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การจัดทําจุลสารลายไทยฉบับพิเศษ    วันภาษาไทยแหงชาติเปน     
กิจกรรมที่ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
ดําเนินติดตอกันมาเปนปที่ ๒ แลว   เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยและนักศึกษา  
ผูที่รักทางการคิดและการเขียนมีโอกาสแสดงทัศนะที่นาสนใจเกี่ยวกับภาษา  
วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเปนกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อรวมงาน  
วันภาษาไทยแหงชาติ  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๔  ซึ่งจัด ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   

การจัดทําจุลสารฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีดวยความรวมแรงรวมใจจาก
หลายฝาย  คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทยทุก
ทานที่สงบทความมารวมเปนเกียรติในครั้งนี้  ขอขอบคุณนักศึกษาที่รวม
สงผลงาน  จัดรูปเลม  และพิมพตนฉบับ  ตลอดจนขอขอบคุณ        โรง
พิมพไบรทสตาร พริ้นติ้งที่กรุณาจัดพิมพจนสําเร็จเปนรูปเลม            อัน
สมบูรณและสวยงาม 
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รังรอง   นิลประภัสสร ∴

 
 

 
     คือความภาคภูมิใจไทยทัง้ผอง  คือพี่นองมีไวใชกลาวขาน 
คือประโยชนเรียนร่ําทํางานการ  คือวัฒนธรรมสืบสานสงัคมไทย 
     คุณคาหนึง่คือภูมิใจไทยทั้งชาต ิ เพราะแสดงเอกราชประกาศได 
ดวยมิใชทาสเขาเราภูมิใจ   อยูภาคใดภาษาใดไทยดวยกัน 
     คุณคาสองคือมีไวใชส่ือสาร  จะฟง-พูด-เขียน-อาน งานสรางสรรค 
ยอมส่ือความเขาใจไดครบครัน  ความขัดแยงลดพลันชาติมั่นคง 
     คุณคาสามคือปจจัยใชศึกษา  ทุกวชิาไดรับดับความหลง 
มีความรูมงีานทําดังจํานง  เลี้ยงชพีใหยืนยงดํารงนาน 
     คุณคาสี่คือวัฒนธรรมอันล้ําคา ความเปนมาของไทยไดสืบสาน 
ชวยถายทอดชีวิตไทยในกอนกาล  แลวเวียนผานเจริญมาเวลานี ้
     และนี่คือ “ภาษาไทย” ยิ่งใหญนัก ไทยควรรักชูเชดิเทิดศักดิ์ศรี 
เทิดคุณคารักษาไวใหจงด ี  เทิดเอกลักษณที่เรามีศรีชาติไทย 
     แตทุกวนันี ้. . .    ตางชาตมิีอํานาจผงาดใหญ 
เด็กไทยจงึหลงเหลงิระเริงไป  “ภาษาแม” เขากลับใชใหเพีย้นกนั 
     พูด-เขียนเทศปนไทยจนวายวุน ภาษาสนุทร วรรณกรรม คําสรางสรรค 
สะกดผิด ผิดความหมายไมสําคัญ ถอยสื่อสารแปรผันจนอนัตราย 
     ถึงเวลาแลวสินะ . . .   เราควรจะรวมพลัง . . . ยังไมสาย 
สรางสํานกึเดก็ไทยใหเสียดาย  หากภาษาสูญสลายมลายไป 
     อยารอใหถึงวนันั้น   จงรวมกันกูคนืฟนฟูใหม 
เด็กทั้งชาติรูคุณคาภาษาไทย  สรางสรรคใหไทยเปนไทยไปชั่วกาล 

 
  

 

                                                        
∴  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 ๒  

  
ราตรี  ธนัวารชร ∴ 

 
 ภาษาคือ ความคิดของมนุษยซึ่งเปนนามธรรม  มนุษยสมมติส่ิงที่เปนนามธรรมนั้นออกมาเปน
รูปธรรมคือ สัญลักษณ  มีองคประกอบที่สําคัญคือ ประกอบดวยเสียงและความหมาย  มนุษยใช
ระบบสัญลักษณดังกลาวเปนเครื่องมือในการสื่อสารความคิด ความรู ความรูสึก อารมณ ฯลฯ     ใน
ฐานะเปนผูสงสาร คือ ผูพูดหรือผูเขียน  ไปยังผูรับสาร คือ ผูฟงหรือผูอาน  เพื่อสรางความเขาใจซ่ึงกัน
และกัน๑   การที่ผูรับสารจะเขาใจสาระของผูสงสารไดเปนอยางดีนั้นตองขึ้นอยูกับภาวะทางกาย จิต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญญา  ซึ่งตองมีภาวะสมดุลยพอดีกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร  ดังนั้นในขณะ
ที่เราสงสาร  ผูพูดหรือผูเขียนจึงตองคํานึงถึงสภาวะตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องเพศ วัย ระดับการศึกษา 
ฯลฯ ของผูฟงและผูอานรวมทั้งโอกาสที่จะสงสารซึ่งกันและกันดวย 
 สําหรับภาษาไทยของเรา  เราชาวไทยทุกคนควรตองรูตระหนักและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พอขุนรามคําแหงมหาราช  ผูทรงคิดประดิษฐอักษรไทยใน พ.ศ. ๑๘๒๖  และใน พ.ศ. ๑๘๓๕ ไดทรง
ใหจารึกเลาประวัติของพระองคทานเองและเลาถึงสภาพอาณาจักรสุโขทัยทั้งทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ  สังคม สภาพบานเมือง ตลอดจนอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยในรัชสมัยของพระองค
ทานเองและสมัยตอๆ    มา    ดังนั้นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพอขุนรามคําแหงมหาราชจึงถือไดวาเปน 
“หลักฐานสําคัญทางภาษาอันดับแรก   ซึ่งเปนประโยชนตอวงการศึกษาทางภาษา  วรรณกรรม 
โบราณคดี   โดยเฉพาะทางประวัติศาสตรของเราชาวไทยทุกคน”๒ 
 ชาติใดก็ตามที่มีภาษาของตน  ทําหนาที่ส่ือสารความคิดซึ่งเปนนามธรรมตางๆ ไดอยางถูกตอง
แจมชัด จึงถือไดวา ชาติหรือประเทศนั้นๆ มีความเจริญทางวัฒนธรรม ฯลฯ ดังนั้นการที่ประเทศไทย
ของเรามีภาษาประจําชาติมาเปนเวลากวา ๗๑๘ ปแลวนี้  แสดงวาประเทศไทยของเรามีความเปนเอก
ราช  และมีความเจริญทางวัฒนธรรม ฯลฯ   กวาอีกหลายๆ   ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย   หลาย
ประเทศยังไมมีตัวอักษรที่จะใชเปนภาษาประจําชาติของเขาเลย     ปจจุบันนี้หลายประเทศในภูมิภาค
ดังกลาวซึ ่งไดรับอิสระจากการเปนอาณานิคมจากประเทศตะวันตก  เชน ประเทศมาเลยเซีย        
                                                        

∴ รองศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๑ ราตรี ธันวารชร, การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร เลม ๑ ระบบเสียงในภาษาไทย 

(กรุงเทพ: ภาควชิาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙), หนา ๔. 
๒  ราตรี ธันวารชร, การศึกษาคําในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพอขุนรามคําแหงมหาราช, พิมพครั้งที่ ๒ 

(กรุงเทพ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๑. 
 



 ๓  

เขากําลังพยายามสรางตัวอักษรของชาติของเขาซึ่งเรียกวา บาหะซาร ๓(bahasar) และเริ่มบังคับให
ประชาชนชาวมาเลยใชภาษามาเลยแทนภาษาอังกฤษ  เมื่อเวลาตองใชภาษาติดตอเปนทางการ เชน 
ในธนาคาร  เจาหนาที่ธนาคารจะใชภาษามาเลยในการติดตอกับลูกคา  ยกเวนลูกคาเปนชาวตาง-
ประเทศเขาจึงจะยอมพูดภาษาอังกฤษดวย๔  นอกจากนี้ภาษาไทยของเราจัดอยูในภาษาตระกูลไท ซึ่ง
ศาสตราจารย ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล  ไดศึกษาวิจัยภาษาในภูมิภาคเอเชียอาคเนยแลวพบวา   
“ภาษาตระกูลไทยเปนตัวการสําคัญที่กําหนดแบบหลักในเบาหลอมของภาษาในเอเชีย
อาคเนย”๕  ดังนั้นเราจึงควรภูมิใจที่เรามีภาษาไทยซึ่งอยูในภาษาตระกูลไทเปนภาษาประจํา
ชาติของเรามาเปนเวลานานแลว 
 เมื่อประเทศไทยมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติมาเปนเวลานาน ภาษาจึงเปนของชาวไทย
ทุกคน  หรือกลาวกลับกันวาชาวไทยทุกคนก็เปนเจาของภาษาไทย  ดังนั้นชาวไทยทุกคน ทุกระดับ 
และทุกอาชีพ   ไมวาจะเปนผูบ ริหารราชการแผนดิน   ขาราชการ   ผู ดํา เนินรายการทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ผูอานขาว  นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชน  ทุกคนควรรูและ
เห็นตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยของเรา  เราชาวไทยจะแสดงออกซึ่งจิตสํานึกดังกลาวดวย
วิธีใชภาษาไทยทั้งในการเขียนและการพูดใหถูกตองตามระบบเสียง  ระบบการเขียน  ระบบคํา  และ
ไวยากรณของภาษาไทย 
 ในกระแสโลกาภิวัตนทุกอยางดําเนินไปถึงกันและกันอยางรวดเร็ว ทันใจ แบบอยางในการ
ธํารงรักษาภาษาไทยที่ถูกตองจึงขึ้นอยูกับภาษาพูดหรือการพูดเปนสําคัญ    ดังนั้นบทความเรื่องนี้จะ
ขอเนนความสําคัญในการออกเสียงเวลาพูด 
 ทุกคนรูตระหนักดีอยูแลววาเยาวชนของเราจะเรียนรูแบบอยางจากสิ่งที่เขาไดยินไดฟงทกุๆ วนั  
ไมวาจะเปนรายการสัมภาษณผูบริหารราชการแผนดิน  ไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง   เปนตน  หรือผูที่ทําหนาที่ทางสื่อสารมวลชนไมวาจะเปนนักจัดรายการทางวิทยุหรือ
โทรทัศน  ทุก ๆ คนที่ทําหนาที่ดังกลาวควรรูตระหนักถึงความสําคัญของตนในการออกเสียงใหเปน
แบบอยางที่ดี    แตในปจจุบันถาทานสังเกตเวลาฟงวิทยุหรือดูโทรทัศนจะพบวา  บุคคลกลุมที่กลาว
ขางตน   สวนใหญเมื่อเวลาพูดโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจหรือพูดเร็ว ๆ  จะออกเสียงคําที่มีพยัญชนะตน ร 

                                                        
๓ ราตรี ธันวารชร, เรื่องเดิม, หนา ๒.   
๔ คําบรรยายของดร. อมรา  ประสิทธิรัฐสินธุ  “เรื่องปริบททางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยปจจุบัน”       

บรรยายในการสัมมนาทางวิชาการของภาควิชาภาษาไทย         คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เรื่อง 
“ภาษาและวรรณกรรมไทยในสหัสวรรษใหม” จัดระหวางวันที่ ๒–๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔. 

๕ คุณหญิง สุริยา รัตนกุล, นานาภาษาในเอเชียอาคเนย (กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย  
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๑), หนา ๒๒๙. 



 ๔  

เรือ เชน คําวา รัก เปน ๒ กลุม คือ กลุมแรกออกเสียงเปน /รัก/   กลุมที่สองซ่ึงอาจจะมีจํานวนมากกวา
กลุมแรกจะออกเสียงเปน /ลัก/  และอาจารยภาคภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดศึกษาวิจัยกลุมนักเรียนมัธยมปลายพบวา  รอยละ ๙๐ ของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียน
ชายจะออกเสียง “ร เรือ” เปนเสียง “ล ลิง” ๖    การออกเสียง  “ร เรือ” กับ “ล ลิง”  เหมือนหรือตางกัน
อยางไร   ทานผูอานอยากจะทราบหรือไม 
 การออกเสียง “ร เรือ” กับ “ล ลิง”   ในทางสัทศาสตรจะออกเสียงตางกัน   กลาวคือ  ถาทานจะ
ออกเสียง  “ร เรือ”    ทานตองทําปลายลิ้นใหมีลักษณะออนตัวที่สุดจนสามารถกระดกขึ้นแตะหลังฟน
ไดหลายๆ คร้ัง   ดังนั้นเสียง “ร เรือ” จึงจัดใหเปนเสียงพยัญชนะรัว (Rolled)๗  สวนเสียง “ล ลิง” นั้น  
ในขณะที่เปลงเสียง   ทานจะตองยกปลายลิ้นขึ้นปดบริเวณปุมเหงือกและเพดานตรงสวนกลางไว  และ
ปลอยลมออกมาทางขาง ๆ ล้ิน  เราจึงจัดให “ล ลิง” เปนเสียงพยัญชนะขางหรือขางลิ้น (Lateral)๘  แต
ทั้งเสียง “ร เรือ”  และเสียง “ล ลิง” ตางเปนเสียงกองเหมือนกัน  ดังนั้นเวลาออกเสียงถาเราเอามือแตะ
บริเวณลูกกระเดือก  เราจะรูสึกวาบริเวณนั้นสั่นสะเทือนเหมือนกัน   ดังนั้นถึงแมเสียง “ร เรือ”  กบัเสยีง 
“ล ลิง” จะเปนเสียงกองเหมือนกันแตก็มีลักษณะการออกเสียงที่แตกตางกัน  เราชาวไทยจึงควรฝก   
ออกเสียง “ร เรือ” เปรียบเทียบกับเสียง “ล ลิง” ทุกเชา 
 ทั้งเสียง “ร เรือ” และเสียง “ล ลิง”  มีความสําคัญตอระบบเสียงในภาษาไทยของเราเปนอยาง
มาก  กลาวคือเสียงพยัญชนะทั้งสองตางมีความหมายในภาษา   ที่วามีความหมายก็คือ คําคําหนึ่งซึ่ง
ประสมสระเสียงเดียวกัน และ/หรือมีตัวสะกดและมีเสียงวรรณยุกตเสียงเดียวกัน  ถาเพียงเปลี่ยนเสียง
พยัญชนะตนจาก “ร เรือ” เปน “ล ลิง”  จะมีผลใหความหมายของคํานั้นเปลี่ยนแปลงไปทันที  ผูเขียน
ไดเปดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕  แลวพบวาคําที่มีลักษณะดังกลาวมีจํานวน 
ถึง ๙๓ คู  ซึ่งเราสามารถใชเปนคูเทียบเสียง (Minimal pair) หาหนวยเสียง “ร เรือ”  และ “ล ลิง”  ใน
ภาษาไทยไดเลย    เชน  รก - ลก, รง - ลง, รด - ลด, รน - ลน, รน - ลน,  รน - ลน,  รบ - ลบ, ฯลฯ    
รอก - ลอก,  รอง - ลอง,  รอง - ลอง,  รอด - ลอด ฯลฯ    ระ - ละ,   รัก - ลัก, รัง - ลัง, ฯลฯ แรง – แลง, 
แรง – แลง, แระ – และ, โร – โล, โรง – โลง, โรม – โลม, ไร – ไล   และ ไร – ไล 
 
 
 
                                                        

๖ อมรา ประสิทธิระฐสินธุ,  เรื่องเดิม. 
๗ กาญจนา นาคสกุล, ระบบเสียงภาษาไทย , พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมาวิทยาลัย, 

๒๕๔๑), หนา ๘๓. 
๘ เรื่องเดียวกัน  หนาเดียวกัน.  
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 ในบทความเรื่องนี้ขอยกตัวอยางคํา ๓ คูใหเห็นดังนี้คือ รบ – ลบ, รัก – ลัก และ ราด – ลาด 
 คูแรก รบ – ลบ คําวา “รบ” เปนคํากริยาแปลวาสูกัน, ตอสู ในทางศึก  หรือแปลวาสู   เชน 
รบหญาไมชนะ  อีกความหมายคือ เราเอาใหได  ในคําซอน รบเรา สวนคําวา “ลบ” เปนคํากริยา
แปลวา ทําใหหายไปดวยอาการเช็ดหรือถู    เชน ชวยลบกระดานใหครูหนอย  หรือแปลวาทําใหหายไป 
เชน น้ําลบฝง  หรือแปลวา หักออก หรือ ชักออก ใชในวิชาเลขคณิต เชน เอา ๖ ต้ัง ลบดวย ๔ เหลือ ๒ 
 คูที่สอง รัก-ลัก คําวา “รัก” เปนคํากริยาแปลวา ชอบอยางผูกพันพรอมดวยชื่นชมยินดี เชน 
ทศกัณฐรักนางสีดา  สวนคําวา ลัก เปนคํากริยาแปลวา ลอบทําในสิ่งที่ตนไมมีสิทธิ์หรือไดรับอนุญาต 
เชน เด็กลักสูบบุหร่ี  หรืออาจแปลวาทําอาการเชนนั้นโดยทุจริตผิดกฎหมาย เชน ลักทรัพย 
 สวนคูสุดทาย  ราด-ลาด  คําวา “ราด” เปนคํากริยาแปลวาเทของเหลว ๆ  เชน น้ําใหกระจาย
แผไป หรือ เพรื่อ เร่ียรายไปทั่ว เชน ราดน้ํา, ราดยาง, กวยเตี๋ยวราดหนา  สวนคําวา “ลาด” เปน
คํากริยาเชนเดียวกัน แปลวา เอาส่ิงที่มวนอยูปูแผออกไป เชน ลาดพรม, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มี
อาการคลายคลึงเชนนั้น 
 ลักษณะการที่มีคําคู ๆ กันขางตนเปนวิธีหนึ่งในการสรางคําขึ้นใชในภาษาตระกูลคําโดด
เรียกวา วิธีแปลงคํา (Derivational Process) โดยใชหนวยเสียงสําคัญในภาษาเปนเครื่องมือในการ
สรางคําใหมข้ึนใชในภาษา 
 ทานคงจะเห็นแลววาทั้งเสียง “ร เรือ” และ “ล ลิง” ออกเสียงแตกตางกัน  และมีความสําคัญ
ตอระบบเสียงในภาษาไทยเปนอยางมาก  ดังนั้นในฐานะที่เราเปนเจาของภาษาไทยรวมกัน  ภาษาจะ
เปนอยางไร  จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไมอยางไร  ข้ึนอยูกับเจาของภาษาทุกคน  ถาเรายอมใหเสียง      
“ร เรือ” เปลี่ยนแปลงไปจริง ๆ ระบบเสียงพยัญชนะตนในภาษาไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไป  และเราจะมี
คําพองเสียงเพิ่มข้ึนถึง ๑๘๖ คํา  ถาเรารักษารูปคําที่ข้ึนตนดวย “ร เรือ”  ไวก็ยังดี  แตสมมติวาถาเรา
ออกเสียงไมชัดและออกเปน “ล ลิง”  และเขียนเปน “ล ลิง” ดวย  เราคงมีปญหาในเรื่องความหมาย
ของคํา  เราคงตองตีความคําคํานั้นวาหมายความวาอะไร  เชน พูดวา “ทด-สะ-กัน-ลัก-นาง-สี-ดา” 
ประโยคนี้อาจมีสองความหมายคือ ทศกัณฐรักนางสีดา  และ ทศกัณฐลักพานางสีดา  ใชหรือไม  ทาน
ในฐานะเจาของภาษาไทยตองการใหสิ่งนี้เกิดขึ้นไหม  ถึงแมวาภาษายอมเปลี่ยนแปลงไปตาม
ธรรมชาติของภาษาอยูแลวดังเชน กรมหมื่นพิทยาลงกรณไดเขียนไวในหนังสือ ผสมผสาน: ชุดที่ 
๓  วา  “ธรรมดาภาษายอมมีเวลาแปรไปตามคราวตามสมัยทุกชาติ   ทุกภาษา  แตถาภาษาใดมีผูรู
คอยปองกันแกไขอยูแลว     ภาษานั้นถึงจะแปรไปก็คอย ๆ เปนไปทีละนอย ตามควรแกสมัย  และถา
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ภาษาใดผูมีความรูไมคอยปองกันแกไข  ปลอยใหตกไปอยูในความเดาของผูที่ไมมีความรูถึงมูลศัพท
เปนตนคิดใชข้ึนแลว  ภาษานั้นยอมแปรไปโดยรวดเร็วกวากาลที่ควร” ๙ 
 ทานผูอานที่รัก ทานไดรูและเห็นตระหนักแลววา ภาษาไทยเปนของชาวไทยทุกคน  ดังนัน้เสยีง 
“ร เรือ” ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้  ทานจะยอมใหเปลี่ยนไปตามธรรมชาติอยางชาๆ หรือไม
เปลี่ยนไปเลย  หรือจะใหมันเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  ข้ึนอยูกับทานผูเปนเจาของภาษาไทยทุกคน  
ผูเขียนขอถามทานวา ทานจะยินยอมใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับภาษาไทยของเราหรือ  ถามทานใน
ฐานะที่ทานเปนเจาของภาษาไทย   เพราะภาษาไทยเปนของชาวไทยทุกคนมิใชหรือ 
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⌫ 
                                  ถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล Ρ 

