
บทสังวาสในเสภาเรื่องขนุช้างขุนแผน 
 

วาทิต ธรรมเชื้อ
*
 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาบทสังวาสในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของบทสังวาสที่ปรากฏใน
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน และศึกษาความสัมพันธ์ของตัว
ละครที่สะท้อนผ่านบทสังวาสในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน 
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของบทสังวาสที่ปรากฏมีสอง
ลักษณะ คือ บทสังวาสที่ปรากฏในรูปแบบของบทอัศจรรย์ 
และบทสังวาสที่ปรากฏในรูปแบบของบทอ่ืนตามขนบ 
วรรณคดีไทย ส่วนความสัมพันธ์ของตัวละครพบว่า เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครฝ่ายชายและฝ่ายหญิง อีกทั้ง
บทสังวาสยังแสดงถึงทัศนคติของคนในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นไว้ด้วย ในขณะเดียวกันการใช้บทสังวาสยังแสดงให้
เห็นทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของคนในสมัยรัตนโกสินทร์ 
รวมถึงส านึกทางเพศของคนสมัยนั้นด้วย 
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เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องรักสามเส้าที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวละครฝ่ายชายกับตัวละครฝ่าย
หญิง อาจเป็นเพราะมีโครงเรื่องที่มีลักษณะของการที่ให้  
ตัวละครเอกฝ่ายชายและ/หรือตัวละครเอกฝ่ายหญิง       
มีเหตุการณ์ ให้ต้องพลัดพราก จากนั้ นจึ งต้องแสดง
ความสามารถเพื่อพิสูจน์ตนเอง ในขณะที่ก าลังผจญภัยมักจะ
ได้ของวิเศษและแสดงความสามารถของตน ในเสภาเรื่องนี้
ตัวละครมีเหตุการณ์พิสูจน์ตนเองในฐานะตัวละครเอกหลาย
เหตุการณ์ เช่น ตอนขุนแผนออกป่าเพื่อหาของวิ เศษ 
ขุนแผนพานางวันทองหนี และพลายงามอาสาออกรบ   
เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ย่อมเป็นการกระท าเพื่อเป็นการ
สร้างสิทธิอันชอบธรรมของตัวละครเอก อีกทั้งถือเป็นการ
สร้างศักดิ์และสิทธิ์ในการเป็นตัวละครเอกด้วย  

ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจจะเรียกว่าความสัมพันธ์
เชิงผิวกล่าวคือ ความสัมพันธ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเม่ือตัวละครมี
การกระท าระหว่างกันอย่างผิวเผิน ไม่มีความสัมพันธ์ในแง่
ของการอยู่ร่ วมกันและมีความสัมพันธ์ เชิงกามารมณ์   
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมีการสร้างความสัมพันธ์เชิงลึก
ระหว่างตัวละครทั้งฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงโดยผ่าน “บทสังวาส” 
บทที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครฝ่ายชายกับตัวละคร
ฝ่ายหญิง ซึ่งมีลักษณะของการประทับใจ การพึงพอใจซึ่งกัน
และกัน การชอบพอกัน การอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการร่วม
ประเวณี อีกทั้งยังเป็นบทที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวละคร
ฝ่ายชายและตัวละครฝ่ายหญิงในทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
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ทางด้านการเมือง และความสัมพันธ์ทางด้านสังคมที่เคยมีอยู่
และจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จึงท าให้บทสังวาสแตกต่าง
จากบทอัศจรรย์ เนื่องจากบทอัศจรรย์เป็นฉากรัก (Love 
scene) ท่ีใช้ในการบรรยายหรือพรรณนาฉากที่ตัวละครฝ่าย
ชายกับตัวละครฝ่ายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันเท่านั้น บท
อัศจรรย์มักจะปรากฏอยู่ในรูปของฟ้าฝน หรือปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ อาจจะใช้วิธีพรรณนาในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กล่าวถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กล่าวถึงความนุ่มนวล ใช้
อาการเคลื่อนไหวหรือบอกทิศทาง ใช้มาตราวัด ชั่ง ตวง  
เป็นต้น ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าบทอัศจรรย์นั้นเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของบทสังวาสเนื่องจาก บทอัศจรรย์แสดงความสัมพันธ์
เพียงอย่างเดียวคือ การมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่บทสังวาส
กลับแสดงความสัมพันธ์ทั้งเชิงผิวและเชิงลึกด้วย  

บทสังวาสในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมีการเลือกใช้ค า
อย่างมีวรรณศิลป์ กล่าวคือ กวีมีการใช้การกล่าวด้วยวิธีอ้อม
ค้อม โดยอาจจะกล่าวถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หน่วยวัด 
ชั่ง ตวง เพื่อหลีกเลี่ยงความอนาจาร อีกท้ังกวียังหลีกเลี่ยง
ความหยาบคายอีกด้วย ดังนั้นบทสังวาสบางบทจึงไม่สามารถ
ใช้ค าที่แสดงถึงเพศสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน กวีจึงต้องใช้
วรรณศิลป์เข้าช่วยเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมของการใช้ค า 
บทสังวาสจึงสามารถวัดความสามารถของกวีได้อีกทางหนึ่ง 
คือ หากกวีคนใดที่สามารถใช้ค าที่สละสลวย ไม่หยาบคายแต่
เม่ืออ่านแล้วผู้อ่านสามารถรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของตัวละครได้
อย่างแนบเนียนก็จะถือว่ากวีคนนั้นมีความสามารถและปฏิภาณ
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ทางกวีเป็นอย่างดี กวีท่ีแต่งเสภาเรื่องนี้เป็นกวีที่มีความสามารถ
ในทางวรรณศิลป์ กล่าวคือ สามารถเลือกสรรค ามาใช้ในบท
สังวาสได้อย่างสละสลวยและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของตัวละคร
นั้นๆ เช่น บทสังวาสตอนที่นางสายทองไปหาเณรแก้วเพื่อนัด
แนะกับเณรแก้ว แต่เณรแก้วกลับเกี้ยวนางสายทองว่า 

 
อนิจจาไม่เวทนาสีกาพ่ี  ทุกวันนี้เณรน้องคะนึงหมาย 

รักพ่ีมิได้มีอารมณ์คลาย     พี่สายทองทิ้งน้องเสียกลางทาง 
เด็ดปลียังมีซึ่งใยเย่ือ     ได้มาพึ่งแล้วเผ่ือฉันไว้บ้าง 
ได้พิมเชยหรือจะเลยทิ้งพี่นาง     ก็เหมือนอย่างหว่านข้าวลงในดิน 
ถึงน้้าท่าฟ้าฝนจะแห้งแล้ง     อย่านึกแหนงว่าจะสูญเสียหมดสิ้น 
แต่ช้ันชั่วถึงว่าตัวมิได้กิน     นกหกผกบินได้เป็นทาน 
ถ้าหม่อมพี่มีคุณแก่ฉันเล่า     เห็นจะเปล่าเจียวหรือน้องมาอยู่บ้าน 
คงจะแทนคุณพี่มิได้นาน     ให้สมานเสมอพิมผู้นิ่มนวล 

   (ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๗๒) 
 

ตัวอย่างดังกล่าวนี้เห็นได้ว่าการเลือกสรรค าของกวีไม่
เพียงแต่จะท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร คือเณรแก้ว
กับนางสายทองแล้ว ยังมีความงามทางวรรณศิลป์ด้วย 
เนื่องจากกวีใช้วิธีอุปมาหรือการเปรียบเทียบเพื่อท าให้ผู้อ่าน
เกิดจินตภาพ กล่าวคือ ผู้อ่านเห็นภาพและมีความรู้สึกร่วมกับ
เณรแก้ว กวีได้ใช้การเปรียบเทียบหลายแห่ง เช่น เปรียบ
ความสัมพันธ์ของทั้งสองกับการเด็ดปลี หรือ พฤติกรรมหลัง
ความสัมพันธ์กับการหว่านข้าวในนา ซึ่งการเปรียบเทียบนี้ไม่
เพียงแต่จะให้ความรู้สึกที่จริงจังและจริงใจของเณรแก้วเท่านั้น 
แต่ยังแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองตัวด้วย 
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กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองมีลักษณะของการ
แสดงเงื่อนไข ดังที่นางสายทองได้กล่าวตอบเณรแก้วว่าจะช่วย
เม่ือเสร็จสิ้นความช่วยเหลือเณรแก้วจะต้องอุปถัมภ์นางสายทอง
ด้วย ดังที่เณรแก้วกล่าวว่า 

 
เงินทองของกินทั้งสิ้นนั้น จะแบ่งปันคนละครึ่งพอกึ่งส่วน 

ปรานีน้องสายทองช่วยชักชวน พอได้พิมจะประมวลสินบนมา 
ถ้วนช่ังต้ังให้พี่สายทอง  แต่สักเฟื้องหนึ่งน้องไม่ขอว่า 
ค่้าลงพี่จงสนทนา   ถึงเวลาบิณฑบาตจะคอยฟังฯ 

(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๗๒) 
 

ดังที่ ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าบทสังวาส
นอกจากจะแสดงความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วยังแสดงถึง
ความงดงามทางวรรณศิลป์ด้วย 

เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมีหลายตอนที่ใช้บทสังวาส
ระหว่างตัวละครฝ่ายชายกับตัวละครฝ่ายหญิงเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์แบบเชิงผิวและความสัมพันธ์แบบเชิงลึก การใช้
บทสังวาสในเสภาเรื่องนี้จะใช้ผ่านตัวละครซึ่งอาจแบ่งได้ ๓ 
กลุ่ม คือ กลุ่มตัวละครเอก กลุ่มตัวละครปฏิปักษ์ และกลุ่มตัว
ละครประกอบ ซึ่งทั้ง ๓ กลุ่มล้วนแต่มีการใช้บทสังวาสเพื่อ
แสดงความสัมพันธ์กันในด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
ลักษณะของบทสังวาสในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนจะเริ่มตั้งแต่
เม่ือตัวละครทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพบเจอกันแล้วเกิดความ
ประทับใจ มีการสานต่อความสัมพันธ์และมีการพัฒนา
ความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นการแต่งงานหรือการอยู่ร่วมกันฉันท์
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สามี-ภรรยา ไม่เพียงเท่านั้นบทสังวาสยังหมายรวมถึงบทที่
แสดงถึงความสัมพันธ์หลังจากการแต่งงานด้วย   

ในเสภาเรื่องนี้จะเห็นถึงการใช้บทสังวาสตามขั้น
ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งบทสังวาสในเรื่องนี้ ขั้นแรก
จะเห็นได้จากตอนที่นางพิมพิลาไลยได้ไปฟังเทศน์มหาชาติ
ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างนางพิมพิลาไลยกับขุนแผน
(ขณะนั้นเป็นเณรแก้ว) ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น
ความประทับใจครั้งแรกระหว่างตัวละครเอกท้ังสอง 

 
ให้เณรอ้นเดินน้าแบกคัมภีร์ มาจากกุฎีถึงศาลา 

นั่งต่้ามากว่าสงฆ์ส้ารวมกาย  ชม้ายเห็นเจ้าพิมผู้นิ่มหน้า 
พิมน้อยพอชม้อยไปปะตา  อายหน้าก้มนิ่งอยู่ในที 
เณรพลายจึงร่ายละลวยซ้้า  ประจ้าจิตประสมเนตรวิเศษศรี 
ก้าลังมนต์ดลพิมให้ยินดี  ไม่ขาดที่จะแลล่อไปต่อตา 
พอสบพักตร์เณรพยักให้ทันใด ด้วยน้้าใจผูกพันกระสันหา 
เชิญกระหยับมานี่เถิดสีกา  ท่านสมภารไม่มาอาพาธไป 
จึงให้ข้าเจ้ามาเทศนา  ท่านเจ้ากัณฑ์จะว่าเป็นไฉน 
นางพิมยิ้มตอบไปทันใด  ไหนไหนก็เหมือนกันไม่ฉันทา 
...................................... 
พูดพลางย้ิมเหลือบไปปะตา  ก็เสือกพานหมากมาให้สายทอง 
ก้มกรานตั้งพานหมากอังคาส  ขึ้นธรรมาสน์จับจบคัมภีร์จ้อง 
มือจับหนังสือถือประคอง  อ่านต้องตามบทจุณณีย์ 

(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๖๑) 
 

 ขั้นต่อมาคือ การสานต่อความสัมพันธ์ กล่าวคือ  
การสานต่อความสัมพันธ์ไม่ได้หมายความว่าการเกี้ยวพาราสี
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เพียงอย่างเดียว การสานต่อความสัมพันธ์ยังหมายรวมไปถึง
การตกลงถึงผลประโยชน์ร่ วมกันอีกด้วย ส าหรับในคู่
ความสัมพันธ์ของขุนแผน (เณรแก้ว) กับนางวันทอง (นาง
พิมพิลาไลย) นั้นแสดงออกเพียงการเกี้ยว พาราสีเท่านั้นไม่พบ
การสานต่อทางความสัมพันธ์ถึงผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ดังที่
กวีพรรณนาไว้ว่า 
 
 อนิจจาแก้วตาของพี่เอ๋ย กระไรเลยด่วนขับเสียง่ายง่าย 
พี่รักพิมปิ้มจะตีให้ตนตาย  พึ่งเว้นวายวันนี้ได้พบน้อง 
กลับไปกว่าจะได้มาขอสู่  ยังไม่รู้ว่าจะได้ประสมสอง 
เกลือกท่านมารดามิปรองดอง ยิง่ไกลน้องนับวันจะจืดจาง 
งามปลื้มแม่จะลืมลงทุกวัน  สารพันรวนเรจะเหห่าง 
ถึงประสบพบกันที่กลางทาง  คงระคางไปไม่เหมือนแต่ก่อนมา 
ถ้ามั่นคงปลงใจว่ารักแก้ว  แท้แล้วอย่าให้ห่างเสน่หา 
ขอฝากดวงจิตเจ้าจงเมตตา  แต่ครั้งคราเดียวเถิดอย่าถือใจ 
    (ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๙๐) 

 

 หลังจากขั้นการสานต่อความสัมพันธ์แล้ว มักจะพบว่า
บทสังวาสที่ปรากฏต่อจากขั้นนี้มักจะเป็นบทอัศจรรย์ซึ่งก็แสดง
ถึงความสัมพันธ์ในเชิงลึกด้วย ในตอนที่พลายแก้วลอบขึ้นหา
นางพิมพิลาไลย จะเห็นได้ ว่ ากวี ได้ ใช้ วิ ธี การกล่ าวถึ ง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงความหยาบคาย ดังที่
กวีได้พรรณนาไว้ว่า 
 
   พระจันทร์แจ่มกระจ่างนภากาศ  เทวราชเร่งราชรถา 
สถิตในทิพรัตน์ลีลามา  อับแสงดาราดิเรกราย 
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สกุณากาไก่สนั่นก้อง  น้้าค้างต้องบุปผชาติแย้มขยาย 
แมลงภู่เคล้าเกสรขจรจาย  พระสุริย์ฉายเร่งรีบรถทะยาน 
เผยอแย้มแจ่มกระจ่างสว่างทิศ  สะดุ้งจิตกล่าวเกลี้ยงด้วยค้าหวาน 
จะลาพิมนิ่มสนิทคิดร้าคาญ  ปิ้มปานจะตายจากพรากพิมไป 
    (ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๙๙) 

 

 ขั้นต่อมาคือการแต่งงานหรือการอยู่ร่วมกันฉันท์
สามี-ภรรยา ซึ่งจะปรากฏตั้งแต่พิธีสู่ขอจนถึงพิธีแต่งงาน 
การอยู่ร่วมกันฉันท์สามี-ภรรยานั้นแสดงถึงความสัมพันธ์
ของระบบครอบครัวในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็น
ระบบครอบครัวขยาย กล่าวคือ สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นนั้นเป็นครอบครัวใหญ่ที่ มีองค์ประกอบทั้งสามี 
ภรรยา และญาติของฝ่ายหญิง การแต่งงานในสมัยนี้ฝ่าย
ชายจะแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิง เนื่องจากจะต้องเป็นหลักใน
การประกอบอาชีพ คือ การท ากสิกรรม การแต่งเข้าของ
ฝ่ายชายจึงเป็นความสัมพันธ์แบบการผลิตด้ วย ส าหรับ
ค่านิยมประการหนึ่งในการเลือกลูกเขย คือ จะต้องเป็นที่
ขยันขันแข็ง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในกิจการด้วย ดังที่
นางศรีประจันได้กล่าวตอบนางทองประศรีในตอนที่นาง 
ทองประศรีสู่ขอนางพิมพิลาไลยว่า 
 
 ศรีประจันได้ฟังทางหัวเราะ จ้าเพาะจะมาอ้อมค้อมว่า 
เราก็เป็นเพ่ือนบ้านกันนานมา ลูกข้าข้าจะหวงไว้ท้าไม 
............................................. 
ถึงเงินทองเป็นพ่อแม่ให้  ไม่รู้รักษาไว้ก็ฉิบหาย 
ตูจะขอถามความท่านยาย  ลูกชายนั้นดีหรืออย่างไร 
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ไม่เล่นเบี้ยกินเหล้าเมากัญชา  ฝ่ินฝามันสูบบ้างหรือไม่ 
จะสูงต้่าด้าขาวสักคราวใคร  ตูยังไม่เห็นแก่ตาว่าตามจริง ฯ 

(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๑๕๘) 
 

 ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าค่านิยมการเลือกลูกเขยจะต้อง
เป็นผู้ที่รักษากิจการหรือสมบัติของพ่อแม่อีกทั้งยังต้องเป็นผู้
มีความประพฤติดีอีกด้วย คือ ไม่ดื่มเหล้า ไม่ข้องเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด และจะต้องมีบุคลิกที่ดีอีกด้วย 
 ส่วนขั้นสุดท้ายคือ ความสัมพันธ์หลังแต่งงาน  
พลายแก้วเม่ือแต่งงานกับนางพิมพิลาไลยแล้ว สมเด็จ     
พระพันวษาทรง พระกรุณาโปรดฯให้พลายแก้วไปท าสงครามที่
เชียงใหม่ เม่ือกลับมาจากการท าสงครามแล้วพลายแก้วได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นขุนแผน ในขณะที่พลายแก้วไปท าสงคราม
นางพิมพิลาไลยล้มป่วยและเปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทอง กอรป
กับขุนช้างใช้อุบายท าให้นางวันทองต้องแต่งงานกับขุนช้าง  
จึงท าให้ความสัมพันธ์หลังแต่งงานของขุนแผนและนางวันทอง
ไม่ราบรื่น อีกทั้งขุนแผนยังได้พานางลาวทองกลับมาด้วย  
การทะเลาะวิวาทระหว่างนางวันทองกับนางลาวทองนั้นท าให้
ขุนแผนตัดสินใจทิ้งนางวันทอง ความสัมพันธ์หลังแต่งงานนี้
ปรากฏในบทสังวาสตอนที่นางวันทองผูกคอตาย ดังที่กวีได้
พรรณนาไว้ว่า 
 
    ผิดแล้วพ่อพลายพลอยทิ้งขว้าง  จะหลีกหนีอ้ายขุนช้างกระไรได้ 
หนักอกแม่จะยกให้มันไป  เมื่อไม่รักใคร่ในอารมณ์ 
แต่อายุเพียงนี้มีสองผัว  แสนชั่วแสนถ่อยทุกเส้นผม 



๑๐ | จุลสารสาส์นไทย 

 

มีแต่จะอับอายไม่วายตรม  ชีวิตสิ้นดินถมก็ชื่อลือ 
ความเจ็บเท่าไรจะรู้หาย  ความอายเมื่อไรจะสิ้นชื่อ 
ดังหมึกสักปักไวท้ี่หลังมือ  ยังจะรื้อรักรูปไปไยมี 
ตายเสียตายเถิดประเสริฐกว่า  คว้าได้เชือกลากมาจากท่ี 
ยกมือกราบงามลงสามที  ชาตินี้น้องพลัดพ่อพลายแก้ว 

(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๒๕๘) 
 

 ความสัมพันธ์หลังแต่งงานระหว่างขุนแผนกับนาง  
วันทองนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ของสามี-ภรรยาที่มี
ปัญหามาจากมือที่สาม คือ ขุนแผนมีอนุภรรยาในสังคมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการที่ฝ่ายชายมีภรรยาหลายคนนั้น
ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดจารีตประเพณี แต่กลับเป็นการแสดงถึง
อ านาจและบารมีของฝ่ายชาย แต่การที่นางวันทองไม่ยอมนาง
ลาวทองนั้นเป็นเพราะนางวันทองย่อมรู้ถึงความสูญเสียอ านาจ 
คือ อ านาจในครัวเรือนซึ่งเป็นอ านาจในการปกครองคน 
เนื่องจากนางลาวทองเป็นภรรยาที่ขุนแผนเลือกเองจึงท าให้
นางวันทองควบคุมนางลาวทองได้ยากขึ้น นางวันทองจึง
เหมือนสูญเสียอ านาจในการปกครอง อาจจะกล่าวได้ว่า
ความสัมพันธ์หลังแต่งงานของขุนแผนกับนางวันทองมีเรื่อง
ของอ านาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
 ล าดับขั้นความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการใช้
บทสังวาสในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครฝ่ายชายกับตัวละครฝ่ายหญิงตั้งแต่ต้นจนจบ 
ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมการมีคู่ของคนไทยในสมัยโบราณ 
กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของชาย-หญิง ในเชิงสังวาสนั้น 
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เริ่มต้นจากความพึงพอใจซึ่งกันและกันจนน าไปสู่ความรัก
และตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน (แต่งงาน อยู่กันเป็นครอบครัว) 
และสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างคู่นั้นด้วยการตายหรือการ
หย่าร้าง 

การใช้บทสังวาสในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นพบ
ใน ๒ ลักษณะ คือ การใช้ทางตรง กล่าวคือ กวีจะพรรณนา
ความรู้สึกของตัวละครโดยผ่านบทเกี้ยวพาราสีตามขนบ 
วรรณคดีไทย ในขั้นนี้ตัวละครมักจะมีการใช้ค าพูดเพื่อ   
โอ้โลมให้อีกฝ่ายลุ่มหลง เชื่อฟัง บางครั้งอาจจะถึงหลงรักก็ได้ 
ดังเช่น ในตอนที่เณรแก้วเกี้ยวนางสายทองว่า 

 
    สายทองรับหมากใส่ปากเค้ียว   กระสันเสียวสยองพองเกศ ี
ความรักเร็วเล่นแสนทวี  เมื่อกระนี้แล้วมาตกกับสายทอง 
อีคนจนส้าหรับทนแต่ฝ่ายทุกข์ คราวสนุกแล้วก็เงียบอยู่ในห้อง 
ตัวข้าอุปมาเหมือนใบตอง  ประคองห่อหุ้มขนมไว ้
แก้สาดเสียสิ้นกินแต่ของ  อันใบตองหาทะยาทะแยไม่ 
เป็นคนจนก็ต้องทนระก้าไป  มิให้สูญสิ้นทั้งสองรา 
ท้าคุณไว้เถดิสีกาพี ่  ชั่วดีคงจะเห็นไปภายหน้า 
มิทีหนึ่งก็ทีหนึ่งนะสีกา  จะออกปากชมว่าเจ้าเณรดี 
ซึ่งข้อว่าค้าก่อนจงผ่อนโกรธ  ขอโทษเสียเถิดสีกาพ่ี 
เวทนาสีกาทุกราตรี   ไหนต้องตีขอเปิดผ้าห่มดู 
สายทองอึดอัดท้าขัดใจ  นี่อะไรเจ้าเณรเถรตู้ 
มาฉกชักผ้าห่มชมชู   นมจู้เจ้าเณรนี้ราคี ฯ 

(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๑๑๗) 
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ลักษณะอีกประการคือ การใช้ทางอ้อม กวีจะใช้บท
สังวาสโดยผ่านบทต่างๆ ตามขนบนิยมในการแต่งวรรณคดี
ไทย ดังที่กล่าวไปแล้วว่าบทสังวาสในเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน
นั้นครอบคลุมตั้งแต่ตัวละครเริ่มมีความสัมพันธ์กันจนถึง
ความสัมพันธ์หลังแต่งงาน เพราะฉะนั้นบทสังวาสในเรื่องนี้จึง
ไม่ได้จ ากัดอยู่ เพียงแต่ในบทเกี้ยวพาราสีหรือบทอัศจรรย์
เท่านั้น แต่บทสังวาสของเรื่องนี้ยังขยายวงกว้างไปถึงบท
พรรณนาทั่วไป บทชมธรรมชาติ บทชมโฉม หรือแม้แต่ในบท
สระสรงทรงเครื่องด้วย ดังเช่นตอนที่ขุนแผนพรากนางลาวทอง
เพราะขุนช้างใส่ความว่าขุนแผนทิ้ งเวร จึงท าให้สมเด็จ      
พระพันวษากริ้วและทรงให้กักนางลาวทองไว้ในวัง กวีพรรณนา
ผ่านบทครวญที่แสดงความรู้สึกนึกคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของ 
ตัวละครไว้ว่า 

 
ลาวทองน้องรักประจักษ์จิต ดังคมกริชกรีดทรวงออกเป็น

สองสะอ้ืนออกปากว่าน้้าตานอง พ่อครองเมียอยู่ไม่ถึงป ี
จะจากอกเหมือนตกเมรุมาศ  จะกลิ้งตายกายขาดลงเป็นผี 
กระดูกเย็นเช่นผงเถ้าธุลี  สิ้นสีทินกรไม่ผ่อนทุกข์ 
เดือนแรมน้องจะแรมไปตามเดือน เดือนข้ึนฟั่นเฟือนไม่มีสุข 
จนสิ้นมิคสัญญีกลียุค  จะเฝ้าปลุกปล้้าโศกไม่เคลื่อนคลาย 
................................................. 
ขุนแผนผินปลอบประโลมขวัญ จะไกลกันไปแล้วนะแก้วพ่ี 
พลัดแก้วแววตาด้วยปรานี  เพราะพ่ีมาเป็นเหตุให้จ้าไกล 
รักเมียเหมือนชักให้รักร้าง  ดังพี่ขว้างเจ้าลงทะเลใหญ่ 
น้อยเอ๋ยผลกรรมเราท้าไว้  จะร้องไห้ไปจนเลือดตากระเด็น 

(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๓๒๘) 
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ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าบทสังวาสท่ีผ่านบทครวญของ
ขุนแผนนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา
ของขุนแผนกับนางลาวทอง กล่าวคือ ขุนแผนกับนางลาวทอง
มีความสัมพันธ์แบบเชิงลึก (การได้เป็นสามี-ภรรยา) เม่ือนาง
ลาวทองถูกลงโทษด้วยการกักไว้ในวังจึงท าให้ขุนแผนซึ่งเป็น
สามีย่อมแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความ
รับผิดชอบนี้ขุนแผนไม่สามารถแสดงออกมาเป็นการกระท าได้ 
เนื่องจากขุนแผนไม่มีอ านาจ จึงได้แสดงความรับผิดชอบ
ออกมาทางความรู้สึก ดังที่ขุนแผนกล่าวว่า “พลัดแก้วแววตา
ด้วยปรานี เพราะพี่มาเป็นเหตุให้จ้าไกล รักเมียเหมือนชักให้
รักร้าง ดังพี่ขว้างเจ้าลงทะเลใหญ่”   

 
บทสังวาสในบทชมธรรมชาติในเสภาเรื่องขุนช้าง

ขุนแผนท าให้เห็นว่าขุนแผนมีความสัมพันธ์ทั้งแบบเชิงผิวและ
เชิงลึก เช่น ในตอนขุนแผนชมดง กวีได้พรรณนาไว้ว่า 

กุมารทองน้าหน้าพาจร ข้ามดอนเขาเขินเนินไศล 
พระพายพัดเกสรขจรไกล  หอมตลบอบไปในพนา 
ดื่นดอกออกช่อบุปผชาต ิ  ดาดาษหว่างเวิ้งจัวหวัดผา 
จึงช้ีชวนวันทองน้องพ่ีอา  เจ้าดูพรรณบุปผาน่ายวนใจ 

(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๔๒๕) 
 

 บทชมธรรมชาตินี้จะเห็นว่ามีการแสดงความสัมพันธ์
กันในเชิงผิว กล่าวคือ ขุนแผนกับนางวันทองนั้นแสดงความ
รักโดยผ่านการชมธรรมชาติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่หนุ่มสาวที่
อยู่ในวัยรุ่นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนิยมแสดงออกให้แก่กัน  
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 นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์แบบเชิงลึก คือ ตอน
ที่ขุนแผนชมดอกไม้ให้นางวันทองฟัง ซึ่งการชมดอกไม้นี้ยัง
กล่าวถึงความสัมพันธ์เม่ือครั้งขุนแผนยังเป็นเณรแก้วและ
นางวันทองยังใช้ชื่อว่านางพิมพิลาไลย ขุนแผนได้ใช้วิธีการ
กล่าวชมดอกไม้แล้วชวนให้นึกเรื่องราวในอดีต เช่น เม่ือเห็น
ดอกนางแย้มก็นึกถึงนางพิมพิลาไลยในไร่ฝ้าย โดยเฉพาะ
ดอกซ่อนชู้ที่นึกถึงคราวที่ขุนแผนกับนางวันทองลักลอบเป็น 
ชู้กัน ดังที่กวีได้พรรณนาไว้ว่า 
 
    พระจันทรจรแจ่มกระจ่างแจ้ง ส่องแสงช่อชูดูไสว 
นางแย้มแย้มยิ้มอยู่ริมไพร  เหมือนที่ไร่ฝ้ายพิมเจ้ายิ้มแย้ม 
ซ่อนชู้ชูช่ออรชร   เหมือนเราซ่อนเป็นชู้คู่แฉล้ม 
ซ่อนกลิ่นส่งกลิ่นประทิ่นแกม  เหมือนกลิ่นแก้มโฉมยงเมื่อส่งตัว 
เล็บมือนางกางกลีบกะทัดรัด  เหมือนมือเจ้าปรนนิบัติพัดวีผัว 
บานเย็นบานสะพรั่งฝ่ังสระบัว เหมือนเย็นเช้าเย้ายั่วอยู่กับน้อง 
มะลิวัลย์พันระก้าข้ึนแกมจาก  ได้สามวันกรรมพรากไปจากห้อง 
จ้าปีเคียงโศกระย้าผกากรอง  พี่โศกเศร้าเฝ้าตรองกว่าสองปี 
อบเชยเผยกลิ่นกลั้วสุกรม  วันนี้ได้เชยชมสมสุขพ่ี 
สายหยุดกุหลาบอาบอวลดี  ขอหยุดชมจูบทีเถิดสาวน้อย 

(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๔๒๕) 
 

