแสดงมะโย่งเท่านั้นอาการป่วยดังกล่าวถึงจะหายได้ ซึ่งอาการป่วยดังกล่าวเกิดจากสิ่งเร้นลับหรือญิน ที่เกิดจาก
การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  

พิธีกรรมจะท าในช่วงเดือนเจ็ดของทุกๆปี โดยเริ่มท าเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น  จะจัดขึ้น 3 คืน 5 คืน  
7คืน ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าของงานประสงค์  โดยเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 20.00-00.00 น. ในพิธีกรรมจะมีการบวงสรวง 
โดยข้าวเหนียวสามสี ประกอบไปด้วย สีแดง สีเหลือง สีขาว ข้าวตอกหรือภาษามลายูเรียกว่าบือเต๊ะ หมากพลู  
ยาเส้น ด้ายขาว และเงินจ านวนหนึ่งที่จัดเตรียมไว้เพ่ือเป็นค่าครู  และจะมีบูยง7 จ านวนเจ็ด ใบส าหรับใส่น้ า 
พิธีกรรมจะมีการเรียกสิ่งเร้นลับหรือญิน ที่เป็นการสืบทอดของผู้ป่วย โดยมีโต๊ะมีโนะ เป็นผู้เรียก ถ้าสิ่งเร้นลับนั้น
เข้าสิงแสดงว่า ผู้ป่วยนั้นได้รับการสืบทอด หรือในภาษามลายูเรียกว่า นาแอะอางีน 8 เป็นลักษณะเหมือนคนโดนผี
เข้านั้นเอง ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าว จะใช้เวลายาวหรือสั้นนั่นขึ้นอยู่กับอางีน ถ้าอางีนมาเร็ว ระยะเวลาในการท า พิธี 
แก้บนหรือสะเดาะเคราะห์ก็ไม่นาน  

หากคนป่วยนาแอะอางีนแล้ว คนป่วยนั้นก็จะท าแสดงมะโย่ง ซึ่งจะอยู่ในบทบาทของรายา ในเนื้อเรื่อง
นั้นเอง หากเสร็จจากการแสดงแล้ว ก็จะมีการปลือปะห์9 สิ่งชั่วร้าย โดยการพรมน้ ามนต์ที่ได้จากการท าพิธีให้กับ
ผู้ป่วยและบรรดาญาติๆ เมื่อนั้นผู้ที่ท าการปลือปะห์ จะถามว่า ปลือปะห์แดห ปลือปะห์แดห ถ้าทุกคนตกลงก็  
ท าการแตกบูยง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ 

(มามุ ปูเต๊ะ, 4 ตุลาคม 2563) 
 

 จากที่เปาะจิได้ท าการเล่า พิธีกรรมแก้บนหรือสะเดาะเคราะให้กับผู้ป่วยในการรักษาโรคดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกบันิปาตีเมาะ หะยีหะมะ (2550) ซึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับพิธีแก้บนหรือสะเดาะเคราะห์ให้กับคนไข้ของคณะ
มะโย่งคณะสามพ่ีน้องว่าพิธีกรรมดังกล่าวจะท าในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันนั้นจะไม่เป็นที่นิยม โดยจะเริ่ม  
ท าพิธีกรรมหลังจากการแสดงเสร็จสิ้น เริ่มในเวลา 04.00 น.เมื่อจะท าพิธีกรรมดังกล่าวจะมีการเตรียมอุปกรณ์ไว้

                                                           
7 บูยงคือ หม้อดินที่ใช้ท าพธิีกรรม 
8 นาแอะอางีนคือ ลักษณะของคนโดนผีเข้า 
9 ปลือปะห์คือ การสะเดาะเคราะห ์
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เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกกรม เช่น ข้าวเหนียวสามสี สีเหลือง สีแดงและสีขาว 1 จาน ไข่ไก่ 1 ฟอง และจะมี 
ขนมโบราณต่าง ๆ ที่สามารถหากินได้ยาก อาทิเช่น ขนมดอดอ (ขนมกะละแม) ขนมปูตู ขนมดาดา ข้าวพองหรือ  
ในภาษามลายูเรียกว่า บือเต๊ะนั่นเอง จะเห็นได้ว่าเมื่อจะมีการบวงสรวงหรือท าพิธีกรรมบางอย่าง มีการจัดเตรียม
เข้าของต่าง ๆ ซึ่งของต่าง ๆ เหล่านั้นล้วนเป็นของที่มีมานานแล้ว ในสมัยบรรพบุรุษ ของบางอย่างก็ได้ท าตามค าสั่ง
เสียของบรรพบุรุษ บางอย่างเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ เช่นข้าวเหนียวเหลือง ซึ่งภาษามลายู 
จะเรียกว่า ปูโละกูนิงสมางัตนั้นเอง บางคนหากไม่ท าตามที่บรรพบุรุษสั่งเสียไว้ ก็จะมีเหตุดังบทสัมภาษณ์ของ
เมาะซ ู

เมาะซูได้เล่าว่ามีเด็กผู้ชาย เข้าพิธีสุนัต แล้วไม่ได้ท าปูโละกูนิง เมื่อเขาเข้าพิธีนั้น เลือดไม่ไหล  
(อารยา อับดอลลา, 3 ตุลาคม 2563) 

จากการเล่านั้นเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเท่านั้น ซี่งมีหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากเราไม่ท าตามที่
บรรพบุรุษได้สั่งเสียไว้ และทุก ๆ ครั้งเมื่อท าพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยต้องตามค าสั่งเสีย ในงานแต่งงานก็เช่นเดียวกัน
จะมีการท าข้าวเหนียวเหลือง แล้วให้บ่าวสาวกิน เป็นความเชื่อมาช้านานว่าท าเพ่ือความสิริมงคลนั่นเอง ส าหรับ
พิธีกรรมของการรักษาผู้ป่วยของมะโย่งแล้วที่ขาดไม่ได้คือพ่อหมอ หรือโต๊ะมีโนะ จะเป็นผู้เรียกคนไข้และ  
บรรดาญาติ ๆ ให้มานั่งใกล้ดนตรีเริ่มบรรเลงเพลง พ่อหมอจะหยิบผลก ายานโรยบนถ่านไฟควันก ายานพุ่งน า เครื่อง
ประกอบแก้สินบนทั้งหมดขึ้นมารมควันแล้วอ่านคาถาพ่อหมอดึงตัวปลดปล่อยที่สานจากใบมะพร้าวให้ขาด  
ออกจากกัน เมื่อพิธีทุกอย่างเสร็จสิ้น ก็จะพรมน้ ามนต์ที่ได้จากการท าพิธีกรรมดังกล่าวพรมทั้งตัวคนไข้และญาติ ๆ  

จะเห็นได้ว่าทุก ๆ พิธีกรรมที่มีการบวงสรวงหรือของเส้ นไหว้ล้วนเป็นของที่หาได้ยากในปัจจุบัน 
เพราะไม่เป็นที่นิยมในการท าขนมดังกล่าว สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง อะไรหลายๆ  อย่างก็มีการเปลี่ยน 
ตามไปด้วย โดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกิดข้ึนจะเริ่มมีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  

ความเชื่อ ความเชื่อตั้งแต่ครั้งโบราณกาลในสั งคมที่นับถือภูตผีวิญญาณ โดยสืบทอดกันมาว่า 
อาการเจ็บป่วยของผู้คนนั้นมีสาเหตุมาจากขวัญคือวิญญาณ จากความเชื่อดังกล่าวท าให้ผู้คนเลือกวิธีการที่ท าให้เกิด
พิธีกรรมต่าง ๆ เพราะเชื่อว่าถ้าหากท าแล้วสามารถหายปกติได้  

จากการสัมภาษณ์เปาะจิเกี่ยวกับความเชื่อของการแสดงมะโย่งในการรักษาผู้ป่วย เปาะจิ
เล่าว่า  การรักษาด้วยกับมะโย่งดังกล่าวสามารถรักษาให้หายได้จริง และเป็นพิธีกรรมที่ใช้การ

รักษามายาวนานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ซึ่งอาการป่วยจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้น เพ่ือสืบทอด
ต่อ เช่น หากใครคนหนึ่งมีอางีนของมะโย่ง เวลารักษาก็จะรักษาด้วยกับการแสดงมะโย่ง หรือ 

หากใครมีอางีน10สีละ พิธีกรรมการรักษาก็จะเป็นการแสดงสีละ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอางีนนั้น
ว่าเป็นประเภทใด  

(มามุ ปูเต๊ะ, 4 ตุลาคม 2563) 
                                                           
10 อางีน เปรียบเสมือนร่างทรงก าลังเข้าตัว หรือบรรพบุรุษเข้าสิง 
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จากความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงมะโย่งเพ่ือท าการรักษาอาการป่วยนั้น  จะเป็นความเชื่อของมุสลิมบางคน
เท่านั้น เขาเชื่อว่าพิธีกรรมดังกล่าวมีมานานสมัยบรรพบุรุษ และจะมีผู้สืบทอด หากผู้สืบทอดนั้นไม่ต้องการ สิ่งนั้น  
ก็จะท าให้ล้มป่วย และจะไม่มีวิธีไหนรักษาหาย นอกจากการแสดงมะโย่งในพิธีกรรมแก้บนหรือสะเดาะเคราะห์ 
อาการป่วยดังกล่าวถึงจะหายได้ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวมีความขัดแย้งกันในปัจจุบันที่ว่า เชื่อในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้สอน 
เช่นในอิสลามให้มีความเชื่อว่าหากเกิดอาการป่วยจงเชื่อไว้เสมอว่าอัลลอฮเท่านั้นที่จะท าให้อาการดังกล่าวหายได้ 
แต่ความเชื่อของผู้ที่ท าพิธีกกรรมมะโย่งในการรักษาอาการป่วยนั้น ต้องท าการแสดงที่ขัดกับหลักการศาสนา  
ซึ่งในเรื่องสิ่งเร้นลับนั้นอิสลามให้มีความเชื่อว่าญินมีอยู่จริง แต่ห้ามศรัทธา เพราะศาสนาอิสลามสอนให้มี  
ความศรัทธาต่อเอกองค์อัลลอฮเท่านั้น 
 
4. มะโย่งกับความขัดแย้งทางศาสนา 

ตามหลักการของศาสนาแล้ว มีข้อห้ามเกี่ยวกับการละเล่นหรือการแสดงที่ มีการแก้บน สะเดาะเคราะห์ 
หรือเพ่ือการรักษาโรคก็ตาม ที่มีพิธีกรรมความเชื่อสิ่งอ่ืนนอกจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งหากผู้ใดกระท าจะถือว่าชิริก  

การละเล่นที่ไม่สนับสนุน ได้แก่ กะปีเยาะ โปตารี  มะโย่ง ดีเกฮูลู  ซีละ วายังกูเละ เป็นต้น ซึ่งการละเล่น
เหล่านี้ ส่วนใหญ่นักการศาสนาไม่สนับสนุน เพราะการละเล่นบางอย่างปะปนใกล้ชิดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง อีกทั้ง
ยังขัดกับศาสนบัญญัติด้วย ก่อให้เกิดช่องทางเสื่อมเสียได้ ซึ่งการแสดงดังกล่าวจะเป็นการแสดงที่มีการเกี่ยวข้องกับ
ดนตรี นาฏศิลป์ ไม่เป็นที่สนับสนุนให้มุสลิมมีการละเล่นดังกล่าว  

ซึ่งจากการสัมภาษณ์เปาะจิเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกล่าว เปาะจิบอกว่า ทุกอย่างที่ท า
พิธีกรรมล้วนแต่เป็นการชิริกทั้งสิ้น แต่ด้วยอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีวิธีการรักษาในรูปแบบอื่น วิธีนี้
วิธีเดียวที่สามารถรักษาอาการของคนป่วยได้ ถึงแม้ว่าคนป่วยคนนั้นจะไปรักษากับหมอชาวบ้าน 
หมอแผนปัจจุบัน มันไม่มีทางที่จะหายได้เนื่องจากอาการป่วยนั้นมาจากญานที่มาจากบรรพบุรุษ 

และเม่ือสิ่งเหล่านั้นมาจากบรรพบุรุษแล้ว สายตระกูลก็จะมีการสืบทอดเท่านั้น ในสายตาคน
มากมายมีความเห็นต่างกับการรักษาดังกล่าว ดังนั้นต้องมีการคิลาฟ28 หรือคิลาฟียะห์  

(มามุ ปูเต๊ะ, 4 ตุลาคม 2563) 

ในปัจจุบันแล้วเมื่อบริบทสังคมเปลี่ยนไป ข้อจ ากัดในการแสดงมะโย่งเริ่มมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การแสดง  
มะโย่งลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการแสดงดังกล่าวมีการขัดกับหลักการของศาสนา เพราะพ้ืนที่ที่ท าการแสดงนั้น
เป็นชุมชนมุสลิม แตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมากที่การแสดงดังกล่าวไม่ได้น ามายึดกับหลักการทางศาสนามากนัก 
ด้วยเหตุที่ว่าคนในอดีตนั้นไม่ได้มีความเคร่งครัดในค าสอน และการเข้ามาของศาสนาในสมัยก่อนนั้นไม่ได้ทั่วถึงพอ  

                                                           
28 การคิลาฟ คือ การที่บุคคลมีความเห็นต่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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(สุขสันต์ สกุลสวน, 2561) การแสดงมะโย่งถือได้ว่าเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นตั้งมลายูมีความหลากหลายทางศาสนา
ส่วนใหญ่แล้วจะมีการน าวัฒนธรรมทางศาสนามาใช้ ท าให้มีความขัดแย้งโดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อ
วิญญาณสิ่งเร้นลับต่าง ๆ แต่ปัจจุบันได้มีการน าหลักการทางศาสนามาใช้อย่างเคร่งครัด ท าให้รูปแบบการแสดง  
ขัดกับหลักการทางศาสนาอย่างชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วส่งผลโดยตรงต่อการคงอยู่ของศิลปะการแสดงมะโย่ง 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 

สรุปและอภิปรายผล  
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ามะโย่งเป็นจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในชุมชน โดยแต่เดิมนั้น  
ยังไม่มีประเด็นการขัดแย้งกับหลักการของศาสนา จึงเป็นทั้งการแสดงและพิธีกรรมการรักษาโรค ซึ่งคล้ายคลึงกัน
กับการแสดงโนรา หรือ มโนราห์ ในภาคใต้ ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ทว่าเมื่อเกิดอิสลามานุวัตร  
จึงท าให้การแสดงหรือพิธีกรรมนี้เกิดค าถามและน าไปสู่การปฏิเสธในระยะเวลาต่อมา ประเด็นนี้ท าให้เห็นว่า  
การประนีประนอมระหว่างจารีตและหลักการของศาสนานั้นอาจไม่เป็นผล อย่างไรก็ดีในปัจจุบันการแสดงมะโย่ง
นั้นได้รับการอนุรักษ์ไว้เพ่ือให้อยู่คู่กับชุมชนชาวมุสลิม และเปลี่ยนผ่านจากการแสดงเพ่ือพิธีกรรมเป็นการแสดง  
เพ่ือการอนุรักษ์ให้คงอยู่ ซึ่งในส่วนต่อไปจะเป็นการอภิปรายผลการศึกษาในประเด็นของการเปลี่ยนผ่านในบริบท
ของสังคมท่ีเปลี่ยนไป ทั้งประเด็นการด ารงอยู่ การรักษาโรค และการท านุบ ารุง ดังต่อไปนี้  

มะโย่งกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป ในปัจจุบันพบว่าบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อการแสดง 
มะโย่งเป็นอย่างมาก ท าให้การแสดงดังกล่าวมีข้อจ ากัดมากขึ้นจึงท าให้การแสดงมะโย่งลดลงอย่างรวดเร็ว และ
พบว่าในส่วนที่มีอยู่นั้นก็สร้างความล าบากหากจะจัดการแสดงขึ้น เหตุผลหลักที่เห็นได้ชัดคือ การเข้ามาของ  
อิสลามานุวัตรหรือการเข้ามาของอิสลามแบบใหม่ ซึ่งพ้ืนที่ที่มีการจัดการแสดงขึ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นชุมชนมุสลิม 
จากผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับมะโย่งในการสัมภาษณ์นั้น เห็นได้ว่าเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมต่าง ๆ  
ก็มีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือบริบททางสังคม ซึ่งการแสดงมะโย่งในปัจจุบันจะหาดูยากขึ้น เนื่องจาก  
ไม่ได้เป็นที่นิยม ด้วยเหตุของการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้คนไม่ค่อยให้ความสนใจกับการแสดงดังกล่าว 
อีกทั้งการแสดงดังกล่าวมีการขัดกับหลักการของศาสนาที่มีบัญญัติไว้ว่า ไม่สนับสนุนการละเล่นที่มีการปะปน
ระหว่างชายหญิง เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสื่อมเสีย และการแสดงดังกล่าวเป็นการแสดงที่ใช้ดนตรีในการแสดง
อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Harnish (2011) ที่กล่าวถึงความเสื่อมถอยของประเพณี (adat) เมื่อขัดแย้ง
กับหลักการศาสนา (agama) 

มะโย่งที่พึ่งสุดท้ายในการรักษาโรค การที่มีพิธีกรรมความเชื่อเพ่ือเป็นที่พ่ึงสุดท้ายของการรักษาโรคหรือ
สื่อสารกับวิญญาณบรรพบุรุษหรือที่มุสลิมเรียกว่า การสื่อสารระหว่างคนกับญิน สิ่งเร้นลับ แต่ปัจจุบันพบว่า 
การแสดงมะโย่งมีข้อจ ากัด เพราะจากหลักการต่าง ๆ การแสดงดังกล่าวมีการขัดกับหลักการของศาสนา ด้วยกับ
การเข้ามาของอิสลามานุวัตร แต่ถึงอย่างไรมะโย่งก็ยังเป็นที่ต้องการของมุสลิมบางส่วนในการรักษาโรค เพราะเขา
คิดว่าอาการป่ายที่เกิดจากการสืบทอดนั่นไม่มีวิธีการรักษาใด นอกจากการแสดงมะโย่ง และหากมีการบนบานด้วย
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กับมะโย่งว่าหากหายจากโรคดังกล่าวจะท าการแสดงมะโย่ง เมื่อบนบานแล้วไม่ท าอาจมีเหตุบางอย่าง ซึ่งเป็นเพียง
ความเชื่อเฉพาะบุคคลเท่านั้น อีกท้ังการรักษารูปแบบดังกล่าวก็มีมานานแล้ว ในสมัยบรรพบุรุษ  

สรุปได้ว่า การที่มีพิธีกรรมความเชื่อเพ่ือเป็นที่พ่ึงสุดท้ายของการรักษาโรคหรือสื่อสารกับวิญญาณ 
บรรพบุรุษ การแสดงมะโย่งไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่จ านวนนักแสดง คณะการแสดงและการจัด  
การแสดงนั้นลดลง ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของอิสลามานุวัตร ที่การแสดง
ดังกล่าวมีการขัดกับหลักการของศาสนา การเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้การแสดงมะโย่งไม่ได้รับ  
ความนิยมของคนปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันมีการดูละครผ่านโทรทัศน์ ช่องทางยูทูป อินเตอร์เน็ต และอ่ืน ๆ 
สุดท้ายการแสดงมะโย่งในปัจจุบันขาดผู้สืบทอด ท าให้การแสดงดังกล่าวลดลงเป็นการนับถอยหลังการดับสูญไป  
ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมะโย่งในประเทศอินโดนีเซีย(Pudentia MPSS, 2010) 

มะโย่งกับการฟื้นฟู ให้ยังคงอยู่ จากที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับแสดงมะโย่ง ในปัจจุบันการแสดงดังกล่าว
ยังคงหลงเหลืออยู่ แต่ไม่มากนักเนื่องจากสาเหตุหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่  
อีกท้ังพิธีกรรมความเชื่อของมะโย่งมักเกิดจากการน าเอาวัฒนธรรมของศาสนามาใช้ ท าให้มีความขัดแย้งโดยเฉพาะ
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อวิญญาณสิ่งเร้นลับต่าง ๆ การแสดงมะโย่งในอดีตมีความแตกต่างจากบริบทปัจจุบัน 
เป็นอย่างมาก ในอดีตมุสลิมยังไม่เข้าถึงศาสนามากนัก วัฒนธรรมบางอย่างก็ได้รับอิทธิพลที่มาจากศาสนา
พราหมณ์- ฮินดูเป็นส่วนใหญ่  แต่ปัจจุบันได้มีการน าหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามเข้ามาใช้อย่างเคร่งครัด  
ท าให้รูปแบบการแสดงขัดกับหลักปฏิบัติของศาสนาอย่างชัดเจนเช่น ศาสนาอิสลามห้ามมิให้มีการบันเทิง  
การร่ายร า และพิธีกรรมความเชื่อของหมอผีท าให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคงอยู่ของศิลปะการแสดงมะโย่ง  
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่ใกล้เคียงคือรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมร่วมรากของ
กลุ่มชาติพันธุ์มลายูปาตานี-กลันตัน  (Mohamad, 2012) 
 
ข้อเสนอแนะ   

การศึกษาครั้งนี้ใช้ให้เห็นถึงการแสดงมะโย่งที่มีพลวัตจากการแสดงโดยทั่วไป สู่พิธีกรรมการรักษาโรค  
ทว่ายังขาดในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง หรือการรักษา การให้ความหมาย รวมทั้งประเด็นที่พบ 
แสดงตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน ซึ่งมีความส าคัญต่อการท านุบ ารุงมะโย่งอย่างมาก  
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รูปแบบและพัฒนาการงานแต่งงานของมุสลิมบางกอก : กรณีศึกษาครอบครัวชาวทุ่งครุ   

Form and Development of Marriage Ceremony of Bankokian Muslim :  

A Case Study of a Family from Tungru Area 

 

ดะฮ์รี ม่ันใจอางค์1  ซัมซู  สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและพัฒนาการการจัดพิธีแต่งงานของ
มุสลิมในกรุงเทพมหานคร หรือ มุสลิมบางกอก ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับครอบครัวหนึ่ง โดยผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 รุ่น 
คือ ยาย แม่ และลูกชาย ผลการศึกษาพบว่า รุ่นยาย (พ.ศ.2495) รูปแบบการจัดงานแต่งได้มีการรับวัฒนธรรม
ประเพณีการแต่งงานของชาวไทยพุทธ เนื่องมาจากการที่ผู้คนในสังคมปฏิบัติสืบกันมา รุ่นแม่ (พ.ศ.2521)  
การจัดงานแต่งยังคงหลงเหลือรูปแบบตามประเพณีวัฒนธรรมของชาว ไทยพุทธอยู่บ้าง แต่มีการลดบางสิ่ง 
เพ่ือให้ตรงตามหลักการอิสลามมากขึ้น และมีการรับแนวคิดชาติตะวันตกเข้ามาผสมผสานพอสมควร  รุ่นลูก  
(พ.ศ.2553) การจัดงานแต่งได้น าเอาประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธออกไปเกือบหมด เพ่ือให้ถูกต้อง 
ตามหลักการศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ได้รับแนวคิดค่านิยมของชาติตะวันตกเข้ามามาก
เช่นเดียวกัน เห็นได้จาก เครื่องแต่งกายของบ่าว-สาว สถานที่จัดงาน อาหารส าหรับจัดเลี้ยงแขกในงาน จากเดิมที่
บ้านของเจ้าภาพเป็นฝ่ายจัดท า เปลี่ยนเป็นการใช้บริการร้านที่รับบริการจัดเลี้ยงอาหารในงานส าคัญต่าง ๆ  
เพ่ือความสะดวกสบาย อย่างไรก็ดีแม้ว่ารูปแบบการจัดงานแต่งงาน ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันมีการเพ่ิมเติมและ 
ตัดทอนในหลายๆส่วน แต่ภาคพิธีการทางศาสนาอิสลามจะต้องคงอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จะเพ่ิมหรือลดทอน 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้  
 

ค าส าคัญ : ประเพณีแต่งงาน มุสลิมบางกอก  

 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย์ ดร., คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า 

 การแต่งงานถือเป็นประเพณีหนึ่งในรอบชีวิตของมนุษย์ที่มีความส าคัญ และนับเป็นการสนองความต้องการ
ตามธรรมชาติของชายและหญิง “การที่ชายและหญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศ โดยมีพิธีกรรมเป็นกลไกประกาศ 
ให้สังคมรบัรู้และยอมรับการได้เสียเพ่ือประกันความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวที่จะเกิดข้ึนมาภายหลังการแต่งงาน” 
(นิยพรรณ วรรณศิริ, 2528) ขณะทีก่ารแต่งงานในมุมมองของมุสลิมมีทัศนะ4ของนักวิชาการท่ีว่า “การสร้างสถาบัน
ทางสังคมแห่งแรกของชีวิตมนุษย์ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพ่ือสนองความต้องการของชายหญิงและ
ป้องกันการกระกระท าที่จะผิดหลักศีลธรรมอันดีงาม การร่วมกันของชายหญิงต้องมาจากความพึงพอใจ ยินยอมที่
จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนการต่อสู้ในช่วงหนึ่งของชีวิตเพ่ือสร้างสรรค์คุณภาพและ   อารย
ธรรมทางสังคมให้แก่คนรุ่นหลั ง และส าคัญที่สุดก็ เ พ่ือตอบสนองเจตนารมณ์ในการสร้างมนุษย์ของ 
พระผู้ เป็นเจ้า ดังนั้นการแต่งงานจึงถือเป็นพิธีที่ส าคัญและพึงปฏิบัติในชีวิตของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ” 
 (พิสมัย ฮาซาไนน์, 2529)  

 โองการอัลกรุอาน ได้กล่าวสนับสนุนการแต่งงานดังนี้ “และในบรรดาสัญญาทั้งหลายของพระองค์นั้น 
พระองค์ได้สรรค์สร้างคู่ครองของเจ้าจากหมู่พวกเจ้าทั้งนี้พวกเจ้าจะได้สงบอยู่กับตัวนาง และพระองค์ทรงบันดาล
ความรักและเมตตาให้มีขึ้นระหว่างพวกเจ้า (ฉันสามีภรรยา) และแท้จริงในนั้นย่อมเป็นนานาสัญญาณ ส าหรับ  
กลุ่มชนที่ ตริตรอง” (อัลกรุอาน ซูเราะห์ที่ 30 อายะห์ที่ 21)5 และมีรายงานเกี่ยวกับซุนนะห์ (แบบฉบับของ 
ท่านศาสดา) ให้สนับสนุนการแต่งงานมากมาย อาทิเช่น  อบู ฮุรอยเราะห์ กล่าวว่า “ท่านรอซู้ลุลลอฮฺ กล่าวว่า 
มนุษย์ 3 ประเภทที่อัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือคือ นักรบในแนวทาของอัลลอฮฺ ทาสที่ต้องการไถ่ตัวเอง และ  
ผู้ที่แต่งงานเพ่ือปกป้องตนเองมิให้กระท าสิ่งต้องห้าม” (อัลฮะดีษ รายงานโดย อัตติรมีซีย์)6  

ในการทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาของ นิยพรรณ วรรณศิริ (2528) พิสมัย ฮาซาไนน์ (2529)  
อิสมาแอ สาและ (2541) ซึ่งเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ต้องการน าเสนอความแตกต่าง
ระหว่างการแต่งงานของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมุสลิมดั้งเดิมที่เก่าแก่ชุมชนหนึ่ง  
ในเขตภาคกลาง มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกเทครัวมาอยู่ในเมืองหลวง มีการปรับตัวและ
การรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของชาวไทยภาคกลางและของชาวตะวันตก ซึ่งจากการศึกษาของ ทิพวรรณ   
อินสมะพันธ์   (2555) เกี่ยวกับมุสลิมในเขตทุ่งครุว่า พบว่า ผู้คนอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากหลายแห่ง  
เพ่ือมาตั้งรกรากอยู่บนบริเวณเขตทุ่งครุ มีการปฎิบัติทางวัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ ด้านการเกิด การแต่งงาน 
การแต่งกาย การตาย และการเข้าสุหนัด เป็นไปตามหลักศาสนาและที่ไม่ปรากฎในหลักศาสนา มีการเปลี่ยนแปลง

                                                           
4 [ทัดสะนะ- ทัด ทัดสะ-] น. ความเห็น การเห็น เครื่องรู้เห็น สิ่งที่เห็น การแสดง 
5 มัรวาน สะมะอุน อัล-กรุอานฉบับแปลภาษาไทย ม.ป.ป. หนา้ 804-805 
6 มูฮัมมัด นาสิรุดดิน อัล-บานยีฺ ครองรักครองเรือน แปลโดยมาอัฟ มาตอรูซอ 2538 หน้า11 
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วิธีการปฏิบัติทางวัฒนธรรม การเกิด การแต่งงาน การแต่งกาย และการเข้าสุหนัดไปในสองทิศทาง คือ สอดคล้อง
กับหลักของศาสนาอิสลาม และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ส าหรับ ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือ 
ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักของศาสนาอิสลามมากขึ้น และการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก ปัจจัยที่ท าให้ 
ชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดจากการที่ชาวมุสลิมน าหลักค าสอนของศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม รวมไปถึงความเข้าใจการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
เคารพในทุกศาสนาที่อยู่ร่วมกัน  

จากข้อมูลในข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกชุมชนในทุ่งครุ เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ โดยศึกษาถึงพลวัตของพิธีการ
แต่งงาน และการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผู้วิจัยสนใจเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก การแต่งงานนับเป็นวัฒนธรรมที่มี 
ความเกี่ยวเนื่องกับผู้คนในทุกชนชาติในทุกยุคทุกสมัย โดยมีการน าเอาหลักความเชื่อ หลักการทางศาสนามาผนวก
เข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิต สถานภาพ ฐานะของบุคคล ลักษณะทางสังคม ตลอดจนค่านิยมของผู้คนในยุคนั้นๆ 
ส่วนมากจะเป็นการจัดการแต่งงานแบบผสมผสาน ระหว่างบทบัญญัติทางศาสนากับประเพณีนิยมของสังคม  
ซึ่งมีท้ังที่สอดคล้องและขัดต่อหลักการศาสนา 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาพิธีกรรมการแต่งงานของชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ผ่านกรณีศึกษาครอบครัวหนึ่ง 
ในพ้ืนที่ทุ่งครุ การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดงานแต่งงาน จากรุ่นยาย สู่รุ่นแม่ ตลอดจนรุ่นลูก และเพ่ือศึกษา
รายละเอียดของหลักการอิสลามที่เก่ียวข้องกับการแต่งงานของมุสลิมว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยอย่างไร 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา ใช้การศึกษาผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล 
ที่เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้วิจัย ร่วมกับการวิเคราะห์จากภาพถ่าย โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นมุสลิมในเขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นมุสลิมดั้งเดิมที่อพยพเข้ามาจากท่ีต่าง ๆ  

การศึกษาในครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิด ประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion)  
ของ Harnish (2011) เรื่องความขัดแย้ง ( tension) ระหว่างประเพณีและศาสนาอิสลามในสังคมมุสลิม  
โดยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเอ้ือให้ประเพณีสามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิดการสูญหาย  
แต่ในขณะเดียวกัน หากประเพณีดังกล่าวเกิดความขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ยนประเพณีดังกล่าวให้
สอดคล้องกับศาสนา หรืออาจจะต้องสูญเสียไปไม่สามารถรอมชอมกับหลักการศาสนามาเป็นกรอบในการศึกษา
และวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมร่วม (shared culture) ของผู้คนที่หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ในประเทศไทยของ Muneenam, Suwannattachote, and SriMustikasari  (2017)   
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ผลการศึกษา  