 
เมื่อปพุทธศักราชสองพันหารอยสิบ  ฉันไดเขามาในแดนโดมเปนครั้งแรก  (มั๊ง – ถาเคย

เขามากอนหนานั้นก็จําไมไดแลว).. 
เอา  ใชดินสอกับกระดาษอยูนั่นแหละ  คอมก็มี  เดินสามกาวก็ถึง  ทําไมไมรูจักใช 
สามกาวถึงนะจริงคะ  เพราะฉันกับเพื่อนรวมหองอยูคอนโด  (หรูหรา  อยูกลางใจเมือง  มี

ยามยี่สิบส่ีชั่วโมง  ที่จอดรถสะดวก  ฯลฯ  นี่คําโฆษณา)  ที่กวางสี่เมตรยาวหกเมตรหยอนสิบ
เซนติเมตร 

ใชคอมนะไมไดอารมณหรอก  ฉันเถียง  นักเขียนเขียนไปก็ตองคิดไป  เงยหนาขึ้นมาจาก
ขอความ  เราก็ตองตาลอยจินตนาการโนนนี่  พอเงยหนาเจอจอเลยติดกรอบกันพอดี  

เพื่อนรูทัน  เฮย  แคเปดเครื่องยังไมกลาเลย  อยามาอางจินตนาการ 
เออ  เออ  เขียนชา  เอย  พิมพชา  เปลืองไปอีก  คาไฟยิ่งแพงอยู 
ตามใจเธอ  ฉันก็จะเขามุมของฉันละ 
วาแลวเขาก็เดินอีกสี่กาวออกไปนั่งโตะที่ระเบียง ทําสื่อมหัศจรรยซึ่งถาเผยใหสาธารณชน

ไดทราบแลว    รับรองตองฮือฮาประชาชื่นไปทั้งวงการคณิตศาสตร  สมกับที่เขาเรียนจบมาจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร-สถิติ  ของมหาวิทยาลัยเกาแกแหงหนึ่งริมแมน้ําเจาพระยา  (ก็มีอยูมอเดียวอีก  
พูดซะมีเยอะ) ดวยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง .  ก็เพิ่งรูวาไดต้ัง ๘๗ %  เรียนยังไงไมรู  ทีฉันละก็ไม
เบื่อไมเมากับ (ครู) วิชาเลขจริง ๆ เชียว 

ฉันก็กลับมาเขาที่ของฉัน  มองไปที่เจาคอมอยางไมเปนมิตรนัก 
ความคุนเคยเปนญาติอยางยิ่ง  แปลจากบาลีวาอะไรตอนนี้นึกไมออก  วันหนึ่งฉันจะเปน

เพื่อนติดหนึบของเธอ ราวกับหมากฝรั่งติดผม  ราวกับลูกอมซูกัสติดเพดานปาก  และราวกับตีนตุกแก
ติดกําแพง  ตีนจิ้งจกติดฝาบาน (พอแลว..อีกนานกวาจะไดติด) 

สิบโมงแลวละซี  นาฬิกาที่ต้ังไวเร็วกวาจริงสิบนาทีวายังนั้น  ถึงเวลากินกาแฟ  เดี๋ยวนี้เขา
มีเพื่อนกาแฟที่ทําจากแปงขาวโพดแลว   ที่เมืองนอกมีที่ทําจากธัญพืชอ่ืน ๆ ดวย   แตวาแพง   ใน
เมืองไทยหายากหนอย  ไมเปนไร  กินอยางที่มีไปกอน  ดีเทาไรแลวที่มีทางเลือก    ตะกอนนี้มีแตเพื่อน
กาแฟ 

                                                           
Ρ อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 ๙

ที่ทําจากน้ํามันปาลม  ซึ่งเปนมิตรกับไขมันในเสนเลือดสูง (…สูงแตไขมันนะซี  ตัวคนกินยังหยุดอยูแค
มอสองมอสามนิรันดร )   

อาว!    กลิ่นกาแฟใสทุกอยางยกเวนผงชูรสหอมจริง ๆ ตองปดประตูทางระเบยีงนดิหนอย
ละกัน  กันกลิ่นออกไปยั่วทานไอสไตนเพราะตอนนี้ทานเปนโรคกระเพาะอาหาร  เนื่องจากทานเปน
มิตรกาแฟมาหลายสิบป  ขนาดวา ต่ืนก็กินกาแฟ  สายก็กินกาแฟ  บายก็กินกาแฟ  กอนนอนยังกิน
กาแฟ  ตอนนี้ตองหยุดกินกาแฟ  มากินอาลัมมิลคแทน  ไมงั้นปวดทองตัวงอไปงอมานาสงสาร 

สมน้ําหนาพวกบากาแฟดํา 
ตองกินอยางฉันนี่  วันละไมเกินสองถวย  ใสทุกอยางเปนขนม จะไดมีอารมณเขียน

หนังสือสักที 
เมื่อกี้ถึงไหนนะ  ออ พอศอสองพันหารอยสิบ  โอโฮ  คนอานเลยรูเลยวาเราอายุแกกวาแม

เขาอีก  แตไมบอกไมรูนะเนี่ย  แคเห็นตัวนึกวาฉันอายุไมเกินสามสิบกันทั้งนั้นแหละ  มองหางๆหนอยก็
แลวกัน  ปนี้พอศอสองพันสี่รอย  เอย  สองพันหารอยสี่สิบส่ี  ลบดวยสองพันหารอยสิบ  ก็ไดสามสิบส่ีป 

ลบถูกไมเธอ 
เออ  เขียน ๆ ไปกอนเถอะ  อยาเพิ่งมายุงกะฉัน  คนนอกหองบนมา 
ตนปนั้น  ฉันเดินเขามาสอบเขามหาวิทยาลัย  หองสอบ  ๕๐๓  คณะศิลปศาสตร  ความ

ต่ืนเตนทําใหหาหองไมเจอ  ตองถามเจาหนาที่ใจดีคนหนึ่ง  ตอนนี้เกษียณไปแลว   
กอนเขาหองสอบ จําไดแตตนโพใหญ  กับลายสือไทยบนผนังตึก  ออกมาจากหองสอบ

แลวคอยเห็นอะไรตออะไรมากกวานั้น      แตตอนโนนฉันและใคร ๆ มา  เขาก็คนเดียว   ไมมีพอแม
ผูปกครองมาสงมารับ  มาปอนขาวปอนน้ํา  มาใหกําลังใจ 

เพื่อนรวมโรงเรียนเกามาสอบที่นี่กันบางไหมก็ไมทราบ  ทุกคนที่เดินเขาสนามสอบลวน
เปนคนแปลกหนา  บางคนอาจจะคิดวาเราเปนคูแขง  จึงมีสายตาไมเปนมิตร  ดูบางคนไมยอมสบตา
กับใครเลย  นั่งทองหนังสืออยางเดียวจนวินาทีที่จะเขาหองสอบ 
       เออ    ถึงฉันจะไดที่หนึ่งมาจากโรงเรียนที่มีพอแมอยากเอาลูกเขาไปเรียนมากที่สุดในโลก  
ฉันก็ไมเคยทําตัวเกงเกินเพื่อน  เพื่อนที่เกือบชนะฉันในตอนโนน  ตอนนี้เขาชนะฉันหลายขุมในทิศทาง
ของเขา   และฉันก็ชนะตนเองในทิศทางของฉัน   ซึ่งคนอื่น ๆ     อีกมากมายยกยองเชิดชูและคนอีก
มากมายไมเขาใจ  ไมเขาใจวาฉันบาทําอะไรอยู  จึงไมไดทําใหตัวเอง 
        อา  (  เวลาอานใหทําเสียงอยางฝรั่ง  จะไดเขากับบรรยากาศปรัชญาตะวันตกในตอนนี้  )
กาแฟหมดตอนไหนกันละ  ตองลางปากกอน  มิฉะนั้นฟนจะดําเปนคราบ  ตองเอาเกลือขัดออก  หรือ
ไปหาหมอฟนใหเลือดออก  และสตางคออก 
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        ถอนหายใจทําไมนะ  จิ้งหรีดตัวเล็ก ๆ ในสมองฉันสงเสียงออกมาถาม 
        กาแฟหมดนะซี  นักเขียนกับกาแฟเปนของคูกัน  ไมเชื่อถาม สุทธิชัย  หยุน  นามปากกา 
“ กาแฟดํา ”  ก็ได  รึจะถาม สมพล  สังขะเวส  พี่ชายที่แสนดี  แตอายุส้ันเพราะขี้เกรงใจคนอื่น   

  เขาเคยวาผมตัวดําแตกําเนิด  ไมใชดําเพราะกินกาแฟ 
      ที่จริงฉันเลือกเขามหาวิทยาลัยแบบตามสมัยนิยม  บวกความรักและศรัทธาสถาบันที่ร้ัว

อยูติดกับโรงเรียนเกาของฉัน  คนเรียนสายศิลป – ภาษายุคโนน  สวนใหญก็หวังจะไดสวมรองเทาขาว  
ถุงเทาขาวกันทั้งนั้นแหละ   เวลาเชียรฟุตบอลทางโทรทัศน  ก็เชียรแตฝายชนะบอยเปนธรรมดา 
 ฉันเลือกคณะศิลปศาสตรเปนอันดับสาม  ตอนโนนคณะนี้ตั้งมาไดหาปแลว  แตยังไม
คอยดัง  หรือวาหูฉันไมคอยสดับสารอะไรใหม ๆ   ตําแหนงครูแนะแนวก็ยังไมมี  คนแนะนาํทัง้หลายกม็ี
แตเพื่อน ๆ และอาจารยประจําวิชา 
 ครานั้น  ยังมีอาจารยหนุมคนหนึ่ง  ประจําอยูที่คณะสถาปตย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไป
ชวยสอนวิชาประวัติศาสตรใหนักเรียนมัธยมที่โรงเรียนฉัน  ภาพประทับใจคือ  ปากก็เลาฉอด ๆ มือขวา
ก็เขียนขอความสําคัญใหนักเรียนจด  มือซายก็ลบกระดาน  ลบขอความที่เขียนไปแลวออก 
 จดไมทันคะ  จดไมทันครับ  มีเสียงประทวงเปนระยะ ๆ 
      ฉันจําได  หรือวาจะผิดไมรู  วาอาจารยเขียนพรอมกันสองมือ  ขอความคนละตอน  แถม
เขียนไปคอนไปดวย 
       บาแลวเธอ  จิ้งหรีดกรีดเสียงวาฉัน  วาเอาความจริงมาปนกับจินตนาการ 
 เอะ ก็หนาที่นักเขียนก็ตองทําอยางนั้นทั้งนั้นแหละ นักเขียนไมใชนักจดบันทึกความจริงนี่ 
      อาจารยชื่ออะไรละ  เมื่อกี้ก็วา มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง  เดี๋ยวก็วาโรงเรียนแหงหนึ่ง  ตอนนี้
อาจารยคนหนึ่งอีกแลว  คนอานเขาจะรูไหมเนี่ยวาแตละหนึ่งของหลอนนะเปนใครอะไรที่ไหนอยางไร
กันบาง 
                นี่เขาเรียกวาเขียนไทยใหเปนไทยไงละ 
 สองอยางแรกพอเดาได  แตอาจารยคนหนึ่งนี่เปนประสบการณเฉพาะ  ใครจะไปรูละวา
ไผเปนไผ  หลอนชมทาน  ชมครูไมผิดหรอก  เฉลยมาเหอะ  จิ้งหรีดกรุณาสอนเตาใหวายน้ํา  ซึ่งงาย
กวาสอนหนงัสือใหจระเขหรือสอนสังฆราชใหวายน้ํา   
        ก็ได  ก็ได  อาจารยเสนอ  นิลเดช  พอใจยัง  โถ  บอกแลวก็ไมรูจักอยูดี   
 อยาดูถูกสัตวตัวเล็ก ๆ อยางขา  วันขางหนาอาจจะไดชวยสัตวตัวใหญ ๆ อยางเจา  
จิ้งหรีดอางนิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาจากนิทานอีสปเร่ืองแรกเมื่อเราอานชั้นประถมหนึ่ง  (ปอหนึ่งยุคนั้น  
อานนกกางเขนแลวดวย  ไมใชอานอะไรเด็ก ๆ เหมือนเดี๋ยวนี้   ฮึ! ) 
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 คุณจิ้งหรีดคะ  ประโยคแรกนะคุณสังเคราะหถูกแลว  แตประโยคหลังนะ  ไมใช  พูดผิด
พูดใหมซิคะ 
 เถอะนะ  แลวอาจารยเสนอเกี่ยวอะไรกับคุณมิทราบ 
 เกี่ยวตรงที่อาจารยบอกวา   อุปนิสัยอยางเธอนะ  นาไปเรียนศิลปศาสตร  ไปเรียนวิชา
ใหม ๆ  ไปเรียนคณะใหม ๆ  อาจารยตะละคนเกง ๆ ทั้งนั้น   อาจารยมัทนี (ยังงี้)  อาจารยนิออน (ยังงี้)  
อาจารยอรุณ (ยังงี้)    อาจารยหมอม (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์) (ยังงี้)   คนกอต้ังคณะก็คือ ดร.อดุล  ไงละ  ที่
ศิลปศาสตรของดอกเตอรอดุลเนี่ย  เคาเรียนกันแบบใหม ๆ  

 อดุลไหนละคะ    รูจักแตอดุลย  ดุลยรัตน   พระเอกหนังสุดหลอคูกะพิศมัย  วิไลศักดิ์   
รัตนาภรณ   อินทรกําแหง 

 สงสัยปาเหนอจะมีวาจาสิทธิ์  หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่วังหนาประสงค  ฉันจงึตองมาอยูทีน่ี ่ เลข
ทะเบียน  ๓๖๗๔/ศศ ๒๕๑๐  ต้ังแตบัดนี้  จนเรียนจบแลวทํางานอะไร ๆ   ก็อยูที่นี่ที่เดียว  ยกเวนตอน
ไปเรียนตอ  ก็รักและผูกพันกับคนที่นี่ตลอดมา  พันผูกกับลูกหลานศิษยวังเดียวกัน  ยิ่งกวาลูกหลานคน
อ่ืน ๆ อีกนับแสน 

 เวอร  เวอรมากนะหลอน  เมื่อไหรจะถึงอุปสรรคของนักเขียนซะที  หัวขอเร่ืองกับเร่ืองมัน
ไมสมพงษกันเลย  เอย  ไมสัมพันธกันเลย  คนอานเขาหลงอานมาตั้งหลายหนา  นึกวาจะไดสาระ
เร่ืองราวเกี่ยวกับวานักเขียนนะ  มีอุปสรรคอะไรบาง  นึกวาแน   ที่แทก็เพอเจอเร่ืองตัวเอง  พวกแกอีโก 

 ฉันวาฉันเขียนตรงตามหัวขอแลว  หลอนอานจับใจความสําคัญไมไดเองตังหากละ       
คุณจิ้งหรีด      

 ตกลง  ฉันยอมรับวาเฉพาะบทนี้  ไมตรงกับหัวเรื่องแน ๆ ในทัศนะของฉัน  หรือหลอนจะ
แกตัววายังไง 

 ก็ไมเห็นจะตองแกตัวเลย  ก็หัวขอบอกอยูแลววา “อุปสรรคของนักเขียน”  อานแคนี้ยังไม
เขาใจอีก 

 กร๊ีด  กร๊ีด  กร๊ีด  จิ้งหรีดรองกรี๊ดจนเสียงแหบแลว  ก็เงียบไปในที่สุด (แสดงวาจนมุม) 
 ฉลาดเหมือนกันนิเพื่อน 
 มีอะไรกินไหม  ฉันหิวอีกแลว  คนนอกหองสงเสียงมาถาม 
 เดี๋ยวนะ  ดูในตูเย็นกอน  
 ฉันตองลุกไปเปดตูเย็นอีกแลว  เพราะวาคนเปนโรคกระเพาะจะหิวบอย 
 ที่จริงฉันเปนนักเขียนมาตั้งแตเขียนเปนแลว    จึงรูดีวานักเขียนมีอุปสรรคนานัปการ  

ดังตอไปนี้--- 
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 พอดีฉันก็หิวขาวเหมือนกัน  รอแปบนึงนะ ลงไปซื้อกับอีกซักอยาง เธอเอาปลาสลิดเขา

เวฟไปกอน 
 เอาจิ้งหรีดนี่เขาไปดวยก็ได-----------มันเปนอุปสรรคของนักเขียนเชียวแหละ 
 
      “แมหนอม” 
             ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๔ 
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                                  ประคอง  เจริญจิตรกรรม 

∴ 
 
  เมื่อนัน้    ทาวสามนตเหน็เงาะชงัน้าํหนา 
 เนื้อตัวเปนลายคลายเสือปลา  ไมกลัวใครใจกลาดุดัน 
 ผมหยกิยุงเหยงิเหมือนเซงิฟก  หนาตาตละยกัษมักกะสนั 
 …………………………….   …………………………….. 
 