ความสัมพันธ์แบบเชิงผิวและเชิงลึกที่เกิดจากบทสังวาส
นั้น นอกจากจะท าให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครแล้ว ยังท า
ให้เห็นถึงลักษณะของตัวละคร ตลอดจนความขัดแย้งของตัว
ละครด้วย กล่าวคือ กวีได้สร้างตัวละครคู่ตรงข้ามอย่างขุนแผน
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และขุนช้าง เม่ือพิจารณาจากบทสังวาสแล้วจะเห็นถึงความเป็น
คู่ตรงข้ามของตัวละครนี้อย่างชัดเจน 
 ในด้านรูปร่างลักษณะหน้าตา ขุนแผนมีลักษณะที่
ดีกว่า ขุนช้างทุกประการ ส่วนขุนช้างนั้นมีรูปร่างหน้าตา
อัปลักษณ์ โดยเฉพาะเอกลักษณ์ คือ หัวล้าน จึงท าให้เม่ือมี
การสังวาสระหว่างขุนแผนกับนางวันทอง และขุนช้างกับนางวัน
ทองจึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
 เม่ือพิจารณาบุคลิกและพฤติกรรมของท้ังขุนแผนและ
ขุนช้างจะพบว่าท้ังสองมีพฤติกรรมทางเพศที่แตกต่างกันด้วย 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นความจงใจของกวีที่จะสร้างตัวละครให้เป็น
ปฏิปักษ์ตั้งแต่ต้น คือ ในตอนที่ขุนแผนและขุนช้างเกิดนั้น
มารดาของทั้งสองได้ฝันแบบบุรพนิมิตถึงลักษณะของตัวละคร
ทั้งสองไว้ว่า 
 
ขุนแผน 
จะมากล่าวถึงนางทองประศรี 
นอนด้วยสามีในเรือนใหญ่ 
นิมิตฝันนั้นว่าท้าวสหัสสนัยน์ 
ถือแหวนเพชรเม็ดใหญ่เหาะดั้นมา 
ครั้นถึงจึงย่ืนแหวนนั้นให้ 
นางรับแหวนไว้ด้วยหรรษา 
แสงเพชรส่องวาบปราบเข้าตา 
ตื่นผวาคว้าทั่วปลุกผัวพลัน 
............................................. 
ฝันว่าได้ธ้ารงค์วงวิเศษ 
ของโกสีย์ตรีเนตรอันเฉิดฉาย 

ขุนช้าง 
ฝ่ายนางเทพทองนั้นนอนหลับ 
พลิกกลับก็เพ้อละเมอฝัน 
ว่าช้างพลายตายกลิ้งตลิ่งชัน 
พองข้ึนหัวนั้นเน่าโขลงไป 
ยังมีนกตะกรุมหัวเหม่ 
บินเตร่เร่มาแต่ป่าใหญ่ 
อ้าปากคาบช้างแล้ววางไป 
เข้าในหอกลางที่นางนอน 
ในฝันนั้นว่านางเรียกนก 
เชิญเจ้าขรัวหัวถกมานี่ก่อน 
นางคว้าได้ตัวเจ้ากล้อน 
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เพชรรัตน์อร่ามงามเพริศพราย 
บรรยายว่าเป็นสิ่งมีมงคล 
จะมีครรภ์ลูกนั้นจะเป็นชาย 
ดังทหารนารายณ์มาปฏิสนธิ์ 
กล้าหาญการรณรงค์คงทน 
ฤทธิรณปราบท่ัวทั้งแดนไตร 
ซึ่งว่าเพชรรัศมีสีกล้า 
ภายหน้าจะได้เป็นทหารใหญ่ 
มียศศักดิ์เป็นพระยาข้าใช้ 
ร่วมพระทัยทรงธรรม์พระพันปี 
(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๓) 
 

กอดนกกับช้างนอนสบายใจ 
........................................ 
แต่ลูกของเรานี้จะขายหน้า 
หัวล้านแต่ก้าเนิดเกิดมา 
จะมั่งมีเงินตรากว่าห้าเกวียน 
ฝ่ายนางเทพทองไม่รับพร 
กุมท้องขย้อนไม่หายเหียน 
โคตรแม่มึงช่างมาให้อาเจียน 
อ้ายหัวเลี่ยนโล้นเกลี้ยงจะเลี้ยงไย ฯ 
 
(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๔) 
 

 การสร้างตัวละครให้มีความต่างทั้งด้านหน้าตาและ
ด้านบุคลิกภาพนั้นน าไปสู่บทสังวาสของตัวละครทั้งสอง คือ 
ขุนแผนและขุนช้าง ที่มีการสังวาสกับนางวันทองหรือที่เรียกว่า 
“บทอัศจรรย”์ ซึ่งสังเกตได้ว่าการสังวาสของตัวละครดังกล่าวมี
ความแตกต่างทั้งพฤติกรรมและการเลือกใช้ค าของกวีด้วย  
 
ขุนแผนกับนางวันทอง 
พระจันทร์แจ่มกระจ่างนภากาศ 
เทวราชเร่งราชรถา 
สถิตในทิพรัตน์ลีลามา  
อับแสงดาราดิเรกราย 
สกุณากาไก่สนั่นก้อง  
น้้าค้างต้องบุปผชาติแย้มขยาย 
แมลงภู่เคล้าเกสรขจรจาย  
พระสุริย์ฉายเร่งรีบรถทะยาน 

ขุนช้างกับนางวันทอง 
อัศจรรย์ฟ้าลั่นฝนตกปรอ 
เสียงจ้อไหลอาบซาบแผ่นดิน 
กุ้งปลาดีใจไล่ผุดโผล่ 
แต่ล้วนตัวโตโตเข้าเคล้าหิน 
เทโพเทพาเที่ยวหากิน 
ว่ายวารินช้าแรกแทรกถึงพื้น 
วันทองหมองศรีมีแต่ทุกข์ 
ข้างขุนช้างเป็นสุขส้าราญรื่น 
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เผยอแย้มแจ่มกระจ่างสว่างทิศ 
สะดุ้งจิตกล่าวเกลี้ยงด้วยค้าหวาน 
จะลาพิมนิ่มสนิทคิดร้าคาญ  
ปิ้มปานจะตายจากพรากพิมไป 
(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๔: ๙๙) 

รักนางพ่างเพียงจะกล้้ากลืน 
หญิงอื่นหมื่นแสนพี่ไม่รัก 
 
 
(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๔: ๒๙๐) 
 

ตัวอย่างทั้งสองจะเห็นได้ว่ารูปลักษณ์ของตัวละครทั้ง
สองต่างกันอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังพบว่าความพึงพอใจใน
รูปลักษณ์ของขุนแผนเป็นผลให้นางวันทองต้องการท่ีจะสาน
ความสัมพันธ์ต่อ บทสังวาสนี้นอกจากจะท าให้เห็นถึงความรู้สึก
และรูปลักษณ์ที่ต่างกันของตัวละครแล้ว ยังท าให้เรื่องด าเนิน
ต่อไปได้ กล่าวคือ ขุนแผนจึงให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอนางวันทอง ส่วน
นางวันทองเมื่อสังวาสกับขุนช้างแล้วก็ท าให้ขุนช้างเข้าใจว่า 
พลายงามเป็นลูกของขุนช้างด้วย 

บทสังวาสที่ปรากฏในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนจึงท าให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครฝ่ายชายกับตัวละครฝ่าย
หญิงซึ่งมีผลต่อโครงเรื่องรวมไปถึงการด าเนินเรื่องด้วย     
บทสังวาสของเรื่องนี้จึงสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์แบบ  
เชิงผิวและแบบเชิงลึก รวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ในแง่ของ
อ านาจในเรื่องศักดิ์ศรี เกียรติยศ ความอับอาย การเอาชีวิต
รอด กลอุบาย รวมถึงเรื่องจิตวิญญาณ เพื่อท าให้เรื่องด าเนิน
ไปได้และท าให้เกิดความสมจริงในเรื่อง เนื่องจากมีเหตุผลมา
รองรับว่าเหตุการณ์ เหล่านี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรด้วย นิธิ  
เอียวศรีวงศ์ ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง เซ็กซ์กับอ านาจ ว่า  
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“. . .ในความสัมพันธ์เชิงกามารมณ์ วัฒนธรรมไทย (อย่างน้อยก็
วัฒนธรรมโบราณ) ไม่ได้ถือว่าหญิงชายเสมอภาคกัน เมื่อหญิงชายมี
ความสัมพันธ์ทางกามารมณ์กัน ท่านเรียกว่าการ “ได้เสีย” (เป็นเมีย
ผัว) ชายเป็นฝ่ายได้และหญิงเป็นฝ่ายเสีย ...ท่านเรียกว่า “เสียตัว” แต่
ไม่ได้หมายถึงความสึกหรอทางร่างกาย ...แต่ผมเข้าใจว่าจะหมายถึง
เสียจิตวิญญาณ หรือพูดอย่างโบราณก็คงหมายถึงเสียขวัญบางดวง
กระมัง เมื่อเสียตัวแล้ว ขวัญบางดวงก็จะถูกผู้ชายครอบง้าไปด้วย 
เพราะโบราณถือว่าเมื่อได้เสียกันแล้วก็ต้องเป็นเมียผัวกันและการเป็น
เมียนั้นท่านถือว่าเป็นรอง การเสียตัวจึงเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะต้อง
สูญเสียจิตวิญญาณไปด้วย และในทางตรงกันข้ามผู้ชายที่ “ได้ตัว” 
ผู้หญิงมามาก จึงได้ครอบครองจิตวิญญาณมากหรือได้ครองขวัญมาก 
จึงมีอ้านาจ...”  

(นิธิ เอียวศรีวงศ์, ๒๕๔๕: ๑๔) 
 

จากข้อคิดเห็นของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ท าให้เห็นว่า 
ผู้หญิงมีความเป็นรองทางอ านาจเม่ือมีความสัมพันธ์แบบเชิงลึก 
(ความสัมพันธ์ เชิ งกามารมณ์ ) กล่ าวคือ เม่ือผู้ หญิ งมี
ความสัมพันธ์เชิงกามารมณ์กับผู้ชายแล้ว ผู้หญิงต้องสูญเสียทั้ง
อ านาจ ความเป็นส่วนตัว ตลอดจนจิตวิญญาณ ดังนั้นในขณะ
ที่ตัวละครฝ่ายชายมีความสัมพันธ์เชิงกามารมณ์กับตัวละครฝ่าย
หญิงแล้ว จึงหมายความว่า อ านาจ สิทธิ และจิตวิญญาณของ
ตัวละครฝ่ายหญิงก็ถูกตัวละครฝ่ายชายครอบง าและลิดรอน 
ดังเช่นตอนที่ขุนแผนขึ้นเรือน ขุนช้างแล้วพบกับนางแก้วกิริยา
เนื่องจากขุนแผนเข้าห้องผิด ขุนแผนจึงมีการสังวาสกับนาง 
แก้วกิริยาด้วย กวีได้พรรณนาไว้ว่า 
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    ว่าพลางทางเปลื้องเครื่องราด   แขวนพาดฉากลงประจงจับ 
อุม้นางวางตักสะพักรับ  ก็ทอดทับระทวยลงดังท่อนทอง 
พระพายชายพัดบุปผชาต ิ  เกสรสาดหอมกลบตลบห้อง 
ริ้วริ้วปลิวชายสไบกรอง  พระจันทร์ผันผยองอยู่ยับยับ 
พระอาทิตย์ชิงดวงจันทร์พระจันทร์เด่น ดาวกระเด็นใกล้เดือนดาราดับ 
ห่ิงห้อยพร้อยไม้ไหวระยับ  แมลงทับท่องเท่ียวสะเทือนดงฯ 

   (ขุนข้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๓๗๖)  
 

 บทสังวาสระหว่างขุนแผนกับนางแก้วกิริยานั้นแสดง
ให้เห็นถึงจิตวิญญาณของผู้หญิงที่เสียไปพร้อมกับการสังวาส 
ดังที่นางแก้วกิริยาได้กล่าวตัดพ้อขุนแผนว่า 
 
 สะอึกสะอื้นอ้อนแล้วถอนใจ น้้าตาไหลซกซกลงตกตัก 
แค้นใจที่มาไล่ข่มเหงนัก  แล้วจะลักวันทองไปเที่ยวไพร 
ตัวท่านส้าราญระริกรื่น  ข้านี่นับคืนคอยละห้อยไห้ 
เพลินป่าพ่อจะมาต่อปีไร  ขุนช้างก็จะไล่พาโลต ี

(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๓๗๗) 
 

บทสังวาสดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการลิดรอนสิทธิ์
ของผู้หญิง กล่าวคือ เม่ือนางแก้วกิริยาได้เป็นภรรยาของ
ขุนแผนแล้ว ขุนแผนจึงขอร้องให้นางช่วยชี้ห้องนอนของขุนช้าง 
นางแก้วกิริยาซึ่งมีฐานะเป็นภรรยาของขุนแผนมีความรู้สึก
เหมือนตนจะถูกทิ้ง แต่ก็ต้องจ ายอมเนื่องจากเป็นค าสั่งของสามี 
ดังที่กวีพรรณนาความว่า 

“นางแก้วกิริยาย่ิงอาลัย   แข็งใจช้ีแจงต้าแหน่งห้อง 
ตรงนี้แน่แลไปอย่าเมินมอง   ล่วงสองชั้นเข้าไปห้องใน” 
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นอกจากนี้ บทสังวาสที่ปรากฏในเสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผนยังถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติเรื่อง
เพศศึกษาด้วย นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๒๕๔๕: ๔) ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือบท (X) อัศจรรย์ในวรรณคดีว่า  

 
“  ...ลักษณะอันแรกสุดถ้าเราดูจากวรรณคดี ถ้าเป็นวรรณคดีราช
ส้านักก็จะเห็นได้ว่ามีการพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ในบทอัศจรรย์เป็น
ปกติธรรมดา ซึ่งก็คือการบอกให้รู้เรื่องเพศสัมพันธ์โดยทางอ้อม ...
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สอนในวรรณคดีไทยหรือเพศสัมพันธ์
ที่สอนกันผ่านวรรณคดีไทยนั้น ไม่ใช่การสอนเทคนิควิธีหรือสุขภาพ
อนามัย แต่เป็นการปลูกฝังทัศนคติที่มองเรื่องเพศเป็นปกติธรรมดา
ในชีวิต ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายหรือเป็นเรื่องใหญ่จนเกินไป เป็นเรื่อง
ปกตธิรรมดาส่วนหนึ่งในชีวิตคนท้ังนั้น...”  
 

บทสังวาสที่ปรากฏในเสภาเรื่องนี้เป็นบทที่แสดงให้
เห็นถึงทัศนคติของคนในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ว่า “เพศ” เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่จนเกินไป
และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคน เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณ
ของการสืบเผ่าพันธุ์ (Pro-creation) บทสังวาสจึงมีลักษณะ
เป็นขนบทางวรรณคดีไทยในฐานะของบทที่จะแสดงฉาก
ความสัมพันธ์ของตัวละครที่ไม่ใช่เรื่องการร่วมเพศเพียงอย่าง
เดียว โดยการมองผ่านบทชมธรรมชาติ บทพรรณนา บท
เกี้ยวพาราสี บทชมโฉมหรือแม้กระทั่งบทอัศจรรย์ มากกว่า
ที่จะพยายามสะท้อนความเป็นจริงในเรื่องของความสัมพันธ์
ทางเพศของคนไทยในอดีต 
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บทสังวาสในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ยังแสดงถึง
ทัศนคติของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในเรื่องเพศซึ่ง
เป็นเรื่ องที่ ไม่แยกออกจากครอบครัว กล่าวคือ เม่ือมี
ความสัมพันธ์ทางเพศแล้วก็มักจะมีทัศนคติที่เกี่ยวพันกับการมี
ครอบครัวหรือการตั้งครอบครัวเสมอ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
(๒๕๔๕: ๖) ให้ความเห็นว่า  

 
“  ...การมีเพศสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทยนั้นอาจจะมีความส้าคัญยิ่ง
กว่าพิธีแต่งงาน กล่าวคือ คนไทยรู้สึกว่าตัวเป็นเมียใคร หรือตัวเป็น
ผัวใครก็ต่อเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันมากกว่าเรื่องของพิธีแต่งงาน เรื่องพิธี
แต่งงานนั้นเป็นเรื่องที่บอกให้สังคมรู้ว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีภรรยาเกิดขึ้นแล้ว แต่ความรู้สึกที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์
กัน แม้จะไม่แต่งงานกันออกหน้าก็ตาม...”  
 

เม่ือพิจารณาบทสังวาสในทัศนะทางเพศแล้วจะเห็น
ได้ว่าบทสังวาสแสดงถึงบทบาทที่เหมาะสมของคนในครอบครัว 
ทั้งบทบาทของสามี ภรรยา พ่อ แม่ ลูก เพราะเรื่องเพศ 
สัมพันธ์นั้นไม่สามารถแยกออกจากเรื่องครอบครัว ในตอนที่
นางวันทองถูกบังคับให้แต่งงานกับขุนช้าง นางวันทองมีส านึก
ของการมีครอบครัว คือ เมื่อนางมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
ขุนแผนแล้ว ขุนแผนก็ย่อมเป็นสามีอันชอบธรรม นางวันทอง
จึงรู้สึกไม่ดีกับการที่มีสามีสองคนในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน 
ส านึกเช่นนี้แสดงออกให้เห็นในตอนที่นางวันทองคิดจะผูกคอ
ตาย ดังที่กวีได้พรรณนาไว้ว่า 
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    ผิดแล้วพ่อพลายพลอยทิ้งขว้าง  จะหลีกหนีอ้ายขุนช้างกระไรได้ 
หนักอกแม่จะยกให้มันไป  เมื่อไม่รักใคร่ในอารมณ์ 
แต่อายุเพียงนี้มีสองผัว  แสนชั่วแสนถ่อยทุกเส้นผม 
มีแต่จะอับอายไม่วายตรม  ชีวิตสิ้นดินถมก็ชื่อลือ 
ความเจ็บเท่าไรจะรู้หาย  ความอายเมื่อไรจะสิ้นชื่อ 
ดังหมึกสักปักไว้ที่หลังมือ  ยังจะรื้อรักรูปไปไยมี 
ตายเสียตายเถิดประเสริฐกว่า  คว้าได้เชือกลากมาจากท่ี 
ยกมือกราบงามลงสามที  ชาตินี้น้องพลัดพ่อพลายแก้ว 

(ขุนช้างขุนแผน, ๒๕๔๕: ๒๕๘) 
 

ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่านางวันทองมีส านึกเรื่องการ
มีเพศสัมพันธ์ กล่าวคือ นางวันทองเม่ือถูกบังคับให้แต่งงาน
กับขุนช้าง นางวันทองที่ไม่ได้มีความรักกับขุนช้างเม่ือถูก
บังคับและถูกขุนแผนบริภาษ กอรปกับนางวันทองเกิดความ
น้อยใจที่ขุนแผนพานางลาวทองเข้าบ้านในฐานะภรรยาคน
ใหม่จึงท าให้นางคิดที่จะผูกคอตาย แต่สิ่งส าคัญประการหนึ่ง
ที่ท าให้นางวันทองคิดผูกคอตายคือ นางมีส านึกแบบเดียวกับ
ที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๒๕๔๕: ๖) ได้กล่าวไว้ “คนไทยรู้สึกว่าตัว
เป็นเมียใคร หรือตัวเป็นผัวใครก็ต่อเม่ือมีเพศสัมพันธ์กัน
มากกว่าเรื่องของพิธีแต่งงาน เรื่องพิธีแต่งงานนั้นเป็นเรื่องท่ี
บอกให้สังคมรู้ว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเกิดขึ้น
แล้ว” อาจจะกล่าวได้ว่าการที่ขุนแผนพานางลาวทองกลับมา
ด้วยในฐานะอนุภรรยานั้นเป็นการท าลายทั้งศักดิ์และ
ก่อให้เกิดความอับอายแก่นางวันทอง  

บทสังวาสในตอนนี้จึงแสดงให้เห็นทั้งส านึกเรื่องการ
มีเพศสัมพันธ์ไปพร้อมๆ กับบทบาทของภรรยา คือ ไม่นอกใจ



จุลสารสาส์นไทย | ๒๓ 

 

สามี และการรักษาความน่าเคารพน่าเชื่อถือ และยังเป็นการ
รักษาเกียรติ์ ศักดิ์ศรีของวงศ์สกุลด้วย  
 การศึกษาบทสังวาสในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนครั้งนี้ 
พบว่ามีลักษณะของการใช้บทสังวาสสองประเภท คือ บท
สังวาสที่ปรากฏในรูปแบบของบทอัศจรรย์และบทสังวาสที่
ปรากฏในรูปแบบของบทอ่ืนตามขนบวรรณวรรณคดีไทย 
อย่างไรก็ตามบทสังวาสยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
คนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เป็นอย่างดีด้วย 
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การอ่านด้วยกิจกรรม เล่านิทานให้น้องฟัง เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึง
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถน าไป
ปรับประยุกต์ บูรณาการกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า เม่ือโลกก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลงจึงประสบปัญหา
ด้านการอ่าน และเสนอแนะกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาการอ่านของเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ค าส าคัญ : การแก้ปัญหาการอ่าน/ ศตวรรษที่ ๒๑/    

กิจกรรมเล่านิทาน 
                                                           
* ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนผาขามวิทยายน  

จังหวัดขอนแก่น 

  



๒๖ | จุลสารสาส์นไทย 

บทน า 
 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน
สังคมและประเทศชาติ การจะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เป็นที่ ต้องการของสังคมนั้นจะต้องพึ่งพา
การศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมยุคปัจจุบันที่ก้าวมาถึงศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยเหตุที่
เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กลายเป็นยุค
แห่งการสื่อสารไร้พรมแดนระบบการศึกษาในรูปแบบเดิมจึง
ควรที่จะได้น ามาพิจารณาใหม่ว่าจะก้าวไปอย่างไร เพื่อตอบ
โจทย์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 
กระบวนทัศน์แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

สังคมยุคความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เกิดขึ้นจากพลัง
ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ 
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาด้วย แนวคิดทฤษฎีใหม่ถูก
พัฒนาขึ้น เกิดกระบวนทัศน์ใหม่เชิงเปรียบเทียบกับกระบวน
ทัศน์เก่า 

วิโรจน์ สารรัตนะ (๒๕๔๕: ค าน า) กล่าวว่า จุดมุ่งหมาย
พื้นฐานทางการศึกษาคือการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สามารถด ารงชีพอยู่ในโลกตามยุคสมัยได้อย่างมีคุณภาพ 
เม่ือสังคมเปลี่ยน กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยน 
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นักวิชาการหลายท่านก็เห็นตรงกันว่า หากยังหลงติดอยู่กับ
สิ่งเก่าที่เคยใช้ได้ผลในยุคเก่า ย่อมจะส่งผลให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไม่สอดคล้องกับโลกที่เป็นจริงทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตที่จะยิ่งเข้มข้นขึ้นนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย 
วงษ์ใหญ่ (๒๕๓๗: ๒๖) กล่าวว่า การจัดการศึกษาตาม
กระบวนทัศน์ใหม่หมายถึงการท าให้เกิด “การเรียนรู้ตาม
สภาพจริง (authenticity learning) การประเมินผลตามสภาพ
จริง รวมทั้งบทบาทของผู้สอนเป็นผู้อ านวยกระตุ้นการเรียนรู้ 
(facilitator) เป็นนักจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ตามความสนใจตามถนัดและความต้องการนั้น เป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เจริญสูงสุดโดยมี
เป้าหมายให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข” 

ประเด็นหลักเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ก็คือ การเรียน
การสอนที่ ให้นั กเรี ยนเป็นศูนย์ กลาง กระบวนการนี้
ประกอบด้วย ๑) ผู้ สอนมีความเชื่ อว่าความรู้ เป็นสิ่ งที่
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ๒) การเรียนรู้ผู้เรียนเป็น
ผู้กระท าหรือด าเนินการเรียนเอง ๓) มีการปรับเปลี่ยนจาก
เนื้อหามาสู่กระบวนการ ๔) มีการพัฒนาแบบองค์รวม โดยจัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผู้ เรียนเป็นผู้กระท า     
๕) กิจกรรมการเรียนเป็นโครงสร้างแบบเปิด เป็นวงจรการ
เรียนรู ้๖) มีการประเมินในขณะด าเนินการเรียนการสอน 

ดังนั้น การจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ต้อง
เปลีย่นแปลงทัศนะ (Perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม 
(Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) 
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ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้
แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติทักษะการคิด 
นวัตกรรมและการสื่อสาร การแก้ปัญหา ความเชื่อม่ันตนเอง 
ความเคารพตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ ค่านิยมทางเทคโนโลยี 
ความยืดหยุ่น ความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนือสิ่งอ่ืน
ใดคือความสามารถในการใช้ความรูไ้ด้อย่างสร้างสรรค์ 
 
ครู (ผู้สอน) VS นักเรียน (ผู้เรียนรู้) 
 

การศึกษายุคใหม่ในสายตาของผู้มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปตามกระแสใหม่ การ
เรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงบทบาทของผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย โดยอาจจะต้องเปลี่ยนจุดสนใจที่เน้นการสอนหน้า
ชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวมาเป็นการออกแบบกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เนื่องจากโดยธรรมชาติของ
มนุษย์มีความสามารถด้านการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จึง
จ าเป็นอย่างย่ิงที่ผู้สอนต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย หาก
ผู้สอนน าวิธีการสอนเพียงแบบใดแบบหนึ่งไปใช้กับผู้เรียนทุก
คนตลอดเวลาอาจจะท าให้ผู้เรียนบางคนขาดความสนใจ 
และไม่เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหวังของผู้สอนก็เป็นได้ ทั้งนี้
ทั้งนั้น ผู้สอนเองก็ต้องศึกษาค้นคว้าความรู้ให้หลากหลาย
เช่นเดียวกัน เพื่อให้ทันยุคสมัย ไม่ใช่เพียงการน าความรู้ไปใส่
ให้ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งผู้สอนและผู้เรียนก็
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จะขาดความสุขในการเรียน สิ่งที่ตามมาคือ ไม่เกิดการเรียนรู้ที่
ตกผลึก ดังนั้น ผู้สอนยุคใหม่ต้องมีพฤติกรรมที่รู้จักยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่
ในสถานการณ์แบบใดต้องใช้วิธีสอนที่หลากหลาย เน้นให้
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป   

จากบทความเรื่องทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ 
เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๖: ๓๓) อธิบายว่า  
การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้น
อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ ๓R x ๗C 
สรุปได้ดังนี้ 

๑. Reading (อ่านออก) 
๒. (W)Riting (เขียนได้) 
๓. (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
ส่วน ๗C ประกอบด้วย 
๑. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน

การแก้ปัญหา 
๒. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
๓. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
๔. ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ

ผู้น า 
๕. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
๖. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
๗. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
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จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ นั้นจะต้องมีทักษะความรู้ 
การอ่านออกเขียนได้คิดเป็นควบคู่กับการมีทักษะชีวิต จึงจะ
สามารถด ารงตนในสังคมยุคเทคโนโลยีก้าวล้ าได้ ทั้งนี้การ
ให้ความส าคัญต่อการศึกษาเป็นอันดับแรกอันเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาคนและสังคมนั้นควรอยู่ภายใต้ความ
เข้าใจธรรมชาติของการรับรู้ที่แตกต่างกันของมนุษย์ และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงจ าเป็นต้องศึกษาวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
 นอกจากนี้แนวคิดการจัดการศึกษาตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of learning) ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ จะเปลี่ยนไปเน้นที่ทักษะการเรียนรู้ขั้นที่
สูงขึ้น (Higher Oder Learning Skills) โดยเฉพาะทักษะ
การประเมินค่า (Evaluating Skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะ
การน าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ในอดีตที่ผ่านมา
นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ 
เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะพบ
ปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนที่
ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง เน้น
การศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น    
มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้าความคิด
เจ้าปัญหาที่ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบการศึกษา
ออกไป  
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นิทานกับการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๑: ๙) ได้ประกาศให้มี
พระราชบัญญัติการศึกษาปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยเน้นย้ า
เรื่องการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้มีศักยภาพ และ
พยายามคิดค้นกระบวนการที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมเรื่องการอ่าน อันเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่
การพัฒนาสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ซึ่งปัญหาการอ่านเชื่อมโยง
ไปถึงการพัฒนาผู้เรียนสู่การพัฒนาชาติ ดังนั้น การคิดค้น
หากระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมแก้ปัญหา
การอ่าน จึงเป็นเรื่องท่ีนักวิชาการ ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไทย ควรให้ความสนใจและ
ทดลองหาวิธีการ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ได้ระบุไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ ๑ 
การอ่านมาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้
และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่ งจะเห็นได้ว่าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ให้
ความส าคัญเรื่องทักษะการอ่าน อันเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาทักษะด้านอ่ืน เนื่องจากยิ่งอ่านมากก็ยิ่งเกิดความ
ช านาญมาก และยิ่งได้รับประโยชน์มาก สมบัติ จ าปาเงิน
และส าเนียง มณีกาญจน์ (๒๕๔๘: ๑๒) กล่าวว่า การอ่านที่
รู้จักใช้ความคิดพิจารณาตรึกตรองเป็นอันดีมีส่วนช่วยสร้าง
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ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตได้อย่างมาก ผู้มีความสามารถ
พิเศษในการอ่านมักจะได้รับความเจริญก้าวหน้าเร็วกว่าผู้ที่ไม่
สนใจกระตือรือร้นที่จะอ่านอย่างแน่นอน 
 เปลื้อง ณ นคร (๒๕๓๘: ๓๗) กล่าวไว้ว่า โบราณแบ่ง 
การอ่านออกเป็นสามระดับ คือ อ่านออก อ่านแตกและอ่าน
เป็น ผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านนับเป็นคุณสมบัติส าคัญประจ าชีวิต
เพราะคนจะรอบรู้ มีหูกว้างตากว้างก็เพราะติดหนังสือ คือ 
ชอบอ่าน และสมถวิล วิเศษสมบัติ (๒๕๒๕: ๑๑) ก็อธิบายไว้
ว่า การอ่านท าให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ว่า การอ่าน
มีประโยชน์และมีความส าคัญเพราะเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ท าให้ผู้อ่านมีความรอบรู้ สามารถปรับตัว
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับที่ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน (๒๕๒๓ : ๕๖) กล่าวไว้ว่า 
การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจไขไปหาความรู้ที่มีอยู่มากมาย
ในโลก และถ้าน าความรู้จากการอ่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการแก้ปัญหาให้แก่สังคมแล้ว บุคคลเหล่านี้ จะเป็น
พลเมืองดีของสังคม สังคมใดมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ
อ่านอยู่มาก สังคมนั้นก็ย่อมเจริญอย่างรวดเร็ว 
 กระบวนการแก้ปัญหาการอ่านเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
เนื่องจากตัวแปรแทรกซ้อนหลายอย่าง ที่เป็นอุปสรรคใน
การแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล  
สภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งความสนใจของ
ผู้เรียนนั่นหมายถึง ผู้คิดค้นผู้วิจัย ต้องค านึงถึงให้รอบด้าน 
แต่ทั้ งนี้ และทั้ งนั้น ไม่ มีวิ ธีการใดดีที่ สุด ถูกต้องที่ สุด     
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การแก้ปัญหาเรื่องการอ่านจึงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาอย่างไม่
มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตมากขึ้น ผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ คือ     
การเปลี่ยนแปลงของภาษาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้
การอ่านของเด็กไทยตกอยู่ในยุควิกฤต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บรรจุสาระ
ของวรรณคดีและวรรณกรรม โดยมุ่งหวังว่าให้ผู้ เรียน
สามารถเข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่า น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
อีกทั้งได้ก าหนดตัวชี้วัดตามศักยภาพของผู้เรียน สามารถ
ระบุข้อคิดที่เกิดจากการอ่านหรือฟังวรรณคดี สามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่านหรือรู้จัก เพลงพื้นบ้าน 
เพลงกล่อมเด็ก นิทานพื้นบ้าน และท่องจ าบทอาขยานที่
ก าหนดรวมถึงบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความถนัดและ
ความสนใจ เพื่อน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีคุณค่า 
 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (๒๕๓๘: 
๒๓๐-๘) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจไว้
ว่า ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสุขและบันเทิงใจ โดยใช้
กระบวนการที่หลากหลายทั้งการขับร้อง การแสดงละคร  
การโต้วาที การเล่า ฯลฯ โดยเฉพาะนิทานซึ่งเป็นวรรณกรรม
เพื่อความบันเทิง มีบทบาทต่อสังคมในหลายมิติ สอดคล้อง
กับทีป่ระคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๔๕: ๗๕) ที่กล่าวว่า นิทาน
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มีบทบาทอยู่ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ให้ความบันเทิง โดยเฉพาะ
ในสังคมไทยในอดีตที่มีการเล่านิทานก่อนนอน ในงานบวช 
ในงานศพ ท าให้ภาวะจ าเจหรืออึดอัดใจล่วงไปโดยไม่รู้สึกตัว 
๒) ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวเด็กบางคนอาจจะ
มองผู้ใหญ่เป็นบุคคลที่ขี้บ่น ชอบดุด่า น่าเกรงขาม หาก
ผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟัง นิทานที่สนุกจะช่วยให้เด็ก
อยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง 
ทั้งผู้ใหญ่และเด็กมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี ๓) ให้
การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการด้วยเหตุที่นิทานมีตัว
ละครที่มีชีวิตจิตใจแบบเรา เด็กที่ได้ฟังนิทานจึงเท่ากับได้มี
โอกาสเรียนรู้ลักษณะมนุษย์ การได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรค
ต่างๆ ตลอดจนการเอาชนะอุปสรรคของตัวละครก็ได้ช่วยให้
เรียนรู้เรื่องของชีวิตมากขึ้น ๔) ปลูกฝังจริยธรรมและรักษา
บรรทัดฐานของสังคม นิทานหลายเรื่องได้ชี้ให้เห็นลักษณะ
ของบุคคลที่พึ งประสงค์และไม่พึงประสงค์ของสังคม 
นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์วรรณกรรม
มุขปาฐะว่ามี ๓ แนวทาง คือ การศึกษาสถานภาพและ
เผยแพร่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย และการ
จัดเก็บรักษาข้อมูล 
 