อิสลามกับการแต่งงาน 
 การแต่งงานและการมีครอบครัวเป็นวิถีทางหนึ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงก าหนดแก่สรรพสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมา 
ส าหรับมนุษย์นั้นอัลลอฮฺได้สร้างขึ้นมาแตกต่างจากสรรพสิ่งอ่ืนๆ อัลลอฮฺนั้นได้วางกรอบแนวทางและกฎระเบียบ 
ที่ชัดเจนเหมาะสม เพ่ือที่จะรักษาชื่อเสียงเกียรติยศและวงศ์ตระกูลของมนุษย์เอง สิ่งเหล่านี้ย่อมจะรักษาได้ก็ต่อเมื่อ
มีการแต่งงานที่ถูกต้อง  และการแต่งงานนั้นย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่มีเกี ยรติ  
บนฐานแห่งความพอใจระหว่างกัน การให้และการรับ และมีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน  การแต่งงานเป็นการสนอง
ต่ออารมณ์ด้วยทางที่ถูกต้อง และเพ่ือที่จะรักษาเชื้อสายวงศ์ตระกูลให้สามารถด ารงสืบสานต่อไปได้  และปกป้อง
สตรีเพศจากการเป็นเหยื่อถูกกระท าจากใครก็ตามที่ไม่ประสงค์ดีกับนาง 

ความหมายการแต่งงาน 
การแต่งงาน (นิกาห์ หรือ ซะวาญจ์) นั้นคือ พันธะสัญญาตามหลักศาสนา ที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ฝ่ายชายและ

หญิงนั้นสามารถหาความสุขซึ่งกันและกันจากคู่ครองของเขาได้ 
การแต่งงานนั้นเป็นแบบอย่างที่ได้รับการสนับสนุนอย่างที่สุดของบรรดาศาสนทูต และเป็นแนวทางที่รอซู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ส่งเสริมมากยิ่งนัก ดังที่ได้ระบุในอายะฮฺและหะดีษดังต่อไปนี้ 

1. ความว่า "ประการหนึ่งจากสัญลักษณ์ทั้งหลายของพระองค์นั้น คือ ทรงสร้างคู่ครองให้พวกเจ้าให้แก่ตัว
ของพวกเจ้าเอง เพ่ือพวกเจ้านั้นจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกัน และได้ทรงให้มีความรักใคร่และเมตตาระหว่างกัน 
แท้จริงแล้วในกรณีนี้ ย่อมเป็นสัญญาณให้แก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญทั้งหลาย" (อัรรูม 21) 

จากท่านอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กล่าวว่า พวกเราเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่กับท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งเราไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย (เพ่ือสร้างครอบครัว) ท่านจึงได้กล่าวกับเราว่า 

2. ความว่า  "โอ้บรรดาชายหนุ่มทั้งหลาย ผู้ใดในหมู่พวกเจ้านี้มีความสามารถ(ในการครองคู่) ก็จงแต่งงาน
เถิด  เพราะแท้จริงนั้น (การแต่งงาน) เป็นการลดสายตาให้ต่ าลงได้ อีกทั้งให้พวกเจ้าสามารถสงวนอวัยวะเพศได้ 
และผู้ใดที่ไม่มีความสามารถก็จงถือศีลอดเสียเถิด  เพราะการถือศีลอดเป็นการลดอารมณ์เพ่ือให้ทุเลาลง"  
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ 5066 และมุสลิม 1400) 

การหม้ันหมายกับผู้หญิง 
ส าหรับชายคนใดที่ต้องการจะหมั้นกับหญิงคนหนึ่ง สุนัต7ให้เขาต้องดูตัวนางก่อนและดูสิ่งที่จะสนับสนุน 

ให้เกิดการแต่งงานขึ้นจริงๆ ทั้งนี้ เวลาดูตัวต้องอยู่ในที่เปิดเผยไม่ใช่สองต่อสอง ที่ส าคัญห้ามแตะต้องตัวนางเด็ดขาด 

                                                           
7 สิง่ที่ส่งเสริมให้กระท า 
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และห้ามเปิดเผยในสิ่งที่ได้พบเห็นเกี่ยวกับตัวนาง ในขณะที่ผู้หญิงเองก็มีสิทธิจะมองดูชายที่ต้องการจะหมั้นหมาย
กับนางเช่นกนั  ถ้าหากชายคนใดไม่สามารถท่ีจะดูฝ่ายหญิงด้วยตัวเองได้ ก็ให้ส่งตัวแทนผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้ 
ไปดูหญิงที่หมายปองไว้ แล้วมาบอกแก่ชายคนดังกล่าวแทน 

 รกู่น8 (เงื่อนไข) การแต่งงาน 5 มีประการ  คือ 

1. คู่บ่าวสาว ซึ่งต้องปราศจากข้อห้ามที่เป็นโมฆะของการแต่งงาน เช่น เป็นพ่ีน้องร่วมแม่นมคนเดียวกัน 
หรือมีศาสนาแตกต่างกัน เป็นต้น 

2. ต้องมีการกล่าว อีญาบ (ส านวนมอบ) หมายถึง ส านวนเสียงที่ออกจากปากผู้ปกครอง หรือผู้ที่ท าการ
แทนผู้ปกครองในการแต่งงาน เช่น ฉันท าการแต่งงานคุณกับ... หรือ ฉันมอบให้คุณครอบครองผู้หญิงคนนี้ชื่อ. ..  
เป็นต้น ต้องมีการกล่าว กอบูล (ส านวนตอบรับ)  หมายถึง ส านวนเสียงที่ออกจากปากชายที่ต้องการแต่งงานหรือ  
ผู้ที่รับแทนเขาในการแต่งงาน  เช่น  ฉันตอบรับการแต่งงานนี้ เมื่อมีการกล่าวมอบและกล่าวตอบรับ ก็ถือว่า  
เป็นการแต่งงานท่ีใช้ได้แล้ว 

3.วลี (ผู้ปกครองฝ่ายหญิง) ผู้มีอ านาจในการจัดการแต่งงานแก่ฝ่ายหญิงตามบัญญัติของศาสนา อันได้แก่ 
บิดา ปู่ ลูกชาย พ่ีชาย น้องชาย หรือผู้ที่มีเชื้อสายใกล้ชิดเจ้าสาวมากท่ีสุดตามล าดับ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้
ท าหน้าที่แทน 

4.พยาน 2 คน ต้องเป็นชาย 2 คนหรือมากกว่า ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและความยุติธรรม และเป็นมุกัลลัฟ 
(บุคลที่บรรลุวัยทางศาสนภาวะ และเป็นบุคลปกติที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจตามบัญญัติทางศาสนา) 

5. มะฮัร (สินสอด) ทรัพย์ที่ทางเจ้าบ่าวจะมอบแก่เจ้าสาวของตนในพิธีสมรส 

1. ลักษณะเฉพาะทางความคิดที่แสดงออกผ่านการแต่งงานในรุ่นยาย 

 ผลจากการส ารวจพบว่า ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช 2495 ในการจัดงานแต่งงานระหว่าง นาย สุมิตร  
มัสอูดี กับ นางสาว สาลี่ อวยพร (ยาย) จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้การสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “ในยุคนั้นการแต่งงานของ
มุสลิมในแทบทุ่งครุนั้น มีการรับเอาวัฒนธรรมการปฏิบัติของผู้คนในสังคมมาผสมผสานเข้ ากับการแต่งงาน 
ตามหลักการอิสลามค่อนข้างมาก อันจะเห็นได้จาก  

1) ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไม่มีการรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน การแต่งงานเกิดจากการเห็นดีเห็นงามของ 
ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ประหนึ่งคล้ายกับการคลุมถุงชน  

                                                           
8 [อัร-รุกนุ] الركن แปลว่า มุม,รากฐาน,ส่วนส าคัญ 
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2) มีการน าวัน-เดือน-ปีเกิดของคู่บ่าว-สาวไปดูฤกษ์เพ่ือก าหนดวันจัดงานแต่ง จากประเด็นนี้แสดงถึง 
การรับเอาความเชื่อในการจัดการแต่งงานของชาวไทยพุทธเข้ามาผนวกรวมไปด้วย  

3) ขบวนแห่ขันหมาก เจ้าบ่าวจะแห่ขันหมากไปยังบ้านเจ้าสาวในวันที่ท าพิธีแต่งงาน โดยในขบวนขันหมาก
นั้น จะประกอบไปด้วย  

3.1) พานสินสอดทองหมั้น ใส่แหวน เงนิ ทอง ของหมั้นตามจ านวนที่ได้ตกลงกันไว้ 

3.2) ต้นกล้วยต้นอ้อย อย่างละ 1 คู่ เพ่ือแสดงถึงคู่บ่าวสาวท ามาค้าขายรุ่งเรือง โดยที่ต้นกล้วย 
มีความหมายถึงให้มีลูกเต็มบ้านหลามเต็มเมือง ต้นอ้อยหมายถึงให้คู่บ่าวสาวมีความรักท่ีหวานชื่น  

3.3) ช่อดอกไม้เล็ก ๆ ส าหรับเจ้าบ่าวถือไปรับตัวเจ้าสาว 

4. สถานที่แต่งงาน จัดที่บ้านเจ้าสาวในวันแต่งงานเนื่องจากในศาสนาอิสลามไม่ได้มีบทบัญญัติที่ตายตัว  
ในเรื่องสถานที่จัดงานแต่งงาน ในคืนวันก่อนวันจัดงานจะถูกเรียกว่า  “วันสุกดิบ” เป็นวันที่บรรดาญาติพ่ีน้อง  
จะมาช่วยกันเพ่ือเตรียมอาหารส าหรับเลี้ยงแขกท่ีมาร่วมงานในวันถัดไป ดังนั้นในวันสุกดิบเจ้าภาพงานจะท าอาหาร
เลี้ยงบรรดาญาติ ๆ ที่มาช่วยงานและยังมีการละเล่น กระบี่กระบอง,ล าตัด เพ่ือความสนุกสนานแก่คนในครอบครัว 
และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันอีกด้วย  

5. ประตูเงินประตูทอง การกั้นประตู เป็นการกระท าเพ่ือความสนุกสนาน โดยจะกั้นขวางขบวนขันหมาก
ฝ่ายเจ้าบ่าวเมื่อเข้าใกล้เขตบ้านเจ้าสาว การก้ันประตูจะกระท าโดยญาติพี่น้องฝ่ายเจ้าสาว ประมาณ 3 ครั้ง เจ้าบ่าว
จะต้องมอบของขวัญให้ เพ่ือเป็นค่าผ่านประตู  

6. ภาคพิธีแต่งงานตามหลักการอิสลาม เริ่มจากการอ่านอัลกุรอานเพ่ือความบารอกัต (สิริมงคล) ในงาน 
จากนั้นอิหม่านหรือผู้มีความรู้ในเรื่องศาสนาจะเริ่มคุตบะห์นิกะห์  (ให้โอวาสในการครองเรือน) จากนั้นวลี  
ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงก็จะเริ่มท าพิธี1 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีก็จะเป็นงานเลี้ยงอาหารแก่แขกท่ีมาร่วมงาน  

7. มีการเชิญผู้ร่วมงานของดุอา (ขอพรจากพระเจ้า) โดยพร้อมเพรียงให้แตกคู่บ่าวสาวเพ่ือความสิริมงคล  

8. การแต่งกายของคู่บ่าวสาว เจ้าบ่าวใส่ชุดสูทผูกไท เจ้าสาวสวมชุดไทย ไม่ได้คลุมฮิญาบ สันนิฐานจาก
ความรู้ความเข้าใจทางศาสนาอิสลามของชาวบ้านยังมีไม่มากเท่าที่ควร และการแต่งกายตามสมัยนิยม” (สัมภาษณ์, 
3 ตุลาคม 2563) 
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ภาพที่ 1 ภาพคู่บ่าว-สาวในปี พ.ศ. 2495 

 

2. ลักษณะเฉพาะทางความคิดที่แสดงออกผ่านการแต่งงานในรุ่นแม่ 

 ผลจากการส ารวจพบว่า ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช 2521 ในการจัดงานแต่งงานระหว่าง นายภิเษก 
มั่นใจอางค์ กับ นางสาว สุริยา มัสอูดี (แม่) จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “ในตอนนั้นความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลามเริ่มเข้าถึงผู้คนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนท าให้รูปแบการจัดงานแต่งงานเริ่มมีการปรับปรุงให้ถูกต้อง  
ตามหลักการอิสลามมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อน แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบบางอย่างของวัฒนธรรมประเพณีของ  
ชาวไทยพุทธ ดังนี้  

1. ขบวนแห่ขันหมากจากเดิมท่ีนับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของงานแต่ง แต่ในตอนนั้นเหลือเพียงแค่การจัด
ขบวนของเจ้าบ่าวเพ่ือเดินเข้าบ้านเจ้าสาว และ พานใส่สินสอดเพ่ือน าไปมอบให้เจ้าสาวเท่านั้น  

2. ประตูเงินประตูทอง การก้ันประตูยังคงมีให้เห็นอยู่ ทั้งนี้ท าไปเพ่ือความสนุกสนานของผู้ร่วมงาน  

3. สถานที่จัดงาน ยังคงจัดงานแต่งท่ีบ้านของเจ้าสาวและในคืนก่อนวันงาน บรรดาญาติพ่ีน้องต่างพากันมา
ช่วยเตรียมงาน ท าอาหารส าหรับเลี้ยงแขกที่จะมาในวันรุ่งขึ้น ท าให้สิ่งที่เรียกว่า  “วันสุกดิบ” ยังคงอยู่เพียงแต่
การละเล่นในอดีต เช่น ล าตัด กระบี่กระบอง ฯลฯ ได้เลือนหายไปเนื่องมากจากอาจเป็นการละเล่นที่ขัดต่อหลักการ
ศาสนาอิสลาม หรืออาจเพราะความนิยมของผู้คนที่เริ่มลดลง  

4. กายแต่งกายของคู่บ่าวสาว เจ้าบ่าวใส่ชุดสูท ส่วนเจ้าสาวใส่ชุดราตรี ไม่ได้คลุมฮิญาบ โดยให้เหตุผลว่า
ในตอนนั้นมุสลิมะห์ส่วนใหญ่ก็ได้ได้คลุมกัน”(สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2563) 
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ภาพที่ 2 ญาติพี่น้องช่วยกันเตรียมอาหารส าหรับต้อนรับแขกในงานแต่งงาน พ.ศ. 2521 

 

 

ภาพที่ 3 ขบวนแห่ขันหมากในงานแต่ง พ.ศ. 2521 
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ภาพที่ 4 คู่บ่าว-สาว ร่วมกันขอดุอาอฺ (วิงวอนต่อพระเจ้า) พ.ศ. 2521 

 

3. ลักษณะเฉพาะทางความคิดที่แสดงออกผ่านการแต่งงานในรุ่นพี่ 

ผลจากการส ารวจพบว่า ในปีพุทธศักราช 2553 ในการจัดงานแต่งงานระหว่าง นาย ภิรัตน์ มั่นใจอางค์ 
(พ่ีชาย) กับ นางสาว จิรายุ มีสัณฐาน จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้การสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า การจัดงานแต่งงานของตน 
ในตอนนั้นมีความต้องการที่จะปฏิบัติให้ออกมาตรงตามรูปแบบของการแต่งงานตามหลักการศาสนาอิสลาม 
มากที่สุด ดังนั้นในภาคพิธีการทางศาสนาจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และพยายามที่ลดทอนหรือตัดสิ่งที่ไม่ตรงต่อ
หลักศาสนาอิสลามออกไป ใจจริงอยากจะจัดเล็กๆแต่ว่าก็มีเรื่องหน้าตาทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยต้องพยายาม
ท าให้ไม่เกินความสามารถและสมน้ าสมเนื้อ จะว่าไปแล้วเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอิทธิพลแนวคิดของ  
กลุ่มประเทศทางตะวันตกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมากเลยทีเดียว อนึ่ง จากภาพจ าของผู้หญิงบางส่วนที่มี
ทัศนคติที่ว่า “ฉันจะต้องเป็นเจ้าหญิงในวันแต่งงาน” ด้วยกับทศันคติดังกล่าวจึงท าให้ถูกแสดงออกผ่านการแต่งกาย
ของเจ้าสาวในวันงาน คือ ใส่ชุดยาวสีขาวที่ถูกประดับประดาไปด้วยด้วยลวดลายอันสวยงาม สวมฮิญาบ แต่ก็  
ยังคงไว้ซึ่งความถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม สถานที่จัดงาน เดิมที่จัดที่บ้านเจ้าสาวก็ถูกเปลี่ยนไปจัด  
ที่โรงแรมหรือมัสยิดเพ่ือความสวยงามและสะดวกสบาย อนึ่งการจัดงานแต่งที่มัสยิดนั้นไม่ได้มีบทบัญญัติทางศาสนา
ให้กระท าและไม่มีค าสั่งห้ามเช่นเดียวกัน ในขณะที่ชาวตะวันตกยกตัวอย่างศาสนาคริสต์นั้นจัดงานแต่งที่โบสถ์  
ท าให้มุสลิมก็รับน ามาปฏิบัติโดยเปลี่ยนเป็นมัสยิด ด้วยกับเหตุผลแตกต่างกันไป ล าดับถัดมาเห็นจะเป็นในเรื่องของ
อาหารที่ใช้รับรองแขกในวันงาน ส่วนตัวตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารที่เขารับท าอาหารส าหรับงานจัดเลี้ยง  
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ด้วยเหตุผลที่ว่า สะดวก ไม่เหนื่อยเก็บล้างภายหลัง และจ่ายเงินเพียงอย่างเดียวแล้วทางร้านเขาจะจัดการ  
ให้ทั้งหมด อีกอย่างหากเราไปจัดที่โรงแรมหรือจัดที่มัสยิด เรื่องสถานที่เราก็หมดกังวลไปได้เลย เรามีหน้าที่เลือก ๆ 
แล้วก็จ่ายเงินจากนั้นทางเจ้าของสถานที่เขาจะจัดการให้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นซุ้มถ่ายภาพ โต๊ะส าหรับจัดเลี้ยงหรือ
แม้กระทั่งสิ่งของที่ประดับตกแต่งภายในงาน  แม้จะสะดวกสบายแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องแลกความสบายนี้กับ 
บางสิ่งบางอย่าง นั่นก็คือความสมัครสมานสามัคคีของคนในครอบครัว (สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2563) 

 

ภาพที่ 5 งานแต่งงานในปี พ.ศ. 2553 

จากข้อมูลในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของพิธีกรรมในแต่ละช่วงสมัยได้ตามตาราง 1 
ตาราง  1 องค์ประกอบในงานแต่งงานในแต่ละช่วงสมัยทั้ง 3 ยุค 

พิธีกรรม ยาย 
พ.ศ. 2495 

แม่ 
พ.ศ. 2521 

พ่ีชาย 
พ.ศ. 2553 

บ่าว-สาวมีการรู้จักกันมาก่อน    
ดูฤกษ์ก าหนดวันแต่ง    
ดู วัน เดือน ปี เกิดของทั้งสอง    
วันหมั้น    
ขบวนแห่ขันหมาก    
สถานที่จัดงาน    
มัสยิด    
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บ้านเจ้าสาว    
วันสุกดิบ    
วันส่งตัวเจ้าสาว    
คลุมฮิญาบ    
เครื่องแต่งกายในวันงาน    
ชุดไทย    
ชุดราตรี    
ชุดขาว+ฮิญาบ    
ชุดสูท    
ชุดอาหารส ารับ    
ชุดอาหารบุฟเฟ่ต์    
ขนมหวาน (ฝอยทอง,ทองหยิบ,ทองหยอดฯ)    
ข้าวเหนียวแดง    
มะฮัร (สินสอด)    
ภาคพิธีนิกะห์    
เชิญผู้รู้มาร่วมขอดุอา    
ประตูเงินประตูทอง    
พิธีรับไหว้ผู้ใหญ่    
การละเล่น (กระบี่กระบอง, ล าตัดฯ)    

 

อภิปรายและสรุปผล  

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบการจัดงานแต่งงานของมุสลิมในกรุเทพฯ กรณีศึกษาครอบครัว
หนึ่ง จากรุ่นยาย-แม่-ลูก สรุปผลได้ดังนี้ 

กระแสของวัฒนธรรมความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น  

ในแต่ละยุคสมัยรูปแบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามความเชื่อ สภาพของสังคม  
ณ ช่วงเวลานั้น ปัจจัยทางการศึกษา ค่านิยมของสังคม สถานภาพทางการเงิน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น เห็นได้จาก รุ่นยาย การปฏิบัติของผู้คน ณ เวลานั้นล้วนใช้การปฏิบัติตามต่อกันมา บ้างก็รู้ 
ถึงเหตุผล สาเหตุของการปฏิบัติดังกล่าว บ้างก็ปฏิบัติเพียงเพราะสิ่งนั้นเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเก่าคนแก่ท่าน
ได้ท าไว้เลยรับช่วงท าต่อกันมา ใน รุ่นแม่ เมื่อวันเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเข้าใจชัดเจนขึ้น  
จึงท าให้องค์ประกอบบางอย่างที่เป็นประเพณีของงานแต่งงานที่ไม่ตรงกับหลักการอิสลามหรือมีความเกี่ยวพันธ์  
กับพิธีกรรมความเชื่อของศาสนาอ่ืนได้ถูกตัดทอนออกไปหรือเปลี่ยนแปลงให้ไม่ขัดกับหลักการอิสลามเพ่ือด ารงไว้
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ซึ่งวัฒนธรรมที่เคยมีมาแต่เดิมให้คงอยู่ต่อไป โดยมากจะหลงเหลือไว้เพียงสิ่งที่เป็นเพียงความสนุกสนานเพลิดเพลิน
แก่ผู้คนในงาน สืบเนื่องมาถึง รุ่นพี่ วันเวลาได้ผ่านไป แนวคิดอิสลามมานฺวัตร1ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น 
เป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพประชาชาติมุสลิมให้มีการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการอิสลาม และ
แบบอย่างของท่านศาสดาทุกประการ ดังนั้นองค์ความรู้ เกี่ยวกับอิสลามจึงได้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  
จากนักวิชาการศาสนาที่มีมากขึ้น เพ่ือท าให้ผู้คนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติอย่างชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น น าไปสู่
ความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานแต่งงานให้ใกล้เคียงและถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา  
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion) 
ของ Harnish (2011) ที่กล่าวถึงการปรับตัวของประเพณีเม่ือต้องเผชิญกับกระแสอิสลามานุวัตร  

 
อิทธิพล ความคิด ค่านิยม ความเชื่อที่แทรกเข้ามา และลักษณะทางสังคมที่เปลี่ยนไป 

กรุงเทพมหานครฯ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก จากอดีตจวบจน
ปัจจุบันมีผู้คนจากหลากหลายชาติหลากหลายวัฒนธรรมหลายหลายความคิดแวะเวียนเข้ามาบ้างก็ลงหลักปักฐาน
อยู่ บ้างก็มาเพียงเพ่ือเหตุผลบางอย่าแล้วจากไป ท าให้ผู้คนที่อยู่ในพ้ืนที่มีการรับเอาแนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ  
มาปรับเข้ากับประเพณีวัฒนธรรมเดิมของตน ซึ่งได้น าไปสู่การแสดงออกผ่านพิธีกรรมต่ าง ๆ เช่น การแต่งกาย 
ในงานแต่งงาน นิยมใส่ชุดสูทกับชุดราตรี แทนที่การใส่ชุดไทยแบบดั้งเดิม เนื่องมาจากอิทธิพลความคิดจากทาง  
ชาติตะวันตก  ที่แสดงให้เห็นว่าการใส่ชุดสูทแสดงถึงความเป็นสากล รวมไปถึงการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน จากบ้าน 
เปลี่ยนเป็นโรงแรม ด้วยรูปแบบความสะดวกสบาย หรูหรา แสดงถึงสถานะภาพทางสังคม และอาจเพราะรูปแบบ
การด าเนินชีวิตในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถอธิบายด้วยแนวคิดเรื่องวัฒนธรรม
ร่วม (shared culture) ของผู้คนที่หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยของ ที่ Muneenam, 
Suwannattachote, and SriMustikasari  (2017)   ได้น าเสนอว่า ผู้คนที่อาศัยในพ้ืนที่เดียวกันแม้ว่าจะมีความ
ต่างกันในเรื่องชาติพันธุ์ แต่ด้วยธรรมชาติของการพบปะแลกเปลี่ยนวันธรรมกัน ท าให้เกิดการหยิบยืมวัฒนธรรม 
ของกันและกันไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง  

โลกเปลี่ยนไปแต่อิสลามยังคงเดิม 

เป็นเวลา 1,400 กว่าปีมาแล้ว ที่อิสลามได้ขจรขจายไปทั่วทุกมุมโลกและผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม 
อย่างมากมาย ไม่ว่ามุสลิมจะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใดของโลก มุสลิมสามารถปรับตัวและรับเอาวัฒนธรรม ของพ้ืนที่  
นั้น ๆ มาผนวกเข้ากับวิถีชีวิต ตราบใดที่สิ่ง ๆ นั้นไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม เห็นได้จากพิธีการแต่งงาน
ของมุสลิมในประเทศไทย ที่ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมเสริมหลาย ๆ สิ่งเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกาย
ตามสมัยนิยมแต่ต้องไม่ผิดต่อหลักการศาสนา อาหารในงาน รูปแบบของงาน แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือภาคพิธี  
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ขั้นตอนในการแต่งงานจะต้องคงอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ตากบทบัญญัติของศาสนา จะเพ่ิมหรือตัดทอนไม่ได้เด็ดขาด  
ด้วยเหตุนี้ท าให้ อิสลามจะยังคงเดิมแม้โลกจะเปลี่ยนไปมากมายเพียงใดก็ตาม 

ข้อเสนอแนะ  

 ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษามุสลิมบางกอกเรื่องการแต่งงานของครอบครัวหนึ่งจากมุสลิม 
จากในชุมชนเขตทุ่งครุเท่านั้น หากมีการศึกษาในอนาคตนั้น ควรศึกษาในพ้ืนที่ที่กว้างขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบถึง
ความหมายและความแตกต่างของชุมชนมุสลิมบางกอกกลุ่มต่าง ๆ จะท าให้ได้องค์ความรู้ที่กว้างและครอบคลุมข้ึน   
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บุคลานุกรม 
สุริยา มั่นใจอางค์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ดะฮ์รี มั่นใจอางค์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่ 45 ซอยประชาอุทิศ  72 แ ย ก 1 ถ น น 

ประชาอุทิศ เขต ทุ่งครุ แขวง ทุ่งครุ กรุมเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563. 

ภิรัตน์ มั่นใจอางค์, เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ดะฮ์รี มั่นใจอางค์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่45 ซอยประชาอุทิศ  72 แ ย ก 1 ถ น น 
ประชาอุทิศ เขต ทุ่งครุ แขวง ทุ่งครุ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563. 
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เรือกอและ : ประเพณีและความเชื่อ 

Golek Boat : Customs and Beliefs 

 
รุวัยดา เจะแม1  ซัมซู  สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 

 
บทคัดย่อ 
 

เรือกอและเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มาตั้งแต่อดีต 
เนื่องจากเรือกอและเกิดขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย เดิมนั้นใช้เป็นพาหนะในการเดินทางทางน้ า การประมง และการท าศึก
สงคราม บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับเรือกอและ
ที่มีมาตั้งแต่อดีต ความเชื่อที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันของคนในชุมชนบ้านบูดี อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และ
ศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้ประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ เหล่านั้นสูญหาย โดยใช้วิธีการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ สังเกต
การศึกษาจากเอกสารแล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า ผู้คนในพ้ืนที่ชุมชนแห่งนี้ เมื่อครั้นอดีต
นั้นมีประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรือกอและมากมาย แต่ด้วยการเข้ามาของอิสลามมานุวัต ร และ 
ความเจริญทางด้านการศึกษาจึงท าให้ประเพณีและความเชื่อส่วนใหญ่นั้นเลือนรางและก าลังจะสูญหาย ปัจจุบัน
ยังคงมีประเพณีและความเชื่อบางส่วนที่คนในชุมชนแห่งนี้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ทั้งนี้สาเหตุ อีกประการหนึ่ง คือ
บรรดาลูกหลานของคนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สืบทอดมรดกทางปัญญาและไม่ได้ให้ความสนใจ จึงส่งผลให้
ประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับเรือกอและในปัจจุบันนี้ลดน้อยลง 

ค าส าคัญ: เรือกอและ ประเพณีและความเชื่อ  

 

 

 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย ์ดร., คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า 
  พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับเรือกอและ เป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
ตั้งแต่อดีต ซึ่งพบได้ทั่วไปในสังคมบรรพกาล พิธีกรรมและความเชื่อเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับความเชื่อประมง 
ในแถบนี้ เช่นหมูบ้านชาวประมงที่เก้าเส้ง ทางตอนใต้ชายทะเลสงขลา เป็นหาดทรายที่ต่อเนื่องจากหาดชลาทัศน์ 
ถึงโค้งอ่าวเล็ก ๆ ที่มีหมู่บ้านประมงท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งสร้างเรือกอและที่มีลวดลายสีสันสวดงาม โดยมีภูมิปัญญา
ในเรื่องการต่อเรือสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน คนในชุมชนเก้าเส้งจะผูกพันกับเรือกอและเป็นอย่างยิ่ง  
ทั้งสร้างอัตลักษณ์ ค่านิยม และมีความเชื่อมากมายแฝงอยู่กับเรือกอและ เช่น เกี่ยวกับการไหว้แม่ย่านางเรือ  
ความเชื่อในการเก็บหัวเรือไว้ภายในบ้าน เป็นความเชื่อมุสลิมเก้าเส้ง ส่วนใหญ่หัวเรือนั้นมาจากล าเรือกอและ  
ที่ไม่สามารถซ่อมได้ พวกเขามีความเชื่อว่า ถ้าหากเก็บหัวเรือไว้ภายในบ้านจะเพ่ิมความเป็นสิริมงคลให้แก่
ครอบครัวและอาชีพประมงที่หล่อเลี้ยงชีพ ซึ่งในปัจจุบันการเก็บหัวเรือไว้ภายในบ้านมีจ านวนน้อยมาก นอกจากนี้
ยังมีความเชื่อในการปฏิบัติตนเมื่อขึ้นเรือกอและ เป็นความเชื่อที่ชาวประมงเก้าเส้งสืบทอดต่อกันมาในระยะยาว  
ซึ่งคนนอกพ้ืนที่หรือคนที่ไม่ใช่เจ้าของเรือกอและก็ไม่สามารถขึ้นเรือได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสียก่อน 
เพราะเชื่อว่ามีความขลังของแม่ย่านางเรือ ถ้าหากขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เจ้าของเรือกอและอาจจะเจ็บป่วย
ได้ และชาวประมงเก้าเส้งนั้นห้ามใส่รอองเท้าขึ้นเรืออีกด้วย เพราะถ้าหากคนใดคนหนึ่งใส่รองเท้าขึ้นไม่ว่าล าใด 
ก็ตาม พวกเขาเชื่อว่าเรือล านั้นจะหากินไม่ขึ้น เช่นเดียวกับผู้หญิงที่มีประจ าเดือน เรือล านั้นก็จะไม่สร้างรายได้ที่ดี
ให้ ความเชื่อเหล่านี้ยังคงหนักแน่นมาจนถึงปัจจุบัน (หาดใหญ่โฟกัส, 2562) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรือกอและในชุมชนมุสลิมซึ่งในปัจจุบันมีจ านวน
น้อย แต่ในบทความนี้จะยกตัวอย่างวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องมากที่สุด เช่น การศึกษาของ ศุภากร  
อุดมเกษตรัรตน์ (2556) ศึกษาในประเด็น ประเพณีและวัฒนธรรมภาคใต้ ประเพณีปูยอปาตา (บูชาหาดทราย)  
ไว้ว่า ในอดีตที่ชายทะเลอ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีมีประเพณีเกี่ยวกับเรือกอและคือประเพณีฉลองชายหาด 
ซึ่งเป็นงานพิธีของชาวประมงพ้ืนเมือง เรียกว่า “ปูยอ ปาตา” (ปูยอ แปลว่า บูชา, ปาตา แปลว่าหาดทราย)  
เดิมก าหนด 3 ปีท าครั้งหนึ่งเพ่ือเป็นการบูชาเทพเจ้าแห่งทะเล ชาวบ้านจะน าเรือกอและของตนมาจอดเกยชายหาด
ในบริเวณงานทั้งหมด และประดับประดาเรือของตนด้วยธงทิวต่าง ๆ เพ่ือมารับเอาน้ ามนต์อันศักดิสิทธิ์จากหมอ 
ผู้ประกอบพิธี ในงานนี้มีการฆ่าควายเผือกเพ่ือน าเนื้อบางส่วนสังเวยเทพเจ้า และส่วนที่เหลือแจกจ่ายแก่ชาวเรือ
และผู้ที่มาร่วมประกอบพิธี เชื่อว่าพิธีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากพวกชาวน้ า ซึ่งมีความเชื่อว่าคลื่นลมเกิดจากการกระท า
ของเทพเจ้าแห่งทะเล อย่างไรก็ตามปัจจุบันพิธีนี้ค่อยๆ สูญหายไปเพราะความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาแทนที่  
ซึ่งพิธีนี้มีความสอดคล้องกันกับการศึกษาของ สมใจ ศรีนวล (2547) ซึ่งมุ่งศึกษา เกี่ยวกับ เรือกอและ วัฒนธรรม
ระหว่างเชื้อชาติ พบประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกับพิธีปูยอปาตา (บูชาหาดทราย) ของหาดปะนาเระที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น สมใจ ศรีนวล ได้ยกประเด็นพิธีชาวเรือกอและก่อนที่จะออกสู่ทะเลลึก จะประกอบพิธีอย่างหนึ่งเรียกว่า  
พิธีไหว้เจ้าทะเล โดยน าเครื่องสังเวยมาใส่ใบตอง หรือกาบมะพร้าวแล้วลอยไปในทะเล หากจับปลาได้มากก็จะ
แสดงการขอบคุณโดยการปักธงเทพเจ้าที่หัวเรือ และมีการเจิมประพรมน้ ามนต์ที่หัวเรือ ธงยังมีประโยชน์ในการ