 เจาเงาะเปนพระเอกที่มีรูปรางหนาตานาเกลียดที่สุด  แตความนาเกลียดนั้นกลับทําใหเจาเงาะ
เปนสัญลักษณของเรื่องสังขทอง  ดวยมีลักษณะเดนที่ทําใหเร่ืองนี้แตกตางจากเรื่องอื่น ๆ แมรูปปนซึ่ง
ต้ังประดับอยูที่โรงละครแหงชาติ กรุงเทพฯ  ก็ทําเปนรูปเจาเงาะตอนรับพวงมาลัย ที่นางรจนาเสี่ยงให  
เพราะพอเห็น  เจาเงาะ  คนก็จะทราบทันทีวา  นี่คือเร่ืองสังขทอง   
 เร่ืองสังขทองหรือเจาเงาะนี้นาจะมาจากนิทานพื้นบานไทย  เพราะมีเร่ืองเลาของสถานที่เกี่ยว
โยงกับเจาเงาะ  เชน  ที่จังหวัดอุตรดิตถ  มีสถานที่เรียกวา  “เวียงเจาเงาะ”  นอกจากนี้  ตรงบรเิวณรอบ
นอกของวัดพระบรมธาตุทุงยั้ง  ยังมีลานศิลาแลงที่ชาวบานเชื่อวาเปนสนามคลีของเจาเงาะและมีหลุม
คลี ๑  ปรากฏอยูจนทุกวันนี้        
 เร่ืองสังขทองหรือเจาเงาะนี้  ไดรับความนิยมในหมูคนไทยทั่วไป  แมในบทละครนอกพระราช
นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทั้ง ๕ เร่ือง  เร่ืองสังขทองเปนเรื่องเดยีวทีท่รงพระราช
นิพนธทั้งเรื่อง  คือ  ต้ังแตตอนกําเนิดพระสังข  ตอนถวงพระสังข  ตอนนางพันธุรัตเลี้ยงพระสังข  ตอน
พระสังขหนีนางพันธุรัต  ตอนทาวสามนตใหนางทั้งเจ็ดเลือกคู  ตอนพระสังขไดนางรจนา  ตอนทาว
สามนตใหลูกเขยหาเนื้อหาปลา  ตอนพระสังขตีคลี  และตอนทาวยศวิมลตามพระสังข  การทรงพระ
ราชนิพนธเร่ืองนี้ต้ังแตตนจนจบเรื่องถึงตอนพระสังขไดกลับไปครองบานเมือง  ยอมแสดงวาเรื่องสังข
ทองหรือเจาเงาะนี้ตองมีเนื้อเร่ืองสนุก เปนที่ติดอกติดใจของทั้งผูรังสรรคงานและผูอานผูฟง  พระองค
จึงไมไดตัดเฉพาะตอนที่สนุกมาพระราชนิพนธ 
 ดวยเหตุนี้จึงขอเชิญชวนผูสนใจพิจารณากันวา  เสนหของเรื่องสังขทองหรือเจาเงาะนั้นอยูที่
ใดบาง 
 เสนหแรก ก็คือ  การสรางเรื่องที่มีชีวิตชีวา 

                                                           
∴ รองศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๑  จากทัศนศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ของภาควิชาภาษาไทย  พฤษภาคม  ๒๕๔๔ 



 ๑๔

 เมื่อเราอานบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเรื่องสังข
ทอง  เนื้อเร่ืองจะมีชีวิตชีวา สนุกสนาน คลายเครียด ผิดกับเนื้อเร่ืองที่ปรากฏในเรื่องสุวรรณสังขชาดก  
ในหนังสือปญญาสชาดก  ที่มีบรรยากาศจริงจัง  เพราะมุงสอนผูอานใหเห็นผลของกฎแหงกรรม วา
พระโพธิสัตวก็ตองรับทุกขเนื่องดวยผลกรรมที่ทําไวอยางหลีกเลี่ยงมิได การบรรยายการกระทําของตัว
ละครก็จะเต็มไปดวยเหตุผล อารมณที่ไดรับจากการอานเรื่องทั้งสองจึงแตกตางกัน  เชนตอนพระอินทร
มาทาทาวสามนตตีคลี  ในบทพระราชนิพนธ จะมีความสนุกจากการที่ทาวสามนตตองไปงอนงอเจา
เงาะใหมาตีคลีให  แตในปญญาสชาดกเพียงกลาวไววา 
 

พระเจากรุงพาราณสีทอดพระเนตรพระโพธิสัตวนั่งอยูพรอมกับนางคันธาเทวี
แลวตรัสวา  พอเงาะจงแกปญหาและตีคลีกับพระอินทรแทนเรา  ถาพอยังชา
เกินเวลาไปอีกนิดเดียวบิดาก็จักตายเดี๋ยวนี้ พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแต
มหาราช  ถาวาพระองคทรงบังคับใหขาพระพุทธเจาแกปญหาและตีคลีกับ
พระอินทรไซรพระองคจงบอกใหพวกอํามาตยและประชาชนใหมาประชุม
พรอมกัน ณ ที่นี้กอน … เมื่อพวกอํามาตยและประชาชนประชุมกันแลว    พระ
โพธิสัตวจึงรองประกาศแกพวกอํามาตยและประชาชนวา  บัดนี้ไมมีผูใดอาจจะ
รับธุระแทนพระราชาได  พระราชาเจาะจงตัวเราใหชวยทําธุระแทนพระองค  ถา
หากพระอินทรแพเราไซร  พระราชาจะยกราชสมบัติใหแกเราสิ้น  มหาชนจงรูเห็น
เปนพยานแกเราดวย  ประกาศแลวก็ถอดรูปเงาะปาออกจากกาย  ๒       
 

 จะเห็นวาในปญญาสชาดกบรรยากาศของเรื่องจะเปนแบบทางการ เจาเงาะไมเกี่ยงงอน  ขอรอง
คร้ังเดียวก็ยอมไปตอบปญหาและตีคลีกับพระอินทรใหแลว เพียงแตตองมีการประกาศแกมหาชนให
รับรูอยางเปนทางการ แตในบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
เร่ืองสังขทองจะมีบรรยากาศสนุกสนาน ทาวสามนตตองงอนงอเจาเงาะอยูหลายรอบกวาเจาเงาะจะยอม
ออกไปตีคลีโดยเจาเงาะจะอางวาเสื้อผาที่จัดมาใหไมงดงามพอที่ใสออกไปรบ  จนครั้งสุดทาย  ทาวสามนต
ตองออกมาขอรองดวยตนเอง วา  
 

  พอออกมางอนงอขอโทษ   ส้ินขึ้งสิ้นโกรธเจาเงาะปา 
  เครื่องทรงสารพัดจัดแจงมา  ทีนี้งามนักหนามารับเอา 

                                                           
๒  ปญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม ๒ , (พระนคร :  ศิลปาบรรณาคาร, ๒๔๙๙), หนา ๒๕๕. 



 ๑๕

 นางแมยายแมยอยก็พลอยเฉย       ไม ตักเตือนลูกเขยเร็วเร็วเขา
รจนาก็ไมเรงรบเรา                จะใหเขาริบขาหรือวาไร  ๓ 
 

คําพูดตอนนี้ของทาวสามนต เปนขอความที่คมคาย  มองอยางผิวเผินจะเปนการออกมางอน
งอ   เพราะบอกวา “พอออกมางอนงอขอโทษ”  แตถามองใหลึกจะเห็นวาทาวสามนตยังแสดงความ
รังเกียจและคิดวาเปนเกียรติหรือเปนบุญของเจาเงาะที่ทาวสามนตอุตสาหออกมาขอรองใหไปตีคลี
ดวยตนเอง เพราะในวรรคถัดไปมีขอความที่แสดงความถือตัวและไมยอมรับผิดของทาวสามนต โดย
ใชคําวา  “ส้ินขึ้งสิ้นโกรธ”  แสดงทิฐิทั้งในฐานะพอและเจาเมืองวาตนเองไมผิด  หากฝายรจนาและ
เจาเงาะตางหากที่ผิด  แตบัดนี้ทาวสามนตไดยกโทษใหแลว  เปนการคิดแบบผูใหญที่ไมยอมเสียหนา
แพเด็ก  สวนบทสุดทายเริ่มมีอารมณโกรธแบบผูมีอํานาจที่ทนงอนงอใครไดไมนาน  น้ําเสียงจึงขึงขัง
ขึ้นเปนเชิงสั่งวา “นางแมยายแมยอยก็พลอยเฉย   ไมตักเตือนลูกเขยเร็วเร็วเขา   รจนาก็ไมเรงรบเรา” 
เปนการสั่งแบบผูมีอํานาจ  อยางไรก็ตามทาวสามนตก็ยังตระหนักวาตนเองตองพึ่งเจาเงาะจึงลงทาย
เปนเชิงออนวอนนิด ๆ วา  “จะใหเขาริบขาหรือวาไร”  ลักษณะเชนนี้ก็พอ ๆ กับลูกเขยเงาะที่เลน
ตัวอยางมากวา 

 

 เมื่อนั้น    เจาเงาะนั่งนิ่งพิงฝา 
พิศดูเครื่องใหมที่ใหมา   แลวมีวาจาวาไป 
เหมือนกันนั่นแหละกับเครื่องเกา  จะแตงตัวผัวเจาหาควรไม 
ขายหนาขาศึกจะไยไพ   คืนไปเสียเจาอยาเอามา ๔ 

 

บทขัดแยงระหวางพอตาและลูกเขยชวยใหภาพตอนนี้มีชีวิต  อานแลวไดทั้งความสนุก และสะทอน
ภาพสังคมไทยที่ความขัดแยงในครอบครัวเชนนี้มักเกิดขึ้น คือ ผูใหญมักมีทิฐิวาตนเองถูกทุกอยาง  
และเด็กก็มักจะไมยอมลงใหผูใหญเมื่อเห็นวาตนเองไมผิด  ในเรื่องสังขทองนี้โชคดีที่มีพระอินทรมาทํา
หนาที่ประสานสัมพันธไมตรี ดวยการใหพระวิศณุกรรมนําเครื่องแตงกายมาให  จนทําใหเจาเงาะไมมี
เหตุผลจะบายเบี่ยงไดอีก  เร่ืองทั้งหมดจึงลงเอยดวยดี 
 เสนหประการที่สอง คือ การสรางตัวละครที่มีลักษณะนิสัยสมจริงและมีลักษณะ
เฉพาะตัว  อยางเชน  เจาเงาะ  เปนตัวละครที่มีลักษณะนิสัยขัดกันในตัวเอง  คือเปนคนที่ชอบความ
สวยงาม เชน เห็นนางรจนาก็รําพึงวา   
 

                                                           
๓   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, บทละครนอกรวม ๖ เรื่อง, พิมพครั้งที่ ๔ (พระนคร:  

คลังวิทยา , ๒๕๐๘), หนา ๑๙๘. 
๔  เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๙๙. 



 ๑๖

 งามละมอมพรอมส้ินทั้งอินทรีย     นางในธรณีไมมีเหมือน 
 แสรงทําแลเลี่ยงเบี่ยงเบือน  ใหฟนเฟอนเตือนจิตคิดปอง  ๕ 
 

นอกจากนี้ยังเปนคนที่ชอบความหรูหรา  เพราะทาวสามนตนําเครื่องแตงกายมาใหกี่คร้ังก็ไมพอใจ ดัง
อางไวขางตน  แตตัวเจาเงาะเองกลับคาดหวังใหคนอื่นเห็นคุณคาของตนจากรูปเงาะไมใชจากรูปทอง  
จุดนี้เปนจุดที่หากไมใชเพราะอํานาจของตั้งสัตยอธิษฐานแลวละก็นางรจนาคงมีโอกาสเห็นรูปทองและ
ยอมเสี่ยงพวงมาลัยใหเจาเงาะไดยาก  เพราะแมนางรจนาจะเสี่ยงพวงมาลัยไปแลว  นางก็ยังไมยอม
อยูรวมกับเจาเงาะจนเจาเงาะยอมถอดรูปเงาะออกใหเปนที่ประจักษ วาสิ่งที่นางคิดนางเลือกนั้น
ถูกตองแลว  ดังขอความวา 
 

   เมื่อนั้น    รจนาไมทะยาทะแยแส 
 คิดวาเงาะลูบหลังทํารังแก  ไมเหลียวแลรองอึงคะนึงไป 
 โมโหหันหนามาหยิกทึ้ง   เห็นรูปงามก็ตะลึงหลงใหล 
 นอยหรือถอดเงาะเหมาะสุดใจ  เนื้อหนังชางกระไรราวกับทอง   ๖ 
 

 จุดเดนอีกประการของเรื่องสังขทอง ก็คือ  การสรางตัวละครที่เนนใหรูจักการทํามา
หากินชวยเหลือตนเอง  เชน  เจาเงาะจะหาเนื้อหาปลาเกง  ทํางานบานเกง     แมเมื่อนางรจนามา
อยูกระทอมปลายนาดวย    นางรจนากลาวกับเจาเงาะวา  “นองนี้แตกําเนิดเกิดมา จะหุงขาวหุงปลาก็
ไมเคย”   แตเมื่อมาอยูแบบสามัญชน  เจาเงาะก็สามารถสอนนางรจนาจนสามารถทํางานชวยตนเอง
ได ดังความวา   
 

 เชาค่ําพร่ําสอนสั่งเสีย   ใหเมียปนฝายทอผา 
 เจาเงาะหัดตีกรับขับเสภา  รจนาปนฝายสบายใจ ๗ 
  
 แมแตนางจันทพระมารดาของพระสังข  นางก็เปนหญิงที่มีความสามารถในการปรับตัว  เมื่อ
ถูกขับไลจากในวัง  นางก็ทํางานเลี้ยงตนเองได  และยังใชความสามารถเรื่องการทํากับขาว  มาชวย
เปนสื่อใหไดพบกับพระสังข  ลักษณะเชนนี้ในเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ เร่ืองอื่น ๆ มักไมคอยปรากฏ 

                                                           
๕  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๓. 
๖  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๕. 
๗  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๓. 



 ๑๗

 การสรางลักษณะตัวละครหญิงที่มีความมั่นใจในตนเองสูง  ก็เปนลักษณะเดนอีก
ประการของบทละครนอกเรื่องสังขทอง  ที่เห็นเดนชัด  คือ นางรจนา  แมนางจะเปนกุลสตรี  
เคารพบิดามารดาและสามี  แตก็นับถือการตัดสินใจของตนเองและไมยอมใหใครมารังแก   เห็นไดชัด
ตอนที่นางตัดสินใจเสี่ยงพวงมาลัยเลือกเจาเงาะเปนคูครอง  เมื่อถูกพี่สาวทั้งหกคนดูถูก  นางก็โตตอบ
กลับทันทีวา 
 

  เมื่อนั้น    รจนาตอบไปขมีขมัน 
 อุแมเอยอื้ออึงขึ้นมึงมัน   เสกแสรงสารพันโพนทะนา 
 ทาคารมสมทบจะตบตอย  มิใชลูกเมียนอยรอยภาษา 
 ถึงไดเงาะเปนผัวชั่วชา   ก็สุดแตวาสนาไดสรางไว 
 อันผัวพี่ดีเหลือเปนเนื้อหนอ  เห็นตอจะบุญหนักศักดิ์ใหญ 
 รูปรางนอยจอยอรอยใจ   จงกอดไวเถิดคะอยาละวาง 
 ถึงพี่จะรุงเรืองไปเบื้องหนา  ก็ไมพึ่งวาสนาอยาอวดอาง 
 ดีแตจะมาพาลรานทาง   ไมอดสูผีสางบางเลย 
 สําคัญวาพี่นองทองเดียวกัน  มิรูมันเหลือแหลอุแมเอย 
 เปนผูใหญไมเหมาะมาเยาะเยย  ขาเกินเลยไปมั่งขอษมา ๘ 
 

 จะเห็นวา  นางรจนาไมยอมใหใครมาขมเหง  นางจะโตตอบกลับไปอยางรุนแรงเชนกัน  เชน  
การวาสามีของพี่สาววา    “รูปรางนอยจอยอรอยใจ      จงกอดไวเถิดคะอยาละวาง”    เปนการโตกลับ
ที่เนนสวนเดนที่ตางกันของเจาเงาะที่รูปรางกํายํา  กับสามีของพี่สาวที่เอวบางรางนอย  ซึ่งคงจะมีดีแต
เพียงเรื่องการเลาโลม  ใหพี่สาวตองคอยเอาอกเอาใจ  และนางยังตําหนิพี่สาวทั้งหกคนอยาง
ตรงไปตรงมา วา    “เปนผูใหญไมเหมาะมาเยาะเยย”    นอกจากนี้นางรจนายังเปน    “หญิงมั่น”    คน
หนึ่ง  เมื่อนางตัดสินใจเลือกเจาเงาะแลว  ก็ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น  ไมเคยนึกจะพึ่งพิงพี่สาวเลยไววา    
“ถึงพี่จะรุงเรืองไปเบื้องหนา      ก็ไมพึ่งวาสนาอยาอวดอาง”     
 ตัวละครในบทละครนอก เรื่องสังขทอง  มีชีวิตชีวาและดูมีวิถีชีวิตแบบชนสามัญ  
แมแตกษัตริยก็มีลักษณะของผูนําชุมชนขนาดเล็ก  มากกวาจะเปนระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเต็ม
รูปแบบ  เพราะมีความใกลชิดประชาชน     บานเมืองมีขนาดไมกวางใหญนัก  สามารถตีฆองรองปาว
บอกกลาวเรื่องราวใหทราบกันทั่วเมืองไดภายในหนึ่งวัน  และตัวเจาเมืองแตละคนในเรื่อง  ไมวาจะ

                                                           
๘  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๘ - ๑๑๙. 
 



