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เมือ่ เมือ่ เมือ่ เมือ่ ““““หญงิหญงิหญงิหญงิ””””    ประกาศความยิง่ใหญเหนอื ประกาศความยิง่ใหญเหนอื ประกาศความยิง่ใหญเหนอื ประกาศความยิง่ใหญเหนอื ““““ชายชายชายชาย”””” 

ดรดรดรดร....สรุชยั  ชนิบตุรสรุชยั  ชนิบตุรสรุชยั  ชนิบตุรสรุชยั  ชนิบตุร๑๑๑๑
 

 

บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ    
             พระธาตุนารายณเจงเวง หรือท่ีเรียกอีกชื่อวา “อรดีมายานารายณ     
เจงเวง” เปนศาสนาสถานศักดิ์สิทธิ์สําคัญแหงหน่ึงของจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู 
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปนโบราณท่ีสรางตามแบบศิลปะ
ขอม สมัยปาปวน โดยมีตํานานเลาขานในการสรางมาอยางยาวนาน 
              บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทคานิยมและความเชื่อของ
ผูหญิงบริเวณแองสกลนครในสมัยโบราณ ผลการศึกษาพบวา พระนางนารายณ  
เจงเวงซึ่งเปนพระมเหสีของพระเจาสุวรรณภิงคารพระมหากษัตริยท่ีครองเมือง
หนองหาร  เปนผูนําในการสรางพระธาตุนารายณเจงเวง แขงกับฝายชายท่ีสราง
พระธาตุภูเพ็กซึ่งพระเจาสุวรรณภิงคารเปนประธานในการกอสราง  ฝายหญิงใช
มารยาหลอกลอใหฝายชายละท้ิงจากการสรางพระธาตุเพื่อตองการใหสรางพระธาตุ
ไมเสร็จทันกําหนด จึงทําใหฝายหญิงไดรับชัยชนะ  นอกจากน้ีพระนางนารายณ   
เจงเวงยังมีบทบาทเปนผูอุปถัมภพุทธศาสนา ทําใหผูหญิงมีอํานาจตอรองกับฝาย
ชายได การสรางพระธาตุในคร้ังน้ีจึงเปนทางออกของฝายหญิงตอกฎเกณฑทาง
สังคมและเปนการตอรองอํานาจกับฝายชายอีกดวย  การศึกษาเร่ืองน้ีสะทอนให
เห็นถึงบทบาทและอํานาจของผูหญิงบริเวณแองสกลนครในสังคมยุคโบราณ 
 

 

                                                        

๑
 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ความนําความนําความนําความนํา 
            พระธาตุนารายณเจงเวงโบราณสถานขอม เปนศิลปะขอมแบบ “ปาปวน” 
ซึ่งอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗  ตั้งอยูในวัดพระธาตุนาเวงและตอมาเปลี่ยน
ชื่อเปน วัดพระพระธาตุนารายณเจงเวงตามชื่อพระธาตุ  (ชัยมงคล  จินดาสมุทร, 
๒๕๔๘ : ๓) พระธาตุนารายณเจงเวงหลังน้ีไดชื่อวาเปนพระธาตุท่ีสวยงามท่ีสุด
แหงหน่ึงของจังหวัดสกลนคร ไดรับการบูรณะในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๕ (สุ
รัตน  วรางครัตน,๒๕๓๒ : ๒๖) เหนือหนาบรรณทางดานทิศตะวันออกซึ่งเปน
ทางเขาพระธาตุเปนภาพ  “ศิวะนาฎราช” กําลังรายรําซึ่งเปนทารําท่ีสวยงามซึ่ง
มักจะปรากฏตามปราสาทหินศิลปะขอม เหนือหนาบรรณทางดานทิศเหนือมีภาพ 
พระกฤษณะ ปราบวัตสะ หรือ ปาง “กฤษณาวตาร” ซึ่งเปนปางพระกฤษณะปราบ
อสูรท่ีชื่อวา วัตสะหรือ อริษฏะซึ่งแปลงเปนวัวเพื่อจะเขามาทํารายพระกฤษณะและ
พระพลราม (อรุณศักดิ์   กิ่งมณี, ๒๕๔๑ : ๓๘) และเหนือภาพน้ีขึ้นไปเปนภาพ 
“นารายณบรรทมสินธุ” หรือ “วิษณุอนันตศายินปทมนาภิน” ซึ่งมี ๔ กรประทับ
นอนตะแคงอยูบนบัลลังก พระยาอนันตนาคราช ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู 
นอกจากน้ีประตูทางดานทิศเหนือยังมีรองรอยของทอนํ้าศักดิ์สิทธิ์หรือท่ีเรียกวา  “ 
ทอโสมสูตร” โดยปลายทอทําเปนภาพหัวเตา เพื่อใหนํ้าผานออกมาทางปากเตา 
ภาพหัวเตาน้ีในดานความเชื่อตามศาสนาพราหมณ-ฮินดู เรียกวา “ กูรมาวตาร ” 
ซึ่งเปนเร่ืองเลาในพิธีกวนนํ้าอมฤต  โดยเชื่อวาเปนปางหน่ึงของพระนารายณท่ี
อวตารเปนเตาเพื่อรองรับภูเขาสมุทรมันทร ซึ่งใชเปนแกนสําหรับกวนนํ้าอมฤต 
ระหวางยักษกับเทวดา  และท่ีเสาประตูยังมีภาพฤษีน่ังยองๆพนมมือแนบไวท่ี
หนาอก  
          ตํานานการสรางพระธาตุนารายณเจงเวงกลาวไวใน อุรังคธาตุนิทาน    
ซึ่งเปนตํานานการสรางพระธาตุพนมโดยกลาวไววา (พระธรรมราชานุวัตร, ๒๕๕๑ 
: ๓๓-๓๙) พระเจาสุวรรณภิงคารพรอมดวย พระนางนารายณเจงเวงพระเมสี เม่ือ
ไดทราบขาววาพระกัสสปะจะนําพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจามาประดิษฐไวท่ีดอย
กัปปนคีรีหรือ  ภูกําพรา ท้ังสองพระองคจึงไดชักชวนชาวเมืองหนองหารหลวงกอ
พระธาตุไวรอรับพระอุรังคธาตุ การสรางพระธาตุจึงเกิดขึ้นสองฝาย คือฝายชายกอ
พระธาตุหลังหน่ึงและฝายหญิงก็กอพระธาตุขึ้นอีกหลังหน่ึง ฝายชายโดยการนําของ
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พระเจาสุวรรณภิงคารกอพระธาตุไวบนภูเพ็ก(เทือกเขาภูพาน) สวนฝายหญิงโดย
การนําของพระนางนารายณเจงเวงกอพระธาตุไว ท่ีสวนหลวงของพระนาง        
ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหนองหารหลวง  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ภาพที ่ภาพที ่ภาพที ่๑  ๑  ๑  ๑  พระธาตนุารายณเจงเวง ศาสนสถานศลิปะขอมสมยัปาปวนพระธาตนุารายณเจงเวง ศาสนสถานศลิปะขอมสมยัปาปวนพระธาตนุารายณเจงเวง ศาสนสถานศลิปะขอมสมยัปาปวนพระธาตนุารายณเจงเวง ศาสนสถานศลิปะขอมสมยัปาปวน 
           

ท้ังสองฝายไดขอตกลงใหขอสัญญาในการแขงขันการสรางพระธาตุวา 
นับตั้งแตวันรุงขึ้นพอเห็นลายท่ีฝามือใหทุกฝายเร่ิมกอพระธาตุจนไปถึงดาวเพ็ก 
(ดาวประกายพรึก) ขึ้นถาฝายใดสรางพระธาตุเสร็จกอนจะเปนฝายชนะ เปนเกณฑ
ในการตัดสินแพชนะ ฝายท่ีสรางพระธาตุเสร็จหลังดาวเพ็กขึ้นจะเปนฝายแพ  คร้ัน
ถึงกําหนดวันจึงลั่นฆองเปนสัญญาณในการแขงขันการสรางพระธาตุ ฝายหญิงน้ัน
มีท้ังชาวเมืองหนองหารหลวงและเมืองหนองหารนอย  โดยกลาววา ฝายชายก็มี ๒ 
มือ และน้ิวมือขางละ ๕ น้ิว เชนกัน ใชวาผูชายจะมี ๔ มือเหมือนกับพระนารายณ
เม่ือไหร  ดังน้ันตางฝายตางเรงมือเพื่อใหไดชัยชนะ 

การแขงขันคร้ังน้ีฝายชายก็ไดกลาวอวดอางฝายหญิงเชนกันวา ตนเองมี
กําลังเหนือกวาฝายหญิง และไดกอขัว (สะพาน) หิน ยาว ๑๐๐ วา กวาง ๕ วาไป
บรรจบตีนดอยแลวกอเปนบันไดแกวขึ้นอีก พระธาตุท่ีฝายชายสรางน้ันอยูบน
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เทือกเขาภูพาน ซึ่งเปนท่ีสูง จนคนเฒาคนแกท่ีอยูในกลุมของฝายชายถึงกับกลาว
วา ใหกอพระธาตุใหเสร็จกอนดาวเพ็กขึ้นกอนแลวจึงคอยกอสะพาน พวกคนหนุม
เหลาน้ันก็ไมฟงซ้ํายังกลาวอีกวา ทําไมจะไมทัน สวนฝายหญิงเลือกทําเล คือ สวน
หลวงของพระนางนารายณเจงเวงซึ่งเปนพื้นราบ  การลําเลียงวัสดุในการกอสราง
จะงาย  ในขณะท่ีลงมือสรางฝายหญิงเห็นวาฝายชายจะสรางพระธาตุเสร็จกอนตน
จึงใชมารยาพูดหยอกลอ เลาโลมฝายชายท่ีกําลังขนหินขึ้นไปสรางพระธาตุเพื่อทําให
ละท้ิงการกอสรางพระธาตุ ฝายชายเม่ือไดยินคําหวานตาๆ นานา จึงไดชักชวนกัน
ตามหญิงเหลาน้ันไป พรอมกับนําโคมไฟไปแขวนไวบนยอดไม และประกาศใหทุก
คนรูวา ดาวเพ็กขึ้นแลว แมแตพวกท่ีอยูบนภูเขาก็ตามกันลงมา จนทําใหผูเฒาผูแก
ท่ีกําลังสรางพระธาตุเคียดแคน และกองหินท่ีเหลืออยูตรงน้ันจึงไดชื่อวา กองหิน 
“แคนแท”  จึงเปนอันวาฝายหญิงโดยการนําของพระนางนารายณเจงเวงเปนฝาย
ชนะในการสรางพระธาตุในคร้ังน้ี 

                                                                            

 

 

 

 
ภาพที ่ภาพที ่ภาพที ่ภาพที ่๒ ๒ ๒ ๒ พระศวินาฎราช แพระศวินาฎราช แพระศวินาฎราช แพระศวินาฎราช และนารายณบรรทมสนิธุ ประดษิฐานละนารายณบรรทมสนิธุ ประดษิฐานละนารายณบรรทมสนิธุ ประดษิฐานละนารายณบรรทมสนิธุ ประดษิฐานที่ทีท่ี่ที่พระธาตนุารายณเจงเวงพระธาตนุารายณเจงเวงพระธาตนุารายณเจงเวงพระธาตนุารายณเจงเวง 
    
พระนางนารายณเจงเวง พระนางนารายณเจงเวง พระนางนารายณเจงเวง พระนางนารายณเจงเวง : ประวัติและความเปนมาประวัติและความเปนมาประวัติและความเปนมาประวัติและความเปนมา    

         ประวัติและความเปนมาของพระนางนารายณเจงเวงยังไมกระจางชัดนัก 
พบเพียงวาพระนางเปนธิดากษัตริยขอมแหงเมืองอินทรปตถนครท่ีอพยพเขามาสู
ดินแดนเมืองหนองหารหลวง ท่ีตางผลัดเปลี่ยนเวียนกันครองเมืองหนองหารหลวง 
เชน “ขุนขอม” ราชนัดดาของกษัตริยแหงเมืองอินทรปตถ  “พระเจาสุรอุทกกุมาร”  
“พระเจาสุวรรณภิงคาร” และ “พระยาคําแดง” เปนตน (สุรัตน  วรางครัตน, 



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๕ 

๒๕๓๙ : ๑๓) สวนอีกตํานานกลาววา พระนางนารายณเจงเวง เดิมชื่อวา      
“พระนางเกษร” เปนธิดาของพญานาค และตอมาไดอภิเษกสมรสกับพระเจาสุวรรณ
ภิงคารซึ่งเปนกษัตริยครองเมืองหนองหารหลวง จึงเปลี่ยนชื่อเปน พระนาง
นารายณเจงเวง 
          ประวัติของพระนางนารายณเจงเวงพูดไวเพียงเทาน้ี แตมาปรากฏอีกคร้ัง
ในตํานานอุ รังคธาตุหลังจากท่ีพระมหากัสสปเถระ นําพระอุรังคธาตุจะไป
ประดิษฐานไวท่ีภูกําพรา พระเจาสุวรรณภิงคารและพระนางนารายณเจงเวงจึงได
ไปทูลขอพระอุรังคธาตุกับพระมหากัสสปะเถระ แตพระมหากัสสปะเถระไมอนุญาต
เน่ืองจากพระพุทธเจาไดสั่งไววาใหไปประดิษฐานไวท่ีภูกําพรา พระมหากัสสปะจึงได
ใหพระอรหันตอีกองคหน่ึงไปนําเอาเถาอังคารมาใหกับกษัตริยท้ัง ๒ เพื่อไมใหเปน
การเสียศรัทธา  เม่ือไดเถาอังคารของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ท้ังสอง
พระองคจึงไดนําเอาไปประดิษฐฐานไวท่ีพระธาตุนารายณเจงเวงและพระธาตุภูเพ็ก 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ภาพที ่ภาพที ่ภาพที ่๓ ๓ ๓ ๓ พระธาตุพระธาตุพระธาตุพระธาตุเชงิชมุและพระธาตดุมุ มอีายุเชงิชมุและพระธาตดุมุ มอีายุเชงิชมุและพระธาตดุมุ มอีายุเชงิชมุและพระธาตดุมุ มอีายุใกลเคยีงใกลเคยีงใกลเคยีงใกลเคยีงกบัพระธาตนุารายณเจงเวงกบัพระธาตนุารายณเจงเวงกบัพระธาตนุารายณเจงเวงกบัพระธาตนุารายณเจงเวง    
 

พระนางนารายณเจงเวง พระนางนารายณเจงเวง พระนางนารายณเจงเวง พระนางนารายณเจงเวง : บทบาทในฐานะวีรบทบาทในฐานะวีรบทบาทในฐานะวีรบทบาทในฐานะวีรกษัตรีย กษัตรีย กษัตรีย กษัตรีย     
             ประวัติของพระนางนารายเจงเวงอีกตํานานหน่ึงกลาววา พระนางเปน
พวกขอมขาว ท่ีอพยพมาจากเมืองหลวงพระบางแลวมาปกหลักท่ีเมืองหนองหาร
หลวง ซึ่งเชื่อมโยงกับตํานานผาแดงนางไอ  พวกขอมขาวจะเปนกลุมชนชั้นสูง มี
ชาติตระกูลดี  ดังน้ันพระนางจึงไดแตงงานกับพระเจาสุวรรณภิงคาร ซึ่งเปน
กษัตริยครองเมืองหนองหารหลวง  เม่ือไดอภิเษกสมรสแลวพระนางนารายณ     
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เจงเวงไดเปนผูมีบทบาทมากมายดานตางๆ เชน ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
เน่ืองจากในสมัยน้ันพระพุทธศาสนาไดเขามามีบทบาทตอชุมชนแถบน้ีเปนอันมาก 
ดังจะเห็นไดจากเมืองหนองหารหลวงเปนเมืองศูนยกลางของพระพุทธศาสนา 
เพราะมีการสรางพระธาตุซึ่งมีศิลปะแบบขอมใหเปนวัด เชน วัดพระธาตุเชิงชุม    
วัดพระธาตุดุม วัดพระธาตุภูเพ็ก   
           บทบาทของพระนางนารายณเจงเวงในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
เปนบทบาทท่ีโดดเดนอยางมาก จะเห็นไดวาพระนางเปนทรงเปนประธานฝายหญิง
ในการสรางพระธาตุแขงขันกับผูชาย ซึ่งทําใหฝายของพระองคไดรับชัยชนะในการ
สรางพระธาตุ ถือไดวาเปนวีระสตรีท่ีมีความกลาหาญ ท่ีสามารถตอสูกับฝายชายจน
ไดรับชัยชนะ นอกจากน้ีการท่ีพระองคไดรับขาวสารเร่ืองท่ีพระมหากัสสปจะนําเอา 
พระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อมาประดิษฐานไวท่ีภูกําพรา พระนางได
ออกตอนรับพระมหากัสสปพรอมดวยพระเจาสุวรรณภิงคาร  และเปนผูทูลขอพระ 
อุรังคธาตุจากพระมหากัสสปเถระ ถือไดวาพระองคมีพลังอํานาจ มีกลาหาญเกิน
สตรีเพศในยุคน้ัน เน่ืองจากสตรีในยุคน้ันตองเปนคนท่ีเสง่ียม เจียมตัว  ตองวา
ตามสามี ไมมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นใดๆท้ังสิ้น แมแตเร่ืองราวของการบาน
การเมือง ดังน้ันพระองคจึงนับไดวาเปนวีระสตรีอยางแทจริง 
           ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงเปนเอกสารและเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ
ตอการคนหาประวัติและความเปนมาของชาวสกลนครอีกชิ้นหน่ึง มีเอกสารท่ี
กลาวถึงประวัติและความเปนมาของจังหวัดสกลนคร คือประวัติการสรางพระธาตุ
เชิงชุม  ตํานานผาแดง – นางไอ ซึ่งเปนตํานานท่ีบอกเลาความเปนมาของหนอง
หาร และตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงก็เปนหลักฐานสําคัญอีกอยางหน่ึงท่ีบอก
เลาความประวัติและเปนมาของชาวเมืองสกลนคร  ดังน้ันเม่ือพิจารณาจากตํานาน
ดังกลาว จึงอาจกลาวไดวาตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงมีบทบาทสําคัญในฐานะ
ท่ีเปนทางออกของความคับของใจของผูหญิงจากกฎเกณฑทางสังคม และบทบาท
ของการถายทอดเร่ืองราวของทองถิ่นในจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
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ตํานานพระธาตนุารายณเจงเวง ตํานานพระธาตนุารายณเจงเวง ตํานานพระธาตนุารายณเจงเวง ตํานานพระธาตนุารายณเจงเวง : ผูหญงิผูหญงิผูหญงิผูหญงิกับกับกับกับทางออกทางออกทางออกทางออกของของของของกฎเกณฑทางสงัคมกฎเกณฑทางสงัคมกฎเกณฑทางสงัคมกฎเกณฑทางสงัคม 
                                                    ขอมูลทางวัฒนธรรมหรือคติชนมีบทบาทสําคัญอีกอยางหน่ึงคือบทบาท
ทางดานจิตใจซึ่งเปนทางเลือกใหกับสิ่งท่ีมนุษยปรารถนาจะทําแตทําไมไดในชีวิต
จริง และตํานานยังเสนอ ทางออก  ใหกับปญหาอันเกิดจากกฎเกณฑทางสังคมท่ี
เครงครัดทําใหบุคคลมีความคับของใจ อึดอัด ไมสามารถแสดงออกไดเม่ือเกิดความ
คับของใจ (ศิราพร ณ ถลาง, ๒๕๔๘ : ๓๕๐) 
 ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงจึงเกิดจากความคับของใจของผูหญิงท่ี
โดนสบประมาทวาไมสามารถสรางพระธาตุใหแลวเสร็จไดเหมือนผูชาย นอกจากน้ี
แรงกดดันจากกฎเกณฑทางสังคมโดยเฉพาะในสังคมจารีตจะใหความสําคัญกับ
ผูชายเปนใหญ ซึ่งจะพบไดในนิทานจักรๆ วงศๆ ของไทย แตนิทานเร่ืองแกวหนา
มาเปนตัวอยางหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นความกลาหาญของหญิงท่ีพยายามทําในสิ่งท่ีชาย
ทําไดและผูหญิงก็ทําไดเชนกัน ซึ่งเปนการประกาศชัยชนะเหนือชาย (อัครวิทย  
เรืองรอง, ๒๕๔๘ : ๙๑) เชนเดียวกันกับฝายหญิงท่ีสรางพระธาตุนารายณเจงเวงท่ี
ตองการลบคําปรามาสวา “ผูชายมีกําลังมากกวาฝายหญิง แมจะกอขัว (สะพาน) ขึ้น
อีกก็จะเสร็จกอนดาวเพ็กขึ้น และสามารถเอาชนะฝายหญิงได” ซึ่งทําใหฝายหญิง
ตองทนเจ็บแคนเปนอยางยิ่งถึงกับกลาวออกมาวา “ ผูชายมี๒มือ และมีน้ิวมือขาง
ละ ๕ น้ิวเหมือนกัน ไมใชจะมีสี่มือเหมือนกับพระนารายณ” (พระธรรมราชานุวัตร, 
๒๕๕๑ : ๓๓-๓๔) แรงฮึดจากกฎเกณฑทางสังคมทําใหผูหญิงชาวหนองหารหลวง
ในขณะน้ันรวมกลุมกันเพื่อเอาชนะชายใหได จึงเกิดการใชมารยาตางๆ เพื่อหลอก
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ลอใหผูชายตายใจ เพื่อเลิกสรางพระธาตุ โดยการใชคําหวานหวานลอม  ยั่วยุให
ผูชายเกิดความเสนหาในตนเอง ซึ่งหลังจากท่ีฝายแพ ทําใหพระเจาสุวรรณภิงคาร
ถึงกับทรงกร้ิว และตรัสวาจะทําโทษแกหญิงท้ังหลาย และไดนําความดังกลาวมา
ปรึกษาพระมหากัสสปะเถระ  พระมหากัสสปะเถระจึงไดยกปญหาธรรมเร่ือง วิรุทธ
ปญหา แสดงธรรมใหกับพระเจาสุวรรณภิงคารไดรับทราบและไดทรงถามปญหา
ธรรมกับพระเจาสุวรรณภิงคารวา “ อะไรรอนยิ่งกวาไฟ อะไรใสยิ่งกวาแกวมณี 
อะไรบมีแขวรูกัดคนกินได อะไรบมีตนตัวรูเดินเท่ียวไปมาได น้ันเลา มหาบพิตร” 
(พระธรรมราชานุวัตร, ๒๕๕๑ : ๓๕) พระเจาสุวรรณภิงคารตอบปญหาธรรมน้ี
ไมได พระมหากัสปะเถระจึงไดอธิบายเปนขอๆดังน้ีคือ “ สิ่งท่ีรอนกวาไฟน้ันไดแก 
ราคะ ตัณหา สิ่งท่ีใสยิ่งกวาแกวมณีน้ันคือสติ หมายถึงผูมีปญญา สิ่งท่ีบมีแขวกัด
กินคนไดน้ันคือความชรา สิ่งท่ีบมีตัวตนรูเดินไปมาไดน้ันไดแก นามธรรมคือจิตใจ” 
บัดน้ีผูหญิงท้ังหลายเขามายั่วยวนชาย แตผูชายไมสังวรจิตใจของตน พระธาตุจึงไม
แลวเสร็จดวยเหตุน้ีเอง เม่ือพระเจาสุวรรณภิงคารไดฟงดังน้ันก็ทรงดับความโกรธ
น้ันลง 
            นอกจากน้ีกฎระเบียบท่ีสรางขึ้นเพื่อกีดกันไมใหผูหญิงไดมีสิทธิเทาเทียม
กับชายซึ่งก็มีผลมาถึงปจจุบันน้ีคือ หามผูหญิงเขาไปยังอุโบสถท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปประธาน หรือแมแตผูหญิงจะปดทองพระประธานหรือพระพุทธรูปท่ี
แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของบานเมืองก็ไมสามารถทําไดตองใหฝายชายเปนผูทํา
แทน เหตุการณเชนน้ีเกิดขึ้นเชนเดียวกันในตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงน้ันคือ 
เม่ือพระมหากัสปปะไดนําพระอุรังคธาตุมาถึงแลวพระเจาสุวรรณภิงคาร ไดเปน
ผูนําพระอุรังคธาตุน้ันไปประดิษฐไวท่ีภูกําพรา และทรงประกาศวา “ หามมิใหพูดถึง
การแขงขันพนันกันแมแตอยางใดอยางหน่ึงดังแตกอน ถาผูใดฝาฝนจะเอาตัวทํา
โทษ อน่ึงหามมิใหเอาผูหญิงไปสูภูกําพราแมแตคนเดียว เพราะหญิงเหลาน้ันยอม
กระทําอันตรายแกการกุศล ถาผูใดเอาหญิงไปเราจะกระทําทัณฑกรรมแกบุคคลน้ัน
เปนเด็ดขาด” สิ่งน้ีเปนระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีพระเจาสุวรรณภิงคารประกาศไว  
        พุทธศาสนามีอิทธิพลตอคนไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะความเชื่อเร่ืองการ
ยกยองเพศชายเปนใหญ  ศาสนาจึงทําใหเกิดการกีดกั้น ศาสนาจะจํากัดใหหญิงอยู
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เฉพาะในทางโลกเทาน้ัน เพราะผูชายเกิดมามีบุญคือเกิดมาแลวสามารถบวชเปน
พระภิกษุได แตผูหญิงมีสิทธิ์แคบวชเปนแมชีเทาน้ัน (ปรานี  วงศเทศ, ๒๕๔๔ : 
๓๔๔-๓๔๕) แตถึงอยางไรก็ตามผูหญิงก็พยามยามหาทางออกจากกฎเกณฑน้ี
กลาวคือไดไปทูลขออุรังคธาตุจากพระมหากัสสปะเพื่อทูลขอพระอุรังคธาตุเพื่อไป
ประดิษฐานไวท่ีพระธาตุนารายณเจงเวง แตพระมหากัสสปะไดใหพระอังคารของ
พระพุทธเจา ๓ ทะนานมอบใหแกกลุมผูหญิงเพื่อนําไปประดิษฐานไวท่ีพระธาตุของ
ตน  

 

ตํานานพระธาตนุารายณเจงเวง ตํานานพระธาตนุารายณเจงเวง ตํานานพระธาตนุารายณเจงเวง ตํานานพระธาตนุารายณเจงเวง :    บทบาทการถายทอดเรือ่งทองถิน่สกลนครบทบาทการถายทอดเรือ่งทองถิน่สกลนครบทบาทการถายทอดเรือ่งทองถิน่สกลนครบทบาทการถายทอดเรือ่งทองถิน่สกลนคร 
 ขอมูลประเภทตํานานทําหนาท่ี ใหความรู แกคนในสังคมวา เขาเปนใคร 
บรรพบุรุษเขาเปนใครทองถิ่นของเขามีประวัติและความเปนมาอยางไร (ศิราพร ณ 
ถลาง, ๒๕๔๘ : ๓๔๒) ดังน้ันแตละกลุมจึงใชขอมูลเหลาน้ีในการอธิบายตัวตนอัน
เปนอัตลักษณของกลุมชนน้ันๆน่ันเอง 
 ตํานานท่ีอธิบายประวัติหรือความเปนมาของชื่อสถานท่ีหรือภูมิศาสตร
จังหวัดสกลนครน้ันนอกจากเร่ืองผาแดง –นางไอ ท่ีใชอธิบายความเปนมาของ
หนองหารซึ่งเปนภูมิศาสตรแหงหน่ึงของจังหวัดสกลนครแลว ตํานานพระธาตุ
นารายณเจงเวง เปนอีกตํานานท่ีใชอธิบายความเปนมาของกลุมชนท่ีอยูบริเวณ
รอบเมืองหนองหารวา เปนกลุมชาติพันธุขอม ท่ีรับรูเชนน้ันเพราะวากลุมชาติพันธุ
ขอมนิยมสรางพระธาตุ อันเปนเทวสถานศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะพบเห็นไดโดยท่ัวไปในเขต
จังหวัดสกลนครอันไดแก พระธาตุเชิงชุม พระธาตุดุม พระธาตุภูเพ็ก และพระธาตุ
นารายณเจงเวง      
           ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงนอกจากจะทําใหเราไดรับรูเร่ืองราว
ประวัติศาสตรและความเปนมาของบรรพบุรุษของชาวสกลนครแลว ยังพบวาชื่อ
ของพระธาตุนารายณเจงเวง ยังอธิบายท่ีมาของสถานท่ีไดวา มาจากการท่ีฝาย
หญิงไดเอยชื่อพระนารายณซึ่งเปนเทพเจาในศาสนาฮินดูกอนจะลงมือสรางพระ
ธาตุวา ไมมีผูใดมีสี่มือเหมือนกับพระนารายณ เม่ือลงมือสรางกลัววาฝายชายจะ
สรางพระธาตุเสร็จกอนจึงจําเปนท่ีจะตองหาอุบายเพื่อใหฝายตนเองไดรับชัยชนะ 
จึงไดชื่อวา “อุโมงคอิตถีมายา”แตพระเจาสุวรรณภิงคารใหเรียกชื่อตามท่ีพระ
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มหากัสสปะเรียกวา “ พระธาตุนารายณ” ซึ่งตอสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
เม่ือคร้ังเสด็จหัวเมืองในมณฑลอุดรไดเรียกชื่อพระธาตุแหงน้ีวา “อรดีมายา
นารายณเจงเวง” สวนพระธาตุของฝายชายท่ีสรางไมเสร็จใหเรียกวา “ พระธาตุภู
เพ็กมุสา” แตในปจจุบันเรียกเพียงสั้นวา “พระธาตุภูเพ็ก”  ซึ่งตั้งอยูบนภูพาน 

 

พระธาตุนารายณเจงเวงและพระธาตภุเูพระธาตุนารายณเจงเวงและพระธาตภุเูพระธาตุนารายณเจงเวงและพระธาตภุเูพระธาตุนารายณเจงเวงและพระธาตภุเูพ็กพ็กพ็กพ็ก    : ความคดิแบบคูตรงขามความคดิแบบคูตรงขามความคดิแบบคูตรงขามความคดิแบบคูตรงขาม 
    ตํานานนอกจากจะเปนสิ่งบอกความเปนมาเปนไปของชื่อบานนามเมือง
แลว ตํานานยังชวยสรางความภูมิใจใหกับคนในทองถิ่นน้ันดวย สิ่งท่ีบรรพบุรุษได
ท้ิงความคิดไวใหคนรุนหลังคือ “รหัส”ไวเปนเคร่ืองทาทายใหกับคนรุนหลังเพื่อท่ีจะ 
“ถอดรหัส” นําเอาความคิดเหลาน้ันออกมาตีแผใหคนรุนๆตอไปไดศึกษาเขาใจ  
    พระธาตุนารายณเจงเวงและพระธาตุภูเพ็กจึงจัดเขาในกลุมของขอมูลท่ี
บรรพบุรุษไดท้ิงไวใหรุนลูกหลานไดไขความลับน้ัน ดังน้ันเม่ือเราไดศึกษาตํานาน
การสรางพระธาตุท้ังสองแหงจะเห็นถึงความเปน “คูตรงขาม” อยูตลอด ความคิดท่ี
มีลักษณะแบบแยกเปน ๒ ขั้ว เรียกวา ความคิดแบบคูตรงขาม (ศิราพร ณ ถลาง, 
๒๕๔๘ : ๒๖๓) ลักษณะความคิดแบบน้ีจะพบในตํานานและความเชื่อของชนชาติไท 
ลักษณะความคิดแบบคูตรงขามในตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงและตํานานพระ
ธาตุภูเพ็ก คือ ผูชายกับผูหญิง ซึ่งเปนคูขัดแยงกันท่ีทําใหเห็นอยางเดนชัด การ
แขงขันการสรางพระธาตุถือวา เปนตนเหตุของความขัดแยงของแตละฝาย ซึ่งใน
ตํานานท้ัง ๒ เร่ืองน้ีอาจจะเรียกคูขัดแยงวา เปนคูปรปกษ เม่ือตํานานท้ัง ๒ เร่ือง
มีพุทธศาสนาเขามาเกี่ยวของแลวจึงเห็นความคิดแบบคูตรงขามไดอยางชัดเจน 
เพราะตัวละครในเร่ืองตางก็ไมยอมซึ่งกันและกัน ตองการเอาชัยชนะใหเหนืออีก
ฝายหน่ึง  
           เม่ือศาสนาเขามาเกี่ยวของกับระบบความคิดแบบน้ี ศาสนาเองน้ันแหละ
คือผูประสานรอยราวเองน้ันคือ เม่ือพระเจาสุวรรณภิงคารเห็นวาพระธาตุภูเพ็ก
สรางไมเสร็จก็ทรงกร้ิว และสอบถามหาสาเหตุวาเพราะอะไรจึงสรางไมเสร็จเม่ือ
ทราบวา เกิดจากมารยาของผูหญิงท่ียั่วเยาฝายชายไมใหสรางพระธาตุใหเสร็จลง
ตามกําหนดไดจึงโกรธฝายหญิงได ถึงตอนน้ีตํานานจึงไดผูกเร่ืองใหศาสนาเปนผู
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เขามาแกปมในใจของพระเจาสุวรรณภิงคารโดยใหพระมหากัสสปะเปนผูแกปม
ดังกลาว จึงทําใหพระยาสุวรรณภิงคารคลายความโกรธลงได  
         จะเห็นไดวาความคิดแบบ “คูตรงขาม” ในตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงมี
ความโดดเดนในเร่ืองของ ความคิดแบบคูขัดแยงระหวางหญิงกับชาย ซึ่งเปนสิ่งท่ีมี
อยูในสังคมไทยตลอดเวลา แตท้ังน้ีความคิดแบบน้ีก็ใชวาจะดํารงอยูโดยไมมี
ทางออก ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงยังไดสรางทางออก หรือ “ความคิดแบบ
ประนีประนอม” ไวอีกดวยซึ่งเปนเสนหของตํานานไทย-ไท 

 

ความสงทายความสงทายความสงทายความสงทาย    
            ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวง ถือไดวามีสวนสําคัญในการบอกเลา
เร่ืองราวความเปนมาของชาวจังหวัดสกลนคร ขอคนพบสําคัญท่ีไดจากการศึกษา
ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงท่ีเดนชัดคือ บทบาทของผูหญิงซึ่งไดชื่อวาเปน 
“เพศแม” ท่ีลุกขึ้นมาตอสูกับเพศชาย ซึ่งเปนเพศท่ีแข็งแรงกวา เพื่อเอาชนะในการ
แขงขันการสรางพระธาตุ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสําคัญมากและเปนท่ียอมรับสําหรับคน
ในสังคมยุคกอน  บทบาทของผูหญิงแบบน้ีเปนสิ่งท่ีพบเห็นไดยากในสังคมไทยยุค
โบราณ เพราะผูหญิงน้ันจะเปนเพศท่ีออนหวาน เปนแมบานแมเรือน เปนชางเทา
หลังท่ีคอยติดตามฝายชายอยูตลอด 

การท่ีตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูหญิงใน
สมัยโบราณน้ันยอมสรางคุณคาใหกับตํานานอยางมากมายในดานสตรีนิยม 
นอกจากน้ีบทบาทของการหาทางออกจากกฎระเบียบของสังคมท่ีชายเปนใหญจึง
เปนสิ่งท่ีทําใหผูหญิงแสดงออกไดโดยไมตองมีขอครหานินทา โดยเฉพาะเม่ือมีเร่ือง
ศาสนาเขามาเกี่ยวของ อํานาจและความชอบธรรมในการหาทางออกใหกับตนเอง
ตอกฎระเบียบในสังคมจึงเปนสิ่งท่ีไมผิดจารีตประเพณี นอกจากน้ีความขัดแยงชนิด
คูตรงขามทําใหตํานานพระธาตุนารายณมีเสนหในการศึกษาและชวนติดตาม
ตลอดไป  อันเปนสิ่งสะทอนใหเห็นวา บทบาทของผูหญิงท่ีตองการแขงขันกับผูชาย
มีอยูตลอดเวลา 
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เอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิ 
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““““กาพยกาพยกาพยกาพยพระไชยสุรยิาพระไชยสุรยิาพระไชยสุรยิาพระไชยสุรยิา” ” ” ” ภาพสะทอนทางศลีธรรมในการดาํเนนิชวีติภาพสะทอนทางศลีธรรมในการดาํเนนิชวีติภาพสะทอนทางศลีธรรมในการดาํเนนิชวีติภาพสะทอนทางศลีธรรมในการดาํเนนิชวีติ 

ดนัย ชาทพิฮดนัย ชาทพิฮดนัย ชาทพิฮดนัย ชาทพิฮดดดด๒๒๒๒    

บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ    
 บทความน้ี ตองการนําเสนอภาพสะทอนทางศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 
ท้ังของนักปกครองและคนท่ัวไปท่ีปรากฏในกาพยพระไชยสุริยา วรรณกรรมเร่ืองน้ี
เปนแบบเรียนท่ีสุนทรภูแตงขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี ๓ มีจุดประสงคการแตงเพื่อมุงจะ
ใหความรูเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดในภาษาไทยเปนสําคัญ แตดานเน้ือหาปรากฏวา
ไดสะทอนแนวคิดดานศีลธรรมสําหรับนักปกครอง ซึ่งถือวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีนัก
ปกครองและคนอานท่ัวไปควรตระหนักรูและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
การดําเนินชีวิต 

 

ความนําความนําความนําความนํา 
กาพยพระไชยสุริยาเปนแบบเรียนท่ีสุนทรภูแตงขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน ตรงกับรัชกาลท่ี ๓ แตงขึ้นเม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒๓๘๕ ขณะท่ี
บวชเปนพระอยูท่ีวัดเทพธิดาราม แตงดวยคําประพันธประเภทกาพยซึ่งแทรก
ความรูเกี่ยวกับภาษาไทย หลักฐานจากพระยาธรรมปรีชา (บุญ) กลาววาสุนทรภู
แตงคําเทียบเร่ืองพระไชยสุริยาพรอมกันกับแตงหนังสือนิราศเมืองสุพรรณขณะท่ี
บวชอยูวัดเทพธิดา (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๔๙๖ : ๔๒) โดยเนน
เร่ืองของมาตราตัวสะกดแมตางๆ เชน แม ก กา กก กง กน กด กบ และเกย เปน
ตน นอกจากน้ันยังสอดแทรกคติธรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนอีกดวย 

จุดประสงคของการแตงก็เพื่อถวายพระอักษรแดพระโอรสในพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย คือเจาฟากลางแลวเจาฟาปวคร้ันตอมาในรัชกาลท่ี 
๕ เม่ือพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) แตงหนังสือมูลบทบรรพกิจ 

สําหรับใชเปนแบบเรียนหนังสือไทยในโรงเรียนหลวง โดยมีเน้ือหาแทรกอยูหลัง

                                                        

๒
 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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การแจกแมหน่ึงๆ เพื่อฝกหัดนักเรียนอานใหคลอง (เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล, 
๒๕๑๘ : ๒๒) คงเห็นวากาพยพระไชยสุริยาน้ี เปนบทกวีนิพนธท่ีไพเราะท้ังอาน
เขาใจงายและเปนคต ิจึงนํามาบรรจุไวในมูลบทบรรพกิจเปนตอนๆ ตั้งแตแม ก กา 
ไปจนจบแมเกย  

กาพยพระไชยสุริยา มีความยาวประมาณ ๑ เลมสมุดไทย แตงดวยคํา
ประพันธประเภทกาพย ไดแก  กาพยยานี ๑๑ กาพยฉบัง ๑๖ และกาพย
สุรางคนางค ๒๘ โดยใชเทียบสอนอานและการเขียนภาษาไทยสําหรับเด็กๆ ความ
วา 
  ๏ กุมราการุญสุนทร  ไวหวังสั่งสอน  
 เด็กออนอันเยาวเลาเรียน   
  ๏ ก ข ก กา วาเวียน  หนูนอยคอยเพียร  
 อานเขียนผสมกมเกย   

(พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๑๔) 
เน้ือเร่ืองของกาพยพระไชยสุริยามีอยูวา มีกษัตริยพระองคหน่ึงพระนาม

วา พระไชยสุริยามีพระมเหสีนามวาสุมาลี ครองเมืองสาวัตถีอยางมีความสุขและ
บานเมืองก็มีความอุดมสมบูรณ ตอมาเม่ือเหลาอํามาตยและขาราชบริพารท้ังหลาย
ไมประพฤติปฏิบัติอยูในศีลธรรมอันดี ไมดํารงอยูในสัตย จนทําใหเกิดอาเพศขึ้นใน
เมืองสาวัตถี ผีปาเขามากระทําใหชาวเมืองลมตาย นํ้าปาก็ไหลเขาทวมเมือง     
พระไชยสุริยาจึงพามเหสีและเหลาขาราชบริพารท้ังหลายขึ้นเรือสําเภาออกไปกลาง
ทะเล เม่ืออยูกลางทะเลเรือสําเภาก็ถูกพายุซัดจนแตกอับปาง พระไชยสุริยาจึงตอง
พามเหสีสุมาลีเกาะขอนไมลอยขึ้นฝง และตองตกระกําลําบากเดินอยูในปา ท้ังพระ
ไชยสุริยาและมเหสีสุมาลีอยูอยางลําบาก จนกระท่ังมาพบพระฤๅษีตนหน่ึงบําเพ็ญ
ตบะอยู พระฤๅษีทราบดวยญาณวาพระไชยสุริยาและพระมเหสีสุมาลีเปนคนดี จึง
เทศนาโปรดกษัตริยท้ังสอง จนท้ังสองบังเกิดศรัทธาถือเพศเปนฤๅษี บําเพ็ญเพียร
บารมีจนสิ้นอายุขัยและไดจุติขึ้นไปอยูบนสวรรค 

กาพยพระไชยสุริยาไมไดมีเพียงแตกลวิธีการแตงท่ีนาสนใจ เพราะ
นําเสนอมาตราตัวสะกดตามลําดับตั้งแตมาตรา ก กา แมกน แมกง แมกด แมกบ 
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แมกม แมเกย แตก็ไมไดแยกขาดจากกันชัดเจน บางมาตราก็ใชวิธีการแตงปนกัน 
ความวา 
     ๏ ขึ้นใหมในกน 
 ก กาวาปน   ระคนกันไป  
 เอ็นดูภูธร   มานอนในไพร 
 มณฑลตนไทร   แทนไพชยนตสถาน 
    (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๘) 
  ๏ ขึ้นกงจงสําคัญ  ท้ังกนปนกัน  
 รําพันม่ิงไมในดง   