 
 
 
จากการอ่านสู่การเล่า : กิจกรรมเล่านิทานเพื่อน้อง 
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 การแก้ปัญหาการอ่านโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
ศตวรรษที่  ๒๑ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ล้วนแล้ วแต่
สร้ างสรรค์ขึ้ นเพื่ อพัฒนาผู้ เรี ยนให้ทันเหตุการณ์และ
สภาวการณ์โลก โดยเฉพาะปัญหาการอ่านที่เป็นรากฐานส าคัญ
ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่กลุ่มสาระวิชาอ่ืนๆ จึงมีรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการอ่านอย่างหลากหลาย เช่น 
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน การจับคู่สอนอ่าน กิจกรรมใน
ห้องเรียน กิจกรรมเขียนตามค าบอก  กิจกรรมครอบครัวรัก
การอ่าน เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการท่ีแพร่หลายและ
ช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 
 กิจกรรมที่สามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนในช่วง
อายุ ๕-๑๒ ปี ที่ผู้ศึกษาน ามาเสนอเพื่อที่จะใช้แก้ไขปัญหา 
การอ่าน คือ กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง ซึ่งเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้นิทานเป็นสื่อมีแนวทาง  
การจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังเป็นกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านที่มีผู้เรียนเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอ่านผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีปัญหาด้าน
การอ่าน ให้หันมาสนใจการอ่าน โดยอาศัยสื่ อนิทาน 
นอกจากนั้น กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังยังมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการอ่านของผู้เรียนกลุ่มเก่ง เนื่องจากการด าเนิน
กิจกรรมนี้ ต้องมีการวางแผน วิเคราะห์ร่วมกัน และที่ส าคัญ
คณะกรรมการด าเนินงานจะต้องเป็นผู้ที่ อ่านคล่อง คิด
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
การน าเสนอนิทานด้ วยเทคนิคการเล่ า จะเห็นได้ ว่ า
กระบวนการสร้างกิจกรรมการเล่านิทานให้น้องฟัง ไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายเพียงแค่การดึงความสนใจให้นักเรียนที่อ่านไม่
คล่องให้หันมาสนใจวรรณกรรมประเภทนิทานเท่านั้น แต่ยัง
เน้นให้ความส าคัญกลุ่มผู้เรียนที่อ่านออก เขียนคล่อง ให้ได้ใช้
กิจกรรมเล่านิทานนี้ เป็นพื้นที่ของการฝึกทักษะและแสดง
ศักยภาพในด้านการอ่าน การแสดงและความคิดสร้างสรรค์ 
รวมถึงการถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังได้ฝึก
กระบวนการท างานกลุ่ มที่ ต้องอาศัยการคิดวิ เคราะห์     
การสังเคราะห์และการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผล 
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น   

การด าเนินงานในกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการคัดเลือก
กลุ่มนักเรียนแกนน าเล่านิทานให้น้องฟัง โดยคัดเลือกจาก
ความสนใจของผู้เรียน สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความสมัครใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรม 
เนื่องจากการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ย่อมเกิดผลดีกว่าการ
เรียนรู้ตามแบบแผน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอนแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์  
และบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้สอนที่มี
ประสิทธิภาพต้องมีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
สอน หากแต่ต้องสามารถน านักเรียนท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่ง
การเรียนรู้ได้ บทบาทของครูในการให้ค าแนะน าในการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังนี้ จึงควรจะท า
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หน้าที่เป็นที่ปรึกษาน าผู้เรียนเดินทางสู่โลกแห่งการเรียนรู้  
ผ่านกระบวนการการวางแผน การคิดวิ เคราะห์ การ
สร้างสรรค์ การเรียนรู้จึงจะเกิดขึ้นได้โดยผ่านประสบการณ์
ที่ผู้เรียนประสบด้วยตนเอง กระบวนการด าเนินงานเริ่มต้น
ด้วยการเรียนรู้ความเป็นตัวตนของกันและกัน เม่ือครูผู้สอน
ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์โดยรวมของกิจกรรมให้นักเรียนได้
เข้าใจแล้ว ล าดับต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องค้นหา
ความถนัดความสนใจของตน 

กิจกรรมการเล่านิทานให้น้องฟังนี้ด าเนินงานภายใต้
ความพึงพอใจ และความสุข ตามความมุ่งหวังของกิจกรรม  
เม่ือทุกคนเริ่มเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ครูผู้ดูแลจะท า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษา นักเรียนจะเริ่มต้นวางแผนงานด้วย
ตนเอง ได้เรียนรู้กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ในขั้นตอน
วางแผนงานครูสามารถสอดแทรกคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนให้แก่นักเรียนได้อย่างแยบยล นั่นคือการเรียนรู้ที่
จะท างานร่วมกัน และการรับมือต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง  
ในการด าเนินงานกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง เด็กๆ    
จะแบ่งหน้าที่เป็นฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเขียนบท ฝ่ายการแสดง   
ฝ่ายฉากสถานที่ ฝ่ายวัดประเมินผล และฝ่ายประชาสัมพันธ์   
ในขั้นตอนนี้จะพบว่ามีการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และสามารถต่อยอดน าไปสู่การ
น าไปใช้ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การด าเนินงานฝ่าย
เขียนบท ได้บูรณาการในกลุ่มสาระภาษาไทยโดยอาศัย
ทักษะการอ่านจับใจความ การสรุปความ แล้วน าไปสู่การ
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เขียนสื่อสารได้ตรงประเด็น จึงจะสามารถวางโครงร่างบท
ละครหรือบทนิทานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กระบวนการ
คัดเลือกตัวละครเพื่อฝึกซ้อมการแสดงก็เป็นการบูรณาการ
กับกลุ่มสาระศิลปะ ผู้เรียนได้รับโอกาสให้คัดเลือกและสรร
หาผู้แสดงที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือบทละคร การคัดเลือก
จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยเฉพาะเรียนรู้
ความสัมพันธ์และการยอมรับในความแตกต่างของบุคคล  
ส่วนที่สามารถน าไปบูรณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ คือ การวัดและประเมินผลระหว่างแสดงและ
หลังการแสดง ผู้เรียนจะได้ท าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้ชม และน าแบบสอบถามที่ได้ผ่านกระบวนการคิดออกแบบ
ร่วมกันมาให้ผู้ชมได้สะท้อนผลการท างานของสมาชิกชุมนุม
กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังซึ่งเป็นช่องทางที่จะน าไปสู่การ
ประเมินตนเองเพื่อพัฒนา 

กระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นทุกขั้นตอนล้วน
แล้วแต่เป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถเพิ่มทักษะและ
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความสนใจ 
ความสามารถ ทักษะและศักยภาพที่แตกต่างกัน การรับ
บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลจึงเน้นการตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจเป็นรายบุคคล ซึ่งกระบวนการใน
กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังนี้ ยังสามารถลดช่องว่างทาง
ความคิดและความสามารถของแต่ละบุคคลได้ โดยให้
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ความส าคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข และได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนให้
เป็นที่ยอมรับในกลุ่มได้ 

นอกจากนี้การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน โดย
ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง ยังเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้เข้าถึงความรู้ในทางตรงได้โดยง่าย  
เนื่องจากรูปแบบของกิจกรรมเน้นการฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น  
ท าเป็น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบตลอด
กระบวนการ ตั้งแต่การรู้จักวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน   
การสาธิต การแสดงบทบาทหน้าที่ของตน การตัดสินใจ  
การยอมรับและการประเมินผล โดยเฉพาะการปฏิบัติร่วมกัน
ในทุกข้ันตอน   

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และน่าสนใจเนื่องจากนิทานเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าถึง
ผู้เรียนในช่วงวัยประถมศึกษาได้เป็นอย่างดีดังจะเห็นได้ว่า
นิทาน มีบทบาทส าคัญ ในช่ ว งวั ย เด็ กสามารถสร้ า ง
ความสัมพันธ์ ในครอบครัว น าไปสู่ความเชื่อ ม่ันที่จะ
เสริมสร้างปัญญาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถ
ช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิดช่างถามและช่างสังเกต เป็น
โอกาสที่จะท าให้เด็กมีความฉลาด ม่ันใจ และแสดงความ
คิดเห็นถูกจังหวะ หรือที่เรียกว่า ความฉลาดทางปัญญา 
(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นอกจากนั้นนิทาน
ยังสามารถช่วยกระตุ้นจินตนาการของเด็ก ไปพร้อมๆ กับ
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การรับรู้เรื่องราวใหม่ๆ ฝึกการจับประเด็นและวิเคราะห์ได้ดี 
สุกัญญา สุจฉายา (๒๕๕๕: ๑๗๖) กล่าวว่า วรรณคดีนิทาน
มีเนื้อหาเป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์ในทุกแง่มุม วรรณคดีนิทาน
จึงเป็นเสมือนแหล่งรวบรวมประสบการณ์ร่วมของมนุษยชาติ 
การใช้นิทานเป็นสื่อจึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและเกิดทักษะ  
ในการอ่านมากยิ่งขึ้น 
 กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง เป็นกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่อง และเน้นกระบวนการท างานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ จึงพบอุปสรรคในการด าเนินงานเม่ือมีการ
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง เนื่องจากผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกันด้านความคิด ยังไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่างได้ ขาดการแยกแยะประเด็นการโต้แย้ง สิ่งเหล่านี้
ไม่นับว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ หากแต่เป็นแบบทดสอบให้
ครูผู้สอนได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ให้สมาชิกทุกคนได้แสดงทัศนะของตนจนครบ แล้วร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และลงความคิดเห็นร่วมกันโดยเคารพ
กติกา นั่นคือการยอมรับข้อสรุปที่ได้มาจากเสียงข้างมาก  
ซึ่งยังเป็นการสอดแทรกสาระหน้าที่พลเมือง ในกิจกรรมนี้ได้
อีกด้วย 
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สรุป 
 

เป้าหมายของการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ควรเริ่มต้นด้วยการแก้ปัญหาการอ่าน โดย
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ประกอบด้วยการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งการปฏิรูปการ
เรียนรู้ทั้งระบบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ยุคใหม่ ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาการอ่านเท่านั้น 
ยังหมายรวมถึงการพัฒนาให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น เรียนรู้ได้
จากกระบวนการท างานร่วมกัน เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์และ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเป็น ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญอันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาไทยภายใต้
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยผสมผสาน
องค์ความรู้และการด าเนินการร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับ
ผู้เรียน ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะ
เรื่องการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสั่งสม
ประสบการณ์ น าไปสู่ การปรับประยุกต์ ใช้ ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน ที่ส าคัญเม่ือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ
เรียนการสอนเกิดขึ้นเพื่อก้าวตามสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เม่ือผู้สอนมีบทบาทในการสอนน้อยลงก็
จะต้องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนมากขึ้น  
ดังนั้นผู้สอนต้องมีความรอบรู้รอบด้าน เพื่อจะได้มีองค์
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ความรู้มาจัดเป็นกิจกรรมในการกระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการ
เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง 
นอกจากจะสามารถส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้เรียนกลุ่มอ่านไม่
คล่องแล้ว ยังเปรียบเสมือนเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่ม
อ่านเขียนคล่องได้แสดงศักยภาพของตน โดยผู้สอนท าหน้าท่ี
เป็นผู้ก ากับการแสดง คอยให้ค าปรึกษา และเสนอแนะ
แนวทางที่จะน าไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนของผู้เรียน ทั้งด้าน
วิชาการ และการเป็นผู้มีจิตอาสา แบ่งปันความรู้ ส่งเสริมการ
อ่านให้แก่เพื่อนรุ่นน้อง ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้เรียนจะซึม
ซับไปอย่างไม่รู้ตัวจากการท ากิจกรรมร่วมกัน  

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเล่านิทาน
จึงมีส่วนช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑ ให้เป็นผู้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถน า
ประสบการณ์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตได้อีกด้วย 
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กลวิธีการสร้างเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
มหาราชจากเอกสารทางประวัติศาสตร ์

 
ปฐมพงษ์ สุขเล็ก

*
 

 
บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้นําเสนอกลวิธีการสร้างเรื่องเล่าสมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราชจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ โดย
วิเคราะห์จากเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในรูปแบบ
วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์จํานวน ๘ เรื่อง คือ สามกรุง 
ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน ฟูาใหม่ พระเจ้าตากสินกู้ชาติ แผ่นดิน
พระเจ้าตาก ตากสินมหาราชชาตินักรบ ความหลงในสงสาร
และจอมกษัตริย์แห่งนักรบ 
 พบว่ากลวิธีการสร้างเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชจากเอกสารทางประวัติศาสตร์แบ่งเป็น ๔ กลวิธี คือ 
๑) การสร้างด้วยการคัดลอก ๒) การสร้างด้วยการเรียบเรียง
ใหม่ ๓) การสร้างด้วยการปรับแต่งข้อมูล และ ๔) การสร้าง
ด้วยการตีความใหม่ เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ เป็น
แหล่งข้อมูลที่ถูกนํามาใช้มากที่สุด คือพระราชพงศาวดาร 
ฉบับพระราชหัตถเลขา     

กลวิธีการสร้างด้วยการคัดลอก การสร้างด้วยการ
เรียบเรียงใหม่และการสร้างด้วยการปรับแต่งข้อมูล กลวิธี
เหล่านี้ยังคงเป็นการสร้างเรื่องเล่าที่มีใจความเหมือนเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากเอกสารทางประวัติศาสตร์แต่
                                                           
* อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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สําหรับกลวิธีการสร้างด้วยการตีความใหม่ เป็นกลวิธีสร้าง
เรื่องเล่าที่มีใจความแตกต่างไปจากเดิม สร้างเหตุผลใหม่ที่ไม่
ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 

การสร้างเรื่องเล่าด้วยวิธีการตีความใหม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาก
ที่สุดในหลายเรื่อง อาท ิเรื่องพระสติวิปลาส   

กลวิธีการสร้างเรื่องเล่ารูปแบบของเรื่องเล่าและการ
เลือกใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กันเพราะ
สามารถส่งผลต่อเรื่องเล่าพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชในปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ : การสร้างเรื่องเล่า/ สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช/ เอกสารประวัติศาสตร์   
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บทน า 
 

กลวิธีการสร้างเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชในงานวรรณกรรมเรื่องต่างๆ เป็นการสร้างเรื่อง
เล่าที่ผู้สร้างได้อาศัยข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์มา
ผสานกับจินตนาการของตน หรืออาจอาศัยเพียงจินตนาการ
ของตนเองเป็นสําคัญ โดยมีเนื้อหาหลักของเรื่องเล่าเป็น 
พระราชประวัติของพระองค์ แบ่งได้เป็น ๓ ตอน คือ 
ตอนต้นกล่าวถึงพระราชประวัติเรื่องชาติกําเนิด และชีวิตใน
วัยเยาว์จนรับราชการเป็นเจ้าเมืองตากตอนกลาง กล่าวถึง
เหตุการณ์หลังเสียกรุงศรีอยุธยา พระราชประวัติช่วง
รวบรวมกําลังพลที่หัวเมืองตะวันออก ขับไล่ทหารพม่า  
ปราบดาภิเษกจนถึงปราบชุมนุมต่างๆ ได้ในที่สุด และตอน
ปลาย กล่าวถึงพระราชประวัติเม่ือพระองค์พระสติวิปลาส 
และการถูกประหารท่ีปูอมวิชัยประสิทธิ์ 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้า  
ตากสินมหาราชได้รับการสร้างสรรค์มากขึ้นในรูปแบบงาน
วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์นับตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง โดยที่เรื่องเล่าเหล่านั้นยังคงอ้างอิงข้อมูลจาก
เอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับต่างๆ ปรากฏเนื้อหาทั้งที่ตรง
และต่างจากเอกสารประวัติศาสตร์ หรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูล
ที่เอกสารประวัติศาสตร์ไม่ได้กล่าวถึง ทั้งนี้เพราะมีกลวิธีการ
สร้างเรื่องเล่าท่ีแตกต่างกัน 
 
การสร้างเรื่องเล่าด้วยการคัดลอก 
   

การสร้างเรื่องเล่าด้วยการคัดลอก คือการคัดลอก
ข้อความในเอกสารทางประวัติศาสตร์บางเหตุการณ์ หรือบาง
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ประโยคมาแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่า โดยผู้เขียนไม่ได้
สร้างเรื่องเล่าในเหตุการณ์นั้นขึ้นใหม่ด้วยสํานวนของตนเอง 
ปรากฏทั้งการคัดลอกแบบอ้างอิง และไม่อ้างอิงชื่อเอกสาร
ประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างเรื่อง แผ่นดินพระเจ้าตาก ได้
กล่าวถึงเหตุการณ์ปราบกบฏพระยาสรรค์ ดังนี้ 

 
ภายในพระราชวังนั้นก็คงมีผู้คนน้อยเต็มที ที่พร้อมถวาย

ความอารักขาต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เพราะเราทราบดีจาก
พงศาวดารฉบับต่างๆ ว่าเพียงแค่วันรุ่งขึ้น เมื่อบุญวาสนาของ
พระองค์เองหมดสิ้นลงขาดไร้ผู้ศรัทธาสรรเสริญ ไม่มีข้าราชบริพาร
รักใคร่จงรักภักดีเหลืออยู่ พระองค์ก็ต้องยอมแพ้ เพราะจะขืนสู้รบ
ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ 

 
พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ บันทึกว่า 
 
“ครั้นรุ่งขึ้น ณ วันอาทิตย์ เดือน ๔ แรม ๑๒ ค่ํา ให้

พระราชาคณะออกมาเจรจาความเมือง สารภาพว่าผิด ขอชีวิตจะ
บรรพชาต่อพระยาสรรค์ ในวันนั้นเพลา ๓ ทุ่ม พระเจ้าแผ่นดินก็
ทรงผนวช ณ พัทธสีมา วัดแจ้ง อยู่ในราชสมบัติ ๑๕ ปี พระยา
สรรค์จึงแต่งทหารไปพิทักษ์รักษาไว้ แล้วก็เข้าอยู่ในท้องพระโรงกับ
หลวงเทพน้องชายจึงจับกรมขุนอนุรักษ์สงครามหลานเธอจําไว้แล้วเอา
เงินในท้องพระคลังแจกทแกล้วทหารฝุายในฝุายหน้า” 

 
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่า 

เหตุการณ์ในทํานองใกล้เคียงกัน แต่ให้รายละเอียดมากกว่า   
มีใจความว่า 
 
 “ครั้นรุ่งขึ้น ณ วันอาทิตย์ เดือน ๔ แรม ๑๒ ค่ํา พระเจ้า
แผ่นดินจึงให้ออกไปนิมนต์พระสังฆราช พระวันรัตน์และพระรัตนมุนี
เข้ามาแล้วให้ออกไปเจรจาความเมืองกับพระยาสรรค์ สารภาพผิด
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ยอมแพ้ขอชีวิตจะออกบรรพชาพระยาสรรค์ก็ยอมในเวลานั้นค่ําลง
เพลายามเศษพระเจ้าแผ่นดินจึงออกทรงพระผนวช ณ พระอุโบสถวัด
แจ้ง ภายในพระราชวังและเสด็จดํารงราชอาณาจักรอยู่ในพระราชสมบัติ
ได้ ๑๕ ปี ก็เสียพระนครแก่พระยาสรรค์ พระยาสรรค์จึงจัดพล
ทหารให้ไปต้ังล้อมพระอุโบสถวัดแจ้งไว้แน่นหนา มิให้พระเจ้าแผ่นดิน
ซึ่งบรรพชานั้นหนีไปได้ แล้วให้จับกรมขุนอนุรักษ์สงครามหลานเธอ 
และวงศานุวงศ์ทั้งปวงมาจําไว้ในพระราชวังท้ังสิ้น 
 รุ่งขึ้น ณ วันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑๓ ค่ํา วันจ่ายตรุษ 
พระยาสรรค์จึงเข้าพระราชวังกับทั้งหลวงเทพผู้น้อง เข้าอยู่ ณ ท้อง
พระโรง ว่าราชการแผ่นดิน ให้ถอดนักโทษข้าราชการฝุายหน้าฝุาย
ใน และราษฎรซึ่งอยู่ในเรือนจํานั้นออกสิ้น” 

  (แผ่นดินพระเจ้าตาก, ๒๕๔๘: ๒๘๑-๒) 
 

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการสร้างเรื่องเล่าด้วย
การคัดลอกเอกสารประวัติศาสตร์ คือพระราชพงศาวดาร 
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และฉบับพระราชหัตถเลขา แต่
เนื่องจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาบันทึก
เหตุการณ์ละเอียดมากกว่าจากการศึกษาพบว่าการคัดลอกอ้างอิง
ส่วนใหญ่นิยมใช้พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาใน
การอ้างอิง หรือบรรยายเหตุการณ์ในตอนต่างๆ   
 นอกจากนี้ยังพบการคัดลอกจากเอกสารประวัติศาสตร์
ประเภทอ่ืน ยกตัวอย่างเรื่อง ฟ้าใหม่ ผู้เขียนได้คัดลอก
ข้อความในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี  
โดยสร้างเรื่องเล่าให้เป็นข้อรับสั่งของตัวละครที่หมายถึง   
กรมหลวงนรินทรเทวีเอง ดังนี้ 
 
 “อ้อ ฉันก็ชักพูดเพลินไป ขอโทษเถิดพ่อ ท่านรับสั่งว่าดังนี้ 
เหตุผลกรรมของสัตว์พื้นแผ่นดินร้อน  ราษฎรเหมือนผลไม้  เมื่อต้น
แผ่นดินเย็นด้วยพระบารมี  ชุ่มพื้นชื่นผลจนมีแก่น  ปลายแผ่นดิน
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แสนร้อนรุมสุมรากโคน  โค่นล้มถมแผ่นดิน  ด้วยสิ้นพระบารมีแต่
เพียงนั้น” 

(ฟูาใหม่, ๒๕๔๗: ๑๓๒๙) 
 

สามารถนํามาเปรียบเทียบกับจดหมายเหตุความ
ทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี ดังนี้ 

 
หลวงประชาชีพ  โจทก์ฟูองว่าขายข้าว  รับสั่งให้ตัดศีรษะ

ห้ิวหัวเข้ามาถวายที่เสด็จออกทอดพระเนตร  เหตุผลกรรมของสัตว์  
พื้นแผ่นดินร้อน  ราษฎรเหมือนผลไม้  เมื่อต้นแผ่นดินเย็นด้วย  
พระบารมี  ชุ่มพื้นช่ืนผลจนมีแก่น  ปลายแผ่นดินแสนร้อนรุมสุมราก
โคน  โค่นล้มถมแผ่นดิน  ด้วยสิ้นพระบารมีแต่เพียงนั้น 

(จดหมายความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี, ๒๕๕๑: ๓๖๕) 
 

การสร้างเรื่องเล่าด้วยการคัดลอกในช่วงเหตุการณ์ 
หรือบางวรรคบางตอนที่สําคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งที่อ้างอิงหรือไม่อ้างอิงชื่อ
เอกสารประวัติศาสตร์ยังคงเป็นการรักษาสํานวนเดมิ และผสาน
กับสํานวนใหม่ที่สร้างขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือในเรื่องเล่านั้น   

การสร้างเรื่องเล่าด้วยการคัดลอกเป็นการสนับสนุน
เรื่องเล่าที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ และโดยเฉพาะกรณี
อ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาเป็นการตอกย้ําสร้างความน่าเชื่อถือของ
เรื่องเล่ามากยิ่งขึ้น เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ถูกนํามา
อ้างอิงอย่างมาก คือ พระราชพงศาวดารฉบับต่ างๆ 
โดยเฉพาะฉบับพระราชหัตถเลขา จดหมายเหตุความทรงจํา
กรมหลวงนรินทรเทวี   
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การสร้างเรื่องเล่าด้วยการเรียบเรียงใหม่   
 

การสร้างเรื่องเล่าด้วยการเรียบเรียงใหม่ คือ การ
สร้างเรื่องเล่าด้วยสํานวนใหม่ที่ยังคงความหมายตามเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างเรื่อง พระเจ้าตากสินกู้ชาติ ที่
ได้สร้างเรื่องเล่าพระราชประวัติสมเด็จ พระเจ้าตากสิน
มหาราชตอนสั่งไพร่พลเหล่าทหารทั้งหลายทุบทําลายหม้อข้าว 
เพื่อเตรียมเข้าตีเมืองจันทบุรี โดยเรื่องเล่าช่วงนี้ได้เรียบเรียง
ด้วยสํานวนภาษาใหม่ที่อาศัยเนื้อความตามพระราชพงศาวดาร 
ซึ่งเนื้อหาตอนนี้ปรากฏครั้งแรกในพระราชพงศาวดาร ฉบับ 
พันจันทนุมาศ (เจิม) ดังนี้ 

 
แล้วจึงตรัสสั่งโยธาหาญทั้งปวงให้หุงอาหารรับพระราชทาน

แล้ว เหลือนั้นสั่งให้เทเสีย ต่อยหม้อข้าวหม้อแกงให้จงสิ้น ในเพลา
กลางคืนวันนี้ตีเอาเมืองจันทบูรให้ได้ ไปหาข้าวกินเช้าเอาในเมือง  
ถ้ามิได้ก็ให้ตายเสียด้วยกันเถิด 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), ๒๕๕๑: ๕๐) 
 

พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) มีความ
เก่าแก่เป็นแม่แบบในการชําระพระราชพงศาวดารในสมัยต่อมา
รวมถึงพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ซึ่งปรากฏ
เหตุการณ์ตอนนี้ ดังนี้ 

 
แล้วตรัสสั่งนายทัพนายกองทแกล้วทหารทั้งปวงให้หุงอาหาร

กินพร้อมกันแล้ว เหลือนั้นให้สาดเสียเทเสียจงสิ้น ในเพลากลางคืนวันนี้
เร่งเข้าตีเอาเมืองจันทบูรให้จงได้ เข้าไปกินข้าวเช้าเอาในเมือง แม้นมิได้
เมืองก็จงตายเสียให้พร้อมกันทีเดียวเถิด ครั้นค่ําลงเพลาประมาณสาม
ยาม จึงตรัสสั่งให้ยกทัพบ่ายหน้าต่อทิศอีสานเข้าตีเมืองจันทบูร 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, ๒๕๕๑: ๑๕๙-๖๐) 
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 ในเรื่อง พระเจ้าตากสินกู้ชาติ ผู้เขียนได้สร้างเรื่อง
เล่าตอนนี้ไว้ ดังนี้ 
 เมื่อทุกคนกินอาหารเย็นเสร็จ พระยาตากและบรรดาแม่ทัพ
ก็ออกมาจากท่ีประชุม 
 “ข้าขอสั่งให้ทุกคน ทําลายหม้อชามรามไหและเสบียง
อาหารให้หมด อาหารมื้อนี้จะเป็นมื้อสุดท้าย หากพวกเจ้าตีเอาเมือง
จันทบูรไม่ได้ในค่ําวันนี้  ข้าและพวกเจ้าจะได้ตายเสียด้วยกันทั้งหมด
ทีเดียว จงมุ่งเข้าไปกินอาหารมื้อเช้ากันในเมืองจันทบูรให้ได้เถิด” พอ
สิ้นเสียงพระยาตาก เสียงหม้อดินก็ถูกทุบดังโพละแตกกระจายพร้อม
ทั้งเสบียงอาหารถูกเก็บฝังและเผาจนไม่เหลือเป็นเสบียงอีกต่อไป “ข้า
พร้อมสู้ตาย” นายทัพนายกองต่างเห็นอาญาสิทธิ์ของพระยาตากจึงไม่
มีใครขัดขนื พร้อมที่จะทําตาม   

 (พระเจ้าตากสินกู้ชาติ, ๒๕๔๔: ๖๕-๖) 
 