743 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

สื่อสารให้ผู้คนที่คอยอยู่ชายฝั่งได้รู้ว่าล าไหนมีปลามาก หรือปลาน้อย จากสัญลักษณ์ คือธงเทพเจ้า เมื่อเรือเ ข้ามา 
ถึงฝั่ง ผู้ที่มีความเชื่อเรื่องธงเทพเจ้าก็จะสวมพวงมาลัยให้พร้อมสวดดุอาร์ขอพร (สมใจ ศรีนวล, 2547)   

 จากการศึกษาข้างต้นพบว่า พิธีการปูยอปาตาหรือการบูชาชายหาดและพิธีการไหว้เจ้าทะเลมีความ
เกี่ยวข้องกับเรือกอและ ทว่าเป็นเพียงพิธีกรรมที่ปฏิบัติการมาเมื่อครั้นอดีตของผู้คนต่างพ้ืนที่ อีกทั้งจากตัวอย่าง
วรรณกรรมที่ยกตัวอย่างมานั้น ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องของประเพณีและความเชื่อที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ผู้วิจัย  
จึงเลือกศึกษาเรื่องดังกล่าว เพ่ือต้องการทราบถึงประเพณีและความเชื่อที่สืบทอดและปฏิบัติร่วมกันมาจนถึง
ปัจจุบันของคนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่จริงในชุมชน หากผลงานชิ้นนี้
ส าเร็จจะเป็นการยกระดับองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เป็นความรู้ของผู้สนใจและแวดวง
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับเรือกอและของคนในชุมชนบ้านบูดี ต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอ 
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาตามแนวทางของ สมใจ ศรีนวล (2547) ใช้การลงพ้ืนที่
ชุมชนบ้านบูดี ต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่ท าการต่อเรือกอและมาตั้งแต่
อดีตสืบทอดรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้จ านวน 1 ท่าน โดยผู้ที่สัมภาษณ์มีความรู้ และ
มีประสบการณ์ในการต่อเรือกอและมานานถึง 34 ปี และรู้ลึกซึ้งถึงประเพณีและความเชื่อที่บรรพบุรุษของตน 
ได้สืบทอด เนื่องจากชุมชนแห่งนี้อยู่ติดกับทะเลจึงท าให้คนในพ้ืนที่คุ้นชินกับเรือชนิดนี้และมีความรู้เกี่ยวกับ  
เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงยินดีที่จะให้ข้อมูลประเพณีและความเชื่อต่างๆที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยอดีตและที่ยังปฏิบัติ
อยู่ในปัจจุบัน  
 การศึกษาในครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิดประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion)  
ของ Hanish (2011) ที่กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของของประเพณีและศาสนาในสังคมมุสลิมอินโดนีเซีย โดยปฏิสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถเอ้ือให้ประเพณีสามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิดการสูญหาย แต่ในขณะเดียวกัน 
หากประเพณีดังกล่าวเกิดความขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ยนประเพณีดังกล่าวให้สอดคล้องกับศาสนา 
หรืออาจจะต้องสูญเสียไปไม่สามารถรอมชอมกับหลักการศาสนามาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ 
 การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ภาษามลายูถิ่นร่วมกับการอัดเทป จากนั้นท าการแปลและ 
สรุปความเป็นภาษาไทย โดยในการแปลงข้อมูลนั้นได้อ่านผลการศึกษาให้ผู้รู้ในชุมชนฟังแล้ว เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
เนื้อหาส าคัญ อีกทั้งได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้วย  
กรอบแนวคิด Adat-Agama เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา และอภิปรายผล ซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อต่อไป 
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ผลการศึกษา 

ประวัติและพัฒนาการการของเรือกอและในปัตตานี 
“เรือกอและ” ค าว่า “กอและ” เป็นค าเขียนเลียนแบบเสียงในภาษายาวี บางคนอาจเขียนว่า โกและ หรือ

กอและ ขึ้นอยู่กับเสียงผู้พูด ภาษาอังกฤษใช้ Kolek หรือ Koleh ความหมายของค าว่า กอและ อดีตดาโต๊ะปราสาท 
และดาโตะสินดารมัน แห่งจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง พลิกไป พลิกมา ตะแคง โคลงเคลง 
ลักษณะที่โคลง ๆ ชาวมุสลิมใช้ค าว่า “กอและ” ผสมกับค าอ่ืนอีกสอง ค าคือ ผสมกับค าว่าปาระอู เป็นปาระฮู 
กอและ ซึ่งหมายถงึเรือกอและนั้นเอง (ถเกิงพล ข ายัง 2556, น.7)  

สันนิษฐานว่าเรือกอและน่าจะเกิดขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย ข้อสันนิษฐานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเหตุผล 
ทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากศาสนาอิสลามเข้าสู่ปัตตานีราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยเผยแผ่ถึงปัตตานีและปะหัง
ก่อนเข้าสู่มะละกา ในสมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ชาติไทย คือในสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ.1800-1921) นั้น มีชาวมุสลิม
อาศัยอยู่แล้วในพ้ืนที่นครศรีธรรมราช ตลอดจนถึงมะละกา และมีหลักฐานที่แสดง ว่าในสมัยสุโขทัยนั้นประเทศไทย 
ได้มีการติดต่อกับประเทศมุสลิม เช่น อินโดนีเซีย อาหรับ และอิหร่านแล้ว ปรากฏว่าในสมัยของพระเจ้ารามค าแหง 
ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 นั้น ได้มีการใช้ค า “Pasan” ขึ้นซึ่งเพ้ียนมาจากค าว่า “Bazaar” อันหมายถึงตลาด 
ในภาษาเปอร์เซีย หลักฐานนี้บอกถึงการติดต่อกับต่างประเทศด้วยการรับค าภาษาต่างประเทศของชาวมุสลิม  
เข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ทั้งในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 
2133-9148) ต าแหน่งเสนาบดีทางการคลังและการท่าเรือนั้นนิยมให้ชาวเปอร์เซียมารับราชการในต าแหน่งนี้ โดย
การให้ชาวชาวเปอร์เซียเข้ารับราชการในต าแหน่งดังกล่าวสืบต่อมาจนสมัยอยุธยาและธนบุรี โ ดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มุสลิมทางคลองบางหลวง บางกอกน้อย และหมู่บ้านบางแห่งในอยุธยา เป็นต้น (วุฒิ วัฒนสิน 2540, น. 5-6) 

สมัยบรรพกาลนั้นเรือกอและสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามชุมชนที่อยู่ติดกับทะเล ลักษณะที่โด่ดเด่นของ  
เรือกอและสามารถสังเกตได้จากหัวเรือและท้ายเรือ ที่มีลักษณะยกสูงขึ้นและตกแต่งด้วยลวดลายสวยงาม ช่างวาด
ทั้งในอดีตและปัจจุบันจะนิยมวาดมังกร วาดลวดลายดอกไม้ เช่น ดอกพุดตาน ดอกชบา และวาดรูปสัตว์ต่างๆ 
โดยเฉพาะนก เพราะได้รับอิทธิพลจากความเชื่อในอดีต ทว่าในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ชาวประมงหันมาใช้ 
เรือกอและอีกประเภทหนึ่งกันอย่างแพร่หลาย ที่เรียกว่า เรือปาตะกือระ หรือเรือท้ายตัดเรือกอและประเภทท้ายตัด
หรือที่เรียกว่า ปาตะกือระ ถูกพัฒนามาจากประเภทดั้งเดิม มีการดัดแปลงตรงส่วนท้ายเรือ ส าหรับวางเครื่องยนต์
เพ่ือการขับเคลื่อนเรือ กราบเรือแบนราบไม่ โค้งอยางตกท้องช้าง แต่หัวเรือยังเชิดสูง เรือกอและประเภทนี้ได้รับ
ความนิยม มากในปัจจุบัน ทั้ง ทางด้านความสะดวกในการใช้งาน และความคล่องตัว เพราะใช้เครื่องยนต์ในการ
ขับเคลื่อนเรือเล็กกว่าและใช้ลูกเรือเพียง 2 -3 คน จึงมีน้ าหนักเบา และประหยัดน้ ามัน ชาวประมงจึงหันมาใช้แทน
เรือกอและแบบดั้งเดิม (พีรณัฐ โชคภิรมย์ 2559, น.4)  

พอสรุปได้ว่า เรือปาตะกือระนี้มีลักษณะคล้ายกับเรือกอและ เพียงแต่ไม่มีส่วนท้ายเรือที่ยกสูงขึ้น 
เท่านั้นเอง ผู้ให้สัมภาษณ์ได้บอกถึงสาเหตุที่ดัดแปลงเป็นเรือประเภทนี้ว่า 
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 “เนื่องจากส่วนท้ายของเรือกอและนั้นเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่อีกท้ังต้องใช้ก าลังคน

จ านวนมากกว่า ดังนั้นจึงออกแบบเรือให้ไม่มีส่วนท้าย เพ่ือความสะดวกต่อการกลับเรือและ
คล่องตัวต่อการใช้งาน ส่งผลให้คนส่วนใหญ่นิยมเรือประเภทนี้มากกว่า นอกจากนี้ยังมีการ

ปรับเปลี่ยนขนาดโดยลดขนาดเรือให้เล็กลง เพราะปริมาณปลาและสัตว์น้ าในทะเลเริ่มมีน้อยลง 
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการสูญหายไปของเรือกอและแบบดั้งเดิม ส่วนเรือกอและ

ประเภทปาตะกือระ (เรือท้ายตัด) นั้นมาแทนที่และนับว่าเป็นวิวัฒนาการหนึ่งของเรือกอและ 
ในจังหวัดปัตตานี” 

(สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563)  

เรือกอและประเภทท้ายตัดหรือที่เรียกวา ปาตะกือระ ถูกพัฒนามาจากประเภทดั้งเดิม มีการดัดแปลง 
ตรงส่วนท้ายเรือ ส าหรับวางเครื่องยนต์เพ่ือการขับเคลื่อนเรือ กราบเรือแบนราบไม่ โค้งอยางตกท้องช้าง แต่หัวเรือ
ยังเชิดสูง เรือกอและประเภทนี้ได้รับความนิยม มากในปัจจุบัน ทั้ ง ทางด้านความสะดวกในการใช้งานและ 
ความคล่องตัว เพราะใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเรือเล็กกว่าและใช้ลูกเรือเพียง 2 -3 คน จึงมีน้ าหนักเบาและ
ประหยัดน้ ามัน ชาวประมงจึงหันมาใช้แทนเรือกอและแบบดั้งเดิม 

ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเรือกอและที่ใช้ส าหรับในการท าประมงเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการท าเรือกอและในรูป
แบบจ าลอง เพ่ือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นวิวัฒนาการหนึ่งของ
เรือกอและที่เป็นในรูปแบบ “เรือกอและจ าลอง” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอด
ให้ลูกหลาน ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของลวดลาย ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะ
ไทย อิสลามจีนบนเรือกอและให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและทราบขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเป็นอยู่ 
ของชาวประมงจังหวัดนราธิวาสท าให้เกิดความผูกพันและเข้าใจระหว่างศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และแก้ปัญหา
ยาเสพติดตลอดจน ปัญหาการว่างงานของคนในหมู่บ้านและเพ่ือความสงบสุขของคนในพ้ืนที่สามจังหวัด  
ชายแดนภาคใต้ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไป (วาสนา มะเจะแน 2552, น.3)  

 
มิติประเพณีและความเชื่อที่เลือนรางและสูญหาย 
 ตาไม้กับความเชื่อ 

เรือกอและจะใช้ไม้ตะเคียนในการต่อเรือ ซึ่งต้นตะเคียนเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ขนาดความสูง 20-40 
เมตร ความเชื่อของคนในชุมชนแห่งนี้ในอดีต เชื่อว่าตาไม้ของต้นตะเคียนจะเป็นเสมือนดวงตาวิเศษที่สามารถ
มองเห็นปลาและสัตว์น้ าในทะเล ซึ่งจะน ากระจกติดบริเวณที่เป็นรูของตาไม้ ช่างต่อเรือจะน าส่วนนี้มาใช้ในการ  
ต่อเรือ เพราะเชื่อว่าตาไม้นั้นจะท าให้หาปลาได้เป็นจ านวนมาก และอีกความเชื่อหนึ่ง คือ ถ้าเราเจาะรูตรงส่วนของ
ตาไม้แล้วเอาไม้ไปอุดไว้ ชาวบ้านจะเรียกว่า “ปาติง” ซึ่งการปาติงจะท าให้ช่างต่อเรือนั้นตาพร่ามัว สายตามีปัญหา 
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แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีความเชื่อเช่นนี้แล้ว เมื่อพบตาไม้ก็จะท าการปาติง คือน าไม้อีกส่วนมาปิดตรงส่วนที่เป็นรูและ
ท าการเชื่อมให้ติดกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึม (สัมภาษณ,์ 25 กันยายน 2563) 
   ตามความเชื่อของชุมชนที่สืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปี กล่าวถึง “ต้นตะเคียน” ซึ่งเป็นต้นไม้ 
ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีผีสิงอยู่ มักจะได้รับการเรียกชื่อว่า “เจ้าพ่อ” หรือ “เจ้าแม่ตะเคียน-นางตะเคียน” 
เป็นผีตามต านานพ้ืนบ้านของไทย เนื่องจากต้นตะเคียน มีผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่ การจะน าเอาต้นตะเคียนมาขุด  
เป็นเรือ (เรือสมัยก่อนใช้วิธีขุดขึ้นจากต้นไม้ทั้งต้น) หรือน าไม้ตะเคียนมาสร้างบ้าน จ าเป็นจะต้องท าพิธีบวงสรวง 
ขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อน ทั้งนี้ เมื่อต้นตะเคียนที่ถูกน ามาแปรสภาพเป็นยานพาหนะ หรือสิ่งปลูกสร้าง  
แล้ว นางตะเคียนที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนั้น ก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วย เช่น ถ้าเป็นเรือ  นางตะเคียน 
ก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือ เป็นต้น (เชียงใหม่นิวส์, 2560)  

ลวดลายกับความเชื่อ 
การวาดลวดลายของเรือกอและ ช่างวาดจะวาดลวดลายโดยใช้สี ฉูดฉาดหลายสีผสมกัน เพ่ือให้โดดเด่น 

มองไปแล้วสวยงาม สะดุดตา รูปภาพที่วาดก็เป็นภาพดอกไม้มลายู เช่น “บูงอยาวอ” คือลาย “บูงอดอฆอจีนอ” 
คือลาย และจะวาดหงส์ มังกร นก และสัตว์น้ าต่าง ๆ ผสมผสานกันกลายเป็นภาพที่สวยงาม แม้จะพบว่า  
เรือกอและนั้นมักวาดภาพ ลวดลายต่าง ๆ ทว่าชาวมุสลิมไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับการวาดลวดลายแต่อย่างใด  
เพียงเป็นการสืบทอดการวาดลวดลายตามที่บรรพบุรุษนั้นสั่งสมและสร้างสรรค์ตามค าว่าจ้างที่ ปรากฏให้เห็น 
ในปัจจุบัน เช่น คนที่มีเชื้อสายจีนมักมีความเชื่อเกี่ยวกับนกการเวก ซึ่งเป็นนกที่คนจีนเชื่อว่าสามารถคุ้มครองและ
ป้องกันคลื่นลมได้ ดังที่สมใจ ศรีนวล (2547) ได้กล่าวถึงความเชื่อในเรื่องของการวาดลวดลายไว้ว่า ฝ่ายผู้จ้าง
ขณะที่ท าเรือ ตัวเองมีความเชื่อเรื่องอะไรก็จะสั่งให้ช่างท าตามความเชื่อนั้น เช่น สั่งให้วาดรูปมังกร ซึ่งเป็นสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก และสะเทินอากาศ หรือนกการเวก ซึ่งเป็นนกที่คนจีนเชื่อว่าป้องกันคลื่นลมได้ หรืออาจจะสั่ง
ให้วาดรูปหรือลวดลายอ่ืนใดก็ตาม ลักษณะสีมงคลที่เข้ากับตัวผู้ว่าจ้างได้ เป็นต้น (สมใจ ศรีนวล 2547, น.51) 

ท าความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือ 
 การต่อเรือกอและจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนส าหรับเรือล าเล็ก และส าหรับเรือล าใหญ่จะใช้
ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน ในอดีตจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ท าขึ้นมาเอง เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องมือ  
ที่หลากหลายที่เป็นแบบไฟฟ้าใช้ เครื่องมือบางชนิดก็มีราคาสูง ช่างต่อเรือจึงเลือกที่จะใช้ทักษะการประดิษฐ์ของ
ตนเอง ท าเครื่องมือส าหรับการเจาะ การเหลาไม้กระดาน และอ่ืน ๆ ดังนั้นการต่อเรือกอและในอดีตจึงใช้ระยะ
เวลานานกว่าในปัจจุบัน แต่ด้วยความช านาญของช่างในสมัยนั้นการไม่มีเครื่องมือแบบไฟฟ้าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค 
แต่อย่างใด เมื่อช่างต่อเรือจนเสร็จแล้ว จะน าเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการต่อเรือทั้งหมดมากองรวมกันแล้วล้าง  
ให้สะอาด จากนั้นก็จะเอาน้ าที่ผ่านการล้างเครื่องไม้เครื่องมือดังกล่าว มาล้างหน้า เพราะมีความเชื่อว่า จะท าให ้
ตาสว่าง ป้องกันไม่ให้ตาพร่ามัว แต่ปัจจุบันนี้เครื่องไม้เครื่องมือนั้นล้วนเป็นไฟฟ้าทั้งสิ้น จึงไม่สามารถที่จะน ามาล้าง
กับน้ าได้ ความเชื่อเรื่องดังกล่าวจึงเลือนรางจางหายไปกับกาลเวลา และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่พัฒนา
เครื่องมือมาเป็นแบบไฟฟ้า (สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563) 
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มาแย (วิญญาณที่คุ้มครองเรือ)  
 “มาแย” หมายถึง วิญญาณที่คุ้มครองเรือ  คนในสมัยก่อนเชื่อว่าเรือกอและนั้นมีเจ้าของสถิตอยู่  

จะคอยปกป้องและดูแลตน เนื่องจากอาชีพชาวประมงนั้น เป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตราย เพราะแหล่งประกอบ
อาชีพนั้นอยู่ในทะเลอันกว้างใหญ่ ต้องพบเจอกับลมพายุ จึงเป็นที่มาของความเชื่อในเรื่องของเจ้าของเรือให้ดูแล
และปกป้อง ในสมัยก่อนจะให้เกียรติและให้ความเคารพเรือกอและอย่างมาก มักจะไม่อนุญาตให้คนที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องขึ้นมาบนเรือเด็ดขาด และจะห้ามไม่ให้เด็ก ๆ ขึ้นมาวิ่งเล่นเรือ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ากระท าเช่นนี้แล้ว
มาแย (เจ้าของเรือ) จะหนีหายไปไม่มาปกป้องดูแล เพราะเสมือนเราไม่ให้เกียรติ ไม่ให้ความเคารพต่อมาแย 
(เจ้าของเรือ) โดยเฉพาะตรงส่วนต้องห้าม คือส่วนลูแวปาโฮ หรือส่วนหัวเรือนั่นเอง  เมื่อกล่าวถึงในส่วนของหัวเรือ 
จะพบอีกความเชื่อเกี่ยวกับหัวเรือเช่นเดียวกัน แต่จะเป็นการปฏิบัติในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ ความเชื่อในการเก็บ
หัวเรือกอและไว้ภายในบ้านเป็นความเชื่อมุสลิมเก้าเส้ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูแว(หัวเรือ)นั้นมาจากล าเรือกอและ  
ที่ไม่สามารถซ่อมได้พวกเขามีความเชื่อว่า หากเก็บหัวเรือไว้ภายในบ้านจะเพ่ิมความเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัว 
และอาชีพประมงที่ล่อเลี้ยงชีพ อย่างไรก็ดีความเชื่อนี้ลดลงไปท าให้ในปัจจุบันการเก็บหัวเรือไว้ภายในบ้านของ
มุสลิมมีจ านวนน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้นจากการศึกษาพบว่า ในพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานีนั้นไม่ได้มีการเก็บหัวเรือไว้ 
ในบ้าน เพียงแต่ในสมัยก่อนมีความเชื่อว่าเจ้าของเรือนั้นจะสถิตอยู่ตรงบริเวณหัวเรือ จึงเป็นที่หวงห้ามไม่ให้เด็ก ๆ 
ขึ้นไปเล่นตรงส่วนนั้น และปัจจุบันนี้ ด้วยการเข้ามาของอิสลามมานุวัตร และผู้คนต่างรู้ว่าความเชื่อดังกล่าวนั้น  
ขัดต่อศาสนาอิสลาม เพราะศาสนาอิสลามจะต้องเชื่อและศรัทธาต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียว ไม่มีสองและสามใดๆ 
ดังนั้นความเชื่อในเรื่องดังกล่าวจึงสูญหายไป เหลือเพียงค าบอกเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาให้ลูกหลานได้ฟังเท่านั้นเอง 
(สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563) 

 
การบนบานต่อโต๊ะมูยอ 
ปลาจาระเม็ด เป็นปลาที่ชาวประมงในสมัยก่อนต้องการอย่างมาก เป็นปลาที่มีรสชาติดี เนื้อหวาน และ 

มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ เมื่อย้อนไปประมาณ 40 ปีก่อน ชาวประมงในสมัยนั้นจะออกเรือ เพ่ือหาปลาต่าง 
ๆ หากวันไหนโชคดีก็จะได้ปลาชนิดนี้จ านวนมาก และมักจะบนบานต่อโต๊ะมูยอ ซึ่งโต๊ะมูยอจะเป็นเสมือนเจ้าที่  
โดยเชื่อว่าโต๊ะมูยอนั้นจะคอยช่วยเหลือ และจะสถิตอยู่ที่ต้นสนต้นหนึ่งในชุมชน ห่างจากทะเลประมาณ 300 เมตร 
ชาวประมงจะมาบนบานต่อโต๊ะทูยอว่า ถ้าหากได้ปลาจาระเม็ด จ านวน 5 ลัง จะน ากล้วยมาถวายให้ ในอดีต 
หากเดินผ่านไปบริเวณใต้ต้นสน ต้นที่เชื่อว่าเป็นที่สถิตของโต๊ะมูยอ ก็จะพบเห็นของที่ชาวบ้านในสมัยนั้นน ามาถวาย
เกือบทุกวัน ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ โดยเฉพาะกล้วย ปัจจุบันนี้ต้นสนต้นดังกล่าวนั้นก็ยังคงมีอยู่ แต่ไม่มีใครไป  
บนบานต่อโต๊ะมูยออีกแล้วเพราะเหตุผลเช่นเดียวกัน เนื่องจากการเข้ามาของอิสลามมานุวัตร และผู้คนต่างรู้ว่า
ความเชื่อดังกล่าวนั้นขัดต่อศาสนาอิสลาม เพราะศาสนาอิสลามจะต้องเชื่อและศรัทธาต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียว  
ไม่มีสองและสามใด ๆ (สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563) 
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มิติประเพณีและความเชื่อที่สืบทอดปฏิบัติในปัจจุบัน   
การดูฤกษ์ก่อนการวางกระดูกงูเรือและก่อนน าเรือใหม่ลงสู่ทะเล 

 ช่างต่อเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะมีความเชื่อในเรื่องของการดูฤกษ์ ขั้นตอนแรกของการต่อเรือกอและ
จะเป็นการวางกระดูกเรือเป็นอันดับแรก ซึ่งก่อนที่ช่างจะวางส่วนที่เป็นกระดูกเรือนั้นจะต้องเลือกวันในช่วง  
ขึ้น 1 ค่ า จนถึงขึ้น 15 ค่ า จะถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดี และจะละเว้นวันต้องห้าม ซึ่งแต่ละคนจะมีวันต้องห้าม 
ที่มีความเชื่อแตกต่างกันไป ส าหรับช่างเรือท่านหนึ่งในชุมชนแห่งนี้ เล่าว่า ตนจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ส าคัญ  
ในวันพุธ แต่ถ้ามีจ าเป็นจะต้องวางกระดูกเรือในวันพุธ โดยที่ไม่สามารถเลื่อนวันไปได้ ก็จะรอให้ถึงเย็นเกือบๆ  ค่ า
ก่อนเพราะจะนับว่าเป็นอีกวันแล้ว หลังจากนั้นเมื่อวาดลวดลายบนเรือกอและเสร็จแล้ว ก็จะท าการลากเรือ 
ลงสู่ทะเล ซึ่งเรือใหญ่จะใช้ก าลังคนอย่างน้อยประมาณ 8 คน ก่อนที่จะน าเรือกอและลงสู่ทะเลก็จะดูฤกษ์
เช่นเดียวกับการวางกระดูกเรือ ถ้าพ้นจากขึ้น 15 ค่ าแล้วนั้นก็จะต้องรอให้ถึงขึ้น 1 ค่ าใหม่อีกครั้ง จึงจะน าเรือใหม่
ลงสู่ทะเลได้ ความเชื่อในเรื่องการดูฤกษ์ถือเป็นความเชื่อของผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนแห่งนี้ปฏิบัติตั้งแต่อดีตสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน เพราะถือว่าเป็นความสบายใจไม่ได้มีการเคารพบูชาต่อสิ่งอ่ืนใดมาเกี่ยวข้อง  (สัมภาษณ์,  
25 กันยายน 2563) 

พิธีการละหมาดฮายัต 
การละหมาดฮายัต มาจากค าจากภาษาอาหรับ คือ “เศาะลาตุลฮายะฮฺ” ที่แปลว่าละหมาดอันเนื่องมาจาก

มีจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง เพ่ือขอพรให้อัลลอฮฺประทานให้ตามประสงค์ ตัวอย่างเช่น ขอพรให้อัลลอฮฺ
คุ้มครองดูแลให้รอดพ้นจากภัยทั้งปวง โดยเฉพาะชาวประมงที่ต้องประกอบอาชีพทางทะเลมีความเสี่ยงต่ออันตราย 
ดังนั้นหลังจากที่ต่อเรือกอและเสร็จก็จะส่งต่อให้เจ้าของเรือแล้วเจ้าของเรือนั้นก็จะท าการละหมาดฮายัตเพ่ือขอพร
ต่ออัลลอฮตามที่ประสงค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะท าการละหมาดฮายัตช่วงเวลาเที่ยง หลังจากท่ีละหมาดซุฮฺรีเสร็จ หลังจาก
ต่อเรือเสร็จก่อนจะน าเรือลงสู่ทะเลนั้นก็จะสิ่งหนึ่งที่เจ้าของเรือไม่ลืมที่จะท าก็คือการละหมาดฮายัตนั่นเอง  
(สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563) 

ประเพณีการท าปูโล๊ะกูนิงฉลองเรือใหม่ 
ประเพณีการท าปูโละกูนิง หรือการท าข้าวเหนียวเหลือง บางพ้ืนที่จะเรียกว่าปูโละกูยิ ซึ่ง  “กูยิ” แปลว่า 