    (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๙) 
 หากแตยังใหคติ ศีลธรรม สอนใหคนรูจักบาปบุญคุณโทษและหม่ันทํา
ความดี เพื่อท่ีจะไดไปสูสวรรค ดังน้ัน กาพยพระไชยสุริยา จึงมีคุณคาทางดานภาษา
อยางหน่ึงและคุณคาทางดานคติธรรมอีกอยางหน่ึง ท่ีมีบทบาทในการขัดเกลา
พฤติกรรมของเด็กในฐานะท่ีจะไปเปนผูใหญในอนาคต และเปนท่ีนาสนใจอีกอยาง
หน่ึงวาเร่ืองน้ีเปนบทสอนอานเขียนสําหรับพระโอรสและเจานาย สุนทรภูคง
มุงหวังท่ีจะสอดแทรกศีลธรรมสําคัญท่ีเจานายท้ังสองพระองค คือ เจาฟากลางและ
เจาฟาปว ควรจะทรงทราบในฐานะเจานายเชื้อพระวงศท่ีจะปฏิบัติพระกรณียกิจ
ตางๆ ดวย 

 

พระไชยสุริยาภาพสะทอนของความออนแอทางศีลธรรมพระไชยสุริยาภาพสะทอนของความออนแอทางศีลธรรมพระไชยสุริยาภาพสะทอนของความออนแอทางศีลธรรมพระไชยสุริยาภาพสะทอนของความออนแอทางศีลธรรม 
 วรรณกรรมเปนกระจกสะทอนภาพทางสังคม อีกท้ังทําหนาท่ีเปนบันทึก
สอนคติธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตแกคน ถาหากวรรณคดีเนนสอนเร่ืองใดมาก
เปนพิเศษ แสดงใหเห็นวาสังคมกําลังขาดคุณธรรมขอน้ันท่ีจะชวยจรรโลงสังคมให
ดํารงอยูได (อิงอร สุพันธุวณิช, ๒๕๕๔ : ๘๑) ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับวิทย 
ศิวะศริยานนทท่ีกลาววา “วรรณคดีมิไดไรศีลธรรม ตรงกันขามเปยมไปดวย
ศีลธรรม แตศีลธรรมน้ันกลมกลืนเขาไปในเน้ือหาของเร่ืองจนหารอยตอรอยเชื่อม
มิได” (วิทย ศิวะศริยานนท, ๒๕๓๑ : ๑๑๕) แสดงใหเห็นวาคุณคาสวนหน่ึงของ
วรรณคดีขึ้นอยูกับเน้ือหาทางความคิด แตก็มักจะปรากฏแฝงเรนมากกวาท่ีจะ
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แสดงออกอยางแจมแจง เพราะหากแสดงออกอยางชัดเจนก็อาจจะทําลายพลังและ
ความงามทางศิลปะของการประพันธและวรรณคดี จนอาจจะกลายเปนการสอน
ศีลธรรมและจริยธรรม (ดวงมน จิตรจํานง, ๒๕๔๔ : ๑๘๔) 
  เบื้องตนของกาพยพระไชยสุริยาไดแสดงใหเห็นภาพของความรมเย็น
เปนสุข อุดมสมบูรณของบานเมือง เน่ืองจากพระไชยสุริยาและพระมเหสี รวมถึง
เหลาเสนาอํามาตย ตางตั้งตนอยูในศีลธรรมและไมเบียดเบียนบรรดาพอคาท่ีเดิน
ทางเขามาคาขายจากเมืองตางๆ ไพรฟาประชาชนก็มีความสุข ทําไรทํานาไดขาว
ปลาอาหารบริบูรณ ความวา 

๏ จะรํ่าคําตอไป  พอลอใจกุมารา  
ธรณีมีราชา   เจาพาราสาวะถี  

๏ ชื่อพระไชยสุริยา  มีสุดามะเหษี  
ชื่อวาสุมาลี   อยูบูรีไมมีไภย  

๏ ขาเฝาเหลาเสนา  มีกริยาอะฌาสัย  
พอคามาแตไกล   ไดอาศัยในพารา  

๏ ไพรฟาประชาชี  ชาวบูรีก็ปรีดา 
ทําไรเขาไถนา   ไดเขาปลาแลสาลี 

     (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๒) 
 บทประพันธขางตน แสดงใหเห็นวาบานเมืองจะรมเย็นเปนสุขไดน้ัน 
ผูปกครองนับตั้งแตกษัตริย และเหลาอํามาตย ราชเสนา ขาราชบริพาร เชน 
พระราชาผูครองเมืองก็จําเปนตองรูหลักการครองเมือง ขาราชการท้ังหลายก็ตอง
รูจักหลักการรับราชการและการปฏิบัติตอพระราชา จึงจะนําพาบานเมืองใหอยูรอด
และเจริญรุงเรือง ประชาชนอยูดีมีสุข วรรณกรรมเหลาน้ีไดปรากฏใหเห็นอยูมากใน
สมัยอยุธยาตอนกลาง เชน โคลงทศรถสอนพระราม โคลงพาลีสอนนองและโคลง
ราชสวัสดิ์ รวมถึงวรรณกรรมทองถิ่น เชน กาพยปูสอนหลาน ทาววิธูรสอนโลก 
พญาคํากองสอนไพร เปนตน 
 กาพยพระไชยสุริยา ไดวางโครงเร่ืองท่ีความปกติสุขของบานเมืองแลวจึง
เชื่อมโยงไปสูเหตุการณท่ีนําไปสูความขัดแยงของเร่ือง ซึ่งความขัดแยงน้ีเกิดขึ้น
จากตัวละครท่ีเปนพระราชาเชื่อในคํายุยงและยกยอของเหลาเสนาอํามาตยและขา
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ราชบริพาร และไมตั้งตนอยูในศีลธรรมอันดี ท้ังประพฤติผิดในกาม ฉอราษฎรบัง
หลวง กดขี่ขมเหงราษฎร ไมเชื่อในคําสั่งสอนของพระศาสนา ลักขโมยและยื้อแยง
เอาของคนอื่นโดยชอบใจ ฯลฯ พฤติกรรมเหลาน้ีนําพาไปสูความเสื่อมและทําใหเกิด
อาเพศใหญหลวง คือ อาเพศเกิดขึ้นกับบานเมือง ความวา 

 ๏ อยูมาหมูขาเฝา ก็หาเยาวนารี  
ท่ีหนาตาดีดี   ทํามโหรีท่ีเคหา  

๏ ค่ําเชาเฝาสีซอ  เขาแตหอลอกามา  
หาไดใหภริยา   โลโภพาใหบาใจ  

๏ ไมจําคําพระเจา  เหไปเขาภาษาไสย  
ถือดีมีขาไท   ฉอแตไพรใสขื่อคา  

๏ คะดีท่ีมีคู  คือไกหมูเจาสุภา  
ใครเอาเขาปลามา   ใหสุภาก็วาดี  

๏ ท่ีแพแกชนะ  ไมถือพระประเวณี 
ขี้ฉอก็ไดดี    ไลดาตีมีอาญา 

๏ ท่ีซื่อถือพระเจา  วาโงเงาเตาปูปลา  
ผูเฒาเหลาเมธา   วาใบบาสาระยํา  

๏ ภิกษุสะมะณะ  เลาก็ละพระสธรรม  
คาถาวาลํานํา   ไปเรรํ่าทําเฉโก 

๏ ไมจําคําผูใหญ  ศีรษะไมใจโยโส  
ท่ีดีมีอะโข    ขาขอโมทนาไป  

๏ พาราสาวะถี  ใครไมมีปราณีใคร 
ดุดื้อถือแตใจ   ท่ีใครไดใสเอาพอ  

๏ ผูท่ีมีฝมือ  ทําดุดื้อไมซื้อขอ  
ใลควาผาท่ีคอ   อะไรลอก็เอาไป 

๏ ขาเฝาเหลาเสนา  มิไดวาหมูขาไทย 
ถือนํ้ารํ่าเขาไป   แตนํ้าใจไมนําพา  

๏ หาไดใครหาเอา  ไพรฟาเศราเปลาอุรา  
ผูท่ีมีอาญา    ไลตีดาไมปรานี  



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๑๘ 

๏ ผีปามากระทํา  มรณะกรรมชาวบูรี  
นํ้าปาเขาธานี   ก็ไมมีท่ีอาไศรย  

๏ ขาเฝาเหลาเสนา  หนีไปหาพาราไกล  
ชีบาลาลี้ไป    ไมมีใครในธานี  

     (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๓) 
 บทประพันธขางตนท่ียกมาน้ี แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยลมเหลวใน
หลักของการปกครอง โดยเฉพาะความลมเหลวในดานศีลธรรม หากนําประเด็น
ทางศีลธรรมมาวิเคราะหจะพบวา ปญหาแรกท่ีเกิดขึ้นมาจาก การละเมิดศีลขอท่ี ๓ 
ท่ีวา “กาเมสุมิจฉาจาร” หมายถึง ความประพฤติผิดในกามท้ังหลาย, ความผิด
ประเวณี (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๖ : ๑๑) ในขณะท่ีพระไชยสุริยาเชื่อฟง
คําของเหลาเสนาอํามาตยท่ีมาเฝา และคอยหาเยาวนารีท่ีเปนลูกหลานของเหลา
เสนาอํามาตยเพื่อคอยถวายตัวเปนสนม ทําใหพระไชยสุริยาลุมหลงในกาม 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากท่ีเคยปฏิบัติ เพราะคอยแตจะหาเวลาวางปฏิบัติกามกิจ
กับเหลานางสนมท่ีถูกนํามาถวายตัวเหลาน้ันอยูเปนนิจ แสดงใหเห็นวาพระไชย
สุริยาไมไดดํารงอยูในราชธรรม ซึ่งเปนธรรมของพระราชาท่ีควรประพฤติในศีล
และตปะ กลาวคือ ขาดความประพฤติอันดีงามทางกาย ไมเปนแบบอยางแหงปวง
ชน รวมถึงปลอยใหกิเลสตัณหาเขามาครอบงํา และลุมหลงอยูในความสุขสําราญ
และความปรนเปรอในกาม ความวา 

 ๏ อยูมาหมูขาเฝา  ก็หาเยาวนารี  
ท่ีหนาตาดีดี   ทํามโหรีท่ีเคหา  

๏ ค่ําเชาเฝาสีซอ  เขาแตหอลอกามา 
หาไดใหภริยา   โลโภพาใหบาใจ  

     (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๓) 
ดวยเหตุน้ี จึงนําพาไปสูความเสื่อมในศีลธรรมขออื่นๆ ได ประกอบกับ

เหลาขาราชบริพารท้ังหลายก็ประพฤติและดํารงตนอยูในสิ่งท่ีเสื่อม เชน คดโกง รับ
สินบน ไมเชื่อถือธรรมะ ไรซึ่งความปราณี สิ่งเหลาน้ีลวนสะทอนใหเห็นภาพทาง
สังคมของเมืองสาวัตถีท่ีมีแตความวุนวาย และโกลาหล ประชาชนถูกอํานาจและคน
ของรัฐเอารัดเอาเปรียบ เม่ือไมมีใครสามารถจะแกไขปญหาความวุนวายดังกลาวได 
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สุนทรภูจึงกําหนดใหเกิดเหตุอาเพศในเร่ืองขึ้น โดยใชผีปาและนํ้าปาเขามาทําลาย
เมือง ซึ่งท้ังผีปาและนํ้าตางก็เปนสัญลักษณการกําจัดสิ่งท่ีไมดี ชะลาง ทําลาย เพื่อ
ทําใหความชั่วรายและสิ่งท่ีไมดีหมดสิ้นไป 
  หลังจากเหตุการณนํ้าทวมเมืองและการลงเรือสําเภาของพระไชยสุริยา
และพระมเหสีสุมาลี เหลาสนม พรอมกับเหลาขาราชบริพาร สิ่งของ ขาวปลา
อาหาร สัตวตางๆ เดินทางไปในทะเล สุนทรภูใหภาพของการรอดพนจากอาเพศ
และหายนะไดอยางทันทวงที แตเหตุการณก็เกิดซ้ําดวยอาเพศคร้ังท่ีสอง โดยเรือ
สําเภาท่ีลอยไปในเภตราน้ันโดนพายุกระหนํ่าและควํ่าไปในท่ีสุด ความวา 

๏ จําไปในทะเลเวรา  พายุไหญมา  
เภตราก็เหเซไป  

๏ สมอก็เกาเสาใบ  ทะลุปรุไป  
นํ้าไหลเขาลําสําเภา  

๏ ผีนํ้าซ้ําไตใบเสา  เจากํามซ้ําเอา  
สําเภาระยําควํ่าไป  

     (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๗) 
 สุนทรภูไดนําเสนอภาพของตัวละครท้ังสอง คือ พระไชยสุริยาและพระ
นางสุมาลี ใหไดพบกับความทุกขยากลําบาก โดยใชแนวคิดเร่ือง “กรรม” ซึ่งเปนผล
จากการท่ีไมตั้งตนอยูในศีลธรรม อีกท้ังหูเบา โงเขลา เชื่อในคําลวงหลอกและ
เยินยอของเหลาขาราชบริพาร จึงทําใหตองพบกับความหายนะถึงสองคร้ัง ความวา 

 ๏ ราชานารีรํ่าไร  มีกํามกํามกํามกํามจําใจ  
จําไปพอปะพะสุธา  

    ๏ พระฟนตื่นนอน  
 ไกลพระนคร   สะทอนถอนฤไทย 
 เชาตรูสุริยน   ขึ้นพนเมรุไกร 
 มีกํามกํามกํามกํามจําไป   ในปาอารัญ  
    (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๘) 
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พระไชยสรุยิากบัความรูแจงที่นําไปสูความหลดุพนพระไชยสรุยิากบัความรูแจงที่นําไปสูความหลดุพนพระไชยสรุยิากบัความรูแจงที่นําไปสูความหลดุพนพระไชยสรุยิากบัความรูแจงที่นําไปสูความหลดุพน 
 วรรณกรรมนิทานของสันสกฤตหลายเร่ืองมักจะนําเสนอตอนจบของ
เร่ืองใหตัวละครเอกครองเมืองอยางมีความสุข และทายท่ีสุดก็ออกบําเพ็ญเพียรจน
บรรลุธรรม กลาวคือ ตัวละครออกไปใชชีวิตโดยเพศบรรพชิต ไมยินดีในเพศฆราวาส
และทรัพยสมบัติตางๆ และไดยกราชสมบัติใหลูกเปนคนดูแลตอไป แสดงใหเห็นวา
สุนทรภูเขาใจปรัชญาการดําเนินชีวิตตามบทบาทของบุคคลในสังคมภารตะ ท่ี
จะตองกําหนดคนในสังคมใหมีหนาท่ีท่ีเหมาะสม จึงจะทําใหสังคมสงบสุข 
 หากจะใชแนวคิดเร่ือง “อาศรม” มาวิเคราะหการดําเนินชีวิตของพระไชย
สุริยา ก็จะพบวาพระไชยสุริยาไมไดใชศิลปะของการครองชีวิตท่ีสอดคลองกับ
จรรยาบรรณของสังคมภารตะ ในชวงท่ีพระไชยสุริยาเชื่อฟงคําของบรรดาเสนา
อํามาตยก็ทําใหเร่ืองราวตางๆ ท่ีเลวรายเกิดขึ้น แมแตขณะท่ีพระไชยสุริยากับพระ
นางสุมาลีตอนท่ีไดรับทุกขยากในปาก็ยังไมละเวนในเร่ืองกาม ซึ่งปรากฏอยูหลาย
ตอน และตอนท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ ตอนพรรณนามาตราแม กด ความวา 
   ๏ จันทราคลาเคลื่อน  
 กระเวนไพรไกเถื่อน  เตือนเพื่อนขานขัน  
 ปูเจาเขาเขิน  กูเกร่ินหากัน 
 สินธุพุลั่น  คร้ืนคร่ันหว่ันไหว 
   (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๘) 
   ๏ ชวนชื่นกลืนกล้ํากลิ่น มิรูสิ้นกลิ่นมาลี  
 คลึงเคลาเยายวนยี  ท่ีทุกขรอนหยอนเย็นทรวง 
   (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓: ๑๐) 
  ๏ ขึ้นกดบทอัศจรรย  เสียงคร้ืนคร่ันชั้นเขาหลวง 
 นกหกตกรังรวง  สัตวท้ังปวงงวงงุนโงง 
 ๏ แดนดินถิ่นมนุษย  เสียงดังดุจพระเพลิงโพลง 
 ตึกกวานบานเรือนโรง   โคลงคลอนเคลื่อนเขยื้อนโยน  
 ๏ พวกผีท่ีปนลูก  ติดจมูกลูกตาพลัน 
 ขิกขิกระริกกัน  ปนไมทันมันเดือดใจ  
 ๏ สององคทรงสังวาส  โลกธาตุหวาดหว่ันไหว 
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 ตื่นนอนออนอกใจ  เดินไมไดใหอาดูร  
    (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓: ๑๑) 
 ในขณะท่ีพระไชยสุริยาและพระมเหสีสุมาลีไดรับความทุกขยากจากเมือง 
ความทุกขยากจากการเดินทางในทะเล และความทุกขยากจากการเดินทางในปา 
ตองระหกระเหเรรอนกินและนอนในปา ขุดหาหัวเผือกหัวมันกินตางอาหาร นอน
ในปาโดยใชขอนไม ปราศจากเคร่ืองราชูปโภคตางๆ เสมือนเปนการทดสอบความ
อดทนของท้ังสองวาจะสามารถผานพนวิกฤตไดอยางไร 
 กวาท่ีพระไชยสุริยาจะรูแจงและเขาใจวาเหตุใดจึงเกิดอาเพศขึ้นกับตนเอง
และบานเมือง ก็เกือบจะจบเร่ือง เม่ือพระดาบสไดเพงเล็งทิพญาณก็ทราบวาพระ
ไชยสุริยาและพระมเหสีสุมาลีไมไดเปนคนเลวราย หากแตเปนคนหูเบา เชื่อคนงาย 
จึงถูกเหลาเสนาท่ีคิดคดทรยศ ยกยอจนหลงใหลในคําพูด และนําพาความเสื่อมมา
ให ความวา 
 ๏ ขึ้นกมสมเด็จจอมอารย    เอ็นดูภูบาล 
 ผูผานพาราสาวะถี 
  ๏ ซื่อตรงหลงเลหเสนี    กลอกกลับอัปรีย 
 บูรีจึงลมจมไป 
  ๏ ประโยชนจะโปรดภูวไนย     น่ิงน่ังตั้งใจ  
 เลื่อมใสสําเร็จเมตตา   

    (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓: ๑๓) 
 เม่ือพระไชยสุริยาไดฟงคําสั่งสอนของพระดาบสก็ซาบซึ้ง ซึ่งคําสั่งสอน
ตางๆ สอดคลองท้ังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรมแบบอาศรม ๔ 
ของสังคมภารตะ ซึ่งจะขอกลาวถึงสิ่งท่ีเกี่ยวของกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พอสังเขป ดังน้ี 
 ๏ เบียนเบียดเสียดสอฉอฉล   บาปกรรมนําตน 
 ไปทนทุกขนับกัปกัลป 
  ๏ เมตตากรุณาสามัญ จะไดไปสวรรค 
 เปนสุขทุกวันหรรษา 
  ๏ เดชพระกุศลหนหลัง สิ่งใดใจหวัง 
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 ไดดังมุงมาดปรารถนา   

    (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓: ๑๓) 
 การไมเบียดเบียนผูอื่น บาป กรรม ความทุกข ความสุข ความเมตตา 
นรกและสวรรค ลวนเปนแนวคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนา เพราะหากทําเร่ืองไม
ดี เชน เบียดเบียนผูอื่นเชื่อวาบาปกรรมจะติดตามไปตลอด หากบําเพ็ญและปฏิบัติ
แตเมตตา คือ ใหความรัก ก็จะมีแตความสุขและจะไดไปสวรรค ซึ่งความเชื่อเร่ือง
นรก สวรรค เชนน้ี ถือไดวาเปนความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบบชาวบาน 
 นอกจากสะทอนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาแลว ยังพบวามีแนวคิดของ
หลักธรรมแบบอาศรม ๔ ตามแนวทางของภารตะ ไดแก การสวมใสเคร่ืองทรงแบบ
ฤๅษี การทําพิธีบูชาไฟ นอนบนพื้นดิน และฝกจิต เพื่อนําไปสูหนทางของการหลุด
พน โดยเฉพาะการออกบวชไปฝกจิตจนไมยึดติดกับสิ่งใด (มณีปน พรหมสุทธิรักษ, 
๒๕๔๗ : ๑๖๒) ปรากฏชัดเจนในบทสุดทายของ แม เกย ความวา 
 ๏ ขึ้นเกยเลยกลาวทาวไท ฟงธรรมนํ้าใจ  
 เลื่อมใสศรัทธากลาหาญ   

 ๏ เห็นภัยในขันธสันดาน ตัวหวงบวงมาร 
 สําราญสําเร็จเมตตา 
  ๏ สององคทรงหนังพยัคฆา จัดจีบกลีบชฎา 
 รักษาศีลถือฤๅษี 
  ๏ เชาค่ําทํากิจพิธี  กองกูณฑอัคคี 
 เปนท่ีบูชาถาวร 
  ๏ ปฐพีเปนท่ีบรรจถรณ เอนองคลงนอน 
 เหนือขอนเขนยเกยเศียร 
  ๏ ค่ําเชาเอากราดกวาดเตียน เหน่ือยยากพากเพียร 
 เรียนธรรมบําเพ็ญเครงครัน  

  ๏ สําเร็จเสร็จไดไปสวรรค เสวยสุขทุกวัน 
 นานนับกัปกัลปพุทธันดร   

    (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓: ๑๔) 
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 จากท่ีกลาวมาแลวขางตนพบวา สุนทรภูไดสรางเน้ือหาของเร่ือง “พระ
ไชยสุริยา” เปน ๒ สวน สวนแรกอาจจะหมายท่ีจะใหเปนแบบเรียนเพ่ือการหัดเขียน
และหัดอาน โดยใชเร่ืองการสะกดคําตามมาตรา แตในสวนท่ีสองน้ันอาจจะมุง
หมายท่ีจะสั่งสอนคติบางอยางท่ีเด็กควรทราบ หากแตเร่ืองดังกลาวเม่ือพิจารณาถึง
เน้ือหาแลว พบวามีเน้ือหาหลายตอนท่ีไมเหมาะสําหรับเด็ก เพราะเน้ือหาเนนไปใน
เร่ืองความประพฤติท่ีไมเหมาะสม พาดพิงเร่ืองเพศหลายบท 
 แตดวยอัจฉริยภาพของสุนทรภูท่ีสามารถนําแนวคิดทางหลักภาษามา
ผสมผสานกับแนวคิดศีลธรรมท่ีควรสั่งสอน จึงทําใหกาพยพระไชยสุริยามีความโดด
เดนและไพเราะในดานวรรณศิลปท้ังในเชิงสัทพจนเลียนเสียงรองของสัตวแตละ
ชนิด ทําใหผูอานไดยินเสียงรองและภาพสัตวตางๆ ไปพรอมๆ กัน นับเปนการ
สรางความงามและสีสันแกการพรรณนาธรรมชาติของกวี ดังตัวอยาง 
 ๏ กลางไพรไกขันบรรเลง ฟงเสียงเพียงเพลง 
 ซอเจงจําเรียงเวียงวัง 
  ๏ ยูงทองรองกระโตงโหงดัง เพียงฆองกลองระฆัง 
 แตรสังขกังสดาลขานเสียง 
  ๏ กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง พระยาลอคลอเคียง 
 แอนเอี้ยงอีโกงโทงเทง   

    (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๙) 
  นอกจากน้ี การใชสัญลักษณก็นับวาโดดเดนมากในกาพยพระ
ไชยสุริยา โดยเฉพาะใชสัญลักษณแทนบทอัศจรรย ทําใหเกิดความงามแกบทอาน
หรือท่ีเรียกวาเปนการทําเร่ืองอนาจารใหกลายเปนเร่ืองวิจิตร เม่ืออานบทท่ีพระไชย
สุริยาและนางสุมาลีอยูในปาตอนกลางคืน ก็จะชวนใหนึกถึงภาพธรรมชาติตอน
กลางคืน ภาพของแตน ตอ ดอกไม พายุ พระจันทร กระเวนไพร นกเขา และภาพ
ของความวุนวายตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในบาน ไฟไหม เสียงตะโกน เสียงระฆัง เม่ือแรก
อานอาจจะไมทราบวาหมายถึงอะไร และไมนึกวาเปนบทท่ีบรรยายถึงเร่ืองเพศ 
ความวา 
   ๏ วันน้ันจันทร 
 มีดารากร  เปนบริวาร  
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 เห็นสิ้นดินฟา  ในปาทาธาร 
 มาลีคลี่บาน  ใบกานอรชร  
   ๏ เย็นฉํ่านํ้าฟา 
 ชื่นชะผกา  วายุพาขจร 
 สารพันจันอิน  ร่ืนกลิ่นเกสร 
 แตนตอคลอรอน  วาวอนเวียนระวัน  
   ๏ จันทราคลาเคลื่อน 
 กระเวนไพรไกเถื่อน  เตือนเพื่อนขานขัน 
 ปูเจาเขาเขิน  กูเกร่ินหากัน 
 สินธุพุลั่น  คร้ืนคร่ันหว่ันไหว  
    (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓ : ๘) 
  ๏ บานชองคลองเล็กใหญ บางตื่นไฟตกใจโจน 
 ปลุกเพื่อนเตือนตะโกน  ลุกโลดโผนโดนกันเอง 
  ๏ พิณพาทยระนาดฆอง ตะโพนกลองรองเปนเพลง 
 ระฆังดังวังเวง   โหงงหงางเหงงเกงกางดัง 
  ๏ ขุนนางตางลุกว่ิง  ทานผูหญิงว่ิงยุดหลัง 
 พัลวันดันตึงตัง   พลั้งพลัดตกหกคะเมน  
    (พระไชยสุริยา, ๒๕๓๓: ๑๑) 
 

สรุปสรุปสรุปสรุป 
 กาพยพระไชยสุริยาเปนบทหัดอาน หัดเขียนของเด็กไทยในสมัยกอน 
เม่ือคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ใหพระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอย อาจารยางกูร) แตงแบบเรียนหลวงขึ้น ไดนําเอากาพยพระไชยสุริยา
มาแทรกไวเพราะมีเน้ือหาเหมาะแกการสอนอานเขียนตัวสะกดในภาษาไทย 
 เน้ือหาของกาพยพระไชยสุริยานอกจากจะโดดเดนดานหลักภาษาแลว ยัง
พบวามีความโดดเดนเร่ืองการสอดแทรกศีลธรรมอันดีงาม โดยสุนทรภูพยายาม
นําเสนอเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับกลวิธีทางวรรณศิลป แมจะไมไดเปนเร่ืองท่ีสามารถ
นํามาสอนศีลธรรมจรรยา แตก็พออนุโลมไดวา “กาพยพระไชยสุริยา” สะทอน
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แนวคิดการดํารงชีวิตท่ีขาดศีลธรรม และนําชีวิตไปพบกับปญหาและความยุงยาก
ตางๆ “กาพยพระไชยสุริยา” จึงมีบทบาทสะทอนแนวคิดทางศีลธรรมใหแกสังคม
และจรรโลงสังคมโดยใชวิธีสอนผานหลักภาษาท่ีมีชั้นเชิงในแบบฉบับของสุนทรภู 
 

เอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิ 
 

คุรุสภา.  พระไชยสรุยิาพระไชยสรุยิาพระไชยสรุยิาพระไชยสรุยิา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๓. 
ดวงมน จิตรจํานงค. คุณคาและลกัษณะเดนของวรรณคดไีทยสมยัรตันโกสินทรคุณคาและลกัษณะเดนของวรรณคดไีทยสมยัรตันโกสินทรคุณคาและลกัษณะเดนของวรรณคดไีทยสมยัรตันโกสินทรคุณคาและลกัษณะเดนของวรรณคดไีทยสมยัรตันโกสินทร 
    ตอนตนตอนตนตอนตนตอนตน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. ชวิีตและผลงานของสุนทรภูชวิีตและผลงานของสุนทรภูชวิีตและผลงานของสุนทรภูชวิีตและผลงานของสุนทรภู. กรุงเทพฯ: คลัง 

 วิทยา, ๒๔๙๖. 
เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล. วิวัฒนาการของแบบเรยีนไทยวิวัฒนาการของแบบเรยีนไทยวิวัฒนาการของแบบเรยีนไทยวิวัฒนาการของแบบเรยีนไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

 รามคําแหง, ๒๕๑๘. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมฉบบัพทุธศาสนพจนานุกรมฉบบัพทุธศาสนพจนานุกรมฉบบัพทุธศาสนพจนานุกรมฉบบัพทุธศาสน. กรุงเทพฯ: เอส อาร  
 พร้ินติ้ง, ๒๕๔๖. 
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    วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
วิทย ศิวะศริยานนท. วรรณคดแีละวรรณคดีวิจารณวรรณคดแีละวรรณคดีวิจารณวรรณคดแีละวรรณคดีวิจารณวรรณคดแีละวรรณคดีวิจารณ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,  
 ๒๕๓๑. 
สุกัญญา สุจฉายา. วรรณคดนิีทานไทยวรรณคดนิีทานไทยวรรณคดนิีทานไทยวรรณคดนิีทานไทย. กรุงเทพฯ: คอมเมอรเชียล มีเดีย, ๒๕๕๕. 
สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา. เจิมจันทนกังสดาล ภาษาวรรณศลิปในวรรณคดีไทยเจิมจันทนกังสดาล ภาษาวรรณศลิปในวรรณคดีไทยเจิมจันทนกังสดาล ภาษาวรรณศลิปในวรรณคดีไทยเจิมจันทนกังสดาล ภาษาวรรณศลิปในวรรณคดีไทย.  
 กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
สุปาณี พัดทอง. “ลิลิตกระบวนแหพระกฐินพยุหยาตราท้ังทางสถลมารคแลชลมารค  
 : เสนอพระเกียรติกระษัตริยสราง สืบฟาดินเฉลอม” ไทยศกึษาไทยศกึษาไทยศกึษาไทยศกึษา ๙, ๑  
 (กุมภาพันธ – กรกฎาคม ๒๕๕๑) : ๑๕๑-๑๕๒. 
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 กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
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การเลาเรือ่งแบบคลุมเครอืในเรือ่งส้ันไทยสมยัใหมการเลาเรือ่งแบบคลุมเครอืในเรือ่งส้ันไทยสมยัใหมการเลาเรือ่งแบบคลุมเครอืในเรือ่งส้ันไทยสมยัใหมการเลาเรือ่งแบบคลุมเครอืในเรือ่งส้ันไทยสมยัใหม    

สันตภิาพ สันตภิาพ สันตภิาพ สันตภิาพ ชารมัยชารมัยชารมัยชารมัย๓ 

บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการเลาเร่ืองแบบคลุมเครือใน
เร่ืองสั้นไทยสมัยใหม ในฐานะท่ีกลวิธีการเลาเร่ืองเปนองคประกอบสําคัญของเร่ือง
สั้น จึงมีความพยายามท่ีจะสื่อแนวคิดเพื่อใหเกิดการตีความโดยใชกลวิธีการเลา
เร่ืองท่ีแปลกใหม เพื่อท่ีจะทําใหเร่ืองสั้นมีความหลากหลาย การเลาเร่ืองแบบ
คลุมเครือจึงปรากฏอยูในเร่ืองสั้นไทยสมัยใหมจํานวนมาก และเปนสิ่งท่ีนาสนใจวา
การเลาเร่ืองแบบคลุมเครือมีลักษณะอยางไร สงผลใหเร่ืองสั้นมีความแปลกใหม
อยางไรรวมถึงมีผลตอผูอานในฐานะผูรับสารอยางไร 

 

บทนําบทนําบทนําบทนํา 
 เ ร่ืองสั้นไทยในปจจุบันมีพัฒนาการท่ีเปลี่ ยนแปลงไปอยางมาก  
โดยเฉพาะกลวิธีการเลาเร่ืองน้ันจะเห็นไดวามีการทดลองหลายรูปแบบ นักเขียน
แสวงหากลวิธีการเลาเร่ืองแบบใหมๆ ไมไดยึดกฎเกณฑหรือสูตรสําเร็จของ
โครงสรางตามแบบเดิม มีความพยายามท่ีจะหากลวิธีการนําเสนอรูปแบบตางๆ 
โดยเฉพาะการเลาเร่ืองถือเปนการนําเสนอท่ีนักเขียนแตละคนคิดคนกลวิธีของ
ตนเอง สงผลใหเร่ืองสั้นสมัยใหมมีความซับซอนมากขึ้น ดังท่ี ภิญโญ  กองทอง 
กลาววา เร่ืองสั้นเปนประเภทของวรรณกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จนยาก
จะสรุปไดวา เร่ืองสั้นมีรูปแบบเฉพาะเปนอยางไร หรือเร่ืองสั้นท่ีดีมีลักษณะอยางไร 
ท้ังน้ีเพราะเร่ืองสั้นในปจจุบันมีกลวิธีการนําเสนอท่ีหลากหลาย นักเขียนในฐานะ
ปจเจกชนจึงสามารถคิดคนการนําเสนอใหมีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง และให
เหมาะกับการท่ีตนตองการเสนอ ซึ่งนักเขียนบางคนก็สามารถสรางกลวิธีการ

                                                        
๓
 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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นําเสนอท่ีเปนลักษณะเฉพาะของตนได แตบางคนก็มุงเนนกลวิธีการนําเสนอ มี
การทดลองเลนรูปแบบตางๆ (ภิญโญ  กองทอง, ๒๕๒๘ : ๕) 
 กลวิธีการเลาเร่ืองนับไดวาเปนสวนสําคัญยิ่งท่ีจะดึงดูดความสนใจของ
ผูอานได และจะชวยใหผูเขียนสามารถนําเสนอความคิดและประสบการณถายทอด
ใหผูอานรับสารเหลาน้ันไดครบถวนสมบูรณตามเจตนาของผูเขียนได ซึ่งสายวรุณ 
นอยนิมิต ไดอธิบายความสําคัญของกลวิธีการเลาเร่ืองวา เปนกลวิธีการถายทอด
เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการสรางสรรคของผูเขียน ไดแก การสรางโครง
เร่ือง การสรางตัวละคร การใชบทสนทนา การบรรยายความคิดของตัวละคร หรือ
อาจมีการใชสัญลักษณสื่อความหมายท่ีซับซอนในเร่ือง (สายวรุณ นอยนิมิต, 
๒๕๔๑ : ๒๑๐) 
 การเลาเร่ืองแบบสรางความคลุมเครือเปนอีกกลวิธีการเลาเร่ืองประเภท
หน่ึงท่ีนักเขียนรวมสมัยในปจจุบันเขียนขึ้นมา เพื่อถายทอดสิ่งท่ีตองการจะสื่อ
แนวคิดใหผูอานไดตีความ เร่ืองสั้นสมัยใหมบางเร่ืองไมไดเลาเร่ืองอยางชัดเจน 
หรือทําใหผูอานเขาใจงายเหมือนการเลาเร่ืองแบบขนบท่ัวไป แตเปนการเลาเร่ือง
แบบไมมีการบงชัดใหกระจางแจง ตัวละครในเร่ืองไมมีท่ีมาท่ีไป ไมมีการระบุเวลา
และสถานท่ีในเร่ืองสั้นอยางชัดเจน จากการศึกษาเร่ืองสั้นสมัยใหมในปจจุบัน มี
เร่ืองสั้นแบบสรางความคลุมเครือ ๒ ลักษณะ คือ การเลาเร่ืองท่ีสรางความ
คลุมเครือท่ีตัวละคร กับการเลาเร่ืองโดยการดําเนินเร่ืองท่ีซับซอนท้ังมิติเวลาและ
สถานท่ี  
 

การเลาเรือ่งทีส่รางความคลมุเครอืทีต่ัวละครการเลาเรือ่งทีส่รางความคลมุเครอืทีต่ัวละครการเลาเรือ่งทีส่รางความคลมุเครอืทีต่ัวละครการเลาเรือ่งทีส่รางความคลมุเครอืทีต่ัวละคร 

 

 เร่ืองสั้นท่ีเลาเร่ืองแบบสรางความคลุมเครือท่ีตัวละครคือเร่ืองสั้นท่ีตัว
ละครในเร่ืองไมมีท่ีมาท่ีไปอยางชัดเจน ไมมีสถานการณปรากฏในเร่ืองสั้น มี
ลักษณะคลายกระแสสํานึกของตัวละคร เหมือนตัวละครลองลอยอยูในโลกแหง
ความฝน เร่ืองสั้นคตินิยมสมัยใหมมักเขาสูเร่ืองทันทีโดยท่ีไมมีตอนตนท่ีเปนการ
เปดเร่ืองตามแบบขนบ ดังน้ันในการเร่ิมเร่ืองเชนน้ีผูอานจะไมไดขอมูลวาตัวละคร
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เปนใคร มาจากไหน ผูอานตองคอยๆ ตามเร่ืองไปและเขาใจเร่ืองผานสิ่งท่ีตัวละคร
เห็น (สรณัฐ ไตลังคะ, ๒๕๕๐ : ๕๖) ดังตัวอยางท่ีจะยกมาจากเร่ืองสั้นตอไปน้ี 

 เร่ือง ทัศนียภาพลวงตาทัศนียภาพลวงตาทัศนียภาพลวงตาทัศนียภาพลวงตา ของ ปานศักดิ์ นาแสวง ผูเขียนดําเนินเร่ืองโดย
การอธิบายความรูสึกตางๆ นานาของตัวละครในโลกคอมพิวเตอร คือ “เขา”  
“คุณ”  “ฉัน” เหมือนอยูในโลกของความฝน สุดทายภาพท่ีเห็นก็หายวับไป ผูอาน
จะไมทราบท่ีมาท่ีไปของตัวละครอยางชัดเจนวาเปนใคร มาจากไหน และตองการทํา
อะไร เน่ืองจากตัวละครท้ังหมดอยูในลักษณะกึ่งจริงกึ่งฝน ผูอานจะไมทราบวาทําไม
ตัวละครจึงมีความรูสึกเชนน้ัน ดังตัวอยางท่ีวา 
 “ฉันลืมตาขึ้นมา โกรธเกร้ียวภาพลวงตากลางแดดจา รูสึกวางโหวงมี
บางสิ่งบางอยางเกิดขึ้น ลืมอะไรบางอยางท่ีลองลอยไป แลวฉันก็น่ังน่ิงไปสักพัก
หน่ึง เสียงหวีดหวิวว่ิงสูร้ิวหู ออยอิ่งเวียนวน ทุกซอกรองรอยแตกจมลึกอยูในเรือน
ราง ถูกเก็บงําฝงรากอยูใตกนบึ้งของจิตใจ ภาพเลือนรางมันหายวับไป พรอมเอา
ความเงียบงันไปดวย แสงเงาหมนคร้ึมถูกลมพัดผานไปแลว ทองฟากระจางสวาง
ไสว หลังจากน้ันก็มีแตความสวยงาม ฉันน่ังเหมอลอย วันแลววันเลา ภาพฝนราย
ระบาดขามจากคนหน่ึงสูอีกคน เขากับคุณใบหนาถอดสี จมอยูกับความฝนซ้ําซาก
บาดแผลในใจระอุ ชวงหน่ึงของความทรงจําขาดหายไป ลมพัดพาปลิวลอยหายไป 
จมลงในความมืดมิดอาลัยอาวรณ เขากับคุณตื่นตระหนกจากภาพฝนราย ชักเร่ิม
หว่ันไหวเม่ือความหงุดหงิดโถมมาหาอยางตอเน่ือง ไดยินเสียงรองเล็ดลอดมา
เบาๆ จากปากของฉัน เขามองดวยสายตาแหงความหวัง คุณมองเพื่อปลอบ
ประโลมใจตัวเอง ชองวางของฉันและเขากับคุณคอยหดเล็กลง ฉันแหกปากรอง
ตะโกนออกมา สงเสียงหวีดรองขึ้นมาอีกคร้ังเหมือนอยางท่ีเคย...” 