 จากตัวอย่างการเรียบเรียงใหม่ในข้างต้น ผู้เขียน 
ได้ เ รี ยบ เ รี ย ง ให ม่จ าก เหตุ ก ารณ์ที่ นํ า เ สนอ ให้ เ ห็ น        
พระบรมราชโองการที่เด็ดเดี่ยว และกล้าหาญ ตอกย้ํา
บุคลิกภาพความเป็นผู้นํา สามารถสร้างพลังศรัทธาให้แก่แม่
ทัพนาย กองโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารพระราชพงศาวดาร 
อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ัน และความสามัคคีของ
เหล่าทหารหาญที่พร้อมที่จะตีเมืองจันทบุรีอีกด้วย   

การสร้างเรื่องเล่าในเหตุการณ์ตีเมืองจันทบุรียัง
ปรากฏในเรื่องเล่าที่เป็นร้อยกรอง คือในเรื่อง สามกรุง   
ที่เรียบเรียงใหม่เป็นร้อยกรอง ดังนี้  
 
 พิเคราะห์เฉพาะหน้า ในครา  นี้นา 
ถึงดิถีดีปรา   กฏแจ้ง 
ก่อนตรู่จะจู่รา   วีปุาย 
ปีนประยุทธ์กุฑย์แย้ง  แย่งเข้าเผาผลาญ ฯ 
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 สั่งกันพลันทราบเค้า ในคืน  นี้เทอญ 
กองฉกรรจ์ยันยืน   อยู่พร้อม 
เหล่าราบดาบหอกปืน  เป็นหมวด 
คราฤกษ์เกริกเข้าห้อม  โห่เร้าเอาชัย ฯ 
 อาหารวารน่ามื้อ  สายัณห์  นี้แน 
เตรียมแต่ยังวันวัน   เถิดน้อ 
มื้อนี้จะกินกัน   ที่นี ่
อิ่มเสร็จสั่งต่อยหม้อ  พรุ่งมื้อในเมือง ฯ 
 เหล่านายทัพนายกอง ฟังทํานองกลยุทธ 
สุดยินดีทุกตน   รีบสั่งพลบ่มีหึง 
จึงเหล่าทหารหาญศึก  รู้ตืน้ลึกหนาบาง 
ต่างคนวางหฤทัย    ในบุรุษผู้นํา 
ต่างกระทําตามสั่ง   ดั่งดํารัสบ่มิแคล้ว 
โภชนกิจสําฤทธิ์แล้ว   ต่อยหม้อรอเว ลาแฮ ฯ  

  (สามกรุง, ๒๔๙๕: ๗๔) 
 

จากตัวอย่างการเรียบเรียงใหม่ข้างต้นผู้เขียนได้มุ่ง
แสดงความปรีชาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเรื่อง
กลยุทธ์การศึกเข้าตีเมืองจันทบุรี ทั้งด้านการทหาร โดย
ทรงวิเคราะห์เหตุการณ์แล้วตัดสินใจว่าจะต้องเร่งตีเมือง
จันทบุรีให้ได้ในคืนนี้ และใช้คําว่า “กลยุทธ์” เพื่อทรงแสดง
ให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้จงใจใช้ยุทธวิธี
สร้างขวัญให้แก่แม่ทัพนายกองเหมาะสม ได้ผลโดยพิเคราะห์
อย่างถ่ีถ้วน 
 การสร้างเรื่องเล่าด้วยการเรียบเรียงใหม่ เป็นวิธีการ
สร้างเรื่องเล่าที่พบมากปรากฏทั้ งในรูปแบบร้อยแก้วและ   
ร้อยกรอง เพราะเป็นการเรียบเรียงใหม่จากเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ชุดต่างๆ แล้วนํามาสร้างเรื่องเล่าใหม่ โดยการ
ปรับเปลี่ยนสํานวนภาษาที่ยังคงความหมายตามเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ 
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การสร้างเรื่องเล่าด้วยการปรับแต่งข้อมลู 
   

การสร้างเรื่องเล่าด้วยการปรับแต่งข้อมูล คือการ
สร้างเรื่องเล่าด้วยสํานวนใหม่ โดยเพิ่มเติม ตัดทอน หรือ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนให้เรื่องเล่ามีความน่าสนใจ
ยิ่งขึ้นแต่ยังคงใจความสําคัญตามเอกสารทางประวัติศาสตร์
ยกตัวอย่างเรื่อง ตากสินมหาราชชาตินักรบ ในเหตุการณ์
ตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกกองทัพเรื่องปราบ
เมืองนครศรีธรรมราชด้วยการปรับแต่งขยายความเรื่องบุญ
บารมีของพระองค์ เพื่อเป็นการตอกย้ํายิ่งขึ้นโดยอาศัย
เนื้อหาจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ดังนี้ 

 
ครั้น ณ วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๓ ค่ํา เพลาสามโมง

เช้าถึงตําบลบางทลุ บังเกิดพายุคลื่นลมหนัก เรือรบข้าราชการใน
กองหลวงและกองหน้าบ้างกองหลังบ้างล่มบ้างแตกบ้าง เข้าจอดแอบ
บังอยู่ในอ่าว สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจึงดํารัสให้ปลูกศาลขึ้นสูงเพียง
ตาบนฝ่ัง ให้แต่งเครื่องกระยาสังเวยบวงสรวงเทพารักษ์อันพิทักษ์ 
ท้องมหาสมุทร ให้จุดธูปเทียนกระทําสักการบูชาและทรงตั้ ง        
พระสัตยาธิษฐาน เอาคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง กับทั้งพระบารมี
ซึ่งทรงบําเพ็ญมาแต่บุรพชาติและในปัจจุบัน ขอจงบันดาลให้คลื่นลม
สงบในบัดนี้  ด้วยเดชะอํานาจพระราชกฤษฎาธิการอภินิหารบารมี
เป็นมหัศจรรย์  คลื่นลมนั้นก็สงบราบคาบ 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, ๒๕๔๘: ๑๗๒-๓) 
 

จากข้อมูลข้างต้นผู้เขียนได้นํามาสร้างเรื่อง ตากสิน
มหาราชชาตินักรบ ตอนนี้ไว้ ดังนี้ 

 
“ขอเดชะ เสด็จเข้าหลบฝนเถิดพระเจ้าข้า” ทองดีตะโกน  

“เด๋ียวจะทรงถูกคลื่นพัดไป” 
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แต่พระเจ้าตากสินไม่ทรงฟัง เสด็จเข้าใกล้กราบเรือ ทรง
ถอดพระธํามรงค์วงหนึ่งออก ชูขึ้นฟูาท่ามกลางแสงสลัว มาธิวคิดว่า
เห็นประกายแวบขึ้น พระธํามรงค์วงนั้นวาดวงโค้งก่อนล่วงลงน้ําสีดํา
มืด ฟูาแลบเป็นครั้งสุดท้าย ท้องฟูาดูสั่นสะเทือน ลังเล ลมหยุดพัด  
ทะเลสั่นน้อยๆก่อนสงบลง ฝนกลายเป็นฝนบางๆ ก่อนจะคืนท้องฟูา
ให้แก่แสงตะวัน 

ถ้าเราไม่ได้เห็นกับตาคงไม่มีวันเชื่อมาธิวบอกกับตัวเอง  
เขายืนตะลึง พยายามคิดหาเหตุผล นี่เป็นเรื่องบังเอิญ เป็นเรื่อง
บังเอิญแน่ๆ พายุที่หยุดได้ทันควันเหมือนเวลาที่เกิดขึ้น แต่เขาขนลุก  
ไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าเปียกฝนและคลื่น เขาชูดาบโห่ร้องยินดีเช่นเดียวกับ 
คนอ่ืนๆ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบพายุสําเร็จ  

(ตากสินมหาราชชาตินักรบ, ๒๕๕๐: ๓๒๖) 
 

เม่ือเปรียบเทียบเนื้อความในพระราชพงศาวดาร ฉบับ
พระราชหัตถเลขา และเรื่องตากสินมหาราชชาตินักรบ จะเห็น
ได้ว่าเนื้อความจากพระราชพงศาวดารจะกล่าวถึงการตั้งศาล
เพียงตา แต่เรื่องนี้ได้สร้างกฤษดาภินิหารด้วยการใช้พระ
ธํามรงค์หยุดพายุที่กําลังคะนองได้ แสดงให้เห็นถึงบุญบารมี
ของพระองค์ 
 นอกจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกสงคราม
ข้างต้นที่อ้างอิงข้อมูลจากพระราชพงศาวดารแล้ว เนื้อหาวัย
เยาว์ยังถูกนํามาปรับแต่งเรื่องเล่า และผนวกข้อมูลใหม่เสริมจาก
เนื้อความเดิมจากตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ ตอนซินแสทํานาย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราชเม่ือครั้งวัยหนุ่มขณะบิณฑบาต ดังนี้ 
 
 ขณะนั้นพระเจ้าตากจึงกวักพระหัตถ์เรียกจีนชรานั้นให้กลับ
มาแล้วจึ่งตรัสถามว่า ท่านแลดูหน้าเราแล้วก็หัวร่อเพราะเหตุไร จีน
ชราตอบว่า ข้าพเจ้าเห็นราศีแลลักษณะท่านทั้งสองนี้แปลกประหลาด
กว่ามนุษย์ทั้งปวง พระเจ้าตากจึ่งถามว่าท่านเป็นหมอดูฤๅ จีนรับ
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ว่าเปนหมอดู พระเจ้าตากตรัสว่า ถ้ากระนั้นท่านช่วยดูเราสักหน่อย
เถิด จีนนั้นจึ่งจับพระหัตถ์ดู แล้วจึ่งถามถึงปีเดือนวันพระชนม์พรรษา  
ทราบแล้วก็ทักทํานายว่าท่านจะได้เปนกษัตริย์ พระเจ้าตากก็ทรง 
พระสรวลเปนที่ไม่เชื่อ ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจึ่ง
ตรัสถามกับจีนชรานั้นว่า ท่านจงช่วยดูให้เราบ้าง จีนนั้นจึ่งจับ   
พระหัตถ์แล้วถามถึงปีเดือนวันพระชนม์พรรษาแล้วจึ่งทํานายว่า ท่าน
ก็จะได้ เปนกษัตริย์เหมือนกัน ขณะนั้นท่านทั้งสองพระองค์ก็ทรง 
พระสรวลแล้วจึ่งตรัสตอบจีนนั้นว่า เรามีอายุอ่อนกว่าพระเจ้าตากสอง
ปีเศษเท่านั้น จะเปนกษัตริย์พร้อมกันอย่างไรได้ไม่เคยได้ยิน สัดตวง
ข้าวดอกกระมัง 

(ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ, ๒๕๕๑: ๔๐๗) 
 

จากเหตุการณ์ข้างต้น ยกตัวอย่างเรื่อง ฟ้าใหม่ 
และ จอมกษัตริย์แห่งนักรบ ที่ผู้เขียนได้ปรับแต่งข้อมูลเดิม
ที่นําจากเนื้อหาตอนซินแสทํานายอนาคตสมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราชว่าจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ ดังนี้ 

 
“พวกฉันก็อยากได้เหมือนอย่างที่ลูกผู้ชายชาวกรุงศรีฯ เขา

แสวงหากัน เผ่ือศึกเหนือเสือใต้มีมาทางไหน พวกดิฉันก็อยู่ในหน้าที่
จะต้องออกไปรับมือกับมัน... ดิฉันได้ข่าวคุณตามาจําศีลภาวนาอยู่ที่นี่
จึงบุกบั่นออกมาหา” 

“วิชาที่จะเรียนจะรู้มันย่อมมีขีดมีขั้น จะเรียนสุ่มๆ ไปจน
หมดอายุก็เรียนไม่จบ ข้าจะบอกให้ เจ้าคนใหญ่กับเจ้าคนหน้าสวยคน
นี้จงเรียนวิชาดูฤกษ์ล่างฤกษ์บน ทั้งฝึกฝนการรักษาขนบธรรมเนียม
ทั้งปวงจงหนัก ตําแหน่งของเจ้าเจ้ายังนึกไม่ถึงดอกขณะนี้ ส่วน
น้องชายใจร้อนคนนี้จงฝึกฝนวิชาอาวุธ ทั้งกระบวนเคลื่อนย้ายทัพดู
ชัยภูมิดูพื้นที่ให้เชี่ยวชาญ ส่วนเจ้าหนูนัยน์ตาดําคนนี้คือแขนซ้าย
แขนขวาของพี่ชายทั้งสาม เมื่อกรุงศรีอยุธยาหาไม่แล้วจะเป็นพาหนะ
คู่บุญไปสร้างกรุงใหม่ ลูกหลานของเจ้าจะกินบุญใหญ่สืบเชื้อสายแผ่
ไปหลายช่ัวอาย”ุ 

(ฟูาใหม่, ๒๕๔๗: ๙๗) 
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 จากตั วอย่ างข้ างต้นจะเห็ นได้ ว่ าผู้ เขี ยนตั้ งใจ
เปลี่ยนแปลงผู้ทํานาย คือจากซินแสเป็นชีปะขาวและจากเดิมที่
คําทํานายมีเฉพาะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และนาย 
ทองด้วง (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราช) เท่านั้น แต่ผู้เขียนได้เพิ่มเติมผู้รับรู้อีก ๒ คน หนึ่ง
ในนั้นคือ “น้องชายใจร้อนคนนี้” หรือนายบุญมา (ต่อมาคือ 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) 
 ในเรื่อง จอมกษัตริย์แห่งนกัรบ ศรีศากยอโศก ได้
นําเนื้อหาช่วงนี้มาสร้างเป็นตัวเรื่องเล่าด้วยเช่นกัน ดังนี้ 
 
 “ซินแสชาวจีนผู้มีความเมตตาปรากฏให้เห็นจากแววตายังคง
ยืนแน่วนิ่งมีรอยยิ้มอันอบอุ่นด้วยไมตรีจิตสื่อสารไปถึงเด็กน้อยชาวจีน
ผู้ซึ่งกําลังไร้เดียงสาต่อคําทํานายของซินแสชราภาพ คําทํานายของ
ซินแสผู้นี้ นับว่าได้สร้างความขบขันให้กับเด็กน้อยชาวจีนร่างเล็กยิ่ง
นัก จะอย่างไรเสียความขบขันเยี่ยงนี้ ยังนับว่าไม่ทําให้ผู้ได้รับทํานาย
ต้องจมปลักอยู่กับความเศร้าหมอง ถึงแม้จะเป็นคําทํานายที่ไม่มีวัน
เป็นความจริงขึ้นมาได้ บัดนี้ ความขบขันได้บังเกิดขึ้นไปทั่วแล้ว
สําหรับผู้ที่ได้สดับรับฟังคําทํานายว่า เด็กน้อยชาวจีนร่างเล็กผู้นี้  
ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสยาม” 

(จอมกษัตริย์แห่งนักรบ, ๒๕๕๐: ๑๘๙) 
 

จากตั วอย่างข้ างต้นจะเห็นได้ ว่ าเรื่ องเล่ าที่ ถู ก
ปรับเปลี่ยนจากข้อมูลเดิมยังคงให้ให้ผู้ทํานายยังคงเป็นซินแส
เช่นเดิม แต่เปลี่ยนเวลาที่ทํานายว่าตั้งแต่ตอนเป็นทารก 
แทนที่จะทํานายเม่ือตอนบิณฑบาต  

การสร้างเรื่องเล่าด้วยการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่พบมากในกลวิธีการสร้างเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช เพราะสามารถผนวกความคิดหรือจินตนาการของ
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ผู้เขียนบางส่วนให้ดูกลมกลืนกับเนื้อหา เพื่อให้เหมาะสมกับ
วรรณกรรมนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ อาจเน้นความ
สนุ กสนาน แต่ ยั งคงใจความสํ าคัญตามเอกสารทาง
ประวัติศาสตร ์

 
การสร้างเรื่องเล่าด้วยการตีความใหม่ 
  

การสร้างเรื่องเล่าด้วยการตีความใหม่ คือการสร้าง
เรื่องเล่าที่เปลี่ยนแปลงความหมาย ด้วยการสร้างคําอธิบาย
ชุดใหม่ที่ยังคงอาศัยเนื้อความในเอกสารทางประวัติศาสตร์
เป็นพื้นฐาน ยกตัวอย่างเรื่อง ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน และ
ความหลงในสงสาร ในเหตุการณ์ตอนที่สมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราชสั่งเฆี่ยนพระสงฆ์ที่ถวายพระพรว่าพระสงฆ์ที่
เป็นปุถุชนไม่ควรไหว้คฤหัสถ์ถึงจะเป็นโสดาบันก็ตาม ตามที่
จริงแล้วเนื้อหาตอนนี้เป็นการสนับสนุนถึงอาการพระสติ
วิปลาสที่สร้างความเดือดร้อนต่อสมณะชีพราหมณ์ แต่เรื่อง
เล่าที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกลวิธีการตีความใหม่ได้นําเสนอ
คําอธิบายชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยกตัวอย่างในเรื่อง 
ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน ผู้เขียนได้สร้างคําอธิบายชุดใหม่ถึง
เหตุการณ์การสั่งเฆี่ยนพระสงฆ์ ดังนี้  

 
ในสมัยนั้นจนถึงรัชกาลที่ ๑ พระสงฆ์ราชาคณะมีเรื่อง

ฟูองร้องกันบ่อยที่สุด และหลายๆ รูปประพฤติตัวเสียหาย ไม่นับว่า
เป็นพระ ถือว่าเป็นคนเท่านั้น เวลานั้นก็มีเรื่องฟูองร้องกันอยู่อีก
สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินอย่างเงียบๆ แล้วทรงแกล้งเอา
เรื่องพระสงฆ์ปุถุชนจะไหว้พระโสดาบันบุคคลได้หรือไม่ ถือเป็นเหตุ
จับคนผิดเฆี่ยนเสียหลายคน คนท่ีไม่ผิดก็เอาลูกศิษย์ที่ผิดมาเฆี่ยนแทน  
ตอนนั้นก็มีนักโทษถึงโทษประหารหลายคน ก็เอาผ้าเหลืองให้นุ่งแล้ว
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เฆี่ยนให้คนท้ังหลายเห็นและเข้าใจว่าเป็นพระถูกเฆี่ยนทั้งนี้เพียงเพื่อให้
หมดศรัทธาแก่คนที่หวังให้ท่านเป็นเจ้าแผ่นดินตุ๊กตาเท่านั้น 

(ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน, ๒๕๕๑: ๒๒๐) 
 

จากเรื่องใครฆ่าพระเจ้าตากสินข้างต้น ผู้เขียนแสดง
ให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระสติ และ
ตั้งใจที่ปฏิบัติเช่นนั้นในการสั่งเฆี่ยนพระสงฆ์ โดยใช้เหตุการณ์
การตรัสถามถึงพระภิกษุสามารถไหว้ปุถุชนที่บรรลุโสดาบันได้
หรือไม่เป็นเหตุผลในการสั่งลงพระราชอาญาภิกษุที่ประพฤติ
ผิด หรือพระสงฆ์รูปใดไม่ผิดก็ให้นําลูกศิษย์ที่กระทําผิดมา
ลงโทษ รวมถึงการให้นักโทษนุ่งห่มจีวรแล้วเฆี่ยนตีตามความ
มุ่งหมายของพระองค์ รวมถึงเพื่อให้ผู้ยังภักดีต่อพระองค์หมด
ศรัทธาท่ีจะให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป โดยที่ไม่มี
ผู้ใดล่วงรู้ถึงอุบายในการแกล้งพระสติวิปลาสของพระองค์ 

ในเรื่อง ความหลงในสงสาร ผู้เขียนได้สร้างคํา 
อธิบายชุดใหม่ถงึเหตุการณ์การส่ังเฆี่ยนพระสงฆ ์ดังนี้  

 
“...เราเรียกพระทั้งหลายเข้ามาและประกาศว่า เราเป็น  

พระโสดาบัน และถามพระท้ังหลายว่า พระที่เป็นปุถุชนจะไหว้คฤหัสถ์
ที่เป็นโสดาบันได้หรือไม่ ถ้ารูปไหนตอบว่า ไม่ได้ ก็ถูกลงโทษด้วย
การเฆี่ยน เราก็สั่งทหารให้เฆี่ยนต่อหน้าประชาชน การกระทําเช่นนี้ก็
เพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่า เราเป็นคนสัญญาวิปลาสผิดจากมนุษย์
ธรรมดา ไม่น่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกต่อไป” 

“พระเถรเจ้าสั่ งใ ห้เฆี่ยนพระ แล้วไม่บาปหรือขอรับ”    
พระบัวเฮียวถามด้วยความสงสัย พระเถรเจ้าจึงขยายความว่า 

“เราไม่ ได้สั่ งใ ห้ เฆี่ ยนพระ แต่ใ ห้ เฆี่ยนคนโกนหัวห่ม
ผ้าเหลือง” 

“หมายความว่าอย่างไรขอรับ” ผู้เถรผู้บวชใกล้จะครบ ๑๒ 
พรรษาถามอีก 
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“หมายความว่า คนที่ เราเฆี่ยนไม่ใช่พระ คือเราให้หา
นักโทษประหารมาโกนหัว แล้วก็ให้นุ่งผ้าเหลือง มิได้มีการบวชแต่
อย่างใด การถูกเฆี่ยนก็ยังดีกว่าการถูกประหารชีวิตมิใช่หรือ” 

(ความหลงในสงสาร, ๒๕๕๑: ๕๔) 
 

จากเรื่องความหลงในสงสารข้างต้น ผู้เขียนได้แสดง
ความหมายคล้ายคลึงกับเรื่อง ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน ด้วย
การแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปฏิบัติ
เช่นนี้ เป็นเพียงการแสดงเพื่อตบตาอันเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการเท่านั้น อีกทั้งยังเพิ่มความมีคุณธรรมของพระองค์
ด้วยการนํานักโทษประหารมานุ่งห่มคล้ายพระสงฆ์แล้ว
ลงโทษพียงเฆี่ยนตีเท่านั้น 
 จากทั้งสองเรื่องคือเรื่องใครฆ่าพระเจ้าตากสิน  
และความหลงในสงสาร ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่สามารถนํามา
เปรียบเทียบกับเนื้อหาตัวบทในเอกสารทางประวัติศาสตร์  
ดังนี้ 
 
 ครั้นถึง ณ วันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ํา เดือน ๙ สมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ โรงพระแก้วให้ประชุมพระราชาคณะ
พร้อมกัน และพระองค์มีพระสติฟั่นเฟือนถึงสัญญาวิปลาส สําคัญ
พระองค์ว่าได้โสดาปัตติผล จึงดํารัสถามพระราชาคณะว่า พระสงฆ์
ปุถุชนจะไหว้นบเคารพคฤหัสถ์ซึ่งเป็นพระโสดาบันบุคคลนั้น จะได้
หรือมิได้ประการใด และพระราชาคณะที่มีสันดานโลเล มิได้ถือมั่นใน
พระบาลีบรมพุทโธวาท ด้วยเกรงพระราชอาญา...ถวายพระพรว่า 
สงฆ์ปุถุชนควรจะไหว้นบคฤหัสถ์ซึ่งเป็นโสดาบันได้ แต่สมเด็จ
พระสังฆราชวัดบางหว้าใหญ่ พระพุฒาจารย์วัดบางหว้าน้อย    
พระพิมลธรรมวัดโพธารามสามพระองค์นี้มีสันดานมั่นคงถือ     
พระพุทธวจนะโดยแท้...จึงถวายพระพรว่าถึงมาตรว่าคฤหัสถ์เป็ น  
พระโสดาก็ดี แต่เป็นหีนเพศต่ํา...ซึ่งจะไหว้นบคฤหัสถ์อันเป็นโสดานั้น
ก็บมิควร สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงพระโกรธว่าถวายพระพรผิดจาก
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พระบาลี... จึงดํารัสให้พระโพธิวงศ์ พระพุทธโฆษาจารย์เอาตัวสมเด็จ
พระสังฆราช พระพุฒาจารย์ พระพิมลธรรม กับทั้งถานาบาเรียน
อันดับซ่ึงเป็นอันเตวาสิก  สัทธิงวิหาริกพระราชาคณะทั้งสามพระองค์
นั้นไปลงทัณฑกรรม ณ วัดหงส์ทั้งสิ้น และตัวพระราชาคณะให้ตีหลัง
องค์ละร้อยท ีพระถานาบาเรียนให้ตีหลังองค์ละห้าสิบที... 

(พระราชพงศวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, ๒๕๔๘: ๒๒๕) 
 

 จากเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์
ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงอาการพระสติวิปลาสของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชที่สําคัญว่าพระองค์บรรลุโสดาบัน รวมถึงสั่ง
เฆี่ยนพระภิกษุสงฆ์จํานวนมากในเหตุการณ์ที่พระองค์ตรัสถาม
ถึงการไหว้คฤหัสถ์ท่ีเป็นโสดาบัน แต่คําอธิบายชุดใหม่ที่ปรากฏ
ในเรื่อง ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน และความหลงในสงสารได้สร้าง
ให้สมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นผู้ที่มีพระสติสมบูรณ์ เป็นเพียงการ
แสดง และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลัดแผ่นดินเท่านั้น    
 การคัดลอกเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วนํามาตีความ
ใหม่ เป็นการสร้างเรื่องเล่าที่ยังคงอาศัยเนื้อหาข้อมูลในเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ฉบับต่างๆ เป็นพื้นฐาน แล้วสร้างความหมาย 
หรือคําอธิบายชุดใหม่ที่ไม่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
หรือแตกต่างไปต่างจากเดิม โดยใช้ “เหตุ” ที่อ้างอิงจากเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ แล้วสร้าง “ผล” ขึ้นมาใหม่ หรืออ้างอิง “ผล” 
จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ แล้วสร้าง “เหตุ” ขึ้นมาใหม่ 
 
สรุป  
 

กลวิธีการสร้างเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จากเอกสารทางประวัติศาสตร์สามารถวิเคราะห์ออกเป็น ๔ 
กลวิธี คือ การสร้างเรื่องเล่าด้วยการคัดลอก การสร้างเรื่อง
เล่าด้วยการเรียบเรียงใหม่ การสร้างเรื่องเล่าด้วยการปรับแต่ง
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ข้อมูล และการสร้างเรื่องเล่าด้วยการตีความใหม่ เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกนํามาใช้มากที่สุด คือ 
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา จดหมายเหตุความ
ทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี และเอกสารตํานานอภินิหาร    
บรรพบุรุษตามลําดับ   

การใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 
คือ กลุ่มการใช้เพื่อสนับสนุนเรื่องเล่าที่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ในเอกสารฉบับต่างๆ ซึ่งการสร้างเรื่องเล่าวิธีนี้เนื้อความมักตรง
หรือใกล้เคียงกับเอกสารทางประวัติศาสตร์ คือ กลวิธีการสร้าง
เรื่องเล่าด้วยการคัดลอก กลวิธีการสร้างเรื่องเล่าด้วยการเรียบ
เรียงใหม่ และกลวิธีการสร้างเรื่องเล่าด้วยการปรับแต่งข้อมูล 
อีกกลุ่มคือการใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการตีความใหม่เป็นการสร้าง
ความหมาย หรือคําอธิบายชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม หรือไม่
ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ คือ กลวิธีการสร้างเรื่อง
เล่าด้วยการตีความใหม่   

การสร้างเรื่องเล่าด้วยวิธีการตีความใหม่เป็นวิธีหนึ่งที่
สํ าคัญ และน่ าสนใจเพราะส่ งผลต่ อการเปลี่ ยนแปลง      
พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลายเรื่อง 
อาท ิเรื่องพระสติวิปลาส   

กลวิธีการสร้างเรื่องเล่า ตลอดจนการเลือกใช้เอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ฉบับต่างๆ จึงมีความสัมพันธ์กันเพราะ
สามารถนําเสนอพระราชประวัติในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
เรื่องเล่าพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบัน 
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การพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ เพื่อสง่เสริมความสามารถ    
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน       

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒ 
    

นันทนา ลีลาชัย
*
   

 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ๒) พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น และ ๔) ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน     
ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ที่ศึกษาใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๓๐ คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ เกณฑ์การประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียน
การสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
                                                 