 ๑๘

ทาวพรหมทัต พระบิดาของพระสังข  หรือ  ทาวสามนต พระบิดานางรจนา ก็ลวนมีลักษณะแบบคนมี
อายุที่ตกใจงายและวุนวายทําอะไรไมถูกเมื่อต่ืนเตน  อันเปนอาการปกติของคนทั่วไป  ไมมีลักษณะที่
สงางามแบบที่พระมหากษัตริยจะพึงมี  เชน  ตอนทาวสามนตไดขาววาพระสังข นางรจนา นางจันท 
สลบ  ทาทางของทาวสามนตดูวุนวายวา 
 

 ยางลงจากอาสนพลาดลมผลุง  นางมณฑาเขาพยุงลุกขึ้นได 
 ออกจากปรางคมาศปราสาทชัย  วิ่งรองไหตามกันมาทันที ๙ 
 

 เสนหประการสุดทายที่จะขอพูดในที่นี้ก็คือ  วรรณศิลป  การใชถอยคํางาย มีความหมาย
ทั้งผิวเผินและลึกซึ้งที่สามารถตีความได และสามารถสื่อความไดกับคนไดทั่วไป จึงทําใหคนไทยสามารถ
จดจําความหลายตอนในเรื่องสังขทองได  ไมวาจะเปนชิ้นฟกของนางจันทที่สลักใหพระสังขทั้งเจ็ดชิ้น  
หรือบทเจรจาของตัวละครที่โตตอบกันอยางถึงพริกถึงขิง  ดังไดยกบางบทมาอธิบายขางตนแลวนั้น  การ
ใชถอยคําอยางถูกจังหวะของเสียง ความหมาย และอารมณ เปนเครื่องชวยเสริมใหเร่ืองสงัขทอง หรือ เจา
เงาะ ตราตึงอยูในความทรงจําของคนไทยทุกยุค ทุกวัย และทุกเพศ 
 เจาเงาะ  ยังมีสาระใหเก็บเกี่ยวไดอีกมาก  ขอเขียนขางตนเปนเสนหเพียงบางสวนที่เก็บมาเลา   
เพื่อผูสนใจจะชวยกันเก็บเกี่ยวคุณคาที่ยังแฝงเรนไดอีก   

เจาเงาะนั้นไมอัปลักษณดังรูปราง  แตมีเสนหใหคนหาความนัยไดตลอด 
 
 

บรรณานุกรม 
 
ปญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม ๒ .  พระนคร :  ศิลปาบรรณาคาร, ๒๔๙๙. 
พุทธเลิศหลานภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ.  บทละครนอกรวม ๖ เรื่อง .  พิมพคร้ังที่ ๔.   

พระนคร :  คลังวทิยา, ๒๕๐๘.     
    

   

                                                           
๙  เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕๘. 
 



   ๑๙ 
 

⌫ 
                                           ลักษณา  โตวิวัฒน Ρ 

 
อะไรเอย       ตนเทาครก             ใบปรกดิน 
อะไรเอย       ตนเทาลําเรือ           ใบหอเกลือไมมิด 
อะไรเอย       ไอใบเดินหนา          ไอบาเดินหลัง 
อะไรเอย       เจกก็ไมใชเจก         ญวนก็ไมใชญวน  ตีอวนบนบก 
อะไรเอย       ตอนเด็กนุงผาขาว    ตอนสาวนุงผาเขียว  ตอนแกนุงผาแดง 
 

 ปริศนาคําทายที่ยกมากลาวขางตน     เปนปริศนาคําทายที่ทานคุนหูมานาน         เปนปริศนา 
คําทายรุนเกาที่คนรุนใหมอาจคิดไมออกวา  คําตอบคืออะไร  คนรุนเกาหรือบรรพบุรุษไทยคิดคน
ปริศนาคําทายขึ้นจากการสังเกตสิ่งตางๆ ที่อยูแวดลอม    ไมวาจะเปนธรรมชาติ    พืช    สัตว  การ
ดําเนินชีวิต    ฯลฯ  ปริศนาคําทายยังบงบอกลักษณะนิสัยของคนไทยในแงของความเปนคนเจาบทเจา
กลอน  ที่ไมวาจะเขียนรอยแกวหรือรอยกรองก็มักจะขอสัมผัสคําใหร่ืนหูไวกอน  ดังจะเห็นไดจากการ
สัมผัสคําในปริศนาคําทาย 
 

ตนเทาครก  ใบปรกดิน 
ตนเทาเรือ  ใบหอเกลือไมมิด 
ไอใบเดินหนา  ไอบาเดินหลัง 

 

 ความเปนคนเจาบทเจากลอนนี้   มิไดปรากฏเฉพาะในปริศนาคําทายเทานั้น         แมในการ
พูดจา  คนไทยก็ยังคงลักษณะนิสัยเชนนี้ใหเห็น  เชน  ผูเฒาผูแกมักถามหรือพูดกับผูที่มีอาวุโสนอย
กวาวา 
 

เปนลูกเตาเหลาใคร 
ทํามาหากินอะไร 
ขอใหอายุมั่นขวัญยืน 
 

 ทําไมปริศนาคําทายจึงตองมีสัมผัสคลองจอง ? 
 คงมิใชเพียงเพื่อแสดงเอกลักษณของคนไทยดังที่กลาวมา     หรือแสดงถึงความไพเราะเทานั้น  
แตประเด็นนาจะอยูที่วา   มีผลทําใหปริศนาคําทายมีอายุยืนยาวนาน  ซึ่งก็เทียบไดกับวรรณคดีไทยอัน
                                                        

Ρ รองศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  



   ๒๐ 
 

ทรงคุณคา  ที่ปจจุบันยังคงหลงเหลือเปนมรดกตกทอดใหคนรุนใหมไดซาบซึ้ง  ชื่นชมและศึกษาสภาพ
สังคม   วัฒนธรรมของคนแตละยุคแตละสมัยที่ปรากฏอยูในวรรณคดี  วรรณคดีไทยสวนใหญแตงดวย
คําประพันธที่มีการสัมผัส  งายแกการจดจํา  หรือจารจารึกไวในสมองของคนไทย 
 หลายสิ่งหลายอยางในปจจุบัน  หรือกอนปจจุบันไดรับการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง  ปริศนาคํา
ทายก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องไมแพการพัฒนาทางเทคโนโลยี  การทายปริศนา
ในปจจุบันมีการพัฒนากลวิธี  และเนื้อหาที่แตกตางจากอดีต  ดังเชน 
 

เกาะอะไรเอย  มี น. หนูมากที่สุด 
รองเทาของใครเล็กที่สุด 
มือกลัวอะไร 
เมื่อรถไฟกับเรือชนกันจะเหลืออะไร 
ใครเปนแมปลาชอน 
รูหลบเปนปก  รูหลีกเปนอะไร 
แมนาคพระโขนงเรียนจบอะไร 
ขางหลังพุมพวงมีอะไร 
 

และอีกหลายรอยปริศนาคําทายที่เกิดขึ้นอยูเสมอ  ไมมีวันจบสิ้น  ตราบใดที่คนไทยยังตองคงดําเนิน
ชีวิตอยู 
 ปริศนาคําทายสมัยใหมเหลานี้  มีขอที่นาพิจารณาหรือเปรียบเทียบกับปริศนาคําทายในอดีต
หลายประการ 
 ความเปนคนชางสังเกตดูจะเปนลักษณะนิสัยของคนไทยทั้งรุนเกา  และคนรุนใหม  คนรุนเกา
สังเกตความเปนไปของธรรมชาติ  เชน  สังเกตความเจริญงอกงามของตนพริกที่ตองเร่ิมตนดวยการ
ออกดอกเปนสีขาว    คร้ันเติบโตเปนเม็ดพริกจะมีสีเขียว   และเปนสีแดงเมื่อพริกแกเต็มที่  นอกจากนัน้  
คนไทยยังรูจักกลวิธีการสรางภาพในปริศนาคําทายดวยการเปรียบเทียบเพื่อใหผูฟงจินตนาการในการ
คิดหาคําตอบ  เชน  เปรียบลําตนของตนไมวาใหญเทาลําเรือหรือเทาครก  ทั้งเรือและครกก็เปนพาหนะ
และเครื่องใชในชีวิตประจําวันของคนไทย 
 ปริศนาคําทายของคนรุนใหมก็แสดงใหเห็นความเปนคนชางสังเกตไมแพกัน  แตเปนการ
สังเกตที่ตางไปจากอดีต  ที่อาจจะไมมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติซี่งยังคงความเปนธรรมชาติใหได
เห็นเนื่องจากสภาพของมลภาวะ  หรืออาจจะไมรูจักประดิษฐกรรมรุนเกาพอที่จะนํามาเปนความ
เปรียบเทียบในปริศนาคําทาย  ดังนั้นคนรุนใหมจึงเนนไปสังเกตสิ่งอื่นแทน  เชน  การสังเกตภาษา  ดัง
ตัวอยางคําถาม  คําตอบที่วา 



   ๒๑ 
 

- เกาะอะไรเอย  มี น. หนูมากที่สุด 
คําตอบคือ  เกาะแนนแนนหนอยนะนอง 

- คนอะไรรวยที่สุด 
คําตอบคือ  คนไอริช 

- เมื่อรถไฟกับเรือบินชนกันจะเหลืออะไร 
คําตอบคือ  เหลือเชื่อ 

 

 นอกจากความสังเกตเชิงภาษาแลว  ยังมีขอสังเกตจากการรับฟงหรือรับชมจากเครื่องบันเทิง
บันเทิงใจในชีวิตประจําวัน  คงไมมีใครปฏิเสธวาไมเคยฟงวิทยุ  หรือชมโทรทัศนทั้งในแงของขาวสาร
และบันเทิง  ผูอุปถัมภรายการเปนสวนสําคัญที่จะทําใหมีรายการตางๆ ไมวาจะเปนรายการเพลง  
ละครไทย  ละครเทศ ฯลฯ  และการที่หลีกเลี่ยงไมฟง  ไมชมผูอุปถัมภรายการไมไดนี้เอง  จึงทําใหคน
รุนใหมไดขอสังเกต  คิดปริศนาคําทายขึ้น  เชน 
 

- แมนาคพระโขนงเรียนจบอะไร 
คําตอบคือ  เรียนจบชางกล(หรือวิศวะฯ) 

- ทําไมคนชั่วจึงเดินไมติดดิน 
คําตอบคือ  เพราะคนชั่วยังลอยนวลอยู 

 

 เหตุที่มีคําตอบดังกลาวเพราะการไดรับขาวสารจากโทรทัศน  โฆษณาชิ้นหนึ่งมีเนื้อหากลาวถึง  
ชายหนุมคนหนึ่งสตารทรถจักรยานยนตไมติดหลายครั้ง  บังเอิญสถานที่จอดรถ คือขางวัด  จึงรอนถึง
แมนาคพระโขนง (ผีผูมีความอารี  ซึ่งอาจจะถูกฝงที่วัดนั้น)  ตองมาชวยแกปญหา  โดยเสนอแนะให
ชายหนุมเปลี่ยนหัวเทียนใหม  จึงนับวาแมนาคมีความรอบรูเชิงชาง 
 สวนคําตอบที่วา  เพราะคนชั่วยังลอยนวลอยูนั้น  ก็มีที่มาจากรายการขาวทางโทรทศันรายการ
หนึ่งมีชื่อวา  อยาปลอยใหคนชั่วลอยนวล  ชื่อรายการขาวนี้จึงเปนที่มาของปริศนาคําทาย  ที่ผูทาย
ปริศนาเลนคําในเชิงความหมายของคําถามและคําตอบ 
 ภาษิตเปนคํากลาวที่ติดปากคนไทยทั้งรุนเกาและรุนใหม   มักจะพูดหรือเขียนเพื่อเปรียบเทียบ
การกระทํา  ปลอบใจ  หรือเตือนสติคน  เชน  เปรียบเทียบวา  ในสังคมนี้มีคนรัก(เรานอย)เทาผืนหนัง  
(สวน)คนชัง(เรามีมาก)เทาผืนเสื่อ   คนไทยผูกพันกับภาษิต  สังเกตคํา  หรือความจากภาษิต  แลว
นํามาคิดผูกเปนปริศนาคําทาย  เชน 
 

- ใครเปนแมปลาชอน 
คําตอบคือ  ไกแก 



   ๒๒ 
 

- รูหลบเปนปก  รูหลีกเปนอะไร 
คําตอบคือ  รูหลีกเปนศูนยหนา 

 

 คําตอบของปริศนาคําทายแรกมาจากภาษิต  ไกแกแมปลาชอน     ซึ่งแตเดิมมิไดมคีวามหมาย
เชนดังคําตอบ  แตดวยเหตุที่ภาษิตนี้สามารถตีความไดหลายนัย  จึงมีคําตอบวา ไกแก 
 สวนคําตอบของปริศนาคําทายอีกขอหนึ่งนั้นเปนการสรางคําถามจากภาษิต  แตคําตอบกลับ
พลิกเปนเรื่องของการกีฬา  คือ ฟุตบอล  ซึ่งเปนกีฬายอดนิยมชนิดหนึ่งของคนไทย  ความเดนในภาษิต
นี้คือ  รูหลบเปนปก  รูหลีกเปนหาง  ปกและหางในที่นี้นาจะหมายถึงอวัยวะของสัตว  คือ  นก  แตดวย
เสียงพองของคําวาปก   ก็มีปรากฏเปนศัพทในการเลนฟุตบอล     แตมีความหมายตางกัน  ผูถามจึง
นําความหมายของคํานี้มาตั้งเปนปริศนาคําทายในอีกนัยหนึ่ง 
 ที่กลาวมาแลวเปนปริศนาคําทายที่เปนคําถามโดด  แตยังมีปริศนาคําทายอีกมากมายที่มี
คําถามคําตอบตอเนื่อง  ซึ่งเปนการพลิกแพลงคําตอบที่มีอยูในคําถาม  เชน 
 

- ทําไมกอนหินจึงจมน้ํา 
คําตอบคือ  เพราะมันวายน้ําไมได 

- อะไรวายน้ําไมได 
คําตอบคือ  กอนหิน 

- หนังหมูเอาไวทําอะไร 
คําตอบคือ  เอาไวหุมตัวหมู 

- หมูชอบอยูที่ไหน 
คําตอบคือ  อยูใตหนังหมู 

 

 ดวยคําถาม  คําตอบจากปริศนาคําทายเหลานี้  บางคนมองวาเปนปริศนาคําทายโงๆ   เปน
ปริศนาคําทาย “อีเดียด”  หรือเปนปริศนาคําทายโลกแตกที่ถามไดอยางไรวา  มือกลัวอะไร  ก็ตองตอบ
วา  กลัวขาวนะซิ (เพราะขาวซอมมือ)  แตก็มีอีกหลายคนที่เต็มใจจะกลาววาเปนปญหาเชาวนที่แสดง
ถึงภูมิปญญาของผูตอบที่มีความรอบรูกลเม็ดหรือลูกเลนของภาษาอยางยอดเยี่ยม  อีกทั้งยังมีความรู
รอบตัว  เปนคนทันตอเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  ซึ่งก็นับวาเปนการมองตางมุม
ของแตละคน 
 ความสละสลวยของการใชภาษาในปริศนาคําทาย  อาจพิจารณาในแงของความชัดเจนของ
การใชภาษาในการตั้งคําถาม  ปริศนาคําทายของคนรุนใหมก็มีความชัดเจนที่จะสื่อความได  แตผูตอบ
คงจะตองใชภูมิรูเพื่อพิจารณาและสังเกตแงมุมในปริศนาคําทายใหถองแทกอนตอบ  สวนการใชภาษา
คลองจองหรือการสัมผัสคําเชนปริศนาคําทายในอดีตนั้นคงไมมี   หรือมีก็นอยเต็มที  ทั้งนี้อาจเปน



   ๒๓ 
 

เพราะจุดมุงหมายในการถามแตกตางกัน  ปริศนาคําทายในอดีตมุงที่จะสรางภาพ  สรางจินตนาการ  
เพื่อใหผูตอบคนหาคําตอบในเชิงความรูความสามารถ  หรือเปนสิ่งที่จับตองได  ในขณะที่ปริศนาคํา
ทายที่เกิดขึ้นในปจจุบันมักมุงใหไดคําตอบทํานองพลิกแพลงภาษาเพื่อความเฮฮาในหมูเพื่อนฝูง
มากกวา 

ขอสังเกตจากการเปรียบเทียบปริศนาคําทายในอดีตกับปจจุบันที่กลาวมานี้  อาจจะเปน
สาเหตุใหปริศนาคําทายใหมๆ ในปจจุบันมีชีวิตอยูไมนานนัก  เฉกเชนเดียวกับคําสแลงที่พนสมัยแลวก็
ตายจากไป  และคงไมมีใครปฏิเสธวากอนที่ปริศนาคําทายจะลวงลับไปตามกาลเวลา  ปริศนาคําทาย
ทั้งหลายนี้ก็ไดแทรกตัวเขามาเปนสวนหนึ่งของอณูแหงความสุขสําราญของคนไทยยุคไฮเทคที่มัก
พกพาแตความเครงเครียดในการดําเนินชีวิตที่แวดลอมไปดวยสภาวะแวดลอมเปนพิษไมเวนแตละวัน 

 
 
 



  ๒๔ 
 
 

คําเรียกสี  สะทอนวฒันธรรมและลกัษณะนิสัยของคนไทย 
                       พรทิพย  ไชยรัตน Ρ  
 
 กลุมคําเรียกสีที่ปรากฏใชในปจจุบัน ตัวอยางเชน 
สีแดง : แดงเลือดนก   แดงเลือดหมู    แดงสด     แดงชาด    แดงอมสม แดงแปด แดงแจด 

  แดงแจ  แดงเขม แดงออน แดงแจดแจ แดงมวง แดงแดง แดงทับทิม แดงฉาน  
  แดงซีด ฯลฯ 

สีเหลือง : เหลืองออน เหลืองออย เหลืองขมิ้น เหลืองเขียว เหลืองทานตะวัน เหลืองเหลือง  
  เหลืองบุษราคัม เหลืองอําพัน เหลืองกระดังงา ฯลฯ 