(ทัศนียภาพลวงตา, ๒๕๕๒ : ๑๐๐) 
 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ผูเขียนใชสรรพนามแทนตัวละครท้ัง
สามตัว คือ “เขา” “คุณ” และ “ฉัน” ผูอานตองแยกใหออกวาตัวละครแตละตัวเปน
ใคร มีความสัมพันธตอกันอยางไร เน่ืองจากผูเขียนไมไดบอกท่ีมาท่ีไปอยางชัดเจน 
ผูอานตองปะติดปะตอเองตามความรูสึกนึกคิดของตัวละครแตละตัวท่ีรําพึงรําพัน
ตามความรูสึกของตัวเองออกมาจากมุมมองของตัวละครน้ัน ผูเขียนไมไดเนน
สถานการณท่ีเกิดขึ้น เปนแตเพียงความรูสึกนึกคิดของตัวละครแตละตัวเทาน้ัน  
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 เร่ืองสั้นเร่ืองน้ีมุงเนนความคลุมเครือของตัวละครท่ีไมมีท่ีมาท่ีไปอยาง
ชัดเจนเพื่อตองการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสับสนของคนในสังคมสมัยใหม ท่ี
ตางก็หมกมุนอยูกับเร่ืองของตนเอง จนแยกไมออกวาเร่ืองใดเปนเร่ืองจริง เร่ืองใด
เปนความฝน ตัวละครแตละตัวก็คือภาพแทนของลักษณะมนุษยในยุคสมัยใหม
น่ันเอง 
 เร่ือง ที่อยูที่อยูที่อยูที่อยู  ของ สุกมล รุงบุญ เลาเร่ืองของหญิงสาวคนหน่ึงท่ีมี
ความรูสึกแปลกแยกกับคนกลุมหน่ึงท่ีเขามาในหองของเธอ มีการสนทนาโตตอบ
กันไปมาระหวางตัวเธอกับผูมาเยือนดวยเร่ืองราวตางๆ แลวคนกลุมน้ันก็จากไป 
ท้ิงเพียงท่ีอยูแหงหน่ึงใหเธอ ผูเขียนเลาเร่ืองโดยสรางความคลุมเครือท่ีตัวละคร  
ใชลักษณะการสนทนาโตตอบกันไปมาในระยะเวลาสั้นๆ ของตัวละครท่ีไมมีท่ีมาท่ี
ไปชัดเจน บรรยายความรูสึกของตัวละครอยางเดียว ไมมีการใชเคร่ืองหมาย
อัญประกาศ แมจะเปนบทสนทนาก็ตาม เน้ือเร่ืองมีลักษณะคลุมเครือ ทําใหผูอาน
เขาใจไดยาก ตองตีความตามนัยยะท่ีผูเขียนซอนไว ดังตัวอยาง 
 “ฉันอยูท่ีน่ีคะ ขนาดหองหกคูณหาเมตรเทากับสามสิบตารางเมตร ออก
จะเล็กทีเดียว ดังน้ัน หองน้ีจึงมีหน่ึงโตะทานขาว หน่ึงโซฟา หน่ึงเตียง หน่ึงหองนํ้า 
ฉันมีไฟเพดานสามดวงท่ีฉันทําสวิตชเปดปดไวแคจุดเดียว ตัดความสับสนในการ
เปดปดไฟ ฉันเห็นทุกคนแหงนมองหลอดไฟท่ีเพดานหอง แตไมมีใครยิ้มกับขอดี
ของการมีสวิตชปดเปดไฟเพียงจุดเดียวตามท่ีฉันเสนอ ใจฉันกระตุกนิดหน่ึง ฉัน
เฉไฉไปหยิบกรอบรูปขึ้นมา น่ีเปนรูปถายฉันตอนยังเล็กคะ คนท่ีอุมฉันคือคุณยาย 
 คุณยายเลี้ยงคุณมาหรือ คนท่ีเงียบๆ ถามขึ้น เขามีทาทางสุภาพ
เรียบรอยและมีมารยาท 
 คะ พอแมฉันไมไดแยกทางกัน แตทานตองชวยกันทํางานเพื่อหาเงินมา
สงลูกเรียนหนังสือ คุณยายอยูบาน ทํางานบาน เลี้ยงหลานและทํากับขาวไวใหทุก
คน คุณยายทําอยางน้ีมาจนกระท่ังอายุแปดสิบป เม่ือฉันไดเงินเดือนเดือนแรก 
ฉันซื้อกระโปรงผาไหมแทใหทาน ฉันเลือกผาสีกลีบบัว เปนสิ่งท่ีคุณยายไมเคยมีมา
กอนในชีวิต คุณยายคงใสบอย คนเดิมคาดคะเน” 

  (ท่ีอยู, ๒๕๕๒ : ๑๗๕) 
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 เม่ืออานเร่ืองสั้นเร่ืองน้ีจนจบเร่ืองแลวผูอานจะรูสึกวาตัวละครกําลังพูด
กับตัวเองมากกวา ผูอานจะไมทราบวากลุมคนท่ีเขามาในหองของหญิงสาวตองการ
อะไรกันแน สอดคลองกับแนวคิดของผูเขียนท่ีตองการสื่อใหเห็นความแปลกแยก
ของคนในสังคมสมัยใหม ท่ีตองการความเปนสวนตัว และไมชอบใหใครจับผิดตน 
การเปนตัวของตัวเองจะทําใหหญิงสาวมีความสุข เม่ือมีคนอื่นเขามาในชีวิตของเธอ
จึงรูสึกอึดอัดแปลกแยก ในตอนทายเร่ืองตัวละครท่ีเขามาในหองของหญิงสาวก็ท้ิง
ขอความใหเธอวา “ฉันจะไปเลขท่ี ๓๖ ถนนอนุกรม” ผูอานตองตีความเองสถานท่ี
ในขอความดังกลาวเปนสถานท่ีแหงใด เน่ืองจากผูเขียนไมไดบอกถึงภูมิหลังของตัว
ละครแตละตัว และไมไดบอกวาตัวละครท่ีเขามาในหองของหญิงสาวมีจุดประสงค
อันใดกันแน เร่ืองสั้นเร่ืองน้ีจึงมีลักษณะการเลาเร่ืองแบบคลุมเครือ ไมมีความ
ชัดเจน  
 เร่ือง เสียงอุโฆษจากความมืดเสียงอุโฆษจากความมืดเสียงอุโฆษจากความมืดเสียงอุโฆษจากความมืด ของ เกริกศิษฎ พละมาตร เลาเร่ืองของ
ชายคนหน่ึงท่ีตื่นขึ้นมาดวยสภาพรางกายท่ีเปลาเปลือยพรอมกับกลุมคนอีกหลาย
คนในหองหองหน่ึง เขาไดเห็นการแกงแยงกันเพื่อเอาตัวรอดของบรรดาคน
เหลาน้ัน สุดทายเขาไมสามารถเอาตัวรอดได เขาจึงถูกคนกลุมหน่ึงฆาเพื่อนําไป
เปนอาหาร ผูเขียนมีกลวิธีการเลาเร่ืองแบบสรางความคลุมเครือ ดําเนินเร่ืองโดย
การไมบอกลักษณะตัวละคร เวลา และสถานท่ีท่ีแนนอน บรรยายใหเห็นเหตุการณ
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในหองหองหน่ึง เปนเหมือนเหตุการณในความฝนของตัวละคร    
ใชสรรพนามบุรุษท่ี ๒ “เอ็ง” แทนตัวละครเอกของเร่ือง เปนการเลาเร่ืองแบบเหนือ
จริงในเชิงอุปมาใหเห็นคนประเภทตางๆ ในสังคมท่ีตางคนตางตองการเอาตัวรอด
จากสถานการณคับขัน ดังตัวอยาง 
 “กาลเวลาบดขยี้ตัวมันเองโดยทบทวีความหิวโหยยิ่งขึ้นทุกที หองน้ีคลาย
มีวิญญาณรายสิงสถิตอยู มันจูโจมเอ็งในความฝน เอ็งสะดุงตื่นหากแตยังนอน
แผหราอยูบนพื้นเหล็กรุมรอนสากกระดาง เร่ียวแรงของเอ็งลดถอยลงเร่ือยๆ 
คลายถูกดูดหายไปโดยหองเหล็กแหงน้ีทีละนอยๆ ราวกับมันมีชีวิต เอ็งไดแตเหลือบ
ตามองผูรวมทุกขคนอื่นๆ ในสายตาอันออนโยนของเอ็ง บัดน้ีทุกคนเทาเทียมกัน
โดยสิ้นเชิง ในฐานะสัตวท่ีถูกจําขัง เปนเพียงสัตวแปลกหนาท่ีถูกจับมาอยูแหง



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๓๒ 

เดียวกันเทาน้ัน ไมมีการนัดหมาย ไมมีพิธีรีตอง ทุกคนไรทางเลือก หนักหนากวา
น้ันคืออาจไรทางรอด...”  

 (เสียงอุโฆษจากความมืด, ๒๕๕๒ : ๔๐) 
 เม่ืออานเร่ืองสั้นเร่ืองน้ีจบลงแลวผูอานจะตองจับใจความใหไดวาตัว
ละครเปนใคร มาจากไหน และทําไมตัวละครแตละตัวจึงไดมารวมกันในสถานท่ีแหง
น้ี เน่ืองจากผูเขียนไมไดบอกท่ีมาท่ีไปของตัวละครอยางชัดเจน และการบรรยาย
ภาพตางๆ ก็ทําใหผูอานจินตนาการไดตางๆ นานา เร่ืองท่ีเกิดขึ้นกับตัวละคร
เหมือนเปนภาพฝน หรือภาพหลอนอันเกิดจากจินตนาการของ    ตัวละครมากกวา
เปนภาพแหงความเปนจริง ผูเขียนใชกลวิธีการเลาเร่ืองเชนน้ีเพื่อเสนอแนวคิดใน
เชิงอุปมาแทนคนในสังคมปจจุบันท่ีเม่ือถึงคราวอับจนหรือคับขันแลวยอมทําทุก
อยางเพื่อใหตนเองอยูรอด แตละคนลวนวายเวียนอยูในกิเลสตางๆ เม่ือไมมีสิ่งใด
หอหุมรางกาย ก็จะเผยใหเห็นตัวตนท่ีแทจริงอันสกปรกเทาเทียมกัน  
 เร่ือง สิบหาค่ําสิบหาค่ําสิบหาค่ําสิบหาค่ํา ของ เกริกศิษฎ พละมาตร อีกเร่ืองหน่ึงก็ใชกลวิธีการเลา
เร่ืองแบบสรางคลุมเครือท่ีตัวละคร กลาวคือ ตัวละครในเร่ืองไมมีท่ีมาท่ีไปชัดเจน 
รวมท้ังเวลาและสถานท่ีก็มีความคลุมเครือ ไมมีการบงชัดวาเปนอยางไร เปนเร่ือง
ของชายคนหน่ึงท่ีไมเขาใจวาตนเองเปนอะไร เขารําพึงกับตัวเองอยูในสถานท่ีแหง
หน่ึง ดําเนินเร่ืองโดยการไมบอกลักษณะตัวละคร เวลา และสถานท่ีท่ีแนนอน เปน
เหมือนเหตุการณในความฝน ตัวละครรําพึงรําพันกับตนเองดวยความสับสน ดัง
ตัวอยาง 
 “ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับผมอยางมากมายในสถานท่ีซึ่งอยูมา
ยาวนาน ออกจะประหลาดผิดผันไปมาก แต... ไม... ผมกําลังสับสน ผมเปนมนุษย
อยางแทจริงใชหรือไม ความคิดหยุดชะงักลง ของแข็งกระแทกลงบนหัวอยาง
รุนแรง เม่ือการหมุนวนของมันเร่ิมตนขึ้นในการสํารวจท่ีลึกลงไปอีกขั้น รางผมสั่น
ระริก กลิ่นกํามะถันโชยแผวมาพรอมกับสัญญาณแทรกในสมองเปนระยะ ผมเปน
สัตวหรือ... เขากําลังจะสิ้นสภาพ... ผมเปนสัตวหรือมนุษยกันแน... ผมหลับลงอีกคร้ัง
พรอมความรูสึกวามีกระดูกงอกล้ําขึ้นกลางหนาผาก ฉากฝนแปลกใหมผุดขึ้นและ
ฉายชัดทามกลางจันทรเดนดวงอันมีขอบวงเต็มรอบ...”   

  (สิบหาค่ํา, ๒๕๕๓ : ๕๘) 
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 จะเห็นไดวาผูเขียนไมไดระบุเวลา สถานท่ี และตัวละครอยางมีเร่ืองเลา
ชัดเจน เปนลักษณะการเลาเร่ืองคลายกระแสสํานึกของตัวละครท่ีลองลอยไปตาม
จินตนาการ เหมือนอยูในโลกแหงความฝน ผูอานจะไมทราบวาตัวละครเปนใคร มา
จากไหน และกําลังอยูในสถานท่ีแหงใด แมกระท่ังตัวละครเองก็ยังสับสนวาตนเอง
เปนมนุษยหรือสัตวกันแน ผูเขียนใชกลวิธีการเลาเร่ืองแบบใหมีความคลุมเครือ
เชนน้ีเพราะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคนในสังคมสมัยใหมท่ีรูสึกแปลกแยก ความ
กดดันกับสภาพแวดลอมทําใหคนเราเกิดภาพหลอนตางๆ นานา ในสภาวะท่ีบีบคั้น
บางอยางทําใหคนเราพอใจท่ีจะอยูในโลกของจินตนาการมากกวาโลกแหงความจริง 

 

การเลาเรือ่งโดยการดําเนินเรือ่งทีซ่บัซอนทั้งมติเิวลาและสถานที่การเลาเรือ่งโดยการดําเนินเรือ่งทีซ่บัซอนทั้งมติเิวลาและสถานที่การเลาเรือ่งโดยการดําเนินเรือ่งทีซ่บัซอนทั้งมติเิวลาและสถานที่การเลาเรือ่งโดยการดําเนินเรือ่งทีซ่บัซอนทั้งมติเิวลาและสถานที ่
 

 การเลาเร่ืองแบบสรางความคลุมเครือโดยการดําเนินเร่ืองท่ีซับซอนท้ัง
มิติเวลาและสถานท่ีในเร่ืองสั้นสมัยใหมคือเร่ืองสั้นท่ีมีกลวิธีการเลาเร่ืองท่ีมีความ
ซับซอน ไมมีการระบุเวลาและสถานท่ีในเร่ืองสั้นอยางชัดเจน เวลาและสถานท่ีมี
ความเหลื่อมซอนกัน มีท้ังท่ีสัมพันธและไมสัมพันธกัน เร่ืองราวของตัวละครมีความ
คลุมเครือ ไมมีความชัดเจนในการกระทําของตัวละครและเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
เร่ืองราวไมมีความตอเน่ืองกัน ตัดกลับไปกลับมาเหมือนการถายทําภาพยนตร ดัง
ตัวอยางท่ีจะยกมาจากเร่ืองสั้นตอไปน้ี 
 เร่ือง เรื่องเลาไมมีชื่อเรื่องเลาไมมีชื่อเรื่องเลาไมมีชื่อเรื่องเลาไมมีชื่อ ของ วิวัฒน เลิศวิวัฒนวงศา เปนเร่ืองราวความ
เหงาของชายหนุม และหญิงสาวหลายคนท่ีอยูตางสถานท่ี พวกเขาพยายามตามหา
บางสิ่งบางอยาง แตละคนไมไดมีความสัมพันธตอกันอยางชัดเจน ผูเขียนมีกลวิธี
การเลาเร่ืองโดยใชโครงเร่ืองท่ีซับซอน ตัวละครแตละตัวลวนอยูในสถานท่ีท่ี
แตกตางกัน รวมท้ังวันเวลาในเร่ืองก็ไมไดระบุชัดเจน โดยการเลาเร่ืองแบงเปนบท
ตามหัวเร่ืองดังน้ี 

 - นาโอะ ธุลีสีเทา “ผม” เขียนบันทึก เร่ืองชายหนุมชาวญี่ปุนคนหน่ึง มี
การสนทนากับ “คุณ” (เปนผูฟง)  
 - ชูมาน เหมือนอากาศ “คุณ” (ตัวละครในเร่ือง) หญิงสาวท่ีเปดราน
ขายยาท่ีบานตางจังหวัด 
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 - เจาสาวสายหมอก ถอดความจากภาษาญี่ปุน โดย ‘แสนไกล’ “ผม” 
(ชายหนุมชาวญี่ปุน) เลาเร่ืองของตนเองตามความรูสึก 

 - แสนไกล เกาะท่ีไมมีใครรูจัก “เธอ” (ตัวละครในเร่ือง) หญิงสาวเปน
ใบ ท่ีเปนบริกรในรานอาหาร 

 - เพลงนางเงือก “ฉัน” เลาเร่ืองผูหญิงขายยากับชายหนุมชาวญี่ปุน 

 - พระจันทรสีชมพ ู“เธอ” (หญิงสาวท่ีเปนใบ) เดินทางไปรานหนังสือท่ี
ภูเก็ต 

 - เปลือยเปลาและเศราสรอย “ผม” (ชายหนุมชาวญี่ปุน) กับ “ฉัน” 
(หญิงสาว) กําลังสับสนกับสถานท่ี 

 - เพลงไมมีทํานอง “เธอ” (หญิงสาวท่ีเปนใบ) เดินออกมาจากราน
หนังสือดวยความเศรา 
 - ตอนน้ันเอง เธอรองเพลง... “เขา” (ชายหนุมชาวญี่ปุน) กับ “เธอ” 
(หญิงสาวท่ีเปนใบ) กําลังสับสนในใจ 
 - ตอนทายเร่ืองเปนเสียงบรรยายของผูเลาเร่ือง แสดงความรูสึกของตัว
ละครทุกตัว 
 การลําดับเร่ืองขางตนจะเห็นไดวาผูเขียนใชมุมมองผูเลาเร่ืองหลากหลาย 
ท้ังปรากฏในเร่ืองและไมปรากฏในเร่ือง มีการใชสรรพนามแทนตัวละครหลายตัว 
(ผม-คุณ-เธอ-ฉัน-เขา) มีท้ังมุมมองแบบจํากัดขอบเขตและไมจํากัดขอบเขตของผู
เลาเร่ือง ผูอานจะตองพิจารณาใหดีเพื่อไมใหเกิดความสับสนวา ตัวละครแตละตัวมี
ความเกี่ยวพันกันอยางไร ฉากและสถานท่ีในเร่ืองมีผลตอการเลาเร่ืองอยางไร  ตัว
ละครบางตัวอยางเชนชายหนุมชาวญี่ปุนมีความเปนมาท่ีคลุมเครือและปรากฏตัว
อยูหลายสถานท่ี แตละสถานท่ีก็จะเชื่อมโยงกับตัวละครแตละตัวในเร่ือง มิติของ
เวลาและสถานท่ีท่ีเหลื่อมซอนกันน้ีอาจสรางความสับสนแกผูอานได ดังตัวอยาง  
 “เขาพบเธอท่ีหัวมุมถนน เพลงไมมีทํานองสะดุดหยุดลงตรงน้ัน เธอสวม
กระโปรงติดกันสีฟาท่ีแปลรวมในภาษาอังกฤษวาความเศรา และเขาสวมเสื้อยืดสี
ฟากางเกงยีนสีขี้เถา บางสถานท่ีในความทรงจําท่ีไมอาจระบุ ท้ังคู น่ิงงันตรง
ตําแหนงเดียวกัน เสียงเพลงสะดุดหยุดลงราวกับเขาและเธอไมมีอะไรจะพูดกันอีก 
เธอเปนใบสวนเขาก็พูดภาษาไทยไมได ท้ังคูหยุดยืนมองกันและกัน การสื่อสาร



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๓๕ 

สาบสูญโดยสิ้นเชิง เธอเปนหญิงสาวแปลกหนา สวนเขาเปนคนหนุมแปลกหนาท่ี
เดินสวนกันตรงหัวมุมถนนจนเกือบจะชนกัน กลางเพลงไมมีทวงทํานอง ดึงดูด แต
ท่ีแทกลับผลักท้ังคูออกหางกัน 
 เธอเดินเลี่ยงเขาไป ตัดเขาสูถนนถลางกลางเมืองภูเก็ตอันรอนระอ ุ
 เขาเดินหลบเธอ เลี้ยวเขาตรอกขาวสารท่ีพลุกพลานดวยผูคน 
 เขาเปดประตูเขาไปในรานอาหารแหงน้ัน รูสึกราวมนตสะกดคลายลง ท่ี
น่ันเขาพบชายหญิงคูหน่ึง ฝายชายเปนคนญี่ปุน และพวกเขาพูดคุยกันอยางออกรส 
เกี่ยวกับการเดินทาง ตอนน้ันเองเขาตระหนักไดวาไมวาจะไปท่ีไหนเจาสาวสาย
หมอกก็ไมไดมีอยูจริง เขาสนุกสนานกับการสนทนา ดื่มเบียรขวดแลวขวดเลา จาก
เย็นย่ําจนดึกดื่น จูๆ เขาก็ประกาศโพลงวาพรุงน้ีเขาจะกลับเมืองนารา”  

 (เร่ืองเลาไมมีชื่อ, ๒๕๕๒ : ๑๒๑) 
 เหตุผลท่ีผูเขียนตองใชกลวิธีการเลาเร่ืองเชนน้ีก็เพ่ือตองการจะเสนอ
แนวคิดใหเห็นความรูสึกแปลกแยกของคนสมัยใหม ท่ีตางก็มีความโดดเดี่ยว
อางวาง สับสนในตัวเอง การกระทําบางอยางไรเหตุผล ตัวละครแตละตัวตางสับสน
ในตัวเองและไมเขาใจการกระทําของตน บางคร้ังเปนการรําพึงรําพันกับตัวเอง 
ผูอานตองอานเร่ืองราวท้ังหมดจนจบเร่ืองแลวนําฉากและเหตุการณตางๆ มา
เชื่อมโยงกันเองจึงจะรับรูสารท่ีผูเขียนตองการสื่อออกมาผานกลวิธีการเลาเร่ืองท่ีมี
ความซับซอนท้ังมิติทางเวลาและสถานท่ีดังกลาว 
 ในเร่ือง ทัชมาฮาลทัชมาฮาลทัชมาฮาลทัชมาฮาล ของ อัมรินทร นวลนอย เปนเร่ืองของชายคนหน่ึงท่ี
เลาเร่ืองในอดีตของตน สลับกับการเลาเร่ืองตางๆ ตามจินตนาการแบบกึ่งจริงกึ่ง
ฝน เขาไดพบกับหญิงสาวคนหน่ึง มีเหตุการณแปลกประหลาดเกิดขึ้นหลังจากท่ีได
พบเธอและไดไปยังสถานท่ีแหงหน่ึง เหตุการณและสถานท่ีในเร่ืองสลับกันไปมา มี
ความคลุมเครือ ไมมีความสัมพันธกัน เร่ิมเร่ืองดวย ภูมิหลังของตัวละคร “ผม” ท่ี
เปนผูเลาเร่ือง กลาวถึงเพื่อนของเขาท่ีถูกทํารายจนเสียชีวิต และเขาไดพบกับหญิง
สาวคนหน่ึงท่ีสรางบานมีรูปทรงคลายทัชมาฮาล ในจินตนาการของเขาน้ันไดไป
เท่ียวท่ีทัชมาฮาล แตแลวเขาก็เกิดความสับสนในสถานท่ีตางๆ ท่ีผานตาเหลื่อม
ซอนกันกับเหตุการณตางๆ จนไมแนใจวาสถานท่ีท่ีเขามาเยือนน้ันเปนท่ีใดกันแน 
ดังตัวอยาง 
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 “เม่ือผมเดินผานประตูหลังของทัชมาฮาลออกไป ผมก็พบบานหลังคามุง
หญา หรือไมก็มุงดวยกระเบื้องเกาๆ เลยทัชมาฮาลออกไปไมไกลก็เปนคลายสถานท่ี
แบบน้ี มันเปนสถานท่ีท่ีผมรูสึกคุนเคย มันเปนบรรยากาศของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต แตเม่ือมองขามออกไป ทําไมหญิงสาวผูน้ันจึงยังคงน่ังอยูอยางเดียวดาย
หนาทัชมาฮาลท้ังท่ีกอนหนาน้ันหลอนยังคงว่ิงหยอกลอเปนวงกลมรอบบานหลังคา
มุงหญา”   

  (ทัชมาฮาล, ๒๕๕๒ : ๑๔๕) 
 นอกจากสถานท่ีในเร่ืองจะไมชัดเจนแลว เวลาในเร่ืองก็ไมชัดเจนดวย   
จะเห็นไดวาหลังจากท่ี “ผม” ไดพบกับหญิงสาวแลว เขาก็นึกไปถึงเด็กผูหญิงท่ีว่ิงเลน
รอบๆ บานน้ันคือเพื่อนผูหญิงสมัยเรียนอยูชั้นประถมศึกษา แตเม่ือเขาเขาไปใกล
เด็กหญิงคนน้ันกลับเปนหญิงสาวท่ีมีอายุมากขึ้น และไมใชเพื่อนผูหญิงอยางท่ีเขา
เขาใจตั้งแตแรก ผูเลาเร่ือง “ผม” เร่ิมสับสนในเร่ืองตางๆ ท้ังเวลา เหตุการณ และ
สถานท่ีท่ีเกิดขึ้น เหมือนอยูในโลกแหงความฝน ท่ีเร่ืองราวตางๆ ไมปะติดปะตอกัน 
ตัวละครอาจจะอยูในสภาวะจิตไรสํานึก โดยกระทําสิ่งตางๆ ออกมาโดยไมรูตัว     
ไรการควบคุม หรืออาจจะคิดไปเองวาตนไดเดินทางไปยังสถานท่ีตางๆ แตในความ
เปนจริงเขาอาจหลับสนิทอยูกับท่ี แตเขาแยกไมออกวา สิ่งท่ีตนไดพบไดเห็นน้ันเปน
ความจริงหรือความฝน ดังตัวอยาง 
 “ผมเห็นเธอเดินจากไปไกลๆ และน่ังลงท่ีบานซึ่งมีลักษณะคลายทัชมา
ฮาล เม่ือผมเดินตามไปชาๆ อยางไมม่ันใจ ผมก็เห็นเปนเด็กผูหญิงขาวตมมัดคน
น้ัน ซึ่งบัดน้ีโตเปนสาวแลว ผมดีใจมากและเรียกชื่อของเธอออกไป อิสราวดี ผม
เรียกเบาๆ แตเธอตอบกลับมาดวยเสียงอันดังวาเธอคือ อิสมะ และแสดงทาที
แปลกๆ เหมือนไมเคยพบกับผมมากอน ผมโมโหจึงกระโดดบีบคอเธอ เธอไถลเขา
ไปในทัชมาฮาล ผูคนท่ีเดินอยูในทัชมาฮาลพากันแตกตื่น แตกระน้ันเด็กขอทานก็
ยังคงยื่นมือมาใหเห็น เราฟดกันกลิ้งไปกลิ้งมาจนสุดทัชมาฮาล และตอมาก็กระเด็น
ออกไปขางนอกกระทบกับเด็กขอทานท่ีกําลังยื่นมือขอ ซึ่งเม่ือพวกเรากลิ้งเขาไป
ใกลๆ พวกเขายื่นมือออกมาโอบอุมเราไวท้ังสองคน ผมตกอยูในภวังคและรูสึก
อบอุน เธอยิ้มและบอกวาชื่อเดิมของเธอก็คือ อิสมะอิสราวดี ผมจึงว่ิงหยอกลอกับ
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เธอไปรอบๆ บาน รูสึกหอมกลิ่นนํ้าขาว หลังจากน้ันเธอจูงมือผมเดินเขาไปในทัช
มาฮาลดวยกัน เพื่อนของผมคนน้ันจึงยังไมกลับจากภาคใต”  

  (ทัชมาฮาล, ๒๕๕๒ : ๑๔๖) 
 เหตุการณดังกลาวอาจทําใหผูอานเกิดความสับสนได เน่ืองจากมีหลาย
เหตุการณซอนทับกันเขามาในเวลาเดียวกัน ตัวละครเปลี่ยนแปลงบทบาทไม
แนนอน เวลาในเร่ืองก็ไมปรากฏอยางแนชัด มีความเหลื่อมซอนกันหลายอยาง 
เวลาและสถานท่ีท่ีเหลื่อมซอนกันดังกลาว ทําใหผูอานตองพิจารณาใหดีเพื่อไมให
เกิดความสับสน เน่ืองจากตัวละครเหมือนอยูในโลกแหงความฝน ท่ีมีเร่ืองราว
เกิดขึ้นซอนกันไมเปนระบบระเบียบ กระแสสํานึกของตัวละครอาจทําใหเกิดภาพ
เชิงซอนขึ้น สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณไมมีความแนชัดวาเปนสถานท่ีใดกันแน อาจจะ
เปนสถานท่ีในความฝนของตัวละคร ท่ีตัวละครไมไดไปยังสถานท่ีแหงน้ันจริง เปน
แตเพียงความคิดคํานึงของตัวละคร ท่ีเชื่อมโยงเหตุการณจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีก
สถานท่ีหน่ึงใหเกิดความเปรียบเทียบเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใชความรุนแรง
ในสามจังหวัดชายแดนใตน่ันเอง 
 เร่ือง ปริศนา สิงหาคมปริศนา สิงหาคมปริศนา สิงหาคมปริศนา สิงหาคม ของ ธนาวัฒน อุนเรืองศรี เปนเร่ืองสั้นเร่ือง
หน่ึงท่ีมีกลวิธีการเลาเร่ืองแบบเหลื่อมซอนกันในมิติของ “เวลา” และ “สถานท่ี” 
สลับกันไปมา ไมมีการปะติดปะตอเร่ืองราวตามลําดับเวลาอยางชัดเจน มีเหตุการณ
เกิดขึ้นในเวลาและสถานท่ีอันหลากหลาย เปนเร่ืองราวของชายคนหน่ึงท่ีสงสัยใน
เร่ืองการเห็นลางบอกเหตุท่ีพิสูจนไมได เม่ือเขาไดดูสารคดีเกี่ยวกับเด็กชายคนหน่ึง 
ทําใหเขานึกถึงภาพในอดีตเม่ือตอนท่ีเขาไปหาพี่ชายท่ีเปนหมออยูตางจังหวัด 
ผูเขียนแบงการเลาเร่ืองเปนบทตามหัวขอท่ีแสดงเหตุการณในเร่ืองจริงและในสาร
คดีสลับกันไปมา เร่ิมเร่ืองดวยคําพูดของเด็กคนหน่ึงในสารคดีท่ีตัวละคร “ผม” ไดดู 
จากน้ันก็เลาเร่ืองในสารคดีดังกลาวไปตลอดเร่ืองสลับกับเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นกับ
ตนเองท้ังในอดีตและปจจุบัน 
 เร่ืองราวในสารคดีท่ี “ผม” เลาเปนเร่ืองราวของเด็กชายชาวอเมริกันคน
หน่ึงท่ีมีลางนิมิต สามารถมองเห็นภาพการฆาตกรรมกอนท่ีเหตุการณจะเกิดขึ้น
จริง ในสารคดีเปนชุดท่ีชื่อวา  “ ๙ Miracle kid” เขาเลาดวยมุมมองของ “ผม” 
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พรอมกับการแสดงความคิดเห็นของ “ผม” สลับกับเหตุการณท่ีไดประสบในอดีต
จํานวน ๓ ตอน ดังตัวอยาง 
 ๙๙๙๙    Miracle kid    ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ๑๑๑๑ 
 เชาวันที่ เชาวันที่ เชาวันที่ เชาวันที่ ๖๖๖๖    สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม ๒๐๐๖๒๐๐๖๒๐๐๖๒๐๐๖ 
 “พอครับ ผมไมคอยสบาย พอชวยพาผมไปหาหมอหนอยสิครับ” พอของ
เขาทําเปนไมสนใจ 
 “ใหผมหยุดเรียนสักวันสองวันเถิดนะครับพอ” เท็ดดี้พูดตอ 
 “คงไมเปนไรม้ังพอวา ทนๆ เอาหนอย ใกลจะสอบแลว เดี๋ยวก็เรียนไม
ทันเพื่อนๆ หรอก” โธมัสเขยาตัวเท็ดดี้อยางแรง แลวพยายามจับตัวหนูนอยใหลุก
ขึ้นจากท่ีนอน กอนบังคับใหไปอาบนํ้าแตงตัว ถึงเขาจะไมเต็มใจนัก แตก็ไมอาจขัด
ขืนได แยจริงๆ เขาเปนพอประเภทไหนกัน ลูกของเขาจําตองทนไปโรงเรียนท้ังๆ 
ท่ีปวย ทาทางเขาจะบาไปแลวแนๆ...    

 (ปริศนา สิงหาคม, ๒๕๕๒ : ๖๖-๗) 
 จากน้ันก็เปนเร่ืองราวของผูเลาเร่ือง “ผม” ในอดีตท่ีเคยไปพักอยูกับ
พี่ชายท่ีเปนหมออยูท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เขาไดพบกับภาพหลอนวามีชายคนหน่ึง
มานอนดวยท่ีบานพักของพี่ชาย แตพี่ชายของเขาไมรูเร่ือง จนกระท่ังพี่ชายของเขา
ไดเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง ในระหวางท่ีเลาเร่ืองในอดีตของตนเอง ผูเลาเร่ืองก็สลับ
ฉากไปพูดถึงเหตุการณแปลกประหลาดตางๆ หลายเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใน
ตางประเทศ กอนท่ีจะกลับมาเลาเร่ืองของตนอีกคร้ังหน่ึง ดังตัวอยาง 
 ประเทศญีปุ่น ป ประเทศญีปุ่น ป ประเทศญีปุ่น ป ประเทศญีปุ่น ป ๑๙๘๙๑๙๘๙๑๙๘๙๑๙๘๙ 
 เด็กชายวัยสิบสองขวบเห็นภาพการสังหารหมูท่ีสถานีรถไฟใตดิน ขณะ
เผลอหลับไปในชวงพักอาหารกลางวัน อีกหกปตอมา กลุมคล่ังลัทธิโอมชินริเคียว
ของนายโชโกะ อาซาฮารา ก็ไดทําการปลอยแกสพิษซารินท่ีสถานีรถไฟใตดิน จนทํา
ใหมีผูเสียชีวิตสิบสองราย บาดเจ็บอีก ๕,๕๐๐ ราย และอีก ๓,๒๐๐ ราย ตองเผชิญ
กับอาการปวยเร้ือรังจนถึงปจจุบัน 
 ประเทศเกาหลใีต ป ประเทศเกาหลใีต ป ประเทศเกาหลใีต ป ประเทศเกาหลใีต ป ๑๙๖๐๑๙๖๐๑๙๖๐๑๙๖๐ 
 หัวหนาบุรุษพยาบาลประจําแผนกรังสีวิทยาบอกวา จะเกิดพิบัติภัยทาง
ธรรมชาติคร้ังใหญในอินโดนีเซีย ท้ังแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยเขาเห็น
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ภาพดังกลาวขณะงีบหลับในหองทํางาน และหลังจากน้ันมันก็เกิดขึ้นจริงๆ หลาย
ตอหลายคร้ัง 
 ประเทศสเปน ป ประเทศสเปน ป ประเทศสเปน ป ประเทศสเปน ป ๑๙๘๙๑๙๘๙๑๙๘๙๑๙๘๙ 
 ณ เทศกาลสูวัวกระทิงประจําป ท่ีเมืองบารเซโลนา เมืองเอกของแควน
คาตาลัน พอคาผลไมคนหน่ึง บอกกับนักขาววาในอีกสามวันขางหนา มาธาดอรคน
ท่ีสองของฤดูกาลจะสังเวยชีวิตจากคมเขาของวัวกระทิง และเม่ือวันน้ันมาถึง นักสู
วัวสาวเพียงคนเดียวของรายการก็โดนวัวกระทิงขวิดตายตอหนาตอตาผูชมนับแสน 
มาธาดอรท่ีจะโชวการแสดงในวันน้ีมีท้ังหมดหาคน เธอลงสนามเปนคนท่ีสอง ซึ่ง
เร่ืองน้ีตรงกับคําทํานายของพอคาผลไมคนน้ันจริงๆ 
 ๔๔๔๔    ทุมครึง่ ตกึศลัยกรรม ทุมครึง่ ตกึศลัยกรรม ทุมครึง่ ตกึศลัยกรรม ทุมครึง่ ตกึศลัยกรรม ๑๑๑๑    โรงพยาบาลสรุาษฎรธานีโรงพยาบาลสรุาษฎรธานีโรงพยาบาลสรุาษฎรธานีโรงพยาบาลสรุาษฎรธานี 
 การผาตัดกําลังดําเนินไปตามขั้นตอนของมัน แตผมและญาติๆ รูสึก
เหมือนเข็มนาฬิกาเดินไปอยางเชื่องชา เม่ือการผาตัดยุติลง ทีมแพทยไดบอกกับ
ญาติพี่นองวา พบเน้ือรายสามกอนขนาดพอๆ กับผลมะกรูดในชองทอง ถูกตอง พี่
หมอเปนมะเร็งลําไสใหญในระยะท่ีสาม ซึ่งเปนระยะอันตราย มันเหมือนโลกท้ังโลก
จะแตกสลายเม่ือเราไดรับคําตอบ ผมนึกภาพไมออกเลย อะไรจะเกิดขึ้นหากพี่หมอ
ฟนขึ้นมารับรูกับความจริงอันโหดราย   

 (ปริศนา สิงหาคม, ๒๕๕๒ : ๗๓-๔) 
 เม่ือพี่ชายท่ีเปนหมอของเขาเสียชีวิตแลว เขาไดเลาถึงประวัติของสถานท่ี
ท่ีพี่ชายพักอาศัยซึ่งเปนคําบอกเลาของอดีตภารโรงประจําตึกท่ีพี่ชายทํางาน ในชื่อ
บท “หมูบานแหงความตาย ๒๔๗๑” เปนเหตุการณ ท่ีชาวบานเสียชีวิตจาก
อหิวาตกโรคเปนจํานวนมาก พื้นท่ีของหมูบานน้ันก็คือโรงพยาบาลท่ีพี่ชายทํางาน
อยูน่ันเอง จากน้ันผูเลาเร่ืองก็กลับมากลาวถึงเหตุการณในเวลาปจจุบัน (๒๕๕๑) 
เปนเหตุการณเด็กฆ าคนตายหลายศพเพราะเลียนแบบจากการเลนเกม
คอมพิวเตอรเกมหน่ึง และเลาเร่ืองของเด็กหญิงคนหน่ึงท่ีใชชีวิตรวมกับสัตวปาโดย
ไมไดรับอันตราย กอนจะยอนกลับไปเลาเร่ืองของเด็กชายในสารคดีอีกคร้ังหน่ึง 
และจบลงดวยเวลาในปจจุบันท่ีผูเลาเร่ืองคํานึงถึงเหตุการณตางๆ ท้ังหมดเพื่อ
เชื่อมโยงถึงเหตุการณแปลกประหลาดท่ีเขาไดพบเจอในอดีตเม่ือตอนท่ีไดไปพัก
อาศัยอยูกับพี่ชายท่ีเปนหมออยูตางจังหวัด ดังตัวอยาง  
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 “ชายหนุมปริศนา แหงเดือนสิงหาคม 
 ผมยังจดจําใบหนาของเขาไดไมมีวันลืม หากมีรูปถายมายืนยันตรงหนา 
เชื่อไหม ผมยังสามารถชี้รูปไดถูกตอง ผมชักไมแนใจวามันเปนเร่ืองจริงหรือความ
บังเอิญ เพราะหลังจากเขาปรากฏตัวในค่ําคืนของเดือนสิงหาคม 2535 เร่ืองรายๆ 
ก็ถาโถมเขามาในชีวิตของพี่หมอ คร้ังแลวคร้ังเลา จนยากท่ีมนุษยตัวเล็กๆ เพียง
คนเดียวจะทนทานไหว เขาเปนใคร เขาคือราชัน มูฮัมหมัด แพทยหนุมเชื้อสาย
ปาทานคนน้ันใชหรือไม ซึ่งกระชากชีวิตพี่หมอไปอยูเปนเพ่ือนในโลกแหงวิญญาณ
อันเยียบเย็น แลวมันจะเกี่ยวของกันไหมกับปริศนาแหงเดือนสิงหาคม สําหรับ
ผลการวิจัยของศาสตราจารยยุคาวา แมยังไมอาจสรุปออกมาวา ลางนิมิตของเจา
หนูเกิดขึ้นเพราะอะไร แตเม่ือมาถึงตรงน้ีผมก็พอจะเดาออกแลววา เท็ดดี้ แม็คอาร
เธอรเห็นภาพคดีฆาตกรรมลวงหนาไดอยางไร ความจริงจะปรากฏในไมชา แต
เร่ืองราวของผมตางหากท่ียังคงเปนปริศนาตอไป”   

 (ปริศนา สิงหาคม, ๒๕๕๒ : ๘๐) 
 จะเห็นไดวาเร่ืองสั้นเร่ืองน้ีไดกลาวถึงเวลาและสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ
ตางๆ ขึ้นมากมาย และไมดําเนินไปตามลําดับเวลา มีท้ังเวลาในอดีตและปจจุบัน 
เวลาในสารคดีและเวลาในชีวิตจริงของตัวละคร ผูอานตองอานเร่ืองราวใหจบ และ
ลําดับเหตุการณท่ีกระจัดกระจายเหลาน้ันมาปะติดปะตอเร่ืองราวเอาเอง และ
แยกแยะวันเวลาและสถานท่ีใหชัดเจน จึงจะสามารถเขาใจสารท่ีผูเขียนตองการสื่อ
ออกมาไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

เหตุท่ีผูเขียนใชกลวิธีการเลาเร่ืองซับซอนเชนน้ี นอกจากเพื่อใหเกิดความ
แปลกใหมในการเลาเร่ืองแลว ยังสามารถแสดงแนวคิดของเร่ืองท่ีตองการสื่อวา 
ปรากฏการณแปลกประหลาดบางอยางสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกสังคม พลังเหนือ
ธรรมชาติของมนุษยบางคร้ังวิทยาศาสตรก็ไมสามารถพิสูจนไดเสมอไป เหมือนดัง
เหตุการณแปลกประหลาดจากสถานท่ีตางๆ ในโลกท่ีเกิดขึ้นในเร่ืองเลาของผูเลา
เร่ืองน้ีก็มีหลายอยางท่ีไมสามารถอธิบายไดตามหลักวิทยาศาสตร เร่ืองราวตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นก็ยังคงเปนปริศนาสําหรับผูเลาเร่ืองตอไป 
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สรุปสรุปสรุปสรุป 
 กลวิธีการเลาเร่ืองแบบสรางความคลุมเครือท้ังสองลักษณะดังกลาว
ขางตนเปนการดําเนินเร่ืองท่ีไมเปนไปตามโครงเร่ืองท่ัวไปท่ีมีการจัดระเบียบของ
เร่ืองและมีความขัดแยงใหเห็นเดนชัด แตจะเปนการเลาเร่ืองท่ีไมเนนความสัมพันธ
หรือความเปนเหตุเปนผลของเหตุการณ การสรางความคลุมเครือใหตัวละคร
ปรากฏตัวแบบไมมีท่ีมาท่ีไปอยางชัดเจน ผูเขียนกําหนดใหตัวละครอยูในหองหอง
หน่ึง หรือไมตัวละครก็ปรากฏตัวอยูในสถานท่ีอันคับแคบ แลวจินตนาการไปถึง
เร่ืองราวตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตัวเองคลายอยูในโลกแหงความฝน แยกไมออกวา
ตัวเองอยูในโลกแหงความจริงหรือโลกแหงจินตนาการกันแน สวนการเลาเร่ืองท่ี
ซับซอนท้ังมิติเวลาและสถานท่ีน้ันเปนการเลาเร่ืองท่ีไมมีโครงเร่ืองแนนอน การ
แบงโครงสรางเปนตอนตน ขอขัดแยง และตอนคลี่คลายเร่ืองจึงไมปรากฏใหเห็นได
อยางชัดเจน มีความซับซอนวกวนในการเลาเร่ือง มีการลําดับเหตุการณหรือ
ความคิดท่ีสลับฉากกลับไปกลับมา มีความเหลื่อมซอนกันท้ังมิติเวลาและสถานท่ี 
ผูอานจึงตองพิจารณาเร่ืองราวอยางละเอียดรอบคอบจึงจะเขาใจแนวคิดท่ีผูเขียน
ตองการจะสื่อออกมาได  
 การใชกลวิธีการเลาเร่ืองแบบสรางความคลุมเครือดังกลาวสะทอนให
เห็นสภาวะจิตใจของปจเจกชนในยุคปจจุบันท่ีมีความสับสน แปลกแยกจากสังคม 
จนตองหลบหนีจากโลกแหงความเปนจริงเขาไปสูโลกแหงความฝนและจินตนาการ 
นักเขียนบางคนจึงใชกลวิธีการเขียนในลักษณะการผสมผสานระหวางโลกของความ
จริงและโลกของจินตนาการ เพื่อชวยใหผูอานเขาถึงแนวคิดท่ีแทจริงของเร่ือง ซึ่ง
มักจะเปนความกดดันหรือความขัดแยงรุนแรงในใจ สภาพสับสนทางจิตเหลาน้ี
ขณะอยูในโลกของความจริงจะถูกเก็บกดซอนไวในจิตใตสํานึก ซึ่งการผสานโลกท้ัง
สองสลับไปมาจนผูอานไมสามารถจําแนกไดอยางชัดเจนวา สิ่งไหนคือความจริง สิ่ง
ไหนคือจินตนาการ ผลท่ีตามมาคือเร่ืองมีความซับซอนหลายระดับ มีกลวิธีการเลา
เร่ืองแนวเหนือจริง (surrealism) มาใชในเร่ืองสั้นโดยเฉพาะโลกแหงความฝนของ
ตัวละคร ท่ีเนนภาพความคลุมเครือ สับสน 
 ปจจัยดานความเปลี่ยนแปลงของสังคมก็มีสวนท่ีทําใหเน้ือหาของเร่ือง
สั้นมีความหลากหลายมากขึ้น ตามความซับซอนของสังคมปจจุบัน ทําใหนักเขียน
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จึงตองแสวงหากลวิธีการเลาเร่ืองแบบใหมๆ หรือจําเปนตองเลือกรูปแบบการ
นําเสนอใหเหมาะแกเร่ืองใหมากท่ีสุด ในยุคโลกาภิวัตนท่ีสังคมเมืองกาวหนาดวย
เทคโนโลยี ทําใหมีลักษณะของการใชชีวิตอยางโดดเดี่ยว สับสน มีความตองการ
ดานวัตถุนิยมมากขึ้น แนวคิดในเร่ืองความรูสึกแปลกแยกจึงมีมากขึ้น มีงานเขียน
ท่ีตั้งคําถามวามนุษยมีชีวิตอยูไปเพื่ออะไร อะไรคือความหมายท่ีแทจริงของชีวิต จึง
เปนแนวคิดท่ีเกิดขึ้นกับคนในสังคมเมืองท่ีเติบโตเร็วขึ้นทุกวันในปจจุบัน มีความ
คลุมเครือสับสนในการดําเนินชีวิตมากขึ้น นักเขียนจึงตองสรางงานท่ีมีความลุมลึก
ในการคิดและสรางสรรคกลวิธีในการเลาเร่ืองมากขึ้น 

 

เอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิ 
 

เกริกศิษฏ พละมาตร. เสียงอุโฆษในความมืด. ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ๕๐๕๐๕๐๕๐. ๓(๕๐): ๔๐.  
 (๒๕๕๒, ตุลาคม-ธันวาคม). 
เกริกศิษฏ พละมาตร. เสียงอุโฆษในความมืด. ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ๕๓๕๓๕๓๕๓. ๔(๕๓): ๕๘.  
 (๒๕๕๓, กรกฎาคม-กันยายน). 
ธนาวัฒน อุนเรืองศรี. ปริศนา สิงหาคม. ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ๕๐๕๐๕๐๕๐. ๓(๕๐): ๖๖-๘๐.  
 (๒๕๕๒, ตุลาคม-ธันวาคม). 
ปานศักดิ์ นาแสวง. ทัศนียภาพลวงตา. ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ๔๙๔๙๔๙๔๙. ๓(๔๙): ๑๐๐. (๒๕๕๒,  

 กรกฎาคม-กันยายน). 
ภิญโญ กองทอง. “ลักษณะกาวหนาของเรือ่งสั้นในชวง พลักษณะกาวหนาของเรือ่งสั้นในชวง พลักษณะกาวหนาของเรือ่งสั้นในชวง พลักษณะกาวหนาของเรือ่งสั้นในชวง พ....ศศศศ....    ๒๕๑๐๒๕๑๐๒๕๑๐๒๕๑๐-๒๕๑๖๒๕๑๖๒๕๑๖๒๕๑๖””””.  
 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

 ทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
 ๒๕๒๘. 