*
 ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” จังหวัดสกลนคร 
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พบว่า ครู นักเรียน ต้องการให้มีการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
โดยจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ใช้กระบวนการกลุ่ม 
ฝึกเขียนแผนผงัความคดิ และมีการเสริมแรง มีสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และแจ้งการประเมินผลงานเพื่อปรับปรุง
แก้ไข ๒) รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย หลักการ 
จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑ สร้าง
ประสบการณ์ วางแผนการเขียน ขั้นที่ ๒ ยกร่างข้อเขียน ขั้นที่ ๓ 
ปรับปรุงแก้ไขเรื่องให้สมบูรณ์ ขั้นที่ ๔ เรียบเรียงและตรวจทาน
งานเขียน ขั้นที่ ๕ ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง และ
การวัดและประเมินผล ได้ค่าประสิทธิภาพ (E๑/E๒) ของรูปแบบ
การเรียนการสอนเท่ากับ ๘๖.๘๒/๘๘.๗๗ ๓) ผลการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นพบว่า นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการเขียนเรื่องราวที่แปลกใหม่จากจินตนาการ
ของตนผ่านงานเขียนโดยสามารถใช้ถ้อยค าที่สละสลวย ๔) ผล
การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน มีดังนี้ 
๔.๑) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๔.๒) นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น อยู่ใน
ระดับมาก โดยพึงพอใจด้านครูผู้สอนมากที่สุด เพราะครู
เตรียมการสอนได้ดี สามารถอธิบายและสาธิตการสอนได้อย่าง
ชัดเจน ให้โอกาสนักเรียนฝึกทักษะการเขียน การคิดสร้างสรรค์ 
ครูเอาใจใส่ดูแลและแก้ปัญหาในการเรียนเม่ือนักเรียนมีปัญหา 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน/ การสร้างความรู/้        
    การเขียนเชิงสร้างสรรค์   
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บทน า 
 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ เข้ามามีบทบาทต่อ
การศึกษา ดังที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้
ก าหนดทักษะการเขียนไว้ว่า การเขียนจะประกอบด้วยการ
เขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและ
รูปแบบต่างๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  
ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์
วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒: 
๓) เนื่องจากการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการเขียนและส่งเสริมให้ใช้ทักษะการ
เขียนเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก จินตนาการและ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ออกมาในทางสร้างสรรค์อย่างมี
อิสระเสรี โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขียน ดังท่ี Furner 
(๑๙๗๓: ๕๕๔) ได้กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นวิธีการ
หนึ่งท่ีให้นักเรียนได้แสดงความรู้นึกคิด การแสดงออกเช่นนี้ 
เป็นความคิดริเริ่มตามธรรมชาติ ประสบการณ์ของนักเรียน 
จะมีความหมายมากเม่ือนักเรียนได้ มี โอกาสเขียน ซึ่ ง
สอดคล้องกับพิสมัย อ าไพพันธุ์ (๒๕๓๗: ๒๔) ที่สรุปไว้ว่า 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดได้
อย่างรวดเร็ว มีโอกาสได้ทดลองความสามารถในการเขียน 
แสดงความรู้สึก ความมีสุนทรียภาพ ความคิด ความเข้าใจ 
และแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าที่ได้พบเห็น ดังนั้นการเขียนอย่าง
สร้างสรรค์จึงมีคุณประโยชน์ต่อครูและนักเรียนเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ครูเข้าใจถึงความแตกต่าง
ของนักเรียนช่วยให้เกิดความคุ้นเคยและเข้าใจในตัวนักเรียนเป็น
รายบุคคลเพราะงานจะแสดงให้เห็นถึงความคิด ความรู้ 
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ความรู้สึก จินตนาการ และประสบการณ์ของนักเรียน (กัลยา 
ไตรตรีศิลป์, ๒๕๔๒: ๓๓) 
 อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นที่ตระหนักว่าการเขียนเชิง
สร้างสรรค์เป็นทักษะที่นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนและถูก
บรรจุไว้ในหลักสูตรในทุกระดับชั้น แต่ก็ยังพบว่ายังมีปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทั้งที่เกิด
จากครูผู้สอนและจากตัวนักเรียน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหา
เกี่ยวกับการสอนทักษะการเขียนสรุปได้ว่าปัญหาการสอน
ทักษะการเขียนจะอยู่ที่ครูขาดการกระตุ้นและส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเขียน ท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย
ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ทางด้านนักเรียนก็ยังขาด
ทักษะความรู้ ความคิด การสื่อสาร สื่อความหมาย การ
ประมวลความรู้ การเชื่อมความสัมพันธ์ของความรู้และ
ความคิด ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างมีประสิทธิภาพได้    
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจาก
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่จะสามารถน ามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็นทฤษฎี
การเรียนรู้แนวใหม่ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะน ามาใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้วิธีการเรียนรู้มากกว่าให้
ความรู้ โดยตรง เน้นการปฏิบั ติ เพื่ อการ เรี ยนรู้ จ าก
สถานการณ์มากกว่าการเรียนรู้เพื่อการจ าตามที่ครูบอก มี
ความแตกต่างจากการเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นครูเป็นผู้ให้
ความรู้เป็นส าคัญ (มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ (๒๕๕๒); จิราภรณ์ 
พิมใจใส (๒๕๕๓) และ รุจิราพร รามศิริ (๒๕๕๖)) ดังที่ วัชรา 
เล่าเรียนดี (๒๕๕๓: ๗๓-๗๘) ให้ความคิดเห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น ผู้เรียน
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จะเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น สร้างความหมายของ
ความรู้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการคิดไตร่ตรอง ผู้เรียน
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น แทนที่จะ
เป็นเพียงผู้คอยรับความรู้ จากครู ฝ่ ายเดียวและได้ ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ โดยจัดสถานการณ์หรือปัญหาที่เร้าความสนใจ 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและปฏิบัติกล้าคิด กล้าตอบ 
กล้าอธิบาย อภิปรายและแสดงความคิดเห็น พยายามใช้
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จริง ของจริงและการร่วมปฏิบัติจริง
หรือให้ตัวอย่างสถานการณ์จริงด้วยภาพ ด้วยสื่อการเรียนรู้
อ่ืนๆ หลีกเลี่ยงการอธิบายที่มากจนเกินไป เพื่อให้ผู้เรียนมี
โอกาสคิด จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ การคิด
ไตร่ตรอง มีการตรวจสอบความเข้าใจ ประสบการณ์เดิมที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน ให้ความรู้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการ
สืบค้นเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ที่จะเรียน จัดกลุ่มผู้เรียน
หลายๆ แบบให้ร่วมมือกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด ความเชื่อ และให้เวลาอย่างพอเพียงส าหรับการ
สร้างความหมายสิ่งที่จะเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียน
ตลอดกระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีวัดและประเมินที่หลากหลาย
เหมาะสม เช่น ถาม ตอบปากเปล่า ให้สาธิต ให้สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมทันที ทดสอบย่อย เสนอผลงาน ชิ้นงานด้วย
แผนภูมิ โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ ที่สะท้อนให้เห็นองค์ความรู้
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้เตรยีมความพร้อมของผู้เรียน จูงใจเร้าความสนใจให้
ผู้ เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน จัดโอกาสและเปิดโอกาส
ให้ปฏิบัติโดยตรง ให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรองและสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับบทเรียน ให้การฝึกเพิ่มเติมหรือให้ท าโดยอิสระ ดังนั้น
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ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivist Theory) จะช่วยให้นักเรียนสามารถเกิด
การเรียนรู้และมองเห็นกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ขึ้นมาได้จนมีความสามารถในการน าไปพัฒนาทักษะการเขียน
ของตนเองจนบรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุดนั้น  
 ในขณะเดียวกันการสร้างความคิดอย่างเป็นระบบให้
เกิดขึ้นแก่นักเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องสรรหา
กลวิธีในการสร้างและจัดการให้นักเรียนเกิดความคิด
หลากหลายและสามารถน าความคิดเหล่านั้นมาจัดให้เป็น
ระบบเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานการเขียนที่มีประสิทธิภาพ 
จากการศึกษาพบว่าเทคนิคระดมสมอง พัฒนาขึ้นโดย Osborn 
(๑๙๕๗) เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ระดมความคิดอย่างอิสระ 
หลากหลายและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ ตัดสินความคิดของ
นักเรียนจนกว่าการระดมสมองจะเสร็จสิ้น จึงน าความคิด
เหล่านั้นมาประเมิน ปรับปรุง ตกแต่งและผสมผสานเพื่อให้ได้
ความคิดที่ดีที่สุด เทคนิคผังความคิด ซึ่งพัฒนาโดย Buzan 
(๑๙๙๑: ๙๓) ได้กล่าวว่า เป็นการจัดกลุ่ม จัดระบบ เชื่อมโยง
ความคิด ซึ่งได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการท างาน
และความต้องการของสมอง ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาความคิดของนักเรียนให้เป็นระบบ เป็นระเบียบ มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์และแจ่มแจ้งชัดเจน เม่ือน ามาใช้
ควบคู่กับการระดมสมองก็จะยิ่งเสริมและสร้างความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดแก่ตัวนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะเขียน
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป  
 การน าเสนอแนวคิดทฤษฎีดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว
ทั้งหมด ผู้วิจัยมองเห็นว่าน่าจะเป็นพื้นฐานทฤษฎีและแนวคิด
ส าคัญที่จะน ามาใช้เป็นหลักการในการสร้างสรรค์และพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ



๗๑ | จุลสารสาส์นไทย 

 

 

 

ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพื่อสามารถสร้างเสริมความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ คือ นักเรียนสามารถถ่ายทอด
ความคิดของแต่ละบุคคลออกมาเป็นภาษาเขียน ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะที่เป็นการคิดเชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และใช้ภาษาได้
สละสลวย ผู้ เขียนมีอิสระที่จะสร้างค าและข้อความตาม
จินตนาการของตนเอง อันจะเป็นการช่วยสร้างสรรค์และ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถน าไปใช้สร้างสรรค์
และพัฒนาตนเองในการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 ๑. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีประสิทธิภาพ ๘๐/๘๐ 
 ๓. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
 ๔. เพื่อประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ในประเด็นดังนี้ 
  ๔.๑ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
  ๔.๒ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
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วิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Methodology Research) ร่วมกับการใช้รูปแบบการ
วิจัย Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม 
นิลพันธุ์, ๒๕๕๕: ๑๔๔) ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็น ๔ ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นตอนที ่๑ การวิจัย (Research: R๑) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนา 
(Development: D๑) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development: D&D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอน ขั้นตอนที่ ๓ การวิจัย (Research: R๒) เป็น
การน าไปใช้ (Implementation: I) : การทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอน และขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนา (Development: D๒) เป็น
การประเมินผล (Evaluation: E) : การประเมินและปรับปรุง
แก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 
“ยุติธรรมวิทยา” ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) มา
จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวนนักเรียน ๓๐ คน ตัวแปรต้น 
คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์และความพึงพอใจของนักเรียน เนื้อหาที่ใช้ในการ
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ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเนื้อหาสาระที่ ๒ การ
เขียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด าเนินการทดลองในช่วงเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ใช้เวลาทดลอง
สัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น ๒๐ ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและหาประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่ 
(Field Tryout) โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน ได้ค่า
ประสิทธิภาพ เท่ากับ ๘๖.๗๙/๘๒.๕๕ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ จ านวน ๓๐ คน ได้ค่าความยาก ตั้งแต่ ๐.๔๓–๐.๔๖ 
ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ ๐.๕๖–๐.๕๗ และค่าความเชื่อม่ัน 
เท่ากับ ๐.๘๑ เกณฑ์การประเมินการเขียนผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ จ านวน ๓๐ คน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้กับนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้ค่าความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ ๐.๙๑ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
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R๑ 

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
D๑ 

การออกแบบ/พัฒนา 

D๒ 

การประเมินผล 
R๒ 

การน าไปใช้ 

รูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ 

 
 

 
 

 
ภาพที่ ๑ กรอบการด าเนินการวิจัย 

 
ผลการศึกษา 
 
 ๑. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามความต้องการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการ
สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ควรจัดการเรียนรู้โดยใช้ให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ใช้
กระบวนการกลุ่ม มีกิจกรรมฝึกให้เขียนแผนผังความคิด และมี
การเสริมแรง ความต้องการของนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และต้องการมีความรู้ความสามารถในการน ากระบวนการคิดมา

ความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

ความพึงพอใจของ
นักเรียน 
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ใช้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ต้องการให้มีกิจกรรมให้เขียน
แผนผังความคิด ควรแจ้งประเมินผลงานนักเรียน เพื่อปรับปรุง
แก้ไข 
 ๒. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประกอบด้วย หลักการ 
จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑ 
ขั้นสร้างประสบการณ์ วางแผนการเขียน ขั้นที่ ๒ ขั้นการยก
ร่างข้อเขียน ขั้นที่ ๓ ขั้นการปรับปรุงแก้ไข เรื่องให้สมบูรณ์ 
ขั้นที่ ๔ ขั้นการเรียบเรียงและตรวจทานงานเขียน ขั้นที่ ๕ ขั้น
ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง และการวัดและ
ประเมินผล ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนการ
สอนมีความสอดคล้องกัน ( X = ๔.๗๑, S.D. = ๐.๑๐) และ
เม่ือน าไปหาประสิทธิภาพ (E๑/E๒) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ๒ จ านวน ๓๐ คน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอนเท่ากับ ๘๖.๘๒/๘๘.๗๗ สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ คือ ๘๐/๘๐ ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๒ 
 ๓. ผลการทดลองพบว่านักเรียนได้พัฒนาสามารถ
เขียนเรื่องราวที่แปลกใหม่จากจินตนาการหรือความคิด
ค านึงของตนผ่านงานเขียนโดยสามารถใช้ถ้อยค าที่สละสลวย 
 ๔. ผลการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น มีผลดังนี้ 
  ๔.๑ นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  
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  ๔.๒ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาในระดับมาก เพราะครูเตรียมการสอนได้ดี 
สามารถอธิบายและสาธิตการสอนได้อย่างชัดเจน ให้โอกาส
นักเรียนฝึกทักษะการเขียน ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ ครู
เอาใจใส่ดูแลและแก้ปัญหาในการเรียน เม่ือนักเรียนมีปัญหา 
 
อภิปรายผล 
 
 ๑. จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า ครู นักเรียนมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าต้องการพัฒนาการเรียนการสอน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะครูต้องการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด มี
กิจกรรมฝึกให้เขียนแผนผังความคิดเพื่อจัดกลุ่มความคิด 
เชื่อมโยง ผูกต่อข้อมูล เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและน าไปใช้ และ
มีการเสริมแรง สร้างวินัยให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
นักเรียนต้องการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความสุขเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และมีความรู้ความเข้าใจในการน ากระบวนการคิดมาใช้
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ผู้ปกครองนักเรียนต้องการให้มี
กิจกรรม ให้ เขียนแผนผังความคิดเพื่อจัดกลุ่มความคิด 
เชื่อมโยง ผูกต่อข้อมูล ควรแจ้งประเมินผลงานนักเรียน เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข ผลการศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหาการ
เรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ซึ่งพบว่านักเรียนขาด
จินตนาการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูเน้นการสอนโดยยึด
การอธิบาย ไม่ได้เน้นกระบวนการคิด สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย การจัดการเรียนรู้ในทักษะการเขียนให้
นักเรียนสามารถเขียนตามจินตนาการ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้
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วิธีการเรียนรู้มากกว่าให้ความรู้โดยตรง เน้นการปฏิบัติเพื่อ
การเรียนรู้จากสถานการณ์ รู้จักการวางแผนการด าเนินงานให้
เกิดความชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง โดยได้น าเทคนิค
การระดมสมองและเทคนิคผังความคิดมาฝึกทักษะการคิด
ก่อนที่จะเขียนเชิงสร้างสรรค์ และแนวคิดของการสอนเขียนเชิง
สร้างสรรค์ที่ต้องการให้นักเรียนได้ถ่ายทอดความคิดของ
นักเรียนออกมาเป็นภาษาเขียนให้มีลักษณะเฉพาะ แปลกใหม่ 
ใช้ภาษาได้สละสลวย มีอิสระที่จะสร้างค าและข้อความตาม
จินตนาการของตนเอง เลือกรูปแบบการเขียนได้ กระบวนการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๕: ๑๐) ใน
มาตราที่ ๒๔ ที่ระบุว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความ
แตกต่างของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีการผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
  ๒. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประกอบด้วย หลักการ 
จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑ 
ขั้นสร้างประสบการณ์ วางแผนการเขียน ขั้นที่ ๒ ขั้นการยก
ร่างข้อเขียน ขั้นที่ ๓ ขั้นการปรับปรุงแก้ไขเรื่องให้สมบูรณ์ 
ขั้นที่ ๔ ขั้นการเรียบเรียงและตรวจทานงานเขียน ขั้นที่ ๕ 
ขั้นตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง และการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ๕ คน 
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พบว่าในภาพรวมมีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีประสิทธิภาพ ๘๖.๘๒/๘๘.๗๗ เม่ือเทียบกับเกณฑ์ ๘๐/
๘๐ ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
รูปแบบการเรียนการสอนได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ แต่ละ
ขั้นตอนที่พัฒนามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เริ่มจากการศึกษา
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน 
ตลอดจนศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง จึงท าให้ได้
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์กัน 
นอกจากนี้เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและหาประสิทธิภาพ (Field 
Tryout) ท าให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๖.๘๒/๘๘.๗๗ ผ่านเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับกาญจนา คุณารักษ์ (๒๕๕๒: ๗) ที่
กล่าวว่าการออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
เงื่อนไข การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศัยความรู้จากหลายๆ ทฤษฎี 
และท าให้ได้แนวคิดว่าความต้องการในการออกแบบการเรียน
การสอน คือ การแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ  
 ๓. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาข้ึนพบว่า นักเรียนสามารถเขียนเรื่องราวที่แปลกใหม่
จากจินตนาการหรือความคิดค านึงของตนผ่านงานเขียนโดยใช้
ถ้อยค าที่สละสลวยมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการ
เรียนรู้ที่ มีล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่จูงใจและกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ ในขั้นที่ ๑ สร้าง
ประสบการณ์ ก่อนการเขียนครูจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนจากการใช้สื่อ เช่น ภาพ บทเพลง ค าคม เรื่อง



๗๙ | จุลสารสาส์นไทย 

 

 

 

สั้น และสาธิตการเขียนให้นักเรียนได้ดูตัวอย่าง ขั้นที่ ๒ การ
ยกร่างข้อเขียน ให้นักเรียนได้น าข้อมูลที่ได้จากข้ันที่ ๑ มา
ระดมสมองและสร้างแผนผังความคิด แล้วเขียนเรียบเรียงเรื่อง
ให้เป็นข้อความที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ขั้นที่ ๓ การปรับปรุง
แก้ไขเรื่องให้สมบูรณ์ จะให้นักเรียนน าเรื่องที่เขียนมาอ่านให้
เพื่อนและครูฟังเพื่อขอค าแนะน า ขั้นที่ ๔ การเรียบเรียงและ
ตรวจทานงานเขียน นักเรียนน าข้อบกพร่องไปเรียบเรียงให้
ถูกต้องเหมาะสม ขั้นที่ ๕ ตรวจประเมินผลงาน ครูจะตรวจ
ผลงานเพื่อให้นักเรียนน าผลไปแก้ไขในครั้งต่อไป ซึ่งจะเห็นได้
ว่ากระบวนการเรียนดังกล่าวนักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด มี
ส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริง ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
หลักการสอนของโบรฟี่ (Brophy, ๑๙๗๙, ๑๙๘๒ อ้างถึงใน วัชรา 
เล่าเรียนดี, ๒๕๕๔: ๑๓๘) ที่ว่าควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนโดยตลอด โดยครูเป็นผู้ด าเนินการด้วยกิจกรรม
และเทคนิควิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย ความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ  
 ๔. ผลการประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาข้ึน มีผลดังนี้ 
  ๔.๑ นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.๐๑ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากระบวนการเรียนรู้จะเน้นให้
นักเรียนได้วิธีการเรียนรู้มากกว่าให้ความรู้โดยตรง เน้นการ
ปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้จากสถานการณ์มากกว่าการเรียนรู้เพื่อ
การจ าตามที่ครูบอก รู้จักวางแผนความคิดของตนในการที่
จะสร้างสรรค์ผลงานเขียนออกมาให้ชัดเจนเสียก่อน ใช้
เทคนิคระดมสมองเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนผังความคิดให้
ชัดเจนเพื่อมองเห็นองค์ประกอบทั้งหมด สอดคล้องกับ
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แนวคิดของบันลือ พฤกษะวัน (๒๕๓๕ : ๕๔) ที่ว่าในการ
สอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ครูต้องใช้วิธีกระตุ้น เร้า ให้
นักเรียนเกิดความอยากและกระตือรือร้น ท าให้นักเรียน
สามารถเขียนถ่ายทอดแนวคิดของตนได้ 
  ๔ .๒ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าครูได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นกัลยาณมิตร 
อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มี
การใช้สื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ มีใบ
งานที่น่าสนใจ ครูแจ้งผลการประเมินทันที มีการเสริมแรง
ทุกครั้งท าให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สอดคล้องกับ 
สุรางค์ โค้วตระกูล (๒๕๕๐: ๒๘๘) ที่สรุปไว้ว่าการเสริมแรง
เป็นสิ่งส าคัญมากในการกระตุ้นให้นักเรียนต้องการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 
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โคลงสาร : คุณค่าและลักษณะเดน่ของฉันทลักษณ์
ในวรรณกรรมอีสาน 

 
สุรชัย ชินบุตร* 

 
บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าและลักษณะ
เด่นของฉันทลักษณ์ประเภทโคลงสาร ซึ่งเป็นรูปแบบค า
ประพันธ์ชนิดหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมอีสานล้านช้าง 
ผลการศึกษาพบว่า โคลงสารเป็นรูปแบบของฉันทลักษณ์ใน
วรรณกรรมภาคอีสานชนิดหนึ่งท่ีกวีนิยมใช้แต่ง วรรณกรรม 
โคลงสาร มีอยู่ ๒ แบบได้แก่แบบแรกเรียกว่าโคลงวิชชุมาลี
หรือโคลงห้า และโคลงมหาสินธุมาลีหรือโคลงสี่สุภาพ บท
หนึ่งมี ๒ บรรทัด บาทหนึ่งมี ๗ ค า วรรคหน้า ๓ ค าและ
วรรคหลัง ๔ ค า โคลงสารนิยมแต่งเป็น ๒ บท คือ บทเอก
และบทโทต่อกัน บทเอกก าหนดตามเสียงวรรณยุกต์เอก และ
บทโทก าหนดตามเสียงวรรณยุกต์โท โคลงสารไม่บังคับสัมผัส
เหมือนกับโคลงภาคกลางแต่จะมีสัมผัสนอกและสัมผัสในที่
เรียกว่า “สัมผัสเทภาวะ” นอกจากนี้จ านวนค าไม่ก าหนด
แน่นอน บาทหนึ่งอาจจะมี ๗ ค าหรือเกินก็ได้ นอกจากนี้
สัมผัสวรรณยุกต์ก็ไม่ได้บังคับอีกเช่นกัน ดังนั้นข้อก าหนดหรือ
                                           
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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การบังคับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่สิ่งท่ีกวีน ามาเป็นกฎเกณฑ์ในการ
แต่งวรรณกรรม แต่กวียังมีการคัดสรรถ้อยค าในการแต่งโคลง
จึงจัดได้ว่ามีความอลังการเป็นอย่างยิ่ง  
   
ค าส าคัญ : โคลงสาร/ ลักษณะเด่น/ วรรณกรรมอีสาน 
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บทน า 
 
 วรรณกรรมเป็นกระจกสะท้อนสังคมของแต่ละสังคมได้
เป็นอย่างดี แต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยมีภาษาและ
วรรณกรรมเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน และ
ถิ่นใต้ โดยเฉพาะถ่ินเหนือและถิ่นอีสานมีการใช้ตัวอักษรของ
ตนเองบันทึกเรื่องราวเหล่านั้น ภาษาจึงเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งที่กวีใช้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเพื่อต้องการให้คนรุ่นหลังได้
รับรู้ การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆลงในวรรณกรรมท้องถ่ินจึง
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงลักษณะของถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 
ไม่ว่าจะเป็น ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ล้วนแต่สะท้อน
ออกมาจากวรรณกรรมทั้งสิ้น  
 ถ้อยค าที่กวีน ามาเรียงร้อยให้ได้ความหมายและมี
ความคล้องจ้องนั้นย่อมเป็นไปตามแบบฉบับของประเภทของ
บทประพันธ์นั้นๆ ถ้าน าถ้อยค ามาเรียงต่อกันโดยไม่ได้ค านึงถึง
ค าคล้องจอง หรือการสัมผัสนั้นเป็นการน ามาเรียงแบบ   
ร้อยแก้ว แต่ถ้ากวีค านึงถึงข้อบังคับทางฉันทลักษณ์ก็จะเป็น 
ร้อยกรอง ซึ่งแบ่งออกได้หลายอย่าง โคลงเป็นหนึ่งในร้อย
กรองอีกชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้ว ดังจะกล่าว
ได้ว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นกษัตริย์ไทยสมัย
กรุงศรีอยุธยา กล่าวได้ว่าการพูดจากันของเหล่าประชากรนั้น
พูดออกมาเป็นร้อยกรอง โดยเฉพาะศรีปราชญ์ ซึ่งเป็นกวีใน
สมัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นกวีที่มีปฎิภาณในการใช้ค าพูดออกมาคล้อง
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จอง แม้แต่การตอบโต้กับเจ้านายก็ยังพูดออกมาด้วยค าคล้อง
จองเป็นประจ า  
 ความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทยปรากฏอีก
ครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีในราชส านัก
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยก็เป็นอีก
คนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นกวีที่ชอบพูดออกมาเป็นกลอน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะทางด้านร้อยกรอง
ของคนไทยเสมอมา 
 ส่วนในท้องถิ่นของประเทศไทยนั้นยังไม่ปรากฏว่ามีกวี
คนใดที่มีลักษณะคล้ายกับกวีราชส านักที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็
ปรากฏการใช้ค าประพันธ์ประเภทคล้องจ้องในเรื่องราวที่
เกี่ยวกับมุขปาฐะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการละเล่นที่อยู่ในท้องถิ่น
ของตนเอง เช่นภาคเหนือก็จะมีการเล่นจ้อยซ้อ หรือภาคอีสาน
ก็จะมี หมอล า ซึ่งเป็นการขับกลอนต่างๆ เหล่านี้ออกมาได้
อย่างน่าประทับใจ 
 ภาคอีสานซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง 
มีความรุ่งเรืองทางด้านค าประพันธ์ต่างๆ มากมายจะเห็นได้
จากการที่มีการน าเอาวรรณกรรมที่เป็นมุขปาฐะมาถ่ายทอด
เรื่องราว โดยการขับล า ซึ่งจะมีลักษณะค าคล้องจ้อง มีสัมผัส 
มีความไพเราะอย่างยิ่ง หลังจากนั้นไม่นานก็บันทึกสิ่งเหล่านี้
เป็นลายลักษณ์ โดยคิดแบบค าประพันธ์ต่างๆ บันทึกไว้ โคลง 
จึงเป็นบทประพันธ์ประเภทหนึ่งที่ถูกเลือกใช้บันทึกเรื่องราว
เหล่านี้ไว้ แต่ในภาคอีสานล้านช้าง เรียกว่า โคลงสาร ซึ่งจะ
ต่างจากลุ่มถิ่นอ่ืน เช่น ทางภาคเหนือซึ่งเคยเป็นอาณาจักร
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ล้านนาและมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับอาณาจักรล้าน
ช้าง เรียก ว่า คะโลง ครรโลง หรือกะโลง ส่วนภาคกลาง
เรียกว่า โคลง 
  ผู้เขียนเกิดค าถามว่า ท าไมในกลุ่มท้องถิ่นอีสานจึง
เรียกโคลงว่า โคลงสาร และค าประพันธ์ชนิดนี้มีลักษณะเด่น
อย่างไร นอกจากนี้คุณค่าของค าประเภทนี้พิสูจน์ได้จากอะไร 
และท าไมโคลงสารจึงนิยมแต่งในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน 
  
โคลงสาร: ประวัติและความเป็นมา 
 
 ประคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๓๐: ๒๒๘-๒๙๐) ได้
ศึกษาวรรณกรรม เรื่อง มหากาพย์เรื่องท้าวบาเจือง และได้
ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของโคลงพบว่า
แหล่งก าเนิดของ “โคลง” นั้นนั้นน่าจะอยู่ทางภาคเหนือ โดย
อ้างกรมพระยาด ารงราชานุภาพที่กล่าวว่า “สันนิษฐานว่าชาว
ไทยล้านนาเป็นผู้ประดิษฐ์โคลงขึ้น และชาวไทยทางใต้คือ
ชาวกรุงศรีอยุธยารับไปดัดแปลงจนพิสดารขึ้น” และนอกจากนี้
โคลงยังเป็นที่นิยมในกลุ่มชนชาติไท ซึ่งจิตร ภูมิศักดิ์ (๒๕๔๗:
๒๘๙) ได้กล่าวไว้ ใน โองการแช่งน้ าและข้อคิดใหม่ใน
ประวัตศิาสตร์ไทยลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
 “จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีฉบับนี้ เห็นได้ชัด
ว่า โคลงเป็นรูปแบบวรรณคดีของชนชาติตระกูลไทหรือ  
ไตหรือลาว มาแต่ครั้งโบราณเก่าแก่ และจะต้องก่อเกิดขึ้น
ก่อนหน้าสมัยศรีอยุธยา เกิดขึ้นตั้งแต่ไทยอยุธยายังอยู่ใน
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บริเวณเดียวกับลาวล้านช้างและไตลื้อสิบสองปันนา ณ ที่
แห่งใดแห่งหนึ่ง อาจจะเป็นลุ่มน้้ากกตรงเหนือสุดของ
ประเทศไทยปัจจุบัน หรือแห่งอ่ืนที่อยู่นอกประเทศไทยบัดนี้”     
 รูปแบบดั้งเดิมของโคลง ประคอง นิมมานเหมินท์ 
กล่าวอีกว่า ไทยอยุธยาคงจะเป็น โคลงที่อยู่ใน กาพยสาร
วิลาสินี และกาพยคันถะ เพราะลักษณะส าคัญของโคลงจะ
อยู่ที่ค าสัมผัส และไม่มีเรื่องของค าเอกโทเลย ซึ่งในเรื่องนี้ 
ธนิต อยู่โพธิ์ (อ้างใน ประคอง นิมานเหมินท์ , ๒๕๓๒ : 
๒๓๐-๒๓๑) กล่าวสนับสนุนว่า ลักษณะบังคับเอกโท น่าจะ
เกิดขึ้นหลังจากมีการก าหนดใช้วรรณยุกต์ในภาษาแล้ว  
 รูปแบบเดิมของโคลงในล้านนานั้นเชื่อว่า โคลงเรื่อง
อุสาบารส เป็นต้นก าเนิดของโคลงในวรรณคดีถิ่นล้านนา  
หลักฐานที่แสดงว่าชาวล้านนาสนใจและนิยมแต่งโคลงมาแต่
โบราณกล่าวไว้ในหนังสือจินดามณี ซึ่งแต่งในสมัยอยุธยา 
ได้กล่าวถึงโคลงลาวประเภทต่างๆ อันได้แก่ พระยาลืมงาย
โคลงลาว อินทร์เกี้ยวกลอนโคลงลาว พวนสามชั้นโคลงลาว 
ไหมยุ่งพันน้ าโคลงลาว และ อินทร์หลงห้องโคลงลาว ซึ่งค า
ว่า “ลาว” หมายถึง ชาวล้านนา ชาวอยุธยาแต่ก่อนเรียก
รวมทั้งชาวล้านนาและชาวล้านช้างว่า ลาว  
 วรรณคดีของชาวไทยฝ่ายใต้เรื่องแรกที่ปรากฏโคลงคือ 
ลิลิตโองการแช่งน้ า อันแต่งด้วยโคลงห้าและร่ายดั้นสลับกัน 
กับทั้งยังเป็นวรรณคดีเรื่องเดียวที่ปรากฏโคลงห้าอีกด้วย 
ต่อมาปรากฏเป็นรูปโคลงสี่ดั้นใน ลิลิตยวนพ่าย โคลงสุภาพ 
(โคลงสอง โคลงสาม และโคลงสี่) ในลิลิตพระลอ ส่วนโคลง
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สองดั้นและโคลงสามดั้นเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ เอง 
อย่างไรก็ตามจากหลักฐานทางวรรณกรรมอาจกล่าวได้ว่ากวี
นิยมแต่งโคลงดั้นมาก่อนโคลงสุภาพ นอกจากนี้จารุวรรณ 
ธรรมวัตร (๒๕๒๑: ๓๐) กล่าวว่า กอนอ่าน หรือ กอนเทศน์ 
หรือกอนสวด นิยมใช้แต่งวรรณกรรมเรื่องยาวส าหรับเทศน์ 
สวดหรืออ่านเพื่อเป็นข้อสอนใจและเป็นความบันเทิงใจ 
วรรณกรรมที่เขียนกอนอ่านได้ถูกต้องพอที่จะถือเป็นแบบอย่าง
ได้คือ ขุนทึง สังข์ศิลป์ชัย แตงอ่อน กาละเกด กอนอ่านนี้
บางท่านเรียงว่า “โคงสาร” คล้ายกับแจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์ 
(๒๕๒๗: ๑๒) ที่ให้ความหมายว่า กลอนอ่าน เป็นชื่อค า
ประพันธ์ชนิดหนึ่งของอีสาน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอีสานหลาย
ชื่อ ได้แก่ “กอนอ่าน กอนเจ็ด กอนเทศน์ โคงสาน” มี
ลักษณะบังคับทาง ฉันทลักษณ์ ดังนี้ หนึ่งบทมี ๒ บาท บาท
ละ ๗ ค า อาจมีค าเสริมเข้าข้างหน้าของแต่ละบาทได้อีก ๒-๔ 
ค า และอาจมีค าสร้อยท้ายบาทของแต่ละบาทได้อีก 
 