ขมิ้น ในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแม้จะมีวิธีท าที่เหมือนกัน แต่ในการนี้จะขอเรียกว่าปูโละกูนิง  
ตามชุมชนแห่งนี้ การท าปูโละกูนิงจัดท าขึ้นเพ่ือฉลองบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนจบ การได้รับสิ่งใด  
สิ่งหนึ่งตามที่ประสงค์ รวมไปถึงการฉลองเรือใหม่ ซึ่งประเพณีดังกล่าวนี้มีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ในชุมชนแห่งนี้จะนิยมท าข้าวเหนียวสีเหลืองจากขมิ้น ทานคู่กับแกงกุ้งหรือแกงปลาโอ มีเจตนาท าขึ้นเพ่ือท าบุญ 
เลี้ยงผู้คนที่มาละหมาดฮายัต และเพ่ือนบ้านรวมถึงเด็ก ๆ ในละแวกนั้น ประเพณีการท าข้าวเหนียวเหลืองของผู้คน
ในชุมชนแห่งนี้ ไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าจะต้องท าหรือเกี่ยวข้องกับความเชื่อแต่อย่างใด เป็นเพียงประเพณีที่ปฏิบัติ  
สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต เพ่ือถือเป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนบ้าน อีกท้ังรวมคนให้เป็นหนึ่งมาร่วมด้วย
ช่วยกันท าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ท าร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันนี้การที่ผู้คนจะมาพบปะเจอกันแลกเปลี่ยนความรู้กัน  
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ก็มีโอกาสไม่มากนัก บรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้เริ่มเลือนรางไปจากสังคม ดังนั้นการที่มีประเพณีที่ดีงาม  
นี้ก็เปรียบเสมือนเป็นโอกาสเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนต่อ ๆ ไป (สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563) 
 ความเชื่อในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่บนเรือกอและ 
 สามประการที่ต้องห้ามส าหรับการอยู่บนเรือกอและ และขณะที่ออกเรือท าประมง ประการแรกคือ  
ห้ามสวมรองเท้า แต่ส าหรับคนที่มีเชื่อเช่นนี้ก็จะค่อนข้างให้เกียรติเรือเสมือนให้เกียรติสถานที่โดยการไม่ใส่รองเท้า
ขึ้นไป เมื่อขึ้นเรือก็จะถอดแล้ววางไว้ ถือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยในอดีตจะเคร่งครัดในเรื่อง
ดังกล่าว แต่ปัจจุบันก็มีทั้งคนที่ยังปฏิบัติอยู่ทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ และส าหรับบางคนที่ไม่ได้มีความเชื่อเช่นนี้ ก็จะสวม
รองเท้าเดินขึ้นไปบนเรือ ประการที่สอง คือห้ามพูดค าหยาบ ค าที่ไม่เป็นมงคล เพราะมีความเชื่อว่าถ้าพูดค าหยาบ
บนเรือจะท าให้หาปลาไม่ได้ ชาวประมงจะเคร่งครัดในเรื่องนี้ ในบางครั้งหากจะต้องพูดถึงสุนัขในภาษาที่สุภาพ 
ชาวประมงในชุมชนแห่งนี้จะพูดว่า “แจแว” ทุกคนจะเป็นที่ทราบกันดีว่าหมายถึงอะไร และเป็นเพียงค าที่คน 
ในพ้ืนนี้เท่านั้นที่จะเข้าใจค าดังกล่าว เพ่ือป้องกันการหลุดปากพูดค าหยาบออกไป และประการสุดท้ายคือ  
ห้ามไม่ให้ผู้หญิงที่มีประจ าเดือนขึ้นบนเรือกอและ คาดการณ์ว่าความเชื่อนี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อของ
โบราณ แต่แท้จริงแล้วตามหลักศาสนาอิสลามห้ามไม่ให้ท าการประกอบพิธีทางศาสนา (อิบาดะฮฺ)เท่านั้นเอง  
ความเชื่อดังกล่าวนี้มีเพียงคนส่วนน้อยที่เท่านั้นที่ยังเชื่ออยู่ในปัจจุบัน (สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ในการศึกษาเรื่องเรือกอและในมิติประเพณีและความเชื่อนั้น หลังจากที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูล 
ต่าง ๆ พบว่า ประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเรือกอและ มีความเชื่อมโยงกันในเชื่อของ “ค่านิยมร่วม” 
(shared values) ที่มีวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับตาไม้ของต้นตะเคียน
เช่นเดียวกัน เพียงแต่มีความแตกต่างกันที่วิธีการปฏิบัติที่ต่างกันเท่านั้นเอง  

2. ส าหรับความเชื่อท่ีได้เลือนรางและสูญหายไปพร้อมกับการเข้ามาของกระแสฟ้ืนฟูอิสลาม และผู้คนเริ่มมี
ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอิสลามมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ความเชื่อส่วนใหญ่ที่บรรพบุรุษของตนในสมัยก่อน 
มีความเชื่อถือแต่ขัดต่อหลักของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน ผู้คนก็เลือกที่จะไม่ปฏิบัติและไม่สืบทอดกันมา  
ซึ่งสอดคล้องกับ Hanish (2011) ที่กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของของประเพณีและศาสนา โดยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว
สามารถเอ้ือให้ประเพณีสามารถอยู่ด้วยในกรอบของศาสนาท าให้ไม่เกิดการสูญหาย แต่ในขณะเดียวกัน  
หากประเพณีดังกล่าวเกิดความขัดแย้งกับศาสนา จะเกิดการปรับเปลี่ยนประเพณีดังกล่าวให้สอดคล้องกับศาสนา 
หรืออาจจะต้องสูญเสียไปไม่สามารถรอมชอมกับหลักการศาสนามา ในกรณีของเรือกอและนี้ จะเห็นได้ชัดว่า
พิธีกรรมที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนา โดยเฉพาะความเชื่อที่หมิ่นแหม่ต่อการตั้งภาคีกับพระผู้เป็นเจ้าจะค่อย 
เสื่อมความนิยมและสูญหายไป แต่พิธีกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนการตีความให้เข้ากับหลักการศาสนาก็จะสามารถ
ที่อยู่รอดต่อไป   
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3. ปัจจัยที่ผู้คนในชุมชนจะยังคงมีการเล่าขานกันมาถึงความเชื่อที่เคยมีมาอดีตให้คนรุ่นหลังได้ฟังเพ่ือเป็น
ความรู้ และสืบทอดสู่ลูกหลานนั้น สามารถสรุปได้สามประการถึงเหตุผลที่ประเพณีและความเชื่อที่ได้ปฏิบัติกันอยู่
ในปัจจุบัน ประการแรกคือ ไม่ขัดต่อศาสนา ประการที่สองคือ มีการสืบทอดต่อ ๆ กันมาไม่ขัดต่อหลักศาสนา
อิสลามอีกทั้งมีผู้ที่ให้ความสนใจรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าว และประการสุดท้ายคือ เชื่อมโยงเรียงร้อยผู้คน 
ในสังคมให้เป็นหนึ่ง ประเพณีและความเชื่อดังกล่าวนั้นเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมท าให้เห็นถึงประโยชน์ที่รับ
จากสิ่งนั้นจึงมีการปฏิบัติสืบสานต่อ ๆ กันมา สามประการนี้ถือเป็นสิ่งที่รักษาสามารถรักษาให้ประเพณีและ 
ความเชื่อนั้นอยู่คู่กับคนในชุมชนและสังคมสืบต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นควรมีการสนับสนุน ยกย่องช่างต่อเรือกอและให้เป็นปราชญ์ของชุมชน 
2. ควรมีการวิจัยในประเด็นการสืบทอดความเชื่อเรื่องเรือและในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรม  
3. ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องความเชื่อและภูมิปัญญาของเรือกอและไปท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือการขยาย
ความรู้และสืบทอดไปยังเยาวชนต่อไป 
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ลาฆูอูเละ : การสอนอิสลามศึกษาผ่านบทเพลง 

 

มาซีเตาะห์  เจ๊ะมะ1  ซัมซู  สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 
 
บทคัดย่อ 
 

ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) เป็นศาสตร์อีกสาขาหนึ่งของคติชนวิทยา ที่เปรียบเสมือน  
การบันทึกเรื่องราวของกลุ่มคนในอดีต โดยอาศัยความจ าในการถ่ายทอดด้วยวาจาที่เรียกว่า วรรณกรรมมุขปาฐะ 
บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็ก 
ไทยมลายู) ในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆและใช้วิธีการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยวกับเนื้อหาบทเพลงเด็กมลายูและการสอนอิสลามด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ที่สอนผ่านบทเพลงในพ้ืนที่ดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู)  
มีคุณค่าเกินกว่าจะเป็นบทเพลงกล่อมเด็กให้นอนหลับธรรมดาทั่วไป แต่เป็นต าราแห่งการศึกษาโลกธรรมชาติ  
วิถีชีวิตของสังคม ภาษาและวรรณกรรมที่เหมาะกับวัยเด็กอย่างยิ่ง อีกทั้ง ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) 
ยังเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมให้สมาชิกในครอบครัวและคนในสังคมและเป็นเครื่องมือ  
ในการเผยแพร่ความรู้และความเชื่อในศาสนาอิสลามและถ่ายทอดค่านิยมสังคม ลาฆูอูเละ(บทเพลงกล่อมเด็ก 
ไทยมลายู) มีอยู่มากมายและมีคุณค่าในด้านต่าง ๆ สมควรจะได้รับการคัดเลือกพิจารณาเป็นบทเรียนให้แก่เด็กและ
เยาวชนในชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชนมลายูให้คงอยู่ต่อไป 

 
ค าส าคัญ: ลาฆูอูเละ เพลงเด็กมลายู  คุณธรรม จริยธรรม วัฒธรรม ชุมชนมุสลิม  
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย์ ดร, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 



753 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

บทน า  
ลาฆู อูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู ) เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่พบในจังหวัดชายแดนใต้ 

โดยแพร่กระจายอยู่ทั่วไปภายในสังคมทุกชนชั้นและเกือบทุกครัวเรือน เป็นที่น่าสังเกตว่า ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อม
เด็กไทยมลายู) จะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วภายในสังคมที่มีวัฒนธรรมทางภาษาและสื บเชื้อสายเดียวกัน  
จึงท าให้ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) ส่วนหนึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเพลงกล่อมเด็กมลายู 
ในมาเลเซีย อินโดนีเซียและของเด็กมลายูจามปาในเวียดนามจนไม่อาจระบุได้ว่าใครเป็นเจ้าของ แนวคิดดังกล่าว
สอดคล้องกับ นูรียัน  สาแล๊ะ (2541) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องเพลงกล่อมเด็กไทยมลายูในสังคมที่กล่าวว่า เพลงกล่อม-
เด็กไทยมลายูมีลักษณะการประพันธ์เป็นไปตามฉันทลักษณ์ปันตุน ชาอีร์ และนาซัม ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ของ  
การประพันธ์บทร้อยกรองมลายูดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในดินแดนมลายู โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย มีเทคนิคในการซ้ าค า ซ้ าความ และซ้ าเสียง ท าให้เกิดความงามในด้านเสียงที่เป็นคุณสมบัติของ 
การดนตรี มีการใช้ภาพพจน์ท าให้เกิดความงามในด้านวรรณศิลป์ เช่น ค าอุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ 
ปฏิปุจฉา การเลียนเสียงธรรมชาติ  มีการใช้สัญลักษณ์ และจินตภาพ แต่ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ 
เพลงกล่อมเด็กไทยมลายู    

การศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะเกี่ยวกับ  ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) ในชุมชนมุสลิม  
ซึ่งในปัจจุบันวรรณกรรมของกลุ่มชนเหล่านี้ยังมีอยู่น้อยมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่ในบทความ  
ชิ้นนี้จะยกตัวอย่างวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงร้องเล่นของเด็กมลายูชุมชนหนึ่งในจังหวัด
ปัตตานี โดยมีการศึกษาศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา บทเพลงเด็กมลายูในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี เช่น 
การศึกษาของ นูรียัน  สาแล๊ะ (2541) ศึกษาในประเด็นเพลงกล่อมเด็กไทยมลายูในด้านวรรณศิลป์พบว่า เนื้อเพลง
กล่อมเด็กจะพรรณนากล่าวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของสังคมในอดีตได้อย่างครอบคลุม  
เป็นภาพสะท้อนหรือเป็นกระจกส่องให้เห็นวัฒนธรรมของคนสมัยก่อน ดังที่ สืบสาย แสงวชิระภิบาล (2555)  
กล่าวว่า เพลงกล่อมเด็กเป็นมรดกที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ แสดงออกถึง ความสามารถ 
ไหวพริบ ปฏิภาณ ความละเอียดอ่อนทางอารมณ์  และสะท้อนให้เห็นภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อน 
สอดคล้องกับ จุฬารัตน์  ผ่องจิต (2554) กล่าวว่า เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงที่ใช้ร้องกล่อมให้เด็กนอนหลับ อีกทั้ง 
เมื่อพิจารณาเนื้อเพลงกล่อมเด็กยังสะท้อนลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นแฝงในเนื้อเพลงเพ่ือเป็นบทบันทึกทางสังคม  
ที่สามารถอธิบายลักษณะวัฒนธรรมของสังคมพ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี (สถิต ภาคมฤค. 2558) และด้วยเอกลักษณ์  
ที่เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงที่ร้องขับกล่อมในครอบครัว ดังนั้น ผู้ขับกล่อมจึงหยิบยกเรื่องราวการใช้ชีวิตประจ าวัน  
ทั้งการด ารงชีวิต มาแต่งในเนื้อเพลงกล่อมเด็ก หรือบางบทเพลงผู้ร้องแต่งขึ้นตามความรู้สึก ไหวพริบ ปฏิภาณ 
จินตนาการของตนเอง ในขณะนั้นซึ่งเพลงกล่อมเด็กในแต่ละเพลงมีเนื้อหา และเรื่องราวภาพสะท้อนวิ ถีชีวิตและ
สังคมพร้อมทั้งแฝงคติธรรมค าสอนที่สามารถขัดเกลาจิตใจของบุตรหลานให้เป็นคนมีคุณธรรมและจริธรรม และ  
มีมูลค่าทางด้านจิตใจเป็นอย่างด ี
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จากการศึกษาข้างต้นพบว่า ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) ในอดีตได้รับความนิยมขับร้อง 
ในทุกช่วงวัย สามารถรับฟังได้ทุกโอกาส การร้องบทเพลงกล่อมเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเพลิดเพลิน ให้เด็กหลับเร็ว 
และรู้สึกอบอุ่นทางใจ เด็กจะรู้สึกว่ามีแม่คอยดูแลเอาใจใส่ป้องกันภัยให้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นบทเพลงยังเป็น
เครื่องมือในการอบรมบุตรหลานได้อีกด้วย ดังที่ ศิริพร โชคไพศาล (2537) กล่าวว่า เพลงกล่อมเด็กภาคใต้ นอกจาก
เป็นเพลงที่ ผู้ ร้ องใช้ขับกล่อมให้ เด็กนอนหลับแล้ว ยั ง เป็น เพลงที่ ผู้ เลี้ ยงใช้ เป็น เครื่ องมือผ่อนคลาย  
ความตึงเครียดและความเบื่อหน่ายในการเลี้ยงดูเด็ก และผู้ขับร้องได้สอดแทรกถึงสภาพชีวิตความเชื่อ  
ตลอดขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เอาไว้ บทเพลงบางตอนมีคติ เตือนใจผู้ขับกล่อมก็ร้องสั่งสอนเด็กไปในตัว 
สอดคล้องกับ อารี ถาวรเศรษฐ (2546) กล่าวว่า ในเพลง กล่อมเด็กมีการแทรกค าสั่งสอนต่างๆ เอาไว้ เช่น  
การท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว สอนให้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูเรามา ส่งเสริมให้ปฏิบัติ หรือมิให้ปฏิบัติ 
ในเรื่องบางเรื่อง สอนให้รู้จักประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ควรและไม่ควร แทรกข้อความปฏิบัติผ่านความเชื่อต่างๆ  ผู้วิจัย 
จึงเลือกศึกษา ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) เพ่ือต้องการให้เพลงกล่อมเด็กไทยมลายูยังคงมีอยู่ในชุมชน
ต่อไป เนื่องจากบทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายูได้สูญหายไปจากสังคมและชุมชนศึกษา หากงานชิ้นนี้ส าเร็จจะเป็นการ
ยกระดับวรรณกรรมและเผยแพร่วรรณกรรมนี้ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของผู้สนใจและนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) ในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปัตตานี  

 
วิธีการศึกษา  
 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาตามแนวทางของ นูรียัน  สาแล๊ะ (2541) โดยผู้วิจัย
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจากงานวิจัยนี้มีความจ าเป็นต้องศึ กษา
เอกสารทางวิชาการ ดังเช่น แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างองค์ความรู้ และศึกษาข้อมูลบริบท
ชุมชน ทั้งนี้ได้ใช้วิธีการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยวกับเนื้อหาและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนศึกษา 
ผู้วิจัยมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่วิจัยที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างดี ผู้วิจัยส ารวจ
บุคคลส าคัญหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญในชุมชนที่มีความรู้ และจดจ าเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู มาจากชุมชนในพ้ืนที่
ศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไปที่ยังคงขับกล่อมและจ าบทเพลงเด็กไทยมลายู 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่ให้สัมภาษณ์มีความยินดีและเต็มใจมาก ที่จะให้น าเรื่องราว
ในชุมชนหรือพ้ืนที่นี้มาศึกษา ผู้ร่วมวิจัยยินดีให้ข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน การสัมภาษณ์ 
เชิงลึกผู้รู้จ านวน 2 คน จากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ทั้งสองเป็นผู้อาวุโสที่คนในชุมชนนับถือ 
จึงมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล ชุมชนดังกล่าวเป็นพ้ืนที่อาศัยชองกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายมลายูที่เน้นในด้าน
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การศึกษาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านการใช้ภาษาที่คนในชุมชนยังคง
ผูกพันธ์เหนียวแน่นกับการใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในการพูดจาติดต่อกันในชีวิตประจ าวันในฐานะภาษาแม่ 
การศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะด้านเพลงกล่อมเด็กของคนในชุมชนนี้ยังคงมีอยู่ เช่น นิทานที่แม่ ย่า ยาย หรือ ปู่ ตา 
เล่าให้ฟังเพลินๆ และหลับสบายในแปลนอน ผู้วิจัยจึงคิดว่า ชุมชนดังกล่าว ย่อมมีขุมทรัพย์วรรณกรรมมุขปาฐะ  
ด้านเพลงกล่อมเด็กมากมายที่คนในพ้ืนที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษในอดีต ซึ่งมีอยู่ในชุมชนอย่างไม่เป็น
ระบบ นักวิชาการที่สนใจสามารถเข้าไปเก็บจากชาวบ้านได้ และวรรณกรรมมุขปาฐะด้านเพลงกล่อม เด็กสมควร
อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาค้นหา เพ่ือเป็นคลังความรู้ของชนรุ่นต่อ ๆ ไป 
 การศึกษาในครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม (Adat/Custom) และศาสนา 
(Agama/Religion) อารง สุทธาศาสน์ (2519:133) มีความเห็นว่า วัฒนธรรมกับเรื่องศาสนาก็คือ เรื่องเดียว กัน 
แยกกันไม่ออก เพราะส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลาม คือ แนวทางการด ารงชีวิตที่สังคมมุสลิมถือว่าถูกต้อง ซึ่งถ้ามอง
อีกแง่หนึ่งก็คือ วัฒนธรรมของสังคมนั้นเอง โดยสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2547:18) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในตัวศาสนา
อิสลามย่อมไม่มีวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ในความเป็นมุสลิมของศาสนิกชนอิสลาม ย่อมต้องมีการรับเอาประเพณี
ท้องถิ่นนั้นไว้มากบ้างน้อยบ้าง ตามกลุ่มชน และวิถีชีวิตของมุสลิมย่อมอาศัย (1) ศาสน-บัญญัติ (2) ขนบประเพณี 
ที่ไม่ขัดกับศาสนบัญญัติ (3) ระเบียบของบ้านเมือง และ (4) ความเป็นสากลนิยม ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ  
อักบาร เอส. อาเหม็ด (Akbar S. Ahmad) นักมานุษยวิทยาชาวปากีสถานที่ได้เสนอว่า ศาสนาอิสลามนั้น 
มีเพียงหนึ่ง แต่ความเป็นมุสลิมนั้นมีหลากหลาย 

การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ใช้ภาษาถิ่นปัตตานี จากนั้นท าการแปลและสรุปความเป็นภาษาไทยกลาง 
โดยในการแปลงข้อมูลนั้นได้อ่านผลการศึกษาให้ผู้รู้ในชุมชนทั้ง 2 ท่านฟัง เพ่ือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาส าคัญ  
ยิ่งไปกว่านั้นได้ให้นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้วยกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion) เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา 
และอภิปรายผล ซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อต่อไป 

 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ  

ภาษามลายูถิ่นปัตตานี คือ ภาษามลายูถิ่นที่คนไทยเชื้อสายมลายูใช้พูดกันใชีวิตประจ าวัน ในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

เพลงกล่อมเด็กไทยมลายู คือ เพลงกล่อมเด็กของเด็กไทยเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ 
บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ชาวไทยมลายู คือ กลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ในห้าจังหวัดชายแดนใต้ คือ 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล 
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ผลการศึกษา 
เพลงส าหรับเด็กตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Children’s Songs หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Nursery 

Rhymes นั้นจัดเป็นบทกวีนิพนธ์ชนิดแรกที่คนเราได้ฟัง เพลงส าหรับเด็กหรือ Nursery Rhymes นี้ เป็นที่รู้จัก 
กันมากในประเทศอังกฤษและส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะคุ้นเคยในชื่อของค าว่า Mother Goose  
เพลงส าหรับเด็กโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นบทเพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก เพลงบอกจ านวน 
เพลงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หรือบุคคล เพลงกล่อมขับบทกวีและเพลงปริศนาค าทาย ส าหรับ
การศึกษาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นศึกษาบทเพลง ส าหรับเด็กประเภทเพลงกล่อม 

สาระนุกรม Children’s Beitanical1 ได้ให้ความหมายของเพลงกล่อมเด็กว่า เป็นบทเพลงที่มารดา 
ร้องให้ลูกฟังในขณะไกวเปลให้ลูกนอน เป็นบทเพลงที่เก่าแก่เท่ากับอายุมนุษยชาติ เป็นบทเพลงขับกล่อมให้ลูกนอน 
ซึ่งเรียกว่า เพลงกล่อมเด็กเป็นบทเพลงที่พบกันอยู่ในทุกวัฒนธรรมในโลก เป็นกล่อมเด็กส่วนใหญ่ ใช้ค าที่เป็น

ประเพณีนิยม (Traditional Words) และมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นบทกล่อมส าหรับเด็ก (Nursery Rhymes) 

เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผู้วิจัยได้มีโอากาสกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุด จากที่ไม่ได้กลับบ้าน  
มานานมาก จนกระทั่งได้กลับมาพบเจอ พ่อ แม่ พ่ี น้อง และหลานๆ อีกครั้งหนึ่ง รู้สึกอุ่นใจมาก ในขณะเดียวกัน 
ได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กจากพ่ีสาวที่ก าลังไกวเปล และร้องเพลงว่า  

“ตือโปะ อาเดะ ตือโปะ    มาแล กาเฆ เนาะอูเปาะห์ ซูซู 
ซูซู ลือเมาะมานิซ  ซาแต กลาปอ มูดอ  อาเดะ ญาแง มือนางิส เมาะ เนาะฆี กืรญา” 

----------------------------------------------------- 
1Mary Evans. “Lullaby,’’ in Children’s Britaica V.11 19992. P.101-102 

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู ว่ามีเนื้อหาอย่างไรถึงได้กล่อมให้ลูกฟัง ซึ่งคงไม่มีใคร  
ที่รู้ดีไปกว่าผู้อาวุโสในพ้ืนที่ ผู้วิจิยจึงนึกถึงเมาะ (ยาย) และโต๊ะแช (ปู่) ซึ่งเป็นผู้อาวุโสและมีความน่าเชื่อถือที่สุด  
วันหนึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เมาะ (ยาย) และโต๊ะแช (ปู่) เกี่ยวกับ ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู)  

เนื่องจากลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) ทั้งหลายที่ปรากฏบนคาบสมุทรมลายู โดยมักจะ 
ขับกล่อมให้ลูกฟังพร้อมที่จะนอนหลับ เมื่อผู้วิจัยถาม เมาะ (ยาย) เกี่ยวกับ ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) 
เมาะ (ยาย) จะถามว่าสิ่งที่ผู้วิจัยถามนั้นหมายถึง “ลาฆูอูเละ (เพลงกล่อมเด็ก) กอ?” เมาะ (ยาย) เล่าว่า “ลาฆูอูเละ 
(บทเพลงกล่อมเดก็ไทยมลายู) เป็นการขับร้องให้เด็ก ๆ ฟังในขณะที่จะเลี้ยงดูเด็กหรือเล่นอยู่กับเด็ก การเลือกน ามา
ร้องเพ่ือขับกล่อมใด้ลูกนอนหลับอย่างรวดเร็ว และมักจะอยู่ในอารมณ์ที่สงบ และลูกก็พร้อมที่จะนอนหลับ  
เพราะเป็นเวลานอนหลับของตน แม่มักจะไม่ต้องบังคับขู่เข็นให้ลูกหลับ เมื่ อแม่เริ่มร้องเพลงขับกล่อมตาของลูก 
ก็เริ่มปรือและหลับในเวลารวดเร็ว” (สัมภาษณ,์ 25 กันยายน 2563) ”  
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วิเคราะห์เนื้อหา ลำฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) 
ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) ที่ เด็ก ๆ น ามาร้องกันในขณะไกวเปล บทเพลงต่อไปนี้ 

ร้องโดย เมาะ (ยาย)และโตะแช (ปู่) ผู้วิจัยขออนุญาตถอดเสียงเพลงภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาไทย โดยใช้
ระบบการเทียบเสียงให้ถูกต้องและใกล้เคียงมากที่สุด เพราะหน่วยเสียงบางหน่วยเสียงในภาษามลายูถิ่นปัตตานี  
ไม่มีในหน่วงเสียงภาษาไทย และแต่ละเพลงผู้วิจัยจะแปลความหมายของเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยก ากับไว้  
เพ่ือง่ายต่อการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของบทเพลง และเพ่ือให้ผู้ที่ศึกษาและสนใจแต่ไม่มีความรู้ในภาษามลายู 
ถิ่นปัตตานีได้เข้าใจมากยิ่งข้ึน 

เนื้อเพลง     ความหมาย 
วาฮัย อาเนาะ อาเนาะ ปืรเนาะ บือราฮี  สุดเอ่ยสุดสวาทของแม่ 
อีบูมู จางันลัห กามู บืรจือรัย   อย่าได้พรากจากแม่ไป  
บือราเนาะ กันมุ ฮันเดาะลัห ตือตู   ให้ลูกเกิดนั้นแม่ต้องการแน่ 
ลือเตาะ ดีตาแล ดูแล เตาะเล็ฮ ซือวักตู  วางลูกไว้ในถาดไม่ได้เลยสัก 

เวลา 
บาเปาะ มูลัรฆือแน อาเอ ฆูลอญอ บาตู  พ่อของลูกแช่น้ าตาลก้อนไว้ให้ 
ดีบือรี อีชะ ยอดียอ ซูซู     ลูกได้ดื่มแทนน้ านมแม่ 
อันตารอ อาเนาะ ลือปัฮ ปะปูโละฮ์ ญอฮารี  กว่าที่ลูกจะพ้นวัยสี่สิบวัน 
ปูซะญอ อากัน ลูโระฮ์ ซือดีรี   สะดือลูกจะหลุดไปเอง  
ปอตง ฆาโมะ บืรบูวะ กือดูรี   มีงานบุญโกนผมไฟจัดให้ลูก 
ฮาญี ดัน ลือบัย ปาเง กือมารี   ฮัจย์และสือบัยเชิญมาพร้อม 

เพรียงกัน 
อาเนาะ กู อีนี ซาแย ญอฮาตี   ลูกแม่นี้ เป็นยอดขวัญดวงใจ 
เปอร์ฮิมปูนัน กาเช็ฮ ดีดาลัม ญอ ฮาตี  เป็นศูนย์รวมความรักท่ีมีอยู่ใน 

ใจ 
 ชือปะลัฮ บือชา อาเนาะ กู อีนี   ลูกแม่จงเติบโตเร็ววัย 
กือมานอ ปืรฆี อาเนาะ กู ตูรตฆี   ไปแห่งหนไหนแม่ก็ติดตามป 
 

บทเพลงกล่อมข้างต้น เป็นบทเพลงเกี่ยวกับความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เนื้อหาของบทเพลง ส่วนใหญ่  
จะเป็นการพรรณนาถึงความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูก การเลี้ยงดูที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ การระวังภัย และ  
การฝากความหวังให้ลูกได้ระลึกถึงความเหนื่อยยากของพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดุลูกจนเติบโต เพ่ือจะได้เป็นที่พ่ึงของพ่อแม่
ยามชราด้วยภาษาที่ง่ายๆ ตรงไปตรงมา ตรึงใจผู้ฟังเพราะเบื้องหลังภาษาเหล่านั้นคือความหมายของความรักและ
ความยากล าบากของพ่อแม่ในการให้ก าเนิดและการให้การเลี้ยงดู 
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เนื้อเพลง     ความหมาย 
โน โน ปาแป     ชิงช้า ไม้กระดาน 
ฮีเนะ ดา-อง บูโละฮ     ขย่มใบไผ่ 
จูจู ตูโยะฮ ลาแป     หลาน (ย่า/ยาย) เจ็ดแปด 
จีเจะ ตูโยะฮ ปูโละฮ      เหลนเจ็ดสิบ 
 

บทเพลงข้างต้นมีนัยว่า คนสมัยก่อนแต่งงานเมื่ออายุยังน้อยท าให้มีลูกเร็วทันใช้  ปู่ ย่า ตา ยาย ได้เป็น 
คุณทวด เมื่ออายุไม่มากนักถึงแม้ว่าจะเป็นการกล่าวเกินจริงไปมากว่าคุณเป็นทวดจะมีเหลนมากมายถึงเจ็ดสิบคน 
โตะเเช (ปู่) กล่าวว่า “การมีลูกมากมายนั้นดี จะได้ใช้สอยให้ช่วยท างานผ่อนแรงได้บ้าง ถึงแม้บางครั้งลูกหลาน
เหลนจะอวดครวญผ่านบทร้องว่า” 
 

เนื้อเพลง    ความหมาย 
โน โน ปาแป     ชิงช้า ชิงช้า ไม้กระดาน 
ซิริเนะ ดา-อง บูโละฮ    นกแก้วใบไผ่ 
จูจู โตะแว ลาแป    หลาน (ย่า/ยาย) เจ็ดแปด 
จีเจะ ปะ ปูโละฮ     เหลนสี่สิบคน 
 
เนื้อเพลง    ความหมาย 
ปะ ปูโละฮ ยางะ    สี่สิบไม้ค้ า 
ยางะ บาแต ปาดี    ค้ าต้นข้าว 
ยาแง ซูโระฮ ซางะ    อย่าใช้นกเลย 
แมะ กือจิ ลากี     หนูยังเล็กอยู่ 
 

บทเพลงข้างต้นมีนัยว่า โดยธรรมชาตินั้นพ่อแม่มักบอกว่ารักลูกทุกคนเท่าเทียมกัน แต่การปฏิบัติของ  
พ่อแม่ต่อลูก ๆ นั้นบางครั้งไม่เสมอภาคกันแม่มักจะให้สิทธิพิเศษแก่น้องก่อนพ่ี เพราะถือว่า พ่ีนั้นโตแล้ว แต่พ่ีนั้น 
ไม่เข้าใจการกระท าของพ่อแม่จึงมีบทร้องเพลงของเด็ก “ฮายน ปะแปะ ปะปง” ที่แสดงออกถึงความรู้สึกน้อยใจ 
ของพ่ีเมื่อพ่อแม่เอาใจใส่น้องมากกว่าตน  

 
เนื้อเพลง    ความหมาย 
ฮายน ปะแปะ ปะปง    ไกวเปล ปะแปะ ปะปง 
กูลัย มาซัม ปือดะฮ    แกงส้มเปรี้ยวเผ็ด 
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เมะ อาเดะ ดูกง     เอาน้องมาอุ้ม 
เมะ กาเกาะ คือมะฮ    เอาพ่ีทุ่มลง 
 

บทร้องนี้เป็นบทร้องเพ่ือต าหนิและเตือนพ่อแม่ว่าอย่าเลือกปฏิบัติในการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูกๆ 
เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจของลูกได้ในระยะยาว เช่น ลูกเอาแต่ใจแยกตัวออกห่างจากพ่อแม่ เพราะคิดว่า
พ่อแม่ไม่รัก รักแต่น้องคนเดียวและอาจจะหมั่นไส้น้อง เกลียดน้องและอาจจะเเกล้งน้องได ้
 

เนื้อเพลง    ความหมาย 
ดู…ดู…ดู…ดู…ดู…ดู…ดู…ดู   - 
ดู…ดู…ดู…ดู…ดู…ดู…ดู…ดู...ดู  - 
ปีซา ดาโอะ ตาแจ   มีดเหลาดาโอะแหรมเรียว 
ตาแจ มาแก ตูแล   คมกริบแทงถึงกระดูก 
อาเอ ลาโอะ ลามง   น้ าทะเลกระเด่นสูง 
ออเมาะลัฮ เบออูแล   คลื่นทะเลซัดสาดไปมา 