วิวัฒน เลิศวิวัฒนวงศา. เร่ืองเลาไมมีชื่อ. ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ๔๗๔๗๔๗๔๗. ๓(๔๗): ๑๒๑. (๒๕๕๒,  

 มกราคม-มีนาคม). 
สรณัฐ ไตลังคะ. “เรือ่งสัน้ไทยแนวคตนิิยมสมยัใหม พเรือ่งสัน้ไทยแนวคตนิิยมสมยัใหม พเรือ่งสัน้ไทยแนวคตนิิยมสมยัใหม พเรือ่งสัน้ไทยแนวคตนิิยมสมยัใหม พ....ศศศศ.... ๒๕๐๗๒๕๐๗๒๕๐๗๒๕๐๗-๒๕๑๖๒๕๑๖๒๕๑๖๒๕๑๖””””.  
 วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ).  



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๔๓ 

 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
สายวรุณ นอยนิมิตร. เร่ืองสั้นรางวัลชอการะเกด: ใครเลาเร่ือง. ภาษาและหนังสอืภาษาและหนังสอืภาษาและหนังสอืภาษาและหนังสอื....  
 ๒๙: ๒๐๙-๒๓๐, ๒๕๔๑. 

สุกมล รุงบุญ. ท่ีอยู. ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ๔๙๔๙๔๙๔๙. ๓(๔๙): ๑๗๕. (๒๕๕๒, กรกฎาคม- 

 กันยายน). 
อัมรินทร นวลนอย. ทัชมาฮาล. ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ชอการะเกด ๔๘๔๘๔๘๔๘. ๓(๔๘): ๑๔๕-๑๔๖. (๒๕๕๒,  

 เมษายน-มิถุนายน). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๔๔ 

        



 

วาดวย  วาดวย  วาดวย  วาดวย  ““““คะคะคะคะ”  ”  ”  ”  และ และ และ และ ““““คะคะคะคะ”””” 

ความสับสนของการใชคาํลงทายแสดงเพศหญงิความสับสนของการใชคาํลงทายแสดงเพศหญงิความสับสนของการใชคาํลงทายแสดงเพศหญงิความสับสนของการใชคาํลงทายแสดงเพศหญงิ 

กันยารตัน  มะแสงสมกันยารตัน  มะแสงสมกันยารตัน  มะแสงสมกันยารตัน  มะแสงสม๔๔๔๔    

บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ 
ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษหลายประการ หน่ึงในน้ันคือการใชคําลงทาย

ในประโยคตางๆ เพื่อแสดงใหผูรับสารทราบวาผูสงสารมีเจตนาอยางไร อีกท้ังยัง
เปนการแสดงความสุภาพของผูสงสาร คําลงทายบางคํายังแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางผูรับและผูสงสารไดดวย  บทความน้ีจะนําเสนอปญหาการเขียนคําลงทาย 
คะคะคะคะ และ คะคะคะคะ ซึ่งเปนคําลงทายแสดงวาผูพูดเปนเพศหญิง  เพื่อใหทราบวา
สถานการณในการสื่อสารและระดับเสียงสูง – ต่ําของวรรณยุกต ทําใหผูสงสาร
สามารถใชคําลงทายท้ังสองไดอยางถูกตอง 

    
บทนําบทนําบทนําบทนํา 

เม่ือเดือนธันวาคมปท่ีแลว  ผูเขียนทราบจากเว็บไซตพันทิปวามีผูตั้ง
กระทูตําหนิภาพยนตรโฆษณาเคร่ืองดื่มยี่หอหน่ึงท่ีเขียนสะกดคําผิด  ท้ังท่ีเปนคําท่ี
ใชในชีวิตประจําวันและเปนคํางายๆ ดังภาพ มีผูเขามารวมแสดงความคิดเห็นเปน
จํานวนมาก     

                                                        

๔
 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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กระแสดังกลาวน้ีทําใหทางผูผลิตโฆษณาออกมายอมรับและแกไข ทําให
ผูเขียนรูสึกปลาบปลื้มเปนอยางมากเพราะแสดงใหเห็นวามีคนไทยหลายคนยัง
หวงใยภาษาไทยอยู  ถาจะใชสํานวนวัยรุนคงตองกลาววา “โดนใจ”  ผูเขียนเปน
ท่ีสุด  เน่ืองจากคําท่ีเขียนผิดดังภาพน้ันยังตรงกับคําท่ีผูเขียนมักจะพบในงานเขียน
ของนักเรียนนักศึกษาอยูเสมอ   

ในฐานะท่ีสอนภาษาไทย ผูเขียนรูสึกหงุดหงิดทุกคร้ังท่ีพบประโยควา 
 (๑) “คุณเปนใครคะ” 

(๒) “ไมเปนไรจริงๆ คะคะคะคะ” 
(๓)  “อาจารยคะคะคะคะ  ขอความกรุณาเซ็นหนังสือใหดวยนะคะนะคะนะคะนะคะ”  

 ประโยคท้ังสามประโยคมีขอบกพรองเร่ืองการสะกดคําผิด  คําท่ีเขียน
สะกดผิดในประโยค (๑) คือคําวา  คะคะคะคะ  ท่ีถูกตองจะตองเขียนดวย  คะคะคะคะ  เพราะเปน
ประโยคถาม หากพิจารณาชนิดของประโยคตามเกณฑในหนังสือบรรทัดฐาน
ภาษาไทย  เลม ๓ ท่ีแบงประโยคโดยใชเกณฑโครงสราง เกณฑมาลา  และเกณฑ
เจตนา  (วิจินตน  ภาณุพงศ, ๒๕๕๒ : ๙๗ – ๑๑๖)  ในท่ีน้ีผูวิจัยใชเกณฑเจตนามา
วิเคราะหชนิดของประโยค  เกณฑดังกลาวมุงวิเคราะหเจตนาของผูพูดหรือผูสงสาร
วาตองการใหผู รับสารปฏิบัติอยางไร  ในบางคร้ังรูปประโยคกับเจตนา อาจไม
ตรงกัน ท้ังน้ี ประโยคถามคือประโยคท่ีผูพูดมีเจตนาถามผูฟง  ประโยคชนิดน้ีจะมี
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คําแสดงคําถาม ใคร อะไร อยางไร ไหน เทาไร ทําไม เหตุใด เม่ือไร เชน ใครอยูใน
หอง ยายนอยมากับใคร (เร่ืองเดียวกัน : ๑๑๖) สวนประโยคบอกใหทราบน้ัน
หมายถึง  ประโยคท่ีผูพูดตองการบอกกลาวหรืออธิบายเร่ืองตางๆ ใหผูฟงทราบ  
เชน คุณตาลชอบกินขนมไทยๆ คุณตาลไมชอบกินขนมไทยๆ (เร่ืองเดียวกัน : 
๑๑๒) และประโยคขอรอง  คือประโยคท่ีผูพูดมีเจตนาขอใหผูฟงชวยสงเคราะหทําสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึง  อาจมีคํากริยานํา ชวย  กรุณา วาน  โปรด  หรืออาจมีคําวิเศษณ  ดวย  
ที  หนอย  หรือคําลงทาย เถอะ นะ นะ  เชน ชวยไปยืมหนังสือท่ีหองสมุดใหทีนะ 
ประโยคขอรองอาจเปนประโยคคําถามก็ได  เชน  จะลําบากไหมถาจะฝากซื้อของสัก 
๒ อยาง  (เร่ืองเดียวกัน : ๑๑๕) 

สวนประโยค (๒) คําท่ีเขียนสะกดผิดคือ คะคะคะคะ ท่ีถูกตองจะตองเขียนดวย  
คะคะคะคะ เน่ืองจากประโยคน้ีเปนประโยคบอกใหทราบ และประโยค (๓) เปนประโยค
ขอรอง  คําท่ีเขียนสะกดผิดคือ  นะคะนะคะนะคะนะคะ เพราะคําวา  นะนะนะนะ  ใชรวมกับ  คะคะคะคะ  เทาน้ัน  
นะคะนะคะนะคะนะคะ  ไมมีใชในภาษาไทย  
 หากมองดวยสายตาผานๆ จะเห็นวา คําวา  คะคะคะคะ และคะคะคะคะ  น้ันเปนคําท่ี
เขียนสะกดงายมาก  เพราะเปนคําพยางคเดียว เขียนโดยใชเพียงรูปพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกตเทาน้ัน ไมมีตัวสะกด การันตใดๆ ท่ีนาจะทําใหเกิดความซับซอนเลย    
แตกลับเปนคําท่ีผูใชมักจะเขียนผิดและเกิดความสับสน ลักษณะการเขียนผิดท่ีพบ
มากและชัดเจนคือใชคําวา  คะคะคะคะ  แทนท่ีจะใชคําวา คะคะคะคะ  ท้ังๆ ท่ีเม่ือพูดน้ันพูดได
ถูกตอง  จึงเปนท่ีนาสนใจมากวา  เหตุใดจึงเปนเชนน้ัน  

สาเหตทุีท่าํใหสือ่สารสบัสนสาเหตทุีท่าํใหสือ่สารสบัสนสาเหตทุีท่าํใหสือ่สารสบัสนสาเหตทุีท่าํใหสือ่สารสบัสน : สถานการณการใชภาษาและเสยีงวรรณยกุตสถานการณการใชภาษาและเสยีงวรรณยกุตสถานการณการใชภาษาและเสยีงวรรณยกุตสถานการณการใชภาษาและเสยีงวรรณยกุต 
    

 จากการสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุท่ีเขียนผิดวาเกิดจากสาเหตุใด  สวน
ใหญตอบตรงกันวาไมทราบวาแตละคําใชตางกันอยางไร  และไมทราบวาเสียง
วรรณยุกตในคําวา คะคะคะคะ และ คะคะคะคะ  น้ันตางกัน  ทราบแตเพียงวา  คะคะคะคะ  น้ันเปนคําลง
ทายท่ีเพศหญิงใชเพื่อความสุภาพและใชมากกวาคําวา  คะคะคะคะ  เม่ือยกตัวอยางประโยค
แลวใหนักศึกษาตอบดวยวาจา  พบวาเขาใชคะคะคะคะ  และคะคะคะคะ  ไดอยางถูกตอง  แตเม่ือให
เขียนลงในกระดาษจะเร่ิมสับสนวาประโยคหรือขอความใดจะใชคะคะคะคะ หรือคะคะคะคะ   
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 จากเหตุการณขางตน  อาจเปนไปไดวานักศึกษากลุมดังกลาวขาดการ
สังเกตในการเขียนวา  คําท้ังสองใชในสถานการณท่ีแตกตางกันและยังมีเสียง
วรรณยุกตตางกันอีกดวย ดังน้ัน  จึงมีความเปนไปไดวา ผูท่ีเขียน  คะคะคะคะ  กับ  คะคะคะคะ  ท่ี
มักสับสนกันอยูเปนประจําเกิดจากไมทราบวาสถานการณหรือบริบทการสื่อสารใด
ควรใชคําใดและสับสนเร่ืองการใชเสียงวรรณยุกตของคําท้ังสอง 
 

สถานการณการใชภาษาสถานการณการใชภาษาสถานการณการใชภาษาสถานการณการใชภาษา : ตัวชวยที่สําคัญในการสื่อสารตัวชวยที่สําคัญในการสื่อสารตัวชวยที่สําคัญในการสื่อสารตัวชวยที่สําคัญในการสื่อสาร 
 การเปนผูสอนหลักภาษานับเปนความทาทายของครูภาษาไทยหลายคน  
เน่ืองจากตางทราบดีวาการสอนท่ีดีมิใชการสั่งใหลูกศิษยทองจํากฎเกณฑอยางเอา
เปนเอาตายโดยท่ีไมทราบท่ีมาท่ีไป เพราะการทองจําดังกลาวปราศจากความเขาใจ
เร่ืองบริบทการสื่อสาร  เม่ือนานไปจะทําใหหลงลืมได  ครูจะตองฝกใหลูกศิษย
สังเกตการใชคํา  ขอความ  และประโยคในสถานการณการสื่อสารตางๆ  และสรุป
เปนความรูดวยตัวของเขาเอง  ความรูน้ันจึงจะคงทน  ดังน้ันครูจะตองพยายาม
ยกตัวอยางสถานการณการใชภาษามาประกอบกับการอธิบายและชี้ใหนักศึกษา
สังเกตวาสถานการณการใชภาษาเกี่ยวของกับกฎเกณฑทางภาษาอยางไร 
 กรณีการใช  คะคะคะคะ  คะคะคะคะ  ก็เชนเดียวกัน  ควรสังเกตความแตกตางของ
ประโยคตอไปน้ีใหได 
 (๑) สวัสดีคะคะคะคะ 
 (๒) คุณจะไปทานขาวกับดิฉันไหมคะคะคะคะ 
 (๓) ฉันสบายดีคะคะคะคะ 
 (๔) คุณสมชายคะคะคะคะ  เชิญท่ีหองประชุมดวนคะคะคะคะ 
 (๕) ฉันวาเขาหนาตาคลายคุณนะคะนะคะนะคะนะคะ 
 (๖) ลองใชผลิตภัณฑน้ีดูซิคะซิคะซิคะซิคะ 
 (๗) เธอชอบกินชมพูมากกวาสมนะคะนะคะนะคะนะคะ 
 เม่ือพิจารณาสถานการณในการสื่อสาร  จะพบวา ประโยค (๑) – (๔) ท่ี
มีคําวา  คะคะคะคะ  และ  คะคะคะคะ  วางท่ีทายประโยค ทําใหประโยคแสดงเจตนาของผูพูด
ตางกัน  กลาวคือ ประโยค (๑)  น้ันเปนประโยคท่ีใชทักทายกัน  ประโยค (๒) เปน
ประโยคท่ีใชถาม  ประโยค (๓) เปนประโยคท่ีใชบอกเลาเร่ืองราวตางๆ สวน
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ประโยค (๔) น้ัน ขอความแรกใชในการเรียกขานและขอความหลังใชในการขอรอง
ใหปฏิบัติตาม    

สวนประโยคท่ี (๕) – (๗) น้ันเปนการนําคําวา  คะคะคะคะ  และ  คะคะคะคะ  ไปใช
รวมกับคําวา  นะนะนะนะ ซิซซิิซิ  และนะนะนะนะ เปน  นะคะนะคะนะคะนะคะ  ซิคะซิคะซิคะซิคะ  และนะคะนะคะนะคะนะคะ  

ในขอ (๕) เปนประโยคบอกใหทราบวาผูพูดมีความคิดเห็นอยางไร ใชคํา
วา  นะนะนะนะ ประกอบกับคําวา คะคะคะคะ  ใชเปนคําลงทาย นะคะนะคะนะคะนะคะ ในประโยค สวนขอ (๖) เปน
ประโยคท่ีใชชักชวนใหผูฟงทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ใชคําวา  ซิ ซิ ซิ ซิ  ประกอบกับคําวา คะคะคะคะ เปนคํา
ลงทาย ซิคะซิคะซิคะซิคะ และขอ (๗) เปนประโยคบอกใหทราบท่ีใชอธิบายเร่ืองราวตางๆ ใชคํา
วา นะ นะ นะ นะ ตอดวยคําวา คะคะคะคะ ใชเปนคําลงทาย นะคะนะคะนะคะนะคะ ในประโยค 

จากขอสังเกตขางตน  สรุปไดวา คําวา         คะคะคะคะ  สามารถใชในกรณี
ดังตอไปน้ี 

๑) ใชเปนคําลงทายในประโยคถาม 
๒) ใชประกอบกับคํานามเปนคําลงทายเพื่อเรียกขานบุคคลตางๆ 
๓) ใชประกอบทายคําวา  นะนะนะนะ  และคําวา ซิ ซิ ซิ ซิ  เปนคําลงทายเพื่อความ

สุภาพขณะสื่อสาร  ซึ่งขอน้ีนับวาสําคัญมากเพราะหากผูใชตระหนักถึงกฎเกณฑขอ
น้ีจะทราบไดทันทีวา  หากใช  นะคะ  หรือ ซิคะ  จะผิดทันทีหากใช  นะคะ  หรือ ซิคะ  จะผิดทันทีหากใช  นะคะ  หรือ ซิคะ  จะผิดทันทีหากใช  นะคะ  หรือ ซิคะ  จะผิดทันที 

ดานคําวา        คะ  คะ  คะ  คะ  สามารถใชในกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) ใชเปนคําลงทายในประโยคทักทาย 
(๒) ใชเปนคําลงทายในประโยคบอกเลา 
(๓) ใชเปนคําลงทายในประโยคขอรอง 

 (๔) ใชประกอบคําลงทาย นะนะนะนะ เพื่ออธิบายเร่ืองตางๆ  
 เม่ือสรุปความรูไดแลว  ขั้นตอไปคือการยกตัวอยางประโยคท่ีละคําท้ัง
สองไวและใหพิจารณาวาประโยคใดควรเติมคําใดลงไป  เชน 
 - เม่ือวานน้ีไปไหนมา.........   (เติม คะ) 
 - ฉันชอบเสื้อตัวน้ี.............   (เติม คะ) 
 - หองลองเสื้ออยูทางขวามือนะ..........  (เติม คะ) 
 - ชวยถือกระเปาใหหนูหนอยซิ.......  (เติม คะ) 
 - เม่ือวานตากฝนเลยไขขึ้นนะ.........  (เติม คะ) 
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 - ตอนน้ีเคร่ืองพัง  หามกดนํ้าแข็งนะ........  (เติม คะ) 
 - คุณหมอ........  คนไขอาการทรุดลง........     (เติม คะ,คะ) 
 ดังน้ัน  สถานการณการสื่อสารและการประกอบคําจะชวยทําใหเรา
สังเกตลักษณะเฉพาะของการใชคําวา  คะคะคะคะ  และ  คะคะคะคะ  วาแตกตางกันอยางไร  จะได
กลาวถึงเสียงวรรณยุกตอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหใชคําน้ีอยางสับสนในลําดับ
ตอไป 
 
ความสับสนเรื่องรูปและเสียงวรรณยุกตความสับสนเรื่องรูปและเสียงวรรณยุกตความสับสนเรื่องรูปและเสียงวรรณยุกตความสับสนเรื่องรูปและเสียงวรรณยุกต    

ภาษาไทยเปนภาษาท่ีเสียงวรรณยุกตมีความสําคัญมาก  เพราะความ
แตกตางของเสียงวรรณยุกตก็เปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีทําใหความหมายของคําแตกตางกัน  
เชน  ปา  ปา  ปา  ปา  ปา  แตเราก็ตองยอมรับเชนกันวามีคนไทยจํานวนไมนอย
ยังสับสนกับการผันวรรณยุกต   ทําให เกิดปญหาเขียนสะกดคําผิดตามมา  
โดยเฉพาะคําท่ีมีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ํากับอักษรสูง ท่ีรูปกับเสียงวรรณยุกตจะไม
ตรงกัน ยิ่งหากเปนคําตายดวยแลว  จะพบวานักศึกษาหลายคนจะเร่ิมสับสนเม่ือให
ลองตอบวาคําตาย  เชน  ละ  คบ  กัด  จับ  จาก  มีเสียงวรรณยุกตอะไร  นอยคน
ท่ีจะตอบไดอยางถูกตองวา ละ  คบ  น้ันมีเสียงวรรณยุกตตรี  สวน  กัด  จับ  จาก  
มีเสียงวรรณยุกตเอก 

ปจจัยดังท่ีกลาวมาแลวขางตนอาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหนักศึกษาสับสน
เร่ืองการใชคําวา  คะคะคะคะ  คะคะคะคะ  เพราะท้ังสองคําเปนคําท่ีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําและ
เปนคําตายอีกดวย  ซึ่งคําเหลาน้ีเสียงและรูปวรรณยุกตจะไมตรงกัน  

ตามเกณฑหลักภาษาไทย  กาญจนา  นาคสกุลและคณะ กลาวถึงคําท้ัง
สองไวในตารางการผันวรรณยุกตวา คําวา คะคะคะคะ ไมมีรูปวรรณยุกตแตมีเสียง
วรรณยุกตตรี สวนคําวา  คะคะคะคะ น้ันมีรูปวรรณยุกตเอก  แตมีเสียงวรรณยุกตโท 
(กาญจนา  นาคสกุลและคณะ  ๒๕๕๔: ๘๒) 
 คําถามตอไปคือ  เสียงวรรณยุกตจะเกี่ยวของกับการนําไปใชอยางไร   
คําตอบก็คือ ในการถามคําถาม  ทายประโยคมักจะขึ้นเสียงสูง  ดังน้ันในประโยค
จะตองมีคําลงทายเสียงสูงดวย  ในท่ีน้ีคือคําวา  คะคะคะคะ เสียงวรรณยุกตตรี  สวนใน
การบอกเลาเร่ืองราวตางๆ มักใชคําลงทายเสียงต่ํากวา  น่ันก็คือคําวา  คะคะคะคะ  



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๕๑ 

น่ันเอง (สวนใหญเวลาพูดจริงเราจะออกเสียงน้ีคลายเสียงวรรณยุกตเอก  เปน  ขะ  
ซึ่งเปนเสียงต่ําสุด) คงไมมีใครใชวา  “ฉันชื่อนางสาวมาลีคะคะคะคะ”  เปนแนแท  เม่ือ
พิจารณาตามเกณฑน้ี  เราสามารถใชเสียงวรรณยุกตแยกการใช  คะคะคะคะ และ  คะคะคะคะ  
ตามชนิดของประโยคได 
 แตอยาลืมวา  มีคนไทยหลายคนท่ีสับสนเร่ืองการผันวรรณยุกต  
โดยเฉพาะคําท่ีไมมีรูปวรรณยุกตน้ัน  มักจะเดากันวาเปนคําท่ีมีเสียงวรรณยุกต
เปนเสียงสามัญ ซึ่งเปนเสียงต่ํากวาเสียงตรีเชนกัน  จึงไมนาแปลกใจท่ีจะมีคนบาง
คนเขียนประโยควา  “ฉันเปนคนไทยคะคะคะคะ”   

 ดังน้ัน  จะเห็นไดวา แมมีคนไทยสับสนเร่ืองการใชคําวา  คะคะคะคะ  และ  คะคะคะคะ 
แตครูหรือผูท่ีมีความรูภาษาไทยสามารถทําใหบุคคลดังกลาวคลายความสับสนได
ดวยการพยายามยกตัวอยางและใหสังเกตวาสถานการณและเสียงวรรณยุกตชวย
แยกแยะการใชคําท้ังสองไดอยางไร  ดังท่ีนําเสนอไวแลวขางตน 

เม่ือไดเขียนถึงคําวา  คะคะคะคะ  หรือ  คะคะคะคะ  แลว  ลําดับตอไปเราควรทําความ
เขาใจกับคําท้ังสองใหมากขึ้นดวยการทราบวาท้ังสองคําจัดอยูในหมวดคําชนิดใด
และมีหนาท่ีอยางไร  

 
คะ คะ คะ คะ คะ คะ คะ คะ : คําลงทายแสดงเพศหญิงคําลงทายแสดงเพศหญิงคําลงทายแสดงเพศหญิงคําลงทายแสดงเพศหญิง    
 หนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย  เลม ๓ ไดจัดใหคําวา “คะคะคะคะ คะคะคะคะ” อยูในคํา
ประเภท  “คําลงทาย” ซึ่งมีนิยามดังตอไปน้ี 

     คําลงทาย  หมายถึง  คําท่ีปรากฏในตําแหนง
ทายสุดของประโยค  ไมมีความหมายเดนชัดในตัว  และไมมี
หนาท่ีสัมพันธกับสวนใดสวนหน่ึงของประโยค  แตละคําอาจมี
หลายรูปซึ่งแตกตางกันท่ีเสียงวรรณยุกต  ความสั้นยาวของ
เสียงสระ  เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือท้ังสองเร่ืองก็ได  คําลงทาย
อาจแบงยอยเปนสองกลุมคือ  กลุมแสดงทัศนภาวะและกลุม
แสดงมารยาท 

คําลงทายแสดงทัศนภาวะ  หมายถึง  คําลงทายท่ี
แสดงเจตนาหรือความรูสึกดวยการออกเสียงตางๆ กัน  จะ
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สังเกตไดวาถาออกเสียงสระสั้นและลงนํ้าหนักเสียง  มักเปน
คําสั่งหรือแสดงอารมณโกรธ  ถาออกเสียงสระยาวหรือไมลง
นํ้าหนัก  มักแสดงเจตนาชักชวน  ขอรอง  โนมนาว  ออด
ออน  เปนตน  คําลงทายแสดงทัศนภาวะ  เชน  ซิ นะ  เถอะ ซิ นะ  เถอะ ซิ นะ  เถอะ ซิ นะ  เถอะ 
ละละละละ 

คําลงทายแสดงมารยาท  หมายถึง  คําลงทาย
แสดงความสุภาพหรือไมสุภาพ  ขณะเดียวกันก็อาจแสดง
สถานะและความสัมพันธระหวางผูพูดดวย 

คําลงทายแสดงมารยาทอาจใชรวมกับคําลงทาย
แสดงทัศนภาวะก็ได  โดยปรากฏหลังคําลงทายแสดงทัศนภา-
วะ  คือ  ตําแหนงสุดทายของประโยค  เชน  เขามาซิคะซิคะซิคะซิคะ 

(วิจินตน  ภาณุพงศ, ๒๕๕๒ : ๖๐ – ๖๓) 
 ท้ังน้ี  คําวา  คะคะคะคะ คะคะคะคะ  น้ันจัดอยูในคําลงทายแสดงมารยาท  ใชแสดงวาผูคําลงทายแสดงมารยาท  ใชแสดงวาผูคําลงทายแสดงมารยาท  ใชแสดงวาผูคําลงทายแสดงมารยาท  ใชแสดงวาผู
พูดเปนผูหญิงพูดเปนผูหญิงพูดเปนผูหญิงพูดเปนผูหญิง  สามารถใชรวมกับคําลงทายแสดงทัศนภาวะเปน  “ซิคะซิคะซิคะซิคะ  นะคะนะคะนะคะนะคะ”  ได
อีกดวย 
 

สรุป  สรุป  สรุป  สรุป      
  จะเห็นไดวา  คําวา  คะคะคะคะ  และ  คะคะคะคะ น้ันเปนคําลงทายท่ีนาสนใจอีก
ประเภทหน่ึง  เพราะดูเหมือนวาจะเปนคําท่ีเขียนสะกดงาย  แตยังมีผูนําไปใชเขียน
สับสน  แนวทางท่ีจะแกไขความสับสนดังกลาวคือการสังเกตและยกตัวอยาง
สถานการณการสื่อสารท่ีใชคําท้ังสองเปนคําลงทายในประโยค  และอธิบายเร่ือง
เสียงวรรณยุกตประกอบเพิ่มเติม  เร่ืองของคําลงทายแสดงเพศน้ี  ผูเขียนเห็นวา
นาจะมีการศึกษาเปรียบเทียบวาเหตุใดเพศหญิงจึงมีคําใชมากกวาเพศชาย  
เกี่ยวของกับระบบคิดเร่ืองเพศของคนไทยหรือไม  อยางไร    

ดังน้ัน  คําท้ังสองจึงไมควรเปนคําท่ีคนไทย (โดยเฉพาะหญิงไทย) ปลอย
ปละละเลยเพียงเพราะเห็นวา  “แหม.....เวลาพูดก็พูดถูกกันทุกคนน่ันแหละ  ไมเห็น
ตองคิดมาก” ดังท่ีกลาวมาน้ี 
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เอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิ 
 

กาญจนา  นาคสกุล และคณะ. บรรทดัฐานภาษาไทย เลม บรรทดัฐานภาษาไทย เลม บรรทดัฐานภาษาไทย เลม บรรทดัฐานภาษาไทย เลม ๑ ๑ ๑ ๑ : ระบบเสยีง อกัษรไทยระบบเสยีง อกัษรไทยระบบเสยีง อกัษรไทยระบบเสยีง อกัษรไทย 
    การอานคําและการเขยีนสะกดคําการอานคําและการเขยีนสะกดคําการอานคําและการเขยีนสะกดคําการอานคําและการเขยีนสะกดคํา.... พมิพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ:  สถาบัน 
 ภาษาไทยสํานักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๔. 
วิจินตน  ภาณุพงศ และคณะ. บรรทดัฐานภาษาไทย เลม บรรทดัฐานภาษาไทย เลม บรรทดัฐานภาษาไทย เลม บรรทดัฐานภาษาไทย เลม ๓ ๓ ๓ ๓ : ชนิดของคํา วล ีชนิดของคํา วล ีชนิดของคํา วล ีชนิดของคํา วล ี    
    ประโยคประโยคประโยคประโยคและสมัพนัธสารและสมัพนัธสารและสมัพนัธสารและสมัพนัธสาร.... กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย  สํานักวิชาการและ 
 มาตรฐานการศึกษา  สํานักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒. 
กระทู กระทู กระทู กระทู “โฆษณาเปปทนีใชภาษาไทยผดิจาก โฆษณาเปปทนีใชภาษาไทยผดิจาก โฆษณาเปปทนีใชภาษาไทยผดิจาก โฆษณาเปปทนีใชภาษาไทยผดิจาก """"นะคะนะคะนะคะนะคะ" " " " เปน เปน เปน เปน """"นะคะนะคะนะคะนะคะ""""” (ออนไลน), เขาถึง 
 เม่ือ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๖. สืบคนไดจาก 

http://2g.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A13052878/A1305287 
 8.html 
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วดัหอคาํวดัหอคาํวดัหอคาํวดัหอคาํบานคาํก้ัง ตบานคาํก้ัง ตบานคาํก้ัง ตบานคาํก้ัง ต....เหลาใหญ อเหลาใหญ อเหลาใหญ อเหลาใหญ อ....กุฉินารายณ จกุฉินารายณ จกุฉินารายณ จกุฉินารายณ จ....กาฬสินธุกาฬสินธุกาฬสินธุกาฬสินธุ 

    แหลงเรยีนรูคตชินวทิยาแหลงเรยีนรูคตชินวทิยาแหลงเรยีนรูคตชินวทิยาแหลงเรยีนรูคตชินวทิยา  

ชานนท  ไชยทองดีชานนท  ไชยทองดีชานนท  ไชยทองดีชานนท  ไชยทองดี๕๕๕๕ 

บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ 
 บทความน้ีมุงศึกษาบทบาทของวัดหอคํา บานคํากั้ง ตําบลเหลาใหญ 
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ในฐานะท่ีเปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมพื้นบาน 
และคติชนวิทยา โดยเฉพาะวัตถุชิ้นสําคัญของวัด ไดแก ใบลาน ผาหอคัมภีร       
จอหนัง เม็ง ธรรมาสนเสาเดียว โฮงฮด และสิ จากการศึกษาพบวาวัตถุสําคัญตางๆ 
นอกจากจะเปนสถานท่ีทางดานประวัติศาสตรของทองถิ่นแลว ยังเปนแหลงเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่นของชาวบาน รวมถึงเปนแหลงศึกษาทางคติชนวิทยาของ
นักวิชาการดวย 
 

บทนําบทนําบทนําบทนํา 
   กลุมชาติพันธุ "ผูไท" เปนกลุมชาติพันธุไทกลุมหน่ึงท่ีอพยพมาจากเมือง
แถง เมืองไล ท่ีอยูในแควนสิบสองจุไทย มีภาษาพูดเปนของตนเอง มีวัฒนธรรมท่ี
โดดเดนเร่ืองการแตงกายและดนตรี และพบมากบริเวณตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุและมุกดาหาร 
ชาวบานคํากั้งเกือบท้ังหมดเปนชาวผูไท มีประวัติความเปนมาสืบเน่ืองกับการ
อพยพในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
 บรรพบุ รุษของชาวผู ไทยบานคํากั้ง อพยพมาจากเมืองวัง แขวง
เวียงจันทน โดยถูกกวาดตอนมาจากประเทศลาวในสมัยรัชกาลท่ี ๓ และไดโปรด
เกลาฯ ใหยกกรรมการเมืองปกครองมาเปนเมือง อุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ขึ้น
ตรงกับเมืองใหญในเขตน้ัน รวมท้ังเมืองกุดสิมนารายณซึ่งตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี ๓ 

                                                        

๕
 อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๕๖ 

เม่ือ พ.ศ.๒๓๘๗ เม่ือตั้งถิ่นฐานท่ีเมืองกุดสิมนารายณแลว ตาราณผูนําชาวผูไทย
ไดแยกกลุมเดินทางขามภูโหลยเพื่อหาชัยภูมิตั้งหมูบาน และไดเลือกเอาบริเวณท่ีมี
นํ้าซึมจากพื้นดินท่ีเรียกวา “นํ้าคํา” มาเปนชื่อหมูบาน ประกอบกับบริเวณน้ีมีปลา
นํ้าจืดชนิดหน่ึงคลายปลาชอนแตตัวเล็กกวา และมีหางสีแดงอาศัยอยูมากซึ่ง
ชาวบานเรียกวา “ปลากั้ง” ตอมาจึงเรียกหมูบานวา บานคํากั้ง (สุภิตา ไชยสวาสดิ์
,๒๕๔๒ : ๒๒) 

 การตั้งถิ่นฐานของชาวผูไทยบานคํากั้งมักจะตั้งเรียงรายอยูทางทิศเหนือ
ใกลหนองนํ้าคํา ซึ่งเปนท่ีดอน จับกลุมเครือญาติกัน ตอมาเม่ือประชากรหนาแนน
ขึ้นจึงไดขยายบริเวณออกไปทางทิศใตและแบงการปกครองเปน ๒ หมู คือ หมูท่ี ๔ 
และหมูท่ี ๑๐ แตท้ังน้ีท้ังน้ันลักษณะความเปนชาวผูไทยก็ยังคงมีความเขมขนทาง
ชาติพันธุอยู 
 หมูบานคํากั้งมีศาลเจาปูอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต ปาชาจะอยูทางทิศ
เหนือ สวนทางทิศตะวันออกและตะวันตกจะเปนท่ีราบลุม เปนพื้นท่ีสําหรับทํา
การเกษตร ระบบการผลิตของชาวบานเปนระบบการผลิตเพื่อยังชีพ ปลูกขาวเหนียว
เปนหลัก นอกจากการปลูกขาวแลว ยังพบวามีการผลิตเพื่อขายดวย เชน ปลูกฝาย 
ปลูกหมอน เลี้ยงไหม เพื่อใชในการผลิตเคร่ืองนุงหม มีการเล้ียงสัตวตางๆ และหา
อาหารจากแหลงอาหารตามธรรมชาติ เชนแหลงนํ้า ปาไม โดยอาหารท่ีไดจาก
แหลงนํ้าน้ันสวนมากจะเปนปลาและสัตวนํ้าอื่นๆ ไดแก ปลาชอน ปลาดุก ปลาหมอ 
ปลากระดี่ ปลาไหล กุง หอย ปู ท่ีอยูในแหลงนํ้าสําคัญของหมูบาน คือ หนองนํ้าคํา 
 ดานการบริโภคอาหารของชาวผูไทยบานคํากั้ง ก็ไมคอยแตกตางจาก
กลุมคนอื่นๆ มากนัก แตท่ีนาสนใจพบวามีการแลกเปลี่ยนอาหารระหวางชาวผูไทย
กับกลุมคนอื่นๆ เชน แลกขาว แลกเกลือ แลกปลารา เปนตน ทําใหเห็นวาชาวผู
ไทยแมจะอพยพมาจากแหลงอื่น แตก็มีปฏิสัมพันธกับกลุมอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียง
กัน กอใหเกิดสังคมท่ีมีการสังสรรคทางวัฒนธรรมกัน  
 

สภาพทางสังคมของบานคาํกัง้สภาพทางสังคมของบานคาํกัง้สภาพทางสังคมของบานคาํกัง้สภาพทางสังคมของบานคาํกัง้ 
  ชาวผูไทยบานคํากั้งดํารงชีวิตแบบกึ่งสังคมเมืองกึ่งสังคมชนบท เปน
สังคมแบบญาติพี่นองพึ่งพาอาศัยกัน เคารพเชื่อฟงผูอาวุโสประจําหมูบาน ผูอาวุโส
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ประจําตระกูล ผีปูยาตายาย ท่ีจะมีบทบาทในการควบคุมความประพฤติของคนใน
ครอบครัว ครอบครัวสวนมากมีขนาดเล็ก มีสมาชิกประมาณ ๕-๖ คน ปลูกบานอยู
ใกลกับญาติพี่นองหรืออยูในบริเวณพื้นท่ีเดียวกัน นอกจากน้ีลูกสาวยังนิยมตั้ง
บานเรือนอยูใกลพอแม ซึ่งแสดงใหเห็นวาการดูแลจัดการทางสังคมโดยฝายหญิงจะ
มีบทบาทมากกวา สวนฝายชายก็มักจะเปนเขยสูท่ีตองมาอาศัยอยูท่ีบานฝายหญิง 
จนกระท่ังสามารถท่ีจะพึ่งตนเองและเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวของตนเองไดแลว 
จึงสรางบานหลังใหมแตก็ยังอยูในบริเวณท่ีใกลเคียงกันกับบานของพอแม 
 บานคํากั้งแบงการปกครองออกเปน ๒ หมู คือ หมูท่ี ๔ และหมูท่ี ๑๐ 
โดยแตละหมูแบงแยกยอยออกเปนคุม หมูท่ี ๔ มีนายสมใจ วุฒิสาร เปนผูใหญบาน 
ประกอบดวย ๙ คุม ไดแก 
 ๑. คุมศิริวัฒน   ๒. คุมโนนสะอาด 

 ๓. คุมสามเหลี่ยม  ๔. คุมใหญพัฒนา 
 ๕. คุมไหสวรรค  ๖. คุมแกวมณี 

 ๗. คุมขุนพันธดิษฐ  ๘. คุมวรหงส 
 ๙. คุมบูรพาพัฒนา 
 สวนหมูท่ี ๑๐ มีนายธานี ยอดยศ เปนผูใหญบาน ประกอบดวย ๘ คุม 
ไดแก 
 ๑. คุมสาวัตถี  ๒. คุมโพธิ์ศรี 