สีเขียว  : เขียวออน เขียวขี้มา เขียวเขม เขียวไขกา เขียวตองออน เขียวมรกต เขียวใบบัวบก  
  เขียวอื๋อ เขียวน้ําเงิน เขียวเหลือง เขียวใบตอง เขียวหยก เขียวแก เขียวปกแมลงทับ     
  เขียวพระอินทร เขียวใบไม  ฯลฯ 

สีฟา  : ฟาน้ําทะเล ฟาเขม ฟาออน ฟาอมเขียว ฟาคราม ฟาใส ฟาอมเทา ฟาหมน ฯลฯ 
สีน้ําเงิน : กรมทา น้ําเงินออน น้ําเงินเขม น้ําเงินอมมวง น้ําเงินอมฟา ฯลฯ 
สีสม  : สมแจด สมแปด แสด แสดแดง  สมแดง สีอิฐ สีหมากสุก ฯลฯ 
สีมวง  : มวงแดง มวงคราม มวงน้ําเงิน มวงเขม มวงเปลือกมังคุด มวงเม็ดมะปราง ฯลฯ 
สีน้ําตาล: น้ําตาลแดง น้ําตาลไหม สีแทน สีน้ําผ้ึง น้ําตาลเขม น้ําตาลออน น้ําตาลอมเหลือง  

  น้ําตาลดํา สีกาแฟ สีชา ฯลฯ 
สีชมพู  : ชมพูออน ชมพูอมสม ชมพูบานเย็น ชมพูอมมวง โอลดโรส ฯลฯ 
สีเงิน  : สีเงิน  สีตะกั่ว สีเงินยวง ฯลฯ 
สีทอง  : ทองแดง ทองเหลือง ทองสุก ทองดอกบวบ ฯลฯ 
สีไขไก  : สีไขไก สีเนื้อ สีนวล สีครีม ฯลฯ 
สีเทา  : เทาขาว เทาดํา เทาเขม เทาออน เทาฟา สีขี้เถา สีควันบุหร่ี สีมอ สีสโมก  ฯลฯ 
สีดํา  : สีนิล ดําป ดําสนิท ดํามืด ถาน ดํากนหมอ ฯลฯ 
สีขาว   : ขาวจั๊ว ขาวขุน ขาวตุน ขาวนวล ขาวครีม ขาวหยวกกลวย ขาวงาชาง ฯลฯ 
สีอ่ืน ๆ  : สีไตรรงค  สีเบญจรงค สีควันบุหร่ี สีบรอนซ  สีตะกั่ว ฯลฯ 
 

                                                           
Ρ รองศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  



  ๒๕ 
 
 
 
 นอกจากนี้ ยังปรากฏการนําคําเรียกสีไปประกอบในสํานวน และคําเปรียบเทียบที่เกี่ยวของกบัส ี
เชน เขียวเหมือนพระอินทร  ขาวเหมือนสําลี  ขาวเหมือนหยวกกลวย  ใจดําเหมือนอีกา    ดําเหมือนถาน  
ดําเหมือนนิล  ดําเปนตอตะโก  ดําเปนนิโกร  ดําดีสีไมตก  ตาเขียวปด  ผมดําเหมือนขนนกกาน้ํา  ผิวงาม
ดั่งทองทา  ฟกช้ําดําเขียว   วิมานสีชมพู  เหลืองเหมือนขมิ้น เปนตน 

คําเรียกสีตางๆ เหลานี้เปนตัวอยางเพียงสวนหนึ่งเทานั้น  จากตัวอยางขอมูลดังกลาวขางตน
เราจะเห็นลักษณะการเรียกชื่อสี ดังนี้ 

๑. คําเรียกชื่อสีที่เปนคําวิเศษณเพียงคําเดียว  เชน  แดง  เขียว  มวง  ขาว  ดํา  เหลือง  
เทา  เงิน  ทอง 

๒. คําเรียกชื่อสีที่เปนกลุมคํา  เชน  สีเบญจรงค  สีไตรรงค 
๓. คําเรียกชื่อสีที่เกิดจากลักษณะธรรมชาติ  เชน   สีฟา เกิดจากสีของทองฟา   สีชมพู 

เกิดจากสีของชมพู    สีไขไก เกิดจากสีของเปลือกไขไก   สีสม เกิดจากสีของผลสม   สีอิฐ เกิดจากการ
นําดินมาเผาจนเปนสีแดง แลวนํามาทําเปนกอนใชในการกอสราง    สีทอง เกิดจากสีของทองคํา 

๔.  คําเรียกชื่อสีที่เกิดจากคําวิเศษณ และคําขยาย เพื่อใหเกิดผลดังนี้ 
- เพื่อเพิ่มความหมายใหมากขึ้น  เชน  แดงแดง  แดงแจดแจ แดงแจด แดงแปด 
      เขียวอื๋อ เขียวเขียว  สมแปด  มวงเขม  มวงออน  น้ําตาลเขม ขาวจั๊ว 
- เพื่อลดความหมายใหนอยลง เมื่อฟงแลวจะมีความรูสึกวา สีออนลง เชน แดงออน   

แดงซีด  น้ําตาลออน  ชมพูจาง  ชมพูออน 
๕. คําเรียกชื่อสีที่เกิดจาก คําวิเศษณ และคํานาม ซึ่งสวนใหญมักเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

และทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ  เชน 
เครื่องประดับ  เชน  เหลืองบุษราคัม  เหลืองอําพัน  เขียวมรกต   
ตนไมและผลไม  เชน  เขียวตองออน  มวงเปลือกมังคุด  เขียวใบบัวบก  สีหมากสุก 
วัสดุส่ิงของ  เชน  สีตะกั่ว  สีชอลก  สีควันบุหร่ี 
อาหารและเครื่องดื่ม  เชน  สีกาแฟ  สีชา 

๖. คําเรียกชื่อสีที่เปนคําภาษาตางประเทศ  เชน  สีกากี  สีแทน  สีบรอนซ  สีโอลดโรส  
ซึ่งแสดงวาคนไทยรับอิทธิพลจากตางประเทศ 

คําเรียกสีเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความละเอียดออนของคนไทยในการแยกความแตกตางของสี  
ทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญคือวงศัพทที่มีเปนจํานวนมากเพียงพอที่จะนํามาเรียกสีที่แตกตางกันได 
ดังนั้นคําเรียกสีจึงเปนกลุมคํานาสนใจอีกกลุมหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมและลักษณะนิสัยของ
คนไทยไดอยางหลากหลาย ดังนี้ 



  ๒๖ 
 
 

ประการแรก คําเรียกสีสะทอนวัฒนธรรมการดํารงชีวิต แสดงใหเห็นวาคนไทยผูกพันกับ
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และประกอบอาชีพดานกสิกรรม เชน เขียวขี้มา เกิดจากการสังเกตสีของมูลมา
แลวนํามาใชเรียกสี  มวงเปลือกมังคุด   ขาวเหมือนหยวกกลวย แสดงถึงการประกอบอาชีพปลูกผลไม  
ชมพูบานเย็น แสดงถึงการประกอบอาชีพปลูกดอกไม  เปนตน 

ประการที่ ๒ คําเรียกสีสะทอนลักษณะนิสัยของคนไทยประการหนึ่งคือ ชมชอบสิ่งสวยงาม 
ส่ิงมีคาตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง เหลืองบุษราคัม เหลืองอําพัน  เขียวมรกต น้ําเงินไพลิน  แดง
ทับทิม  แดงโกเมน  งามดั่งทองทา  เปนตน 

ประการที่ ๓ คําเรียกสีสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา คนไทยเปนคนชางสังเกต และมี
ความรูสึกละเมียดละไม ละเอียดออนในจิตใจ  ทําใหเกิดคําที่ใชเรียกชื่อสี หรือจําแนกสีอยางมากมาย 
เชน    เขียว แยกไดเปน เขียวเขม เขียวออน เขียวอมเหลือง เขียวตอง เขียวข้ีมา เขียวมรกต เปนตน คํา
เรียกสีที่สะทอนความรูสึกที่มีตอสีนั้นๆ  เชน  ฟาหมน   แสดงความรูสึกซึมเศรา ฟาใส   แสดง
ความรูสึกสดใส ราเริง   แดงเลือดนก   แสดงความรูสึกรุนแรง  หรือ เขมแข็ง 

ประการที่ ๔ คําเรียกสีที่ปรากฏในสํานวน หรือการเปรียบเทียบจะสะทอนความรูสึกของ
คนไทยที่มีตอส่ิงนั้น ๆ เชน 
ใจดําเหมือนอีกา       แสดงถึงลักษณะนิสัยคนไทยที่มีความรูสึกตอสีดําวาเปนสีอัปมงคล  
ดําเปนตอตะโก          แสดงความหมนหมอง  ไมแจมใส 
วิมานสีชมพู            แสดงถึงลักษณะนิสัยคนไทยที่มีความรูสึกตอสีชมพูวา เปนสีออนหวาน  

         แสดงในสิ่งที่ดี ที่สวยงาม  
 ประการที่ ๕  คําเรียกสีสะทอนคานิยมของคนไทยในยุคตาง ๆ ไดเปนอยางดี เชน ในยุคที่
ฟุตบอลโลกเปนที่สนใจ ทําใหเกิดคําเรียกสีติดปากขึ้นมาโดยใชสีผิวของคนในประเทศ  สีธงชาติสี
ประจําชาติ สีเสื้อผาของชาตินั้นๆ เปนหลัก เชน  ฟาอาเจนตินา  ดําแคมเมรูน  กังหันสีสม  ทีมปศาจ
แดง  เปนตน  
 ประการที่ ๖   คนไทยใหความสําคัญกับคําเรียกสี     แสดงวัฒนธรรมทางภาษาสืบทอดกัน
มา  โดยใชเปนสัญลักษณของสิ่งตางๆ  เชน 
เหลอืง   หมายถึง   ศาสนาพุทธ 
เหลืองแดง  หมายถึง   ธรรมศาสตร 
ร้ัวแดงกําแพงเหลือง หมายถึง   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
สีของธงไตรรงค  สีแดง      หมายถึง  ชาติ  
   สีขาว     หมายถึง  ศาสนา 
   สีน้ําเงิน   หมายถึง พระมหากษัตริย  



  ๒๗ 
 
 
 ประการที่ ๗ คําเรียกสีแสดงลักษณะนิสัยของคนไทยในเรื่องการแบงฐานะ  ส่ิงดี ส่ิงเลว มี
คา หรือไรราคา  โดยนําคําเรียกสีที่ใชเรียกสิ่งที่มีคาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีงาม เชน  ผิวงามดั่งทองทา
เนตรนิล   ผมดําเหมือนสีนิล   โอษฐดั่งทับทิม  เปนตน  การเปรียบเทียบที่ปรากฏในตัวอยางแสดงให
เห็นวา ผูใชคําเรียกสีในการเปรียบเทียบขางตน มีความชื่นชม ยกยองบุคคลที่กลาวถึงนั้น ในทางกลับกัน
การเปรียบเทียบเปนจํานวนมากก็ไดแสดงใหเห็นวา  ผูใชคําเรียกสีไมยกยองผูที่ถูกกลาวถึง  เชน   ใจดํา
เหมือนอีกา  ดําเปนถาน  ดําเปนนิโกร   
 ประการที่ ๘ คําเรียกสีแสดงวัฒนธรรมทางภาษา  ในภาษาไทยปรากฏใชคําเรียกสีเปน
จํานวนมาก โดยเปนคําวิสามานยนามเรียกคน หรือส่ิงของ  เชน  ทอง   ขาว  ดํา  เขียว  แดง  ฟา  ชมพู  
สม  เงิน   ทับทิม  มรกต  เปนตน   และใชเปนคําประสม  เพื่อเปนการบอกลักษณะของคํานั้น ๆ วามี
ลักษณะเชนไร เชน  มดแดง  มดดํา    ชนเผาผีตองเหลือง    ถ่ัวดํา  ถ่ัวแดง  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวเขียว ถ่ัวทอง    
ตาดํา  ตาแดง   ตาขาว  ตาเขียว  เปนตน 
 ประการที่ ๙  คําเรียกสีที่เปนคําทับศัพทภาษาตางประเทศแสดงใหเห็นวาคนไทยไดรับ   
วัฒนธรรมจากตางประเทศ   รูจักการปรับใหเหมาะสมแลวนําเขามาใชในชีวิตประจําวัน   เชน    สีกากี  
สีแทน  สีบรอนซ  สีบรอนซทอง  สีบรอนซเงิน  สีโอลดโรส  เปนตน 
 คําเรียกสี  เปนคําที่แสดงใหเห็นวัฒนธรรมและลักษณะนิสัยของคนไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน
ไดอยางชัดเจน  ส่ิงที่เดนที่สุดก็คือ คนไทยมีความละเอียดออน ชางสังเกต  ในการจําแนกสิ่งที่เปน
ธรรมชาติ  และสามารถเลือกคําขึ้นมาใชเรียกไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชสรางสรรค
ถายทอดความรูสึกนึกคิดไดอยางดีเยี่ยม โดยนําไปใชในการเปรียบเทียบ แสดงความรูสึกนึกคิด เปนที่
ยอมรับใชกันในสังคม   คําเรียกสีจึงเปนกลุมคําอีกกลุมหนึ่งที่นาศึกษาลักษณะของคํา    ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ   เพราะคําเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมทางภาษา และลักษณะของคนไทยได
เปนอยางดี    
 



 ๒๘

⌫ 
       เยาวลักษณ  กระแสรสินธุ Ρ 

 
 บุพบท (Preposition)   เปนคําชนิดหนึ่งที่ปรากฏอยูในประโยคภาษาไทยเชนเดียวกับคําชนิด
อ่ืน ๆ เชน คํานาม คํากริยา เปนตน การทราบถึงขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับคําบุพบท จะมสีวนทาํให
สามารถใชคําบุพบทไดถูกตอง การสื่อภาษาก็จะเปนไปไดอยางรวดเร็วสมความมุงหมาย 
 
 คําจํากัดความและตําแหนง 
 ตามตําราไวยากรณเดิม บุพบท คือคําที่ใชนําหนานาม สรรพนาม หรือคําที่ทําหนาที่ไดอยาง
นาม เพื่อใหความเกี่ยวเนื่องกันและไดความสมบูรณ เชน บานอยูริมถนน พบวา ริม เปนบุพบทที่ใช
นําหนาคํานาม ถนน บอกใหทราบวา  บานตั้งอยูริมถนน ไมใชกลางถนน 
 ปจจุบัน นักภาษาศาสตรโครงสรางไดใหคําจํากัดความของคําบุพบท ตามตําแหนง๑  ตําแหนง 
ในที่นี้หมายถึงตําแหนงที่คําแตละคําปรากฏอยู การใหคําจํากัดความตามตําแหนงยึดหลักวา คําที่
ปรากฏในตําแหนงเดียวกันได  เปนคําชนิดเดียวกัน โดยวิธีใช กรอบประโยคทดสอบ (ซึ่งไดมาจาก
การสังเกตคําตาง ๆ ในประโยค แลวตั้งขอสมมติฐานไดวาคําชนิดใดจะปรากฏหนาหรือหลังคําจําพวก
ใดบาง) 
 จากการสังเกตพบวาคําบุพบทจะปรากฏหนาคํานาม และหลังคํากริยาเสมอ ดังนั้นจะได 
กรอบประโยคทดสอบ คําบุพบทดังนี้  
 ก.   นาม กริยาอกรรม คําชวยกริยา __________ นาม 
 ข.   นาม คําชวยกริยา กริยาอกรรม __________ นาม 
 ดังนั้น คําที่ปรากฏในชองวางในกรอบประโยคทดสอบนี้ได ถือวาเปนคําบุพบท 
 
 
 
                                                        

Ρ  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
๑ วิจินตน  ภาณุพงศ, โครงสรางภาษาไทย: ระบบไวยากรณ, (พระนคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๒๐), หนา ๕๐.  กลาวไววา การที่นักภาษาโครงสราง ไมอาศัยความหมายเขามาเปนเกณฑในการให
คําจํากัดความ เพราะเห็นวา การใชความหมาย ในการใหคําจํากัดความยังลักล่ัน เชน คําวา  เหลือง ใชเรียกชื่อสี
ชนิดหนึ่ง ถายึดความหมายเปนเกณฑ เหลือง คํานี้จะเปนคํานาม ดังในประโยค เหลืองเปนสีที่ฉันชอบ แตใน
ประโยค ผาช้ินนี้เหลืองแลว เหลือง ในประโยคหลังกลายเปนคํากริยา เพราะเปนคําที่แสดงอาการของสิ่งของ  



 ๒๙

 เชน ก.   นองนั่งอยูหลังบาน 
  ข.   เด็กเพิ่งขึ้นจากน้ํา ๒ 
 จากการสังเกตพบวาคําบุพบทยังสามารถปรากฏหนาคําชนิดอื่น นอกจากคํานามไดอีก โดยที่
คําเหลานั้นจะมีลักษณะเหมือนคํานาม ดังนี้ 
 ๑.   คําบอกเวลา  บุพบทที่นําหนาไดแก   ถึง   แต   จน   ตลอด   ต้ังแต  จนกระทั่ง  ทั้ง  
ตลอดทั้ง  จนถึง  ตลอดจนทั้ง  เชน   เขาอานหนังสือจนคํ่า   เขาเปนไขต้ังแตเมื่อวาน   เปนตน  
 ๒.  คําจํานวนนับและคําลักษณนาม  บุพบทที่นําหนาไดแก   ทั้ง  ตลอดทั้ง  ตลอด  ภายใน  
เชน   เขาอานหนังสือทั้งสองเลม    ตนไมถูกฟนตลอดทั้งแถว    เขาจะตายภายในสิบป  เปนตน 
 
 ชนิดของคําบุพบท 
 ชนิดของคําบุพบท แตเดิมมักจะแบงตามวิธีใช เชน   ภายใน   ริม   ต้ังแต   กลาง  เปนบุพบท
ใชบอกเวลาและสถานที่  ของ   แหง   เปนบุพบท แสดงความเปนเจาของ  เปนตน 
 ถาแบงโดยใชจํานวนเปนหลัก จะพบวา คําบุพบทจะมีทั้งคําที่เปนพยางคเดียว เชน เขาจอดรถ
หนาบาน      เขาอยูหลังครัว      เขาถูกตีดวยไม   เปนตน    คําหลายพยางค  เชน  ตุมนอนหลับ
ตลอดวัน     นองเลือกกินเฉพาะเนื้อหมู     เธอรองไหตลอดทั้งคืน  เปนตน 
 นอกจากนี้จะพบวามีคําบุพบทที่มีลักษณะเปนคําประสมดวย คําบุพบทที่เปนคําประสมนี้มีทั้ง 
คําประสมอิสระ (Free compound form)  คําประสมอุปสรรค (Affix compound form) และคําประสม
ซ้ํา (Redupted compound form) 
 คําบุพบทที่เปนคําประสมจะประกอบไปดวยตัวตั้ง และตัวตาม ดังนี้ 
 ๑.   คําประสมอิสระ  เชน   จาก + ในบาน     จาก + หลังบาน     ตาม + ริมถนน    ตาม + 
ใตโตะ    ที่ + ขางสถานี    ที่ + กลางหอง     ขาง + บนหอง     ขาง + ในรถ     จาก + ที่ + ในหอง   
จาก + ที่ + ใต + บันได    ที่ + ขาง + นอกบาน    ที่ + ตรง + ริมถนน   เปนตน   

๒.  คําประสมอุปสรรค  มีอุปสรรคสามตัวคือ  ภาย  เบื้อง  ต้ัง  เชน ภาย + นอกโรงเรียน    
ภาย + ในบาน    เบื้อง + หนาเขา    เบื้อง + หลังฉาก    ต้ัง + แตเชามืด   เปนตน 

๓.  คําประสมซํ้า  คําบุพบทประเภทนี้มีจํานวนจํากัด และจะตองเกิดรวมกับคํานามที่ตามมา
ขางหลังเสมอ  มิฉะนั้นคําบุพบทเหลานี้จะกลายเปนคํากริยาวิเศษณ เชน วางไวกลาง ๆ หอง    อยู
แถว ๆ บาน    ยืนชิด ๆ ประตู    อยูเยื้อง ๆ ธนาคาร  เปนตน 

                                                        
๒ วิจินตน  ภาณุพงศ. โครงสรางภาษาไทย: ระบบไวยากรณ, (พระนคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง

, ๒๕๒๐), หนา ๕๑, ๗๕, ๗๖. 