โคลงสาร : ลักษณะเด่นที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสาน  
 
 ค าว่า โคลงสาร หมายถึง ค าประพันธ์หรือบท
ประพันธ์ที่คนหนุ่มสาวมอบแก่กัน หรือ หมายเอาสิ่งที่เกาะ
เกี่ยวกันเข้าเป็นรูปร่าง หรือเป็นถ่องแถว วรรณกรรมอีสาน
ล้านช้างที่ส าคัญที่พบว่ามีการแต่งด้วยโคลงสารของกลุ่ม
วรรณกรรมอีสาน ได้แก่ วรรณกรรมเรื่องท้าวฮุ่งท้าวเจือง 
ขุนทึงขุนเทือง ขูลูนางอ้ัว ผาแดงนางไอ่ 
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       แผนผังโคลงสาร                                                     

  บทเอก                                          

                                                     

  บทโท                  

                        

                                            
ลักษณะของโคลงสาร 
 
 ค าว่า “กลอน” หมายถึง ค าพูดทีจ่ัดเป็นระเบียบ และ
มีถ้อยค าสัมผัส ก่ายกัน พาดกัน ธวัช ปุณโณทก (๒๕๔๔: ข) 
และอาจารย์มนัส สุขสาย (๒๕๔๔: ก) เรียกค าประพันธชนิดนี้ 
ว่า “โคลงสาร” ซึ่งมีลักษณะตรงกับ “กลอน” ตามแบบ ของ
มหาศีลา วีรวงศ์ ซึ่งจ าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ กลอนล า 
กลอนอ่าน และกลอนย่อย กลอนทั้งสามแบบได้แบบอย่างมา
จากกาพยว์ิชชุมาลีและกาพย์วชิรปันตี 
 กลอนอ่าน ใช้เฉพาะค าก่ายนอกให้ต่อเนื่องกันไป
ทุกๆ บาทเหมือนกาพย์ เป็นกลอนที่แต่งง่าย แต่เนื้อกลอน
ไม่ซาบซึ้งนัก เช่น เรื่องสุริยวงศ์ แตงอ่อน เป็นต้น มีข้อ 
ก าหนดคือ 
 คณะ ก าหนดบทหนึ่งมี ๔ วรรค วรรคละ ๗ ค า 
อาจมีสร้อยหน้าวรรคไม่เกิน ๔ ค า หลังวรรคสุดท้าย ๒ 
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ค า ส่วนสัมผัส ค าสุดท้ายของวรรคสัมผัสกับค าที่ ๑ ๒ 
หรือ ๓ ของวรรคต่อไป ตามแผนผัง 
 (๐ ๐) ๑  ๒ ่  ๓ ้ ๔  ๕ ่  ๖  ๗ 
 (๐ ๐) ๑  ๒  ๓ ๔ ่  ๕  ๖  ๗ ้ 
 (๐ ๐) ๑  ๒  ๓ ้ ๔  ๕  ๖  ๗ ่ 
 (๐ ๐) ๑  ๒ ่  ๓ ้ ๔  ๕ ้  ๖ ่  ๗ (๐ ๐) 
 
 โลกบ่  ห่อนแต่งต้ัง หญิงพาบสองผัว 
 เฮียมนี้  กลัวปาปัง บาปเวรภายหน้า 
 ท่านอย่า  มาซวนเข้า อะเวจีหม้อใหญ่ 
 ท่านอย่า  มานั่งไกล้  เฮียมนี้ซิบ่ดี แท้แล้ว 

     (ท้าวสุริยวงศ์) 

 
 โคลงสาร หนึ่งบทมี ๒ บาท บาทหนึ่งมี ๗ ค า 
แบ่งเป็น ๒ วรรค วรรคหน้า ๓ ค าและวรรคหลัง ๔ ค า 
และเพิ่มค าสร้อยอีกประมาณ ๒-๔ ค า (ดูแผนผัง)  
 นอกการนี้โคลงสารยังแบ่งตามการออกเสียงได้เป็น 
๒ ลักษณะ คือ โคลงสารที่แต่งโดยบัญญัติตามเสียงเอก
เรียกว่า บทเอก ซึ่งจะพบเสียงเอกใน ๓ ต าแหน่งคือ ค าที่ 
๒ กับค าที่ ๕ ในบาทที่ ๑ และค าที่ ๔ ในบาทที่ ๒ ส่วน
ในบทโท จะพบเสียงเอกที่ค าที่ ๗ ในบาทที่ ๑ และค าที่ ๒ 
และค าที่ ๖ ในบาทที ่๒ 
 บทโท คือต าแหน่งที่ปรากฏเสียงโท ซึ่งจะพบเสียง
โทในบทเอกในค าที่ ๓ บาทที่ ๑ ค าที่ ๗ ในบาทที่ ๒ 



๙๒ | จุลสารสาส์นไทย 
 
ส่วนในบทโท จะพบต าแหน่งเสียงโทในค าที่ ๓ บาทที่ ๑ 
ค าที่ ๓ กับค าที่ ๕ ในบาทที่ ๒ 
ตัวอย่าง 
          ฝูงบ่าวน้อง  พวงเพชรมาลา 
 กาไชชอน   ประสงค์สาวเสียดชู้ 
         จอมเมืองเจ้า  ใจรมย์รักใคร่ 
      สนุกอยู่หลิ่น  ไพร่กว้างม่วนระงม 

         (สินไซ อ้างจาก คะนึงชัย วีระสุนทร, ๒๕๓๒) 

              
  เจ้าอย่า  คึดสิ่งนั้น   มันบม่ิควร   แม่เล้า 
    สายคอกู   อย่าจาค านั้น 
  ดีท่อ    เขียนสารไช้  ไปเถิงบาบ่าว  ควรแล้ว 
         ท้าวคึดท่องแท้  จักมาต้านกล่าวโอม  แม่นา 

(พระกึดพระพาน อ้างใน ศิริพร บางสุด, ๒๕๓๑: ๑๔๓) 
 

 สัมผัส ท้องถิ่นเรียกว่า ค าฟัด ส่วนนักวิชาการ
เรียกตรงกันว่า ค าก่าย มีทั้งค าสัมผัสใน หรือค าก่ายในและ
สัมผัสนอกหรือค าก่ายนอก สัมผัสนั้นมีทั้งสัมผัสสระและและ
สัมผัสพยัญชนะแต่ในวรรณกรรมอีสานจะไม่เคร่งครัดมากใน
ค าสัมผัส แต่กวีก็พยายามที่ใช้ค าให้มีการสัมผัสเพื่อความ
ไพเราะของบทประพันธ์ ลักษณะของสัมผัสในวรรณกรรม
อีสานแบ่งออกได้ดังนี้ 
 สัมผัสใน หรือ ค าก่ายใน คือการสัมผัสสระหรือ
พยัญชนะภายในวรรค ด้วยเสียงโทนหรือโทนคู่ เป็นการเล่น
ค าเพื่อเพิ่มความไพเราะให้ค าประพันธ์ ไม่เป็นข้อบังคับของ
ฉันทลักษณ์สัมผัสในมีทั้งสัมผัสสระที่เรียกว่า “กลอนสัพสอด
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หรือเทียมแอก”และสัมผัสพยัญชนะ ที่เรียกว่า กลอนอักษร
สังวาส (ปัจจรี ศรีโชค, ๒๕๕๐: ๕๘) สัมผัสในก าหนดว่าให้มี
สัมผัสในวรรคท้ายบาทที่ ๑ และที่ ๒ คือให้ค าท่ี ๒ สัมผัส
กับค าที่ ๔ ในวรรคเดียวกัน  
 

                           
 

                         
 

ตัวอย่าง 
 หลิงเห็น  ไม้ล่าวล้ม     ต้นฮ่อมเขาฮอม 
   ภูธรลัด        เลียบพนองน าน้อง 
 เห็นผากว้าง           เขาค าคล้อยค่ า 
   ดอยนั้น  อินทร์แต่งตั้ง       เขาเฮื้องฮุ่งเฮือง 

 (สินไซ)  
 

       สัมผัสนอก หรือค าก่ายนอก คือการน าค าในบาท
หนึ่งไปสัมผัสหรือไปคล้องกับค าในอีกบาทหนึ่ง นั้นคือค า
สุดท้ายในบาทแรกไปสัมผัสกับค าใดค าหนึ่งในวรรคแรกของ
บาทต่อไปดังนี ้
 

                          
 

                        
  
 



๙๔ | จุลสารสาส์นไทย 
 
ตัวอย่าง 
        ว่าจัก  ไปยิงไก้  เยืองผากะฮอกด่อน 
      ฟอนแลเหม้น  กระเล็นเด็นหมู่เหน 
        ท้าวก ็ เข้าป่ากว้าง มีค่างชะนีหลาย 
      หยายหยงัต้น  ขอบขัณฑ์เขากว้าง 
        มีทัง ราชสีห์ช้าง     กวางทรายควายเถ่ือน  
      เลื่อนเลือ่นเค้า         เป็นเจ้าหมู่พล                                                                        
      (ขุนทึง) 
 
 เมื่อนั้น       พระยาหลวงเจ้า เห็นนายเถ้าย่า 
 พระยาก็คึดว่า  นายย่าเจ้า  ขอเข้าดังหลัง 
 ท้าวก็      สุขอยู่สร้าง  เสวยราชย์ตามคอง 
       เขาก็      น านองมา  ส่วยบาบุนกว้าง 
 เฒ่าก็      เหลียวเห็นท้าว พางานซ้ าเปล่า 
       เสียงน้ าเต้า  ชายเฒ่าแฮ่งดัง 

     (จันทะหมุด อ้างใน พระมหาจตุรงค์ ภิรมยา, ๒๕๕๑: ๒๕) 

 
      นอกจากนี้ค าสร้อย หรือเรียกอีกอย่างว่าค าเสริม ทั้ง
หน้าวรรคและหลังวรรคก็ได้ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว โคลงสาร
ในวรรณกรรมอีสานที่พบนั้นแบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ 
 
โคลงวิชชุมาลีหรือโคลงห้า 
 
 จิตร ภูมิศักดิ์ (๒๕๔๗: ๒๓๕) กล่าวว่า โคลงห้า ที่
ปรากฏในเรื่อง ท้าวฮุ่ง นั้น เป็นโคลงที่หายสาบสูญไปจาก
ความนิยมและในชีวิตของคนอีสานมานานแล้ว ปัจจุบันแทบ



จุลสารสาส์นไทย | ๙๕ 
 
จะไม่มีใครรู้จัก จิตร ภูมิศักดิ์ ยังได้กล่าวถึงความเก่าแก่ว่า 
โคลงห้าเป็นแบบโคลงเก่าโบราณที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 
๑๘-๑๙ เมือคนไทยอพยพลงมาจากสิบสองปันนาและบริเวณ
ภูเขาอายหลาว ได้น าศิลปะโคลงห้าของตนติดไปด้วย และ
ได้น าไปพัฒนาเป็นแบบอย่างของตน   
 ในยุคของไทยอยุธยาโคลงห้าเป็นที่นิยมกันอย่าง
มาก เพราะโคลงห้าของอยุธยาจะน าไปสร้างในวรรณกรรม
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เช่นวรรณกรรมเรื่อง โองการแช่งน้ า 
 ลักษณะของโคลงวิชชุมาลีหรือโคลงห้า ที่ใช้บันทึก
วรรณกรรมอีสานล้านช้างนั้นก าหนดว่าบทหนึ่งมี ๔ วรรค  
วรรคละ ๕ ค า ส่วน เอก โท นั้นไม่ค่อยแน่นอนนัก โดยมาก
บทหนึ่งให้ใส่ เอก ๔ ค า โท ๒ ค า 
ตัวอย่าง  โคลงวิชชุมาลี 
 

   หลิงดู หิมพานกว้าง  คอยสูงผอมผ่อ   
หลายล่ าเช้ือ      คณาเอื้องแอ่ววอน 

ก็จึง เห็นนางแก้ว  ศรีเสลียวสุดฮูป 
ใจแจ่มเจ้า        คนึงค้อมหากกระสัน                                                                                                             

 (ลินทอง อ้างใน สุภาพร รอดวรรณะ, ๒๕๓๖: ๒๕) 
 

   ท้าวก็       เข้าป่ากว้าง  มีค่างชะนีหลาย 
หยายหยังต้น     ขอบขัณฑ์เขากว้าง 

มีทัง       ราชสีห์ช้าง  กวางหวายควายเถ่ือน 
เลื่อนเลื่อนเค้า     เป็นเจ้าหมู่พล 

  (ขุนทึง)  
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โคลงมหาสินธุมาล ีหรือโคลงสุภาพ 
  
 โคลงชนิดนี้ก าหนดให้บทหนึ่งมี ๔ วรรค ซึ่งวรรค
ที่ ๑, ๒ และ ๓ มีวรรคละ ๗ ค า วรรคที่ ๔ มี ๙ ค า  
วรรคที่ ๑ ให้เพิ่มสร้อยหน้าวรรคได้ ๒ ค า และวรรคที่ ๓ 
ให้เพิ่มสร้อยท้ายวรรคได้ ๒ ค า โคลงบทหนึ่งให้มีค าเอกได้ 
๗ ค า โท ๔ ค า และใช้ค าก่ายตามแผนผังต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง โคลงมหาสินธุมาลี 
 
  มาลากองกิ่งก้าน  งามตู                                            
 ดวงหนึ่งแลหลิงดู       ชื่นช้อย                                               
 หอมฮสทั่วชุมพู            ถนัดย่ิง  เฮียมเอย                                             
 ขอบพระคุณเจ้าข้อย         ลื่นล้ าเสนโห ฯ                                            
  จักทานทัดใส่เกล้า     เกษา                                              
 หอมยิ่งกันนิกาสุด           แหล่งหล้า                                             
 จักมีแห่งใดดา              ดูยาก  พระเอย                                           
 หกแห่งสวรรค์นครฟ้า    บ่เปรียบได้เถิงสอง 
  จักด่วนขึ้นฟ้าเล่า         ยังฮัก 
       จักอยู่ดอมเฝือผัก              เพื่อนน้อง 
       จักดีบ่ดีนัก                    สะเทินห่าง พระเอย 
       นานขึ้นเยียวความข้อง           พากน้องหลายทาง ฯ 

 (ท้าวฮุ่งท้าวเจือง) 

 
บทสรุป 
 
 วรรณกรรมอีสานล้านช้างมีลักษณะการแต่งค า
ประพันธ์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง 
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ในส่วนที่แต่งเป็นร้อยกรองนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะแต่งเป็น  
และร่าย (ฮ่าย) กาพย์ และโคลงสาร ร่ายนิยมแต่งใน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ส่วนกาพย์ส่วนใหญ่จะ
เป็นกาพย์เซิ้ง ซึ่งจะพบได้ทั่วไปในวรรณกรรมที่ประกอบ
พิธีกรรม เช่น เซิ้งบั้งไฟ ส่วน โคลงสาร หรือบางครั้ง
เรียกว่า กลอนอ่าน กวีแต่งฉันทลักษณ์แบบนี้เพื่อใช้กับ
วรรณกรรม โบราณที่ยิ่งใหญ่ กวีแต่งขึ้นเพื่อใช้ในลักษณะ
การอ่านหรือการขับล าของคนอีสานล้านช้าง การถ่าย
ทอดตัวบทนั้นจะมาในลักษณะการขับ ในงานศพหรือที่
เรียกว่า งันเฮือนดี หรือพระสงฆ์ใช้เป็นท านองเทศน์สั่งสอน
ประชาชนในเทศกาลต่างๆ เช่นเข้าพรรษา วรรณกรรม
หลายเรื่องที่แต่งขึ้นมาโดยใช้โคลงสาร เช่น ท้าวฮุ่ ง    
ท้าวเจือง ขุนทึงขุนเทือง สินไซ และผาแดงนางไอ่ โดยผู้
ขับจะต้องอ่านให้ลงตัวที่สัมผัสจะเกิดความไพเราะ ดังนั้น
วรรณกรรมของชาวอีสานล้านช้างที่แต่งขึ้นโดยใช้ค า
ประพันธ์ประเภทโคลงสารจึงแสดงถึงความโอ่อ่า อลังการ 
และให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปรียบได้กับ โอ่งการแช่ง
น้ า ของภาคกลาง ค าประพันธ์ประเภทโคลงสารประกอบ
ด้วย โคลงวิชชุมาลี และโคลงมหาสินธุมาลี ซึ่งลักษณะของ
ค าประพนธ์ชนิดนี้ในวรรณกรรมของชาวอีสานล้านช้างได้ถูก
เลือนหายไปจากวงวรรณกรรมมานานแล้ว ไม่เป็นที่รู้จัก
โดยท่ัวไป การน าโคลงสาร มาเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับนักวรรณกรรมท้องถิ่น เพราะแต่ละถิ่นกวี
จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เสพ ได้อ่าน 
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เพื่อให้เข้าใจ ถึงแม้ว่า โคลงสาร ในวรรณกรรมล้านช้างจะ
ไม่เคร่งครัดในฉันทลักษณ์ ซึ่งสิ่งนี้เองอาจจะเป็นลักษณะ
เด่นและคุณค่าของวรรณกรรมท้องถ่ิน 
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รูปแบบการน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศ     
ทางสถานโีทรทัศนไ์ทยในปัจจุบัน 

 
 ต่อศักดิ์ เกษมสุข

*
 

 
บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มุ่งศึกษารูปแบบการน าเสนอข่าวพยากรณ์
อากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยในปัจจุบัน โดยเลือกศึกษาข้อมูล
จากรายการข่าวพยากรณ์อากาศ ๔ รายการ ได้แก่ รายการ
ฝนฟ้าอากาศ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ รายการทีวี 
๓๖๐ องศา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ รายการลมฟ้า
อากาศ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และรายการฝนฟ้า
พยากรณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ผลการศึกษา
พบว่า รูปแบบการน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศทางสถานี 
โทรทัศน์ไทยในปัจจุบัน แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ช่วงคือ การ
เปิดเรื่อง การน าเสนอเรื่อง และการปิดเรื่อง ดังนี้ ๑) การเปิด
เรื่อง รายการฝนฟ้าอากาศและรายการฝนฟ้าพยากรณ์ ใช้
วิธีการเปิดเรื่องด้วยการแสดงบทบาทสมมติเป็นตัวละครต่างๆ 
แล้วจึงน าเข้าสู่เนื้อหาข่าว ในขณะที่รายการ ทีวี ๓๖๐ องศา
และรายการลมฟ้าอากาศ มีการเปิดเรื่องด้วยการพาดหัวข่าว
ส าคัญและการกล่าวค าทักทายตามล าดับ ๒) การน าเสนอเรื่อง 
ส่วนใหญ่จะมีการน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศในลักษณะที่
                                                           
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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คล้ายกันคือ รายงานสภาพอากาศของแต่ละภูมิภาค ปริมาณ
ฝน และน าเสนอข่าวพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเจาะลึกประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในรายการทีวี ๓๖๐ องศา และการ
น าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศภาคภาษาอังกฤษ ในรายการฝน
ฟ้าพยากรณ ์๓) การปิดเรื่อง มีวิธีการปิดเรื่องที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละรายการ รายการฝนฟ้าอากาศ ปิดเรื่องด้วยการแสดง
บทบาทสมมติเป็นตัวละครที่มีบทต่อเนื่องจากตอนเปิดเรื่อง 
เช่นเดียวกับรายการฝนฟ้าอากาศ ส่วนรายการทีวี ๓๖๐ องศา
มีการปิดเรื่องด้วยการเน้นย้ าประเด็นส าคัญในข่าวที่เสนอไป 
เพื่อเป็นการย้ าเตือนหรือเฝ้าระวังภัย และรายการลมฟ้าอากาศ
มีการปิดเรื่องด้วยการกล่าวลาและน าเสนอภาพสถานที่
ท่องเที่ยวต่างประเทศและข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุด-สูงสุดของ
ประเทศนั้นๆ 
 
ค าส าคัญ : ข่าวพยากรณ์อากาศ/ รูปแบบการน าเสนอ/  
 ผู้ประกาศข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุลสารสาส์นไทย | ๑๐๓ 

 

บทน า 
 
 ข่าวสารนั้นนับได้ว่ามีความส าคัญถึงข้ันที่เรียกได้ว่า
ทรงอิทธิพลต่อสังคมมนุษยชาติเป็นอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่ งผลต่ ออนาคตของสั งคมที่ สามารถก่อให้ เกิ ดความ
เปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งทางด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หรือ
ในแง่ของอดีตที่สามารถศึกษาความเป็นไปจากข่าวสารที่เกิดขึ้น 
การน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในสังคม ตลอดจนการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

ในยุคที่รายการโทรทัศน์มีความหลากหลายในด้าน
รูปแบบและมีการแข่งขันสูง รายการข่าวจึงมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการน าเสนอให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเรียก
ความนิยมให้กับรายการของตน โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายการให้มีความทันสมัย ถูกใจผู้ชม รวมทั้ง “ข่าวพยากรณ์
อากาศ” ที่จากเดิมเป็นเพียงการรายงานสภาพอากาศในรูปแบบ
ธรรมดา คือการอ่านตามเนื้อข่าว แต่ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศให้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ชมหันกลับมานิยมและให้ความสนใจ
การน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศมากขึ้นกว่าเดิม 
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รูปแบบการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ 
 
 โดยทั่วไปสถานีโทรทัศน์มีวิธีการน าเสนอข่าวโทรทัศน์
หลายรูปแบบ ซึ่งตามหลักของการน าเสนอรายการข่าวโทรทัศน์
มีอยู่ ๓ วิธี ดังนี้ (ดวงทิพย์ วรพันธ์, ๒๕๒๕)  
 ๑. แถลงการณ์หรือข่าวด่วนล่าสุด ข่าวส าคัญ ซึ่งอาจ
ต้องประกาศคั่นรายการที่แพร่ภาพออกอากาศ 
 ๒. ข่าวอ่านธรรมดา ผู้อ่านข่าวจะอ่านข่าวหลังกล้อง 
ประกอบภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว 
 ๓. วิเคราะห์ข่าวหรือวิจารณ์ข่าว ผู้วิเคราะห์หรือผู้
วิจารณ์ข่าวจะแสดงความคิดเห็นตีความ และบอกข้อเท็จจริงแก่
ผู้ชมอยู่หน้ากล้องประกอบภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
ข่าวที่วิเคราะห์หรือวิจารณ์ 
 
ลักษณะของการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ 
 
 ลักษณะที่ ส าคัญของการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ 
ประกอบไปด้วย 
 ๑. ผู้ประกาศ มีทั้งผู้ประกาศข่าวหลัก ผู้ประกาศข่าว
ร่วม ผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าว ทั้งนี้ไม่มีก าหนดจ านวน
ตายตัว ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขอบข่ายงานด้านข่าวของ
สถานีโทรทัศน์นั้นๆ ผู้ประกาศข่าวหลักและผู้ประกาศข่าวร่วม
เป็นผู้น าเสนอข่าวหลัก ซึ่งมีหน้าที่ประกาศและเชื่อมโยงชิ้นข่าว
ต่างๆ ให้เป็นไปตามบทโทรทัศน์ของการรายงานข่าว เพื่อให้
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การน าเสนอข่าวนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากจะเป็น      
ผู้ประกาศและเชื่อมโยงข่าวแล้ว ในบางกรณีก็อาจจะต้องท าการ
อ่านค าบรรยายชิ้นข่าวต่างๆ ในแต่ละหมวดหมู่ด้วย 
 ๒. รูปแบบของการรายงาน ส่วนมากมักจะอยู่ใน
ความหมายสรุปที่ว่า “อะไรเกิดขึ้นบ้างในโลก...วันนี้” ซึ่งมีทั้ง
เป็นการประกาศ การอ่านค าบรรยาย การรายงานเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเป็นข่าวล้วนๆ (Straight news) หรืออาจผสมผสานกับ
การเล่าถึงอดีตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในข่าว และการท านาย
เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับข่าวในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการ
น าเสนอรายการแบบหลังนี้เรียกว่า การวิจารณ์ข่าว (News 
Commentary) 
 ๓. ภาพประกอบข่าว สามารถใช้ภาพเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องในข่าวแสดงประกอบการประกาศและอ่านค าบรรยาย
รายงานได้ สิ่งที่ท าให้การรายงานข่าวทางโทรทัศน์น่าชมมาก
ยิ่งขึ้นก็คือ ภาพในเหตุการณ์ของข่าวแต่ละชิ้นที่สามารถน ามา
แสดงและน าเสนอได้โดยเทปโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สไลด์ 
ภาพถ่าย ตาราง แผนที่ แผนภูมิ ภาพร่าง ภาพวาด หรือ
วิดีโอกราฟิก ตลอดจนสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถน ามาใช้
ประกอบได้ทุกชนิดนั่นเอง 
 การน าเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ (ดวงทิพย์ วรพันธ์, 
๒๕๒๕: ๑๔๑) นอกจากจะเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระแล้วสิ่งท่ี
ปฏิเสธไม่ได้ในการน าไปใช้ในข่าวโทรทัศน์ตามคุณลักษณะ
โดยรวมของสื่อโทรทัศน์ คือ ความบันเทิง ซึ่งหมายถึงความ
แจ่มชัด ความเคลื่อนไหว และความมีจังหวะทุกย่างก้าว และ
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รูปแบบที่ไม่ใช่การแสดง เพื่อจูงใจให้ผู้ดูสนใจในบุคลิกภาพของ
ผู้ประกาศและสร้างความเชื่อม่ันด้วยการเสนอภาพ 
 นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๓๑: ๒๙) ยังได้
กล่าวถึงการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ไว้ว่า รูปแบบของการน าเสนอ
ข่าวโทรทัศน์นั้น มีลักษณะที่ค่อนข้างแน่นอน และค่อนข้างเป็น
สากลเหมือนกันเกือบทั่วโลก ข่าวโทรทัศน์ที่น าเสนอชุดหนึ่งๆ 
บรรดาข่าวแต่ละชิ้นย่อยจะมีความหมายต่อโครงสร้างข่าวชุด 
เราจะเห็นความส าคัญของการจัดล าดับข่าวอย่างแน่นอน 
ลักษณะข่าวตอนแรก ตอนกลางและปิดท้าย จะต้องเป็นข่าว
ประเภทไหน จะถูกก าหนดเอาไว้อย่างแน่นอน แต่ละข่าวมี
ความหมายเฉพาะตัว แต่ช่วงระยะเวลาสั้นยาวของแต่ละข่าวจะ
ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ โดยทั่วไปโครงสร้างของรูปแบบการ
น าเสนอข่าวจะเปิดฉากกระตุ้นความสนใจด้วยการบอกหัวข้อข่าว 
จากนั้นก็จะเรียงล าดับหลากหลายสลับกันไป ตอนท้ายๆ จะน า
ข้อมูลที่ชวนติดตาม เช่น ข่าวพยากรณ์อากาศ ข่าวกีฬา และ
ปิดฉากจากลาด้วยเรื่องเบา เป็นต้น 
 ข่าวพยากรณ์อากาศ เป็นข่าวช่วงสั้นๆ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของข่าวภาคค่ าในสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง แม้จะเป็นข่าวที่มี
ระยะเวลาออกอากาศเพียงวันละ ๓-๕ นาที แต่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะการพยากรณ์อากาศจะเป็นสิ่งที่บอกสภาพ
อากาศล่วงหน้า รวมถึงการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่ เกิดจาก
ธรรมชาติให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนั้นข่าวพยากรณ์อากาศ
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชนทุกคน เพราะสภาพ
อากาศเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งประเทศ 
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ในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างสูงในการเสนอข่าว ไม่เว้น
แม้แต่ข่าวพยากรณ์อากาศ ที่จากเดิมเป็นเพียงการรายงาน
สภาพอากาศโดยผู้ประกาศจะรายงานตามบทข่าวประกอบภาพ 
แต่ปัจจุบันมีการรายงานข่าวที่แตกต่างออกไปจากยุคเดิมๆ 
กล่าวคือมีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลายเช่น การแสดง
บทบาทสมมติก่อนน าเข้าสู่การรายงานข่าว มีการแทรก
ภาพกราฟิกที่ทันสมัยสมจริงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงสนใจที่
จะศึกษารูปแบบการน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ในปัจจุบัน โดยศึกษาจากรายการข่าวพยากรณ์
อากาศ ๔ รายการ จาก ๔ สถานีโทรทัศน์ ดังนี้ 
 ๑. รายการฝนฟ้าอากาศ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง ๗ 
 ๒. รายการทีวี ๓๖๐ องศา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง ๓ 
 ๓. รายการลมฟ้าอากาศ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
 ๔. รายการฝนฟ้าพยากรณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕ 
 โดยผู้ เขียนศึกษาในด้านรูปแบบการน าเสนอข่าว
พยากรณ์อากาศ โดยศึกษารูปแบบการน าเสนอ ๓ ขั้นตอนคือ 
การเปิดเรื่อง การน าเสนอเรื่อง และการปิดเรื่อง ซึ่งแต่ละ
รายการมีรูปแบบการน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศ ดังนี้ 
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รายการ ฝนฟ้าอากาศ  
 รายการฝนฟ้าอากาศเป็นรายการข่าวพยากรณ์อากาศ
ที่อยู่ในข่าวภาคค่ าช่วงที่ ๒ โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ในช่วงเวลา ๒๐.๑๐ – ๒๐.๑๕ น. 
โดยประมาณ ซึ่งท าหน้าที่ผู้ประกาศข่าว ๒ คน คือ เปรมสุดา  
สันติวัฒนา และ กมลาสน์ เอียดศรีชาย โดยผู้ประกาศข่าวทั้ง
สองจะสลับสับเปลี่ยนกันน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศในแต่ละ
วัน ซึ่งรายการฝนฟ้าอากาศมีรูปแบบการน าเสนอข่าวดังนี้ 
 ๑. การเปิดเรื่อง 
 ลักษณะการเปิดเรื่องของรายการฝนฟ้าอากาศ เป็น
การเปิดเรื่องโดยให้ผู้ประกาศแสดงบทบาทสมมติ เป็นตัวละคร
ต่างๆ เช่นตัวละครที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น หรือ
แสดงบทบทบาทเป็นบุคคลในอาชีพต่างๆ ตัวการ์ตูน หรือ
แม้กระทั่งสัตว ์เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับการน าเสนอข่าว เช่น  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑ แสดงเป็น เจ้านางละอองค า (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 

 เปรมสุดา สันติวัฒนา เปิดตัวด้วยการแต่งกาย
เลียนแบบตัวละคร เจ้านางละอองค า ซึ่งเป็นตัวละครส าคัญใน