 ๓. คุมโนนสวาง  ๔. คุมแหลมทอง 

 ๕. คุมมาตยสุริวงษ  ๖. คุมดอนไกรลาศ 

 ๗. คุมบูรพาสัมพันธ  ๘. คุมดอนสวรรค 
 จากการพิจารณาชื่อของคุมตางๆ ของหมูบานท้ังสองหมู พบวา บางหมู
ใชชื่อของบุคคลเปนชื่อคุม สวนอีกกลุมหน่ึงใชชื่อของภูมิศาสตรและลักษณะเดน
เปนตัวบงชี้ ซึ่งชื่อคุมสะทอนใหเห็นวาหมูบานน้ีมีกลุมคนกลุมใดบางท่ีเปนผูนําใน
การอพยพมา เชน ศิริวัฒน ขุนพันธดิษฐ วรหงส มาตยสุริวงษ เปนตน ชื่อเหลาน้ี
อาจจะเปนสิ่งท่ีสามารถเชื่อมไปสูคําตอบวากลุมท่ีอพยพเปนกลุมใด และมาจาก
แหลงใด หรืออาจจะมาจากหลายๆ แหลงแลวอยูรวมกัน 
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 การปกครองใชระบบการเคารพผูอาวุโสประจําหมูบาน ประจําตระกูล 
โดยเฉพาะผูใหญบานหากมีเร่ืองราวท่ีไมเขาใจกัน ผูใหญบานจะมีบทบาทในการไกล
เกลี่ย ชาวบานจะเชื่อฟง อีกท้ังยังมีระบบโคตรวงศลุงตา ท่ีจะชวยกํากับและเปน
แบบแผนควบคุมความประพฤติใหอยูในบรรทัดฐานท่ีชาวผูไทยยอมรับ 
 ระบบความเชื่อของชาวบานคํากั้งประกอบดวยความเชื่อเร่ืองผี ขวัญ 
และพุทธศาสนา ความเชื่อเร่ืองผีมาจากตํานานและเร่ืองเลาและมาจากความเชื่อ
เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายท่ีเชื่อวาพอแม ปูยา ตายายท่ีตายจากไปจะยังคงวนเวียน
ปกปกรักษาดูแลลูกหลาน หากมีการทําผิดผีปูยาตายายจะทําใหเจ็บไขไดปวย จึงตอง
มีพิธีเซนผีเพื่อขอขมา นอกจากผีบรรพบุรุษแลว ผูไทเชื่อวามีผีท่ีมีอํานาจท่ีจะ
บันดาลใหคุณใหโทษได เชน ผีแถนหรือผีฟา เปนเทวดาท่ีอยูบนฟาท่ีจะบันดาลให
เกิดคุณเกิดโทษแกมนุษยได จึงตองกระทําตามความประสงคของผีแถน ผีบานผี
เมือง ซึ่งเปนผีท่ีคุมครองรักษาบานเมืองใหรมเย็นอุดมสมบูรณ ดวยเหตุน้ีชาวบาน
จึงมีการสรางศาลใหบริเวณหลักเมืองโดยถือวาเปนเขตหวงหาม ตองมีพิธีกรรมใน
การเซนไหวบูชาทุกป สวนความเชื่อเร่ืองพระพุทธศาสนาน้ันมาจากอิทธิพลของการ
รับเอาแนวคิดจากกลุมคนลาว แลวปรับประยุกตเอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนามา
เปนแกนของการดําเนินชีวิต จนอาจกลาวไดวาพระพุทธศาสนาเปนสวนประกอบ
สําคัญท้ังในพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับสังคม 
 
วัดหอคาํ วัดหอคาํ วัดหอคาํ วัดหอคาํ  : แหลงเรยีนรูแหลงเรยีนรูแหลงเรยีนรูแหลงเรยีนรูทางประวัติศาสตรและองคความรูทางทางประวัติศาสตรและองคความรูทางทางประวัติศาสตรและองคความรูทางทางประวัติศาสตรและองคความรูทางคตชินคตชินคตชินคตชิน 
 บานคํากั้งมีวัดหอคําเปนวัดประจําหมูบาน ตั้งขึ้นมาพรอมกับการกอตั้ง
บาน ภายในวัดมีอุโบสถ(หลังใหม) มีพระพุทธรูปประจําวัด และมีหอกลอง ซึ่งเปน
จุดเดนท่ีสุดของวัด พระอธิการวัฒชิระ ธัมมานันโท ไดใหขอมูลวาวัดหอคําเปนวัด
ประจําบานคํากั้ง มีประวัติการกอตั้งมายาวนาน คูกับการกอตั้งบานคํากั้ง (พระ
อธิการวัฒชิระ ธัมมานันโท, สัมภาษ , ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ปจจุบันมีพระสงฆจํา
วัด ๑ รูป คือพระอธิการวัฒชิระ ธัมมานันโท จากการสํารวจในวัดหอคํา พบวามี
หลายสิ่งท่ีนาสนใจ โดยวัตถุสําคัญภายในวัดสามารถท่ีจะนําไปเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและองคความรูดานคติชน ไดแก ใบลาน ผาหอคัมภีร จอหนัง     
เม็ง ธรรมาสนเสาเดียว  ดังจะไดกลาวถึงตอไปน้ี 
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ใบลานใบลานใบลานใบลาน : หลักฐานวัฒนธรรมชมุชนหลักฐานวัฒนธรรมชมุชนหลักฐานวัฒนธรรมชมุชนหลักฐานวัฒนธรรมชมุชน 
    คัมภีรใบลาน เปนวัฒนธรรมทางภาษาท่ีชาวอีสานสรรสรางขึ้นมาเพื่อใช
ในสังคมท่ีมีการสืบทอดกันมาเปนเวลาอันยาวนานจากบรรพชนรุนหน่ึงสูอนุชนรุน
หลังสืบๆ กันมา (สมชาย นิลอาธิ, ๒๕๔๔ : ๑) มีรูปแบบเอกลักษณของทองถิ่น ซึ่ง
ประกอบดวย หนาปก ใบรองปก ชื่อเร่ือง เลขหนา ไมนิยมบอกชื่อผูแตง แตบอกชื่อ
ผูคัดลอก บอกปคัดลอกเปนจุลศักราชสวนใหญ องคประกอบของเน้ือหาสวนใหญ
เปนเร่ืองทางศาสนา รองลงมาเปนประเพณี พิธีกรรม วรรณคดี ตํารายา และ
อื่นๆ โดยมีการใชตัวอักษร ๗ ชนิดคือ อักษรธรรมอีสาน อักษรไทยนอย อักษรขอม 
อักษรกาบ อักษรสรอยหรืออักษรหางหนู อักษรไทยสมัยรัตนโกสินทรและอักษรไทย
ปจจุบัน (สมัย วรรณอุดร, ๒๕๔๖ : ๑)    วัดหอคํามีใบลานกอม เน้ือหาสวนใหญ
เปนเร่ืองเกี่ยวกับชาดก นิทานกอม ตํารายา รวมถึงปกิณกะ ตัวอักษรจารดวยอักษร
ธรรม อักษรไทยนอยและอักษรไทยมาตรฐาน (ใบลานใหม) มหาวิทยาลัย
มหาสารคามไดสํารวจและขึ้นทะเบียนไวแลวบางสวน สภาพท่ีพบบางสวนมีความ
สมบูรณ แตหลายสวนน้ัน ยังไมสมบูรณเพราะกระจัดกระจายและผูกแตก จากการ
สํารวจเบื้องตนพบวามีใบลานเหลืออยู  ๓๐ ผูก บางสวนนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยไดขออนุญาตยืมไปศึกษา ซึ่งนับวาวัดบานคํากั้งเปนสถานท่ีรวบรวม
แหลงใบลานสําคัญทีมีผลตอการศึกษาของนักวิชาการ  ชาวอีสานจึงนิยมสราง
คัมภีรถวายวัดเปนพุทธบูชา หรือเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกบุพการีหรือผูท่ีตายไปแลว 
นอกจากน้ันยังไดจารเร่ืองเกี่ยวกับคดีโลกเก็บไวในบานตนอีกดวย สิ่งเหลาน้ี
สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญา วิถีชีวิต ความศรัทธาและความเชื่อของคนในทองถิ่นท่ี
สืบทอดกันมายาวนาน หนังสือใบลานและหนังสือเกาแกประเภทตางๆ ฯลฯ ลวน
แตเปนของมีคาอยางมหาศาลเปนมรดกทางวรรณกรรมวิทยาศาสตร อักษรศาสตร 
ภาษาศาสตร ศิลปะและประวัติศาสตร ซึ่งปูยาตายายของพวกเราไดสืบทอดและ
ถายทอดกันมาจนถึงรุนเราอันควรแกการขุดคน ปกปกรักษาคนควาและสืบทอดกัน
ไปอยางจริงจัง และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแตละยุคสมัย 
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ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่๑ ๑ ๑ ๑ ใบลานทีพ่บในวดัใบลานทีพ่บในวดัใบลานทีพ่บในวดัใบลานทีพ่บในวดัเนือ้หาเกีย่วกบัตาํรายาเนือ้หาเกีย่วกบัตาํรายาเนือ้หาเกีย่วกบัตาํรายาเนือ้หาเกีย่วกบัตาํรายา 
 

ผาหอคมัภรีใบลานผาหอคมัภรีใบลานผาหอคมัภรีใบลานผาหอคมัภรีใบลาน : พลงัความรวมมอืและพลงัความรวมมอืและพลงัความรวมมอืและพลงัความรวมมอืและความเชือ่ทางศาสนาความเชือ่ทางศาสนาความเชือ่ทางศาสนาความเชือ่ทางศาสนา    
  ผาหอคัมภีรมีความสําคัญตอการสืบสานพุทธศาสนาในแงท่ีวาชวยรักษา
ใบลานท่ีบรรจุเน้ือหาของพุทธประวัติ ชาดกหรือตําราตางๆ เอาไว ผาหอคัมภีรมี
ความสําคัญควบคูกับการสรางคัมภีรใบลาน หรือหนังสือใบลาน คตินิยมดังกลาว
น้ัน ปรากฏมาแตอดีตทุกภูมิภาคของไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบานดวย ในภาค
อีสานผาหอคัมภีรใบลานมีความหมายและความสําคัญเฉกเชนภูมิภาคตางๆ ซึ่งมี
ความศรัทธาและความเชื่อเปนเคร่ืองนําทาง น่ันคือ หากใชผาหรือหมอนถวายพระ 
จะไดบุญกุศลแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งผาไหม ซึ่งเปนผาท่ีทําไดยากและคงทน
สวยงาม จึงมีการนําผามัดหม่ีไหมท่ียังไมไดใชไปถวายวัดเพื่อทําเปนผาหอคัมภีรใบ
ลาน (วีณา วีสเพ็ญ, ๒๕๕๖ : ๖) 
 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่๒๒๒๒    ผาหอคมัภรีผาหอคมัภรีผาหอคมัภรีผาหอคมัภรี    

 ผาหอคัมภีรใบลาน ท่ีพบในวัดหอคําน้ันมีลักษณะเหมือนผาหอคัมภีรใบ
ลานในภาคเหนือ กลาวคือจะมี ๒ ลักษณะคือ 
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 ๑. ผาท่ีทอดวยเสนฝายหรือไหมลวนๆแบบธรรมดาก็คือเปนผาฝายสีขาว 
สวนท่ีเปนผาไหมอาจทอดวยเทคนิคธรรมดา หรือทอเปนผาลายมัดหม่ีขนาด
กวางยาวประมาณ ๗๕  X  ๕๐ ซม. 
  ๒. ผาท่ีมีไมไผสอดสลับ ซึ่งจะใชเสนฝายหลากสี มีท้ังท่ีทอดวยเทคนิค
ธรรมดา และทอดวยวิธีขิดเปนลวดลายพื้นฐานรูปตาง ๆ สลับกับไมไผสอดคั่นเปน
ระยะโดยตลอด หรืออีกลักษณะหน่ึงคือทอดวยวิธีเกาะโดยสลับสีเสนฝายกับไมไผ
สอดคั่นกันจนเปนผืนเปนลวดลายเรขาคณิต มีขนาดกวางยาวประมาณ ๕๕  X 

๓๐ ซม. 
 ปจจุบันน้ีประเพณี “การสรางธรรม” ไดเสื่อมความนิยมไป ทําใหการทอ
ผาหอคัมภีรใบลานจึงเสื่อมสูญไปดวย คงเหลือแตผาท่ีปรากฏหลักฐานหอคัมภีร
เกาแกเก็บไวใน “หอธรรม” (หอไตร) ตามวัดตางๆ เทาน้ันเราจะสามารถรูไดวา 
ผืนผาเกาแกท่ีสืบทอดมาเปนผาหอคัมภีร ก็ดวยสังเกตจากขนาดของผืนผา ลักษณะ
การใชไมไผสอดคั่น หรือการขลิบริมผาโดยรอบดวยผาสีแดงหรือขาว และมักมีเสน
ดวยสําหรับมัดหอคัมภีรรอยติดอยู  (วัฒนธรรมการใชผาหอคัมภีร , ๒๕๕๖ : 
ออนไลน) 
 ปจจุบันการจัดทําผาหอคัมภีรใบลานอาจจะเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของ
ผูคน เน่ืองมาจากจากความสัมพันธระหวางพิธีทางพุทธศาสนากับคติความเชื่อใน
ปจจุบันท่ีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะพระธรรมคําสอนท่ีอยูในรูปของใบลานกลายเปน
เร่ืองท่ีเขาถึงพุทธศาสนิกชนไดเปนจํานวนนอย อีกท้ังกลายเปนโบราณวัตถุท่ีมี
คุณคา อีกท้ังกระบวนการเสพใบลานของคนปจจุบันมีความจํากัดเฉพาะกลุมมาก 
ประกอบกับแนวคิ ด เ ร่ื องการสร าง วัตถุ เพื่ อ รักษาพระธรรมคัมภี ร ทาง
พระพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีงายและเหมาะสมกวา เชน การจัดพิมพ
หนังสือธรรมะ รวมถึงการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับคนรุนใหม ทําใหการ
ทอผาเพื่อจุดประสงคของการหอคัมภีรลดนอยลง บทบาทหนาท่ีของผาหอพระ
ธรรมคัมภีรและใบลานจึงลดลงไปโดยปริยาย 
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จอหนัง จอหนัง จอหนัง จอหนัง : ความบันเทงิบนฐานคตพิทุธศาสนาความบันเทงิบนฐานคตพิทุธศาสนาความบันเทงิบนฐานคตพิทุธศาสนาความบันเทงิบนฐานคตพิทุธศาสนา    
        จอหนัง หรือ พนัง คืออุปกรณเพื่อความบันเทิงพื้นบานของชาวผูไทย
บานคํากั้ง ทําจากผาฝายดิบ ขลิบขอบดวยผาสีแดง สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขาค้ําจอหนัง
เรียกวา “แคมมา” ซึ่งทําจากไมมีลักษณะเหมือนตีนมานํามาไขวกันเพื่อวางใบลาน
ท่ีใชในการแสดง ใบลานท่ีนํามาใชโดยมากเปนนิทานพื้นบาน อาทิ การะเกด จําปา
สี่ตน ขุนทึงขุนเทือง เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่๓๓๓๓    พนงัพนงัพนงัพนงั    ((((จอหนงัทาํดวยผาจอหนงัทาํดวยผาจอหนงัทาํดวยผาจอหนงัทาํดวยผา)))) 

 

เมง็เมง็เมง็เมง็ : เตยีงนอนพระและชนชัน้ปกครองเตยีงนอนพระและชนชัน้ปกครองเตยีงนอนพระและชนชัน้ปกครองเตยีงนอนพระและชนชัน้ปกครอง 
        คําวา “เม็ง” เปนภาษาพื้นเมืองแปลวา เตียง เปนมรดกทางภูมิปญญา 
ในอดีตเม็งน้ันเปนเตียงนอนของพระหรือชนชั้นปกครอง ทําจากไมเน้ือแข็งเปน
สี่เหลี่ยมผืนผา มีขอบกั้นสูงประมาณ ๑ ฟุต มีทางขั้นทางลงตรงขอบมุมใดมุมหน่ึง 
ปจจุบันเก็บรักษาไวใตอาคารภายในวัด สภาพสมบูรณ ในอดีตน้ันเม็งเกี่ยวของกับ
การบวช กลาวคือ เคร่ืองใชท่ีจะนํามาบวชเรียกกองบวช ท่ีจําเปนจะขาดเสียไมไดคือ 
บริขารมีผานุง ผาหม ผาสังฆาฏิ บาตร มีดโกน เข็ม ประคดเอว ผากรองนํ้า บริขาร
นอกน้ี มีเสื่อ สาด อาสนะ รม รองเทา เตากระโถน เตียง ตั่ง จะมีหรือไมมีก็ไดไม
จําเปน ถาทําพรอมกันหลายกองใหขนมารวมกันไวท่ีวัด ตอนค่ําสวดมนต เสร็จแลว
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บังสุกุลอุทิศสวนกุศลแดญาติท่ีลวงลับไปแลว กลางคืน มีมหรสพ ตอนเชาถวาย
อาหารบิณฑบาต ถาทําบานใครบานมัน ตอนค่ํานิมนตพระไปสวดมนตท่ีบาน กอง
บวชใชเม็ง คือ เตียงหามออกมา เตียงน้ันใชเปนเตียงนอนของพระบวชใหม เม่ือ
กองบวชมารวมกันแลว กอนจะสูขวัญนาค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่ภาพประกอบที่ภาพประกอบที่ภาพประกอบที่    ๔ ๔ ๔ ๔ เมง็ เมง็ เมง็ เมง็ ((((เตยีงเตยีงเตยีงเตยีง)))) 

 

ธรรมาสนธรรมาสนธรรมาสนธรรมาสนเสาเดยีว เสาเดยีว เสาเดยีว เสาเดยีว : พลงัศรทัธาและภมูปิญญาปราชญชาวบานพลงัศรทัธาและภมูปิญญาปราชญชาวบานพลงัศรทัธาและภมูปิญญาปราชญชาวบานพลงัศรทัธาและภมูปิญญาปราชญชาวบาน 
 พระพุทธศาสนาเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของผูคน และกอเกิด
แรงบันดาลใจในการสรางงานทาง ศิลปกรรมเพื่อสนองตอบและรับใช
พระพุทธศาสนาอยางมากมาย การสรางวัดวาอารามถือวาเปนสงาราศีของ
บานเมือง เปนท่ีชุมนุมผูรูนักปราชญ เปนบอเกิดและท่ีตั้งดํารงอยูของงาน
ศิลปกรรม ตลอดจนวัฒนธรรมทุกแขนง บานใดเมืองใดมี วัด บานน้ันเมืองน้ันถือ
วาเจริญรุงเรือง (ปรีชา พิณทอง, ๒๕๓๔) 

    ธรรมาสนเปนวัตถุสําคัญอีกชิ้นหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนามี
ความเจริญรุงเรืองในอีสาน รวมถึงกลุมชาวผูไทท่ีนับถือพระพุทธศาสนาในบานคํา
กั้ง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ     จึงสรางงานศิลปกรรมท่ีเกิดจากแรง
ศรัทธาทางพระพุทธศาสนา เชน การสรางวัดวาอาราม การสรางงานศิลปกรรม
รูปแบบตางๆ อาทิ งานศิลปกรรมท่ีเกี่ยวกับวิจิตรศิลป เชน จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปตยกรรมเพื่อแสดงออกแหงภาวะทางดานจิตใจอุทิศถวายไวใน
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พุทธศาสนาดวยความศรัทธา เชน สิม วิหาร หอไตร หอแจก และธรรมาสน เปน
ตน    แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาในหมูบานคํากั้งมีความม่ันคง และชาวบานลวน
แตแสดงออกศรัทธาผานพุทธศิลปแบบชาวบาน ยังผลใหสิ่งเหลาน้ันตกทอดมาเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชนรุนหลังท่ีควรคาแกการอนุรักษและศึกษาเปนอยางยิ่ง    
   คําพันธ ยะปะตัง ไดศึกษาเกี่ยวกับธรรมาสนเสาเดียว โดยมองในเชิง
รูปแบบโครงสรางและคติความเชื่อของชาวผูไท อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด
กาฬสินธุธรรมาสน ซึ่งอธิบายไววาธรรมาสนเสาเดียว คือท่ีน่ังสําหรับพระสงฆ
แสดงธรรมในโอกาสตางๆ มีเกือบทุกวัดในภาคอีสาน และ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มี ๓ แบบคือ ๑) ธรรมาสนแทนหรือเตียง เปน
ธรรมาสนแบบเกาแกท่ีสุดตั้งแตสมัย สุโขทัยมีขนาดไมใหญนักเปนแทน ๔ เหลี่ยม 

ไมมีพนัก สูงจากพื้นประมาณ ๑ ศอก ๒) ธรรมาสนตั่ง มีลักษณะคลาย เกาอี้เตี้ย 

สูงไมมาก มีพนักพิงและพนักเทาแขนท้ัง ๒ ดาน ขนาดกวางยาวพอเหมาะพอท่ี
พระสงฆจะน่ังขัดสมาธิหรือพับ เพียบไดอยางสบาย ธรรมาสนแบบน้ีมักทําเปนตั่ง
เทาสิงห สวนท่ีไดรับการประดับตกแตงอยางงดงามคือพนักท้ัง ๓ ดาน และฐาน
โดยรอบ ธรรมาสนแบบน้ีสรางดวยไม ลวดลายสวนมากเปนการแกะสลัก
ปดทองลองชาด บางหลังลงรักประดับ มุข ๓) หอธรรมาสน หรือบุษบกธรรมาสน 
เปนธรรมาสนทรงปราสาท หรือธรรมาสนยอดแหลมมีหลังคามักทําเปนรูป 
สี่เหลี่ยมขนาดเล็กมีฐานสูงเปนเสาสี่ตน ดานขางมักฉลุหรือสลักไมโปรงเปน
ลวดลายตาง ๆ เชน ลายพันธพฤกษา ลาย กนก ลายเครือเถา ลายรูปบุคคล และ
ลายสัตว ฯลฯ มักมีบันไดทางขึ้นอยูดานหลัง หลังคานิยมทําหลังคาซอนกันหลาย 

ชั้นคลายภาคกลางและลานนา (คําพันธ ยะปะตัง, ๒๕๕๔ : บทคัดยอ) 
 หากจะเปรียบเทียบงานแกะสลักไมภาคอีสานและลาวกับภาคกลางและ
ลานนาอยางหยาบๆ แลว ไมแกะสลักอีสานและลาวก็อาจดูดอยไปบาง แตถาจะ
ศึกษาถึงจิตวิญญาณของชาวอีสานและลาวอยางลึกซึ้งแลว ไมแกะสลักของภาค
อีสานและลาว ยิ่งดูยิ่งนาสนใจมีเสนหโดยเฉพาะบนธรรมาสนจะเปนความบริสุทธิ ์
เรียบงาย ตรงไปตรงมา สมถะ รูอยู รูมี รูดี รูพอ อยางเหมาะสมลงตัว  
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ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่๕๕๕๕    ธรรมาสนเสาเดยีววดัหอคาํธรรมาสนเสาเดยีววดัหอคาํธรรมาสนเสาเดยีววดัหอคาํธรรมาสนเสาเดยีววดัหอคาํ 

 

ธรรมาสนเสาเดียว คือธรรมาสนท่ีมีลักษณะการสรางท่ีมีโครงสรางรับ
นํ้าหนักเสาเดียวของชาวผู ไทซึ่งเปนงาน สถาปตยกรรมอันเน่ืองดวย
พระพุทธศาสนา ใชสําหรับเทศนาของพระสงฆของชาวผูไทและชาวลาวบางพื้นท่ี
ของชุมชน อีสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนผูไทในเขตจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัด
มุกดาหารพบวามีธรรมาสนเสาเดียวท่ีใชเสาไมรับ ธรรมาสนโดยปกเสาลงกับ
พื้นดิน แลวโผลทะลุพื้นศาลาโรงธรรมหรือหอแจกขึ้นมารับตัวเรือนของธรรมาสน 
ซึ่งมี ลักษณะแตกตางจากธรรมาสนท่ัวไปท่ีทําเปนรานสี่เสาหรือมีฐานท่ีวางบนพื้น
ศาลา (ทรงยศ วีระทวีมาศ อางถึงในคําพันธ ยะปะตัง, ๒๕๕๔ : ๓๐) และมีความ
สวยงามโดดเดนเปนเอกลักษณ ท้ังรูปแบบโครงสรางและคติความเชื่อ ท่ีสรางไว
ดวยสติปญญาและทักษะฝมือจน สามารถสรางมรดกทางศิลปกรรมท่ีล้ําคาชิ้นน้ีไว
เปนสมบัติสืบทอดติดตอกันมา ความหมายของธรรมาสนเสาเดียวของ ชาวผูไท 
เปนการปรับประสานความเชื่อเร่ืองไตรภูมิในพุทธศาสนากับความเชื่อเร่ืองหลัก
บาน ซึ่งเปนวัฒนธรรมรวมกัน ของท้ังชาวผูไท ชาวอีสานและชาวขาท่ีนับถือผี โดย
ยายเอาหลักเสาบานเดิมมาใชเปนเสาตั้งรับธรรมาสน ความเชื่อ เร่ืองผีและหลัก
บานจึงอาจแสดงใหเห็นรองลอยดวยการเจาะพื้นศาลาการเปรียญเพื่อฝงเสา
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ธรรมาสนลงในดินเหมือน หลักบานเดิม ในขณะท่ีศาลาเปนตัวแทนของตูมผาม
ท่ีตั้งกลางลานดินกลางบาน ท่ีเปนสมบัติกลางของชุมชน หากธรรมาสนเสาเดียว
ของชาวผูไทท่ีตองเอาเสาปกลงดิน จะสัมพันธกันกับคติการนับถือผีแลวก็อาจมี นัย
ท่ีเปนเสมือนใจบานท่ีเปนศูนยกลางของการทําพิธีกรรมอันเน่ืองดวยการบวงสรวง
เพื่อความอุดมสมบูรณและสงบสุข ของหมูบานจึงเปนสัญลักษณหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญ ซึ่งชางไดพยายามสรางสรรคผลงานอยางอิสระท้ังทางดาน 
กระบวนการคิด ระบบความเชื่อ กรรมวิธีและแบบแผน แสดงใหเห็นภูมิปญญาใน
การออกแบบท่ีเปนเอกลักษณของกลุมชนปรากฏชัดเจน 

 

โฮงฮดโฮงฮดโฮงฮดโฮงฮด : พทุธศิลปมรดกพทุธธรรมพทุธศิลปมรดกพทุธธรรมพทุธศิลปมรดกพทุธธรรมพทุธศิลปมรดกพทุธธรรม 
 ประเพณีสรงนํ้าพระสงฆหรือพิธีเถราภิเษก เปนพิธีเลื่อนชั้นของพระสงฆ
ท่ีมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ตามกฎของเถรสมาคมสงฆ โดยในการประกอบพิธีตามธรรม
เนียมอีสานจะตองมี “โฮงฮด” ใชรดนํ้าเฉพาะพระสงฆท่ีมีสมณศักดิ์โดยมีความเชื่อ
วา พญานาคเปนเสมือนสายรุงหรือสะพานเชื่อมโยงโลกกับสรวงสวรรค ท่ีจะดูดนํ้า
จากบนโลกขึ้นสูสรวงสวรรค แลวหลั่งลงมาเปนหยาดฝน ดวยคติความเชื่อดังกลาว
ประเพณีจึงถูกจัดขึ้นพรอมกับประเพณีในฮีตสิบสอง 
 การเลื่อนสมณะศักดิ์ของผูเรียนจบเม่ือทองจบหลักสูตร และเลาเรียนจบ
หลักสูตรท่ีทองบนกับอาจารยชั้นน้ัน ๆ ก็จะไดเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความแตกฉาน
ดานปริยัติธรรม เปนท่ีเคารพนับถือของประชาชน จะไดรับเกียรติยกยองตามสมณะ
ศักดิ์ดังน้ี ๑. สําเร็จ ๒. ชา ๓. คู ๔.ราชคู ๕. คูฝาย ๖. คูดาน ๗. คูหลักคํา ๘. คู
ลูกแกว ๙. คูยอดแกว สมณะศักดิ์ตั้งแตขอ ๑ – ๔ เปนฝายปริยัติ สวน ๕-๙ เปน
ฝายบริหาร สวนสายบริหารน้ัน เรียกอีกอยางหน่ึงวา สายราชคูหลวง มีอยู ๕ ขั้น
คือจากคูฝาย ถึง คูยอดแกว คือ สมเด็จพระสังฆราช (สวิง บุญเจิม, ๒๕๓๙ : ๔๘๘) 

 สําหรับโฮงฮดท่ีใชรดหรือสรงนํ้าพระสงฆ ทําเปนรูปคลายเรือจําลอง
ขนาดเล็กและยาว เหมือนของลานนา สวนหัวมักทําเปนรูปเศียรนาค สวนทอง
คอนไปทางหัวเจาะรูใหนํ้าไหลลงสูพระสงฆท่ีน่ังอยูขางลาง    และโฮงฮดบานคํากั้งก็
ทําเปนรูปนาค จากการสัมภาษณพระอธิการวัฒชิระ ธัมมานันโท (สัมภาษณ, 
๒๕๕๖)    ทราบวา คติความเชื่อของการใชโฮงฮดเปนนาคเน่ืองมาจากนาคตองการ
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มาบวชในพระพุทธศาสนา แตวันหน่ึงนอนตื่นสาย ไมออกไปบิณฑบาต เม่ือมีพระ
มาตามก็พบว า เปนนาคนอนขดอยู  พระพุทธเจ า จึ งห ามใหนาคบวช ใน
พระพุทธศาสนา แตนาคก็วิงวอนขอพระอนุญาตจากพระพุทธเจาวาแมจะไมไดบวช
ในพระพุทธศาสนา ก็ขอใหไดมีความเกี่ยวของับพระพุทธศาสนา พิธีฮดทรงพระจึง
ไดใชนาคเปนตัวแทน และใชมานานแลว (พระอธิการวัฒชิระ ธัมมานันโท, 
สัมภาษณ, ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

โฮงฮดตามคติความเชื่อของกลุมชาติพันธุผูไทในจังหวัดกาฬสินธุ ใชรด
หรือสรงนํ้าพระสงฆ ทําเปนรูปคลายเรือจําลองขนาดเล็กและยาว เหมือนของ
ลานนา สวนหัวมักทําเปนรูปเศียรนาค สวนทองคอนไปทางหัวเจาะรูใหนํ้าไหลลงสู
พระสงฆท่ีน่ังอยูขางลางเปนประเพณีอยางหน่ึงเรียกวาประเพณีฮดสรง ประเพณีน้ี
ทําในโอกาสพิ เศษเพื่อ เปนการเลื่ อนยศใหแกพระสงฆตามประเพณีเดิม 
นอกจากน้ันยังใชกับผูสูงศักดิ ์ 

พิธีฮดสรงน้ีมีเคร่ืองใชประกอบหลายอยาง จะนําโฮงฮดไปตั้งไวกลางแจง 
ตั้งบายศรีไวท้ังสองขาง ปลูกตนกลวยบริเวณพิธีและยังมีอื่นๆ อีกหลายอยาง เม่ือ
พระสงฆผูท่ีจะเขาพิธีน่ังลงใตโฮงฮดตรงคอของนาคท่ีมีรูใหนํ้าไหลลง พระสงฆหรือ
ผูอาวุโสของหมูบานก็จะนําพุทธศาสนิกชนเทนํ้าหอมลงท่ีโฮงฮด ฝูงชนท่ีไปรดนํ้าไม
ถึงก็จะเกาะจีวรพระหรือผูอาวุโสแทน ถือวาไดบุญผานมาถึงตนดวย ปจจุบัน
ประเพณีน้ีมีใหเห็นนอยมากสําหรับโฮงฮดถือเปนงานศิลปกรรมเปนงานท่ีใช
ประกอบในพระพุทธศาสนา จึงมีเอกลักษณท่ีแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปน
ลวดลายแกะสลักหรือเปนพญานาคท่ีมีปกตามคติความเชื่อ ท่ีเชื่อวาพญานาคจะ
เหาะไปเฝาพญาแถนหรือพระอินทรบนสวรรคเพื่อขอประทานฝน ซึ่งปจจุบันมีการ
นําเอาโฮงฮดพญานาคมาใชประกอบในพิธีกรรมนอย (เขม เคนโคก, ๒๕๕๖ : 
ออนไลน) 
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ภาพประกอบที่ภาพประกอบที่ภาพประกอบที่ภาพประกอบที่    ๖ ๖ ๖ ๖ โฮงฮดโฮงฮดโฮงฮดโฮงฮด    
 

  ชาวบานคํากั้งประกอบพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับศาสนาบางคร้ังไมได
ดําเนินไปบนโลกทัศนทางศาสนาแตเพียงอยางเดียว แตมีวิธีคิดแบบชาวบาน 
กลาวคือ มีการปรับพิธีกรรมบางอยางใหเปนแบบชาวบาน ซึ่งเปนเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของกลุมนอกจากน้ีการทําพิธีฮดสรงจึงสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ
ของชุมชนกับวัดในโอกาสตางๆ เปนพิธีกรรมท่ีชุมชนชาวบานยกยอง ยกฐานะของ
พระสงฆ ใหสูงขึ้นกวาปกติ และเปนการกําหนดรูปแบบความเปน อัตลักษณเฉพาะ
ของตน อีกดวย 
 

สิมสิมสิมสิม : สถาปตยกรรมพื้นบานสถาปตยกรรมพื้นบานสถาปตยกรรมพื้นบานสถาปตยกรรมพื้นบาน 

 “สิม” มีความหมายเชนเดียวกับ “โบสถ” หรือ “อุโบสถ” กรอนเสียงมา
จากคําวา “สีมา” ซึ่งหมายถึงขอบเขตหรืออาณาเขต ท่ีกําหนดขึ้นเพื่อใชในกิจกรรม
ของสงฆซึ่งตองทําในสิม ทํานอกสิมไมได  

สิมมี ๓ ประเภท สิมท่ีทําในบานเรียก “คามสีมา” สิมท่ีทําในปาเรียก 
“อพัทธสีมา” ถาผูกแลวเรียก “พัทธสีมา” สวน “วิสุงคามสีมา” น้ันคือ “คาม
สีมา” ท่ีพระเจาแผนดินทรงยกท่ีดินท่ีจะสรางสิมให แตสีมาจะเปนชนิดใดก็ตาม 
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หากยังไมไดผูกก็ยังไมม่ันคงถาวร เพราะผูใหอาจจะเพิกถอนเม่ือใดก็ได ทานวาถาได
ผูกแลว รากสิมจะหยั่งลงไปถึงนํ้าหนุนแผนดิน ดังน้ันเม่ือมีการสรางสิมแลวจึง
นิยมผูกสีมาทุกคราไป รูปแบบของสิมในภาคอีสานน้ัน สวนใหญปรากฏใหเห็นอยู 
๒ ชนิด คือ “คามสีมา” หรือท่ีชาวอีสานมักเรียกวา “สิมบก” และ “อุทกกะเขปะ
สีมา” ท่ีเรียกวา “สิมนํ้า”     
   “สิมบกหรือคามสีมา” เปนผลงานของสถาปนิกพื้นบานอีสานอยาง
แทจริง บงบอกถึงภูมิปญญาชางพื้นบานแบบดั้งเดิม ท่ีสั่งสอน แกไข ดัดแปลง สืบ
ตอกันมา แมขนาดจะไมใหญโตอลังการเม่ือเทียบกับภูมิภาคอื่น แตก็เปนสัจธรรมท่ี
สะทอนถึงวิถีชีวิตของผูคนบนถิ่นน้ันๆ ผลงานของชางตางถิ่นตางวัฒนธรรมตลอด
ถึงการลอกเลียนรูปแบบจากชางเมืองหลวง จนกอใหเกิดรูปแบบสิมบก มีลักษณะ
ใหญๆ ๔ ลักษณะดังน้ี  

 ๑. สิมอีสานพื้นบานบริสุทธิ ์ 
  ๒. สิมอีสานพื้นบานประยุกตโดยชางพื้นบาน(รุนหลัง)  
  ๓. สิมอีสานพื้นบานผสมเมืองหลวง  
  ๔. สิมอีสานท่ีลอกเลียนเมืองหลวง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่ภาพประกอบที ่๗ ๗ ๗ ๗ สมิวดัหอคาํสมิวดัหอคาํสมิวดัหอคาํสมิวดัหอคาํ    
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 สวนสถาปตยกรรมของสิมบกสามารถแบงได ๒ ชนิด คือ  
   ๑. ชนิดโปรงหรือสิมโถง ซึ่งแบงยอยไดเปน สิมโปรงพื้นบานบริสุทธิ์ มี

ท้ังแบบไมมีเสารับปกนกและแบบมีเสารับปกนก  
   ๒. ชนิดสิมทึบ ซึ่งแบงยอยไดเปน สิมพื้นบานบริสุทธิ์ สรางดวยไมและ
อิฐถือปูน ซึ่งแบบอิฐถือปูนมีท้ังแบบมีและไมมีเสารับปกนก สิมพื้นบานประยุกตโดย
ชางพื้นบาน(รุนหลัง) มีท้ังแบบใชชางพื้นบานไท-อีสาน และญวน หรือไดรับ
อิทธิพลจากชางญวน โดยจําแนกไดเปนแบบ ไมมีมุขหนา แบบมีมุขหนา แบบมีมุข
หนาและมุขหลัง และแบบมีระเบียงรอบ สิมทึบพื้นบานผสมเมืองหลวง สิมทึบท่ี
ลอกเลียนเมืองหลวง  (สถาปตยกรรมอีสาน. ๒๕๕๖ : ออนไลน) 
 

สรปุสรปุสรปุสรปุ    
   จากการศึกษาวัดหอคํา บานคํากั้ง ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุน้ัน ทําใหพบวา บทบาทของวัดยังคงเปนแหลงเรียนรูท่ีเปยมดวย
สื่อดานคติชนวิทยา ท่ีทําใหคนในชุมชนมีเร่ืองเลา และสํานึกรวมกัน กลาวคือ ขอ
คนพบในบทความน้ีถือเปนมรดกทางสังคมท่ีเกิดจากพลังศรัทธาในพุทธศาสนา ทุก
สิ่งท่ีกลาวมาลวนแสดงใหเห็นถึงความผูกพันของผูคนท่ีชวยกันสืบสาน และธํารง
พุทธศาสนาแบบชาวบาน พุทธศิลปตาง ๆ ลวนบงบอกถึงความสามารถของชาง
พื้นบานท่ีแสดงความสามารถผานขาวของเคร่ืองใชในวัด นาเสียดายท่ีในปจจุบัน 
การสงตอภูมิปญญาเหลาน้ีแทบไมมีใหพบเห็น สมควรตอการเรงศึกษาเพื่ออนุรักษ
และขยายขอบเขตของการดํารงอยูในสิ่งเหลาน้ี เพื่อเปนแหลงเรียนรูอัตลักษณของ
กลุมชาติพันธุสืบไป 
 

เอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิ 
 

เขม เคนโคก. โฮงฮดและคตคิวามเชือ่ของกลุมชาตพิันธุภูไทโฮงฮดและคตคิวามเชือ่ของกลุมชาตพิันธุภูไทโฮงฮดและคตคิวามเชือ่ของกลุมชาตพิันธุภูไทโฮงฮดและคตคิวามเชือ่ของกลุมชาตพิันธุภูไท และกลุมชาตพิันธุไทและกลุมชาตพิันธุไทและกลุมชาตพิันธุไทและกลุมชาตพิันธุไท 
    ลาวในจังหวัดกาฬสินธุลาวในจังหวัดกาฬสินธุลาวในจังหวัดกาฬสินธุลาวในจังหวัดกาฬสินธุ. . . . สืบคนจาก laos.kku.ac.th/db/Lan- 

 Xang/artist/thai/khem/article.pdf . ๒๕๕๖.    
คําพันธ ยะปะตัง. ธรรมาสนเสาเดยีวธรรมาสนเสาเดยีวธรรมาสนเสาเดยีวธรรมาสนเสาเดยีว : รปูแบบโครงสรางและคติความเชือ่ของชาวผูรปูแบบโครงสรางและคติความเชือ่ของชาวผูรปูแบบโครงสรางและคติความเชือ่ของชาวผูรปูแบบโครงสรางและคติความเชือ่ของชาวผู 
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    ไทไทไทไท อําเภอกฉุนิารายณอําเภอกฉุนิารายณอําเภอกฉุนิารายณอําเภอกฉุนิารายณ จังหวัดกาฬสนิธจังหวัดกาฬสนิธจังหวัดกาฬสนิธจังหวัดกาฬสนิธ ุ. เอกสารการประชุมวิชาการ 

 ระดับชาติ “กิน เท่ียว เกี้ยว เลน”(Consumption, Tourism,  

 Sexuality, and Play) ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ณ อาคารสํานักงาน 

 อธิการบด ี(หลังใหม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี,  
 ๒๕๕๕. 
บุญยงค เกศเทศ. “ดอนปูตา ปาวัฒนธรรมอีสาน,” ใน ปกณิกไทยคดีนิพนธปกณิกไทยคดีนิพนธปกณิกไทยคดีนิพนธปกณิกไทยคดีนิพนธ.  
 มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

 มหาสารคาม, ๒๕๔๒. 