 
เนื้อเพลง    ความหมาย 
โกะ แกและ โกะ    โกะ แกและ โกะ 
อาแย ยาโม มะฮ    ไก่หงอนทอง 
โดะ วะ กาปอ โตะ   ย่า/ยาย ก าลังท าอะไร 
โดะ ซาโย ลานะฮ   ก าลังท าแกงส้มสับปะรด 
อาเมะ มอนอ โตะ   โตะเอามาจากไหน 
อาเมะ รูเมาะฮ ซาปีนะฮ   เอามาจากบ้านซาปีนะฮ 
มีเตาะ ซือมาโกะ โตะ   ขอสักชามโตะ 
กอฮอ ดูลู ปานะฮ   เดี่ยวก่อนยังร้อนอยู่ 
 
เนื้อเพลง    ความหมาย 
แบะ แบะ กาเม็ง    แบะ แบะ แพะร้อง 
กาเม็ง ชูรี นากอ    แพะขโมยลูกขนุน 
ทือมุง ดูวิ ซูเม็ง    เจอสตางคบ์ิ่น 
เนาะ บายา กอปีออ   จ่ายค่าโอเลี้ยง 
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บทเพลงข้างต้น เป็นบทเพลงกล่อมเด็กที่กล่าวถึง ลักษณะทางธรรมชาติและสัตว์ เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต
การอยู่ร่วมกันภายในหมู่บ้านด้วยความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการแบ่งปันอาหารซึ่งกันและกัน เป็นการส่งเสริมและ  
สืบสานวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยและมีน้ าใจต่อกัน  
 
สรุปและอภิปรายผล   

การศึกษาลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู)  ผลการศึกษาพบว่าเพลงกล่อมเด็ก คือ บทเพลงที่แม่
ขับร้องกล่อมลูกให้นอนหลับ การร้องเพลงกล่อมเด็กไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะการขับร้อง  
แต่อย่างใด เพียงแต่อาศัยส าเนียงการขับร้องด้วยท านองอ่อนหวาน ขับร้องช้าแล้วช้าเล่า เพ่ือให้ลู กนอนอยู่ในเปล
หรือในอ้อมกอดมีอาการเคลิบเคลิ้มแล้วหลับเร็วหลับสบาย 

ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาในลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู)จะสอดแทรกด้วยการสอนอิสลาม
ผ่านบทเพลงจะปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณมารยาท ซึ่งสอดคล้องกับ อับดุลฮากีม  
วันแอเลาะ ( ม.ป.ป. :1-2) ได้กล่าวว่า โดยธรรมชาติมนุษย์นั้น อาจจะแสดงออกได้ทั้งในรูปที่ดีและที่ชั่ ว แต่หากจะ
ให้เกิดเป็นปกติวิสัยที่ดีอยู่เสมอ ความจ าเป็นประการหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้คือต้องพยายามปลู กฝังให้อยู่ในกรอบ
แห่งจริยธรรมโดยแท้จริง 

ผลการศึกษาวิเคราะห์เนื้อเพลงกล่อมเด็กที่สอดแทรกการสอนอิสลามผ่านบทเพลงพบว่า ลาฆูอูเละ 
 (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู)ในพ้ืนที่ชุมชนหนึ่งในจังหวัดปัตตานี สามารถวิเคราะห์ได้สองประเด็นส าคัญ คือ 
ประเด็นที่หนึ่ง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสอนให้เด็กรู้จักเคารพและตอบแทนคุณบิดามารดาและเรียนรู้ที่จะรู้
ปัญหาความยากจนของครอบครัวเพ่ือที่เด็กจะได้มีความเห็นอกเห็นใจรักพ่อแม่มากยิ่งขึ้น และไม่พยายาม 
สร้างปัญหาให้พ่อแม่เพ่ิมเติม และประเด็นที่สอง การมีส่วนช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบรอบตัวเด็กที่เริ่ม
จากธรรมชาติ ชื่อสัตว์พันธ์ไม้ต่างๆ ท าให้เด็กได้รู้จักการผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก เด็กไม่เกิด 
การหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเด็กได้รู้จักแยกแยะสิ่งที่เป็นพิษมีอันตรายต่อชีวิต สิ่งที่มีประโยชน์
ไม่มีพิษภัยต่อชีวิตของตน 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาของบทเพลงกล่อมเด็กพบว่า ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) มีหน้าที่
พ้ืนฐาน คือ เป็นเครื่องมือช่วยขับกล่อมให้เด็กนอนหลับเร็วและหลับสบายเป็นเครื่องมือสื่อสารการถ่ายทอด  
ความรักระหว่างเด็กกับพ่อแม่และมีหน้าที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมส่วนใหญ่ คือ เพลงกล่อมเด็กถูกน ามาใช้  
เป็นเครื่องมือในการสั่งสอนศีลธรรม เพ่ือปรับพฤติกรรมและยกระดับศีลธรรมของเด็ก ๆ เพ่ือที่จะได้เติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเนื่องจากธรรมชาติของเด็กมักจะจดจ าบทกลอนได้เร็ว การสอนศีลธรรม การปลูกฝังค านิยม 
ที่ดีของสังคม การให้เด็กเรียนรู้โลกรอบ ๆ ตัวโดยผ่านบทกลอนเพลงกล่อมเด็กจึงเป็นกลวิธีที่แยบยล 
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ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาข้อมูลภาคสนามพบว่า ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) ในปัจจุนันนั้นก าลังจะหมด
ความหมายต่อชีวิตของคนปัจจุบันขึ้นทุกวันด้วยเหตุผลต่างกัน เ พ่ือไม่ให้ ลาฆูอูเละ (บทเพลงกล่อมเด็กไทยมลายู) 
หายไปจากสังคม ควรน าไปต่อยอดหรือสร้างนวัฒกรรมใหม่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว การ์ตูน  
เพ่ือเด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเผยแพร่ใน สังคมออนไลน์ได้ 

  
เอกสารอ้างองิ 
คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย. (2528) การเล่นของเด็กภาคใต้. ส านักงานเสริมสร้าเอกลักษณ์  
       ของชาติ ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 
จ าเริญ แสงดวงแข. (2523) โลกทรรศน์ชาวไทยภาคใต้ที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็ก. งานวิจัยศูนย์ส่งเสริม   
       ภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. 
นูรียัน สาแล๊ะ. (2541) เพลงกล่อมเด็กไทยมลายู : มรดกทางภาษาและวัฒนธรรมทางกลุ่มชนมลายู.  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ: สงขลา. 
เบญจพร เจ๊กจันทึก. (2557). แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการแสดงเพลงโคราชแบบดั้งเดิของ  
       จังหวัดนครราชสีมา. (วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) .    
       บัณฑิตวิทวิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ผะอบ โปษะกฤษณะกับผู้จัดท า. (2521). เพลงกล่อมเด็กและเพลงประกอบการละเล่นของเด็กภาคกลาง   
       ๑๖ จังหวัด. ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 
มัลลิกา คณานุรักษ์. (2523). เพลงกล่อมเด็กไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี. (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). 
       มหาวิยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร. 
ศิราภรณ์ ฐิตะฐาน. (2537). ในท้องถิ่นมีนิทานและการละเล่น...การศึกษาคติชนในบริบททางสังคมไทย.    
       กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2557). แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน : นราธิวาส  
       ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล. ส านักนายกรัฐมนตรี. 
พรพิไล เทพค า (2539 : บทคัดย่อ) ศึกษาเพลงค าเมืองกับวัฒนธรรมชาวล้านนา : วิเคราะห์เนื้อหาเพลง 
       ค าเมืองช่วงมกราคม-ธันวาคม 2537 (วิทยานิพนธ์เทศศาสตร์มหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อามีเนาะ ยาสาแล และคณะ. (2554). รวบรวมเพลงพื้นบ้านมลายูในอ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส. ได้รับ 
       ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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วิถี 4 บุญ :  รูปแบบเฝ้ากูโบร์ (สุสาน) ของมุสลิม 

The 4-Merit Approach: The Funeral Tradition  

in a Muslim Community 
 

                                     ฟาตีฮะห์ แสมา1  ซัมซู  สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 
 
 บทคัดย่อ 
          ความเชื่อเรื่องการเฝ้า กูโบร์ (สุสาน) อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่อดีต 
แต่ด้วยการเข้ามาของกระแสอิสลามมานุวัตร ท าให้ความเชื่อดังกล่าวลดน้อยลงไป บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยา
เล่มนี้ มุ่งน าเสนอความเชื่อเรื่องของการเฝ้ากูโบร์  ชุมชนประมงแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ใช้การลงพ้ืนที่และ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รู้ 1 คน ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องดังกล่าว วิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิด Adat และ 
Agama ผลการศึกษาพบว่า การเฝ้ากูโบร์ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการร าลึกถึงพระคุณ หรือการดุอา (สวดมนต์)  
ให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ที่ตกทอดความเชื่อมาจากความเชื่อดั้งเดิมและการตีความหลังการเข้ามาของอิสลาม 
ซึ่งพบได้ทั่วไปในชุมชนแหลมมลายู  และมีความเชื่อว่าการเฝ้ากูโบร์  (สุสาน) นั้น  ท าให้ได้รับผลบุญมากมาย  
ซึ่งในการเฝ้ากูโบร์นั้นจะมีข้ันตอนและความเชื่ออยู่ 4 ประการ (วิถี 4 บุญ) คือ  การส่งบุญ การท าบุญ การเลี้ยงบุญ  
และผลบุญ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อย่างไร ก็ตามความส าคัญของความเชื่อดังกล่าว
นั้นลดน้อยเนื่องจาก การเสียชีวิตของผู้รู้และคนรุ่นใหม่ขาดความสนใจ พ้ืนที่กูโบร์ที่จ ากัด ความปลอดภัยของกูโบร์
และภาวะเศรษฐกิจ  
 
ค าส าคัญ :  กูโบร์  มุสลิม  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย ์ดร., คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า  
การจัดการศพและความตายมุสลิมมีรูปแบบและวิธีการในการจัดการศพที่ชัดเจนโดยมีค าอธิบาย  

ที่เชื่อมโยงกับหลักค าสอนของศาสนา ในเรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ (กิติยา โต๊ะทอง, 2560) โดยความเชื่อ 
ในเรื่องพิธีกรรมศพเป็นการปฏิบัติและให้เกียรติต่อศพ (มัยยิต) ก่อนน าไปฝัง (Gatrad,1994) ในพิธีกรรมดังกล่าว
ประกอบด้วย การอาบน้ าท าความสะอาดศพ แล้วห่อด้วยผ้าขาว ต่อจากนั้นก็เป็นพิธีละหมาดให้แก่ผู้ตาย  
ซึ่ง เรียกว่า ละหมาดญะนาซะห์ ซึ่งอาจจะท าที่บ้านของผู้ตายหรือน าศพไปท าพิธีละหมาดที่มัสยิดก็ได้ เมื่อมีการ
เคลื่อนศพ ผู้ที่นั่งอยู่หรือท างานอยู่ในทางศพผ่าน จะยืนขึ้นเป็นการเคารพศพและตามไปส่งศพถึงกู โบร์ (สุสาน)  
ซึ่งคือหลุมฝังศพลึกประมาณ 2 เมตร เพ่ือไม่ให้สัตว์น้อยใหญ่มาขุดคุ้ยได้ โดยปกติจะเป็นหน้าที่ของทีมอาสาขุด
ประจ าอยู่ที่มัสยิด (สุรศักดิ์ เทศขจร, 2562)  ซึ่งการจัดการศพมุสลิมดังกล่าวจะเน้นความเรียบง่ายและสอดคล้อง
กับวิธีชุมชนกับการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนตามที่ ( กิติยา โต๊ะทอง,2560) ได้สรุปไว้ว่า  

“การจัดการศพตามหลักการศาสนาอิสลาม มีลักษณะ ที่โดดเด่นและมีนัยแห่งสารัตถะชีวิตในหลายมิติ 
 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ โดยเฉพาะความเรียบง่าย      

 ไม่ฟุ่มเฟือยหรือใช้ทรัพยากรเกินความจจ าเป็น” (หน้า 115)  

การทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมศพพบว่า มีพิธีกรรม
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ศาสนาได้บัญญัติไว้ เช่น งานวิจัยของ (อวยชัย ตั้งเตรียมใจ,2002) ที่ศึกษาเรื่อง
หลักธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมในการท าศพ  โดยพบว่า มีความเชื่อและท่าทีในการปฏิบัติตามแบบที่  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบอกไว้ ทรงแสดงเอาไว้ ทรงบัญญัติไว้  โดยการจัดการศพอาจจะแตกต่างกันไปตามยุค
สมัยและความส าคัญของบุคคล เช่น พิธีศพในครั้งพุทธกาล จัดแบบเรียบง่าย ขั้นตอนการจัดพิธีศพมีน้อย  
เน้นที่การสักการะศพด้วยของหอม มีการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายและมีการละเล่นตามความเหมาะสม  
พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ (ใจกว้าง) (2554) ในส่วนของพิธีศพพระนั้น พระมหาวิเชียร พูลมนัส (2555)  
ได้ศึกษาพิธีกรรมประเพณีงานศพของพระ โดยมีรูปแบบพิธีกรรมประเพณี  งานศพของชาวบ้านในอดีต เมื่อมี 
คนตายไม่ว่าผู้ตายจะตายในลักษณะใดก็ตาม ชาวบ้านจะน าฟากหรือเสื่อไม้ไผ่มาห่อหุ้มศพใช้เถาวัลย์หรือเชือกขาว
รัดช่วงศรีษะ เอว และข้อเท้า แล้วน าไปฝังใกล้บริเวณบ้าน และชาวบ้านจะปลงศพแบบฝังกับผู้ตาย จะเห็นได้ว่าพิธี
การศพหรือการจัดการศพมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างมากเป็นการให้เกียรติและทะนุ ถนอมต่อศพ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ 
ให้เกียรติกับผู้วายชนม์  

งานวิจัยที่น่ าสนใจและน า เสนอภาพการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ดี  คือ งานวิจัยเรื่องศึกษา 
ความเปลี่ยนแปลงการจัดงานศพของชาวพุทธ กรณีศึกษาบ้านหมุ้น ต าบลนาปรัง อ าเภอปรง จังหวัดพะเยาของ
พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ (ใจกว้าง) (2554) ที่พบว่า มีรูปแบบพิธีกรรมที่คงเดิมและที่เปลี่ยนแปลงไป  
กล่าวคือรูปแบบและพิธีกรรมก่อนตายยังถือปฏิบัติอยู่ แต่ส าหรับพิธีกรรมหลังความตาย ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไป 
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โดยพบว่าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนายังคงเนื้อหาเดิม แต่ได้เปลี่ยนการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบศาสนพิธี  
มากขึ้น และรูปแบบการจัดการดังกล่าวถูกกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจัดให้มีระเบียบ  แบบแผน ให้เป็น
มาตรฐานอย่างเดียวกัน โดยการเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีการจัดการศพในชุมชนดังกล่าว เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ค่านิยมใหม่ ระบบการศึกษาท่ีเจรญิขึ้นหรือการยกระดับสถานะของตนเอง 
เป็นต้น ปัจจัยทางของพระสงฆ์ที่สูงขึ้น และปัจจัยภายนอกคือการแลกเปลี่ยน   ทางวัฒนธรรมต่างท้องถิ่นและ
กระแสทุนนิยม 

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศพของมุสลิมนั้น พบว่า มุสลิมจะใช้หลักการตามบทบัญญัติ  
ในคัมภีร์อัล-กุรอ่าน และแนวปฏิบัติของท่านศาสดา (Gatrad,1994) แต่เมื่อศึกษาถึงรายละเอียดปลีกย่อยแล้ว
มุสลิมในแต่ละพ้ืนที่ก็มีพิธีกรรมที่หลากหลาย ถึงแม้ว่าหลักคิดทางศาสนาจะเหมือนกัน ซึ่ง Venhorst (2012)   

ได้อธิบายความหลากหลายดังกล่าวว่า เกิดจากความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และที่มาของมุสลิมเหล่านั้น  
ท าให้การจัดการเรื่องพิธีกรรมในงานศพนั้นแตกต่างกัน  

บทความวิจัยบทนี้น าเสนอในเรื่องราวของประเพณีการเฝ้ากูโบร์ กรณีศึกษาชุมชนที่ประกอบกิจการ
ประมงแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยสนใจเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก เป็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ซึ่งในชุมชน
ของข้าพเจ้า ยังไม่เคยปรากฏประเพณีของการเฝ้ากูโบร์และในชุมชนก็ยังไม่มีผู้ที่มีความรู้ หรือสามารถให้ความรู้ 
ในเรื่องดังกล่าวได้ แต่ในชุมชนใกล้เคียงประเพณีดังกล่าวได้มีการปฏิบัติและเป็นที่รู้จักกันมาถึงปัจจุบัน  
อันเนื่องมาจาก ประเพณีดังกล่าวพบว่ามีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านานในชุมชน ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ  
ในประเด็นนี้ จึงมุ่งศึกษาเพ่ือค้นหาถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

เพ่ือศึกษาความเชื่อและความหมายของการเฝ้ากูโบร์ (สุสาน) ของชุมชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานี   
                                                                             

วิธีการศึกษา  
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา ในชุมชนชาวประมงแห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง    

จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการท าประมง และการค้าขายเป็นอาชีพหลักของผู้คนในชุมชน ประชากรทั้งหมด
นับถือศาสนาอิสลามและมีเชื้อสายมลายู มีบริบทที่คล้ายกับชุมชนชาวประมงในแถบชายฝั่งตะวันออกของภาค ใต้  
(เบญจวรรณ บัวขวัญ, 2553) และมีปัญหาชุมชนที่คล้ายกับชุมชนประมงทั่วไปที่ประสบอยู่ คือ ปัญหาปัจจัย  
การผลิต วิทยาการสมัยใหม่ จ านวนทรัพยากรสัตว์น้ า และการฟ้ืนฟูอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรชายฝั่ง  (อติกานต์ 
วิชิต, 2559)  
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ในการเก็บข้อมูลเรื่องการเฝ้ากูโบร์ ผู้วิจัยใช้การลงพ้ืนที่ชุมชนและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รู้ด้านศาสนา 
ในชุมชนจ านวน 1 ท่าน ผู้รู้ท่านนี้เป็นคนที่ผู้คนให้ความเคารพและนับถือ มีความรู้ด้านศาสนา และประวัติของ
หมู่บ้าน รวมทั้งเป็นคนดั้งเดิมในชุมชน จึงมีประสบการณ์และความรู้ที่น่าเชื่อถือของข้อมูล  

ในกระบวนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้แนวค าถามเชิงพรรณนา ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 
โดยผู้ให้ข้อมูลนั้นเล่าเรื่องที่ตนเองรู้ และหลังจากนั้นจะน าข้อมูลดังกล่าวไปถามบุคคลแวดล้อมในชุมชนเพ่ือเป็น
การตรวจสอบความเที่ยงของเรื่องเล่าดังกล่าว การสัมภาษณ์ใช้ภาษามลายูถิ่น จากนั้นท าการแปล และสรุปความ
เป็นภาษาไทยกลาง ในการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการศึกษาเรื่อง การประนีประนอมระหว่าง
ประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion) ภายใต้กระแส การฟ้ืนฟูอิสลามในชุมชนมุสลิมของ 
Harnish (2011) เพ่ือน าเสนอในข้อค้นพบต่อไป 

 
ผลการศึกษา 

โดยในส่วนของผลการศึกษานั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ การมีอยู่ของการเฝ้ากูโบร์ (สุสาน) กับ
หลักฐานและนักคิดของมุสลิม ว่าเกิดขึ้นและมีความหมายอย่างไร ต่อมาคือความเชื่อเกี่ยวกับการเฝ้ากูโบร์ (สุสาน) 
ที่เกิดขึ้นในชุมชนมุสลิมแห่งนี้ และสุดท้ายคือการลดลงและเริ่มทยอยหายไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
1. การมีอยู่ของการเฝ้ากูโบร์ (สุสาน) กับหลักฐาน และนักคิดของมุสลิม  

การเฝ้ากุโบร์ (สุสาน) เป็นภาษาท่ีผู้คนในสามจังหวัดใช้เรียกกัน ความจริงแล้วคือการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน 
เพ่ือขอดุอา (สวดมนต์), อิสติฆฟาร (การร าลึกถึงพระเจ้า), และฮาดียะฮ์ (ให้) ผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งอ่าน
ที่บ้านหรือที่กูโบร์ก็ได้ การเฝ้ากูโบร์เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันในบางหมู่บ้านจะท าการรวมตัวกันที่มัสยิด 
เพ่ืออ่านอัลกุรอ่าน อุทิศภาคผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งการรวมตัวกันตามบ้านเรือนต่างๆ ตลอดจน 
สถานชุมนุมอ่ืน ๆ ที่ไม่เคยปรากฏในบทบัญญัติมาก่อน ก็ไม่ต้องเป็นที่เคลือบแคลงใจใด ๆ หากว่า การรวมตัวนั้น 
ไม่ได้ปะปนกับสิ่งที่เป็นมะซียัต (สิ่งที่ไม่ดี) และปลอดจากสิ่งที่ชั่วร้ายต่าง  ๆ ก็ถือเป็นที่อนุมัติให้รวมตัวกันได้ 
เนื่องจากการรวมตัวกันนั้นโดยหลักการเดิมแล้วไม่ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ทว่า หากมีขึ้นเพ่ือสร้างความภักดีต่ออัลลอฮ 
(พระเจ้า) เช่น การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านเพ่ืออุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับนั้น ก็ไม่ถือว่าเป็นการสร้างความบกพร่องใด  ๆ  
แก่การรวมตัว เพราะการอ่านอัลกุรอ่านเป็นหมู่คณะก็ยังมีปรากฎหลักฐานมาจากตัวบทฮาดีษด้วยเช่นกัน 
 
ดังแนวคิดของอีหม่ามชาฟีอีย์ที่ว่า 
 

“ฉันรัก หากมีการอ่านอัลกุรอ่านที่กูโบร์ และมีการสวดมนต์(ดุอา)ให้แก่มัยยิต และในสิ่งดังกล่าวนั้นไม่มีการสวด
มนต์(ดุอา)ให้แก่มัยยิต ได้ถูกก าหนดเวลาเอาไว้ตายตัว (คือการสวดมนต์(ดุอา)ให้ผู้ตาย ตายได้ทุกเวลา)” 

 (อีหม่ามอัชชาฟีอีย์) 
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เรื่องของความตายและสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากความตาย ตลอดจนสภาพของคนที่ตายแล้วเป็นอย่างไร 
ทุกวันนี้ผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺ (พระเจ้า) ยังไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควรกับอาคิเราะฮฺ (โลกหน้า) เพราะอาจจะเข้าใจ  
เอาเองว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ แล้วก็อีกนานกว่าที่คนๆนั้นจะได้เจอ เขาจึงสนใจกับโลกนี้ซึ่งไม่ใช่บ้านที่เราจะอยู่
โดยตลอดไป โลกนี้ก็เหมือนกับบ้านชั่วคราวซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทาง การเดินทางนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง  
ที่ใช้เวลามากหรือใช้เวลาน้อย ก็แน่นอนว่าเราจะต้องอยากกลับไปบ้านเหลือเกิน เราอยู่ในโลกนี้ก็เช่นเดียวกัน  
เราอยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางซึ่งจะต้องกลับบ้าน ภูมิล าเนาของเราไม่ใช่โลกนี้ 
 
แต่คือโลกหน้า อิสลามถือว่าความเป็นและความตายนั้นล้วนเป็นบทเรียนแก่มนุษย์ทั้งสิ้น ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ 
ในซูเราะฮฺที่ 67 อายะฮฺที่ 2 ว่า 
 

“พระองค์ผู้ได้ทรงบังเกิดความตายและความเป็น เพ่ือจะได้ทดสอบสู่เจ้าว่าใครในหมู่สู่เจ้าที่ท างานได้ดียิ่ง และ
พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ และเป็นผู้ทรงอภัยเสมอ” (ซูเราะฮ อัลมุลกฺ) 

 
จะพบว่าเป็นการสอดประสานระหว่างความเชื่อเรื่องศาสนากับความเชื่อในจารีตของชุมชนที่เกิดขึ้น

ระหว่างกันอย่างมีความหมายที่ส าคัญ ดังหัวข้อต่อไป  
 
2. ความเชื่อเกี่ยวกับการเฝ้ากูโบร์ : วิถี 4 บุญ 

 

2.1 การส่งบุญ คือ “การอ่านตะฮลีล (การกล่าวลาอิลาฮาอีเลาลออฮ) การกล่าวชาฮาดะฮ (ค าปฏิญาณ) 
การซิกรุลลอฮ (การร าลึกถึงพระเจ้า) และอ่านอัลกุรอ่านการส่งบุญเพ่ือหวังต่อพระเจ้า ให้เขาได้ผลบุญ” (สัมภาษณ์
วันที่, 29 กันยายน 2563) 

การส่งบุญนั้นสามารถส่งให้กับผู้ที่อยู่ในโลกแห่งความตายเท่านั้น ส าหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สามารถรับ 
ผลบุญที่ส่งมาได้ เช่น อยากส่งบุญให้พ่อแม่ แต่ท่านยังไม่ได้เสียชีวิต โดยการส่งบุญให้กับทุกวิญญาณที่ดูแลรักษา
ท่าน นายเวรที่มาถึงตัวท่าน ทุกวิญญาณที่อาศัยอยู่ที่บ้านและรถของท่านทั้งสอง ซึ่งผู้รับบุญจะท าหน้าที่ดูแลท่าน
ทั้งสองเป็นอย่างดี การยกส่วนบุญที่ตนเองได้ท าแล้ว และอนุญาตส่วนบุญนั้นให้เป็นของผู้อ่ืน คือผู้ที่ เราต้องการ 
จะยกบุญให้เพ่ือปรารถนาให้ผู้รับมีความสุข แล้วส่งบุญไปให้แก่บรรพชนตลอดจนสรรพวิญญาณทั้งหลายและ  
ตั้งจิตอธิษฐาน เพ่ือให้ตนเองได้กระท าความดีต่อไปหรืออธิษฐานในสิ่ งประสงค์ อันดีงามให้ส าเร็จตาม  
ความปรารถนา กูโบร์ คือปลายทางของชีวิตและเป็นประตูไปสู่ชีวิตที่แท้จริงในโลกหน้า 

 
        “คนเก่าคนแก่เคยเล่าว่า แต่ก่อนมีคนเฝ้ากูโบร์(สุสาน) ในกุโบร์(สุสาน)มีศาลา

เล็กๆ คนที่เฝ้านั้นต้องอ่านตะฮลีล(การกล่าวลาอิลาฮาอีเลาลออฮ) 7,000,000 จะเท่ากับ 1 โกด 
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กล่าวชาฮาดะฮ(ค าปฏิญาณ) การซิกรุลลอฮ(การร าลึกถึงพระเจ้า) 7,000,000 จะเท่ากับ 1 โกด
และอ่านอัลกุรอ่าน(คัมภีร์)ให้จบทั้งเล่ม เพราะมีฮาดิษท่ีว่า ใครก็ตามที่   เสียชีวิตแล้วอ่านตะฮลีล

(การกล่าวลาอิลาฮาอีเลาลออฮ) ให้กับคนที่เสียชีวิต เขาจะรอดพ้นจากชาวนรก บางคนเขาให้
ลูกหลานอ่าน ถ้าไม่มีลูกหลานก็จ้างให้คนมาอ่าน หรือ ให้ตะฮฟิซ(เด็กท่องจ าคัมภีร์อัลกุรอ่าน)  

มาอ่านให้” 
(สัมภาษณ์วันที,่ 29 กันยายน 2563) 

 
2.2 การท าบุญ คือ “การท าอีบาดัต (ความดี) ไม่ว่าจะเป็นการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน การอ่านตะฮลีล 

 (การกล่าวลาอิลาฮาอีเลาลออฮ) การซิกรุลลอฮ (การร าลึกถึงพระเจ้า) การเลี้ยงอาหารโดยเจตนาให้กับผู้ที่เสียชีวิต 
การท าบุญเนื่องจากการตาย 3 วัน 7 วัน 40 วัน 100 วัน ไม่ได้มาจากค าสอนอิสลามอย่างแน่นอน” (สัมภาษณ์

วันที่, 29 กันยายน 2563) 
ดังที่ท่านซุฟยานและท่านฏอวูส กล่าวว่า แท้จริงบรรดาผู้ตายนั้น พวกเขาก าลังถูกฟิตนะห์ในกู โบร์   

ของพวกเขา ถึง 7 วัน และบรรดาซอฮาบะฮ์มีความชอบที่จะท าการเลี้ยง (ให้) อาหารแทนจากพวกเขา ในเจ็ดวัน
ดังกล่าว  

“ส าหรับ การท าอาหารของครอบครัวผู้ตาย ให้แก่บรรดาผู้คน ไม่ว่ามันจะมาจาก ทรัพย์สินมรดก หรือ 
หนึ่งในสามของ (ทรัพย์สิน) ผู้ตายหรือ จากบรรดาส่วนบุคคล ส่งมาให้พวกเขา กรณีนี้ ไม่อนุญาต  เพราะขัดแย้งกับ

อัสสุนนะฮ และเป็นส่วนหนึ่งจากการกระท าของคนยุคญาฮิลียะฮ เพราะเป็นการเพิ่ม  ความยุ่งยาก แก่พวกเขา  
บนเคราะห์กรรมที่พวกเขาประสบ และเพ่ิมภาระไปสู่ภาระของพวกเขา  

(ท่ีประสบอยู่)” 
 เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการท าบุญในอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกรุอ่าน  การร าลึกถึงอัลลอฮฺ  การเลี้ยง

อาหารโดยมีเจตนาให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว แม้จะไม่ได้มีปรากฏมาจาก ค าสอนของอิสลาม แต่ทั้งหมดนั้นล้วน
แล้วแต่เป็นการท าอีบาดัตทั้งสิ้น 

 
2.3 การเลี้ยงบุญ คือ “การเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้ที่มาร่วมแสดงความเสียใจ โดยมีเจตนาให้กับผู้ที่เสียชีวิต 

การเลี้ยงบุญหรือการท าบุญมีทั้ง 3 วัน 7 วัน 40 วัน และ 100 วัน นับจากการเสียชีวิตของผู้ตาย 
 ซ่ึงญาติของผูเ้สยีชวีติจะเป็นผูท้ าการเลีย้งอาหาร” (สัมภาษณ์ , วันที่ 29 กันยายน 2563) 

กระท านั้นต้องแยกประเด็นเป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ 
1. การท าบุญด้วยการเลี้ยงอาหาร หรือการบริจาคทานนั้นเป็นสิ่งที่นักวิชาการส่วนใหญ่สามารถกระท าได้

และผลบุญนั้นถึงผู้ตาย 
2. การก าหนดวันเวลาเป็นการเฉพาะในการท าบุญเลี้ยงอาหาร หรือการร่วมชุมนุมของผู้คน เมื่อครบรอบ

วันนับจากการเสียชีวิตของผู้ตาย เช่น 7 วัน 40 วัน เป็นต้น 
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2.4 ผลบุญ คือ “การท าความดีหรือการสะสมผลบุญด้วยการท าบุญและประกอบการกุศลเพื่อส่งผล  
ไปในชาติหน้า ผลที่เกิดจากการกระท าความดี” (สัมภาษณ์วันที่, 29 กันยายน 2563) 

“มีรายงานจากอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า  
ผู้ใดกล่าวถ้อยค านี้ 100 ครั้ง เท่ากับเขาปล่อยทาสให้เป็นอิสระ 10 คน และความดีถูกบันทึกให้แก่เขา 100 ความดี 
และความชั่วจะถูกลบล้างให้เขา 100 ความชั่ว และจะเป็นเกราะคุ้มกันชัยฎอนให้เขาตลอดทั้ง วัน และจะไม่มีใคร
ได้รับผลบุญมากกว่าเขาอีกแล้ว นอกจากผู้ที่ท ามากกว่าเขาเท่านั้น” (บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์ และ 
อิมาม มุสลิม) 

จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปเป็นแนวคิดดังนี้ (ภาพประกอบ 1) 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  ความเชื่อเกี่ยวกับการเฝ้ากูโบร์ (วิถี 4 บุญ) 
 
3. การลดลงและเริ่มทยอยหายไป 

 จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน พบว่า พิธีกรรมการเฝ้ากู โบร์ (สุสาน) ยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ แต่มี 
การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม  โดยความเชื่อและพิธีกรรมดังกล่าวยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ แต่ด้วยกับ          
การเปลี่ยนแปลงของสังคมท าให้พิธีกรรมเหล่านี้ลดน้อยลง  ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย (สัมภาษณ์วันที่  ,  
29 กันยายน 2563)   

3.1 การเสียชีวิตของผู้รู้ในเรื่องพิธีกรรมดังกล่าวและคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจ 
การล้มหายตายจากของผู้อาวุโสในชุมชนที่มีความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกล่าว ท าให้ขาด  

การด าเนินกิจกรรมหรือท าพิธีกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดหรือทายาทในการท าพิธีกรรมดังกล่าว   

วิถี 4 บญุ

การ
สง่ผล

การ
ท าบญุ

การเลีย้ง
บญุ

ผลบญุ
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อีกทั้งคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาอิสลามในรูปแบบที่แตกต่างไปจากอดีต โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาได้ง่ายขึ้น  ท าให้คนกลุ่มนี้ตั้งค าถามกับประเพณีดังกล่าวว่าสอดคล้องกับหลักค าสอนที่แท้จริงหรือไม่  

 
3.2 พ้ืนที่จ ากัด 
ด้วยพ้ืนที่ของกูโบร์ที่มีอยู่จ ากัด และในการเฝ้ากูโบร์จะต้องใช้ศาลาที่ยกเคลื่อนที่ได้วางไว้บนกูโบร์ของ

ผู้เสียชีวิต ท าให้ในบางครั้งไม่มีพ้ืนที่ที่เพียงพอในการท ากิจกรรมดังกล่าว  
3.3 ความปลอดภัยของกูโบร์  
แม้ว่ากูโบร์จะอยู่ในชุมชน แต่ในปัจจุบันพบว่า พ้ืนที่ดั งกล่าวไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ โดยเฉพาะ  

เรื่องแสงสว่างในเวลากลางคืน ซึ่งต้องใช้สายไฟต่อเข้ามา อีกทั้งปัญหาเรื่องความมั่นคงในพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การท ากิจกรรมในเวลากลางคืน  

3.4 ภาวะเศรษฐกิจ 
สิ่ งที่ เป็นข้อจ ากัดในภาวะวิกฤตในปั จจุบัน คือ ภาวะเศรษฐกิจของชุมชนที่ สั่ งสมมานานและ 

เรื่อง โรคระบาดโควิด 19 ยิ่งท าให้สภาพคล่องทางการเงินของชาวบ้านนั้นลดลง ท าให้ความสามารถในการ 
ท ากิจกรรมดังกล่าวลดลงไปด้วย 

“เศรษฐกิจสมัยนี้ ท าให้ไม่มีเงินในการที่จะซื้ออาหารแล้วมาให้กับคนเฝ้ากูโบร์”  
(สัมภาษณ์วันที,่ 29 กันยายน 2563) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลและอภิปรายดังนี้ 
1.ความเชื่อเรื่องการเฝ้ากูโบร์ นั้นเป็นเพียงความเชื่อในจารีตประเพณี (Adat) ที่ท าต่อกันมาในหมู่บ้าน

แห่งนี้ ซึ่งสอดรับด้วยความเชื่อทางศาสนา ไม่ใช่ข้อก าหนดของศาสนา (Agama) จึงท าให้ความเชื่อนี้มีอยู่ในพ้ืนที่ ๆ 
จ ากัด ความเชื่อของการเฝ้ากูโบร์ และวิถี 4 บุญนั้น แม้ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดในคัมภีร์  (อัลกุรอ่าน) และ 
อัลหะดิษ (จริยวัตรของท่านศาสดา) แต่เป็นเพียงจารีตประเพณีของคนในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติกัน   ซึ่งเป็นความเชื่อ 
ที่ตกทอดกันมา (อาลี เสือสมิง, 2555). โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่า การที่เราได้เฝ้ากูโบร์แล้วได้มีการอ่านคัมภีร์  
(อัลกุรอ่าน) การกล่าวตะฮลีล (กล่าวลาอิลาฮาอีเลาลออฮ) เขาคนนั้นจะรอดพ้นจาก  ไฟนรก โดยประเด็นนี้ 
ถูกปฏิบัติให้สืบต่อจนกลายเป็นจารีตที่กระท าต่อกันมา ซึ่งสอดคล้องกับ Gatrad (1994) ที่กล่าวถึงแนวทาง 
การจัดการความตายของมุสลิมที่ต้องเชื่อมโยงกับหลักคิดทางศาสนา แม้ว่าแต่ละพ้ืนที่จะให้ความหมายหรือมีหลัก
ปฏิบัติปลีกย่อยที่แตกต่างกันก็ตาม 

2. การเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านของความเชื่อ ผลการศึกษาชิ้นนี้ค้นพบว่าจารีตและวัฒนธรรมนั้น 
จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้ประกอบพิธีกรรม และในท้ายที่สุดนั้นอาจมีการสูญหายไป หากแต่สิ่งที่
ก าหนดโดยศาสนานั้นจะไม่มีการสูญหายไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของของ  Harnish (2011) ที่กล่าวถึง 
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การต่อรองของประเพณีดั้งเดิมกับแนวคิดใหม่ในชุมชนมุสลิมของอินโดนีเซีย ซึ่งการต่อรองดังกล่าวจะมีผลท าให้
ประเพณีคงอยู่หรือสูญหายไป หรือจากงานวิจัยของพระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ (ใจกว้าง) (2554) ที่พบว่า
รูปแบบพิธีกรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งที่รักษาแบบเดิมและท าการเปลี่ยนแปลง  ให้เหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ของชุมชน 

3.ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง  ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมหรือประเพณีนั้นมีการเปลี่ยนแปลง   
อยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของการเฝ้ากูโบร์ก็เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากปัจจัย
ภายในของชุมชน ได้แก่ การลดลงของผู้รู้และคนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะสืบทอด พ้ืนที่จ ากัด เรื่องความปลอดภัย และ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งการหลั่งไหลของความรู้ด้านศาสนาจากโลกตะวันออก
กลาง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัฒน์และกระแสการฟ้ืนฟูอิสลามที่ได้เปิดกว้างด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการอิสลาม 
ท าให้ผู้คนสามารถตรวจทานหรือเปรียบเทียบความรู้ในเรื่องดังกล่าวกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ส่งผลให้ความเชื่อ
ดังกล่าวลดน้อยลง ปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ พระอธิการ พิพัฒน์พงษ์  ฐานวุฑฺโฒ  (ใจกว้าง) 
(2554) ที่พบว่าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเพณีและความเชื่อของการจัดการศพ
ในชุมชน   

 
ข้อเสนอแนะ  

หากมีการศึกษาประเด็นการเฝ้าสุสานในชุมชนอ่ืนนั้นจะช่วยให้เกิดข้อค้นพบใหม่หรือไม่  ในประเด็นของ
จารีตประเพณี เพราะจารีตนั้นมักเกิดขึ้นเพียงแค่ในพ้ืนที่หรือชุมชนหนึ่งเท่านั้น หากมีหรือเกิดขึ้น   ในพ้ืนที่อ่ืน 
อาจจะช่วยให้เข้าใจการมีอยู่ รวมทั้งการเปรียบเทียบความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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ศรัทธากับสายเลือด : การประนีประนอมประเพณี เครือญาติ  
และความศรัทธาของมุสลิมใหม่ชาวม้ง* 

Faith & Blood : the Compromise on Culture, Relative and Faith  

of a New Muslim Mhong 
 

เปมิกา แซ่ย่าง1  ซัมซู  สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 
 
บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสู่พ้ืนที่ราบสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ท าให้กลุ่มชาติพันธ์ม้ง  
บางคนเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการนับถือบรรพบุรุษ มานับถือศาสนาอิสลาม วิถีชีวิตมุสลิมใหม่ไม่อาจด ารงอยู่เพียงล าพัง
ได้  ซึ่ งต้องประกอบกับวิถีชีวิตดั้ งเดิมของบิดามารดา บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยาชิ้นนี้  มุ่ งน าเสนอ 
การประนีประนอมความเชื่อเรื่อง ฤาไก้ และการจัดงานแต่งงานตามประเพณีชนเผ่าม้งมุสลิม  โดยผู้ศึกษาใช้การ  
ลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์มุสลิมใหม่ 2 ท่าน ร่วมกับผู้น าชนเผ่าม้งอีก 2 ท่าน ในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า  
ฤาไก้ เป็นพิธีกรรมที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับคู่บ่าวสาวก่อนที่จะแต่งงานกัน แต่หากไม่มีการท า จะเป็นการผิดผี  
ต่อบ้านหลังนั้น ซึ่งมีความเชื่อว่า จะประสบกับเรื่องราวที่เลวร้าย หรือ ชีวิตคู่จะไม่ราบรื่น อย่างไรก็ตาม การเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาผ่านการฤาไก้ในแบบฉบับม้งมุสลิม เป็นการรักษาความสัมพันธ์ระบบเครือญาติและ 
เพ่ือความสบายใจของบิดามารดา  

ค าส าคัญ: ฤาไก้ ศาสนาอิสลาม มุสลิมใหม่ชาวม้ง  ระบบเครือญาติ 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย ์ดร., คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า  
ปัจจุบันมุสลิมรายใหม่ในประเทศไทย มีอัตราการเพ่ิมขึ้น แม้จะยังไม่มีการส ารวจอย่างเป็นทางการ  

อัตราการเพ่ิมขึ้นนั้นมีนัยส าคัญมาจากการแต่งงานกับมุสลิมดั้งเดิม เนื่องจากการขยายตัวของสังคม ท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิก รวมไปถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานกับมุสลิมใหม่ และด้วยกับ  
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้เกิดการเรียนรู้อิสลามได้อย่างสะดวกง่ายดายจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
เกิดความศรัทธาในศาสนาอิสลามผ่านการศึกษาค้นคว้า 

ชนเผ่าม้ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงมีความเชื่อเรื่องผี เป็นความเชื่อที่โดดเด่นอย่างหนึ่ง  โดยเฉพาะ 
ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ความเชื่อเหล่านี้เห็นได้จากระเบียบข้อห้ามประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ ในวิถีชีวิตของ
ชนเผ่าม้ง แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด “วิญญาณนิยม”(Animism) ซึ่งหมายถึง ความเชื่อเรื่องวิญญาณ 
ที่สิงอยู่ในวัตถุสิ่งของและธรรมชาติ (Bowen 2011, p.16) แม้ในปัจจุบัน ลูกหลานจะมีความเชื่อในเรื่องนี้น้อยลง 
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ตาม อันเนื่องด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยี การศึกษาท าให้ความเชื่อเหล่านี้
เริ่มจะเลื่อนหายทีละนิดจากคนรุ่นใหม่ แต่ยังคงมีบรรพชนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ที่โลกสมัยใหม่ยังไม่เข้าถึง  
ตัวพวกเขา ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ยังคงมีอิทธิพลมาก จึงให้การฤาไก้ หรือพิธีกรรมการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ให้กับคู่บ่าวสาวก่อนที่จะแต่งงาน ยังคงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันจนถึงปัจจุบัน แม้ลูกหลานจะเปลี่ยนศาสนา 
ไปแล้วก็ตาม 

การเปลี่ยนศาสนาเป็นกระบวนการเปลี่ยนชีวิตจากวิถีชีวิตหนึ่งไปสู่อีกวิถีชีวิตหนึ่ง  คนที่เปลี่ยนศาสนา 
จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีกระบวนการปรับตัวอย่างมาก ทั้งทัศนคติของตนเองและคนรอบข้าง และ 
การปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวันที่เปลี่ยนจากเดิม ซึ่งศาสนาอิสลามมีความแตกต่างจากการนับถือบรรพบุรุษ  
อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของศาสนา และแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน หัวใจส าคัญของ
อิสลามคือหลักการศรัทธา และหลักปฏิบัติซึ่งได้ระบุสิ่งที่พึงกระท า และห้ามกระท าไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน รวมทั้ง
ก าหนดให้ยึดถือเป็นหลักในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต  แต่การนับถือบรรพบุรุษเป็นการถ่ายทอดความเชื่อ 
ประเพณีต่าง ๆ ผ่านการบอกเล่า ไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และการเข้าทรงที่มีสิ่งเร้นลับเข้ามาเกี่ยวข้อง 
โดยทุกการด าเนินชีวิตจะดีหรือเจ็บปวดขึ้นอยู่กับเหล่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือเหล่าสิ่งเร้นลับ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาของประเทศตะวันตกเกี่ยวกับการเปลี่ยนศาสนาจากศาสนา
คริสต์เป็นอิสลาม ท าให้ได้องค์ความรู้ในกระบวนการปรับตัวและการสร้างอัตลักษณ์ของมุสลิมใหม่ในบริบท
วัฒนธรรมตะวันตก และมีการศึกษาวิจัยของ สรวงสุดา เจริญวงศ์ (2558) เรื่องเปลี่ยนศาสนาคือเปลี่ยนวิถีชีวิต: 
กระบวนการปรับตัวของผู้หญิงอีสานชาวพุทธสู่การเป็นมุสลิม พบประเด็นที่น่าสนใจว่า การเปลี่ยนศาสนาเป็นการ
เปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งเมื่อคนเปลี่ยนศาสนาจะมีการสร้างอัตลักษณ์ใหม่เฉพาะและมีกระบวนการปรับตัวอย่างมาก  
ทั้งทัศนคติของตนเองและคนรอบข้าง จึงท าให้การเปลี่ยนนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้ รวมทั้งการศึกษาของ ปัทมาพร 
เอ่ียมสังวาลย์ (2554) หรือ วาทินี คุ้มแสง (2553) ชี้ให้เห็นถึงการปะทะทางความเชื่ออย่างชัดเจน เพราะแต่เดิมนั้น
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ชาวม้งมีความเชื่อของตนอยู่แล้ว ในการด ารงชีวิต รวมทั้งสุขภาพ หากมีเหตุการณ์ เปลี่ยนแปลงไปย่อมเกิด  
การปะทะกันทางความคิดและทัศนคติของผู้เปลี่ยนและชุมชนแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ผู้วิจัยสนใจเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก การเปลี่ยนวิถีชีวิตของคน จากการนับถือผีบรรพบุรุษ มาใช้วิถีชีวิต  
ม้งมุสลิม เมื่อต้องการแต่งงาน มีการประนีประนอมต่อการฤาไก้และพิธีกรรมต่าง ๆ ในการแต่งงานของชนเผ่าม้ง  
อย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดความแตกแยกและหาแนวทางในการประนีประนอมระหว่างประเพณีวัฒนธรรมม้งกับวิถีชีวิต
มุสลิมใหม่ชาวม้ง  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและการประนีประนอมต่อรองในการแต่งงานของมุสลิมใหม่ชาวม้ง  

วิธีการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาตามแนวทางของ  Bronislaw Malinowski (1884-

1942) ใช้การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์คนในชุมชน เนื่องจากผู้วิจัยเป็นสมาชิกในชุมชน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ง่าย
และมีความแม่นย า รวมไปถึงผู้ให้ข้อมูลมีความพร้อมและยินดีที่จะให้ข้อมูลมาท าการศึกษาวิจัย โดยได้สัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึก การสนทนาตามธรรมชาติ การสังเกต ตั้งแต่เดือน กรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยเป็นชุมชน
ที่มีชนเผ่าม้งอาศัยอยู่มากที่สุด จากข้อมูลของระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อม (2563) พบว่ามีจ านวนชาวม้งทั้งสิ้น 31,963 คน รวมทั้งสิ้น 5,665 หลังคาเรือน 59 หมู่บ้าน พบว่า 
จากการลงพ้ืนที่นั้น มีจ านวนมุสลิมในชนเผ่าม้งน้อยมาก ในหนึ่งหมูบ้าน มีเพียงแค่ 3-4 คน เท่านั้นที่เป็นมุสลิม 
โดยลักษณะพิเศษของหมู่บ้านของชาวม้งนั้นส่วนมากจะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และมีหลายตระกูล โดยแต่ละตระกูล
จะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อมีการอาศัยอยู่กันหมู่มากจึงต้องแต่งตั้งผู้น าเพ่ือเป็นที่เคารพและยึดถือของ
หมู่บ้านนั้น ๆ ตลอดจนเป็นผู้ตัดสินใจแก้ปัญหาภายในหมู่บ้าน จ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 4 ราย ซึ่งมีลักษณะของ
ประชากรดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ลักษณะประชากรผู้ให้ข้อมูล 
 

 ข้อมูล นามสมมติผู้ให้ข้อมูล 
อายุปัจจุบัน (ปี) 20-30 

30-40 
40-50 

สมภาค มุกดา 
ประเสริฐ 
เล่ากือ 

ศาสนา อิสลาม 
นับถือบรรพบุรุษ 

สมภาค มุกดา 
ประเสริฐ เล่ากือ 
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อาชีพ รับข้าราชการ 
เกษตรกร 
พยาบาล 

ประเสริฐ สมภาค 
เล่ากือ 
มุกดา 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปริญญา 

เล่ากือ 
ประเสริฐ 
สมภาค มุกดา 

 

ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาไทยเหนือและภาษาม้งร่วมด้วย เพ่ือให้การสื่อสาร
ระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง จากนั้นท าการแปลและสรุปความเป็นภาษาไทย 
น ามาวิเคราะห์หารูปแบบในการปรับตัวและการประนีประนอมระหว่างความเชื่อเดิมของชาวม้งและความเชื่อใหม่
ของชาวมุสลิม  

 
ผลการศึกษา  

ต้นก าเนิดของชนเผ่าม้ง 
ค าว่า ม้ง หมายถึง อิสระ หรือ อิสระชน (Yang Dao, 1993; Sucheng Chan, 1994) ประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับต้นก าเนิดของม้ง จากการสันนิษฐานที่ได้จากความตีความตามข้อมูล ท าให้เห็นถึง 3 แนวคิด  
แนวคิดแรกสันนิษฐานว่าม้ง น่าจะมีต้นก าเนิดจากดินแดนขั้วโลกเหนือ โดยอพยพผ่าน ไซบีเรียและ

มองโกเลียเข้ามายังดินแดนทางตอนเหนือของจีน จากนั้นลงมายังทางใต้ของจีน และต่อมาภายหลังส่วนหนึ่ง
เดินทางออกไปตั้งถิ่นฐานทางตอนเหนือที่ปัจจุบันเป็นประเทศเวียดนาม ลาว พม่า และไทย ดังสะท้อนอยู่ในงาน
ของมิชชันนารีตะวันตกชื่อ Savina ซึ่งแนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อการศึกษาของนักวิชาการรุ่นหลังอย่าง Quincy และ 
คนอ่ืน ๆ อย่างมากที่พยายามอธิบายว่าตัวตนม้งผ่านลักษณะกรรมพันธุ์ที่คล้ายกับคนผิวขาวในยุโรปที่มีผมสีบรอน
และนัยน์ตาสีฟ้า 

 แนวคิดที่สอง สันนิฐานว่าต้นก าเนิดของม้งอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศมองโกเลียปัจจุบัน โดยอ้างอิงจาก
ต านานที่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงม้งคนหนึ่งชื่อ "เม่าเก้าเลีย" หรือ "มองโกเลีย" ที่ไม่กลัวสิ่งอันตรายใด ๆ  
จนเป็นที่น่ายกย่องและน ามาสู่การเรียกชื่อพ้ืนที่ที่เด็กหญิงม้งคนนั้นอยู่ว่า "มองโกเลีย" เหตุนี้จึงมีการสันนิฐานว่า 
ม้ง มีถ่ินก าเนิดในประเทศมองโกเลียปัจจุบัน  

แนวคิดสุดท้าย สันนิษฐานว่าม้งเป็นชนดั้งเดิมในจีน (aboriginal Chinese) โดยแรกเริ่มตั้งถิ่นฐาน 
อยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลเหลือง จากนั้นได้เคลื่อนย้ายท ามาหากินตามแม่น้ าฮวงโหเข้ามาสู่บริเวณที่เป็น 
ภาคกลางของจีน ต่อมาถูกรุกรานจากชาวมองโกลจึงได้อพยพลงมายังทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งปัจจุบันเป็นมณฑล
เสฉวน กวางสี และยูนนาน ทั้งนี้ ภายหลังช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เกิดสงครามการต่อต้านรัฐบาลส่วนกลางปักกิ่ง 
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ที่ท าการขูดรีดและการเก็บภาษีสูงจากกลุ่มผู้มีอ านาจในจีน ส่งผลให้ม้งส่วนหนึ่งได้อพยพออกจากดินแดนในจีน 
เข้ามายังพ้ืนที่บริเวณแถบอินโดจีนเพ่ือการตั้งถิ่นฐานและการท ามาหากินใหม่  ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศเวียดนาม 
ลาว พม่า และไทย (กองบรรณาธิการวอยซ์ออนไลน์, ม.ป.ป.) 

อาชีพส่วนใหญ่ของม้ง  ในอดีตเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกพืชพ้ืนบ้าน  และเลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก  
โดยนอกเหนือจากการปลูกข้าว พืชผัก และข้าวโพดแล้ว การปลูกฝิ่น ถือเป็นพืชที่ท ารายได้หลักของม้ง แม้รัฐจะมี
การประกาศให้ฝิ่นเป็นพืชผิดกฎหมายตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2501 แต่ม้งส่วนใหญ่ยังปลูกฝิ่นเรื่อยมาจน พ.ศ. 2520  
ทางราชการเริ่มเข้มงวดขึ้น ประกอบกับมีโครงการพัฒนาพันธุ์พืชทดแทนฝิ่น ด้วยเหตุนี้ ม้งจึงเริ่มหันมาปลูกพืชผัก
และไม้ผล แต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา ม้งเริ่มหันไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  
ที่นอกเหนือจากการท าการเกษตรด้วย เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ข้าราชการ นักวิชาการ และรับจ้างทั่วไป 

ชนเผ่าม้งในประเทศไทย 
 หลังช่วงทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามความขัดแย้งในประเทศไทยระหว่าง 

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) กับฝ่ายรัฐบาลไทยอันมีมวลชนม้งเข้าไปเกี่ยวข้องกับทั้งสองกลุ่มอ านาจ 
เป็นต้นมา เกิดการตื่นตัวในการรวมตัวกันมากขึ้นตั้งแต่ระดับเครือข่ายขนาดเล็กที่เป็นระดับชุมชนในละแวก
เดียวกัน ไปจนถึงการรวมตัวกันในระดับจังหวัด และระดับชาติ โดยเป้าหมายในการรวมตัวดังกล่าวนั้นมีความ
หลากหลายพอสมควร เช่น การรวมตัวกันของม้งในเขต 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) ในชื่อ  
"ชมรมม้งแห่งประเทศไทย" เพ่ือสร้างกฎกติกาใหม่ในวัฒนธรรมม้งโดยเฉพาะการแต่งงานและพิธีงานศพให้เข้ากับ
ยุคสมัยในปัจจุบัน ม้งในเชียงใหม่ก็มีการรวมตัวกันภายใต้ชื่อ "สมาคมม้งแห่งประเทศไทย" เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและหาพื้นที่ให้กับคนม้งในประเทศไทยผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้แล้ว เมื่อคนม้งเข้ามา
อยู่อาศัยในพ้ืนที่เมืองใหญ่มากขึ้น ก็ท าให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายม้งในเมืองด้วย เช่น สมาคมม้งกรุงเทพฯ  
โดยการรวมตัวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือกันและกัน และรวมตัวกันเพ่ือจัดงานปีใหม่ร่วมกันเพ่ือสร้าง
พ้ืนที่ของตนเองในเมือง ท าให้ปัจจุบันนอกจากจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ม้งตามชุมชนบนดอยแล้ว ยังมีการ
จัดงานปีใหม่ม้งในเมืองด้วย นอกเหนือจากเครือข่ายที่กล่าวมา ยังมีเครือข่ายระดับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นการรวมตัว
ของชุมชนม้งในละแวกใกล้เคียงกัน เพ่ือสร้างความปรองดองและแก้ไขปัญหาเฉพาะท้องถิ่น (กองบรรณาธิการ
วอยซ์ออนไลน์, ม.ป.ป.) 

คนม้งกับการเข้ารับอิสลามในประเทศไทย 
           จุดเริ่มต้นของมุสลิมใหม่ชาวม้ง มาจากการเผยแผ่ศาสนาของคณะดะวะฮฺตับลีฆ ที่ได้เผยแผ่ศาสนาอิสลาม
ไปสู่กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงในภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกลุ่มดะวะห์ท างานเผยแพร่
ออกเป็น 3 ศูนย์ ดังนี้ 1) ในอ าเภอแม่จัน 2) อ าเภอเชียงของ 3) ศูนย์ในจังหวัดพะเยา กลุ่มดะวะห์ดังกล่าวท างาน
ภายใต้ชื่อ มูลนิธิรักมนุษยชาติ (Human Mercy Foundation) ในฐานะเป็นศูนย์เผยแพร่อิสลาม อบรมจริยธรรม
อิสลาม และดูแลกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ที่มาจากหลากหลายชาติพันธุ์และต่างพ้ืนที่ โดยกลุ่มใหญ่คือกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
และอ่าข่า ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น ลีซู มูเซอ และพม่า เมื่อคณะดะวะห์พยายามผลักดันให้กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง
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เปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลามผ่านระบบโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ที่รับเลี้ยงดูเด็ก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้เรียนหนังสือในระบบการศึกษาภาคบังคับของรัฐที่ตั้งอยู่ภายในควบคู่ไปกับการเรียนรู้อิสลาม  
(สมัคร์ กอเซ็ม, 2556) เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อิสลามจนโตเป็นผู้ใหญ่ เยาวชนเหล่านี้บางคนได้ละทิ้งความเชื่อ
เดิมของบิดามารดา และเชื่อมั่นในศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง แต่พวกเขาก็ยังคงปฏิบัติประเพณีบางอย่างของบิดา
มารดา เพื่อแสดงความรักและเคารพ 

พอเราได้เรียนรู้อิสลาม มันก็ท าให้เราเชื่อในศาสนานี้ ไม่ได้เชื่อในศาสนาของพ่อแม่แล้ว ยิ่งเราแต่งงานกับภรรยา 
ที่เป็นมุสลิมอีกยิ่งท าให้เราต้องเป็นมุสลิม แม้เป้าหมายในตอนมาอยู่ที่นี่แรก ๆ คือการศึกษาต่อให้สูง 

( สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2563) 
 

           ปัจจุบันนโยบายทั้ง 4 ศูนย์ มีการท างานเชื่อมโยงกันและมีอุดมการณ์การท างานร่วมกัน  โดยเน้นเรื่อง 
การเสียสละ  มีศูนย์เวียงหมอกเป็นศูนย์หลักจะมีการประสานงานโครงการต่าง ๆ จ่ายไปยังศูนย์สาขา ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาทุกมัสยิดดังกล่าว มีภารกิจและกิจกรรมที่ท า ในปัจจุบัน คือ ให้ทุนนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียน
ของรัฐในเวลาเรียนปกติ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนศาสนาอิสลาม อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และปฏิบัติ
ศาสนกิจนอกเวลาเรียนสามัญ อบรมจริยธรรมแก่นักเรียน และดูแลให้เป็นพลเมืองที่ดีห่างไกลจากสิ่งเสพติด  
สิ่งลามก และพวกอันธพาล ร่วมมือกับคณะเผยแพร่ศาสนาอิสลามในการไปเยือนหมู่บ้านต่าง ๆ เมื่อพวกเขามา
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงและช่วยหาผู้อุปการะนักเรียนที่จะไปเรียนทางสามัญควบคู่กับทางศาสนา
ชั้นสูงกว่าที่มีอยู่ และในทุก ๆ ปีจะมีการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมอิสลามให้กับผู้ที่สนใจ   
           การแต่งงาน: แนวทางการยอมรับ ปฏิเสธ และหลีกเลี่ยง  

การแต่งงาน เป็นการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่จะร่วมชีวิตคู่และสร้างครอบครัว การแต่งงานของ
ชนเผ่าม้ง ฝ่ายชายที่พึงพอใจในตัวของผู้หญิง ก็จะส่งผู้ใหญ่สกุลแซ่ของตนเอง มาทาบทามกับพ่อแม่ของผู้หญิง  
เมื่อทั้งสองพึงพอใจที่จะใช้ชีวิตคู่ เริ่มตั้งแต่การที่ฝ่ายชายได้พาตัวฝ่ายหญิงมาถึงบ้าน แล้วยืนรอที่ประตูหลังบ้าน 
พ่อแม่เตรียม “ไก่ตัวผู้” และไปขอญาติผู้ใหญ่มาท าพิธี ฤาไก้ ให้ก่อนถึงจะเข้าบ้านได้ เมื่อเข้าสู่ภายในบ้าน จะมีการ
ให้ฝ่ายชายกราบ สือก๊ะ4  โดยลักษณะทั่วไปจะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว  
จะมีขนไก่ติดอยู่บนกระดาษ เพ่ือท าความเคารพผีบรรพบุรุษและบอกกล่าวถึงการแต่งงานของตน และต้องส่ง
ตัวแทนญาติฝ่ายชาย เรียกว่า แม่โก้ง5 ไปแจ้งให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงได้รับทราบว่า ไม่ต้องตามหาลูกสาว เพราะตอนนี้
ลูกสาวของเขาได้กลายมาเป็นลูกสะใภ้ของครอบครัวฝ่ายชายแล้ว และท าการตกลงเรื่องค่าสินสอด โดยปกติคนม้ง
จะเรียกสินสอดเป็นเงินลัง จ านวน 5 แท่ง (ณ ปัจจุบัน 1 ลัง = เงินบาท ประมาณ 8,000 บาท) เป็นค่าน้ านมให้กับ

                                                           
4 สือกะ๊ เป็นผีเรือน ผีประเภทนีจ้ะช่วยสร้างความสุข ความมั่งมี ซ่ึงบ้านทุกหลงัของม้งที่เชื่อผีบรรพบุรุษจะมีอยู่ และตดิกับผนังบ้าน 
5 แม่โก้ง เป็นเฒ่าแก่ตวัแทนของพอ่แมท่ั้งสองฝ่ายที่เจรจาในการแต่งงาน  



778 
 

 
 
 
  

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 
The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会 
วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563 

พ่อแม่ของผู้หญิง (ปุณณดา ทรงอิทธิสุข และสุธิดา ทับทิมศรี, 2561) และนัดแนะวันเวลา การจัดงานแต่งงาน 
อย่างละเอียด โดยปกตินิยมจัดงานแต่งงานหลังจาก 3 วัน ที่ฝ่ายชายพาฝ่ายหญิงเข้าบ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามได้หาวีธีการประนีประนอมต่อการกราบ ด้วยกับการปฏิเสธพร้อมอธิบายถึงข้อห้ามที่ว่า ในอิสลาม  
ไม่สามารถกราบมนุษย์ด้วยกันได้ ดังตัวอย่างค าพูดต่อไปนี้ 
 