จุลสารสาส์นไทย | ๑๐๙ 

 

เรื่อง “เจ้านาง” ที่ก าลังออกอากาศทางช่อง ๗ สี ซึ่งมีบทพูด
ที่เกี่ยวกับตัวละครในฉากที่เจ้านางละอองค าถูกสั่งให้น าไปเผา
ทั้งเป็น แต่ละอองค ากลับกล่าวว่า ไม่เกรงกลัวถึงแม้จะถูกเผา 
และจะสั่งให้ผีเจ้าพัดพาเอาเมฆฝนไปตกกระหน่ าที่บ้านของนาง
ปิ่นเมือง ผู้ที่ท าให้เจ้าละอองค าถูกเผา จากนั้นก็น าเข้าสู่การ
รายงานสภาพอากาศทีป่กคลุมไปด้วยเมฆฝน  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ แสดงเป็นสาวบ้านนา (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 

 การรายงานข่าวในวันนี้ กมลาสน์ เอียดศรีชาย เปิด
เรื่องด้วยการแสดงเป็นสาวบ้านนาที่ก าลังบนบานศาลกล่าวกับ
ศาลพ่อปู่แม่ย่า ขอให้ดลบันดาลให้ฝนตกลงมา เพราะช่วงนี้ที่
หมู่บ้านฝนทิ้งช่วง ท าให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อน ในขณะที่
ก าลังสาบานก็มีเสียงฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ท าให้สาวบ้านนาหยุดการ
สาบานและน าเข้าสู่การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศต่อไป 
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ภาพที่ ๓ แสดงเป็น หนูบี (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 

 นอกจากการเปิดตัวด้วยการแสดงละครเป็นตัวละครใน
เรื่องต่างๆ ยังมีการเปิดเรื่องด้วยการแสดงเป็นตัวสัตว์ต่างๆ 
โดยในเทปนี้ กมลาสน์ เอียดศรีชาย แสดงบทบาทสมมติเป็น
หนูบี ที่อาศัยอยู่ในท่อ ซึ่งก าลังจะขนของย้ายที่อยู่เพราะน้ า
ไหลลงมาไม่หยุด และอีกไม่นานน้ าคงท่วม เพราะฝนยังคงตก
ลงมามาก หลังจากนั้นจึงน าเข้าสู่การรายงานสภาพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ แสดงเป็นซินเดอเรลล่า (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
  
 



จุลสารสาส์นไทย | ๑๑๑ 

 

 การเปิดเรื่องด้วยการแสดงเป็นตัวการ์ตูน เป็นอีก
บทบาทหนึ่งที่ผู้ประกาศข่าวฝนฟ้าอากาศ น ามาใช้ในการเปิด
เรื่อง โดยในเทปนี้ เปรมสุดา สันติวัฒนา ได้แสดงบทบาท
สมมติเป็นตัวการ์ตูนซินเดอเรลล่า ออกมาเก็บผลแอปเปิล โดย
เธอยังกล่าวว่า แอปเปิลผลนี้เป็นแอปเปิลที่เธอปลูกเองซึ่ง
ปราศจากการปนเปื้อนเชื้อลิสเทอริโอซิส และช่วงนี้แอปเปิลก็
ออกผลดีเพราะอากาศดี หลังจากนั้นจึงน าเข้าสู่การรายงาน
สภาพอากาศ 
 ๒. การน าเสนอเรื่อง 
 หัวใจของการน าเสนอข่าวพยากรณ์คือการรายงาน
สภาพอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันถัดไป เพื่อเป็นการเตือนให้
ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น 
โดยรับข้อมูลมาจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งรายการฝนฟ้าอากาศ
มีการน าเสนอเนื้อหาข่าวพยากรณ์อากาศในรูปแบบเดียวกันใน
ทุกวันโดยเรียงล าดับการน าเสนอดังนี้ 
    ๒.๑ การรายงานสภาพอากาศทั่วไปจากภาพถ่าย
ดาวเทียม กล่าวคือ หลังจากท่ีมีการเปิดเรื่องด้วยการแสดง
บทบาทสมมติต่างๆ ผู้ประกาศข่าวจะน าเข้าสู่การรายงานสภาพ
อากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย ว่าในช่วงนี้สภาพอากาศ
โดยทั่วไปของประเทศเป็นอยา่งไร เช่น “ตอนนี้มีร่องมรสุมและ
ร่องฝนเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคอีสานส่งผลให้ช่วงสุด
สัปดาห์นี้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนเพิ่มขึ้นเป็น ๖๐ 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ โดยเฉพาะในลุ่มน้ าน่านและลุ่มน้ าโขง 
ส่วนพื้นที่ อ่ืนก็มีฝนเช่นกัน เนื่องจากอิทธิพลจากลมมรสุม
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ตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลยังมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร เรือเล็กควรงด
ออกจากฝั่ง” (ฝนฟ้าอากาศ, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) โดยเป็นการ
บรรยายประกอบกับภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่ง
ผู้ประกาศจะรายงานสภาพอากาศด้วยน้ าเสียงชัดเจน จริงจัง 
ต่างจากการออกเสียงในขณะที่ก าลังแสดงบทบาทสมมติในช่วง
ตอนต้นของรายการ ซึ่งเป็นการเน้นให้ผู้ชมได้รับทราบข้อมูลการ
พยากรณ์อากาศได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ การรายงานสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม  
(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 

    ๒.๒ การรายงานสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาค 
กล่าวคือ หลังจากที่มีการรายงานสภาพอากาศโดยทั่วไปของ
ประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนั้น 
ล าดับต่อไปผู้ประกาศข่าวจะรายงานสภาพอากาศของแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย โดยเริ่มจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตามล าดับ 
โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นการบรรยาย
ประกอบภาพเคลื่อนไหวของสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาค 
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ประกอบด้วย การรายงานอุณภูมิเฉลี่ย ปริมาณฝน ความ
หนาแน่นของเมฆ รวมถึงสภาพคลื่นทะเลในฝั่งทะเลอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน  
    
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ ๖ อุณหภูมิรายภาค (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 

    ๒.๓ การรายงานสภาพอากาศจากพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหา เป็นการรายงานสภาพอากาศจากพื้นที่ที่ประสบปัญหา
จากธรรมชาติ เช่น พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง น้ าท่วม ดินถล่ม 
หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยเป็นการบรรยายเหตุการณ์จากภาพ 
เคลื่อนไหวที่ถ่ายท าจากสถานที่จริง สะท้อนให้เห็นถึงภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ชมระมัดระวังพร้อมกับ
การเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น  
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ภาพที่ ๗ ขอนแก่นประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง ๑๓ อ าเภอ 
(๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 

    ๒.๔ การเปิดคลิปวิดีโอการรายงานสภาพอากาศ
และภาพธรรมชาติจากผู้ชมทางบ้าน ในช่วงท้ายของการ
รายงานสภาพอากาศทางรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้าน 
ร่วมส่งคลิปการรายงานสภาพอากาศหรือภาพถ่ายธรรมชาติที่
ถ่ายท าด้วยตนเอง โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปวิดีโอและ
ภาพถ่ายมาออกอากาศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้าน
ได้มีส่วนร่วมในการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศและน าภาพ
สวยๆ จากสถานที่ต่างๆ มาน าเสนอให้ผู้ชมทั่วประเทศได้รับชม  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๘ คลิปวิดีโอและภาพถ่ายจากผู้ชมทางบ้าน   
(๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
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 ๓. การปิดเรื่อง 
 การปิดเรื่องเป็นช่วงสุดท้ายของการน าเสนอข่าว
พยากรณ์อากาศซึ่งเป็นช่วงเวลาส าคัญในการสร้างความ
ประทับใจ การจดจ าประเด็นเนือ้หาตลอดจนการคิดพิจารณาถึง
สิ่งที่ได้รับจากการชมรายการ ซึ่งลักษณะการปิดเรื่องของผู้
ประกาศข่าวฝนฟ้าอากาศ จะปิดเรื่องโดยการกล่าวเน้นย้ าผู้ชม
ถึงสภาพอากาศที่มีความรุนแรง เช่นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกควร
ระมัดระวังและเตรียมการรับมือกับน้ าท่วม หรือพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งควรมีการใช้น้ าอย่างประหยัด ซึ่งผู้ประกาศจะมี
การเน้น ย้ า เตือน ให้ผู้ฟังเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ก าลงั
จะเกิดขึ้น หลังจากนั้นผู้ประกาศก็จะมีการแสดงบทบาทสมมติ
ในตอนปิดเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากตอนเปิดเรื่อง 
โดยผู้ประกาศจะแสดงบทบาทสมมติตามตัวละครที่ได้รับบทมา
จนกระทั่งปิดรายการ ในบางครั้งอาจจะมีนักแสดงประกอบร่วม
แสดงด้วย เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชมในการดูข่าวพยากรณ์
อากาศ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๙ การแสดงบทบาทสมมติในการปิดเรื่อง (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
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รายการทีวี ๓๖๐ องศา 
 รายการทีวี ๓๖๐ องศาเป็นรายการที่รายงาน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลก ไม่ว่าจะเป็น
ภัยพิบัติปรากฎการณ์ต่างๆ และสิ่งแวดล้อม ออกอากาศทุก 
วันจันทร์-ศุกร์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 
ในช่วง เที่ยงวันทันเหตุการณ์,เรื่องเด่นเย็นนี้ และ ข่าววันใหม่ 
โดยมีผู้ท าหน้าที่รายงานข่าวคือ ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ 
เป็นผู้ด าเนินรายการ ซึ่งรายการทีวี ๓๖๐ องศา มีรูปแบบ
การน าเสนอข่าว ดังนี้ 
 ๑. การเปิดเรื่อง 
 ลักษณะการเปิดเรื่องของรายการทีวี ๓๖๐ องศา
เป็นการกล่าวทักทายทั่วไปและน าเข้าสู่หัวข้อข่าวส าคัญหรือ
พาดหัวข่าว ลักษณะอากาศหรือปรากฏการณ์ส าคัญเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่ก าลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เพื่อเป็นการแจ้ง
เตือนและเน้นย้ าให้ประชาชนเฝ้าระวังกับเหตุการณ์จาก
สภาพอากาศที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ ลักษณะการพาดหัวข่าวในช่วงเปิดรายการ 
(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
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 ๒. การน าเสนอเรื่อง 
 รายการทีวี ๓๖๐ องศา มีแนวคิดที่ว่า “รู้มากกว่า
ข่าวพยากรณ์” ดังนั้นการน าเสนอเนื้อหาในการรายงานข่าว
พยากรณ์อากาศจึงแตกต่างจากรายการพยากรณ์อากาศของ
สถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนๆ โดยการน าเสนอเรื่องจะเริ่มจากการ
รายงานลักษณะอากาศไทยในวันนี้ เป็นการรายงานสภาพ
อากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลทางอากาศในพื้นที่ใกล้เคียงกับ
ประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการบรรยายประกอบกับภาพกราฟิก
ข้อมูลอากาศข่าวสาร หลังจากนั้นเป็นการรายงานอุณหภูมิ
ต่ าสุด สูงสุดของแต่ละภาค และ น าเสนอภาพบรรยากาศ
พื้นที่ที่ก าลังประสบปัญหากับสภาพอากาศ เช่น พื้นที่ที่
ประสบปัญหาน้ าท่วม หรือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
นอกจากจะน าเสนอปัญหาแล้ว ผู้ประกาศข่าวยังได้เสนอแนะ
วิธีการป้องกันและแก้ไขที่ประชาชนสามารถท าได้ หรือ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการบ าบัดสาธารณ
ภัยต่างๆ การรายงานข่าวของผู้ประกาศข่าว ธนินวัฒน์ 
พัฒนวีรคุณ มีลักษณะเฉพาะตัวคือ ออกเสียงชัดเจน มีการ
เน้นน้ าเสียงในประโยคที่ส าคัญเพื่อเป็นการเน้นย้ าให้ผู้ชมได้
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศ 
ลีลาท่าทางของผู้ประกาศมีความเคร่งขรึม จริงจัง ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของผู้ประกาศท่านนี้ 
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ภาพที่ ๑๑ บุคลิกท่าทางในการน าเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว  

(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 

 ๓. การปิดเรื่อง 
 หลังจากที่ผู้ ประกาศข่ าวน า เสนอเนื้ อหาข่ าว
พยากรณ์อากาศในประเด็นต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย ในช่วง
ท้ายของรายการ ผู้ประกาศข่าวจะเน้นย้ าถึงข่าวส าคัญที่
เกี่ยวกับสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ก าลังเป็นปัญหา
ส าคัญอยู่ในขณะนั้น รวมถึงข้อมูลเตือนภัยจากสภาพอากาศ
ที่ก าลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนั้น นอกจากนี้ก่อนปิดรายการ
ผู้ประกาศข่าวจะกล่าวประโยคปิดท้ายพร้อมกับแสดงท่าทาง
ประกอบ คือการยืนหันข้างแล้วชี้มือแล้ววาดแขนหมุนเป็น
วงกลม พร้อมกับกล่าวว่า “เพราะนี่คือ...ทีวี ๓๖๐ องศา” 
ซึ่งเป็นท่าที่ผู้ชมหลายคนจดจ าและกลายเป็นสัญลักษณ์
ประจ ารายการไปโดยปริยาย 
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ภาพที่ ๑๒ ท่าประกอบในการปิดรายการ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 

รายการลมฟ้าอากาศ 
 รายการลมฟ้าอากาศ เป็นรายการข่าวพยากรณ์
อากาศที่ แพร่ ภ าพทางสถานี โทรทั ศน์ โม เดิ ร์ น ไนน์ 
ออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่ า ช่วงที่ ๑ มีผู้ประกาศข่าวที่
ท าหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศ ๒ คน คือ สวิตต์   
ลีละพงศ์วัฒนา และ อ าไพรัตน์ เตชะภูวภัทร โดยทั้งสอง
คนจะสลับสับเปลี่ยนในการท าหน้าที่ เป็นผู้ประกาศใน
รายการ โดยลักษณะรูปแบบการน าเสนอเป็นการรายงาน
สภาพอากาศโดยทั่วไปไม่มีเทคนิคการน าเสนอพิเศษใดๆ 
รูปแบบการน าเสนอในรายการมีดังนี้ 

๑. การเปิดเรื่อง 
การเปิดเรื่องในรายการลมฟ้าอากาศ เป็นการ

น าเข้าสู่เนื้อหาข่าวแบบธรรมดา ไม่มีเทคนิคการน าเสนอ
ใดๆ นอกจากการแนะน าตัวและเกริ่นน าถึงสภาพอากาศ
โดยทั่วไปของทั้งประเทศ ผู้ประกาศข่าวจะยืนรายงานข่าว
อยู่กับที่ ไม่มีการขยับตัวมากนัก มีเพียงการผายมือไปยัง
จอภาพข้างหลังเพื่อเป็นการเปลี่ยนภาพในหัวข้อข่าวต่อไป  



๑๒๐ | จุลสารสาส์นไทย 

 

๒. การน าเสนอเรื่อง 
การน าเสนอเรื่องในรายการลมฟ้าอากาศ เป็นการ

น าเสนอการพยากรณ์โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
โดยเรียงล าดับจากการรายงานสภาพอากาศโดยทั่วไปของ
ประเทศ จากนั้นเป็นการรายงานสภาพอากาศวันพรุ่งนี้ของแต่ละ
ภูมิภาค โดยเรียงล าดับจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร โดยให้
ข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุด สูงสุด ปริมาณน้ าฝน ความสูงของคลื่น
ทะเล ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของการพยากรณ์อากาศ โดยเป็นการ
บรรยายประกอบภาพกราฟิก เพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
และสามารถเข้าใจได้ง่าย 

๓. การปิดเรื่อง 
หลังจากที่ผู้ประกาศข่าวน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศได้

ครบถ้วนแล้ว ผู้ประกาศจะกล่าวลาและสวัสดี หลังจากนั้นจะมี
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในต่างประเทศ พร้อมกับข้อมูล
อุณหภูมิต่ าสุด สูงสุดของเมืองหลวงในประเทศใหญ่ๆ เพื่อเป็น
การแจ้งข้อมูลให้กับผู้ชมที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๓ รูปแบบการน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศ ฝนฟ้าพยากรณ์ 

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
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รายการฝนฟ้าพยากรณ์ 
 รายการฝนฟ้าพยากรณ์ เป็นรายการข่าวพยากรณ์
อากาศที่ออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่ า ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕ ด าเนินรายการผู้ประกาศข่าวฝาแฝด สุหัชชา 
– สุนิดา สวัสดิพรพัลลภ ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวฝาแฝดคู่แรก
ของประเทศที่มาด าเนินรายการข่าวพยากรณ์อากาศ ผู้ชมจะ
เรียกกันว่า “แฝดฝนฟ้าพยากรณ์” นับเป็นจุดขายท่ีแตกต่าง
จากรายการข่าวพยากรณ์อากาศรายการอ่ืนๆ ซึ่งรายการฝนฟ้า
พยากรณ์มีรูปแบบการน าเสนอรายการดังนี้ 
 ๑. การเปิดเรื่อง 
 การเปิดเรื่องในรายการฝนฟ้าพยากรณ์ เปิดเรื่องโดย
การสร้างเหตุการณ์สมมติเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เหตุการณ์ถนน
ทรุดตัว เหตุการณ์น้ าท่วม โดยผู้ประกาศข่าวฝาแฝดทั้งสองคน 
จะแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
มีผลกระทบมาจากธรรมชาติ โดยทั้งคู่จะมีบทสนทนาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์สมมตินั้นๆ แล้วจึงน าเข้าสู่การรายงานข่าวพยากรณ์
อากาศ 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๔ ฉากและเหตุการณ์สมมติในการเปิดรายการฝนฟ้า

พยากรณ์ (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
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 ๒. การน าเสนอเรื่อง 
 หลังจากที่มีการเปิดรายการด้วยเหตุการณ์สมมติ  
ผู้ประกาศข่าวฝาแฝดจะน าเข้าสู่ข่าวประเด็นส าคัญโดยเริ่ม
จากการรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ที่ก าลังประสบปัญหาที่
ได้รับผลกระทบมาจากสภาพอากาศ เช่น เหตุการณ์ดินถล่ม
ที่เกิดมาจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เหตุการณ์ถนน
ทรุดตัวเนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะ โดยหลังน าเสนอข่าว
เหตุการณ์ต่างๆ แล้ว ผู้ประกาศข่าวฝาแฝดจะผลัดกัน
น าเสนอข้อมูลสภาพอากาศของแต่ละภูมิภาค ตลอดจนการ
ประกาศเตือนภัยหรือการเน้นให้เฝ้าระวังผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ หลังจากนั้นจะเป็นการน าเสนอ
สภาพอากาศของต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง 
โดยการน าเสนอข่าวช่วงนี้ผู้ประกาศข่าวน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ และมีค าแปลภาษาไทยประกอบอยู่ด้วย 
 ๓. การปิดเรื่อง 
 หลังจากที่ผู้ ประกาศข่ าวน า เสนอเนื้ อหาข่ าว
พยากรณ์อากาศในประเด็นต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย ในช่วง
ท้ายของรายการ ผู้ประกาศข่าวจะเน้นย้ าถึงข่าวส าคัญที่
เกี่ยวกับสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ก าลังเป็นปัญหา
ส าคัญอยู่ในขณะนั้น รวมถึงข้อมูลเตือนภัยจากสภาพอากาศ
ที่ก าลังเป็นปัญหา นอกจากนี้ก่อนปิดรายการผู้ประกาศข่าว
จะกล่าวประโยคปิดท้ายพร้อมกับประโยคค าขวัญของ
รายการว่า “คุณผู้ชมคะ ไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดด อย่าลืม
มาตรวจสอบกับแฝดพยากรณ์นะคะ” หลังจากนั้นก็เป็นการ
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ปิดรายการพร้อมกับบทสนทนาเล็กๆ น้อยๆ ที่ต่อเนื่องจาก
เหตุการณ์ตอนเปิดเรื่อง 
 
บทสรุป 
 
 จากการศึกษารูปแบบการน าเสนอข่าวพยากรณ์
อากาศของสถานีโทรทัศน์ในปัจจุบันพบว่า รายการข่าว
พยากรณ์อากาศในทุกสถานีมีการพัฒนารูปแบบการน าเสนอ
ข่าวที่ทันสมัย มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามามีส่วนใน
การน าเสนอข่าว เพิ่มความสมจริง สร้างความน่าสนใจใน
การรับชมข่าวของผู้ชมมากยิ่งขึ้น ในส่วนผู้ประกาศข่าว   
มีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างจากการอ่านข่าวในยุคก่อน 
กล่าวคือ เดิมผู้ประกาศข่าวจะใช้การรายงานข่าวประกอบ
ภาพเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน ผู้ประกาศข่าวใช้การ
น าเสนอข่าวด้วยการแสดงเป็นตัวละครต่างๆ เพื่อน าความ
สนใจผู้ชมเข้าสู่การรับชมข่าว และการที่ผู้ประกาศข่าวสร้าง
รูปแบบใหม่ในการน าเสนอข่าวด้วยการแสดงบทบาทสมมติ 
ท าให้ประชาชนให้ความสนใจรับชมข่าวพยากรณ์อากาศมาก
ยิ่งขึ้น โดยรายการข่าวพยากรณ์อากาศที่ใช้รูปแบบการ
น าเสนอโดยการแสดงบทบาทสมมติคือ รายการฝนฟ้า
อากาศ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และรายการ 
ฝนฟ้าพยากรณ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ 
ซึ่งลักษณะการน าเสนอข่าวด้วยการแสดงบทบาทสมมติ
นับเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการผู้ประกาศข่าวใน
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ประเทศไทย ที่แต่เดิมผู้ประกาศข่าวต้องมีบุคลิกเข้มขรึม 
จริงจัง น่าเชื่อถือ แต่เม่ือผู้ประกาศข่าวมีการน าเสนอข่าว
ด้วยการแสดงบทบาทต่างๆ ท าให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนานและ
รู้สึกถึงความเป็นกันเองเข้าถึงได้ง่ายของผู้ประกาศข่าว 
นอกจากนี้รายการฝนฟ้าพยากรณ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕ ยังได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการให้ผู้
ประกาศฝาแฝดด าเนินรายการ ซึ่งเป็นผู้ประกาศฝาแฝดคู่
แรกที่ด าเนินรายการข่าวพยากรณ์อากาศด้วยกัน และยังมี
การรายงานสภาพอากาศในภาคภาษาอังกฤษอีกด้วย 
นับเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ในการน าเสนอข่าวพยากรณ์
อากาศได้เป็นอย่างดี 
 นอกจากความเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบการ
น าเสนอและผู้ประกาศข่าวแล้ว ด้านเนื้อหาสาระของข่าว
พยากรณ์อากาศก็มีการเพิ่มเติมเนื้อหาข่าวสารที่น่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น เช่น การเกาะติดสถานการณ์ภัยแล้ง เตือนภัย
พิบัติ และการวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ซึ่งพบในรายการ ทีวี ๓๖๐ องศา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง ๓ และการเพิ่มข้อมูลสภาพอากาศในเมือง
ส าคัญของประเทศต่างในตอนท้ายรายการ ดังที่ปรากฏใน
รายการลมฟ้าอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  
 การพัฒนารูปแบบการน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศ
มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จากอดีตสู่ปัจจุบันมีการพัฒนา
ไปอย่างมากมาย และคาดว่าในอนาคตจะมีการต่อยอด
ความคิดและมีรูปแบบการน าเสนอข่าวในรูปแบบใหม่ๆ การ
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น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอข่าว ตลอดจน
เทคนิคการน าเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าวที่จะมีการคิด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 
นั่นก็คือผู้ชมทางบ้านที่รับชมข่าวสาร ที่จะได้รับทั้งความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน  
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เปรียบเทียบลีลาของฉนัทลักษณ์ใน 
“นันโทปนันทสูตรค าหลวง” และ “พระมาลัยค าหลวง” 

 
วราเมษ วัฒนไชย

*
 
 

 วรรณคดีสองเล่มของไทยที่แต่งในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกัน
และใช้ชื่อว่า “ค าหลวง” เหมือนกัน คือ นันโทปนันทสูตรค า
หลวง และพระมาลัยค าหลวงนั้น แต่เดิมมาเชื่อกันว่าผู้แต่งเป็น
คนคนเดียวกัน คือ “เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์” 
มีพระนามเรียกกันเป็นสามัญว่า “เจ้าฟ้ากุ้ง” 
 ในค าน าของหนังสือ “เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร พระ
ประวัติและพระนิพนธ์บทร้อยกรอง” ซึ่งเรียบเรียงขึ้นโดย ธนิต 
อยู่โพธิ ์อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น (พ.ศ. ๒๕๐๕) ก็ได้
สรุปว่า ผู้แต่ง ค าหลวงทั้งสองเล่มนี้ คือ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร 
ดังความว่า 
 ธนิต อยู่โพธิ์ (๒๕๑๓: ๖) กล่าวว่า เจ้าฟ้าธรรมาธิเบ
ศรทรงผนวชอยู่ ณ วัดโคกแสง เพื่อหนีพระราชอาญาจาก
สมเด็จพระราชบิดา มีพระนามฉายาว่า “สิริปาโล” ในระยะ
ที่ทรงผนวชนี้ได้ทรงนิพนธ์วรรณคดีพุทธศาสนาขึ้น ๒ เรื่อง 
คือ ทรงนิพนธ์นันโทปนันทสูตรค าหลวงเม่ือ พ.ศ. ๒๒๗๙ และ
ทรงนิพนธ์พระมาลัยค าหลวง เม่ือ พ.ศ. ๒๒๘๐ 

                                                           
*
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 สมัยต่อมา ในหนังสือวรรณคดีพุทธศาสนาของ เจือ 
สตะเวทิน (๒๕๑๕: ๑๔) ก็ได้ยืนยนัความคิดดังกล่าว ดังปรากฏ
ในเรื่องพระมาลัยค าหลวงว่า “วรรณคดีเรื่องนี้เป็นนิพนธ์ของ
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร มูลเหตุที่ทรงพระนิพนธ์นั้นเล่ากันว่า   
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรทรงเคยท าบาป เช่น ฟันกรมขุนสุเรนทร 
พิทักษ์เม่ือทรงเป็นภิกษุ จึงทรงคิดแต่งหนังสือเรื่องนี้ เพื่อ  
ล้างบาป” และประวัติเรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวงความ
คล้ายคลึงกันว่า “เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (พระนามฉายา      
สิริปาโล) ทรงพระนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๒๗๙ เพื่อล้างอกุศลกรรม
ที่ทรงฟันกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ ซึ่งอยู่ในสมณเพศ ทรงแต่งใน
ลักษณะที่จะแข่งกับมหาชาติค าหลวงทีเดียว” 

กองวรรณกรรม กรมศิลปากร (๒๕๓๑: ๑๔๔) กล่าว
ว่ า ด้ วยระยะเวลาการแต่ งที่ ใกล้ เคี ยงกัน ดั งระบุ ใน       
นันโทปนันทสูตรว่า แต่งในปี พ.ศ. ๒๒๗๙ ความว่า 
 “…เมื่อแรกแต่งพระมหาชาติค าหลวงนั้น จุลสักราชได้ ๘๔๔ 
ศก แต่งนันโทปนันทสูตรค าหลวงครั้งนี้ จุลสักราชได้ ๑๐๙๘ ศก ว่าง
กันอยู่ถึง ๒๗๔ ปี…” 

(นันโทปนันทสูตรค าหลวง: ๑๗๗) 

 
 ในมาลัยค าหลวง ได้บอกปีพุทธศักราชที่แต่งไว้ใน
ตอนท้ายว่า 
  เดชะข้ากล่าวแกล้ง  ศุภสรร 
 เดชะแถลงนิทาน   เทียบไว้ 
 เดชะเพียรเจียรกาล   จบเสร็จ 
 เดชะบุญแต่งให้   พบได้ทรงธรรม ฯ 
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  เมื่อเสร็จศกัราชได้  สองพัน 
 สองร้อยแปดสิบสรรค์  เศศเหล้า 
 สิบเบ็ดเดือนหกวัน   พฤหัศ 
 เดือนห้าแรมเจ็ดเข้า  เขตข้างปีมะเมีย 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๔๔) 

 
 จะเห็นได้ว่า นันโทปนันทสูตรแต่งขึ้นในปีจุลศักราช 
๑๐๙๘ ซึ่งเทียบได้กับพุทธศักราช ๒๒๗๙ ส่วนพระมาลัยนั้น
แต่งในปี ๒๒๘๐ ซึ่งศักดิ์ศรี แย้มนัดดา กล่าวว่า “…ผู้แต่ง
อ้างว่าแต่งเรื่องพระมาลัยจบใน พ .ศ. ๒๒๘๐ ค าว่า พ.ศ.
๒๒๘๐ นี้อาจท าให้สับสนแก่นักวรรณคดีก็ได้เพราะเป็นปีที่
ใกล้เคียงกับปี พ .ศ. ๒๒๗๙ ซึ่งเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศรทรง
แต่งนันโทปนันทสูตร การท่ีหนังสือพระมาลัยแต่งในปีติดกัน
กับปีที่แต่งนันโทปนันสูตรค าหลวงนี้ แม้ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
แต่ก็ชวนให้เข้าใจได้ว่าผู้แต่งเลยติดเข้ามาเป็นงานพระนิพนธ์
ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรด้วย…” 
 นอกจากระยะเวลาการแต่งที่ใกล้เคียงกันแล้ว 
ตอนท้ายของเรื่องพระมาลัยค าหลวงในต้นฉบับสมุดไทยเล่ม
หนึ่ง ยังมีโคลงเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งบท ความว่า  
  “…สมุดมาลัยเลิศล้ า ลิลิต 
 กรมพระราชวังคิด   ว่าไว้ 
 จบเสร็จเรื่องราวประดิษฐ์  (ประดับ) แต่ง 
 เพราะพร่ าท าบทได้   (แจ้มแจ้ง) ใจจริง…” 