พธิกีรรมเกีย่วกบัการบวชพธิกีรรมเกีย่วกบัการบวชพธิกีรรมเกีย่วกบัการบวชพธิกีรรมเกีย่วกบัการบวช.... สืบคนจาก  
 http://www.isangate.com/life/labuad.html. ๒๕๕๖. 
วัฒนธรรมการใชผาหอคมัภรีวัฒนธรรมการใชผาหอคมัภรีวัฒนธรรมการใชผาหอคมัภรีวัฒนธรรมการใชผาหอคมัภรี.... สืบคนจากhttp://www.openbase.in.th/node/ 

 ๕๕๐๐. ๒๕๕๖. 
วีณา วีสเพ็ญ. ““““ผาหอคมัภรีผาหอคมัภรีผาหอคมัภรีผาหอคมัภรี” ” ” ” งานหตัถศลิปแหงพลงัศรทัธางานหตัถศลิปแหงพลงัศรทัธางานหตัถศลิปแหงพลงัศรทัธางานหตัถศลิปแหงพลงัศรทัธา.... เอกสารการประชุม 
 วิชาการระดับชาติเร่ืองผาทอในวิถีชีวิตไทย – ไทย ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน  
 ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด   
 จังหวัดขอนแกน, ๒๕๕๖. 
สถาปตยกรรมอสีานสถาปตยกรรมอสีานสถาปตยกรรมอสีานสถาปตยกรรมอสีาน.... สืบคนจาก  

http://๒๐๒.๑๒.๙๗.๒๓/main/esanart/architecture.html. ๒๕๕๖. 
สุภิตา ไชยสวาสดิ์. การผสมกลมกลนืทางวัฒนธรรมของชาวผูไทกับชาวไทยลาว การผสมกลมกลนืทางวัฒนธรรมของชาวผูไทกับชาวไทยลาว การผสมกลมกลนืทางวัฒนธรรมของชาวผูไทกับชาวไทยลาว การผสมกลมกลนืทางวัฒนธรรมของชาวผูไทกับชาวไทยลาว  
    ศึกษากรณีบาศึกษากรณีบาศึกษากรณีบาศึกษากรณีบานนนนคาํกัง้ ตําบลเหลาใหญ คาํกัง้ ตําบลเหลาใหญ คาํกัง้ ตําบลเหลาใหญ คาํกัง้ ตําบลเหลาใหญ อาํเภอกฉุนิารายณ จังหวัดอาํเภอกฉุนิารายณ จังหวัดอาํเภอกฉุนิารายณ จังหวัดอาํเภอกฉุนิารายณ จังหวัด 
    กาฬสินธุกาฬสินธุกาฬสินธุกาฬสินธุ. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาสารคาม :  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒. 
พระอธิการวัฒชิระ ธัมมานันโท. สัมภาษณ, ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖.  
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สืบเรือ่ง เลาขานตาํนาน สืบเรือ่ง เลาขานตาํนาน สืบเรือ่ง เลาขานตาํนาน สืบเรือ่ง เลาขานตาํนาน ““““บางกอกบางกอกบางกอกบางกอก”””” 
พรรณวด ีศรขีาวพรรณวด ีศรขีาวพรรณวด ีศรขีาวพรรณวด ีศรขีาว๖๖๖๖

 

บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ 
 บทความน้ี มีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับท่ีมาของคําวาบางกอก    
โดยใชหลักฐานลายลักษณท่ีไดศึกษาคนความาอธิบายท่ีมาและความหมาย ผูเขียน
สันนิษฐานและสนับสนุนแนวคิดท่ีวาบางกอกเปนคําไทยท่ีเกิดขึ้นและใชกันมาแต
คร้ังกรุงศรีอยุธยาจนทุกวันน้ี ฝร่ังตางชาติท่ีเขามาติดตอคาขายเปนฝายรับเอาคําน้ี
ไปแลวมีการปรับเปลี่ยนเสียงใหเหมาะสมกับระบบการออกเสียงของตน 

 

บทนําบทนําบทนําบทนํา  
 ““““กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร”””” หรืออีกชื่อหน่ึงท่ีเราคุนเคยและรูจักกันเปนอยางดี
คือ ““““บางกอกบางกอกบางกอกบางกอก”””” หากเปรียบเปนชื่อคน “กรุงเทพมหานคร” นาจะเปนชื่อจริง สวน 
“บางกอก” น้ันเปนชื่อเลน นอกจากคนไทยจะนิยมใชคําวาบางกอกอยางแพรหลาย
แลว ยังพบวาชาวตางชาติสวนใหญเรียกกรุงเทพมหานครวา “บางกอก” หรือ 
“Bangkok” อีกดวย  
 นาสนใจวาคําวา “บางกอก” มีท่ีมาจากอะไร เปนคําในภาษาไทยหรือ
หยิบยืมมาใชจากภาษาตางประเทศ ผูศึกษาจึงไดคนควาและรวบรวมเอกสารเพื่อ
เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ “บางกอก” ไว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
ประวัติ ประวัติ ประวัติ ประวัติ ““““บางกอกบางกอกบางกอกบางกอก”””” 
 จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารเกี่ยวกับคําวา “บางกอก” 
ผูเขียนพบวา สมัยอยุธยา พื้นท่ีกรุงเทพมหานครในปจจุบัน แมนํ้าเจาพระยาเดิม
ไหลผานคลองบางกอกใหญ ออมไปทางบางละมาด ตลิ่งชันแลวออกบริเวณคลอง

                                                        

๖
 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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บางกอกนอย  สวนแมนํ้าเจาพระยาสายปจจุบันน้ีเกิดจากการขุดคลองสมัยพระไชย
ราชาธิราช บางตําราก็วาในสมัยพระมหาจักรพรรดิ โปรดใหขุดคลองลัดคลอง
บางกอกนอยถึงปากคลองบางกอกใหญ คลองลัดน้ีลักษณะเม่ือแรกขุดเปนคลอง 
แตกาลเวลาลวงเลยมากระแสนํ้าซึ่งไหลตรงมาแรงไดเซาะฝงใหกวางขึ้นจน
กลายเปนแมนํ้าใหญ สวนแมนํ้าเจาพระยาเดิมก็กลายเปนคลองไป แลวโปรดให
สรางบานตั้งเมืองรักษาคลองท่ีไดขุดลัด ดวยบริเวณกรุงเทพมหานครในปจจุบัน
เปนเมืองหนาดานของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีความสําคัญตอการคาขาย จึงไดตั้ง
เมืองขึ้นท้ังสองฝากเพื่อใหมีผูคนไพรพลอยูดูแลและปกปกรักษาเมืองใหปลอดภัย 
(ส.พลายนอย, ๒๕๒๕: ๓๒-๓๔) 
  ในจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอร ฉบับเดือนมีนาคม ค.ศ.๑๘๖๕ (พ.ศ.
๒๔๐๘) มีเน้ือความตอนหน่ึงชื่อวา “หนังสือหลวง” กลาวถึง “บางกอก” ไว ความ
วา  
 “ก็เม่ือแผนดินพระเจามหาจักรพรรดิ โปรดใหขุดบางกอกใหญบางกอก
นอย ใหตลุยถึงกันเปนแมนํ้า แลวสรางเมืองลงรักษาท่ีขุดลัด ... คร้ันสรางเมืองลง
ท่ีบางกอกขุดลัดแลวน้ัน ตั้งชื่อวาเมืองธนบุรี การท่ีขุดอยางน้ี ถึงนานกวาสามรอย
ปมาแลว ดูเหนจริงดอก  ดวยลํานํ้าก็ยังแคบกวาดานบน   ขางลางไมใชฤาท่ีกวาง
เพียงสี่เสนเสศไมถึงหาเสน  คร้ันทางลัดมีขึ้นแลวนํ้าลงเสียทางลัดแมนํ้าเกาก็แหง
ไป”  

  (หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอร, ๒๔๐๘: ๑) 

 เน้ือความท่ีปรากฏในหนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอร กลาวถึง
การขุดคลองในสมัยพระมหาจักรพรรดิ แลวโปรดใหตั้งเมืองท่ีจะคอยดูแลรักษา
พื้นท่ีบริเวณน้ีวา “เมืองธนบุรี”  เปนไปไดวา เม่ือแรกน้ันคําวาบางกอกใชเรียก
พื้นท่ีฝงธนบุรี ซึ่งคลองแหงน้ีนาจะมีอายุกวาสามรอยปมาแลว เพราะสังเกตจาก
เสนทางเดินนํ้า เน้ือความตอน “หนังสือหลวง” น้ีแมจะไมปรากฏนามของผูแตง
อยางชัดเจน แตนับวาเปนหลักฐานลายลักษณท่ีแสดงใหเห็นวา “บางกอก” เปนคํา
ท่ีคนไทยใชกันมาอยางยาวนาน  
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 เหตุใดชื่อคลองบางกอกนอย บางกอกใหญ จึงเหลือเพียง “บางกอก”    
ท่ีเปนเชนน้ีนาจะมาจากเปนคํากลางๆ ท่ีสามารถสื่อถึงพื้นท่ีบริเวณน้ีไดใน
ภาพรวม ดังเน้ือความวา  
 “ก็ท่ีเรียกบางกอกน้ัน แตเดิมเปนลํานํ้าใหญ ... ท่ีริมปอมวังกรมหลวง
วงษาน้ัน มีคลองหน่ึงปาก คลองเขาไปขางเหนือแลวคดเคี้ยวไปในสวนวนเวียนอยู 
แลวปลายคลองไปทะลุออกท่ีนาวังหลัง ก็ปากคลองขางลางน้ันชื่อบางกอกใหญ 
ขางบนชื่อบางกอกนอย  บางน้ันแปลวาคลอง คลองบนกับคลองลางเรียก  
บางกอกเหมือนกัน  ถาจะเปรียบเดี๋ยวน้ีเหมือนกับปากลัดแลบางกรวย ปากลัดก็
เรียกวา  ปากลัดบน  ปากลัดลาง  ท่ีบางกรวยน้ัน ปากท่ีออกแมนํ้าใหญเรียกบาง
กรวยนอก ปากท่ีออกแมนํ้านอยเรียกบางกรวยใน  ถึงปากเตรจก็เหมือนกันน้ันฉัน
ใด บางกอกนอย บางกอกใหญ ก็เปนเชนน้ัน  แตลํานํ้าน้ันออมไป”  

 (หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอร, ๒๔๐๘: ๑) 
 หากจะกลาววาแตเดิมฝงธนบุรีและฝงกรุงเทพมหานครเคยเปนพื้นดิน
เดียวกัน อยูในอาณาบริเวณท่ีเรียกวาบางกอกนอย บางกอกใหญ หรือเรียกรวมๆ 
วา บางกอกก็คงได เม่ือมีการขุดคลองก็เทากับวามีการแบงบางกอกออกเปน ๒ ฝง 
ทางฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยาตรงบริเวณคลองบางกอกใหญตั้งเมืองชื่อวา
“เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร” สวนฝงตะวันออกคือกรุงเทพมหานครในปจจุบัน พื้นท่ี
เหลาน้ีมีท้ังบานเรือนและเรือกสวนไรนาของประชาชน 
 การขุดคลองลัดทําใหการเดินเรือและการติดตอคาขายกับชาวตางชาติ
สะดวกยิ่งขึ้นไมตองใชเสนทางออมไกล ในสมัยน้ันชาวตางชาติเขามาติดตอคาขาย
ท้ังจากยุโรปและเอเชีย จะตองผานพื้นท่ีบริเวณน้ีแมจะเปนเมืองเล็กๆ แตถือวา
เปนเมืองหนาดานท่ีสําคัญแหงหน่ึงท่ีเปนประตูสูกรุงศรีอยุธยา 
  
ตางชาติกับไทย ใครใชตางชาติกับไทย ใครใชตางชาติกับไทย ใครใชตางชาติกับไทย ใครใช    ““““บางกอกบางกอกบางกอกบางกอก””””    กอนกันกอนกันกอนกันกอนกัน 
 Bangkok เปนคําท่ีชาวตางชาตินิยมใชเรียกเมืองหลวงของประเทศไทย 
ปจจุบันชาวตางชาติสวนใหญก็ยังเขาใจและนิยมเรียกกรุงเทพมหานครวา 
Bangkok จะมีชาวตางชาติสักกี่คนท่ีเขาใจ รับรูและเรียกชื่อเมืองหลวงของไทยวา 
“กรุงเทพมหานคร” ดวยคําเรียก “ Bangkok”  ท่ีใชกันอยางแพรหลายของ
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ชาวตางชาติ ทําใหเกิดขอสงสัยวา แทจริงแลว คนไทยหรือชาวตางชาติกันแนท่ีเปน
ผูเร่ิมใชคําวา “บางกอก” เขาไดรับอิทธิพลภาษาจากเรา หรือเราไดรับอิทธิพลภาษา
จากเขา 
 หลักฐานท่ีพอจะเทียบเคียงและยืนยันวาชาวตางชาติใชคําเรียกเมืองท่ี
อยูบริเวณน้ีวา “บางกอก” มาหลายรอยป ปรากฏในจดหมายเหตุลาลูแบร ขอมูลชุด
น้ีลาลูแบรไดมาจากการสอบถามจากผูคนในยุคสมัยน้ัน บางอาจจะทําไขความแก
ลาลูแบรไดกระจาง บางอาจจะใหขอมูลไมกระจางแจงนัก แตท้ังน้ีกรมหม่ืนนราธิป
ประพันธพงศ ก็กลาวถึงบันทึกของลาลูแบรไวในคํานํา หนังสือลาลูแบร พงศาวดาร
สยาม คร้ังกรุงศรีอยุธยา (๒๔๕๗: ข-ฅ) วา “ลาลูแบรเปนคนฉลาด แลมีวิชา
ความรูเพียงใด ยากท่ีจะหาคนไทยในสมัยน้ันเทียบเทียมถึง แตแมกระน้ัน หนังสือ
จดหมายเหตุพงศาวดารกรุงสยามของลาลูแบร ก็ใชวาจะถูกถวนไปหมด ดวยไดมา
อยูในกรุงศรีอยุธยาได ๓ เดือนเทาน้ัน...เราไดฟงท้ังคําติคําชม เฉภาะในหนังสือ
ลาลูแบรน้ีดีกวาไมฟงเสียเลย นาจะพอพิมพสูกันอานได”   
 บันทึกฉบับน้ีไดบันทึกเร่ืองราวตางๆ ไวละเอียดพอสมควร เขียนขึ้นตาม
มุมมองในขณะน้ัน กลาวถึงสภาพสังคมในสมัยสมเด็จพระนารายณ ซึ่งยุคน้ันมี
ชาวตางชาติเขามาติดตอคาขายและเชื่อมสัมพันธไมตรีมาก นับวาเปนยุคแหงการ
นําประเทศสูความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ เน้ือความท่ีปรากฏเกี่ยวกับบางกอกมีดังน้ี 
 “ตามลํานํ้าน้ีพนทะเลไปราว ๒๘๐ เสนเปนท่ีตั้งเมืองบางกอก ขาพเจา
ตองกลาวตามท่ีเห็นแกตาวากรุงสยามมีราษฎรอยูตามชายฝงทะเลสยามน้ันนอย
นักนอยหนา ท่ีจริงฝงชายทะเลก็ไมไกลจากบางกอกเทาไรนัก แตราษฎรเกือบจะ
ท้ังหมดตั้งบานเรือนอยูแตตามลําแมนํ้า ใชเรือแพไดสะดวกพอท่ีจะชวยใหทําการ
คาขายทางทะเลได ชื่อตําบลเหลาน้ีโดยมาก โดยเหตุท่ีกลาวแลวนาจะเรียกวาเมือง
ทาเรือท่ีชาวตางประเทศไปมาคาขาย เม่ือเชนน้ันเมืองบางกอกฝายสยามเรียก
เมืองธน แตชาวตางประเทศไมมีใครรูเหมือนชื่อบางกอก” 

(ส.พลายนอย, ๒๕๕๕: ๒๘) 
 ดวยความเปนเมืองทาเมืองหนาดานท่ีสําคัญ เร่ิมมีผูคนและไพรพลมา
อาศัยอยูหนาแนนมากขึ้น การติดตอคาขายกับชาติตางๆ ตรงบริเวณปากคลองท่ี
ตัดลัดจึงเฟองฟูมาก ฝร่ังตางชาติท่ีเขามาจึงรูจักและนิยมเรียกพื้นท่ีบริเวณธนบุรีน้ี
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วา “บางกอก” จากบันทึกขางตนแสดงวาคําน้ีเปนท่ีรูจักกันแลวในหมูชาวตางชาติท่ี
เขามาในสมัยพระนารายณ จึงไดเรียกบางกอกและเขียนในภาษาของตนเองวา 
Bancok (พบในแผนท่ีชื่อ Plan Le Bancok วาดโดยลาลูแบร )  
 ในสมัยพระนารายณมีการสรางปอมปราการเมืองบริเวณปากคลอง
บางกอกใหญ เพื่อปองกันขาศึกศัตรูโดยฝมือชาวตางชาติ เม่ือคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยา
คร้ังท่ี ๒ ทําใหเมืองหนาดานสําคัญๆ ตกเปนของพมารวมถึงฝงธนบุรีดวย แต
ตอมาพระเจาตากสินมหาราชก็ไดสามารถตีเมืองธนบุรีคืนได และสรางเมืองธนบุรี
เปนเมืองหลวง เหตุการณการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีการโยกยายเมืองหลวง
มาตั้งอยูบริเวณฝงธนบุรีเปนเวลาราว ๑๕ ป ภายหลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทรขึ้น
มีเมืองหลวงแหงใหมชื่อวา “กรุงเทพมหานคร” แตก็ไมไดต้ังอยูหางไกลจากเดิมนัก 
ผูคนยังคงเรียกพื้นท่ีฝงตะวันออกและตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยาสายใหมวา 
“บางกอก”  
 ยอนหลังกลับไปราว ๒๐ – ๓๐ ป คําวา “บางกอก” นิยมใชกันอยูในหมู
คนไทยมากเห็นไดจากเพลงตางๆ ท่ีสรางสรรคขึ้นมาโดยใชคําวา “บางกอก” ใน
การสื่อถึงกรุงเทพมหานคร เชน เพลงสวัสดีบางกอก เพลงอยาเกลียดบางกอก 
เพลงโอโฮบางกอก เปนตน แตปจจุบันคนไทยสวนใหญจะเรียกเมืองหลวงของ
ตนเองวา “กรุงเทพฯ” ยอมาจาก “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งไมคอยนิยมเรียกวา
บางกอกแลว อาจเปนเพราะยุคสมัยทําใหเกิดคานิยมเกี่ยวกับ  “คําใหม” “คําเกา” 
การใชคําวาบางกอกอาจจะใหความรูสึกวาเปนคําท่ีใชในยุคสมัยหน่ึงแตไมใชใน
ป จ จุบั น  แต เ ม่ือ เ วลาเราต องการสื่ อ สารกั บชาวต า งช าติ ต า งภาษาถึ ง
กรุงเทพมหานคร เรากลับเรียกวา “Bangkok” น่ันเพราะคําวา “Bangkok” หรือ 
บางกอก เปนท่ีรับรูกันโดยท่ัวไปของชาติตางๆ วาเปนชื่อเมืองหลวงของไทยมา
อยางยาวนานแลว เม่ือเราตองการสื่อสารกับเขาใหรูเร่ืองจึงตองใชคําท่ีเขาเขาใจ  
 ประเด็นท่ีวาคนไทยหรือคนตางชาติเรียก “บางกอก” กอนกัน ผูศึกษา
เห็นวาคําน้ีนาจะมีเรียกขานกันอยูแลวในบานเมืองของเราตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยา แตกาลเวลาผานไปมีการตัดทอนคําใหสั้นลง เม่ือชาวตางชาติเขามาติดตอ
คาขายและสัญจรผานบริเวณน้ีก็ยึดถือและเรียกเอาตามคนในทองถิ่น  ประกอบกับ



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๗๘ 

คําวา “บางกอก” ออกเสียงไดงายจึงเปนท่ีแพรหลายในหมูชาวตางชาติวา เม่ือมี
การเรียกขาน Bangkok จึงใชสืบเน่ืองมาเร่ือยๆ กระท่ังปจจุบันน้ี  

 

บางกอกมาจากภาษาใดบางกอกมาจากภาษาใดบางกอกมาจากภาษาใดบางกอกมาจากภาษาใด 
  “บางกอก”เปนคําท่ีคนไทยเรียกกันมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จาก
หลักฐานท่ียกขางตนมาและจากการวิเคราะหน้ันจะเห็นวาแตเดิมเปนเพียงชื่อตําบล
ตําบลหน่ึงท่ีอยูฟากตะวันออกของลํานํ้าเจาพระยาเดิมนักวิชาการหลายทานได
สันนิษฐานวา “บางกอก” มาจากภาษาตางๆ บาง บางทานกลาววาท่ีมาของ 
“บางกอก” น้ันมาจากปามะกอกบาง เน่ืองจากวาในสมัยกอนบริเวณน้ีมีตนไม
ขึ้นอยูเต็มไปท่ัว โดยเฉพาะตนมะกอกขึ้นกันอยางแนนจนดูเปนปามะกอก จึงไดเอา
ชื่อตนไมท่ีขึ้นอยูจํานวนเปนจุดสังเกตและมาตั้งเปนชื่อคลอง  
 หมอสมิธ (Malcolm Smith) กลาวไวในหนังสือ A Physician  at the  

cout  of siam  วาชื่อ “บางกอก” มาจากคําวาบาง คือ หมูบานคําหน่ึงและคําวา
กอก เปนชื่อผลไมปาชนิดหน่ึง  อันเปนท่ีรูจักในชาวยุโรปและชาวโปรตุเกสท่ีเขามา
ในเมืองไทยราวคริสตศตวรรษท่ี ๑๖ แตในหนังสือ “จดหมายเหตุรายวันของทาน
บาทหลวงเดอ ชวาสี” โดยมีหลวงสันธานวิทยาสิทธิ์ (กําจาย  พลางกูร)  แปลและ
เรียบเรียงไวไดกลาวถึงท่ีมาของบางกอกวา “บางกอกคือจังหวัดธนบุรี บาง แปลวา 
บึง กอก แปลวานํ้า (กลายเปนแข็ง) หรือนํ้ากลับเปนดินหรือท่ีลุมกลายเปนดอน 
แตก็ไมไดแปลความหมายของ  คําวา “กอก” ไว นอกจากน้ียังมีขอสันนิษฐานวา 
Benkok ซึ่งใกลเคียงกับคําวา Bangkok เปนภาษามลายู มีความหมายวา คดโคง  
หรือ งอ ซึ่งนาจะพิจารณาตามลักษณะท่ีคดเคี้ยวของแมนํ้าบางกอกสมัยกอน คือ 
คดโคงออมไปมามาก เม่ือชาวมลายูมาพบเห็นเขาจึงเรียกบริเวณน้ีวา Benkok แต
เปนเพียงขอคิดเห็นเทาน้ัน ไมมีหลักฐานอะไรอะไรแนชัด แตอาจจะใชเปนแนวทาง
ในการศึกษาพิจารณาท่ีมาอันแทจริงของคําวาบางกอกดวย (ส.พลายนอย, ๒๕๕๕: 

๓๓-๓๕) 
 นอกจากน้ีใน พระราชหัตเลขาพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ก็ปรากฏการใชคําวาบางกอก ใน “พระสมณศาสน” ท่ีพระราชทาน
ไปยังลังกาเม่ือคร้ังยังทรงผนวชอยูวัดบวรนิเวศวิหาร มีขอความตอนหน่ึงวา“เมือง 
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(ธนบุรี) น่ันแหละเรียกกันวาเมืองบางกอก เพราะสรางขึ้นในระหวางคลองบางกอก
ท้ังสอง โดยชื่อแหงเมืองไรเลา แมราชธานีของไทยบัดน้ี (คือรัตนโกสินทรฯ) ชาว
ตางประเทศมีอังกฤษ ฝร่ังเศส และมุสลมารเปนตน ผูมีโวหารไมคุนกับมคธก็ยัง
เรียกอยูอยางน้ันแหละ” (ส.พลายนอย, ๒๕๕๕: ๓๕) 
 ขอมูลขางตนน้ันก็เปนเพียงการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับท่ีมาของคําวา
บางกอก ซึ่งไมมีเอกสารยืนยันไดอยางแนชัด นอกจากน้ียังมีผูสันนิษฐานดวยวามา
จากภาษาเขมร ผูเขียนคือ ม.ศรีบุษรา ปรากฏในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับ
เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ความวา คําวาบางกอกมาจากภาษาเขมร ประกอบไปดวย
คําวา บาง (ดินงอกชายนํ้า) และกอก (แข็งตัวจับเปนกอน) และไดสรุปไววาแทจริง
แลว“บางกอก” มาจากภาษาเขมรท่ีแปลวา ท่ีดินงอกชายนํ้าท่ีมีประชากรอาศัยอยู
อยางหนาแนน 
 นอกจากขอสันนิษฐานวามาจากภาษามลายู ภาษาจีน ยังปรากฏขอ
สันนิษฐานของ สุนัย  ราชภัณฑารักษ วา บางกอก นาจะมาจาก ภาษาเขมร 
เน่ืองจากสมัยน้ันเขมรเปนอาณาจักรท่ียิ่งใหญเรืองอํานาจและมีอิทธิพลตอคนและ
ภาษาไทยมาก และเห็นวา บางกอกมาจากคําวา บางเกาะ เดิมเปนชื่อตําบลบาง
เกาะ ตําบลหน่ึงของธนบุรีสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชปรากฏในแผนชื่อวา 
Bancock เม่ือราชธานียายไปอยูทางฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยาแลว ฝร่ังเลย
เอาชื่อ บางกอก มาเรียกราชธานีใหม ฝร่ังออกเสียงเอาะไมไดจึงนําเสียง  /k/ ไปใส 
บางเกาะ จึงเปนบางกอก โดยยกตัวอยางจากชื่อผูนําเขมรท่ีออกมาจากปากฝร่ังวา 

Sihanouk  (สีหนุ)  Sirimatak (สิริมาตะ) 
  นอกจากน้ียังมีหลายทัศนะท่ีตางเสนอตามมุมมองและหลักฐานของตน 
เชน สมชาย เมนแยม เขียนบทความในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือน
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ความวา บางกอกเปนคํามาจากภาษาจีน เพราะจากการท่ีเขา
ไดพูดคุยกับคนจีนคนหน่ึงซึ่งคนจีนน้ันเรียกกรุงเทพมหานครวา  “หมังกก” แปลวา 
เมืองหลวง สมชายไดอธิบายไววา เม่ือ “หมังกก” คนจีนเรียกกอนเม่ือฝร่ังไดยินก็
เรียกตามแตออกเสียงไมชัดกลายเปน “บังคก” การกลายจากหมังกกเปนบังคก ชาว
จีนออกเสียง ม  แบบลดนาสิก ซึ่งเปนธรรมชาติของคนเอเชียท่ีเปลงเสียงริมฝปาก
ปดท้ังสองไมแนน เม่ือฝร่ังไดยิน ม จึงแปรจาก ม เปน บ แตยังคงความเปนเสียง
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โฆษะ และเกิดจากริมฝปาก มาใชเสียงนาสิก หมังกกจึงกลายเปนบั๋งคก และท่ี
เปลี่ยนจาก กก เปน คก เพราะฝร่ังไมมีเสียง  /ก/ ในตําแหนงหนาคําหรือพยางค  
จึงใชเสียง /ค/ แทน  แลวถายทอดมาจากฝร่ังเปน บังคก  ฝร่ังไมคุนชินกับการ
เปลงเสียงสระโอในคําจึงเปลงเสียง คก จึงเปน ค็อก จากน้ัน “บังค็อก”  บัง 
กลายเปน บาง เพราะวาเรามีคําวา บาง อยูแลว คําวา คอก กลายเปนกอก ก็
เพราะเรามีมะกอก คําวา บังคอกจึงกลายเปนคําวาบางกอก  ท่ีเปนเชนน้ีเพราะคน
ไทยน้ันทับศัพทตามภาษาไทย เชน ราชปะแตน มาจาก Royal pattern 

government กลายเปน กัดฟนมัน แลว Bangkok จะกลายเปนบางกอกก็เปนได 
 แนวคิดตางๆ ท่ียกมาน้ันมีขอสันนิษฐานและหลักฐานประกอบเพื่อ
แสดงใหเห็นวา บางกอก มาจากภาษาใดบาง จากการศึกษาวิเคราะหและเทียบเคียง
น้ันผูศึกษาพบวาคําวา บาง ในภาษาเขมร หมายถึง ท่ีดินงอกชายนํ้า เทียบไดกับ
ชะวากทะเล ท่ีลึกเขาไปในแผนดินตอกับลํานํ้าลําคลอง บางตามการนิยามของ
พจนานุกรมราชบัณฑิตยาสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หมายถึง ทางนํ้าเล็กๆ ทางนํ้าเล็กท่ี
ไหลขึ้นลงตามระดับนํ้าในแมนํ้า ลําคลอง หรือทะเล ตําบลบานท่ีอยูหรือเคยอยูริม
บาง หรือในบริเวณท่ีเคยเปนบางมากอน หากเปรียบเทียบบางของเขมรและบาง
ของไทยมีความหมายใกลเคียงกันพอสมควร   
  แตหากดูสภาพแวดลอมและลักษณะภูมิประเทศ จะเห็นวาผูคนใน
ประเทศไทยมีวิถีชีวิตเกี่ยวพันอยูกับนํ้า อาศัยและตั้งรกรากอยูตามลุมนํ้า ลําคลอง
หรือแมนํ้าสายตางๆ เม่ือมีคนจํานวนมากมาเกาะกลุมกันอาศัยอยูเปนชุมชน จึง
เรียกวาบาง คําวา บาง เปนคําไทยแท นาจะเปนคําเกาท่ีไทยเราเรียกขานกันมาแต
นานแลว เปนคําดั้งเดิมเพราะดูลักษณะภูมิประเทศของแถบบางกอกน้ันเปนตัวบงชี้
การเรียกชื่อ และท่ีมีความหมายคลายกันกับคําวาบางในภาษาเขมรน้ัน อาจเพราะ
ความใกลเคียงกันของเสียง บางกอกเปนชื่อหมูบานหรือตําบลท่ีมีในสมัยกอนของ
ไทย เหมือนกับชื่อทองถิ่นอื่นๆ  เชน  บางลําพู  บางรัก  บางพลัด  บางเสาธง  
บางกอกนอย  บางกอกใหญ  ท่ีลวนแตขึ้นตนดวย “บางบางบางบาง”””” นอกจากน้ียังตรงตาม
ลักษณะการสะกดและมีจํานวนพยางคสอดคลองกันกับภาษาไทยแท  
  สวนคําวา กอก น้ันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ 
นิยามความหมายไววา มะกอก มะกอกเปนไมตนขนาดใหญ ชื่อไมตนขนาดใหญ
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ชนิด Spondias pinnata (L.f.) Kurz ในวงศ Anacardiaceae มีใบออนมีรสเปร้ียว 
ใชเปนผักดิบ ผลขนาดลูกหมากดิบ เม่ือสุกทีรสเปร้ียวเจือฝาด ใชปรุงอาหาร ราก
และเมล็ดใชทํายาได  มะกอกบาน หรือมะกอกปาก็เรียก    
 ผูศึกษาสันนิษฐานวาสมัยกอนน้ันแมนํ้าแถบบางกอกใหญและบางกอก
นอยน้ันมีลักษณะอุดมสมบูรณท้ังปาและพืช  ผัก  และดวยมะกอกเปนเปนไมตน
ขนาดใหญและอาจจะมีมากในสมัยกอน บริเวณแถบน้ันจึงถูกเรียกวา บางมะกอก 
การเรียกสิ่งตางๆ ในสมัยน้ันจะเรียกตามลักษณะท่ีปรากฏเห็น เชน การเรียก
หมูบานท่ีเปนท่ีสูงกวาหมูบานอื่นขึ้นตนดวยชื่อหมูบานวา  โคก  โนน  เชน บาน
โคก บานโนนแดง  เปนตน นานเขาการเรียกเกิดจากการไมตองการออกเสียงท่ี
ยาวเกินไป จึงตัดเหลือเพียงบางกอกเทาน้ัน ซึ่งเปนท่ีเขาใจของคนในสมัยน้ันวา
เปนหมูบานริมนํ้าท่ีมีตนมะกอกเกิดอยูมาก แตกอนน้ันมีบางกอกใหญและบางกอก
นอย อาจจะเรียกตามลักษณะของตนไมหรือลักษณะของลําคลองท่ีเล็กใหญตางกัน 
เม่ือมีการขุดคลองลัดตัดระยะทางจากบางกอกนอยและบางกอกใหญขึ้น บริเวณท่ี
ถูกตัดผานจึงเรียกวาบางกอกธรรมดา เน่ืองจากอยูระหวางบางกอกใหญและ
บางกอกนอย     

 

สรปุสรปุสรปุสรปุ 
 การศึกษาท่ีมาของคําวาบางกอกในบทความน้ีเปนเพียงอีกขอคิดเห็นท่ี
นําเสนอตามมุมมองและตามการศึกษาเอกสารตางๆ ของผูศึกษา ปจจุบันท่ีมาและ
เร่ืองเลาเกี่ยวกับ “บางกอก” ยังไมมีขอสรุปท่ีชัดเจน ยังคงมีการศึกษาคนควาอยู
เสมอ การศึกษาคนควาทําใหมีหลักฐานและขอมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอันจะเปน
ประโยชนในการศึกษาความเปนมาของคําน้ีในภายหนา 
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บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคานิยมความเชื่อตลอดจนเน้ือหา
ของใบเซียมซีท่ีมีอิทธิพลตอสังคมชาวอีสาน ผลการศึกษาพบวา คนในภาคอีสาน
นิยมเสี่ยงเซียมซี เพื่อทํานายโชคชะตาและโชคลางเพราะมีความเชื่อในวิบากกรรม
ของตนเอง เซียมชีจึงเปนเคร่ืองมือในการทํานายโชคชะตาของมนุษย เน่ืองจาก
มนุษยมีความตองการท่ีจะหยั่งรูอนาคตหรือเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นกับตน เพื่อเปน
การปองกันหรือเตรียมรับกับเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น ดังน้ันการเสี่ยงทายจึงเปนอีก
หนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถหยั่งรูเหตุการณในอนาคตแมผลจากคํา
ทํานายอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไมก็ตาม  สวนเน้ือหาในใบเซียมซี มีท้ังดานท่ีเปนคุณ 
เปนโทษ  การศึกษาเร่ืองน้ีสะทอนภาพทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาน้ันๆ 

 

ความนําความนําความนําความนํา 
                                        การเสี่ยงทายเปนสิ่งท่ีอยูคูกับสังคมไทยมาชานาน โดยเฉพาะในสังคมของ
ชาวอีสาน ท่ีนับถืออํานาจเหนือธรรมชาติ การเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพ เสี่ยง
ทางเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง  การเสี่ยงทายจึงเปนการทํานายลวงหนาใน
การประกอบกิจกรรม หรือพิธีกรรมตางๆ เพื่อใหปราศจากอุปสรรคตางๆ ท่ีจะมา
ทําราย  ตลอดจนเปนการทํานายอนาคตลวงหนาของผูเสี่ยงทายอีกดวย การเสี่ยง
ทายจึงเปนความเชื่อของบุคคลเม่ือเวลาเกิดปญหาท่ีไมสามารถแกปญหาดวยวิธีการ
ตางๆ แลวยังไมเห็นผล  
           การเสี่ยงทายของคนในสังคมอีสานมีหลายรูปแบบ เชน การเสี่ยงทาย
ดวยไขของหมอรักษาพื้นบาน การยกหินเสี่ยงทาย การปลูกตนไม  ตลอดจนการ
เสี่ยงเซียมซีซึ่งเปนท่ีนิยมของผูคน เดิมการเสี่ยงเซียมซีจะพบไดเฉพาะในวัดและ
ศาลเจาเทาน้ัน เชน การเสี่ยงเซียมซีเขยาติ้วไมไผใหหลุดออกจากกระบอกไมไผ ๑ 

                                                        

๗
 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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อัน จากน้ันก็จะดูวาติ้วไมไผน้ันมีคํานายหมายเลขใด ผูเสี่ยงทายก็จะหยิบคําทํานาย
ท่ีอยูบนแผนกระดาษน้ันมาอานวา ใหคุณหรือโทษประการใด  ถาเปนโทษในใบ
เซียมซีจะบอกวิธีแกใหกับผูเสี่ยงทายดวย  
         ในเน้ือหาของคําทายในใบเซียมซีจะมีลักษณะเปนคํากลอน ผสมสมกับพุทธ
ปรัชญา ซึ่งบอกผลการเสี่ยงทายเร่ืองของโชคชะตา ภาษาท่ีใชในใบเซียมซีเปนการ
อธิบายความ ชัดเจน สรางภาพพจน ใหเขาใจงาย แสดงถึงวัฒนธรรม ความ
ตองการของผูคนท่ียังวนเวียนอยูในวัฏสงสาร มีรัก โลภ โกรธ หลง ดังน้ันการเสี่ยง
ทายดวยเซียมซีจึงเปนกลวิธีการระบายความคับของใจของคนอีกอยางหน่ึง ซึ่งการ
นําเร่ืองเซียมซีมาศึกษาจะชวยใหเขาใจแนวคิด วิธีการการแกปญหาของชีวิตมนุษย 
ท่ีสะทอนถึงความเชื่อของคนอีสานเร่ืองการเสี่ยงทาย 

 

เซียมซี เซียมซี เซียมซี เซียมซี : ประวัติและความเปนมา ประวัติและความเปนมา ประวัติและความเปนมา ประวัติและความเปนมา                 
 ราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายคําวาเซียมซีวา หมายถึง ใบทํานาย
โชคชะตา ตามศาลเจาหรือวัดมีหมายเลขเทียบกับเลขท่ีเลือกได  (ราชบัณฑิตยสถาน
, ๒๕๔๖ : ๓๘๕) แมคําวา “เซียมซี” จะเปนภาษาตางประเทศ แตคนสวนใหญรูจัก
ความหมายของเซียมซีวาเปนกระดาษแผนเล็กๆ ท่ีเขียนคําทํานายในอนาคต 
สอดคลองกับท่ี เสี่ยวจิว กลาวไววา เซียมซีเปนคําท่ีเพี้ยนเสียงจาก “เชียมซี” ใน
ภาษาจีนแตจ๋ิว “เชียม” แปลวา ไมไผแผนเล็กๆ กระดาษแผนเล็กๆ  “ซี”  แปลวา 
คํากลอน เซียมซี จึงแปลวา สลากบอกคําทํานายซึ่งเขียนเปนคํากลอน (เสี่ยวจิว, 
๒๕๔๔ : ๒๒-๒๗) และซินแสเฒาไดกลาวถึงเซียมซีวา “การเสี่ยงเซียมซีเปน
โหราศาสตรอันเกาแกแขนงหน่ึง โดยมีการนํามาเขียนเปนบทรอยกรองเพื่อให
จดจําไดงาย “เซียม” แปลวาแผน กระดาษแผนเล็กๆ ยาวๆ “ซี” แปลวา บทกลอน 
เม่ือนํามารวมกันจึงแปลวา บทกลอนท่ีบอกโชคชะตาบนแผนกระดาษ เขาใจวามีถิ่น
กําเนิดมาจากประเทศจีนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ป (ซินแสเฒา, ๒๕๔๘ : ๑๔) 
นอกจากน้ีประยงค อนันทวงศ ยังไดใหเหตุผลวา “เซียมซี” นาจะเพี้ยนมาจากคําวา 
“เซียนซือ” ท่ีหมายถึงผูศักดิ์สิทธิ์หรือทรงอิทธิพล มีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย
สามารถใหดีใหรายแกบุคคลได  และเซียมซีมีหลักฐานปรากฏในประเทศไทยเปน
เวลานานแลว สันนิษฐานวานาจะเกิดขึ้นพรอมๆ กับการตั้งศาลเจาของคนจีนท่ี
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อพยพเขามาอยูในประเทศไทย อยางนอยหากถือเอาศาลเจาแมลิ้มโกเหน่ียวท่ี
จังหวัดปตตานีก็นาจะมีการเสี่ยงเซียมซีในประเทศไทยเปนเวลามากกวา ๔๐๐ ป
มาแลว (ประยงค อนันทวงศ, ๒๕๒๖ : ๓๓) 
 เซียมซีไมไดจํากัดอยูแตศาสนสถานของคนจีนเทาน้ัน ศาสนสถานไทย 
เชน ศาลเจาพอเจาแม วัดไทย ตางก็มีเซียมซีไวใหญาติโยมไดเสี่ยงทาย นอกจากน้ี
วัดไทยหลายแหงยังมีเซียมซี ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยกับภาษาจีน  ความนิยมเซียมซี
สมัยหน่ึงเปนท่ีนิยมมาก จนราวพ.ศ.๒๔๙๖ ครูเพลงอยาง สมยศ ทัศนพันธก็
นําเอาเร่ืองราวของเซียมซีไปแตงเปนเพลงชื่อ “เซียมซีเสี่ยงรัก” ความวา 

“เซียมซีเสี่ยงรักทักทํานายวา ใบท่ีเกาน่ันหนาชีวิตเกิดมาเหมือนฟา
มืดมน สูญสิ้นความหวังกระท่ังคนรักอับจน ขาดชูราหูเขาดล จําทนเศราหมองมิ
คลาย เซียมซีท่ีหวังคงขลังดังวา เธอจึงไมเมตตา ยามทุกขโศกมารางลามลาย หลง
สูถนอมยอมมอบชีวิตเคียงกายแตแลวยังไมวาย กลับกลายดวงใจรางลา” 

เพลงดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการเสี่ยงเซียมซีเปนท่ีนิยมกวางขวางใน
หมูคนไทยและคนจีน ใครมีเร่ืองทุกขใจก็มักจะใชการเสี่ยงเซียมซี กลาวอีกนัยหน่ึง 
“การเสี่ยงเซียมซี” เปนทางออกท่ีคนในสังคมใชระบายความคับของใจท่ีมีตอสภาพ
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันท่ี
หาทางออกไมได 
    เซียมซีมีพัฒนาการท่ียาวไกล ยอนไปถึงพันปในประเทศจีน เร่ิมขึ้นใน
สมัยราชวงศซอง มีอักษรจีนและสัญลักษณสําหรับเสี่ยงทายไว ตัวอักษรท่ีพบมีท้ัง
เขียนไวบนเคร่ืองบรอนซ และเขียนไวบนกระดูกสัตว เชน วัว ควาย และกระดอง
เตา ตอมาไดเกิดตําราเกี่ยวกับการทํานายและการเปลี่ยนแปลง คือ ตํารา “อี้จิง” 

คําวา “อี้” แปลวา เปลี่ยน และคําวา “จิง” แปลวา คัมภีร อธิบายความไดวา 
คัมภีร ท่ีบรรยายถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตามกฎธรรมชาติ 

จากตนกําเนิดตําราอี้ จิง จึงได วิ วัฒนาการมาเปนคําทํานายและ
คําอธิบาย ซึ่งบรรดาผูรูไดเขียนจารึกไวตามสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวจีนเชื่อวามีเทพ
เจาสถิตอยู สามารถทํานายไดตามศาลเจา เกิดการเสี่ยงทายและคําทํานายขึ้น มี
การคิดเคร่ืองเสี่ยงทายโดยใชไมไผตัดผาแลวเหลาเปนซีกบางๆ จํานวนหลายอัน 
แลวใชสีเขียนเคร่ืองหมายเปนตัวเลขหรือตัวอักษรตรงปลายไมท่ีเหลา บรรจุลงใน
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กระบอก มีการทําคําทํานายท้ังโชครายและโชคดีจํานวนเทากับจํานวนไมเหลา
เหลาน้ัน และกําหนดเปนเคร่ืองหมายวาคําทํานายใดตรงกับไมเหลาอันใด เวลาจะ
เสี่ยงทายก็อธิษฐานและเขยากระบอกท่ีบรรจุไมเหลา จนกระท่ังมีไมเหลาอันใด
อันหน่ึงหลนลงมา ตรวจดูคําทํานายก็จะไดคําตอบ ซึ่งถือวาเปนการพยากรณจาก
เทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเคารพบูชา เคร่ืองเสี่ยงทายดังกลาวเรียกวา “ไมติ้ว” 

สําหรับเสี่ยงเซียมซ ี
ใบเซียมซีสวนใหญจะมี ๒๘ ใบ ศาสนสถานท่ีมีเซียมซี ๒๘ ใบ น้ีมี

ความหมายโดยการกําหนดตาม “ยี่จับโปยแชซิ่ว หรือ กลุมดาวนักษัตร ๒๘ กลุม” 
นักดาราศาสตรจีนโบราณ ไดแบงทองฟาออกเปน ๔ ทิศ โดยกําหนดชื่อกลุมดาว
แตละทิศดวยสัตวชนิดตางๆ ไดแก ทิศตะวันออก คือ มังกรเขียว, ทิศตะวันตก คือ 
เสือขาว, ทิศใต คือ หงสแดง และทิศเหนือ คือ เตาดํา ในทิศท้ัง ๔ น้ียังมีกลุมดาว
ยอยทิศละ ๗ กลุม รวมท้ังหมด ๒๘ กลุม ซึ่งสอดคลองกับการโคจรรอบโลกของ
ดวงจันทรท่ีใชเวลา ๒๘ วัน จึงเปนท่ีมาของจํานวนเซียมซี ๑ ชุด มี ๒๘ ใบน่ันเอง 