 ๓๐

 คําบุพบทที่เปนคําประสมพบวาบางคําอาจจะไมปรากฏนามตามหลังก็ได เชน เขาตีลูกตอ
หนาฉัน  /  เขาตีลูกตอหนา    แมนอนอยูขางบนหอง  /  แมนอนอยูขางบน    แดงนั่งอยูแตขางใน
หอง  /  แดงนั่งอยูแตขางใน  เปนตน 
 
 คําบุพบทที่มีรูปเดียวกับคําชนิดอ่ืน ๆ 
 คําบุพบทบางคําจะมีรูปเดียวกับคํากริยา และคําสันธาน ดังนี้ 
 ๑.   คําบุพบทที่มีรูปเดียวกับคํากริยา  มีหลักสังเกตคือ คํากริยาอาจจะปรากฏตามหลัง
คํากริยาอื่นไดตามลําพังโดยไมมีนามตามหลัง แตบุพบทตองมีนามตามหลัง 
    เชน พี่มาตาม    (กริยา) 
    เขานอนตามถนน  (บุพบท) 
    เขามาถึง   (กริยา) 
    น้ําทวมถึงระเบียง  (บุพบท) 
 ๒.  คําบุพบทที่มีรูปเดียวกับคําสันธาน  มีหลักสังเกตคือ สันธานจะเชื่อมคํา ประโยค หรือ
ขอความเขาดวยกัน แตถาเปนบุพบทจะแสดงความเกี่ยวเนื่องกันของขอความที่อยูขางหนา กับคํานาม
ที่ตามมาขางหลังคําบุพบทนั้น และประโยคที่มีคําบุพบทอยูจะแยกเปนสองประโยคไมได ในขณะที่
ประโยคที่มีสันธานอยูจะสามารถแยกเปนสองประโยคได 
      เชน เขากับภรรยาไปทํางาน  (สันธาน) 
    เขาพูดกับครู   (บุพบท) 
    เขาไปแตฉันไมไป  (สันธาน) 
    เขากลับแตวัน   (บุพบท) 
    เขาตากแดดจนเขาไมสบาย (สันธาน) 
    เขาอานหนังสือจนคํ่า  (บุพบท) 
 
 ความสําคัญของบุพบท 
 คําบุพบทในภาษาไทย ถือเปนคําที่มีความสําคัญรองลงมาจากคําชนิดอื่น ๆ เชน คํานาม 
คํากริยา คําวิเศษณ ทั้งนี้เพราะจากการสังเกตพบวา มีคําบุพบทบางคําอาจจะปรากฏ หรือไมปรากฏใน
ประโยคได โดยที่ใจความของประโยคนั้นยังสมบูรณ คําบุพบทเหลานี้ไดแก  กะ   กับ   แก   จาก   ตรง   
ตอ   ถึง   ทาง   ที่   ให   ของ   สู 
       เชน เขาแนะทางใหเพื่อน    /  เขาแนะทางเพื่อน 
    เขาไปที่บานเพื่อน        /  เขาไปบานเพื่อน 



 ๓๑

    พอกูเงินจากธนาคาร    /  พอกูเงินธนาคาร 
    เขาออกทางประตูหลัง  /  เขาออกประตูหลัง  
 อยางไรก็ตามถึงแมวาบุพบทจะเปนคําที่ไมจําเปนตองใชในประโยคทุกประโยค แตเมื่อใดก็
ตามที่เราจําเปนตองใชคําบุพบทในประโยค การรูจักใชคําบุพบทไดอยางถูกตองเหมาะสมจะทําใหการ
ใชภาษาในการสื่อสารประสบผลสําเร็จตามที่ตองการได   
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                         “พรภู” Ρ 

 
 เหตุเกิดในลิฟท.…. เสียงนักศึกษาสาวพูดกับเพื่อนหญิงในทํานองปรึกษากันดวยเรื่อง
รายงานที่ถืออยูในมือวา “อาจารยจะดาไหมเนี่ยะ ติดรูปซะครึ่งเลม” แอบชําเลืองดูหนาคนพูดก็เห็น
จิ้มล้ิมดี แตงเนื้อแตงตัวแบบวัยรุนนิยม แตคิดในใจวาที่อาจารยจะดา นาจะเปนเรื่องเสนผมสีน้ําตาล
กระดํากระดางเปนบางกระจุก และมีหลายๆปอยดานหนาชี้ข้ึนเบื้องสูง(ละมายทรงผมของพวกนักรอง
วัยรุนญี่ปุน)เสียมากกวา คิดแลวก็มาสะกิดใจเรื่องคําวา “ดา” ในปริบทที่เด็กพูดและที่ผูใหญแอบคอน 
ลวนใชในความหมายวา ติเตียน ไมถึงขนาดที่ใชถอยคํารุนแรงวากลาวให     เสียหายอยางที่ชาวบาน
เรียกกันวา “ดา” สักหนอย 
 ถาเปดดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ทานใหความหมายของคําวา 
ดา และ ดาทอ ไววา “ดา ก. ใชถอยคําวาคนอื่นดวยคําหยาบชาเลวทราม ดาทอ ก. ดา ดาตอบกัน” ๑ 
วาที่จริงแลวการใชถอยคําดาวาคนอื่นใหเจ็บช้ําระกําใจนั้น ไมจําเปนตองใช คําหยาบชาเลวทราม ก็
ได ภาษาไทยของเราร่ํารวยถอยคําที่จะเลือกสรรมาใชวากลาวใหคนที่ถูกวา “แสบทรวง” มากนอยแค
ไหนก็ได กลวิธีก็หลากหลาย เชน บางทีก็ดาแบบลอยลมไปเรื่อยๆ ไมเจาะจงวาดาใคร บางครั้งก็ใช
อุปมาอุปไมย เกษียณไปแลวถึงไดซึมซับความหมาย จะกลับมาดาตอบก็สายเกินไปเสียแลว 
 หากจะยึดความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม จะพบลักษณะของการใชคําดาวาคนอื่น
แบบหนักเบาแตกตางกันไป เปนตนวา กระทบกระเทียบ กับ เปรียบเปรย ก็จะเปนลักษณะการพูด
วาทํานองเปรียบเทียบไมเจาะจง สวน แดก แดกดัน ประชดประชัน จัดเปนการพูด กระทบใหโกรธ
หรือยกเอาสิ่งที่อีกฝายหนึ่งชอบขึ้นมากลาวเปรียบเทียบ แตถาพูดวาแบบคอนแคะ คอน ถากถาง ก็
จะเปนการคนหาเอาสิ่งที่ไมดีข้ึนมาวากลาวหรือแกลงวาใหเจ็บใจ สวนลักษณะพูด เสียดสี เหน็บแนม 
ทานก็ใหความหมายไววาเขาขายพูดเสียดแทงใหกระทบใจ หรือพูดวากระทบกระทั่ง ถาเปนกลุม         
เยาะ เยย หยาม ก็จะเปนการพูดหรือแสดงกริยาเพื่อดูถูกดูหมิ่นใหเจ็บทรวง แตถาเปนสบประมาท หรือ
หมิ่นประมาทก็จะเปนลักษณะกลาวดูถูก หรือกลาวใหเขาเสียชื่อเสียง มาถึงจวงจาบ ทานก็วาเปน
การกลาวลวงเกินผูอ่ืน การใชถอยคําลักษณะตางๆ ที่ยกมาก็อาจจะใชไดทั้งคําสุภาพ และ คําหยาบ

                                                                                 
Ρ ผูชวยศาสตราจารยพนมพร  นิรัญทวี  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 

๒๕๓๙), หนา ๒๙๙. 



 ๓๓

เลวทราม จะใหสะใจแคไหนก็ไดข้ึนอยูกับระดับการเชือดอยางที่บอกไวแลว เลยชวนใหนึกถึงคําคําหนึ่ง
ที่มีความหมายกวางๆ มากกวาคําวา “ดา” คํานั้นก็คือ   “คําบริภาษ” พจนานุกรมฯ (อีกนั่นแหละ) ที่
ใหความหมายไววา “ก.กลาวติเตียน กลาวโทษ     ตอวา” ๒ กลาวโดยรวมๆ  แลวจะใชถอยคําวากลาว
แบบใดก็จัดเปน วจีทุจริต ซึ่งพุทธศาสนาถือวา เปนการประพฤติชั่วดวยวาจา ทําใหคนอื่นเขาทุกขใจ
ทั้งสิ้น แตก็ดูเหมือนปุถุชนจะยังหักหามใจไมใหมีอาการโกรธ เกลียด เคียดแคน ไมไดสักทีสินา 
 นักจิตวิทยาเขาบอกวาการใชถอยคํารุนแรงกาวราวผูอ่ืนนั้น ใชวาจะไมมีดีเสียเลย   วากัน
วาเปนหนทางหนึ่งที่ชวยระบายความเครียดทางจิตใจ ทําใหคนที่ดาสบายใจขึ้นที่เห็นคน ถูกดาเสียหาย 
เรียกวาสะใจ วายังงั้นเถอะ ดังนั้นถึงแมจะเปนวจีทุจริต แตก็ดูเหมือนจะใกลชิดกับชีวิตผูคนทุกยุคทุก
สมัย ไมเวนแมแตในวรรณคดีไทย ซึ่งมีรสตาง ๆ อยู ๔ รส อันไดแก  เสาวรสจนี (บทชมโฉม)   นารี
ปราโมทย (บทเกี้ยวพาราสี) พิโรธวาทัง (บทโกรธ) และสัลปงคพิสัย (บทคร่ําครวญ)   รสที่จัดวาทําให
วรรณคดีมีสีสันก็คือ   พิโรธวาทัง    เพราะคนอานจะไดพบคําบริภาษหลากหลายรูปแบบ   จากตัว
ละครทุกเพศทุกวัย  ทุกชั้นวรรณะ  มีทั้งที่ใชคําวาตรงๆดวยถอยคําเผ็ดรอนขึ้นอายอี และกระทบกระ
เทียบเปรียบเปรย หรือบางทีก็ใชอุปมาอุปไมย อยางเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตัวละครทุกตัวลวนแต
มีวิทยายุทธในการเลือกสรรคําบริภาษมาวากนัไดอยางสุดฤทธิ์สุดเดช     ตอนที่จะยกมาเปนตัวอยาง 
เปนตอนที่นางเทพทองดาขุนชางลูกชายของตัวเองวาหนาตาอัปลักษณ อานแลวก็ทั้งขําทั้งสงสารอีตา
ขุนชางแกเสียเหลือเกิน แมแตแมก็ยังดาแบบสาดเสียเทเสียถึงปานนี้ 
 

 นางเทพทองเหลียวหนาควาลูกชาย พลิกคว่ําพลิกหงายอยูตัวสั่น 
 ทุดลูกบัดสีเหมือนผีปน หัวลานในครรภดังวงเดือน 
 เสียแรงอุมทองประคองมา ชกโคตรแมอายหมาขี้เรื้อนเปอน 
 เลี้ยงมันไวไยอายเพื่อนเรือน หัวเหมือนโคตรขางไหนใครใหมา ๓  

                         

 นอกจากจะเรียกขุนชางวา อายหมาขี้เรื้อน ก็ยังมีอีกหลายอาย ตามมา เชน    อายยาจก  อาย
ผีโลน อายตายหา ยายพิมเองเวลาแกจะดาขุนชาง ก็นอยหนานางเทพทองเสียเมื่อไหร 
 

  ชิชะแปงจันทนน้ํามันทา หยงหนาสองแคมเหมือนหางเปย 
 หมามันจะเกิดชิงหมาเกิด มึงไปตายเสียเถิดอายหาเบ้ีย 

                                                                                 
๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖๔. 
๓  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, (พระนคร: บรรณาคาร, ๒๕๑๔), 

หนา๖.  
 



 ๓๔

 
 หนาตาเชนนี้จะมีเมีย อายมะมวงหมาเลียไมเจียมใจ ๔ 
 

 แตจะวาไปเห็นนางพิมแกดาปาวๆ อยางนี้เถอะ แตในที่สุดก็ตกเปนเมียของขุนชางนะ... ขอบอก 
 ในเรื่องลิลิตตะเลงพาย คําตรัสบริภาษของพระบิดาทํานองเยาะเยยพระมหาอุปราชซึ่งเปน
พระราชโอรสวา ถาขี้ขลาดไมยอมกรีฑาทัพไปรบกับฝายไทยก็ควรหาเครื่องนุงหมผูหญิงมาสวมใสเสีย
จะดีกวา ทําใหพระโอรสเกิดความอัปยศอดสูมวลหมูอํามาตยขาราชบริพาร เกิดขัตติยมานะยอมยกทัพ
มากระทํายุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวรจนสิ้นพระชนมในทายที่สุด ความมีวา 
 

ธ ก็ผะชดบัญชา    เจาอยุธยามีบุตร    ลวนยงยุทธเชี่ยวชาญ  หาญหักศึกบ
มิยอ   ตอสูศึกบมิหยอน   ไปพักวอนวาใช   ให ธ หวงธหาม  แมนเจาคราม
เคราะหกาจ  จงอยายาตรยุทธนา   เอาพัสตราสตรี   สวมอินทรีสราง
เคราะห   ธ ตรัสเยาะเยี่ยงขลาด ๕ 

 

 ถอยคําเพราะๆ มีโวหารเปรียบเปรยหลายชั้นเชิง แตเมื่ออานแลวก็จัดเปนคําบริภาษ อยางที่
ภาษาชาวบานเขาเรียกวา “ดาแบบสุนทรี แตเจ็บไปถึงขั้วหัวใจ” ก็มีใหอานในวรรณคดีหลายเรื่อง 
อยางเชนเรื่องกากี ถอยคําที่พระยาครุฑบริภาษนางกากีที่ยินดีจะเริงรักกับคนธรรพ ก็จัดอยูใน
ลักษณะที่วานี้ 
 

   คิดวาหงสจะจงแตชลธาร กลับบันดาลกลั้วเกลือกดวยเปอกตม 
   ตัวนางเปนไทแตใจทาส ไมรักชาติรสหวานมาพาลขม 
   ดังสุกรฟอนฝาแตอาจม หอนนิยมรักรสสุคนธาร 
   น้ําใจนางเปรียบดั่งชลาลัย ไมเลือกไหลหวยหนองคลองละหาน 
   เสียดายทรงวิไลแตใจพาล ประมาณหนึ่งเหมือนผลอุทุมพร 
   สุกแดงดั่งแสงปทมราช ขางในลวนกิมิชาติเบียนบอน 
   เรารูแลวมิใหอนาทร จะพาคืนพระนครในราตรี ๗  
 

                                                                                 
๔  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๙. 
๕ สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ลิลิตตะเลงพาย, (พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, 

๒๔๙๙), หนา ๕. 
๗  เจาพระยาพระคลัง (หน), กากีคํากลอน (พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕), หนา ๒๗. 