(พระมาลัยค าหลวง: ๒๙๔) 
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 ค าว่า “กรมพระราชวัง” ที่ปรากฏอยู่ในโคลงข้างต้น 
ท าให้มีหลายคนคิดไปว่าหมายถึง “กรมพระราชวังบวร” ใน
สมัยนั้น ซึ่งก็คือ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร แต่ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 
(๒๕๔๕: ๔๗-๔๘) มิได้เชื่อเช่นนั้น และแสดงความคิดเห็นว่า 
 “…หลักฐานคือโคลงแปลกปลอมเพียงฉบับเดียวนี้   
ไม่น่าจะถือเป็นส าคัญอะไร ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระมาลัยฉบับต่างๆ 
มิได้มีโคลงบทนี้เลย …การจะเชื่อว่าโคลงแปลกปลอม ๑ บทที่
ต่อเติมเข้ามาทีหลังก็ดี การตีขลุมเอาง่ายๆ ว่ามี พ.ศ. ๒๒๘๐ 
อันเป็นที่แต่งเรื่องพระมาลัยนั้น ผู้แต่งควรจะเป็นคนเดียวกัน 
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรผู้ทรงแต่งนันโทปนันทสูตรค าหลวงใน 
พ.ศ. ๒๒๗๙ ก็ดี หลักฐานทั้งสองข้อนี้ ไม่น่าเชื่อถือและไม่     
สมเหตุผล ไม่อาจจะแลเห็นตามด้วยได้…” 
 ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (๒๕๔๕ : ๑๔๕) ได้เน้นย้ า
ความคิดนี้อีกครั้งหนึ่งในหนังสือ “วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์
ไทย” โดยได้กล่าวถึงเรื่องมาลัยค าหลวงว่า “…พระมาลัย (ค า
หลวง?) เป็นผลงานประเภทเดียวกับนันโทปนันทสูตรของเจ้า
ฟ้าธรรมาธิเบศรแต่หาได้เป็นผลงานของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร
ไม่…” 
 วันเนาว์ ยูเด็น (๒๕๒๗: ๒๘๐) ได้กล่าวอย่างสอด 
คล้องกันไว้ว่า “ตามความเข้าใจน่าจะพอสรุปด้วยโคลงกระทู้ 
๒ บทนี้แล้ว ควรจะหมดพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร 
เพราะส านวนที่ปรากฏหลังจากนี้ไม่น่าจะเป็นส านวนเจ้าฟ้า 
ธรรมาธิเบศร ประกอบกับความที่บอกก็ล้วนแล้วแต่เป็นความที่
เคยกล่าวไว้แล้วท้ังสิ้น...จึงน่าจะชวนให้คิดว่าเป็นส านวนของ  



จุลสารสาส์นไทย | ๑๓๑ 

 

ผู้คัดลอกลงสมุด ซึ่งตอนหลังก็ยังบอกไว้ว่า ข้าพระพุทธเจ้า 
นายสัง/นายสา ชุบพระบาฬี นายทอง ชุบเนื้อความ 
 ประเด็นปัญหาเรื่องผู้แต่งนันโทปนันทสูตรค าหลวง 
และพระมาลัยค าหลวงจะเป็นเดียวกันหรือไม่ จึงเป็นประเด็น
ปัญหาที่น่าสนใจศึกษา เพราะในปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่
ชัดในเรื่องผู้แต่งค าหลวงทั้งสองเล่มว่า คือ เจ้าฟ้าธรรมา  
ธิเบศร เช่นเดียวกันหรือไม่ 
 การศึกษาประเด็นเรื่องผู้แต่งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาประวัติวรรณคดีและอาจจะยังส่งผลไปถึงการจัด
ประเภทของวรรณคดีประเภทค าหลวงซึ่งยังไม่แน่ชัดในปัจจุบัน
ว่าลักษณะร่วมที่แน่ชัดของวรรณคดีค าหลวงเป็นอย่างไร 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบ
วรรณคดีค าหลวงทั้งสองเล่มคือ นันโทปนันทสูตรค าหลวง 
และพระมาลัยค าหลวงมีความเหมือนและต่างกันอย่างไร 
โดยจะศึกษาเปรียบเทียบในด้านกลวิธีการแต่งในด้าน   
ลีลาฉันทลักษณ์ โดยอาศัยกรอบความคิดในเรื่องลีลา    
(Style) ซึ่ง M.H.Abrams (๒๕๓๘: ๓๕๓) กล่าวว่า “…เป็นวิธี 
แสดงออกทางภาษาในร้อยแก้วหรือร้อยกรอง กล่าวคือ   
ผู้พูดหรือผู้เขียนพูดสิ่งที่เขาพูดด้วยวิธีใด ท่วงท านองการ
เขียนอันเป็นลักษณะพิเศษของงานชิ้นหนึ่งหรือของนักเขียน
คนหนึ่งอาจวิเคราะห์ออกมาได้ว่า มี Diction หรือการสรร
ใช้ค า โครงสร้างประโยคและวากยสัมพันธ์ความมากน้อย 
และชนิดต่างๆ ของภาษาภาพพจน์ กระสวนของจังหวะ 
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เสียงอันเป็นส่วนประกอบ และลักษณะอ่ืนๆ รวมทั้ ง
จุดประสงค์และวิธีการทางด้านวาทศาสตร์…” 
 นักปราชญ์ของไทย เช่น พระยาอนุมานราชธน 
(๒๕๑๕: ๑๔๑) ได้กล่าวถึงลีลา หรือ ท่วงท่าที่แสดงออก 
(Style) ว่า 
 “…ท่วงท่าท่ีแสดงนั้น คือ ของคนผู้นั้น หมายความ
ผู้นั้น หมายความว่า สิ่งใดๆ ทั้งหมดซึ่งกวีหรือศิลปินมีอยู่
ในตัวของตนเอง กล่าวคือปัญญาความรู้และความนึก ฝีมือ
ทางเทคนิคและนิสัยใจคอของกวีหรือศิลปินที่ไหลเลื่อนเข้า
ไปสู่ในรูปซึ่งเป็นวรรณกรรมและศิลปกรรม โดยตนเองแทบ
จะไม่รู้สึกตัว นี้แหละคือท่วงท่าที่แสดงของกวีหรือศิลปินคน
นั้น ท่วงท่าที่แสดงแปลไม่ได้ ได้แต่อธิบายว่าเป็นตัวของคน
ผู้นั้นเอง ก็อะไรเล่าที่ท าให้รู้ได้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ ก็อยู่ที่
คุณสมบัติอันเป็นบุคลิกลักษณะของคนๆ นั้นเอง…” 
 การศึกษาลีลาในการแต่ง จึงเป็นแนวทางหนึ่งจะ
ช่วยให้เห็นถึงลักษณะการแต่งของกวี และหากศึกษาลีลา
การแต่งจากวรรณคดีค าหลวงท้ังสองเล่มแล้ว อาจท าให้เห็น
ลีลาการแต่งที่เหมือนและต่างกันของวรรณคดีทั้งสองเล่มว่า
เป็นผู้เดียวกันหรือไม่ โดยการศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีทั้ง
สองเล่มในครั้งนี้จะมุ่งศึกษาเปรียบเทียบลีลาของฉันทลักษณ์
เท่านั้น    
 ตัวบทที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งเรื่องนันโทปนันทสูตร
ค าหลวง และพระมาลั ยค าหลวง น ามาจากหนั งสื อ 
“วรรณกรรมอยุธยา เล่ม ๓” จัดพิมพ์เผยแพร่โดยกรม
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ศิลปากรปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ฉะนั้นในการอ้างอิงถึงตัวบทจึง
จะใส่เพียงชื่อเรื่อง และหน้าที่คัดลอกมา เช่น (นันโทปนันทสูตร
ค าหลวง: ๑๐๙) เป็นต้น 
 ค าประพันธ์ที่กวีใช้ในการแต่งในวรรณคดีค าหลวงทั้ง 
๒ เล่ม คือ ร่าย และโคลง ดังมีรายละเอียดของแต่ละค า
ประพันธ์ดังนี้ 
 ๑. ร่าย  

ร่ายที่กวีใช้ในนันโทปนันทสูตรค าหลวง และพระ
มาลัยค าหลวงเป็น “ร่ายโบราณ” ซึ่งชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 
(๒๕๔๑: ๑๐๔) “เป็นร่ายที่ไม่จ ากัดจ านวนวรรค มีได้ตั้งแต่ ๔ 
วรรคขึ้นไป จ านวนค าในวรรคมีได้ตั้งแต่ ๓-๑๔ ค า แม้ว่า
ส่วนมากจะนิยมใช้ ๕-๖ ค าก็ตาม…มีการรับส่งสัมผัส
เกี่ยวเนื่องกันไปจากวรรคหนึ่งไปยังอีกวรรคหนึ่ง บางวรรค
อาจขาดสัมผัสรอบข้างวรรคได้บ้าง” 

๑.๑ จ านวนค าในวรรค  
 นันโทปนันทสูตรค าหลวง มีจ านวนค าในวรรคหนึ่งๆ 
ไม่แน่นอน อาจมีได้ตั้งแต่ประมาณ ๓-๑๕ ค า เช่น  
 ในกาลนั้น อันว่าพระจันทร์ คือสมเด็จพระสัพพัญญู อัน   
ประเสอรรดิกว่าหมู่ดารกา คือ หมู่พระสาวกห้อมล้อมเสร็จ แลสถิตใน   
โพยมบดล เวหาสนดรประเทศ กชราบในเหดุทุกประการ ซ่ึงพระมหา 
โมคคัลลานแลดล ที่อันอนธการจังเอียดนั้น พระองค์กเปล่งฉ้อ   
พรรณรังสี นังพระรัดศมีให้ปรากฏ แก่พระพามะ สุคตพา หากตรัส 
ด้วยพระพุทธฎีกาบวร ว่าดูกรมหาโมคคัลลาน ท่านจงมีจิตรค านึงซ่ึง  
พระธรรมไว้ในหฤทยา อันวา่บรรนเคน ทราธิบดี เขามีฤทธีมหิมา แล 

 (นันโทปนันทสูตรค าหลวง: ๑๓๕) 
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จากตัวอย่างวรรคที่ ๑ มี ๓ ค า และอีกวรรคหนึ่งที่
เป็นตัวหนามี ๑๕ ค า พระมาลัยค าหลวง มีจ านวนค าใน
วรรคหนึ่งๆ ไม่แน่นอน อาจมีได้ตั้งแต่ประมาณ ๕-๙ ค า เช่น 
 “…มาลัยผันถามอินทร์ ว่าเทพฉินโฉมเฉิด เบื้องซ้าย
ประเสริฐสีแดง ดั่งสุรแสงทอตา วรรณศิราเรืองรัตน์ พักตร์เฉกผัด 
พริศพริ้ง สร้อยสนิมสะอ้ิงสนองสนอม…” 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๖๓) 
 

 จากลักษณะของจ านวนค าในวรรค จะเห็นได้ว่า 
จ านวนค าของร่ายในนันโทปนันทสูตรค าหลวงนั้นมีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าพระมาลัยค าหลวง ซึ่งท าให้จังหวะของร่าย
ในวรรณคดีทั้งสองเล่มต่างกัน กล่าวคือ จังหวะของร่ายใน
พระมาลัยค าหลวงจะสั้น กระชับ และรักษาความสม่ าเสมอ 
จึงท าให้ร่ายในพระมาลัยค าหลวงมีความคล้ายร่ายสุภาพ  
แต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะในตอนลงท้ายของร่ายในพระมาลัย 
ค าหลวงนั้น มิได้เป็นโคลงสองสุภาพแต่อย่างใด ดังจะได้
กล่าวต่อไปในเรื่องการส่งสัมผัส 
 ๑.๒ การสัมผัส  

การส่งสัมผัสของร่ายในนันโทปนันทสูตรค าหลวงและ
พระมาลัยค าหลวงนั้นสามารถส่งสัมผัสจากค าสุดท้ายของวรรค
หน้าไปยังค าใดก็ได้ในวรรคต่อไป เช่น  

นันโทปนันทสูตรค าหลวง   
 แลสมเด็จพระศรีสรรพัชญ์ ผู้ก าจัดริปูหมู่บาป ปราบหมู่
มารให้พ่ายแพ้ เท่ียงแท้ด้วยโยธา คือบุนยาพระ ทศบารมี อันสมเด็จ
สากยสีหรักษา ธรงพระเบญจาบริตยาค นมีภาคห้าประการ และ
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พระราชทานรังวัล อันจนับกัลป์บมิได้ แลลุแก่ไญยธรรม์ สัพพัญญุตัญญาณ 
แลให้คุณุปประการบวร โลกุดดรสมบัดดิ์ คือทศพลจตุเวสารัชชญาณ
ทังปวงในช่วงวิชยบ รมพฤกษโพโพธิ์ อันไพโรจรุจี ในนาภีพสุธา 

(นันโทปนันสูตรค าหลวง: ๑๐๘) 
 

 พระมาลัยค าหลวง 
 ขอถวายมนัสประนม เรณูบรมบทรัตน์ ทัศนขสโมธาน
อลงการอภิวาท บรมนารถบพิตร วิชิตมารภิมต อลงกฎวิสุทธิ์พระ
จอมมกุฎมหัศจรรย์ อมรนรสรรพ์สูรพรหม บังคมบทบรรเจิด 
ประเสริฐสวัสดิ์มหิศโรโลเกษเชษฐไตรพิธ โมลิศจุธามณีศรีสรรเพชญ
ดาญาณ สุคตปภวธมม  อันว่านมัสการสุเบญจางค์ด้วยอุตมางคศิโร
เพศ โอนวรเกษวิสุทธิ์ นบพระนวโลกุตรธรรมคืออ ามฤตาโมทย์ 
หลังจากโอษฐ์ทิพยรส พระศรีสุคตสมโพธิ 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๕๒) 
 

 ส่วนการรับสัมผัสด้วยค าสุดท้ายของวรรคนั้น 
พบว่า มักปรากฏในตอนท้ายของวรรค ตัวอย่างเช่น 
 นันโทปนันทสูตรค าหลวง 
 อันว่าพระญานันโทปนันท อันเปนอาเสียรพิศ อันมีฤทธิพล
พหลมหิมา กเปนศราพกเวไนย คือ เปนพิสัยพุทธบริพาร พระ
สาวกจพึงทวรมาร แล 

(นันโทปนันทสูตรค าหลวง: ๑๑๔) 
 

 พระมาลัยค าหลวง 
 ครั้งเทพมาดลสถาน ถวายสักการปทุมมาศ ทิพมาลาศ 
พรรณราย เรียบโปรยปรายรอบทฤษฎิษ ทั้งแปดทิศท าประทักษิณ
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สามวักบริเวณ ธาตุชิเนนทร์สรรเพชญ์ วันทนาเสร็จเบญจางค์ นั่งใน
หว่างเทพไท้ กฤษดาญชลิตไหว ้น้อมเกล้าสิรสาฯ 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๕๙) 

 
ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการยืมสัมผัสของร่ายในการ

ลงจบบท ซึ่งชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (๒๕๔๗: ๓๕๒-๓๕๓) มี
ความเห็นว่า 
 จากการศึกษาร่ายโบราณ ชนิดที่มี ๓-๕ ค า พบว่า
มักรับสัมผัสตรงค าที่ ๑ หรือค าที่ ๒ หรือค าที่ ๓ ของ
วรรค แต่ก็มีอยู่บ้างที่มีการแต่งเป็นร่ายโบราณชนิดที่บังคับ
จ านวนค าให้เท่ากันในแต่ละวรรค ลักษณะเช่นนี้คล้ายกับ
ร้อยกรองที่แต่งปนกับร้อยแก้วในจารึกของสุโขทัย การรับ
สัมผัสที่ค าสุดท้ายของวรรคนี้ ส่วนมากมักเกิดขึ้นในตอนที่
ใกล้จะจบแต่ละตอน ลักษณะเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนต าแหน่ง
ค ารับสัมผัสให้ผิดไปจากที่ปรากฏมาตั้งแต่ต้น ลักษณะเช่นนี้
น่าจะได้อิทธิพลมาจากการเล่นเพลงพื้นบ้าน เพราะในกลอน
เพลงพื้นบ้าน ก็จะมีการเปลี่ยนต าแหน่งค ารับสัมผัสใน
ตอนท้ายเพลงเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบวรรณคดีค าหลวงทั้ง
สองเล่มแล้ว พบว่าเรื่องพระมาลัยค าหลวงจะมีการย้าย
สัมผัสในตอนท้ายของร่ายมากกว่านันโทปนันทสูตรค าหลวง 
กล่าวคือ ในนันโทปนันทสูตรค าหลวงมีการย้ายสัมผัสของ
ท้ายบทร่ายเพียง ๒ บท จากร่ายทั้งหมดประมาณ ๙๔ บท 
ได้แก่ 



จุลสารสาส์นไทย | ๑๓๗ 

 

 อันว่าพระญานันโทปนันท อันเปนอาเสียรพิศ อีนมีฤทธิพล
พหลมหิมา กเปนศราพกเวไนย คือเปนพิสัยพุทธบริพาร พระสาวกจ
พึงทวรมาร แล 

(นันโทปนันทสูตรค าหลวง: ๑๑๔) 
 อันหมู่อมรนรนรา ชอบหัทยายิ่งนัก เปนที่รักแห่งอาตม์  
พระโลกิศวรนาถสละได้ด้วยง่ายให้เปนทาน มีด้วยอเนกประการ แล 

(นันโทปนันทสูตรค าหลวง: ๑๐๗) 
 

 ในขณะที่เรื่องพระมาลัยมีการย้ายสัมผัสในตอนท้าย
ของร่ายอย่างสม่ าเสมอจนถือได้ว่าเป็นลีลาหนึ่งในการแต่ง
ร่ายของผู้แต่งทีเดียว คือ มีการย้ายสัมผัสร่ายถึง ๒๑ บท
จากร่ายทั้งหมดประมาณ ๔๔ บท 
 ๑.๓ การใช้ค าสร้อยในร่าย 
 ร่ายในนันโทปนันทสูตรค าหลวง และ พระมาลัยค า
หลวง มีการใช้ค าสร้อยที่เด่นมาก คือ ค าสร้อยท้ายบท ซึ่ง
อาจจะเปรียบเทียบการใช้ค าสร้อยท้ายบทของร่ายใน
วรรณคดีทั้งสองเรื่องได้ดังนี้ 
 นันโทปนันทสูตรค าหลวง 
 พบว่านิยมใช้ค าสร้อยท้ายบทที่มีจ านวนพยางค์ ๑ -๒ 
พยางค์ ที่เป็น ๑ พยางค์เช่นค าว่า แล เทอญ เช่น 
 อุประมาต่อเสียงนก ต่างโผผกร่อนร้อง ส าเนียงก้องพงไพร 
ในยามไสมยปัจจาศม์จวนประภาศกรจร ประเมอล โลกยด าเนอรรถ
คัลไล อรุโณทไทยเพลาจไกษยแห่งราตรี กมิในกาลนั้น แล 

(นันโทปนันทสูตรค าหลวง: ๑๑๒) 
 เชอญพระผู้เปนเจ้ากลายอาตม จากนาคราชด้วยไมตรี 
จงเปนปรกดีภาวะ แห่งรูปพระส รมณอยู่ เทอญ 

(นันโทปนันทสูตรค าหลวง: ๑๓๐) 



๑๓๘ | จุลสารสาส์นไทย 

 

 ค าสร้อยท้ายบทที่กวีผู้แต่งเรื่องนันโทปนันทสูตร 
ค าหลวงใช้มากที่สุด คือ ค าสร้อยท้ายบท “แล” ซึ่งมักใช้
เพื่อแสดงว่าจบความของร่ายบทนั้นๆ แล้ว 
 พระมาลัยค าหลวง 
 ค าสร้อยท้ายบทในพระมาลัยค าหลวงนั้นมีจ านวน
พยางค์ตั้งแต่ ๑-๕ พยางค์ ได้แก ่
 ๑ พยางค์ เช่น แล 
 ด้วยเหตุผลานิสงส์ไซร้ เทพถึงในพุทธสถิต ก็บูชิตวันทนา 
มาลยทิพพาพึงชม ดุจนิยมเทพทั้งหลาย นมัสการถวายในที่ บังควร
มีเสนาสนัง เธอก็นั่งเป็นผาสุก แลฯ 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๖๐) 

 ๒ พยางค์ เช่น นั้นแล นี้แล อยู่แล ช่ืนแล เป็นต้น 
 อันฝูงมนุสาเหล่านั้น เขาจึ่งจะทันศาสนา เฉพาะพักตรา
วิมลพรรณ ก็จะได้ถึงอรหันต์ธรรมวิเศษ โดยประเภทกุศลา อันเขา
ส่ าสมมา นั้นแลฯ 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๖๗) 
 อันกุศลสิทธิดั่งนี้ ชาวมนุษย์มีศรัทธา ตามยถาพลังตน 
ด้วยกมลจิตศรัทธา แต่โดยอัชฌาศรัยนั้น โดยเราพรรณนาถวาย 
ตามอภิปราย นี้แลฯ 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๖๖) 
 แม้นจักอุบัติชาติใด อันความไร้หฤชาติ อย่ามีในอาตม์แห่งข้า 
ได้สหัสสาแสนชาติขอทรัพย์กลาดเกลื่อนตา อย่าทลิททาทุกภพ แล้วก็นบ
บทมาศ กราบพระบาทไท้ อยู่แลฯ 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๕๕) 
 
 
 



จุลสารสาส์นไทย | ๑๓๙ 

 

 ๓ พยางค์ ได้แก่ ทุกเมื่อแล 
 ส่วนว่าพรรค์สตรี บเสพสามีเป็นสอง ฝ่ายบุรุษครองหญิง
เดียว ห่อนโทนเที่ยวแสวงหา เพิ่มภรรยาสองคน ห่อนล่วงกลกามอื่น 
ลอบชมชื่ม เมียชาย เมีย เดียวดายจนนาศ รักพิศวาสเสน่ หัง 
อัญมัญญังทัง้สอง ครอบครองกัน ทุกเมื่อแล 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๖๙) 
 

 ๔ พยางค์ ได้แก่ ท่านแจ้งทุกอัน ยากแท้สัจจา 
แหล่งให้สมบูรณ์ เป็นต้น 
 จงจิตใฝ่ในทาน ทุกทั่วสถานแหล่งไหล้ เพราะได้ฟังพจน์ไท้ 
ท่านแจ้งทุกอัน ฯ 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๕๔) 
 สัตว์สบสรรพ์จะลุลาภ โสดาตราบอรหันต์ ก็จะลีลาจรัลคลา
คลาศ สู่นิวาศนฤพานด้วยสมภารแห่งข้า อาจน าสัตว์หล้า แหล่งให้
สมบูรณ์ ฯ 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๗๓) 
 

 ๕ พยางค์ ได้แก่ น้อมเกล้าสิรสา กราบเท้าอภิวันท์ 
ห้องฟ้าสรวงสวรรค์ 
 ครั้งเทพมาดลสถาน ถวายสักการปทุมมาศ ทิพมาลาศ 
พรรณราย เรียบโปรยปรายรอบทฤษฎิษ ทั้งแปดทิศท าประทักษิณ
สามวักบริเวณ ธาตุชิเนนทร์สรรเพชญ์ วันทนาเสร็จเบญจางค์ นั่งใน
หว่างเทพไท้ กฤษดาญชลิตไหว้ น้อมเกล้าสิรสา ฯ 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๗๑) 
 



๑๔๐ | จุลสารสาส์นไทย 

 

 จะเห็นได้ว่า พระมาลัยค าหลวงนิยมใช้ค าสร้อย ๔ 
พยางค์ และจุดมุ่งหมายในการใช้ก็เพื่อเสริมความ เพื่อให้
สื่อความได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
 จากการใช้ค าสร้อยอาจพิจารณาได้ว่า กวีผู้แต่ง  
ค าหลวงทั้งสองเรื่องมีลีลาและวิธีการในการใช้ค าสร้อย
ต่างกัน 

๒. โคลง 
นอกจากร่ ายแล้ ว ในวรรณคดีค าหลวงเรื่ อง      

นันโทปนันทสูตรค าหลวงและพระมาลัยค าหลวงนี้ ยังมีการใช้
ค าประพันธ์ประเภทโคลงอยู่ด้วย โดยในเรื่องนันโทปนันทสูตร
ค าหลวงนั้นมีจ านวนโคลง ๒ บทในตอนท้ายเรื่อง ส่วนใน 
พระลัยค าหลวงนั้นมีโคลงทั้งสิ้น ๗ บท (ไม่นับโคลงที่พบใน
ต้นฉบับไทยเพียงเล่มเดียวที่เติมเต็มในตอนท้าย) โดยอยู่ในบท
ประณามพจน์ ๑ บท และอยู่หลังบทประณามพจน์ ๑ บท 
และอยู่ตอนท้ายเรื่อง ๕ บท 
 โคลงที่พบในวรรณคดีค าหลวงทั้ง ๒ เรื่องเป็น
โคลงสี่เหมือนกัน ลักษณะสัมผัสถูกต้องตามแบบแผนโคลง 
สี่สุภาพ ค าเอกค าโทไม่เคร่งครัดมากนัก 
 แต่ลักษณะที่ต่างกันของโคลงในนันโทปนันทสูตร 
ค าหลวง และพระมาลัยค าหลวงอาจกล่าวได้ดังนี้ 
 ๒.๑ การใช้ค าเอกโทษ และค าโทโทษ 
 พบว่าในนันโทปนันทสูตรค าหลวงไม่มีการใช้ค าเอก
โทษหรือโทโทษเลย แต่ในพระมาลัยค าหลวงมีการใช้ “โท
โทษ” ถึง ๒ บท กล่าวคือ 
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 “จบเสร็จส าเร็จเหรื้อง  ในนิติ 
พระมาลัยบพิตร    ผ่านเผ้า 
เสด็จดาวดึงสฤทธิ์    เรืองโรจน์ 
น าข่าวกล่าวยศเจ้า    ปิ่นเกล้าจอมอาริย์ฯ” 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๗๖) 
 “สรรเสริญเยินยศหยิ้ง   เมตไตรย 
ธรอิทธิฤทธิ์เกรียงไกร   เกริกหล้า 
ทรงคุณการุณใน    นรชาติ 
โองการสารสั่งข้า    ใคร่ให้ทันองค์ฯ” 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๗๖) 
 

๒.๒ การเพิ่มลักษณะพิเศษในโคลง 
วรรณคดีค าหลวงทั้งสองเรื่องมีการเพิ่มลักษณะ

พิเศษเข้าไปในโคลง โดยใช้ลักษณะที่ต่างกันออกไปดังนี ้
นันโทปนันทสูตรค าหลวง ใช้วิธีการเพิ่มลักษณะ

พิเศษเข้าไปในโคลงด้วยการแต่งเป็น “กระทู้” เรียกว่า 
“โคลงกระทู้” ดังโคลงว่า 

“นนโท  พ่ายสิศยซ้าย ภควา 
ปนนทะ  นาเคนทรา   กราบเกล้า 
สูตร ทีฆนิกายสา   ทรเลอศ 
บริบูรณ ธรรมพระเจ้า   เทศนไว้ควรยอฯ 

เจ้าฟ้าธรรม  ท่านแท้  พยายาม 
ธิเบศร  กุมารนาม  บอกแจ้ง 
ไชยเชษฐ  ปัญญาความ  ภีรภาพ 
สูริยวงษ์  ธรงแต่งแกล้ง  กล่าวเกลี้ยงนนโทฯ” 

(นันโทปนันทสูตรค าหลวง: ๑๔๔) 
 



๑๔๒ | จุลสารสาส์นไทย 

 

 พระมาลัยค าหลวง พบว่ากวีผู้แต่งเรื่องนี้นิยมเพิ่ม
ลักษณะบังคับพิเศษเข้าไปในโคลง เป็นลักษณะที่เรียกกันว่า 
“กลบท” เช่น เพิ่มสัมผัสสระในค าที่ ๒ และ ๓ ของวรรค
หน้าทุกบาทเรียกว่า “กลบทสีหคติก ากาม” เช่น 
 “สรรเสริญเยินยศหยิ้ง  เมตไตรย 
ธรงอิทธิฤทธิ์เกรียงไกร   เกริกหล้า 
ทรงคุณการุณใน    นรชาต ิ
โองการสารสั่งข้า    ใคร่ให้ทันองค์ฯ” 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๗๖) 
 

 อีกบทหนึ่งเกือบครบถ้วนตามบังคับของกลบทสีหคติ
ก ากาม ขาดสัมผัสเพียงบาทแรกเท่านั้น คือ 
 “นโมนมัสตั้ง   บังคม 
อภิวันท์สรรเพ็ชญ์สม   โพธิพ้น 
ธรงคุณอดุลย์บรม    พิรภาพ 
อนมุานญาณยศล้น   เลิศด้วยพุทธคุณฯ” 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๕๒) 
 

บังคับซ้ าค าในค าท่ี ๓-๔ ทุกวรรค เรียกว่า “กลบท
รักร้อย” เช่น 
 “จอมจักรจักใคร่คุ้ม  ครองสัตว์ 
ส่งสารสารสั่งอรรถ   ถี่ถ้อง 
ทรงธรรมธรรมเตือนตัด   ตัวบาป 
สิ้นกรรมกรรมจักข้อง   ข่ายเปลื้องพบองค์ฯ” 

(พระมาลัยค าหลวง: ๑๗๖) 

  



จุลสารสาส์นไทย | ๑๔๓ 

 

 บังคับซ้ าค า ๒ ค าต้นวรรคทุกบาท เรียกว่า “บัวบาน 
กลีบขยาย” เช่น 
 “เดชะข้ากล่าวแกล้ง  ศุภสาร 
เดชะแถลงนิทาน    เทียบไว้ 
เดชะเพียรเจียรกาล   จนเสร็จ 
เดชะบุญแต่งให้    พบไท้ทรงธรรม์ฯ” 

(พระมาลับค าหลวง: ๑๗๗) 
 

ลีลาในการแต่งโคลงของกวีผู้แต่งเรื่องนันโทปนันทสูตร
ค าหลวง และพระมาลัยค าหลวงนั้นแตกต่างกัน คือ กวีผู้แต่ง
พระมาลัยค าหลวงนิยมใช้ค าโทโทษ และนิยมเพิ่มสัมผัสบังคับ
พิเศษเข้าไปในโคลง ใช้เป็น “โคลงกลบท” คือ กวีผู้แต่ง  
พระมาลัยค าหลวงนั้นพยายามแสดงฝีมือในการแต่งโคลงอย่าง
เต็มที่ในขณะที่ผู้แต่งนันโทปนันทสูตรค าหลวงนั้นใช้โคลงเข้า
มาเพียงเพื่อบอกนามผู้แต่งเท่านั้น 

 เห็นได้ว่า แม้วรรณคดีทั้งสองเล่ม คือ นันโทปนันทสูตร
ค าหลวง และ พระมาลัยค าหลวง จะใช้ฉันทลักษณ์เป็นร่าย
และโคลงเหมือนกัน แต่ลีลาในการใช้ฉันทลักษณ์ทั้งสอง
ประเภทในวรรณคดีทั้งสองเล่มกลับมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ทั้งในด้านจ านวนค า การใช้ค าสร้อย การใช้ค าเอกโทษ  
โทโทษ และการเพิ่มลักษณะพิเศษเข้าไปในฉันทลักษณ์ 
ความแตกต่างกันดังนี้อาจเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนความคิด
ที่ว่าผู้แต่งวรรณคดีทั้งสองเล่มนี้น่าจะเป็นคนละคนกันและจะ
ยิ่งเป็นการดีหากมีผู้สนใจศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีสอง
เล่มนี้ในด้านอ่ืนๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงลีลาที่เหมือนหรือ
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ต่างกันของวรรณคดีทั้งสองเล่มนี้อันจะช่วยตอบค าถามใน
เรื่องผู้แต่งของวรรณคดีทั้งสองเล่มนี้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือ
ไม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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