ความนิยมในการเสี่ยงเซียมซีแพรหลายในวัดท่ัวประเทศ ปรากฏวาเปน
สํานวนแบบเดียวกันไมมีผิดเพี้ยน โดยท่ีผูอานหรือแมแตวัดก็อาจไมรูตนกําเนิดคํา
กลอนในใบเซียมซีท่ีใชอยู อาจเปนเพราะเกิดจากแหลงพิมพเดียวกันท่ีมีตนฉบับอยู
แลวจึงใชตอๆ กันไป สวนลักษณะพิเศษในใบทํานายเซียมซีอาจจะมีรายละเอียดท่ี
แตกตางกัน เชน ใบเซียมซีของนายเปลี่ยน จะขึ้นดวยคําวา “ซําปอกง” ตามดวย
ตัวเลขกํากับใบ ซึ่งปจจุบันในเซียมซีท่ีวัดกัลยาณมิตรไมไดขึ้นตนดวยคําน้ีแลว ไมมี
หลักฐานแนชัดวาเปลี่ยนแปลงเม่ือใด อน่ึง ใบเซียมซีของวัดกัลยาณมิตรในปจจุบัน
ทางทานเจาคุณพระธรรมเจดีย เจาอาวาสวัดกัลยาณมิตร ไดจัดพิมพใหผูเสี่ยง
เซียมซีภายในพระวิหารหลวง สามารถหยิบไดโดยไมเสียคาใชจาย ถาหากจะทําบุญก็
สามารถทําไดตามกําลังศรัทธา 
 

เสี่ยงเซียมซี เสี่ยงเซียมซี เสี่ยงเซียมซี เสี่ยงเซียมซี : ความเชื่อในมิติของอํานาจเหนือธรรมความเชื่อในมิติของอํานาจเหนือธรรมความเชื่อในมิติของอํานาจเหนือธรรมความเชื่อในมิติของอํานาจเหนือธรรม 
          ความเชื่อในการทํานายของใบเซียมซีน้ันเปนสิ่งท่ีอยูในระดับปจเจกชน 
กลาวคือ แตละคนจะมีความเชื่อถือในคําทํานายน้ันตางกัน แตจะอยางไรก็ตาม
กอนท่ีจะมีการเสี่ยงเซี่ยมซี่ ผูท่ีจะเสี่ยงทายตองกราบไหวออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง
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เปนอํานาจเหนือธรรมชาติควบคูไปกับการกราบไหวพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา เพราะดังท่ีไดกลาวแลววาการ
เสี่ยงเซี่ยมซีจะพบไดในวัดควบคูไปกับศาลเจาซึ่งเปนศาสนสถานของชาวจีน  คํา
ทํานายท่ีอยูในใบเซียมซีน้ันจะบงบอกถึงความเชื่อในเร่ืองของโชคชะตา ความเชื่อ
เร่ืองโชคลาง ความเชื่อในวิบากกรรม อันเปนการผสมผสานความเชื่อระหวางพุทธ 
– ผี  เขาดวยกัน โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับโชคชะตาปรากฏใหเห็นมากกวาเร่ืองอื่นๆ 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากมนุษยมีความเชื่อวาโชคชะตาเปนผูกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินของชีวิตตนเอง ดังน้ันเน้ือหาสวนใหญในใบเซียมซีจึงออกมาในรูปของ
อํานาจเหนือธรรมชาติมาก และมนุษยยังเชื่อตอวามนุษยมีกรรมมาแตเกิด คนท่ีทํา
กรรมดีก็จะไดเกิดในสถานท่ีดี ดังน้ันกรรมจึงติดตัวมาตั้งแตเกิดน้ันเอง           
  

เน้ือหาของเน้ือหาของเน้ือหาของเน้ือหาของใบเซยีมซีใบเซยีมซีใบเซยีมซีใบเซยีมซี    : วรรณกรรมอนัศกัดิ์สทิธิ์วรรณกรรมอนัศกัดิ์สทิธิ์วรรณกรรมอนัศกัดิ์สทิธิ์วรรณกรรมอนัศกัดิ์สทิธิ์    
    เซียมซีในประเทศไทย มักแตงเปนคํากลอนประเภทกลอนสุภาพหรือ
กลอนแปด โดยเน้ือหาท่ีพบในกลอนเซียมซีสวนใหญมี ๙ ประการ ไดแก เน้ือหา
เกี่ยวกับโชคลาภ เน้ือหาเกี่ยวกับความรัก เน้ือหาเกี่ยวกับความเจ็บปวย เน้ือหา
เกี่ยวกับคดีความ เน้ือหาเกี่ยวกับหน้ีสิน เน้ือหาเกี่ยวกับบุตร เน้ือหาเกี่ยวกับการ
สูญเสียสิ่งของ เน้ือหาเกี่ยวกับบุคคลและญาติมิตร และเน้ือหาเกี่ยวกับคําสอน 
เน้ือหาดังกลาวสอดคลองกับเน้ือหาในใบเซียมซีภาษาจีน กลาวคือ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี  
 ๑. เน้ือหาเกี่ยวกับโชคลาภ   ในคําทํานายใบเซียมซีจะกลาวถึงโชคลาภให
ผูมาเสี่ยงเซียมซีไดอาน หากใครไดใบท่ีมีโชคลาภก็จะเปนท่ีพึงพอใจของผูเสี่ยง
เซียมซีเปนอยางยิ่ง  เพราะโชคลาภเปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนท่ียังอยูในสังสารวัฏ
ตองการ โดยเฉพาะโชคลาภจากการคาขาย โชคลาภจากการติดตอกิจธุระ และโชค
ลาภจากเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความวา 

“ถามถึงลาภวาดีวจีทาย 
อุปถัมภมากมายอยูใกลเอย” 

(ศาลเจาพอกุดปองใบท่ี ๒๘) 
“ถามหาลาภใบน้ีวาดีนัก 
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ทานวาจักสมจิตคิดประสงค” 
(พระธาตุเชิงชุมใบท่ี ๙) 

 ๒. เน้ือหาเกี่ยวกับความรักหรือคนรัก เร่ืองความรักเปนสิ่งท่ีผูมาเสี่ยง
ทายปรารถนาอยากจะหยั่งรูเปนท่ีสุด ไมวาจะชายหรือหญิง โดยเฉพาะคนหนุมสาว
ท่ีอยากรูอนาคตในเร่ืองความรักของตนวาจะเปนเชนไร ซึ่งเน้ือหาเกี่ยวกับความรัก
ท่ีปรากฏในใบซียมซีมีท้ังรักท่ีสมหวังและรักท่ีไมสมหวัง ซึ่งความรักท่ีไมสมหวังก็
มักจะนําพาความทุกขมาให ความวา 
  “เร่ืองเน้ือคูสูสมจะชมชิด 
  หากจะคิดคงไดดังใจขาน 
  แตกลับจะทุกขทําเรารําคาญ 
  เห็นปวยการมิควรจะดวนมี” 

(พระติ้วพระเทียม ใบท่ี ๑๕) 
 ๓. เน้ือหาเกี่ยวกับปวยไข เจ็บปวย เน้ือหาใบเซียมซีทํานายอาการปวยไข 
เจ็บปวย ปรากฏในใบเซียมซีมากเชนเดียวกับเน้ือหาดานความรัก โดยมากจะถาม
ถึงคนไขวาหายหรือไมหายจากอาการเจ็บปวยท่ีเปนอยู เน่ืองอาการเจ็บปวยเปน
ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นกับมนุษยทุกคน ดังน้ัน เม่ือเกิดอาการเจ็บปวยขึ้น ทางออก
หน่ึงท่ีมนุษยใชในการบําบัดรักษา คือ การเสี่ยงทาย ซึ่งการเสี่ยงทายดวยเซียมซีไม
มีวัตถุประสงคเพื่อการรักษาทางกายก็ตาม หากแตมีผลตอจิตใจ เม่ือผลจากการ
เสี่ยงทายวาอาการปวยน้ันจะหายก็จะสรางผลทางใจใหกับผูปวย หรือญาติผูปวย 
ความวา 
  “ท้ังโรคภัยไขเจ็บทุกสิ่งอัน 
  จะหายคืนหายวันพลันสุขี” 
     (ศาลเจาพอกุดปอง ใบท่ี ๖) 
  “อันทุกขโศกโรคภัยจะหายหมด 
  ดังทรงกลดจันทรงามอรามศรี” 
     (พระธาตุเชิงชุม ใบท่ี ๒๔) 
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 ๔. เน้ือหาเกี่ยวกับคดีความ เน้ือหาใบเซียมซีเกี่ยวกับการมีคดีความ 
เร่ืองราวตางๆ คําทํานายมักกลาวถึงวาคดีความจะชนะหรือแพ เน้ือหาเกี่ยวกับคดี
ความของใบเซียมซีแตละสถานศักดิ์สิทธิ์น้ันปรากฏไมมากนัก ความวา 
  “ถามโชคชัยในคดีท่ีตัดสิน 
  คงชนะเด็ดขาดปราศมลทิน” 

(พระธาตุเชิงชุม ใบท่ี ๔) 
  “แมเปนความก็จะชนะเขา 
  ความของเราเปนตอในขอหา” 
     (พระติ้วพระเทียม ใบท่ี ๒๔) 
 ๕. เน้ือหาเกี่ยวกับหน้ีสินหรือลูกหน้ี เน้ือหาใบเซียมซีเกี่ยวกับหน้ีสิน ท่ี
ปรากฏพบในใบเซียมซีแตละสถานศักดิ์สิทธิ์ มักเปนคําทํานายเกี่ยวกับลูกหน้ีท้ังสิ้น 
ไมมีเร่ืองของเจาหน้ีเลย จึงเปนเร่ืองทุกขทางใจของผูทวงเงินลูกหน้ีเทาน้ัน 
เกี่ยวกับเร่ืองลูกหน้ี มักจะไมปรากฏเน้ือหาในใบเซียมซีมากนักและมักทํานายวาจะ
ไดเงินจากลูกหน้ีหรือไม เหตุท่ีเปนเชนน้ีก็นาจะมาจากผูเขียนใบเซียมซีมักจะเห็นใจ
และเขาใจเจาหน้ี ในฐานะท่ีเปนผูได รับความเดือดรอนจากการถูกโกง ถูก
ผัดวันประกันพรุง และไมจายเงินตามท่ีตกลงไว ดังน้ันจึงมักจะนําความทุกขมาให 
และเม่ือไมสามารถท่ีจะหาท่ีพึ่งได เซียมซีจึงเปนทางออกอีกอยางหน่ึงของการขอท่ี
พึ่งทางใจสําหรับเจาหน้ี ความวา 
  “ถามลูกหน้ีหนีในใจความ 
  จะติดตามไมพบประสบกัน” 

(หลวงพอพระใส ใบท่ี ๕) 
  “ถามลูกหน้ีพี่นองท่ีหลบหนา 
  ขอทายวามิพบสบสมัย” 
     (พระติ้วพระเทียม ใบท่ี ๑๑) 
 ๖. เน้ือหาเกี่ยวกับบุตร  เปนคําทํานายเกี่ยวกับบุตรในครรภหรือจะมีบุตร
หรือไมมี บุตรในครรภจะเปนหญิงหรือเปนชาย ผลของคําทํานายก็จะมีเพียงอยาง
เดียวใน ๒ อยาง คือจะเปนหญิงหรือเปนชาย คานิยมบุตรชายหรือบุตรหญิงท่ี
ปรากฏในใบเซียมซี ก็แลวแตทองถิ่นน้ันๆ จะนิยม ความวา 
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  “แมนถามบุตรในทองอยางหมองมน 
  บอกยุบลวาหญิงจริงเจียวเอย” 
     (พระติ้วพระเทียม ใบท่ี ๖) 
  “ถามลูกรักในครรภเหมือนม่ันหมาย 
  วาคงจะรูเห็นไดเปนชาย” 
     (พระธาตุเชิงชุม ใบท่ี ๔) 
 ๗. เน้ือหาเกี่ยวกับของสูญหายยยย เปนการทํานายวาของท่ีสูญหายไปจะได
คืนหรือไม โดยคําทํานายจะชี้ชัดลงไปวา ของท่ีหายจะไดคืน หรือ ไมไดคืน ความวา 
  “อันพี่นองของหายวาไดคืน 
  คงจะชื่นร่ืนสุขเกษมสันต” 
     (พระติ้วพระเทียม ใบท่ี ๑๒) 
  “แมนถามสิ่งของหายอยาหายหา 
  แสนยากท่ีจะพบประสบตา” 
     (พระธาตุเชิงชุม ใบท่ี ๑๐) 
 ๘. เน้ือหาเกี่ยวกับการพบบุคคลหรือญาติมิตร  คําทํานายเกี่ยวกับการ
พบบุคคลหรือญาติมิตร จะปรากฏผลอยู ๒ ประการคือ จะพบญาติมิตรหรือไมพบ 
ความวา 
  “อีกพวกพองพงศพันธุบรรดามี 
  และลูกหน้ีจะพบกันเปนม่ันคง” 
     (เจาพอกุดปอง ใบท่ี ๖) 
  “ถามลูกหน้ีพี่นองท่ีหลบหนา 
  ขอทายวามิพบสบสมัย” 
     (พระติ้วพระเทียม ใบท่ี ๑๑) 
 ๙. เน้ือหาเกี่ยวกับคําสอน ความสําคัญของใบเซียมซีท่ีเปนสวนหน่ึงใน
การผดุงสังคมหรือเปนบรรทัดฐานใหสังคมอยูอยางปกติสุข คือคําสอนท่ีปรากฏใน
ใบเซียมซี ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก อาจเปนการสอนโดยตรงหรือทางออม ซึ่งคํา
สอนท่ีปรากฏในใบเซียมซีในทุกสถานศักดิ์สิทธิ์เปนคําสอนเชิงพุทธศาสนาท้ังสิ้น 
ความวา 
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  “อยาตัดชองพอตัวกลัวเกี่ยวแยง 
  อยาเคลือบแคลงจากไปใหไกลท่ี 
  จงรอร้ังฟงวาในพาที 
  แมนการมีคอยติดตามกิจการ” 
     (พระธาตุเชิงชุม ใบท่ี ๑๓) 
  “ตองลําบากยากเข็ญเชนบังเอิญ 
  อยาใหเพลินตั้งสติดําริดู 
  มิใชบุญวาสนาสงาชู 
  ขืนสูรูรอนรนตองรําคาญ” 
     (พระติ้วพระเทียม ใบท่ี ๑๘) 
 ใบเซียมซีท่ีมีหลากหลายเน้ือหาน้ัน มีการแปลจากตนตํารับภาษาจีน
โบราณแลวรอยกรองใหเปนกลอนสุภาพในภาษาไทย ทําใหมีความไพเราะนาอาน
มากยิ่งขึ้น เน้ือหาตางๆ กลาวโดยสรุปเปนเน้ือหาเชิงปรัชญาชีวิตในการดํารงชีพ 
ความหวังในโชคลาภมีอยูในทุกคน ความรักก็เปนเร่ืองของหนุมสาวท่ีหลีกหนีไมพน 
เน้ือหาในใบเซียมซีจึงเปนเน้ือหาเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตท่ีเกี่ยวเน่ืองมาจากปรัชญา
พุทธศาสน จึงสามารถใชไดทุกเพศทุกวัยและทุกกาลสมัย 

 

สรปุสรปุสรปุสรปุ 
    การเสี่ยงทายหรือการทํานาย เปนสิ่งท่ีมีอยูในสังคมทุกชาติทุกภาษา 
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหมีการเสี่ยงทาย เพราะมนุษยเราไมมีความม่ันใจในอนาคต และ
มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งท่ียังมาไมถึง บางคร้ังคําทํานายทําใหคนเรามีความ
ม่ันใจท่ีจะดําเนินชีวิตในวันตอไป ไมวาคําทํานายน้ันจะดีหรือรายก็ตาม ท้ังน้ีเพราะ
คนเราสามารถเตรียมตัวเตรียมใจสําหรับสถานการณท่ียังมาไมถึง หรือสามารถ
คาดคะเนผลท่ีเกิดขึ้นในอนาคตได ดังน้ัน การเสี่ยงเซียมซี จึงเปนท่ีพึ่งทางใจ
สําหรับคนท่ีไมม่ันใจในอนาคตของตัวเองไดเปนอยางดี แมหลายคนจะมองวาการ
เสี่ยงเซียมซีเปนเร่ืองงมงายก็ตาม แตอยางนอยการเสี่ยงเซียมซีก็เปนยารักษาจิตใจ
สําหรับคนท่ีขาดท่ีพึ่งทางใจไดไมมากก็นอย 
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เน้ือหาของใบเซียมซี สวนใหญคําทํานายจะเปนการตอบปญหาพื้นฐาน
ในชีวิตคนเราท้ังสิ้น ไดแก ชีวิตครอบครัว บุตร ความรัก คูครอง การงาน การเงิน 
การเดินทาง ของหาย สุขภาพ เปนตน นอกจากเน้ือหาดังกลาวแลว ยังมีการ
เพิ่มเติมสอดแทรกคติธรรมลงไปในใบเซียมซีดวย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะทางวัดหรือ
ทางศาลเจาตองการจะเตือนสติผูมาเสี่ยงทายเซียมซี ในบางแหงมีการแนะนํา
วิธีแกไขความทุกขหรือโชครายโดยการไหวพระ ทําบุญ ใสบาตร เปนตน นับวาเปน
การสอนใหทําความดี สอนใหรูจักปฏิบัติธรรมทางออม  

กลอนเซียมซี ท่ีเราคุนเคยกันน้ัน นับวาเปนความสามารถอยางหน่ึง
ของกวีท่ีไมอาจมองขามได เพราะการผูกลอนใหสัมผัสและมีเน้ือความทํานาย
เร่ืองราวตางๆไดอยางครบถวนภายในกลอนเพียง ๔ – ๖ บทน้ัน ไมใชเร่ืองงาย   
ผูแตงตองมีความสามารถในการประพันธ และมีความรูในดานหลักธรรมคําสอน
เปนพื้นฐาน จึงจะสามารถเรียงรอยถอยคําใหเปนสํานวนกลอนเซียมซีได นอกจาก
เซียมซีจะใหคุณคาในดานคําทํานายแลว เซียมซียังมีคุณคาในดานศิลปะการ
ประพันธ ถึงแมจะเปนบทกวีชิ้นเล็กๆ แตทวาอยูคูกับสังคมไทยมาเน่ินนาน จนใคร
หลายคนอาจไมเคยคิดท่ีจะใหความสําคัญ แตกวีชิ้นเล็กๆอยาง “เซียมซี” ก็เปนสิ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาท่ีมีในพระพุทธศาสนาของคนไทยและ
เปนสมบัติกวีชิ้นสําคัญอีกชิ้นหน่ึง ดังท่ี  ละออง มีเศรษฐี (๒๕๑๘, หนา ๒๑๘) ได
กลาวไววา “ใบเซียมซี แมเปนเร่ืองเล็ก ไมสลักสําคัญอะไร แตก็อาจถือไดวาเปน
สมบัติกวีชิ้นเล็กของชาติ เปนสวนรวมอันหน่ึงท่ีควรอนุรักษ” 

 

เอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิ 
    

ซินแสเฒา [นามแฝง]. เซยีมซศีกัดิ์สทิธิ์เซยีมซศีกัดิ์สทิธิ์เซยีมซศีกัดิ์สทิธิ์เซยีมซศีกัดิ์สทิธิ์.... กรุงเทพฯ: บุษราคัม, ๒๕๔๘. 
ประยงค อนันทวงศ.  แลหลงัจีนแลหลงัจีนแลหลงัจีนแลหลงัจีน.... กรุงเทพฯ: รวมสาสน, ๒๕๒๖. 
เพ็ญศรี บูรพาวิจิตรนนท. วิเคราะหวิเคราะหวิเคราะหวิเคราะห ภาพพจนภาพพจนภาพพจนภาพพจน เน้ือหาเน้ือหาเน้ือหาเน้ือหา และความเชือ่จากใบเซยีมซีและความเชือ่จากใบเซยีมซีและความเชือ่จากใบเซยีมซีและความเชือ่จากใบเซยีมซ ี
    ของวัดในภาคเหนือของวัดในภาคเหนือของวัดในภาคเหนือของวัดในภาคเหนือ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๓๙. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑติยสถานพพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑติยสถานพพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑติยสถานพพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑติยสถานพ....ศศศศ....๒๕๔๒๒๕๔๒๒๕๔๒๒๕๔๒.... กรุงเทพฯ: นาน 
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 มีบุคสพับลิชั่นส,๒๕๔๖. 
ละออง มีเศรษฐี. ชมุนุมวรรณกรรมคําทาํนายของโหร กวีไทยชมุนุมวรรณกรรมคําทาํนายของโหร กวีไทยชมุนุมวรรณกรรมคําทาํนายของโหร กวีไทยชมุนุมวรรณกรรมคําทาํนายของโหร กวีไทย.... กรุงเทพฯ: รุงเรือง 

 สาสนการพิมพ, ๒๕๒๘. 
เสี่ยวจิว [นามแฝง]. “เซียมซี:การสนทนาระหวางพระเจากับมนุษย”,ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม.  
 ๓๒, ๑๐ (สิงหาคม ๒๕๕๔) : ๒๒-๒๗. 
ประวัติเซียมซี. ประวัตเิซยีมซีประวัตเิซยีมซีประวัตเิซยีมซีประวัตเิซยีมซ.ี [ออนไลน]. (๕ ตุลาคม ๒๕๔๙) เขาถึงไดจาก 
 www.deedeejang.com/zodiac/ziamzee/index.php. 
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กลวธิกีารส่ือสารนโยบายรฐัผานกลอนลํากลวธิกีารส่ือสารนโยบายรฐัผานกลอนลํากลวธิกีารส่ือสารนโยบายรฐัผานกลอนลํากลวธิกีารส่ือสารนโยบายรฐัผานกลอนลํา    

สมปอง  มลูมณีสมปอง  มลูมณีสมปอง  มลูมณีสมปอง  มลูมณี๘๘๘๘
 

บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ 
  บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของหมอลําท่ีมีอิทธิพลมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในฐานะสื่อพื้นบานท่ีสะทอนแนวคิดตางๆ ในทางการเมือง 
ผลการศึกษาพบวา หมอลําเปนมหรสพพื้นบานท่ีมาจากการเลานิทาน ลักษณะการ
แสดงหมอลําเปนการขยายวงจากการเลาเร่ืองความทุกข-สุข ของครอบครัวไปสู
ชุมชนและสังคม โดยมีแคนเปนดนตรีหลักนํามาประกอบจังหวะ มีบทบาทในการ
สรางความเพลิดเพลินสั่งสอนใหการศึกษา ควบคุมสังคม รวมถึงเปนสื่อมวลชน
ของชาวบาน โดยเฉพาะนําเสนอภาพทางการเมือง การถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ภาครัฐ จนกระท่ังหมอลําถูกนําไปใชเปนเคร่ืองตอรองทางการเมืองของชาวบาน  
 

ความนําความนําความนําความนํา 
หมอลําเปนมหรสพพื้นบานของชาวอีสาน มีประเพณีการสืบทอดโดยมุข

ปาฐะมาแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป แตหมอลําก็ยังสามารถ
ปรับใหเขากับสังคมยุคใหมไดอยางลงตัว ซึ่งเชื่อกันวา “ลํา” เกิดขึ้นมาจากประเพณี
การเกี้ยวสาว คําเกี้ยวพาราสีดังกลาวไดพัฒนามาเปนลําผญาและลํากลอน        
(สุกัญญา สุจฉายา, ๒๕๔๕ : ๑๓๔) 

ลํากลอน ถือไดวาเปนหมอลําดั้งเดิมเปนการตอบโตกันระหวางชาย-
หญิงในเร่ืองตางๆ โดยบทกลอนท่ีปรากฏในกลอนลํามีลักษณะสองแงสองงาม 
และมีท้ังประชันปญญาท่ีเรียกวาลําโจทย-แก นอกจากน้ียังมีเน้ือหาท่ีเปนนิทาน 
ขาวสารบานเมือง โดยมีดนตรีแคนเปาคลอ และมีชื่อเรียกตามวิธีการแสดง คือ 

๑. หมอลําพื้น มีคนแสดง ๒ คน คนเปาแคนคนหน่ึง ลําเร่ืองท่ีเปน
นิทาน  

                                                        

๘
 อาจารยพิเศษสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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๒. หมอลํากั๊บแกบ (หมอลํากรับ) แสดงคนเดียวใชกรับแทนแคน 
๓. หมอลํากลอน มีคนแสดงชายหญิง ๔ คน หมอแคน ๒ คน ลําเปน

กลอนเร่ืองตางๆ 
๔. หมอลําชิงชู มีคนแสดงชาย ๒ หญิง ๑ หมอแคน ๑ ลําเกี้ยวกันโดย

ใหชาย ๒ คนเกี้ยวหญิง จนหญิงแสดงความตกลงใจไปอยูกับชายคนหน่ึง 
๕. หมอลําหมู ใชคนแสดงมาก ลํากลอนเร่ืองนิทาน แสดงคลายลิเก  
หมอลํามักเปนผูมีไหวพริบปฏิภาณดี โดยเฉพาะการสรางสรรค “กลอน

ลํา” คําวา "หมอลํา" มาจากคํา ๒ คํามารวมกัน ไดแก "หมอ" หมายถึงผูมีความ
ชํานาญ และ "ลํา" หมายถึง การบรรยายเร่ืองราวตาง ๆ ดวยทํานองอันไพเราะ 
ดังน้ัน หมอลํา จึงหมายถึง ผูท่ีมีความชํานาญในการบรรยายเร่ืองราวตางๆ ดวย
ทวงทํานองเพลงอันไพเราะ นอกจากน้ียังพบวา “หมอลํา” มีการพัฒนารูปแบบ 
เน้ือหาใหเขากับสถานการณของบานเมืองในแตละยุคสมัยดวย (จารุวรรณ ธรรม
วัตร ๒๕๕๓ : ๒๖) ไดอธิบายเกี่ยวกับกําเนิดของหมอลําวาเกิดจากการพูดหรือการ
อานนิทานในงานบุญ เกิดจากประเพณีการเกี้ยวพาราสีของหนุมสาว เกิดจาก
พิธีกรรมบําบัดโรคภัยไขเจ็บ ตนแบบของหมอลําอีสานคือลําพื้น อันเปนการเลา
เร่ืองราวทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะเร่ือราวท่ีเกี่ยวกับชาดกและนิทานพื้นบาน
ตางๆของอีสาน ลําพื้นมีหลายแบบ แบบดั้งเดิมมาจากการพูด พูดตามหนังสือ บาง
คนจําเกงไมตองใชหนังสือ เร่ืองท่ีพูดมีหลายเร่ืองตั้งแตเร่ืองผญาภาษิต เร่ืองตลก 
เร่ืองลามกขําขัน เร่ืองประวัติศาสตร เร่ืองนิทาน ตอมามีการเปาแคนประสาน
เสียงและมีการแสดงทาทางประกอบ เพื่อสรางความสนุกสนานใหแกผูฟง และสั่ง
สอนศีลธรรมจริยธรรมแกสังคม เปนการสื่อสารกันเองของผูคนในสังคมชาวอีสาน 
โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุไท-ลาว ท่ีใหความนิยมและความสําคัญกับการขับลําน้ีเปน
อยางยิ่ง ท้ังในดานของความบันเทิงและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ ์ 
 ยุคท่ีประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง “หมอลํา” มีบทบาท
อยางยิ่งในการเปนสื่อตอสังคมของชาวอีสานใชกระตุนใหผูคนหันมาใหความสําคัญ
กับการเขามามีบทบาทในการเมืองระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ ผูท่ีเปนหมอลํา
จะทําหนาท่ีถายทอดและสื่อสารนโยบายของรัฐผานกลอนลําเพื่อสะทอนสิ่งท่ีเปนอยู
ในสังคมใหผูอื่นไดทราบ โดยใชกลวิธีท่ีแยบคายเปนสื่อเพื่อเปนสื่อกลางในการ
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ตอรอง และควบคุมอํานาจรัฐ รวมถึงใชกลอนลําโนมนาวจิตใจผูคนในสังคมให
คลอยตาม นอกจากน้ียังใชหมอลําเพื่อควบคุมสังคมใหอยูภายใตหลักของศีลธรรม
จริยธรรมท่ีเหมาะสมไดดวย 
 
หมอหมอหมอหมอลําลําลําลํา :    การปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ในสังคมปจจุบันการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ในสังคมปจจุบันการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ในสังคมปจจุบันการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ในสังคมปจจุบัน 

หมอลําเปนมรดกพื้นบานของชาวอีสานท่ีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน 
และมีบทบาทตอสังคมหลายประการ ไดแก การใหความบันเทิง ใหการศึกษาและสั่ง
สอน ควบคุมสังคม เปนทางระบายความคับของใจและเปนสื่อมวลชนชาวบาน 
แมวาบทบาทตางๆ ท่ีไดกลาวมาขางตนลดลงไป เน่ืองมาจากสื่อกระแสหลัก
ประเภทวิทยุ โทรทัศนทําหนาท่ีแทน แตก็ยังพบวา หมอลํา มีความสําคัญในฐานะท่ี
เปนสื่อบันเทิงท่ีชวยสนับสนุนใหสังคมดํารงอยูได หากแตเปลี่ยนรูปแบบการ
นําเสนอและมีการประยุกตเพื่อความอยูรอดทามกลางสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

ในอดีตหมอลําเปนสื่อท่ีชวยสรางความสนุกสนาน สั่งสอนศีลธรรม
จริยธรรม และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแลว ยังเปนสื่อท่ีคอยควบคุมสังคมให
อยูในกรอบประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตามหลัก ฮีต ๑๒ คอง ๑๔  บทบาทสําคัญ
อีกประการ คือ หมอลําทําหนาท่ีประชาสัมพันธนโยบายสําคัญของรัฐกับชาวบาน
เชน การชักชวนใหชาวบานออกไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฎร  เพราะรูปแบบของ
สื่อสารมวลชนในขณะน้ันยังมีใหประชาชนไดเลือกบริโภคไมหลากหลายดังเชนใน
ปจจุบัน ท่ีมีท้ังโทรทัศน  วิทยุ  อินเตอรเน็ต  แมขณะน้ันจะมีหนังสือพิมพ หรือ
วิทยุอยูกอนแลว  แตการรับรูขาวสารบานเมืองของประชาชนในชนบทภาคอีสาน 
ยังมีขอจํากัดหลายดาน เชน ความยากจน หรือแมกระท้ังการจงใจของผูปกครองท่ี
พยายามกีดกันใหชาวอีสานรับรูเร่ืองราวทางการเมืองนอย สาเหตุหน่ึงนาจะเกิด
จากวาทกรรมท่ีชนชั้นปกครองมองวาคนอีสานน้ัน โง จน เจ็บ และเขาใจการ
สื่อสารของรัฐบาลหรือแนวนโยบายไดยาก ดังน้ัน กลอนลําจึงถือเปนสื่อท่ีเขาถึง
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และรับบทบาทความเปนครูของสังคมในการ
อบรมจริยธรรมเพื่อควบคุมคนในสังคมใหอยูในจารีต อันเปนกฎหมายของชุมชน
ชาวอีสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชาติพันธุไท-ลาว ท่ีใหความสําคัญกับหมอลําใน
ฐานะของผูสงสาร สวนกลอนลํามีเน้ือหาสอนใหคนละอายตอบาป สอนศีลธรรม 
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เลาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรของชุมชนอีสาน ดังเชนกลอนลําศีลหาของ หมอลํา
วันทอง ดาวรุง ท่ีใชลําสอนคนใหปฏิบัติตามศีลหา ดังน้ี 

“รักษาศีลใหครบอยาไดวางเฉย บละไปเลยเมตตาหาแผ 
สัตวหยังแนสัพเพสัตตา  บทําลายอิจฉาเบียดเบียนเพื่อนมิตร 
บฆาสัตวตัดชีวิตละเวนเอ็นดู  ละทางทานจองเวนจองโทษ 
ทุกประเภทเอาโลดถือวาสัตยสา  จงเมตตาปรานีไปหมดท้ังสิ้น 
จนวาเกลี้ยงคินลินขอ๑ความหมาย ขอท่ี๒ มีศีลละอายเกรงกลัวตอบาป 
พระองคบอกใหทราบบใหลักของเขา ออกขโมยถือเอาของเขาลักลอบ 
แมแตเข็มดวงนึงถาเขาบไดมอบใสในมือ ถาเอามาถือกําเอามาเสี่ยง 
ของอิหยังทุกอยางถาแมนของคน ของบแมนของตนบทันขออนุญาติ 
ประการ ๓ พระองคบอกละเวนเปนดี ลวงเกินประเพณีผิดบางมางขาด 
สุมิจฉาบังอาจคิดแยงแบงยาม  ลักแกวลักกามของเขาคนอื่น 
บควรลืมควรลื่นผิดไดไปเคย  ประกาศอีกเดอมุสาวาน้ัน 
อยาไดกลาวไดปนตัวลายคําพลาง พูดใหมีสัจจาความจริงเอาไว 
อยาตั๋วไกลตั๋วใกลตั๋วหลอกปอกคํา ปากใหมีศีลธรรมอยาโกหกบกพรอง 
หาเวาหยอกเวาเยาะตั๋วเยาเวาเห็น เพิ่นวาปากบเปนปากบอนหลอนหลอก 
ปากสลับกลับกลอกปากปนศีลหงาย ขอ ๕ ความหมายคือ สุราเมรยะ 
วันน้ีเพิ่นใหละงดเวนของเมา  รับศีลแลวตองเซานํ้าดองของกลั่น 
เสพลงไปแลวปนพลิกปนดินหงาย ฤทธิสุราของแสลงไปรอยแปด 
บมีฮอนมีแดดนํ้ากลั่นพามา  กะใหเฮาละหนาจําเอาไวแน...” 

     (วันทอง  ดาวรุง) 
 กลอนลําดังกลาวขางตนทําหนาท่ีแทนสถาบันศาสนาในสังคมไดเปน
อยางดี เพราะการรับสารดวยการฟงเพลงใหนอกเหนือจากกอเกิดความสนุกสนาน
ในการรับฟงแลวน้ัน ยอมเปนการกระจายแนวความคิดดานบาปบุญตามความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาสูการปฏิบัติของผูคนในสังคม ปจจุบันพบวามีหมอลํา ๒ ประเภทท่ี
ทําหนาท่ีอบรมศีลธรรมใหแกประชาชนแลวยังอธิบายเร่ืองราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
บอกเลาเร่ืองราวและความเปนมาของกลุมชน หมอลําดังกลาว คือ 



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๙๙ 

๑. หมอลําทางธรรม มีหนาท่ีในการสั่งสอนคนในสังคมใหมีศีลธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งศีลหาน้ันถือเปนบรรทัดฐานเพื่อใหชุมชนอยูรวมกันอยางมี
ความสุข เน้ือหาเปนการบอกกลาวถึงหลักธรรมคําสอนตามแนวทางพุทธศาสนา 
พระไตรปฎก เปนการนําเอาหลักธรรมท่ีบุคคลท่ัวไปเขาใจไดยากมาอธิบายใหเขาใจ
งายปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง ซึ่งตามแนวทางการปกครองแลวเม่ือผูคนมีแนว
ทางการปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกันทําใหปกครองงาย รวมถึงการยกเอา
บทลงโทษท่ีเกิดจากการละเมิดตอขอหามหรือขอบังคับทางสังคมเร่ืองศีลธรรมก็มี
การพรรณนาบทลงโทษไวเพื่อกําราบผูคนใหมีความเกรงกลัวตอบาป ดังจะเห็นจาก
การใหความสําคัญกับการพรรณนานรกใหเห็นอยางชัดเจนในบทกลอนลําเกี่ยวกับ
นรก อาทิกลอนลําพรรณนานรกของ กฤษณา บุญแสน ท่ีกลาวถึงนรกวามีจํานวน
เทาใด ลักษณะอยางไร ดังตัวอยางกลอนลํา เชน 

“ไผผูทํากรรมไวไปหาทางซั่ว  กรรมน้ันนําเกือกกลั้วลงหมอแผนแดงทาง
นรกบอกแจงนอยใหญรวมหมด  มีสี่รอยหาสิบหกขุมอยูซุมเลียนไว หลุมสําคัญน้ัน
ไดรวมกันมีแปด.....” 

การพรรณนาถึงความโหดรายของผูไดรับผลกรรมท่ีทําบาป ทําชั่ว และ
อธิบายเกี่ยวกับการกระทําท่ีจะตองชดใชกรรมในนรกหลุมตางๆ ท่ีปรากฏในกลอน
ลําน้ันเปนการสื่อความหมายถึงผูฟงหรือผูคนในสังคมใหอยูภายใตอํานาจการ
ควบคุมของกรอบจารีตหลักของสังคม ซึ่งกลอนลําก็ไดกระทําหนาท่ีในการสื่อ
ความหมายน้ีอยางเดนชัดท่ีสุด และหนาท่ีอยางสมบูรณแบบ 

๒. หมอลําทางโลก นอกเหนือจากเน้ือหาทางธรรมะท่ีหมอลําทําหนาท่ี
สั่งสอนอบรมผูคนใหปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีอันดีแลว กลอนลํายังมีสวนท่ีเลา
ประวัติศาสตร ใหแงคิดแนวทางการใชชีวิต สะทอนภาพสังคมและวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวอีสาน เปนการบอกกลาวเร่ืองราวของสังคมใหเปนท่ีรูจักและเขาใจ
อยางตรงกัน และถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนวิธีการ
ควบคุมสังคมท่ีแยบคายและประสบผลสําเร็จอยางมาก เชน เม่ือคร้ังเกิดเหตุการณ
กรณีผีบุญในภาคอีสาน ไดแก กบฏผีบุญอีสานสมัย ร. ๕ พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๔๔๕, 
กบฏผีบุญหนองหมากแกว ร. ๖ พ.ศ. ๒๔๖๗, กบฏหมอลํานอย ชาดา ร. ๘ พ.ศ. 
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๒๔๗๙, กบฏหมอลําโสภา พลตรี ร. ๘ พ.ศ. ๒๔๘๓, กบฏนายศิลา วงษสิน ร. ๙ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

กบฏผีบุญท่ีเปนเหตุการณสะเทือนไปท่ัวภาคอีสานจนตองใชกําลังทหาร
ปราบปรามคือกบฏผีบุญ    ในสมัยรัชกาลท่ี ๕  พ.ศ. ๒๔๔๔ เกิดหลายทองท่ีใน
มณฑลอุดร มณฑลนครราชสีมา มณฑลอุบลราชธานี (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 
๒๕๕๓ : ๑) ซึ่งการกระจายแนวคิดความเชื่อ ชักจูงใหผูคนเขารวมกับกบฏกลุม
ตางๆ กลอนลําจึงเปนกระบอกเสียงเพื่อชักชวนใหผูคนชาวอีสานเขารวม
อุดมการณเปนจํานวนมาก ถึงแมวากลุมกบฏผีบุญน้ีจะถูกปราบอยางราบคาบในป
เดียวกันน้ัน แตก็สะทอนใหเห็นวาบทบาทของกลอนลําน้ันสามารถควบคุมผูคนให
มีแนวความคิดท่ีตรงกันจนกลายเปนพลังมวลชนเพื่อตอตานอํานาจรัฐมาตั้งแต
กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเร่ือยมาจนถึงสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังวิถีชีวิต 
และบทบาทของหมอลําใหมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเปนการรวบรวมผูคนใน
กลุมชาวอีสานดวยกันใหเปนอันหน่ึงอันเดียว มีแนวปฏิบัติเดียวกัน ไดถูกปรับให
เปนเคร่ืองมือสื่อสารทางดานการเมืองเพิ่มมากขึ้น  
 

หมอหมอหมอหมอลําลําลําลํา    :  บทบาทการสื่อสารบทบาทการสื่อสารบทบาทการสื่อสารบทบาทการสื่อสารนโยบายทางการเมืองของรัฐไทยนโยบายทางการเมืองของรัฐไทยนโยบายทางการเมืองของรัฐไทยนโยบายทางการเมืองของรัฐไทยสูสังคมสูสังคมสูสังคมสูสังคมชาวชาวชาวชาวอีสานอีสานอีสานอีสาน 
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. ๒๔๗๕ มีการกําหนดใหเกิด

การเลือกตั้งเกิดขึ้น กลอนลําของกลุมหมอลําตางๆ มีบทบาทจากเดิมมาก โดยเปน
สื่อกลางในการกระจายขาวสารของทางราชการสูการรับรูของประชาชนชาวอีสาน 
และยังเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหหมอลําเอง ไดรับเลือกใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เชน ป พ.ศ.๒๕๑๒ จอมพลถนอม กิตติขจร ผูนํารัฐบาลไดจัดใหมีการเลือกตั้ง ส.ส.
ท่ัวประเทศ และเปนการเลือกตั้งแบบรวมเขตจังหวัดอุบลราชธานี (ยังไมไดแยก
ยโสธร-อํานาจเจริญ) มี ส.ส. ๙ คน หมอลําทองมาก จันทะลือ สรางความตื่นตะลึง
ใหแกผูคน ดวยการประกาศตัวลงสมัครผูแทนฯ ซึ่งสมัยน้ัน ยังไมมีการหามนํา
มหรสพมาหาเสียง "หมอลําถูทา" จึงใชลํากลอนหาเสียง และทําให "หมอลําถูทา" 
ไดรับเลือกใหเปน ส.ส.   ผูทรงเกียรติแบบพลิกความคาดหมาย โดยเปน ส.ส.หมอ
ลําคนแรกของประเทศไทย  (มติชน,๒๕๕๔) 



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๑๐๑ 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยลวนสงผลตอ
บทบาทของกลอนลําใหมีหนาท่ีในการสื่อสารเร่ืองการเมืองสูผูคนในภาคอีสานมาก
ยิ่งขึ้น ตั้งแตอดีตสืบเน่ืองมาจนถึงปจจุบันท่ีมีความนิยมใชกลอนลําเพื่อหาเสียงใน
การเลือกตั้ง อาทิเชน กลอนลําท่ีหมอลํากฤษณา บุญแสน ไดลําเพื่อหาเสียงใหแก    
ส.ส. รัชนี พลซื่อ บางตอน วา 

“ขอกราบเรียนพี่นองพอแมท้ังหลาย 

ท้ังคุณตาคุณยายสูคนฟงไว  
แมนเสียงไผมาลํารองคองฟงไวอีกตอ 
เสียงหมอลําผูสมัคร ส.ส.เบอรสอง รัชนี พลซื่อ  
เดอพี่นองไดมาฮองสูฟง 
สิมีการเลือกตั้งคร้ังใหญอยาสับสน  
คือหลานชายนายพภดล พลซื่อ 
ไดถูกตัดสิทธิผูแทนกะเลยวาง 
จ่ังมีการเลือกตั้งผูแทนตางเลือกอีกใหม 
ก็อาศัยพี่นองคือก้ําเกาหลัง  
ฝากความหวังนําทุกทานคงบอละลืมลัย 
ขวัญใจของปวงชนคูสูคนคงจําได 
ขันอาสาไปรับใชแทนตางนองพี่  
เบอรสองรัชนี พลซื่อ จ่ือไวเดอพี่นองใหเอาไวซอยกัน  
คันสิเอาเร่ืองดานทางฝายการศึกษา 
เปนมหาบัณฑิตจบปริญญาโท ปริญญาเอกวามาใหฟงไว  
อยาซิลัยลืมถิ่มเครือพันธพี่นองเกา..เฮาเดอ 

ไดมาบอกมาเลามากราบเรียนพี่นองประคองไวซอยกัน..” 