 ๓๕

 กระบวนภาษาบริภาษในวรรณคดีไทยนั้น ตองยกใหบทละครนอกครั้งกรุงเกา อยางเชนเรื่อง
สังขทอง  นอกจากตัวละครจะดาวากันอยางสาดเสียเทเสียแลว   ที่ทําใหออกรสชาติมากขึ้นก็คือมี
การออกอุทานที่แสดงอารมณโกรธ เชน เหมเหม เหวยเหวย ดูดู ชิชะ ทุด ถาเปรียบกับปจจุบันก็
ประมาณ “ถุย” นั่นแหละ ตอนที่จะยกมานี้เปนตอนที่ทาวยศวิมลรูความจริงวานางจันทาสนมเอกเปน
ตัวการใสรายนางจันทรเทวีกับพระสังขดวยใจริษยาตองการจะกําจัดทั้งแมทั้งลูก จึงตรัสบริภาษนาง
จันทา บรรดาภรรยาหลวงอานแลวคงสะใจเปนที่ยิ่ง 
 

   เหมเหม จันทาอีสามานย ข้ึนหนาวาขานเปนนักหนา 
   ใครจะอดนิ่งไดอีจันทา ทุดอีชาติขาไมกลัวใคร 
   สําบัดสํานวนก็ถวนถี่ หรือกูโบยตีมึงไมได 
   กลาดีอยาหนีกูไป ทุดอีจัญไรชาติขา ๘  
 

 ยอนกลับมาที่ “คําบริภาษ” ในปจจุบัน ถาจะประมวลวาเวลาพี่ไทยเขาบริภาษกัน คํายอด
นิยมจะเปนอะไรบาง ที่จะรวบรวมมานี้ไมไดเรียงลําดับตามความเจ็บแสบเมื่อถูกบริภาษ และไมได
ตองการจะชี้โพรงใหกระรอก แตอยางใด  เพียงอยากจะใหขอมูลเปนปจจุบันและมองเห็นวาเปน
เอกลักษณทางภาษาอยางหนึ่งเทานั้น เอาเปนวาที่เดนๆ ก็เชน 
คําที่หมายถึงสัตว         จะยกชื่อสัตวซึ่งมีนัยความหมายไมดีมาวากันตรงๆ ก็ได เชน เหี้ย แมงดา แรด 

หมา ควาย เตา ไดโนเสาร หรือจะมีคําขยายลักษณะเพิ่มเติมออกไป ก็ได  เชน  
หมาขี้เร้ือน  หมาหมู  แรงทึ้ง  งูพิษ  ลาโง 

คําที่หมายถึงกิริยาไมดี  เชน  ลามก  เซอ  บา  โอหัง  บัดซบ  เลว  ระยํา  สาระแน  งก  กระแดะ   
     ตะกละ  ราน  เส็งเคร็ง  หรือบางครั้งก็จะมีคําขยายใหรายละเอียดออก 
     ไปอีก  เชน  บาเหอ  บาตัณหา  เสือกกะโหลก 
คําที่มีความหมายวาเปนคนเลว  เชน  นักเลง  อันธพาล  ตัวราย  ทรชน  ตัวการ  ไพร  ไพรสถุล 
คําที่มีคําหลักวา “ขี้”  เชน  ข้ีตืด  ข้ีขลาด  ข้ีฉอ  ข้ีเหนียว  ข้ีข้ึนหัว  ข้ีครอก  ขี้เทอ  
คําที่มีสวนตางๆของรางกายเปนหลัก เชน  มีคําวา ปาก เปนตนวา ปากเสีย ปากจัด ปากตลาด  
   ปากหมา ปากสวาง ปากตําแย ปากปจอ    
   คําวา ใจ  เชน  ใจดํา ใจคด ใจราย ใจงาย ใจแคบ ใจหิน ใจชั่ว  ใจปลาซิว   
                                                     ใจใหญ   
   คําวา ตีน  เชน  สนตีน 
คําเรียกอวัยวะเพศ  ทั้งเพศชายเพศหญิง (อันนี้ตอง  เคาะ  ยกตัวอยางเปดเผยไมไดจะ) 
                                                                                 

๘ บทละครนอกครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหราและสังขทอง (พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๘), หนา ๑๐๕. 



 ๓๖

คําที่หมายถึง “ผี” ตางๆ   เชน  ผีเปรต  ผีบา  ผีทะเล  ผีทะโมน 
คําที่เรียกโรคราย เชน  หา  ข้ีเร้ือน  ข้ีทูดกุดถัง 
คําเรียกชื่อตัวละครในวรรณคดี   เชน  กากี  โมรา  วันทอง  ทรพี   ผีเสื้อสมุทร 
คําที่มีตัวเลขผสมอยู เชน  ๑๘ มงกุฎ  ไอหารอย  ไอหาเบี้ย  โจรหารอย 
คําที่เกี่ยวกับการรวมประเวณี สังคมไทยคือวาเปนคําหยาบแบบสุดๆ เพราะบานเรายังปดกั้นใน 
                เร่ืองนี้ (ขอนี้ก็ขอผานอีกนะจะ) 
คําดาบุพการีและบรรพบุรุษ วัฒนธรรมไทยจะเคารพนบไหวบรรพบุรุษ ถาวาถึงพอแม หรือ 
    ตนตระกูล  จะถือวารุนแรงที่สุด  เชน  ลูกอีชางพูด  พอแมไม 
    ส่ังสอน  ลูกเสือลูกตะเข 
 ที่ยกมานี้จัดวาเปนเพียงสวนนอยเทานั้น ยังมีกลวิธีอ่ืนๆ อีกมาก บางทีก็ใชคํา
ภาษาตางประเทศ   เชน  ไอกุย  คิขุอาโนเนะ  คําหลังนี้ออกเสียงนารัก  แตน้ําเสียงก็ยังแฝงเหน็บๆ อยู
ในที หรือบางครั้งก็ใชคําประสมประเภท รูมาก แกแดด น้ําเนา หรือไมก็ใชคําสแลง เชน ติงตอง  ซื่อบ้ือ 
 ก็อยางที่บอกเลากันมาตั้งแตตน ไมวาจะเรียกคําดา หรือ คําบริภาษ ก็จัดเปน  วจีทุจริต
ดวยกันทั้งสิ้นทั้งมวล จึงใหโทษมากกวาใหคุณ ไมควรจะลดทอนเสนหของตัวเอง ดวยการใชคํา
ประเภทนี้บอย ๆ ตรงกันขามควรบริหารเสนห ดวยการใช วาจาสุภาษิต ใหเกิดเปนนิสัย อยาลืมวา
เหนือฟายังมีฟา ถาปะเหมาะไปเจอประเภทมือวางอันดับหนึ่ง ดาไดเจ็ดวันไมซ้ําแบบเขาให เดี๋ยวจะวา
คนเขียนไมเตือน 
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 ๓๗ 
 

  ⌫ 
                                                                                                           สังวาลย  คงจันทร Ρ                        
                
 ความหมายของภาษาโดยทั่วไปมักจะหมายถึง เครื่องมือที่มนุษยใชในการติดตอส่ือสาร  โดย
อาศัยการพูดและการเขียน  ดังนั้นเราจึงแบงภาษาตามวิธีการสื่อสารไดเปน ๒ ประเภท คือภาษาพูด
กับภาษาเขียน 
 ภาษาพูดกับภาษาเขียนมีทั้งความเหมือนและความตาง  บางครั้งเราสามารถใชภาษาพูดใน
การเขียน  เชน  การเขียนบทสนทนาของตัวละครในนวนิยายหรือเร่ืองสั้น  และขณะเดียวกัน  เราก็
สามารถใชภาษาเขียนในการพูดได เชน การกลาวสุนทรพจนหรือการพูดที่เปนพิธีการในโอกาสตางๆ  
หากภาษาพูดกับภาษาเขียนใชแทนกันได เราก็คงไมมีปญหาในเรื่องของการใชภาษา  แตในความเปน
จริงภาษาทั้งสองประเภทนี้ไมสามารถใชแทนกันไดในทุกกรณี 
 ภาษาพูดนั้นเกิดขึ้นมากอนภาษาเขียน  มีผูกลาววาภาษาพูดนั้นเปนคุณสมบัติประจําของ
มนุษยชาติ และไมมีมนุษยกลุมใดที่ไมใชภาษาพูด  ไมวามนุษยเผานั้นจะดอยความเจริญเพียงใด สวน
ภาษาเขียนเปนสิ่งที่มนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึนเพื่อใชบันทึกภาษาพูด หรือเปนตัวแทนของภาษาพูด 
บางสังคมจึงยังคงมีแตภาษาพูดไมมีภาษาเขียน ๑        และจากการที่ภาษาพูดและภาษาเขียนสรางขึ้น
ดวยวัตถุประสงคที่แตกตางจึงทําใหภาษาทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะที่แตกตางกัน 

การสื่อสารโดยการใชภาษาพูด      นอกจากการใชถอยคําแลว    ยังอาศัยสถานการณแวดลอม
มาชวยในการสื่อสาร  ทําใหผูพูดไมจําเปนตองใชถอยคําหรือใชประโยคใหถูกตองตามหลักภาษา เชน 
เมื่อเราเดินไปแลวพบเพื่อนเดินมาเราสามารถถามเพื่อนไดทันทีวา  “จะไปไหน”   โดยที่เราไมตองใช
ประโยคที่ถูกตองวา “คุณจะไปไหน”  เพราะจากสถานการณที่แวดลอมอยู ไมมีคนอื่นนอกจากเพื่อนที่
เดินมา  หรือถามีคนเดินมาหลายคน  ผูสงสารก็สามารถสื่อสารกับผูรับสารไดโดยการมองผูรับสารหรือ
แสดงกิริยาทาทางตางๆ เพื่อใหรูวาตองการสื่อสารกับใคร เพราะฉะนั้นภาษาพูดที่ใชส่ือสาร จึงไมใช
ภาษาที่ใชถอยคําเพียงอยางเดียว แตสามารถใชทาทางประกอบการพูดไดอีกทางหนึ่งดวย 
 นอกจากนั้นภาษาพูดยังเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลทั้งในเรื่องการออกเสียงและวิธีพูด 
เราจะสังเกตไดวาเสียงพูดของแตละคนจะแตกตางกันไปทําใหเราจําไดวาเสียงพูดนี้เปนเสียงของใคร  

                                                           
Ρ   อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๑ วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท, ภาษาศาสตรเชิงประวัติ:วิวัฒนาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,(กรุงเทพฯ

: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๖), หนา ๓. 
 



 ๓๘ 
 

และในการออกเสียงคําบางคํา  เสียงของคําที่ใชในภาษาพูดจะมีมากกวาในภาษาเขียน เชน  คําวา  
“ไหม”  ในประโยค “ไปดวยกันไหม”  ในภาษาพูดนั้นผูพูดสามารถเปลี่ยนเสียงคําวา”ไหม”  เปน “มั้ย” 
ได  โดยการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตจากเสียงจัตวาเปนเสียงวรรณยุกตตรี 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษาพูดนั้น จะสังเกตเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงทั้งเสียง
วรรณยุกต  เสียงสระและเสียงพยัญชนะ ดังตัวอยาง 
 การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต 
  วรรณยุกตเสียงจัตวาเปลี่ยนเปนเสียงตรี  เชน 
   “ฉัน” เปน  “ชั้น” 
   “เขา” เปน  “เคา” 
  วรรณยุกตเสียงเอกเปลี่ยนเปนเสียงสามัญ  เชน 
   “หนึ่ง” เปน “นึง”    
 การเปลี่ยนเสียงสระ 
  เสียงสระ อะ เปลี่ยนเปนเสียงสระอา  เชน 
   “อะไร”     เปน     “อาไร” 
   “ไมใช”     เปน     “มายชาย”      
   “ประเพณี” เปน     “ปราเพณี” 
  เสียงสระอี เปลี่ยนเปนเสียงสระเอีย  เชน 
   “นี่” เปน “เนี่ย” 
  เสียงสระอีเปลี่ยนเปนเสียงสระเอ  เชน 
   “พี่” เปน “เพ” 
  เสียงสระอือเปลี่ยนเปนเสียงสระเออ  เชน 
   “หรือ” เปน “เหรอ” 
 การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะในภาษาพูด  สวนใหญจะเปนการเปลี่ยนเสียง “ร” เปน “ล”  หรือ 
“น” เปน  “ง”   ดังตัวอยาง      
   “รด”   เปน “ลด” 
   “อยางนี้”  เปน “อยางงี้” 
รวมทั้งการไมออกเสียงคําควบกล้ํา  ที่เราไดยินอยูเสมอ เชน  “ปบปุง”  “เปยนแปง”  “ปอดโปง”เปนตน 
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงเสียงของคําในภาษาพูดนั้น      ไมคอยมีปญหาในเรื่องของการสื่อสาร 
เพราะในภาษาพูดนอกจากจะอาศัยถอยคําแลว  ยังอาศัยสถานการณแวดลอมมาชวยในการสื่อสารได



 ๓๙ 
 

อีกดวย  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษาพูดดังที่กลาวมาแลว จึงถือเปนการเพิ่มคํา  ทําใหภาษา
พูดมีถอยคําที่ใชในการสื่อสารมากกวาภาษาเขียน 

สวนภาษาเขียนนั้นใชส่ือสารในกรณีที่ผูสงสารและผูรับสารไมสามารถสื่อสารดวยการพูดได 
เชน อยูหางไกลกัน  หรืออาจอยูใกลกันแตในสถานการณนั้น ไมสามารถสื่อสารดวยการพูดได   
เนื่องจากภาษาเขียนสรางขึ้นมาเพื่อบันทึกภาษาพูด  ดังนั้นภาษาเขียนจึงใชในการบันทึกขอความ
เร่ืองราวตางๆ เพื่อเปนหลักฐาน เชน กฎหมายหรือหนังสือสัญญาตางๆ  เนื่องจากการสื่อสารดวย
ภาษาเขียนนั้นไมสามารถใชสถานการณหรือบริบทแวดลอมมาชวยในการสื่อสารได    ทําใหผูสงสาร
จะตองใชถอยคําอยางละเอียดชัดเจน   เพื่อใหผูรับสารเขาใจเรื่องที่ตองการจะสื่อสารอยางถูกตอง 
 จากการที่ภาษาเขียนไมสามารถใชสถานการณแวดลอมหรือบริบทมาชวยในการสื่อสารได   
ดังนั้นการที่จะสื่อสารใหประสบความสําเร็จได  ควรตองคํานึงถึงเรื่องการใชคําใหถูกตองตามหลัก
ภาษา        และการใหรายละเอียดของเรื่องที่ตองการสื่อสารเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากที่สุด   เพราะ
รายละเอียดจะกําหนดสถานการณทําใหผูรับสารเขาใจเนื้อหาของเรื่องไดดียิ่งขึ้น 
 ส่ิงที่ตองระมัดระวังในเรื่องการใชภาษาเขียน ก็คือ เร่ืองการใชถอยคํา  เพราะหากผูสงสารใช
ถอยคําไมถูกตอง  จะทําใหผูรับสารไมเขาใจความหมายที่ตองการจะสื่อหรืออาจเขาใจผิดไปได  
ตัวอยางเชน 
 ประโยคที่ ๑ “ชวยสงลูบฟายมาใหเล็วๆ จะลีบสงคู” 
 ประโยคที่ ๒ “ผมจะลักคุณคนเดียว” 

จากตัวอยางประโยคที่ ๑  กวาผูรับสารจะเขาใจวาผูสงสารตองการอะไร  ก็คงจะตองใช
เวลานานในการแปลความใหเปนภาษาเขียน  ยิ่งในกรณีที่ผูรับสารไมมีภูมิหลังที่เปนประสบการณ
รวมกับผูสงสารดวยแลว   การสื่อสารคร้ังนี้อาจจะไมประสบความสําเร็จก็เปนได  สวนในประโยคที่ ๒ 
ขอความนี้อาจทําใหผูรับสารเขาใจผิดหรือเกิดความสับสนได  เนื่องจากคําวา “ลัก” กับ “รัก” มี
ความหมายแตกตางกัน 
 จากตัวอยางที่ไดกลาวมาแลว  แสดงใหเห็นวา ภาษาเขียนจะมีลักษณะที่พิเศษกวาภาษาพูด 
เพราะในภาษาเขียนทุกคําจะมีความหมายกํากับอยู   ถาผูสงสารเขียนสะกดคําไมตรงกับที่กําหนดไวก็
จะทําใหความหมายที่ตองการจะสื่อสารนั้นคลาดเคลื่อนไปได   
 ในการใชภาษาเขียน  ส่ิงที่จะตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่ง   คือ   การเวนวรรคตอน  เพราะ
หากผูเขียนเวนวรรคตอนตางกัน ความหมายของขอความที่จะสื่อสารก็จะแตกตางกัน ดังตัวอยางที่มีผู
กลาวถึงไวหลายครั้ง  เชน 
  “ยานี้กินแลวแข็งแรง   ไมมีโรคภัยเบียดเบียน” 
  “ยานี้กินแลวแข็ง   แรงไมมี   โรคภัยเบียดเบียน” 



 ๔๐ 
 

 หรือ “สมบัติที่มีจะยกใหลูก   เขยคนอื่นไมเกี่ยวของ” 
  “สมบัติที่มีจะยกใหลูกเขย   คนอื่นไมเกี่ยวของ” 
จากตัวอยางจะเห็นไดวา  ขอความที่ยกมาแมจะมีถอยคําเหมือนกันทุกประการ  แตถาเวนวรรคตอน
ตางกัน   ความหมายของขอความทั้งสองขอความนี้จะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง  และหากขอความ
ลักษณะนี้ไปอยูในพินัยกรรม หรือหนังสือสําคัญตางๆ  ก็อาจทําใหผูเกี่ยวของไดรับประโยชนหรือเสีย
ผลประโยชนได  ดังนั้นในการใชภาษาเขียนนอกจากเรื่องการใชถอยคําแลว   เร่ืองการเวนวรรคตอนก็
เปนเรื่องสําคัญที่ไมควรมองขาม 
 จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาภาษาพูดกับภาษาเขียน นอกจากจะสรางขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค
ที่แตกตางกันแลว  ภาษาทั้งสองประเภทนี้ยังมีลักษณะเดนที่แตกตางกัน กลาวคือภาษาพูดจะเนนใน
เร่ืองการออกเสียง  จึงมีการเพิ่มเสียงของคําโดยการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะเสียงสระและเสียง
วรรณยุกต จากคําที่มีอยูเดิมใหเพิ่มมากขึ้น  แตยังใชในความหมายเดิม  ทําใหภาษาพูดมีความ
หลากหลายมากกวา   สวนภาษาเขียนนั้นจะเนนในเรื่องการเขียนใหถูกตองตามหลักภาษา เพราะ
ลักษณะเด นของภาษาเข ียนคือ  คําแตละคําจะม ีความหมายประจําคํา   ถา เข ียนต างก ัน
ความหมายก็จะแตกตางกันไป 
 แตในปจจุบันพบวา  ผูใชภาษาเปนจํานวนมากนิยมนําภาษาพูดมาใชในการเขียน โดยอาง
เหตุผลวา ตองการใหผูรับสารรูสึกเปนกันเองเหมือนกับไดพูดคุยกับผูเขียนโดยตรง  ซึ่งเหตุผลนี้ก็เปน
เหตุผลที่นาสนใจ  เพราะความเปนกันเองระหวางผูสงสารและผูรับสารอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการ
ส่ือสารประสบความสําเร็จ   แตถามานึกถึงลักษณะเดนของภาษาพูดกับภาษาเขียนแลว ก็เกิดความ
สงสัยวา  หากทุกคนใชภาษาเขียนโดยการเลียนเสียงของภาษาพูดแลว  อะไรจะเกิดขึ้นกับภาษาไทย   
ส่ิงที่จะเกิดขึ้นอยางแนนอนก็คือ  จํานวนคําที่เพิ่มมากขึ้นตามเสียงในภาษาพูดและคงจะมีการเขียน
สะกดคําตามเสียงพูดที่หลากหลาย เชน ใชไหม ใชมั้ย  ใชมะ เปนตน    ซึ่งอาจทําใหภาษาเขียนมี
ลักษณะที่แตกตางไปจากเดิม  ลักษณะภาษาเขียนของเราหลายคนก็บอกวายากอยูแลว  บางคน
ถึงกับบอกวาแมจะเปนคนไทยแตก็ใชภาษาเขียนไดไมดีเทากับภาษาพูด  เพราะภาษาเขยีนมกีฎเกณฑ
มากกวาภาษาพูด 
 หากพฤติกรรมการใชภาษาพูดในการเขียนยังมีอยูมากดังที่ปรากฏในปจจุบัน ความสับสนของ
การใชภาษาก็คงจะดําเนินตอไปและก็คงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ   เปนปญหากับผูใชภาษาในอนาคต  
ดังนั้น หากไมตองการใหเกิดปญหาของการใชภาษา ก็ขอใหผูใชภาษาทุกทานระมัดระวังในเรื่องการใช
ภาษาเขียน   