“ตอนที่พ่ีพาภรรยาพ่ีไปหาพ่อกับแม่ที่บ้าน ก่อนหน้านั้นเราได้ท าการแต่งงานตามหลักการอิสลามแล้ว 
 พ่ีกับภรรยาพี่ก็จะเข้าบ้าน แต่พ่อพ่ีก็ไม่ยอม ต้องท าการฤาไก้ก่อน ตอนนั้นพ่ีก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะท า เพราะมันไม่ได้มี

การท าอะไรที่เกิดขอบเขตอิสลาม ญาติพี่ก็เอาไก่มาหมุนรอบตัวพ่ีกับภรรยาพี่ และให้พร หลังจากนั้นพ่ีกับภรรยา 
ก็ได้เข้าบ้าน พ่อพ่ีก็บอกให้พ่ีกราบ สือก๊ะ และกราบพ่อแม่ รวมไปถึงเหล่าญาติ ๆ ที่มา แต่รอบนี้พ่ีก็ปฏิเสธ  

ส่วนการจัดงานแต่งที่ต้องไปจัดบ้านเจ้าสาว พี่ไม่ต้องท าเพราะภรรยาพ่ีไม่ใช่คนม้งครับ ” 
(สัมภาษณ,์ 20 กันยายน 2563) 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้ให้ข้อมูลที่การที่ลูกหลานต้องท าการฤาไก้ เนื่องจากลูกหลานเป็นคนในตระกูลซึ่งจะมี  

ผีบ้านผีเรือนคอยดูแล ซึ่งเมื่อไม่ท าการฤาไก้ จึงเป็นการผิดผี ซึ่งจะท าให้เกิดการเจ็บปวด ในส่วนของการกราบไหว้ 
ตามธรรมเนียมเป็นการแสดงความเคารพรักและเป็นการขอความคุ้มครองหรือจะขอไหว้วานให้หมอผี (ผู้น าในการ
ท าพิธีกรรมต่างๆของชนเผ่าม้ง) มาช่วยท าพิธีกรรมต่างๆ การสร้างบ้านของชนเผ่าม้ง มักจะมีความเชื่อเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งม้งเชื่อว่าภายในบ้าน จะมีที่อยู่ของผีบรรพบุรุษ 5 ที่  ได้แก่ ผีสือก๊ะ ผีด๊าขอจอผีด๊าขอจุ๊6  
ผีเสากลางบ้าน7 และผีขอจ้องต่า8 
 
 
   
 
         
 
 
                                                                           
                                                                             ประตูเข้าออก 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างลักษณะการจัดต าแหน่งภายในบ้าน 

                                                           
6 ผีด๊าขอจอ (เตาไฟใหญ่) และผีดา๊ขอจุ ๊(เตาไฟเล็ก) เช่ือวา่มีสิ่งศักดิ์สถิตอยู่ ห้ามลบหลู่ เป็นผีที่มีบุญคุณต่อชาวม้ง ที่ท าให้เติบโต 
7 ผีเสากลางบา้น เป็นผีเสาที่คุ้มครองคนในบ้าน 
8 ผีขอจอ้งต่า หรือ ผีประตู เป็นผีปอ้งกนัมิให้เงินทองที่หามาได้ ไหลออกไปทางประตู 

 

ผีสือก๊ะ ผีด๊าขอจอผีด๊าขอจุ๊ 

ประตูหลัง (ผีขอจ้องต่า) 

ผีเสา
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           “การฤาไก้ เป็นสิ่งต้องท า ถ้าไม่ท าก็เข้าบ้านไม่ได้ เพราะมันจะผิดผีของบ้าน ซึ่งจะน าสิ่งที่ไม่ดีมา ถึงลูก 
จะไม่เชื่อศาสนาของพ่อแม่แล้ว แต่เมื่อแต่งงานก็ต้องท าตามประเพณีของพ่อแม่ ประเพณีท่ีพ่อแม่ท าให้ก็เป็นผลดี

กับลูก ๆ ทั้งนั้น อย่างการฤาไก้ ก็เป็นการให้พร ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้พ้นจากลูกชายและลูกสะใภ้ ก่อนที่จะมา
เริ่มต้นชีวิตคู่ และเป็นการบอกกล่าวให้ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไปแล้ว มาคุ้มครองปกป้อง อีกด้วย ส่วนการกราบ

ไหว้ ที่จริงต้องท านะ แต่วัยรุ่นสมัยนี้กราบไม่เป็นกันแล้ว อาจจะพูดให้บรรพบุรุษทราบก็พอ ไม่ต้องกราบไหว้ ”  
(สัมภาษณ,์ 21 กันยายน 2563) 

 
บ้านของฝ่ายเจ้าบ่าวจะมีการจัดหาญาติผู้ใหญ่ของตน 2 คน เรียกว่า แม่โก้ง เมื่อท าการเชือกไก่และ 

ต้มจนสุกเรียบร้อยจะมีการเซ่นไหว้ผีบ้าน และเชิญญาติผู้ใหญ่ทั้ง 2 ท่านมานั่งดื่มเหล้าและรับประทานอาหาร 
จากนั้นเหล่าญาติพ่ีน้องฝ่ายชายจะเรียงแถวท าการกราบแก่ แม่โก้ง  และไหว้วานให้แม่โก้ง ทั้งสองคนช่วยเจรจา
การจัดงานแต่งงานให้ส าเร็จด้วยดี แม่โก้งทั้งคนสองก็รับไหว้และให้ค าสัญญาว่า จะช่วยตามค าขอ และให้เจ้าบ่าว
กราบญาติพ่ีน้อง รวมไปถึงกราบผีบรรพบุรุษทั้ง 5 ที่ และจัดหาเพ่ือนเจ้าสาว เรียกว่า เนียตัยจัว 9 และ 
เพ่ือนเจ้าบ่าว เรียกว่า พีล่า10 

เมื่อเข้าสู่เช้าวันที่ 4 ฝ่ายเจ้าบ่าวจะเห่ขบวนไปบ้านเจ้าสาว โดยที่การไปต้องจัดเตรียม ไก่ 3 ตัว ที่ท าการ
เชือกและต้มเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับข้าวและช้อน 2 ด้าม ใส่ในกระบุง (เกอะ) kawm11 ให้เจ้าบ่าวเป็นผู้แบก และ
เตรียมผ้าห่ม 1 ผืน ให้เพ่ือนเจ้าบ่าวแบก พร้อมทั้งจัดเตรียมสินสอดและสัตว์ (หมู 1 ตัว ที่มีน้ าหนักตัว 100 
กิโลกรัม ขึ้นไป หรือ วัว ควาย ) และคนที่จะประกอบอาหารกี่คนก็ได้แล้วแต่ความสะดวก เมื่อเดินทางไปถึง  
ครึ่งทาง ให้หยุดพักรับประทานอาหาร คือเอาไก่ 2 ตัว ที่ได้จัดเตรียมมารับประทานกับข้าวที่เตรียมมา และเก็บไก่
อีก 1 ตัว เพื่อเอาไปให้กับบิดามารดาเจ้าสาว ในการเซ่นไหว้ ดังค าสัมภาษณ์ 
 
           “สาเหตุที่ต้องหยุดกินข้าว เพราะสมัยก่อน หมู่บ้านม้งอยู่ไกลกันมาก ต้องใช้เวลาในการเดินทาง จึงต้องมี

การพักกินข้าวระหว่างทางและเป็นการเซ่นไหว้ผีป่า ผีห้วย ให้การเดินทางไปจัดงานแต่งงานราบรื่น”  
(สัมภาษณ,์ 21 กันยายน 2563) 

 
เมื่อเดินทางไปถึงบ้านเจ้าสาว ฝ่ายเจ้าบ่าวต้องน าไก่ 1 ตัวที่ต้มเรียบร้อย ให้บิดาเจ้าสาวส าหรับเซ่น 

ไหว้ผีบ้านเจ้าสาว เพ่ือให้ทราบว่าจะท าพิธีแต่งงานให้ลูกสาวพร้อมกับขอพรจากผีบ้าน  แม่โก้งฝ่ายเจ้าบ่าว  
จะบอกให้ เจ้าบ่าว เพ่ือนเจ้าบ่าว ท าการกราบพ่อแม่ ญาติพ่ีน้องของฝ่ายเจ้าสาว และกราบผีทั้ง 5 ที่ ของ 

                                                           
9 เนียตัยจัว  ท าหน้าที่เป็นเพื่อนเจา้สาว ซ่ึงต้องเป็นน้องสาวของเจ้าบ่าว หรือญาติผู้หญิงที่แซ่เดียวกันมีอายุนอ้ยกว่าเจา้บ่าว 
10 พลีา่ ท าหน้าที่คอยช่วยเหลือเจ้าบา่วในตอนจัดงานแต่งงาน 
11 กระบุง (เกาะ) เป็น ภาชนะของม้งซ่ึงท าจากไม้ไผ่โดยน าไม้ไผ่มา สานเป็นลวดลายต่างๆ ประกอบกันเป็นกระบุงหรือเกอะ ใช้เมื่อต้อง ออกไปท างานใน
ไร่และน าสัมภาระไปด้วย 
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บ้านเจ้าสาว เสร็จแล้วจึงท าการกราบแม่โก้งทั้ง 2 ฝ่าย หลังจากนั้นแม่โก้งทั้งสองฝ่ายจะไปนั่งดื่มเหล้าพูดคุย  
ตกลงเรื่องการจ่ายค่าสินสอด เป็นอันจบพิธีกรรมในวันแรก ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ประนีประนอมด้วยกับการยอมรับ  
ถึงขนมธรรมเนียมประเพณีในเรื่อง ค่าสินสอด ที่ต้องยอมรับว่า สินสอดที่ฝ่ายชายให้ฝ่ายหญิงต้องเป็นของบิดา
มารดาและมีจ านวนที่แน่นอน ในขณะที่ตามหลักการอิสลาม สินสอดเป็นของเจ้าสาวและไม่มีการก าหนดค่าสินสอด
ที่ตายตัวเหมือนของชนเผ่าม้ง ดังตัวอย่างค าพูด ดังต่อไปนี้ 

           “ก่อนหน้านี้เราท าการแต่งงานตามหลักการอิสลามแล้วนะคะ พ่อกับแม่พ่ีก็ไปร่วมงานแต่งด้วยนะ 
 แต่พ่อพ่ีมอบให้ อาจารย์เป็นผู้ปกครองแทน เพราะพ่อพ่ีไม่รู้หลักการอิสลาม ในวันจัดงานแต่งแบบม้ง  

เมื่อสามีพ่ีมาถึงบ้านพ่ี เขาก็ไม่รู้ว่าต้องท าอะไรบ้างเพราะเขาเป็นมุสลิมตั้งแต่ก าเนิด แม่โก้งก็ไม่มี  
เขามากับอาจารย์ ส่วนมากแล้ว พ่อแม่พ่ีจะเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่าง เขาแค่จ่ายตัง (หัวเราะ) ตอนนั้นแม่พ่ี 

เป็นคนเชือกไก่และต้มจนสุกแล้วให้พ่อพ่ีท าพิธีกรรม ส่วนของค่าสินสอด ก็ให้พ่อแม่ไปหมดเลยนะ  
พ่ีไม่ได้เป็นคนเอา เพราะเราต้องให้เขาเป็นธรรมเนียมของคนม้งอยู่แล้ว เราจะท าตามอิสลามไม่ได้เรื่องนี้ 

 เราก็ต้องยอม ๆ บ้าง (หัวเราะ) เพราะพวกท่านก็ย่อมให้เราเยอะแล้ว”   
(สัมภาษณ,์ 19 กันยายน 2563)  

  
รุ่งเช้าขึ้น จะท าการฆ่าสัตว์ที่ฝ่ายชายจัดเตรียมมา และท าพิธีกรรมของพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวให้บรรพบุรุษ

ทราบว่า ลูกสาวไม่ใช่คนในตระกูลแซ่นี้อีก พร้อมเชิญชวนพ่ีน้อง ญาติสหาย คนทั้งหมู่บ้าน ให้มาเป็นสักขีพยาน  
การแต่งงาน พร้อมรับประทานอาหารเพ่ือแสดงการนับญาติ หลังรับประทานอาหารเสร็จจะมีการให้พรให้กับคู่บ่าว
สาว บางคนที่มีความสามารถก็จะให้เงิน หรือพวกเครื่องใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์มีการหลีกเลี่ยง ที่ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงด้วย
กับการไม่เข้าร่วม แต่เป็นการเข้าร่วมและหลีกเลี่ยงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่ดีกว่า 
 

          “วันถัดมา ก็มีญาติ ๆ ผู้ชาย มาท าการเชือกวัว พ่ีเปลี่ยนจากเชือกหมู มาเป็นวัว เพราะคิดว่าดีกว่า  
พ่ีกับสามีแค่ไปเชิญญาติ พ่ีน้องทั้งหมู่บ้านมากิน เมื่อพวกเขามา ก็มีการใช้สายศิลป์ผูกมือและให้พร ตอนแรก 

พ่ีไม่ยอมท า แต่พ่อกับแม่พ่ีก็บอกให้ท า หลังจากนั้นคอยเอาออกก็ได้ พ่ีเลยยอม”  
(สัมภาษณ,์ 19 กันยายน 2563)  

 
ตกบ่ายหรือเย็นของวันนั้น คนจากฝั่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็จะเดินทางกลับ พ่อแม่เจ้าสาวจะท าการเชือดไก่ 

3 ตัว ให้ฝ่ายเจ้าบ่าวพากลับ โดยท าเหมือนตอนมา คือ 2 ตัว เอาไว้กินระหว่างทางกลับ ส่วนอีก 1 ตัว เอามาเซ่น
ไหว้ผีบรรพบุรุษของฝ่ายเจ้าบ่าว รวมไปถึงพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะจัดเตรียมเสื้อผ้าประจ าเผ่า ชุดม้ง ใส่ในหีบเพ่ือให้  
ลูกสาวพาไปใช้ในชีวิตหลังการแต่งงาน 
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           “ตอนที่พ่ีกับสามีจะกลับบ้านสามี พ่อกับแม่พ่ีเชือกไก่ให้พ่ีเอากลับด้วย ท่านบอกว่าเอาไว้กินตอนหิว
ระหว่างเดินทาง อ้อ แล้วก็แม่พ่ีก็จัดเตรียมพวกเสื้อผ้าชุดม้งที่ท าจากใยกัญชงของพ่ีให้ด้วยนะ ในนั้นก็จะมีชุดที่แม่พ่ี

เย็บให้ แม่พ่ีบอกว่าเอาไว้ใส่ในตอนที่อยากใส่ จริง ๆ แล้วพ่ีว่าพ่ีโชคดีมากท่ีพ่อแม่พ่ีเข้าใจ ไม่ได้กีดก้ันอะไร  
เวลาที่เราบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้บังคับเราเกินไป และตัวเราเองก็ต้องมีการยอมพ่อแม่บ้าง ไม่ใช่สุดโด่ง  

อะไรก็ไม่ได้มันผิดหลักการอิสลาม แน่นอนท่านทั้งสองเป็นบุคคลที่เราไม่สามารถตัดขาดได้ อะไรที่เรายอมได้  
เราควรยอม เพ่ือความสบายใจของท่าน สิ่งที่เราท าได้คือการขอพรให้ท่านทั้งสอง”  

(สัมภาษณ,์ 19 กันยายน 2563) 
 

           “สมัยนี้ ลูกชายบางคนที่ไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงม้ง ก็ไม่ต้องจัดงานแบบม้ง แต่ให้จัดงานตามท่ีผู้หญิง
ต้องการ สมัยนี้มีทั้งที่แต่งงานกับผู้หญิงคนเมือง แต่งกับผู้หญิงเผ่าอื่น แต่ต้องมีการฤาไก้ ส่วนลูกสาวเมื่อแต่งงาน 

 ไม่ว่าจะแต่งกับคนอะไรก็ตาม ต้องมาจัดงานแต่งงานตามประเพณีม้ง แต่อาจจะไม่ต้องมี แม่โก้ง เนียตัยชัว  
พีล่า แค่มาจ่ายค่าสินสอดและฆ่าหมูสักตัว หรือวัวควาย ให้ญาติพ่ีน้องฝ่ายหญิงรับประทาน เพื่อที่เขาจะได้มาให้พร

และรับทราบว่าลูกสาวของเขาได้แต่งงานแล้ว” 
 (สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2563) 

 
           ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เรียกร้องความยุติธรรม สันติภาพ และการยึดมั่นในหลักการแห่งความรัก 
ความเข้าใจที่เอ้ืออาทรระหว่างมนุษย์ อิสลามปฏิเสธแนวความคิดที่สุดโต่งและความรุนแรงโดยสิ้นเชิงและอิสลาม
เป็นศาสนาแห่งสันติภาพและใฝ่หาความสันติ ฉะนั้นอิสลามจึงสอนให้ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพกับทุกศาสนิกชน อิสลาม
ยอมรับในความแตกต่างของมนุษยชาติที่มาจากบรรพบุรุษเดียวกัน การแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าโดยพ้ืนฐานของสีผิว
และภาษามิใช่เป็นอุปสรรคท่ีจะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมไม่ได้ (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2006) 
 
           “ด้วยกับการที่พ่ี ไม่ได้นับถือศาสนาของพ่อแม่แล้ว ท าให้พี่ไม่ค่อยได้คลุกคลีอยู่กับชุมชนม้ง สังคมของม้ง 

พ่ีเลยไม่ค่อยรู้หลัการของม้งเท่าไหร่ อาจจะด้วยกับการนับถืออิสลาม ท าให้บางอย่างเราจะไปเข้าร่วมก็ไม่ได้  
มันเลยกลายเป็นช่องว่างระหว่างพ่ีกับเขา ขาดความใกล้ชิดกับคนที่บ้าน แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะพ่ีเคารพเขา 

เขาก็เคารพพ่ีเช่นกันครับ เวลาพ่ีมีปัญหาหรือพวกเขามีปัญหา เราก็พร้อมจะช่วยเหลือกันเสมอ”  
(สัมภาษณ,์ 1 ตุลาคม 2563) 

 
ประนีประนอมและร้อยรัด : ทางเลือกของความศรัทธากับสายเลือด 
            การเชื่อมโยงร้อยรัด ประเพณีของม้งกับหลักการอิสลาม  ให้เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน 
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           “การหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติประเพณีของม้ง ยังไม่เคยมีนะ ส่วนมากจะเป็นการต่อรองและ 
การอธิบายให้เข้าใจเสียมากกว่า โดยหลัก ๆ แล้ว ที่พี่ท าก็มี 1. ยอมรับ หากพิธีกรรมนั้นจ าเป็นต้องเข้าร่วม  

ก็ต้องเข้าแต่ เราเข้าเพ่ือความสบายใจและรักษาความสัมพันธ์ ไม่ได้เชื่อ 2. ปฏิเสธ เป็นการอธิบายถึงเหตุผลที่ 
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ หากพิธีกรรมนั้นไม่ส าคัญเท่าไหร่ การปฏิเสธก็เป็นทางออกที่ดี แต่สิ่งที่ส าคัญในการปฏิเสธ 

นั้นคือการปฏิเสธด้วยกับความนอบน้อม ไม่ใช้ความคิดท่ีสุดโด่งและความพูดที่รุนแรง เพราะจะน าไปสู่ความ
แตกแยกให้เจรจาด้วยกับหลัก ใจเขาใจเรา 3. การหลีกเลี่ยง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกัน แต่ก็เป็นการ 

ปั่นทอนความรู้สึกของบิดามารดา และอาจจะน าไปสู่ความห่างเหินของความสัมพันธ์” 
 (สัมภาษณ,์ 19 กันยายน 2563) 

 
           “พิธีกรรมที่จ าเป็นต้องเข้าร่วม อย่างไงคนเป็นลูกต้องเข้าร่วม แต่มันก็มีบางอย่างที่ไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วม  

ก็อยู่ที่ลูกหลานว่าจะเข้าหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ แต่เหมือนบางอย่างที่ลูกบอกว่าท าไม่ได้จริง ๆ เราก็ไม่ถึงกับบังคับ
เหมือนในอดีต ที่ต้องตัดพ่อแม่ลูก เพราะโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว ทุกคนมีความคิด ไม่ได้อยู่ในกรอบเหมือนอดีต 
เราในฐานะผู้น า ก็ต้องยอมรับความคิดของลูกหลานด้วย และปรับความคิดความเชื่อของเราลง เพราะเมื่อเราแก่ตัว

ลงพวกเขาเหล่านี้แหละที่จะดูแลเรา”  
(สัมภาษณ,์ 19 กันยายน 2563) 

 
           จะเห็นได้ว่า ฤาไก้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ต้องมีการต่อรอง ประนีประนอมระหว่างสายเลือดกับศรัทธา  
โดยมุสลิมใหม่ชาวม้ง มองว่าการเข้าร่วมการฤาไก้เป็นการแสดงความเคารพรักต่อผู้มีพระคุณ ในขณะที่คนม้ง  
มองว่ามันคือพิธีกรรม ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การเปิดใจยอมรับ พูดคุยตกลงเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับ
ความต่างในเรื่องศาสนาและยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้ง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนศาสนาจากนับถือผีบรรพบุรุษมาเป็นอิสลามของมุสลิมใหม่
ชาวม้ง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางสังคมพหุลักษณ์ของมุสลิมกับชาติพันธ์ม้ง  ซึ่งต้องมีการปรับตัว 
เข้าหากัน แม้ผลการศึกษาที่เกิดขึ้นนั้นอาจยังไม่สามารถสรุปได้อย่างตายตัวว่า ทุกครอบครัวมีรูปแบบในการ
ด าเนินการในการต่อรองระหว่างกันในลักษณะนี้ ทว่าในการศึกษาชิ้นนี้นั้นได้น าเสนอผลการศึกษาให้เห็นภาพ
ทั้งหมด ผ่านบุคคลและครอบครัวดังกล่าว เพ่ือความเข้าใจถึงวิธีการที่เกิดขึ้น โดยสามารถสรุปผลการศึกษาเป็น
ประเด็น ๆ ได้ดังต่อไปนี้  

1. การสร้างอัตลักษณ์ของมุสลิมใหม่ชาวม้ง  เป็นการเลือกแสดงออกด้วยการสร้างภาพตัวแทน  
สื่อถึงปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ อธิบายได้ว่า เป็นลักษณะการผสมผสานระหว่างศาสนากับวัฒนธรรม
ทางชาติพันธ์ ผ่านการประนีประนอมท าข้อตกลงกันระหว่างสายเลือดสอดคล้องกับแนวคิดของ รอย (Roy, 1976 : 
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135) พ้ืนฐานธรรมชาติของมนุษย์ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งท างานผสมผสานเป็นหน่วยเดียวกัน 
เพ่ือคงภาวะปกติสุข ความเจ็บป่วยหรือ สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกหรือภายในบุคคล 
ที่เข้าสู่ระบบชีวิต ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น บุคคลยังต้องมี
การปรับตัวเพ่ือรักษาสมดุลของร่างกาย จิตใจ และสังคมของบุคคล  

2. การประนีประนอม การเลือกระหว่างศรัทธากับสายเลือด ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถเลือกได้ ต้องมี
การประนีประนอม เหมือนกับการฤาไก้ตามความเชื่อของบิดามารดา มองว่ามันคือพิธีกรรมที่ต้ องท าให้กับคู่บ่าว
สาวเพ่ือแสดงถึงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษ ในขณะที่มุสลิมใหม่ชาว ม้งมองว่า มันคือการประนีประนอมระหว่าง
สายเลือด ซึ่งพบว่าการประนีประนอม จะตั้งอยู่บนหลักการยอมรับ การปฏิเสธการหลีกเลี่ยงการประนีประนอม 

3. การนับญาติ (ซีรอตุลลรอฮีม) อิสลามเป็นศาสนาที่ให้มนุษย์มีการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเครือ
ญาติ ซึ่งไม่สามารถตัดขาดจากกันได้ จ าเป็นต้องปฏิบัติต่อเครือญาติด้วยมารยาทที่ดีงาม และตักเตือนกันและกัน  
อยู่เสมอ ดังนั้นศาสนาจึงไม่ใช่กรอบของความสัมพันธ์ 
  ผู้วิจัยเชื่อว่าในทุกการต่อรอง หรือประนีประนอมที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็เพ่ือ “ความรัก” ทั้งความรักที่มีต่อ
ครอบครัวพ่อแม่ ญาติพ่ีน้องของตนเอง และความรักท่ีมีต่อครอบครัวหรือภรรยาที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 
ดังนั้นจะพบว่าหากยกนิยามท่ีว่า “ความรักจะมีชัยชนะเหนือทุกประเด็นปัญหานั้นย่อมไม่ผิด” 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในการต่อรองหรือประนีประนอมนั้นยังคงมีในจ านวนที่จ ากัด ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาให้หลากหลายไปยังพ้ืนที่หรือชุมชนต่าง ๆ ที่ยังคงมีประเด็นความไม่ลงรอยกัน เพราะนอกเหนือจากท าให้
เข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่อยู่ในความตึงเครียดจากปัญหาการปรับตัวจะได้น าผล
การศึกษาไปแสวงหาทางออกของตนเองอีกด้วย 
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หยังตี - หมอเริม : การรักษาโรคเริมในชุมชนมุสลิม จังหวัดพังงา 

Yangti – The Herpes Folk Healer Lady in a Muslim Community 

in Pang-Nga Province 

 
กัญญารัตน์ ร าพึงพานิช1 ซัมซู  สาอุ2 และเบญจรงค์ ถิระผลิกะ3 

 

บทคัดย่อ 

การรักษาแบบพ้ืนบ้านมีอยู่ในสังคมมาช้านานและเป็นการจัดการด้านสาธารณสุขแบบดั้งเดิมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชุมชน บทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชีวิตและวิธีการรักษาโรคเริมด้วย  
ภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้าน ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา หมอพ้ืนบ้านที่ได้ไปศึกษา คือ (หยังตี) หมอเริม 
ใช้การลงพ้ืนที่และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหมอเริม 1 ท่าน รวมถึงผู้ที่ได้ท าการเข้ารับการรักษา 2 ท่านด้วยกัน  
ผลการศึกษาพบว่า หมอเริม (หยังตี) มีการประกอบพิธีกรรมการรักษาโรคเริม โดยช่วงแรกจะเป็นการสอบถามถึง
อาการของการเกิดโรคดังกล่าว ช่วงที่สองเป็นการประกอบพิธีกรรมมีการท่องบทสวด (ดุอาอฺ) ประกอบการรักษา   
ช่วงที่สามเป็นการบอกข้อห้ามและข้อปฏิบัติส าหรับผู้ที่เข้ารับการรักษา  ทั้งนี้ พิธีกรรมที่ใช้ในการรักษาโรค  
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เห็นถึงการมีบทบาทในการตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจให้แก่ผู้ป่วย ส่วนพฤติกรรม 
ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคนั้น สิ่งเหล่านี้มีบทบาทในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางสังคม  
โดยมีหมอพ้ืนบ้าน เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีแก่ชาวบ้านในแง่ของการรักษาสุขภาพและ  
การท านุบ ารุงศาสนา 

ค าส าคัญ  หยังตี หมอเริม ชุมชนมุสลิม  

 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา, คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2 อาจารย ์ดร., คณะวิทยาการอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า 
 การรักษาโรคเริมในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้การรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน  ในขณะที่อดีตการรักษาโรคเริม
ด้วยแพทย์แผนโบราณนั้นมีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่แพร่หลายนัก หากมองย้อนกลับ
มาในชุมชนของผู้วิจัยพบว่าปัจจุบันยังมีหมอรักษาโรคเริม หรือที่เรียกว่า หยังตี ซึ่งมีประสบการณ์ในการรักษา  
มาอย่างยาวนาน ผู้วิจัยเคยสอบถามเพ่ือนหรือชุมชนใกล้เคียงดูแล้วว่าในพ้ืนที่ต่าง ๆ นั้นมีการใช้วิธีการรักษา  
แบบชาวบ้านหรือไม่ ปรากฏว่ามีการรักษาแบบชาวบ้าน ทว่าไม่ใช่การรักษากับหมอชาวมุสลิม และเมื่อพยายาม
ทบทวนวรรณกรรมกลับพบว่ายังไม่พบมีการศึกษาทางวิชาการใดที่เกี่ยวข้องกับหยังตี และการรักษาโรคเริม  
ในรูปแบบของ ชาวมุสลิม ยิ่งท าให้มีช่องว่างและมีความส าคัญอย่างมากต่อการศึกษาในครั้งนี้  

โรคเริมเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Herpes simplex (HSV) จากการสัมผัสรอยโรคหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
โรคเริมรายอื่น ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการในวันแรก ๆ หลังจากได้รับเชื้อครั้งแรก ในผู้ป่วยบางส่วนจะมีอาการ
หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 2-12 วัน โดยจะพบมีตุ่มน้ าบริเวณผิวหนังที่ริมฝีปาก บริเวณอวัยวะเพศ หรือผิวหนัง
บริเวณอ่ืนที่สัมผัสเชื้อ ในบางราย อาจจะมีอาการไข้ ปวดตามตัว ปวดศีรษะ หรือมีต่อมน้ าเหลืองโตร่วมด้วย
ลักษณะตุ่มน้ าใสที่พบจะเรียงตัวเป็นกลุ่ม หลังจากนั้นจะแตกออกเป็นแผลตื้นๆ มีอาการเจ็บและปวดแสบปวดร้อน
บริเวณแผล ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้นกันบกพร่อง อาจมีการติดเชื้อไวรัสในอวัยวะอ่ืน ๆ ได้ เช่น การติดเชื้อบริเวณตา  
การติดเชื้อในระบบประสาท การติดเชื้อที่ตับ การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น (กัญญวิสาข์ ตั้งกิจวณิชย์-
เจริญ, 2556)  

 ปัจจุบันยาที่ใช้ในการรักษาโรคเริมได้แก่ 0.1% idoxuridine ซึ่งเป็นยาตัวแรกที่ใช้ในการรักษาเริม 
ที่กระจกตาแต่อาการข้างเคียงค่อนข้างสูง trifluridine, vidarabine ซึ่งพบอาการข้างเคียงต่อผู้ป่วยและ acyclovir 
(ACV)  ซึ่งเป็นยารักษาโรคไวรัสก่อโรคเริมที่ได้ผลดีในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยพบว่า ให้ผลดีในการรักษาเริมทั้งสอง
ชนิด  แต่ส าหรับการรักษาอีสุกอีใส งูสวัด จากการติดเชื้อ VZV ต้องใช้ยาในปริมาณที่สูงกว่า ACV จะถูกดูดซึมได้ดี
จากทางเดินอาหารและผิวหนังดังนั้น ACV จึงใช้ในการรักษาได้ทั้งโดยการรับประทาน ฉีดเข้าหลอดเลือดด าหรือ 
ใช้ทาเฉพาะที่ในรูปครีม ยานี้ซึมผ่าน blood brain barrier ได้ไม่ดีนัก แต่ระดับยาสูงพอฆ่าเชื้อไวรัสในระบบ
ประสาทส่วนกลางและไม่พบว่า ACV ก่อให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ (ประเสริฐ ทองเจริญ , 2528; รวงผึ้ง  
สุทเธนทร์,  2538)  
 จากข้อมูลของโรคเริมในรูปแบบการแพทย์แผนปัจจุบันท าให้ยิ่งมีความน่าสนใจที่จะท าการศึกษาผ่านหยัง
ตีชาวบ้านผู้มีความรู้ในการรักษาโรคเริมว่ามีรูปแบบในการใช้ชีวิต ศึกษามาจากที่ใด และการรักษาโรคอย่างไร  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาการด ารงชีวิต และวิธีการรักษาโรคของหมอเริม หรือหยังตี  
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วิธีการศึกษา  
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาตามแนวทาง (มนตรี กรร พุมมาลย์, 2539) ใช้การ 