(กฤษณา บุญแสน.  ๒๕๕๒) 
 บทบาทของกลอนลําท่ีเปนสื่อกลางในการสื่อสารทางการเมืองระหวาง
นักการเมือง ผูนํา หรือรัฐบาล เพื่อใหเขาถึงกลุมประชาชนชาวอีสานน้ัน มีท้ังใน
รูปแบบท่ีเปนการสื่อสารของประชาชนกับรัฐ และรัฐกับประชาชน ดังปรากฏชัดเจน
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ของหมอลําท่ีมีการรับเอานโยบายของรัฐมาเปนเกณฑในการประพันธกลอนลํา 
และสื่อสารกับประชาชนในเชิงของนโยบายภาครัฐ 

 

กลอนลํา กลอนลํา กลอนลํา กลอนลํา : เครื่องมือถายทอดเครื่องมือถายทอดเครื่องมือถายทอดเครื่องมือถายทอดแนวนโยบายของรัฐแนวนโยบายของรัฐแนวนโยบายของรัฐแนวนโยบายของรัฐไทยสูสังคมอีสานไทยสูสังคมอีสานไทยสูสังคมอีสานไทยสูสังคมอีสาน    
    เม่ือประเทศไทยเร่ิมประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก ก็เร่ิมมีการกระจาย
นโยบายของรัฐใหประชาชนทุกคนรับรูโดยท่ัวกัน เพื่อใหสะดวกแกการปกครองและ
พัฒนาประเทศ ดังน้ันแลวชองทางหน่ึงท่ีจะนําแนวนโยบายของรัฐใหเขาถึงชุมชน
ชาวอีสานไดดีท่ีสุดก็คงหนีไมพน กลอนลํา และหมอลําท่ีเปนท่ียอมรับของชาว
อีสานดังน้ัน นโยบายตางๆของภาครัฐจึงไดถูกสงผานตัวหมอลํา ใหนําเสนอผาน
กลอนลํารูปแบบตางๆ ตามแตความสามารถของหมอลําเทาท่ีจะนําเสนอได 
รูปแบบของกลอนลําจึงเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากการลําเฉพาะเร่ืองทางธรรมะ   
ท่ีสอนคุณธรรม เร่ืองทางโลกท่ีสอนวรรณกรรมทองถิ่นเนนความสนุกสนานและ
โอโลมกันเลนแลว ยังตองทําหนาท่ีเปนสื่อผานนโยบายรัฐใหเขาสูสังคมตามกระแส
นิยม และมีการยกยองเชิดชู   
 หมอลําท่ีทําหนาท่ีแทนรัฐบาลในรูปแบบตางๆ ท้ังการเปนกระบอกเสียง
เพื่อกระจายขาวสาร โครงการตางๆท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการอยูใหแกประชาชนใน
สังคมไดรับรูและปฏิบัติตาม และเปนสื่อเพื่อขอความรวมมือกับประชาชนใหมีสวน
รวมในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งในขณะเดียวกันน้ันหมอลําเองก็เปน
กระบอกเสียงสําคัญท่ีประชาชนใชเรียกรองสิทธิความเปนธรรมและเรียกรองความ
ชวยเหลือจากภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของตั้งแต ระดับทองถิ่น จนถึง
ระดับประเทศ การใหบทบาทของหมอลําเชนน้ียอมเปนท่ีแนชัดวากลอนลําในฐานะ
สื่อกลางยอมมีเน้ือหาสาระท่ีมีวัตถุประสงคชัดเจน คือ เปนเคร่ืองมือถายทอด
แนวนโยบายของรัฐบาลลงสูรากหญา อันไดแกระดับชุมชนและระดับปจเจกชน เชน 
กลอนลําอีสานเขียว หรือกลอนลํารณรงคโรคใบไมในตับ กลอนลําอีสานไมกินปลา
ดิบ ฯลฯ ท่ีมีเน้ือหาเพื่อถายทอดแนวนโยบายของรัฐบาลสูทองถิ่นอีสานอยาง
ชัดเจน  
 ศักดิ์สิทธิ์  จําปาแดง (๒๕๔๘ : ๗๐) จําลองแผนภูมิของนโยบายรัฐท่ีใช
สื่อสารกับประชาชนผาน       หมอลําและกลอนลํา ดังน้ี 
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การถายทอดแนวนโยบายของรัฐไทยตองอาศัยหมอลํากลอนเปนผูทํา

หนาท่ีสื่อสารทางการเมืองใหกับหนวยงานตาง ๆของรัฐบาล  ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับมวลชนและการพัฒนาประเทศ ไดแก หนวยงานท่ีเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ การศึกษา การปกครอง การสาธารณสุข การพลังงานแหงชาติ 
การเกษตร การชลประทาน ซึ่งเปนการสื่อสารทางการเมืองเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น ในลักษณะของการรณรงค การเชิญชวน การใหขาวสาร
ความรูในเร่ืองการเมืองท้ังในอดีตและปจจุบัน โดยหากพิจารณาจากแผนภูมิ
ขางตนแลว ตัวตนของหมอลําน้ันถือเปนสื่อกลางในการสื่อสารท้ังสองฝายคือ รัฐสู
ประชาชน สะทอนความคิดของประชาชนกลับสูรัฐ ซึ่งบทบาทของการสื่อสาร
แนวนโยบายของภาครัฐลงสูประชาชนน้ัน มีการใชกลอนลําในหลากหลายรูปแบบ

นโยบายเรงดวนของรฐันโยบายเรงดวนของรฐันโยบายเรงดวนของรฐันโยบายเรงดวนของรฐั

จดัประกวดเนือ้หาสือ่จดัประกวดเนือ้หาสือ่จดัประกวดเนือ้หาสือ่จดัประกวดเนือ้หาสือ่ แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน โครงการโครงการโครงการโครงการ

ศลิปนศลิปนศลิปนศลิปน

แตงกลอนลาํแตงกลอนลาํแตงกลอนลาํแตงกลอนลาํ

สือ่กลางกบัชมุชนสือ่กลางกบัชมุชนสือ่กลางกบัชมุชนสือ่กลางกบัชมุชน

มุงปรบัพฤตกิรรมมุงปรบัพฤตกิรรมมุงปรบัพฤตกิรรมมุงปรบัพฤตกิรรม

รณรงคแกไขปญหารณรงคแกไขปญหารณรงคแกไขปญหารณรงคแกไขปญหา

สือ่หมอลาํสือ่หมอลาํสือ่หมอลาํสือ่หมอลาํ

ปฏบิตัติามนโยบายรฐัปฏบิตัติามนโยบายรฐัปฏบิตัติามนโยบายรฐัปฏบิตัติามนโยบายรฐั

ขอความรวมมอืขอความรวมมอืขอความรวมมอืขอความรวมมอื

กระทรวง ทบวง กรมกระทรวง ทบวง กรมกระทรวง ทบวง กรมกระทรวง ทบวง กรม
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อาทิเชน การสงเสริมการศึกษา รณรงคอีสานไมกินปลาดิบ หรือการรณรงคอีสาน
เขียวท่ีสงเสริมใหประชาชนอนุรักษสิ่งแวดลอม การรณรงคไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง 
กลอนสงเสริมความม่ันคงของชาติ กลอนเทิดพระเกียรติหรือรณรงคเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตพอเพียง เหลาน้ีลวนเปนสวนหน่ึงของกลอนลําในสมัยปจจุบันท่ีทําหนาท่ีเปน
สื่อกลางในการสื่อสารเร่ืองแนวนโยบายของรัฐสูภาคประชาชนท้ังสิ้น 

 

ความสงทายความสงทายความสงทายความสงทาย    
ในอดีตหมอลําอีสานเปนการแสดงเพื่อใหความบันเทิงแกประชาชน 

เพราะหมอลําเปนมหรสพประเภทหน่ึงท่ีไดรับความนิยมเปนอันมาก ตัวบทหรือ 
กลอนลํา ท่ีหมอลําใชจะเปนเร่ืองราวทางพุทธศาสนาท่ีถายทอดเร่ืองบาป-บุญ ซึ่ง
เปนสิ่งท่ีเขาถึงจิตใจของประชาชนท่ีมีมาตั้งแตในอดีตไดอยางแนบเนียน แตใน
ปจจุบันน้ีพบวาหมอลําโดยเฉพาะ “กลอนลํา”ไดปรับเปลี่ยนบทบาทและหนาท่ี
เพิ่มขึ้น น้ันคือทําหนาท่ีเปนเคร่ืองมือสื่อสารแนวคิดทางดานการเมืองของรัฐไทย 
โดยหมอลําเปนผูถายทอดแนวคิดดังกลาวไดปรับเปลี่ยนเน้ือหาใหมีแนวคิดทาง
การเมืองตามความตองการของรัฐไทยตามยุคตามสมัย หรือเม่ือมีเหตุการณ
สําคัญๆ เกิดขึ้น เชน การเลือกตั้งในระดับตางๆ สรางจิตสํานึกความมีศีลธรรม
เม่ือศีลธรรมของคนเสื่อม จรรโลงมรดกทางสังคมของชาวอีสาน นอกจากน้ีบทบาท
หนาท่ีของกลอนลํายังกลายเปนเคร่ืองมือของรัฐ เพื่อการกระจายแนวคิดและ
นโยบายสําคัญๆ ใหประชาชนถือปฏิบัติอยางแยบคาย ทําใหคนในสังคมมีความสุข
ซึ่งเปนสิ่งท่ีงายตอการควบคุมสังคมใหอยูในกรอบท่ีรัฐไทยตองการ  
  

เอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิ 
 

จารุวรรณ ธรรมวัตร. “นัยสําคัญทางการเมืองในกลอนลําอีสาน”, , , , ในในในใน การประชมุการประชมุการประชมุการประชมุ 
    รฐัศาสตรและรฐัประรฐัศาสตรและรฐัประรฐัศาสตรและรฐัประรฐัศาสตรและรฐัประศศศศาสนศาสตรแหงชาต ิครัง้ที ่าสนศาสตรแหงชาต ิครัง้ที ่าสนศาสตรแหงชาต ิครัง้ที ่าสนศาสตรแหงชาต ิครัง้ที ่๑๑๑๑๑๑๑๑.... มหาสารคาม:  

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๓.    
เปลื้อง ณ นคร. พจนะพจนะพจนะพจนะ – สารานุกรมไทย ฉบบัทนัสมยัสารานุกรมไทย ฉบบัทนัสมยัสารานุกรมไทย ฉบบัทนัสมยัสารานุกรมไทย ฉบบัทนัสมยั. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา 
 พานิช, ๒๕๒๙. 
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ศักดิ์สิทธิ์  จําปาแดง.    ““““บทบาทของหมอลาํในการแกปญหาสงัคมบทบาทของหมอลาํในการแกปญหาสงัคมบทบาทของหมอลาํในการแกปญหาสงัคมบทบาทของหมอลาํในการแกปญหาสงัคม””””. มหาสารคาม:  

 ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม, ๒๕๔๘. 
สุกัญญา สุจฉายา. เพลงพื้นบานศึกษาเพลงพื้นบานศึกษาเพลงพื้นบานศึกษาเพลงพื้นบานศึกษา. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  
 คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
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การจาํแนกประเภทของบทละครภาษาสันสกฤตการจาํแนกประเภทของบทละครภาษาสันสกฤตการจาํแนกประเภทของบทละครภาษาสันสกฤตการจาํแนกประเภทของบทละครภาษาสันสกฤต 

ธวัชชยั  ดลุยสุจรติธวัชชยั  ดลุยสุจรติธวัชชยั  ดลุยสุจรติธวัชชยั  ดลุยสุจรติ๙๙๙๙    

บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ 
    วรรณคดีสันสกฤตมีความเปนมาท่ียาวนาน และอาจแบงออกได
หลายประเภท เชน วรรณคดีศาสนา วรรณคดีคําสอน หรือวรรณคดีการละคร  
เปนตน เฉพาะวรรณคดีการแสดงหรือบทละครก็ยังจําแนกเปนประเภทตางๆ อีก
นับสิบประเภท  บทละครภาษาสันสกฤตเหลาน้ีไดรับการถายทอดเปนภาษาไทยบาง 
เชน ศกุนตลา ปริยทรรศิกา และรัตนาวลี เปนตน ในฐานะท่ีชาวไทยไดรูจัก
วรรณคดีการแสดงภาษาสันสกฤตมาบางแลว ผูเขียนจึงขอนําเสนอการจําแนก
ประเภทของบทละครภาษาสันสกฤตตามหลักวรรณคดีสันสกฤตโดยท่ัวไป     
 

บทนําบทนําบทนําบทนํา 
 วรรณคดีสันสกฤต หมายถึง วรรณคดีท่ีบันทึกดวยภาษาสันสกฤต 
ท้ังภาษาสันสกฤตพระเวท และภาษาสันสกฤตแบบแผน (กุสุมา  รักษมณี, ๒๕๒๙: 

๙) มีประวัติศาสตรยาวนานมาหลายพันป โดยท่ีระยะการแตงคัมภีรฤคเวทอยาง
นอยก็อยูในราว ๑,๒๐๐ – ๑,๐๐๐ ปกอนคริสตกาล (T. Burrow, ๑๙๖๕: ๓๕) 

วรรณคดีท่ีเกาแกท่ีสุดท่ียอมรับกันท่ัวไปก็คือ วรรณคดีพระเวท อันประกอบดวยเวท
ตางๆ ไดแก ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และอาถรรพเวท (MacDonell, ๑๙๗๑: ๓๐) 
วรรณคดีสันสกฤตมีความหลากหลาย ท้ังรูปแบบและเน้ือหา เชน บทกวี  คําสอน 
บทละคร เทพนิยาย นิทาน เปนตน โดยท่ัวไปแลววรรณคดีสันสกฤตแบงไดเปน ๔ 
ประเภท คือ ๑) อาคม หมายถึง งานเขียนดานศาสนาและปรัชญา ไดแก คัมภีรพระ
เวท คัมภีรพราหมณะ คัมภีรอารัณยกะ และคัมภีรอุปนิษัท  ๒) ศาสตร หมายถึง 
งานเขียนเชิงวิชาการตางๆ สวนใหญเปนตําราวิชาความรูเพื่อใหเขาใจพระเวทได
อยางลึกซึ้ง ๓) อิติหาสะ หมายถึง งานเขียนท่ีมีเน้ือหาอางอิงเกร็ดประวัติศาสตร 

                                                        

๙
 อาจารยพิเศษสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แตงขึ้นเพื่อสดุดีวีรบุรุษ และ ๔) กาวยะ หรือกวีนิพนธ เปนงานเขียนท่ีมีวรรณศิลป 
มุงสรางอารมณสุนทรียะ   
 วรรณคดีสันสกฤตเปนท่ีรูจักในหมูชาวไทยมาเปนเวลานาน เชน 
เร่ืองมหาภารตะ และรามายณะ โดยไดถายทอดออกมาในรูปของเร่ืองเลาและการ
แสดง ดังปรากฏในการแสดงโขนและหนังใหญตั้งแตคร้ังสมัยกรุงศรีอยุธยา เชนใน
รามเกียรติ์บทพากย ซึ่งเขาใจวาเปนบทท่ีใชในการพากยหนังใหญ (ร่ืนฤทัย      
สัจจพันธุ, ๒๕๒๘: ๖๗-๖๘) คร้ันตอมาในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ มีวรรณคดีท่ี
นําเน้ือหาบางตอนมาจากมหาภารตะ น่ันคือ กฤษณาสอนนองคําฉันท หลวงสร
วิชิต (ภายหลังเปน เจาพระยาพระคลัง ในสมัยรัชกาลท่ี ๑) ไดแตงลิลิตเพชรมงกุฎ 
ในสมัยกรุงธนบุรี โดยนําเน้ือหาจากนิทานเวตาลเร่ืองท่ีหน่ึง คร้ันในสมัยรัชกาลท่ี 
๖ เร่ิมมีการแปลวรรณคดีสันสกฤตประเภทบทละครมากขึ้น เชน ทานผูหญิงดุษฎี 
มาลากุล ณ อยุธยา ไดแปลบทละครเร่ือง สวาปนวาสวทัตตัม (สวาปฺนวาสวทตฺตมฺ) 
ของภาสะ (หรือ ภาสกะ) และรัตนาวลี ของศรีหรรษะ (ดุษฎี  มาลากุล, ๒๕๐๔: ๒) 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงแปลบทละครเร่ือง ปริยทรรศิกา (ปฺ
ริยทรฺศิกา) ของศรีหรรษะ และทรงพระราชนิพนธบทละครเร่ืองศกุนตลา 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ๒๔๙๕) โดยทรงนําเคาเร่ืองมาจากบท
ละครเร่ืองอภิชญานศากุนตลัม ของกาลิทาส ทําใหชาวไทยไดรูจักกับละครสันสกฤต
เปนคร้ังแรก   

การแบงประเภทของบทละครภาษาสนัสกฤตการแบงประเภทของบทละครภาษาสนัสกฤตการแบงประเภทของบทละครภาษาสนัสกฤตการแบงประเภทของบทละครภาษาสนัสกฤต 
วรรณคดีสันสกฤตน้ัน แบงออกไดเปนสองประเภทใหญๆ คือ ทฤศยะ 

(ทฺฤศฺย) หมายถึง  สิ่งท่ีเห็น หรือแสดงออกมา) และศรัพยะ (ศฺรวฺย) หมายถึง สิ่งท่ี
ไดยิน หรือขับรอง) บทละครจึงจัดอยูในประเภทศรวยะ ซึ่งเรียกอีกอยางหน่ึงวา  
รูปกะ (รูปก)  วรรณกรรมประเภทละครน้ันมีความเกาแก เคาของวรรณกรรมชนิด
น้ีมีปรากฏมาตั้งแตบทสนทนาในคัมภีรฤคเวท เชน บทสนทนาระหวางสรมา
และปณิ  ระหวางยมและยมี  ระหวางปุรูรวัสและอุรุวศี (MacDonell, ๑๙๗๑: 

๓๔๖) เปนตน โดยยังคงความนิยมเร่ือยมาผานวรรณกรรมมหากาพย ปุราณะ 
และวรรณกรรมท้ังในพุทธศาสนา และวรรณกรรมของไชนะ (Winternitz, ๑๙๕๙: 
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๑๘๐) ท้ังยังมีศาสตรวาดวยการแสดงละคร เรียกวา นาฏยศาสตรนาฏยศาสตรนาฏยศาสตรนาฏยศาสตร โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะหลายประการ เชน บทละครภาษาสันสกฤต ไมมีโศกนาฏกรรม 
กลาวคือ ไมมีความตายของตัวละคร มีการสลับสับเปลี่ยนระหวางบทขับลํานําซึ่ง
เปนรอยกรอง และบทสนทนาซึ่งเปนรอยแกว  
 คัมภีรสาหิตยทรรปณะ (สาหิตฺยทรฺปณ๑๐) ไดจําแนกวรรณกรรมการ
ละคร หรือรูปกะ ออกเปนสองประเภทใหญๆ คือ รูปกะ (รูปก) และอุปรูปกะ     
(อนุรูปก) ดังรายละเอียดตอไปน้ี (H. H. Wilson, ๑๘๒๗: ๑-๒๓) 

        ๑๑๑๑. . . . รูปกะ รูปกะ รูปกะ รูปกะ  
  ละครประเภทรูปกะมีดวยกัน ๑๐ ชนิด เรียกวา ทศรูปกะ (ทศ

รูปก) โดยมีชื่อรอยเรียงเปนคําประพันธ ดังน้ี “นาฏก สปฺรกรณํ ภาณะ ปฺรหสนํ   
ฑิมะฯ วฺยาโยคสมวกเรา วีถฺยงฺเกหามฺฤคา อิติ๚” (M. R. Kale, ๑๙๒๐ : ๑) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี  

   ๑.๑ นาฏกะ (นาฏก) เปนละครชั้นเลิศ มีองคประกอบทาง
ละครครบถวน ตัวเอกเปนกษัตริย ท่ีมีชื่อเสียง หรือเปนผู มีศีลธรรม (ปฺรขฺยต 
ราชรฺษิ) เน้ือหาอาจไดเคามาจากปกรณัม หรือประวัติศาสตร โดยถือวาเปนเร่ืองใน
อดีต ไมเกี่ยวกับเหตุการณในปจจุบันหรืออนาคตใดๆ ท้ังสิ้น นาฏยะยังควรจบเร่ือง
โดยใหพระเอกบรรลุถึงธรรมะ กามะ หรืออรรถะ อันเปนปุรุษารถะ หรือเปาหมาย
หลักของชีวิต ละครท่ีจัดเปนนาฏกะ ไดแก อภิชญานศากุนตลัม (อภิชฺญานศากุนฺ
ตลมฺ),  มุทฺรารากฺษส (มุทรารากษส) และเวณิสังหาร (เวณิสํหาร)  เปนตน (S. N. 

Shastri, ๑๙๖๑:๓) 

   ๑.๒ ประกรณะ (ปฺรกรณ) มีลักษณะคลายกับนาฏกะ แตลด
ฐานะลงมาเล็กนอย เน้ือหาเปนจินตนาการลวน ตัวเอกอาจเปนคนชั้นสูง เชน 
พราหมณ มนตรี หรือพอคาวาณิช ละครประกรณะยังอาจแบงไดเปน 3 ชนิดตาม
ลักษณะของนางเอก ไดแก สุทธะ (สุทฺธ) คือนางเอกท่ีแตงงานแลว ธูรตะ (ธูรฺต) 
นางเอกท่ีเปนนางบําเรอ  และมิศระ (มิศฺร) คือนางเอกท่ีเปนนางบําเรอและ

                                                        

 
๑๐
 แปลวา กระจกเงาแหงศิลปะการใชภาษา (สาหิตฺย แปลวา ศิลปการประพันธ หรือกวี

นิพนธ, ทรฺปณ แปลวา กระจกเงา)  
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แตงงานแลว  (H. H. Wilson, ๑๙๒๗: ๑๔) ตัวอยางละครประกรณะไดแกเร่ือง 
มฤจฉคติ (มฺฤจฺฉคติ) และมาลตีมาธวะ (มาลตีมาธฺว) 

   ๑.๓ ภาณะ (ภาณ) เปนบทสนทนาแบบองกเดียว ฉากเดียว 
เปนการเปดเร่ือง (มุข) และจบเร่ือง (นิรฺวหณ) ในคราวเดียว ใหผูแสดงเปนผูเลา
เร่ืองท้ังหมด แนวเน้ือหามีไดหลากหลาย แตภาษาจะตองวิจิตรบรรจง โดยมีดนตรี
และการขับรองกอนแสดง และกอนจบการแสดง  คุณลักษณะสําคัญอยางหน่ึงของ
ภาณะก็คือ มีลักษณะการเตนรําท้ัง ๑๐ แบบ (ลาสฺยางฺค)  ตัวอยางเชน บทละคร
เร่ืองลีลามธุกระ (ลีลามธุกร) และสาเรทติลกะ (สาเรทติลก) 
   ๑.๔ วยาโยคะ (วฺยาโยค) เปนละครองกเดียว ฉากเดียว 
เน้ือหาวาดวยการสูรบ ไมมีเร่ืองรัก หรือเร่ืองขบขัน ตัวเอกอาจเปนนักรบ หรือ
มนุษยกึ่งเทพท่ีรูจักกันดี เน้ือเร่ืองมักจะมีกําหนดเวลาไวเพียง ๑ วัน ตัวอยางเชน 
บทละครเร่ือง ธนัญชยวิชัย (ธนฺชยวิชย), เสาคันธิกาหรนัม (เสาคนฺธิกาหรนมฺ)  
   ๑.๕ สมวการะ (สมวการ) บทละคร ๓ องก เน้ือหามาจาก
นิทาน และวาดวยเทพเจากับอสูร ฉันทท่ีใชควรจะเปนฉันทท่ียาวและมีจังหวะหนัก 
เชน สรัคธราฉันท สวนฉันทอื่นๆ ท่ีอาจมีไดแก อุษณิ, กุฏิละ และ อนุษฏภฉันท  
ตัวอยางไดแก บทละครเร่ือง อมฤตมันถนะ (อมฺฤตมนฺถน) หรือ สมุทรมถนะ (สมุทฺ
รมถน) เปนเร่ืองการกวนเกษียรสมุทรเพื่อจะเอานํ้าอมฤต แตไมปรากฏตนฉบับ
หลงเหลือถึงปจจุบัน 

   ๑.๖ ฑิมะ (ฑิม) บทละคร ๔ องก เน้ือหาเกี่ยวกับการรบและ
ความนาหวาดกลัว อันเปนท่ีรูจักกันดี ตัวเอกเปนอสูร เทพเจา มนุษยกึ่งเทพ หรือ
เปรต อาจมีมหาราชบาง ไมมีบทนําเร่ือง และใชเวลานานถึง ๔ วัน ตัวอยางเชน 
บทละครเร่ือง ตริปุรทาหะ (ตฺริปุรทาห) เปนเร่ืองท่ีพระศิวะปราบอสูรชื่อตริปุระ  
ละครแบบฑิมะน้ีคงไมเปนท่ีรูจักในสมัยหลัง และในตํารานาฏยศาสตรมิไดกลาวไว
ชัดเจนนัก 
   ๑.๗ อีหามฤคะ (อีหามฺฤค) ละคร ๔ องก บางก็วา ๔ องก 
ตัวเอกเปนเทพเจา หรือมนุษยท่ีมีชื่อเสียง โครงเร่ืองเกี่ยวกับความปรารถนาจะได
หญิงสาว ซึ่งสวนใหญจะเปนชาวสวรรค และบรรลุถึงไดยาก อันบงชี้จากคําท่ีใช
เรียกประเภทของละคร  วา อีหามฺฤค ซึ่งหมายถึง ความปรารถนา (อีหา) จะได
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กวาง (มฺฤค) เน้ือหาเกี่ยวกับความรักและความสุข อาจจบแบบไมสมหวัง แตไมมี
การตาย โดยเปนการผสมระหวางตํานานและจินตนาการของกวี ตัวอยางเชน    
บทละครเร่ืองกุสุมุเศขรวิชยะ (กุสุมุเศขรวิชย)  
   ๑.๘ องกะ (องฺก) หรือ อุตสฤษฏางกะอุตสฤษฏางกะอุตสฤษฏางกะอุตสฤษฏางกะ (อุตฺสฺฤษฺฏางฺก) 
โดยมากมีองกเดียว บางก็วาเปนองกท่ีเสริมเพิ่มเขามา ใชเปนละครโหมโรงกอน
เลนเร่ืองจริง หรือสรุปเร่ืองท้ังหมด โดยนําเคาเร่ืองมาจากเร่ืองท่ีรูจักกันดี ภรตมุนี
เสนอวากวีอาจใชจินตนาการสรางโครงเร่ืองขึ้นใหมก็ได แตตัวละครเปนมนุษย
เทาน้ัน เน้ือหาเปนเร่ืองเศรา แตไมมีการตาย เปนการครํ่าครวญของผูท่ีอยากจะ
ตาย เชนหญิงท่ีครํ่าครวญจากการสูญเสียเพราะสงคราม แตไมไดแสดงการสูรบ
ดังกลาวบนเวที ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง ศรรมิษฐายยาติ (ศรฺมิษฺฐายยาติ) 
   ๑.๙ วีถี คลายกับ ภาณะ คือเปนบทละครองกเดียว เปน
เร่ืองตลกขบขัน หรือเร่ืองความรักแตมีตลกแทรก อาจแสดงคนเดียว หรือสองคนก็
ได และยังเนนการเตนรําดวย ตัวอยางบทละครประเภทวีถี ไดแก เร่ือง มาลวิกา 
(ไมใชเร่ืองมาลวิกาคนิมิตร) สวนบทละครเร่ืองมาลตีมาธวะ แมมีการอางไวในตํารา
นาฏยศาสตร แตก็ไมอาจกลาวไดวาเปนละครแบบวีถี เน่ืองจากเฉพาะองกแรก
เทาน้ันท่ีมีลักษณะคลายละครวีถี 
   ๑.๑๐    ประหสนประหสนประหสนประหสนะ (ปฺรหสน) เปนละครขบขัน ตัวเอกและตัว
ละครจะเปนใครก็ได  มีการใชชั้นปฏิภาณและศิลปะเชิงกวี อาจแบงไดเปน           
๒ ประเภท คือ สุทธะ (สุทฺธ) หรือแบบธรรมดา ตัวละครอาจเปนภิกษุ พราหมณ 
คนรับใช หรือคนพิการ อีกประเภทคือ สังกีรณะ (สํกีรฺณ) หรือแบบพิเศษ ตัวละคร
มักเปนคนต่ําตอย เชน โสเภณี นักดนตรี ทาส โจร ตัวละครชั้นต่ําจะพูดภาษา
ปรากฤตชั้นต่ําหรือภาษาถิ่นของตน ตัวอยางเชน บทละครเร่ืองหาสยารณวะ (หาสฺ
ยารณว) และเร่ือง ธูรฺตสมาคมะ (ธูรตสมาคม) 
   นอกจากน้ียังอาจเพิ่มละครอีกชนิดหน่ึง ท่ีเรียกวา มหานาฏ
กะ (มหานาฏก) เปนนาฏกะท่ีมี ๑๐ องกหรือมากกวา เชนเร่ือง พาลรามายณะ 
(พาลรามยณ) หรือเร่ือง หนุมานนาฏกะ (หนุมานฺนาฏก) 
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        ๒๒๒๒. . . . อุปรูปกะ อุปรูปกะ อุปรูปกะ อุปรูปกะ  
  อุปรูปกะ (อุปรูปก) หมายถึง รูปกะขนาดยอม (อุป หมายถึง 

เปนรอง) ไมคอยจะมีผูกลาวถึงรายละเอียดมากนัก มีดวยกัน ๑๘ ชนิด ดังน้ี  
   ๒.๑ นาฏิกา มีลักษณะคลาย นาฏกะ และประกรณะ แต

ขนาดสั้นวา คือมี ๔ องก ตัวละครมักเปนสตรี มีพระเอกเปนพระราชาเสมอ 
เน้ือหาเปนเร่ืองท่ีกวีคิดขึ้นใหม เกี่ยวของกับความรัก และการครอบครอง
อาณาจักร ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง รัตนาวลี (รตฺนาวลิ) 

   ๒.๒ โตรฏกะ (โตฺรฏก) อาจมี ๕, ๗, ๘ หรือ ๙ องก เน้ือหา
เกี่ยวกับมนุษย แตอาจ  มีเร่ืองสวรรคบาง และมีตัวตลก (วิทูษกะ) ทุกองก บท
ละครท่ีนับเปนตัวอยางของโตรฏกะ คือเร่ือง วิกรโมรวศี (วิกฺรโมรฺวศี) 

   ๒.๓ โคษฏิ (โคษฺฏิ) เปนบทละครองกเดียว มีตัวละครชาว 
๙-๑๐ คน ตัวละครหญิง ๕-๖ คน เน้ือหาเกี่ยวกับความรัก เชน บทละครเร่ือง ไร
วตะมทนิกา (ไรวตมทนิกา) 

   ๒.๔ สัฏฏกะ (สฏฏก) เปนบทละครท่ีดําเนินตามแบบแผน
นาฏิกา แตเน้ือหาเปนเร่ืองนาตื่นเตนมหัศจรรย มีกี่องกก็ได เชน บทละครเร่ือง 
ชวนิกานตระ (ชวนิกานฺตฺร) ใชภาษาเดียว อาจเปนสันสกฤตหรือปรากฤตก็ได แต
วิศวนาถะมีความเห็นวาสัฏฏะตองใชภาษาปรากฤตลวน และยกตัวอยางบทละคร
เร่ือง กรรปูรมัญชรี (กรฺปูรมฺชรี) 

   ๒.๕ นาฏยราสกะ (นาฏยราสก) สวนใหญจะเนนการเตน
และขับรอง เน้ือหาวาดวยความรักและความสนุกสนาน มีองกเดียว ตัวอยางเชน 
บทละครเร่ือง นรรมวตี (นรฺมวตี) และวิลาสวตี  

   ๒.๖ ปรัสถานะ (ปรสฺถาน) มีลักษณะเชนเดียวกับ นาฏยราส
กะ แตตัวละครเปนคนชั้นต่ําสุด พระเอกและนางเอกเปนทาส  มีการใชดนตรีและ
การเตนรําเปนองคประกอบหลัก มีดวยกัน ๒ องก ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง 
ศฤงคารติลก (ศฺฤงฺคารติลก) 

   ๒.๗ อุตตัถยะ (อุตฺตถฺย) หรือ อุลลัปยะอุลลัปยะอุลลัปยะอุลลัปยะ (อุลฺลปฺย) เปนละคร
องกเดียว เน้ือหาเกี่ยวกับปกรณัม แสดงอารมณรัก สนุกสนาน และเห็นอกเห็นใจ 
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มีบทสนทนาสลับกับการขับรอง ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง เทวีมหาเทวะ (เทวีมหา
เทว)  

   ๒.๘ กาวยะ  (กาวฺย) เปนเร่ืองเกี่ยวกับความรัก มีองกเดียว 
สลับดวยบทรอยกรองและดนตรี ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง ยาทโวทยะ (ยาท
โวทย)  

   ๒.๙ เปรงขณะ (เปฺรงฺขณ) หรือ เปรกษาณกะเปรกษาณกะเปรกษาณกะเปรกษาณกะ (เปฺรกฺษาณก) 
เปนบทละครองกเดียว วาดวยสงคราม ตัวเอกมีในฐานะไมสูงนัก ตัวอยางเชน   
บทละครเร่ือง วาลิวธะ (วาลิวธ) 

   ๒.๑๐ ราสกะ    (ราสก) หรือ    หาสกะหาสกะหาสกะหาสกะ (หาสก) เปนละครตลก
องกเดียว มีตัวละคร ๕ ตัว พระเอกนางเอกมีฐานะในสังคม นางเอกเปนคนมี
ปญญา แตพระเอกเปนคนโง ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง อเนกมูรตตะ 
(อเนกมูรฺตฺต) และเมนกาหิตะ (เมนกาหิต) 

   ๒.๑๑ สัลลาปกะ (สํลาปก) มี ๑, ๓ หรือ ๔ องกก็ได พระเอก
เปนคนนอกรีต เน้ือหาเกี่ยวกับความขัดแยง การหลอกลวง สงคราม หรือความ
รุนแรง ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง มายากาปาลิกะ (มายากาปาลิก) 

   ๒.๑๒ ศรีคทิตะ (ศฺรีคทิต) เปนละครตลก มีองกเดียว เปด
ฉากดวยพระศรี หรือเทพีแหงโชคลาภ โดยมีการสวดและการขับรองสลับกันไป  
ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง กรีฑารสาตละ (กฺรีฑารสาตล) 

   ๒.๑๓ ศิลปกะ (ศิลฺปก) เปนละคร ๔ องก ฉากอยูในบริเวณ
ท่ีเผาศพ พระเอกเปนพราหมณ พระรองเปนคนนอกวรรณะ เน้ือหาวาดวยความ
มหัศจรรยและมนตรมายา ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง กนกาวตีมาธวะ (กนกาวตี
มาธว) 

   ๒.๑๔ วิลาสิกา หรือ ลาสิกา เปนละครเนนความสนุกสนาน 
มีองกเดียว เน้ือหาเกี่ยวกับความรัก หรือผจญภัย โดยมีเร่ืองตลกบองตื้นเขามา
แทรก แตไมมีการอางชื่อละครประเภทน้ีในตํารานาฏยศาสตร 

   ๒.๑๕ ทุรมัลลิกา (ทุรฺมลฺลิกา) เปนละครตลก ๔ องก แตละ
องกมีพระเอกและเพื่อนของพระเอกเปนผูดําเนินเร่ือง ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง 
พินทุมตี (พินฺทุมตี)  
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   ๒.๑๖ ประกรณิกา (ปฺรกรณิกา) ไมปรากฏรายละเอียด    
แตปกติถือวาเปนนาฏิกะประเภทหน่ึง ไมมีการอางเชื่อละครประเภทน้ีในตํารา
นาฏยศาสตร  

   ๒.๑๗ หัลลีศะ (หลฺลีศ) เปนละครเนนความสนุกสนาน 
ประกอบดวยการขับรองและเตนรํา สวนใหญแลวมีองกเดียว ผูแสดงชายคนเดียว 
และผูแสดงหญิงอีก ๘ หรือ ๑๐ คน ตัวอยางเชน บทละครเร่ือง เกลิไรวตกะ      
(เกลิไรวตก) 

   ๒.๑๘ ภาณิกา ละครตลก องกเดียว ไมปรากฏชัดวามี
ลักษณะเชนไร แตตัวอยางในคัมภีรสาหิตยทรรปนะ คือ บทละครเร่ือง กามทัตตา 
(กามทตฺตา) 

   ชนิดยอยของอนุรูปกะน้ันมีกลาวไวไมสูจะตรงนัก บางก็วามี 
๑๘ ชนิด บางก็วา ๒๐ หรือมากกวา เชน ยังมีอุปรูปกะชนิดฉายานาฏะ (ฉายา
นาฏก) และนรรตนกะ (นรฺตนก) เปนตน 

 

สรปุสรปุสรปุสรปุ    
บทละครภาษาสันสกฤตแบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ รูปกะ 

และอุปรูปกะ แตละชนิดยังแบงออกไดเปน ๑๐ และ ๑๘ ชนิดยอยตามลําดับ แมบท
ละครภาษาสันสกฤตท่ีถายทอดมาเปนภาษาไทยจะมีจํานวนไมมากนัก แตสวนใหญ
เปนบทละครท่ีมีขนาดใหญ และมีองคประกอบตางๆ คอนขางครบถวน ดังตัวอยาง
บทละครบางเร่ืองท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูเขียนหวังวาความรูเกี่ยวกับประเภท
ของละครภาษาสันสกฤตเหลาน้ีนาจะมีสวนชวยใหผูอานเกิดความสนใจคนควา
เกี่ยวกับละครสันสกฤตมากขึ้น หรืออาจนําไปสูการแปลบทละครในภาษาดังกลาวมา
สูภาษาไทยมากขึ้นก็เปนได. 

 

เอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิ 
กุสุมา  รักษมณี. การวิเคราะหวรรณคดไีทยตามทฤษฎวีรรณคดีสันสกฤตการวิเคราะหวรรณคดไีทยตามทฤษฎวีรรณคดีสนัสกฤตการวิเคราะหวรรณคดไีทยตามทฤษฎวีรรณคดีสนัสกฤตการวิเคราะหวรรณคดไีทยตามทฤษฎวีรรณคดีสนัสกฤต. กรุงเทพฯ  

 : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา 
 พระ, ๒๕๔๙. 



จุ ล ส า ร ส า ส น ไ ท ย  | ๑๑๕ 

จําลอง สารพัดนึก. ประวัตวิรรณคดสีนัสกฤตประวัตวิรรณคดสีนัสกฤตประวัตวิรรณคดสีนัสกฤตประวัตวิรรณคดสีนัสกฤต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  
 ๒๕๔๖. 
ดุษฎี  มาลากุล, ผูแปล.     เทวีวาสวทตัตา เทวีวาสวทตัตา เทวีวาสวทตัตา เทวีวาสวทตัตา : : : : นาฏกิาสันสกฤตนาฏกิาสันสกฤตนาฏกิาสันสกฤตนาฏกิาสันสกฤต. กรุงเทพฯ : องคการคา 
 ของคุรุสภา, ๒๕๐๔. 

ธวัชชัย  ดุลยสุจริต. “การศึกษาวิเคราะหบทละครสันสกฤต อภิชฺานศากุนฺตลมฺ  
 องกท่ี ๑-๒” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 
 สันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 ศิลปากร, ๒๕๕๕. 

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. ศกุนตลา มทันะพาธา ทาวแสนปม และศกุนตลา มทันะพาธา ทาวแสนปม และศกุนตลา มทันะพาธา ทาวแสนปม และศกุนตลา มทันะพาธา ทาวแสนปม และ 
    บอเกดิแหงรามเกยีรติ์บอเกดิแหงรามเกยีรติ์บอเกดิแหงรามเกยีรติ์บอเกดิแหงรามเกยีรติ.์  กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๔๙๕. 
ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ. อทิธิพลวรรณกรรมตางประเทศทีม่ตีอวรรณกรรมไทยอทิธิพลวรรณกรรมตางประเทศทีม่ตีอวรรณกรรมไทยอทิธิพลวรรณกรรมตางประเทศทีม่ตีอวรรณกรรมไทยอทิธิพลวรรณกรรมตางประเทศทีม่ตีอวรรณกรรมไทย.... กรุงเทพฯ  
 : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๘.   
วรรณคดขีองเจาพระยาพระคลัง วรรณคดขีองเจาพระยาพระคลัง วรรณคดขีองเจาพระยาพระคลัง วรรณคดขีองเจาพระยาพระคลัง ((((หนหนหนหน).).).). พระนคร : แพรพิทยา, ๒๕๑๕. 
Burrow, T. Sanskrit Language. Second Edition. London: Faber and Faber, 
1965. 
Kale, M.R.(Edit.) The Abhijñānaśākuntalam of Kālidāsa. Fifth  
 Edition. Delhi: Motilal Banarsidass, 1920. 
_____. A Higher Sanskrit Grammar . Delhi: Motilal Banarsidass,  
 1961.  

 Keith, A. B. The Sanskrit drama in its origin, development,  
  theory & practice, (Delhi : Motilal Banarsidass, 1992),  
  166. 

MacDonell, A. A. A Practical Sanskrit Dictionary . Oxford:  
 Oxford University Press, 1924. 
_____. A History of Sanskrit Literature . Delhi : Motilal  
 Banarsidass, 1971. 
Maurer, Walter Harding. The Sanskrit Language. London: Curzon  
 Press, 1995. 
Shastri, Surendra Nath. The Laws and Practice of Sanskrit  
 Drama (An investigation into the cannons of Sanskrit  
 dramaturgy and their application to some principal  
 plays in Sanskrit), Volume One. Varanasi : The  
 Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1961.    