ลงพื้นที่ชุมชน โดยการสัมภาษณ์หมอเริม (หยังตี) และผู้เข้ารับการรักษา 2 ท่านด้วยกัน ซึ่งชุมชนที่ว่านั้นเป็นชุมชน
ที่ผู้วิจัยอาศัยอยู่ เรียกว่าชุมชนบ้านเตรียม ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งผู้วิจัยอาศัยอยู่ตั้งแต่แรกเกิ ด
จนถึงปัจจุบัน สามารถท าให้เข้าถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ที่ให้การสัมภาษณ์นั้นมีความยินดีและเต็มใจ  
เป็นอย่างยิ่งที่จะเล่าเรื่องราวให้กับผู้วิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน การศึกษาในครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิด 
ประเพณี (Adat/Custom) และศาสนา (Agama/Religion) ของ Hideharu (2006) ที่กล่าวถึงการคงอยู่ของ
วัฒนธรรมที่สอดรับกับความเชื่อของศาสนา แต่การสูญหายเมื่อศาสนาไม่สามารถรอมชอมกับประเพณีดังกล่าว  
มาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ จากนั้น  
ท าการแปลและสรุปเป็นภาษาไทยกลาง  โดยในการแปลงข้อมูลนั้นได้อ่านผลการศึกษาให้กับหยังตี (หมอเริม) และ
ผู้เข้ารับการรักษาได้ฟังแล้ว เพ่ือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาส าคัญ แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหาด้วยกรอบแนวคิด 
Adat-Agama เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา และอภิปรายผล ซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อต่อไป 

 
ผลการศึกษา 

โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน  
1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนผู้วิจัย 
2. การปัดเป่ารักษาในอิสลาม  
3. ประวัติและความสามารถของหยังตี องค์ความรู้ในการรักษาโรคเริมและวิธีการรักษาของหยังตี  
ดังต่อไปนี้  

 
1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนผู้วิจัย 
ความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านเตรียม 4ตั้งอยู่ที่ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี เดิมมีประชาชนอาศัยอยู่ริมทะเล   

หาดอ่าวเคย ริมคลอง ซึ่งที่ตั้งชุมชนเดิมยังปรากฏร่องรอยเหลือให้เห็นอยู่ที่ในทุ่งหญ้าใกล้สุสาน (กุโบร์) อ่าวเคย      

                                                           
4 “บ้านเตรียม” เหตุที่ได้ชื่อว่าบา้นเตรียมเพราะพื้นที่แห่งนี้ มีต านานเล่าขานมาว่ากาลครั้งหนึ่งมีบุรุษรูปงามนามว่า พ่อตารัศมี มีนิวาสถานสถิตอยู่บน
ยอดเขาระหว่างอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงากับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นคนรูปงาม หน้าตาผวิพรรณดีและร่ ารวยเป็นที่หมายปองของสาวๆและมีคน
สนใจแอบหลงรักเป็นจ านวนมาก ขณะนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งนามวา่ นางด า ซ่ึงรูปร่างนางตาไม่สวย ผิวด าคล้ า ได้หลงรักพ่อตารัศมีเช่นกัน แต่ด้วยนิสัย
เจ้าชู้ของผู้ชาย ทั้งสองจึงแอบได้เสียกัน แต่พ่อตารัศมีก็ยังไปติดพันหญิงอื่นอกี ท าให้นางด า ช้ าใจมาก ขณะเดียวกันที่หมู่บ้านหนึ่งในอีกต าบลหนึ่งมีสาว
งามนามว่า นางขาว เป็นหญิงรูปงามนิสยัเรียบร้อย กิริยาอ่อนหวานเป็นที่เลืองลือไปทั่วสารทิศ มีผู้ชายหมายปองกันเป็นจ านวนมาก แต่นางขาวไม่ยอมรับ
รักชายใด เมื่อพอ่ตารัศมีได้ยินกิตติศัพท์ของนางขาวก็เกิดหลงรักทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้า จึงประสงค์จะแต่งงานกับนางขาว โดยได้อ้อนวอนพ่อแมข่องตนให้
ไปสู่ขอนางขาวให้ฝา่ยพอ่และแม่ของพ่อตารัศมีก็อยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาจึงได้จึงได้จัดเถ้าแก่และขบวนขันหมาก ประกอบด้วยช้างหลายเชือกด้วยกนั
เดินทางไปสู้ขอนางขาวและพักเตรียมขบวนขันหมากของพอ่ตารัศมีในบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ ซ่ึงต่อมาได้มีการเรียกขานกันติดปากสืบทอดกันเรื่อยมาวา่ 
บ้านเตรียม จนถึงปัจจุบัน ส่วนนางด าเมื่อรู้ข่าวการไปสู่ขอนางขาวของพ่อตารศัมีจึงอับอายหนีไปอยูย่ังเกาะแห่งหนึ่งซ่ึงเป็นทุ่งหญ้าในละแวกใกล้เคียงกัน
และใช้ชีวิตอยูบ่นเกาะแห่งนั้นจนสิ้นลม ซ่ึงต่อมาได้มีการเรียกขานสถานที่แห่งนั้นว่า เกาะทุ่งนางด า หรือ ทุ่งนางด า จนถึงปัจจุบัน 
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ในปัจจุบัน คาดว่าอยู่กันมาก่อน พ.ศ.2440 ซึ่งอาชีพในสมัยก่อนคือท าไร่ ท าประมง ท าสวนผสม รับจ้าง ท านา 
และในปัจจุบันประชากรในหมู่บ้านยังมีอาชีพ ค้าขายและธุรกิจการท่องเที่ยว และเมื่อในปี พ.ศ.2500 ได้มีการ 
ตัดถนนเพชรเกษมผ่านคุระบุรี ผู้คนจึงได้เริ่มอพยพจากริมทะเล ริมคลอง ออกไปสร้างบ้านเรือนริมถนน เนื่องจาก
ต้องการความสะดวกสบายในด้านการสัญจร ซึ่งแต่เดิมผู้คนใน คุระบุรีจะใช้เส้นทางสัญจรทางเรือเป็นหลัก 
ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 60 และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 40 มีมัสยิด
เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม จ านวน 2 แห่ง ส่วนคนที่นับถือศาสนาพุทธจะใช้วัดบ้าน 
เตรียมเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม   

 
2. การปัดเป่ารักษาในอิสลาม  

 การเป่ารักษา คือการเป่าในการเยียวยารักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ  
การเป่ารักษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 

1.1 แบบที่อนุญาต คือการใช้อัลกุรอ่าน  5หรือบทดุอาอฺต่างๆที่มีแบบอย่างจากท่านนบีมูหัมหมัด 6  
ในการอ่านเพ่ือรักษาคนป่วย (ศอลิหฺ บิน เฟาซาน อัล-เฟาซาน, ม.ป.ป.)  
 

ท่านนบีมูหัมหมัดได้กล่าวว่า 
             “จงน าเสนอแก่ฉันการเป่าของพวกท่านเพราะไม่เป็นบาปส าหรับการเป่าที่ไม่เป็นชีริก7” 

(มุสลิม,เลขที่ :2201.) 

“ท่านอับดุลวะฮับกล่าวว่า ท่านนบีมูหัมหมัดนั้นเคยใช้การเป่าและอนุญาตให้ท ามันได้
เพราะว่า แท้จริง  หากน ามาจากอัลกุรอ่านและพระนามของอัลลอฮ์ ถือว่าเป็นที่อนุญาตให้ท าได้ 

“ 
(อับดุรเราะหฺมานบินหะสัน, ฟัตหุลมะญีด, 2556.) 

1.2.แบบที่ไม่อนุญาต และถือว่าเป็นบาป คือการน าสิ่งที่ไม่มีต้นฉบับมาจากอัลกุรอ่านหรือไม่มีแบบอย่าง    
มาจากท่านนบีมูหัมหมัด มาใช้อ่านในการรักษาเยียวยา (ศอลิหฺ บิน เฟาซาน อัล-เฟาซาน, ม.ป.ป.) 

                                                           
5  เป็นคัมภีร์ในศาสนาอิสลาม ชาวมุสลมิเชื่อว่าเป็นพระวจนะของอัลลอฮ์ที่ประทานผ่านทางเทวทูตญิบรีล มาสู่นบีมุฮัมมัด ค าวา่ กุรอาน มาจากรากศัพท์
ในภาษาอาหรับแปลวา่ การอ่าน หรือ อาขยาน 
6 เป็นผู้น าทางศาสนา สังคม และการเมืองชาวอาหรับ และเป็นผู้กอ่ตั้งศาสนาอิสลามรายงานจากหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม ท่านเป็นศาสดาทีถู่กส่ง
มาเพื่อสั่งสอนและยืนยันความเป็นเอกภาพที่ถูกสอนมาตั้งแต่อาดัม, อบิรอฮีม, มูซา, อีซา และศาสดาทา่นอื่นมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายของอัลลอฮ์ใน
อิสลาม และท าให้ประชาชนในคาบสมุทรอาหรับรวมตัวกันเป็นหนึ่ง 
7การน าเขา้มาเป็นหุ้นสว่นหรือการสร้างภาคีหรือน าผูห้นึ่งผู้ใดเข้ามาเป็นภาคีซ่ึงกันและกันหรือแสดงให้เห็นว่าบุคคลสองคนอยู่ในสถานะที่เทียบเท่ากัน,

หรือน าผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาร่วมในกจิการเดยีวกัน 
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อัลลอฮ์ ทรงตรัสว่า 

“และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชัยฏอนในสมัยสุลัยมานอ่านให้ฟังและสุลัยมาน 
หาได้ปฏิเสธ การศรัทธาไม่ แต่ทว่าชัยฏอนเหล่านั้นต่างหากท่ีปฏิเสธการศรัทธา โดยสอน

ประชาชนซึ่งวิชา ไสยศาสตร์และสิ่งที่ถูกประทานลงมา แก่มะลาอิกะฮ์(ทั้งสอง คือ ฮารูตและ 
มารูต ณ เมืองบาบิล   และเขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่า แท้จริงเราเพียงเป็น

ผู้ทดสอบเท่านั้น ท่านจงอย่าปฏิเสธการศรัทธาเลย แล้วเขาเหล่านั้นก็ศึกษาจากเขาทั้งสอง 
 สิ่งที่พวกเขาจะใช้มันยังความแตกแยก ระหว่างบุคคลกับภรรยาของเขาและพวกเขาไม่อาจท าให้

สิ่งนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้ นอกจากด้วย การอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้น และพวกเขาก็เรียน 
สิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขา และมิใช่เป็นคุณแก่พวกเขา และแท้จริงนั้นพวกเขารู้แล้วว่าแน่นอน 

ผู้ที่ซื้อมันไว้นั้น ในปรโลกก็ย่อมไม่มีส่วนได้  ใด ๆ และแน่นอน  เป็นสิ่งที่ชั่วช้าจริง ๆ ที่พวกเขา
ขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้น หากพวกเขารู้” 

(สูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ, 2:102) 
 

อัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์อัลกรุอานแก่นบีมูฮัมมัดซึ่งชาวมุสลิมถือว่าเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายและคัมภีร์นี้  
ก็เป็นคัมภีร์สุดท้ายที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาให้แก่มวลมนุษยชาติ อิสลามถือว่าการยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์นั้นเป็นบาปใหญ่8      
อย่างหนึ่ง ในบรรดาบาปใหญ่ที่ท าลายประชาชาติ และเป็นสิ่งที่ลดเกียรติของผู้ที่ปฏิบัติมันมาแล้วก่อนหน้านี้ อีกท้ัง  
ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอ่ืนในโลกนี้และผู้ที่ปฏิบัติมันจะต้องได้รับการลงโทษที่เจ็บแสบในโลกหน้า 

 
“การเสกเป่าในการรักษาในทัศนะของอิสลามนั้น ยังถือว่าเป็นที่อนุญาตตราบใดที่การเสกเป่านั้นยังอยู่ในกรอบ 

ที่ศาสนาก าหนด โดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์” 

3. ประวัติและความสามารถของหยังตี 
  หยังตี อายุ 60 ปี นับถือศาสนาอิสลาม เป็นชาวบ้านชุมชนบ้านเตรียม ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี          
จังหวัดพังงา มีพ่ีน้องทั้งหมด 7 คน หยังตีเป็นบุตรสาวคนโต ระดับการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ หยังตีมีบุตรด้วยกัน 5 คน ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ท าสวน  
กรีดยางพารา  ส่วนอาชีพรักษาเริมเป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้น 

การสืบทอดวิชา  การสืบทอดวิชารักษาโรคเริม หยังตี เล่าว่า วิชาการรักษาโรคเริมนี้ นางได้รับมาจาก
มารดา ซึ่งก่อนหน้านี้มารดาของนางได้เป็นผู้รักษาโรคเริมให้กับผู้คนในหมู่บ้าน ซึ่งมารดาของนางก็ได้สืบทอดวิชานี้
                                                           
8 บาปท่ีอัลลอฮ์ก าหนดโทษหนักทั้งโลกนี้และโลกหน้า เช่น การตัง้ภาคีต่ออัลลอฮ์ ซึ่งเป็นบาปท่ีใหญ่ที่สุดและท าให้มสุลมิสิ้นสภาพ
จากการเป็นมุสลิม 
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มาจากบรรพบุรุษอีกทอดหนึ่ง ก่อนที่มารดาของนางจะเสียชีวิต มารดาของนางได้สอนวิธีการเป็นหมอเริมให้กับ
หยังตี   เป็นเวลาด้วยกัน 3 ปี  หลังจากนั้นหยังตีจึงได้เริ่มการรักษาผู้ป่วยที่เป็นเริมมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 
16 ปี ด้วยกัน หยังตี เล่าว่า 

“การรักษาโรคเริมนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การรับมาจากมารดาเพียงอย่างเดียวแล้วสามารถท่ีจะ
เป็นหมอรักษาได้เลย แต่มันจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิชาการรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่

พอควรก่อนที่จะได้เป็นหมอเริม” 
 
หยังตี เล่าอีกว่า 

“ปัจจุบันนี้ก็ยังท าการรักษาอยู่ หากมีผู้ที่ป่วยเป็นเริมมาให้รักษา ซึ่งนาน ๆ ครั้งที่จะเจอ
ผู้ที่เป็นเริมมารักษาซึ่งผู้ป่วยเริมที่เข้ามารักษากับหยังตี ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม

เพียงเท่านั้น ไม่เคยมีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเข้ามารับการรักษา” 
(สัมภาษณ์วันที,่ 14กันยายน 2563) 

องค์ความรู้ในการรักษาโรคเริม หยังตี เล่าว่า หมอโรงพยาบาลเรียกว่า งูสวัด แต่หมอพ้ืนบ้านจะเรียกว่า 
เริม โรคเริมที่หยังตีรักษา คือ เริมที่เพ่ิงเริ่มเป็นเม็ด ผื่นเล็ก ๆ และเจ็บเล็กน้อย  ถ้าเป็นมากจะแนะน าให้ไปหาหมอ
โรงพยาบาล เนื่องจาก  หยังตี สามารถรักษาได้ในส่วนของผู้ป่วยเริมที่เพ่ิงเริมเป็นเพียงเท่านั้น หากเป็นเยอะหรือ
เป็นเริมมาหลายวันแล้ว ส่วนใหญ่จะแนะน าให้เข้ารับการรักษากับหมอโรงพยาบาล เนื่องวิชาความรู้ที่ถ่ายทอด  
มานั้น เป็นเพียงการรักษาผู้ป่วยที่เริ่มเป็นเริมหรือเป็นเริมเพียงเล็กน้อย มีอาการเจ็บเล็กน้อยเพียงเท่านั้น  
ซึ่งแผลของเริมจะมีลักษณะเป็นผื่นเป็นตุ่มมีน้ าใส ๆ คล้ายเกล็ดงู ลามขึ้นรอบตัว มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 
ปวดแสบปวดร้อนบริเวณแผล อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาคือ หมาก พลู  และปูนแดง  ซึ่งมีสรรพคุณดังนี้  

“หมาก” สรรพคุณ เป็นยาสมานแผล ขับพยาธิในล าไส้ แก้ท้องเดิน ท้องเสีย ทาแก้คัน แก้ปากเปื่อย       
ช่วยขับพิษ เป็นต้น 

“พลู” สรรพคุณ ช่วยกระตุ้นน้ าลาย ช่วยแก้ไอ ช่วยขับเสมหะ ช่วยขับเหงื่อ รักษาอาหารปวดท้อง   
แก้เลือดก าเดา แก้ลมพิษ และอาการผื่นคัน ฆ่าพยาธิ รักษาแผล และฆ่าเชื้อโรค ลดอาการอักเสบ อาหารบวมซ้ า              
ช่วยเสริมสร้าง และบ ารุงรักษาฟันให้แข็งแรง เนื่องจากมีสารฟลูออไรด์สูง 

“ปูนแดง” สรรพคุณ ก าจัดไฝ ขี้แมลงวัน รักษาฝี แผลไฟไหม้ รักษาแผลจากของมีคม แก้โรคบิด แก้แผล
ทากหรือปลิงกัด รักษาน้ ากัดเท้า รักษาการเป็นหูด แก้อาการคันในที่ลับ แก้กลิ่นตัว แก้พิษแมลงกัดต่อย  
แก้ข้ออักเสบ 
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วิธีการและขั้นตอนการรักษาโรคเริม หยังตี  เล่าว่า วิธีการหรือขั้นตอนในการรักษาเริมนั้น มีอยู่ด้วยกัน  
3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 คือการซักประวัติ อาการของผู้ป่วยและการตรวจดูบริเวณท่ีเป็นเริม 
 ขั้นที่ 2 คือ การน าหมาก พลูและปูนแดง ท าให้พอค าแล้วน าใส่ปากเคี้ยว เมื่อเคี้ยวเสร็จให้พ่นน้ าหมาก  
ลงไปบริเวณที่เป็นเริม ซึ่งในขณะพ่นน้ าหมากออกมานั้นจะท าการท่องบทดุอาอฺ 9 หรือบทสวด ไปด้วย ส าหรับ 
บทดุอาอฺนั้น หยังตี  เล่าว่า ไม่สามารถเปิดเผยตัวบทดุอาอฺให้ได้ เนื่องจากเป็นวิชาความรู้ของผู้ที่ท าการรักษา
เท่านั้น อีกทั้ง หยังตี  ยังเล่าอีกว่า น้ าหมากที่เคี้ยวอยู่นั้น ห้ามกลืนลงไปเด็ดขาด มิเช่นนั้นแล้วจะท าให้เกิดอาการ
เมาได้ ซึ่งการรักษานั้นจะรักษาเป็นเวลา 3 วันด้วยกัน จะรักษาเพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น เวลาที่ใช้ในการท าการ
รักษา คือ 6 โมงเย็น วิธีการรักษาในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันก็จะมีวิธีการและขั้นตอนที่เหมือนกัน  เมื่อครบ 3 วัน
แล้ว จะท าการดูแผลเริมว่าแผลนั้นแห้งหรือหายแล้วหรือเปล่า ส่วนในเรื่องของค่ารักษานั้น  หยังตี เล่าว่า ไม่มีการ
คิดค่ารักษาหรือกะเกณฑ์ราคาของการรักษาเอาไว้อย่างแน่นอน แล้วแต่ว่าผู้ที่มารักษานั้นจะให้เท่าไหร่ตาม  
ความประสงค์ของผู้ที่มาท าการรักษา 
 ขั้นที่ 3 คือ การบอกข้อห้ามและข้อปฏิบัติส าหรับผู้ที่เข้ารับการรักษา สิ่งที่ต้องห้ามส าหรับผู้เข้ารับ  
การรักษาเริมนั้น  ได้แก่ 

1. ห้ามแผลถูกน้ า  
2. ห้ามกินของแสลง เช่น ไก่ ข้าวเหนียว กล้วย ปลาไม่มีเกล็ด เช่น ปลาลื่น เช่น ปลาดุก ปลาไหล 
 
ผู้ที่มารับการรักษากับหยังตี จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้ารับการรักษากับหยังตี ได้ข้อสรุปว่า ผู้ที่เข้ารับ 

การรักษานั้นมีความเชื่อในการรักษาของหยังตี โดยเชื่อว่าหยังตีเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เป็นผู้รักษา   
พวกเขาทั้งสอง ส่วนการให้หายจากโรคนั้นมาจากอัลลอฮ์ แต่ทั้งสองก็มีการรักษาหรือใช้ยาจากโรงพยาบาลด้วย
เช่นกัน อีกทั้งการเข้ามารักษาโรคเริมของผู้ป่วยทั้งสองนั้น ได้รับการแนะน ามาจากผู้ใ กล้ชิดในคนครอบครัว 
ด้วยกันทั้งสิ้น 

ผู้ป่วยคนที่หนึ่ง 

“ตอนแรกมีผื่นขึ้น และมีอาการปวดแสบ ปวดร้อน คล้าย ๆ กับถูกไฟไหม้ มีปวดศีรษะ เมื่อยตามตัว จึงไปหาหมอ
โรงพยาบาล กินยาอยู่ 2-3 วัน อาการปวดเมื่อยลดลง แต่ผืนเริมยังไม่ดีขึ้น ญาติจึงแนะน าให้มาปัดเป่ากับหยังตี 

รว่มด้วย มิฉะนั้นแผลจะไม่หายขาดและอาจท าให้เกิดแผลเป็นได้” 
(สัมภาษณ์วันที,่ 14กันยายน 2563) 

                                                           
9 “ดุอาอ”ฺ ในทางภาษา หมายถึง การขอ การวิงวอน การเรียก ในทางวิชาการ หมายถึง การวิงวอนของจากอัลลอฮ์ รวมถึงการ
สรรเสริญและสดุดีพระองค ์  
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ผู้ป่วยคนที่สอง 

“โรคเริมนี่ เคยได้ยินนะแต่ไม่เคยเป็นและคนในครอบครัวก็ไม่เคยเป็น แรกๆมีอาการเมื่อยตัว ปวดหลัง เจ็บหน้าอก
บ้าง ก็กินยาลดไข้ไป เพราะคิดว่าตัวเองนั้นจะเป็นไข้ แต่พอเวลาผ่านไป 2-3 วัน อาการมันก็ดีขึ้น แต่กลับมีผื่นขึ้น
บริเวณด้านหลัง รู้สึกแสบ ๆ ที่บริเวณท่ีเป็นแผล พอให้ญาติดู ญาติบอกว่าน่าจะเป็นเริม เลยบอกให้ไปรักษากับ

หยังตี ผลการรักษา คือ แผลบริเวณนั้นเริ่มแห้ง เชื่อว่าที่หายได้ส่วนหนึ่งมาจากการรักษาของหยังตี แต่อีกส่วนหนึ่ง
มาจากพระองค์อัลลอฮ์ที่ให้หาย” 

(สัมภาษณ์วันที,่ 14 กันยายน 2563) 
 

การมีอยู่ในปัจจุบัน แม้ในปัจจุบันนี้จะมีการรักษาโรคเริมที่ทันสมัยขึ้น จากความเจริญก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีและทางการแพทย์แล้วก็ตาม แต่ถึงอย่างไรการรักษาด้วยวิธีพ้ืนบ้านก็ยังคงมีให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน 
อีกทั้งผู้คนในชุมชนยังคงมีความเชื่อเรื่องของการรักษากับหมอพ้ืนบ้านกันอยู่ เหตุผลหนึ่งคงหนีไม่พ้นการรักษา  
ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย และการเห็นผลได้จริงว่าหายจากโรคเริม แม้ว่ากาลเวลาหรือประเทศจะมีการพัฒนาไปอย่างไร 
แต่หมอเริม  ก็ยังคงมีอยู่คู่กับผู้คนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การมีอยู่จนถึงปัจจุบันมีผลมาจากการสืบทอด
วิชาความรู้หรือการได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากบรรพบุรุษแต่ละรุ่นสืบต่อกันไป จึงท าให้ในชุมชนยังคงมีหมอ
ที่รักษาโรคเริม   โดยไม่มีการสูญหาย  

หยังตี เล่าว่า 

“หมอเริมในชุมชนก็ยังคงมีให้อยู่อีก แต่เหลือเพียงแค่ 1-2 คนเท่านั้น การรักษาส่วนใหญ่ก็จะรักษากับหมอหลวง 
แต่ก็มีบ้างที่ยังรักษากับหมอพ้ืนบ้าน สิ่งหนึ่งคงด้วยกับว่าหมอบ้านไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือว่าเพราะค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

หมอหลวง เลยท าให้คนในชุมชนยังคงมารักษากับหมอบ้านอยู่บ้าง แต่ก็มีมาให้รักษาไม่บ่อยนัก นาน ๆ ครั้ง 
จะมีคนมารักษา ส่วนสิ่งที่ท าให้หมอบ้านที่รักษาเริมยังคงมีให้เห็นในชุมชนคงมาจากการรับช่วงสืบทอด 

วิชาความรู้ต่อจาก   บรรพบุรุษ” 
(สัมภาษณ์วันที,่ 14กันยายน 2563) 

 

คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นหมอเริม จากการสัมภาษณ์หยังตี พบว่า คุณธรรมจริยธรรมในการเป็น     
หมอเริมนั้นมีอยู่ด้วยการ 2 ประการ คือ 1) คุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง 2) คุณธรรมจริยธรรมต่อผู้เข้ารับการรักษา 
หยังตี เล่าว่า 

“คุณธรรมในการเป็นหมอนั้น มีอยู่ด้วยกันสองประการ ประการแรกคือ คุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง คือ 
 การปฏิบัติตามหลักศาสนา มีความตั้งใจในการรักษา ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ท าดีต่อบิดา มารดา 
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ประการที่สองคือ คุณธรรมจริยธรรมต่อผู้ที่เข้ารับการรักษา คือ รักษาผู้ป่วยด้วยใจ ให้การรักษาผู้ป่วยที่เท่าเทียม
กัน มีความขยันและความมุ่งมั่นในการรักษา” 

(สัมภาษณ์วันที,่ 14กันยายน 2563) 
 
สรุปและอภิปราย  

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ชีวิตของหยังตีนั้น ได้รับการสืบทอดวิชารักษาโรคเริมจากมารดา          
ซึ่งมารดาของนางก็ได้สืบทอดวิชานี้มาจากบรรพบุรุษอีกทอดหนึ่ง  ปัจจุบันท าหน้าที่รักษาโรคเริมมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 16 ปี โดยจะพบว่าการรับมอบวิชานั้นเกิดขึ้นภายในครอบครัวเท่านั้น แม้ว่าจากการศึกษาจะพบว่ามี
วิธีการรักษาตายตัว ทว่าผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีบางประเด็นหรือบางวิธีที่จ าเพาะ และต้องถ่ายทอด  
ทางสายเลือดหรือครอบครัวเท่านั้น อีกทั้งในปัจจุบันแม้การแพทย์แผนปัจจุบันจะมีความก้าวหน้า กลับพบว่ า  
การรักษาของหยังตีไม่ได้มีจ านวนลดลง เพราะเนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกัน ทั้งความเชื่อของผู้มารักษาและ  
ปัจจัยทางด้านการเงิน จึงเป็นที่น่าสนใจว่าหากเวลาผ่านไปหน้าที่ของหยังตียังคงมีความจ าเป็นหรือยังคงอยู่ใน
ชุมชนต่อหรือไม่ ซึ่งหากเก็บเป็นข้อมูลเชิงสถิติ    คงจะเห็นเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดีในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเชิงสถิติ จึงตั้งเป็นข้อเสนอแนะต่อไป ในประเด็นหยังตีนั้นมีความคาบเกี่ยวกับหลักค าสอน
ของศาสนาประกอบด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะอภิปรายเพิ่มเติมในหัวข้อต่อไป ดังนี้  

ในความเชื่อของอิสลาม ความเชื่อเรื่องการปัดเป่ารักษาโรคเริมด้วยบทดุอาอฺนั้นเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติ
ได้ หากว่าการประกอบพิธีกรรมนั้นใช้บทดุอาอฺที่มาจากอัลกรุอ่านหรือแบบอย่างที่ท่านนบี ได้เคยปฏิบัติไว้  
ดังที่ปรากฏในอัลฮะดิษว่ารายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ  10เล่าว่า "ปรากฏว่า เมื่อท่านนบีมูหัมมัด ป่วยไข้  
ท่านจะอ่านบทสวด  สูเราะฮฺ-นาส 11และสูเราะฮฺอัล-ฟะลัก12ด้วยตัวของท่านเอง จากนั้นท่านก็เป่า ครั้นเมื่ออาการ
เริ่มหนักขึ้น ฉัน (ท่านหญิงอาอิชะฮฺ) จึงอ่านสูเราะฮฺ (ท้ังสอง) ให้แก่ท่านนบีมูหัมมัด จากนั้นฉันจึงจับมือของท่านลูบ
ตามร่างกายของท่านโดยหวังความจ าเริญจากมือของท่านนบี" (บันทึกหะดิษเศาะเฮียะมุสลิม เล่ม 14 หน้า 182  
อบูดาวูด หะดิษที่ 3896 , อิบนุ มาญะฮฺ หะดิษที่ 3529) เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วความเชื่อของอิสลามในเรื่องของการ
รักษาโรคเริมนั้นจึงเป็นสิ่งที่สามารถประกอบพิธีกรรมได้ ตราบใดที่ขั้นตอนและบทดุอาอฺนั้นมาจากอัลกรุอ่าน
และอัลฮะดิษ 

                                                           
10 ภรรยาของท่านนบีมูหัมหมัด 
11 บทเกี่ยวกับมนุษย์ ในคัมภีร์อลักรุอ่าน 
12 บทเกี่ยวกับการสอนแก่ปวงบ่าวให้หันไปพ่ึงและขอความคุ้มกันจากอัลลอฮ์ทรงกรุณาปรานี และขอความคุ้มครองด้วยพระเกยีรติ
และอ านาจของพระองค์ให้พ้นจากความช่ัวร้ายของสิ่งที่ถูกสร้างทั้งมวล 
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ความเชื่อเรื่องการปัดเป่ารักษาโรคเริมด้วยบทดุอา ในปัจจุบันลดลงเนื่องจากการเข้ามาของ 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสาธารณสุข การแพทย์ที่มีความทันสมัย มียารักษาโรคที่ทันสมัยกว่า  
การรักษาด้วยกับหมอพ้ืนบ้าน แต่ถึงอย่างไรแม้จะมีผู้คนที่เข้ามารักษาน้อยลง แต่ก็ยังมีผู้คนในชุมชนอีกจ านวนหนึ่ง
ที่ยังคงเชื่อในการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน เพราะพวกเขาคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นการักษาสมัยใหม่หรือการรักษาด้วย  
หมอพ้ืนบ้าน ผู้ที่ท าให้หายจากโรคดังกล่าวนั้น คือพระเจ้า ซึ่งหมอที่รักษานั้นเป็นเพียงผู้ที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็น
สื่อในการรักษาเพียงเท่านั้น การที่โรคนั้นจะหายหรือไม่หายนั้นอยู่ที่พระเจ้าเป็นผู้ก าหนดขึ้นทั้งสิ้น  

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอรรถชีวประวัติของหยังตีกับการรักษาโรคด้วยวิธีการ             
ของชาวมุสลิม จึงไม่ได้เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเชิงสถิติว่าการรักษานั้นมีการหายขาดหรือหายภายในกี่วันเทียบกับ  
การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน หากมีการศึกษาครั้งต่อไป สิ่งที่ควรเพ่ิมเติมนั้นคือการเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบ
กับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน รวมทั้งเปรียบเทียบกับความเชื่อในชุมชนอ่ืน จะเป็นตัวช่วยส าคัญในการบันทึก
หน้าประวัติศาสตร์ของชุมชนเอาไว้  
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