“อยาเขียนทุกคําที่พูด” เพราะภาษาเขียนกับภาษาพูดมีลักษณะที่แตกตางกัน 
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  หมอมหลวงคํายวง วราสิทธิชัย∴ 
 
 หากทานอานวารสาร นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพเปนประจํา  ทานจะสังเกตเห็นคอลัมนที่แตง
เปนบทรอยกรองขนาดสั้นเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันปใหม  วัน
ครบรอบปของการจัดทําวารสาร นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ เปนตน  เนื้อหาที่เขียนยอมแตกตาง
ไปตามโอกาสพิเศษที่แตงนั้น 
 บทรอยกรองขนาดสั้นเหลานี้เปนรูปแบบของวรรณกรรมตะวันตก ซึ่งไทยรับมาตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖  ในจํานวนนี้ บทอนุสาวรียกถาเปนคอลัมนหนึ่งที่นิยมแตงกันมาก  มัก
แตงในโอกาสที่มีบุคคลสําคัญหรือบุคคลที่ทําคุณประโยชนตอประเทศเสียชีวิต  เนื้อหาเกี่ยวกับ
การแสดงความเสียใจและไวอาลัย  รําลึกถึงคุณความดีหรือกรณีกิจในดานตางๆ ที่ผูเสียชีวิตกระทําไว
เมื่อมีชีวิตอยู  ตลอดจนตั้งความปรารถนาใหผูเสียชีวิตไปเสวยสุขในภพภูมิที่ดี  ซึ่งสอดคลองกับ
ความคิดแบบไทยเรื่องการระลึกถึงและการแสดงความเคารพตอบุคคลที่มีพระคุณที่ปรากฏใน
วัฒนธรรมไทย  นอกจากนี้การแตงบทรอยกรองในลักษณะนี้ยังเปนสวนหนึ่งที่ชวยสืบสานการแตง
รอยกรองไทยมาจนถึงปจจุบันอีกดวย 
 บทอนุสาวรียกถามีลักษณะตรงกับ elegy  ซึ่งเปนแบบแผนการประพันธวรรณกรรม
ตะวันตกแบบหนึ่ง  เอ็ม.เอช.อับรัมสอธิบายความหมายของคํานี้ไวดังนี้ 
 

 ในคริสตศตวรรษที่ ๑๗ คํานี้เริ่มมีความหมายแคบเขาจนเปนอยาง
ที ่ใช ก ันอยู ในท ุกว ันนี ้ คือ  หมายถ ึง  ครํ่าครวญ  (และการปลอบใจ ) 
เกี่ยวกับมรณกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ… บางทีคํานี้ก็ใช
กวางออกไปใหหมายถึงการรําพึงอยางเศราสรอยของภาษาอังกฤษยุคเกา 
และ “Elegy Written in a Country Churchyard” ของ Gray ซึ่งเกี่ยวกับ
ความตายของมนุษย ตลอดจนสิ่งที่บุคคลเหลานั้นเห็นวามีคุณคา..๑ 

                                                        
∴  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๑   เอ็ม. เอช. อับบรัมส,  อธิบายศัพทวรรณคดี  แปลโดยทองสุก  เกตุโรจน,(กรุงเทพฯ: กระทรวง 

ศึกษาธิการ, ๒๕๒๙), หนา ๘๗–๘๘.  



 ๔๓

สวนวิทย ศิวะศริยานนทอธิบายความหมายของ elegy หรือกาพยกลอนแสดงความเศรา
หรือหมนหมองไววา 

 
 ตามธรรมดากาพยกลอนชนิดนี้เปนกาพยกลอนสั้นๆ  แสดงความ

โศกจะเปนโอกาสที ่ญาติหรือเพื ่อนวายชนมไปหรือไดร ับความทุกขดวย     
เหตุอื ่นก็ตาม   หลักของการประพันธชะนิดนี ้ก็คือ ตองแตงขึ ้นดวยความ
จริงใจและตองแสดงความรูสึกซึ่งเกิดขึ้นจริงๆ ไมใชเสกสรรคปนขึ้น กาพย
กลอนชะนิดนี้ไดมีวิวัฒนาการอยางใหญหลวง คือ ไดกลายเปนกาพยกลอน
สดุดีผูลวงลับไปแลว  โดยเลาประวัติและหยิบยกเอาความดีงามขึ้นมากลาว. 
. . บางทีความคิดคํานึงอยางเศรามาแทนที่ความโศก . . . ๒ 
 
จะเห็นไดวาบทอนุสาวรียกถาหรือบทไวอาลัยมีลักษณะคลายคลึงกับ elegy กลาวคือมี วัตถุประสงค

เพื่อไวอาลัยหรือระลึกถึงผูเสียชีวิต หรือผูที่ไดรับความทุกขเพราะเหตุอ่ืน  แตบทอนุสาวรียกถาของไทย
ที่ปรากฏใหเห็น มักเนนการไวอาลัยแกผูที่มีบทบาทสําคัญหรือทําประโยชน  เสียสละเพื่อประเทศชาติ 
หรือมีคุณความดีอันใหญหลวงควรแกการสรรเสริญ   เราจึงสังเกตเห็นบทอนุสาวรียกถาที่แตง
สรรเสริญหรือไวอาลัยพระมหากษัตริยและบุคคลสําคัญในพระราชวงศมากกวาสามัญชนทั่วไป 
 ในที่นี้ ผูเขียนนําบทอนุสาวรียกถาที่แตงเนื่องในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา-      
บรมราชินีมาวิเคราะหในดานการใชถอยคําเรียกแทนพระนามของพระองค ซึ่งมีการใชถอยคํา
ลักษณะตางๆ อยางนาสนใจ  ทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมไทยในดานความคิด  ความเชื่อ  คานิยม  
ตลอดจนการแสดงออกซึ่งความรูสึกของคนไทยที่มีตอผูที่เปนที่เคารพรักอีกดวย  วิธีการใช    ถอยคํา
เรียกแทนพระนามมีลักษณะตางๆ กันดังนี้ 
 ๑. การเรียกพระนามเต็มและเรียกแทนพระนามโดยการตัดยอพระนาม  เปนการ
ใชคําใหเหมาะสมตามฐานันดรศักดิ์ของพระองค เชน สมเด็จพระศรีนครินทรเจา  สมเด็จพระศรี-
นครินทร สมเด็จพระชนนี วรนาถ เจาเฮย เปนตนหรือใชสรรพนามที่ใชเรียกแทนพระมหากษัตริย
หรือพระราชวงศ  เชน  พระ บพิตร ธ ทูลกระหมอม เปนตน ซึ่งเปนคําเรียกในเชิงเคารพยกยอง
เพื่อใหสมพระเกียรติ 

                                                        
๒ วิทย  ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ, พิมพครั้งที่ ๒ (พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๔๙๒), หนา ๙๗. 
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 ๒. การเรียกโดยใชคําลําดับเครือญาติ   มีปรากฏเปน ๒ ลักษณะ คือ การใชคําลําดับ
ญาติโดยเรียกตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือพระราชวงศเปนหลัก เชน ชนนีองคราชันย  
สมเด็จแมกุลกษัตริย  สมเด็จยา  ราชชนนี  แมหลวง เปนตน  สวนอีกลักษณะหนึ่งใชคําลําดับ
ญาติโดยถือตามผูแตงเปนหลัก  โดยดูจากวัยของพระองคที่ทรงมีสถานภาพเปน ยา   ยาย  หรือ 
แม ได    แตสวนใหญจะใชคําวา ยา   เพราะเรียกโดยถือวา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เปน พอ ดังเชนในสมัยสุโขทัยเรียกพอเมืองวา พอขุน จึงถือวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีเปน ยา  เชน สมเด็จยา  สมเด็จพระยาเจา  พระยา  ยา  แมฟาหลวง  แมฟาไทย  แมปน
เกลา  เปนตน    ตัวอยางความเปรียบที่ปรากฏเชน 
    

“ อันองคพระอัยยิกา  เปนยา ณ ชนและเปน ” 
   “ ยาผูวิทูรเพ็ญ  คุณใหไผทเสถียร ”   

“ สมเด็จยามิ่งขวัญของชาวไทย ” 
   “ ภพนั้นพระญาแกว พรางแพรวบารมี ” 
   “ พระศรีนครินทรา องคมารดาแหงแผนดิน ” 
 

สังเกตไดวาวัฒนธรรมอยางหนึ่งของคนไทยนิยมใชคําลําดับเครือญาติกันมาก เพื่อสรางความ
สนิทสนมระหวางผูพูดกับผูฟง  แสดงวานับถือกันฉันญาติผูใหญ เหตุที่ในปจจุบันใชคําเรียกเชนนี้
อาจเปนเพราะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระเมตตาสูงและไมถือพระองค  เปนที่
ประจักษของพสกนิกรทุกชั้น  ทําใหพสกนิกรรูสึกผูกพันเหมือนเปนญาติผูใหญของตน  แตกตางจาก
อดีต  ราษฎรจะไมกลาใชคําในลักษณะนี้  เนื่องจากมีอิทธิพลของลัทธิเทวราชปรากฏอยูมาก 
 ๓. การเรียกโดยใชความเปรียบ  การเปรียบเทียบเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหผูอานเกิด
จินตนาการ  เห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น  ในบทอนุสาวรียกถาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
มีการเรียกแทนพระนามโดยใชความเปรียบเปนจํานวนมาก  ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความคิดและ
ความรูสึกของผูแตงซึ่งเปนตัวแทนของคนไทยตามวัฒนธรรมแบบไทยๆ สวนใหญความเปรียบที่
ปรากฏมักเปรียบเทียบกับสิ่งสําคัญ  มีคาสูง  หรือมีความเปนพิเศษ  มีทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม  ดังนี้  
   ๓.๑ การเปรียบเทียบกับสิ่งที่เปนของสูงเพื่อแสดงใหเห็นสถานภาพอันสูงสงของ
พระองค  เชน  ปน หรือ ฉัตร  เปนตน  ปนเปนเครื่องประดับศีรษะซึ่งถือวาเปนอวัยวะสูงสุดของ
รางกาย  คนไทยถือวาศีรษะเปนของสูง  จึงไมชอบใหขามกรายหรือแตะตอง  แมกระทั่งหมอนที่ใช
หนุนศีรษะก็กลายเปนของสูงดวย   ฉัตรถือเปนเครื่องสูงประกอบพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย  
เปนเครื่องแสดงความเปนพระมหากษัตริยเชนเดียวกับมงกุฎของกษัตริยในยุโรป  จึงถือเปนของ



 ๔๕

สูง  ฉัตรสําหรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ ่งเปนพระราชวงศชั ้นสูงเปนฉัตร ๗ ชั้น  
เปนระดับรองลงมาจากพระมหากษัตริย  นอกจากนี้ฉัตรยังมีความหมายเกี่ยวกับการเปนเครื่องกั้น
หรือเครื่องปองกันทุกขภัย ใหความปลอดภัยรมเย็นแกราษฎร  ตัวอยางความเปรียบที่ปรากฏเชน 
 

   “ พระมิ่งแมปนเกลา ขวัญสยาม ” 
   “ โดยเสด็จพระฉัตรแกว ปกปองพนมพนา ” 
 

แสดงวาผูแตงยกยองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยางสูง  อันเปนขนบในวรรณคดีไทยที่
มีมาแตโบราณ ที่นิยมเปรียบเทียบกษัตริยหรือพระราชวงศเปนปนหรือฉัตร ซึ่งเปนเครื่องหมาย
แทนพระองค  
  ๓.๒   การเปรียบเทียบกับอวัยวะสําคัญในรางกาย  เชน  หัวใจ  ศีรษะ  หรือชีวิต  เปน
ตน  แสดงวาพระองคมีความสําคัญมาก  ดังตัวอยางเชน 
 

   “ ยังเปนแมฟาหลวงดวงชีวี ” 
   “ แมฟาหลวงดวงใจไทยทั้งชาติ ” 
   “ เบญจางค “พระยาเจา”  จอมเศียร ”  
   “ องคสมเด็จยาสาย   ใจราษฎร ”  
 

และมีการกลาวถึงในทํานองวา เมื่อพระองคสวรรคต  ผูแตงรูสึกเหมือนสูญเสียอวัยวะสําคัญทําให
แทบจะมีชีวิตอยูไมได  ซึ่งแสดงถึงความโศกเศราเปนอยางมาก 
  ๓.๓ การเปรียบเทียบโดยเชื่อมโยงกับคุณสมบัติหรือพระราชกรณียกิจของพระองค   
ซึ่งแสดงใหเห็นพระมหากรุณาธิคุณในแงมุมตางๆ ไดอยางชัดเจน  ดังตัวอยาง เชน 
 

   “ แกวกัลยาณี  องคพระศรีนครินทร ”   
     

แสดงคุณสมบัติความเปนนางแกว  ที่เพียบพรอมทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติ เชน เปนภรรยาที่ดี  
เปนแมบานแมเรือน  มีจิตใจดีงาม  เปนตน 
 

   “ ศรีฝากวีรสตรีกลา แกรงสูเผชิญสมัย ”  
 

กลาวถึงคุณสมบัติในแงการเปนสตรีที่กลาหาญและมีความสามารถสมเปนสุภาพสตรีระดับผูนํา
ของประเทศ ทรงสามารถเผชิญทุกขยากลําบากไดโดยลําพัง ทรงอบรมเลี ้ยงดูพระราชโอรส     
พระราชธิดาไดเปนอยางดี  ทําใหประเทศไทยมีพระมหากษัตริยที่ดีถึง ๒ พระองค  
 
 



 ๔๖

   “ พระคือมารดา แหงประชาสงเคราะหไทย ” 
 

งานประชาสงเคราะหเปนพระราชกรณียกิจหลักที่ทรงปฏิบัติอยูตลอดพระชนมชีพ  ทรงมีบทบาท
ในฐานะ “ชางเทาหลัง” คือ พระราชกรณียกิจที่ทรงกระทําจะเปนไปเพื่อสนองแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งทรงมุงแกปญหาความเปนอยูของพสกนิกรเปนหลัก  สมเด็จพระบรม
ราชชนนีก็จะทรงปฏิบัติภารกิจเสริมในดานอื่นๆ เชน ตั้งหนวยแพทยอาสา   ดูแลสุขภาพของสตรี  
เยาวชน  และตํารวจชายแดน เปนตน 
          ความเปรียบเหลานี้ แงหนึ่งเกี่ยวของกับคานิยมแบบไทยคือสตรีที่ดีตองมีลักษณะ
เปน “นางแกว” และสิ่งที่ควรมีคือคุณสมบัติความเปนแมบานแมเรือนและเปนภรรยาที่ดี  ซึ่ง
ความคิดนี้มีปรากฏในไตรภูมิพระรวงในสวนที่กลาวถึงนางแกวที่เกิดมาคูบุญพระจักรพรรดิราช  
หากมองอีกแงหนึ่ง  พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอยูนี้เปนสิ่งที่ผูแตงเห็นประจักษ  จึงไดนํามา
เขียนถึงดวยความซาบซึ้ง 
  ๓.๔ การเปรียบเทียบกับเทพและเทพธิดาซึ่งมีสถานภาพสูงเหนือมนุษย  เปนสิ่งที่
มองไมเห็น แตใหคุณใหโทษแกมนุษยได  ตามความคิดในไตรภูมิพระรวง หากมนุษยบําเพ็ญบุญ
แตยังไมถ ึงขั ้นหลุดพนก็มีโอกาสไปเสวยสุขในสวรรค อยู ในสภาพเปนเทพและเทพธิดาได  
ขณะเดียวกันในทางโลกก็มีความคิดเกี่ยวกับ“เทวราชา”คือถือวากษัตริยเปนเทพมาเกิดบนโลก
มนุษยและสืบเชื้อสายตอกันมา  ความคิดนี้ปรากฏใหเห็นในโองการแชงน้ํา  ดวยกําเนิดอันสูงสงนี้
เองจึงยกยองใหพระมหากษัตริย และพระราชวงศมีสถานภาพที่สูงสงอยูเหนือมนุษย  ทั้งสถานภาพและ
การกระทํา  ในบทอนุสาวรียกถา   สังเกตไดชัดเจนวา  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง
งานหนัก  ทรงทุมเทกําลังกายกําลังพระทัยในการชวยเหลือพสกนิกรของพระองคและสรางสรรคสังคม
ใหกินดีอยูดี  มีความเจริญวัฒนา  ยากที่จะหาบุคคลใดเสมอเหมือน  จึงปรากฏการยกยองซึ่งเห็น
ไดจากความเปรียบตางๆ เชน    
 

   “ เปนเทพเปนทิพยอยูลิบลับ ”  
   “ เปนแถนฟาใกลกับพสกศรี ”  
   “ เทพกัญญายิ่งแกว กาญจนา ”  
   “ ฟาสงแมฟาสู    แดนดิน ” 
    

     นอกจากนี้คนไทยยังเชื่อวา หากทําบุญไวมากเมื่อมีชีวิต จะเปนการปฏิบัติธรรมหรือ
ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยดวยกัน  เมื่อสิ้นชีวิตจะไดไปเกิดในภพภูมิที่ดี  ซึ่งมักจะนึกถึงสวรรค
ซึ่งเปนที่อยูของเทพ  เชื่อกันวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงไดไปบังเกิดในภพภูมิ
ดังกลาว  เพราะการที่ทรงปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเมื่อทรงมีพระชนมอยู  เชน 



 ๔๗

 

   “ สงเสด็จเสด็จสรวงหวงสวรรค ”  
   “  ไอศวรรยวิเศษโลกหนา มหากุศล 

  สถิตยออนไทเมืองบน   เลิศแลว ” 
   “ สมเด็จยาเสด็จสูสวรรคเวียง  สถิตยเคียงแทนมหาจุฬามณี ”   
 

  ๓ .๕  การเปรียบเทียบกับสิ่งที ่สอดคลองและสงเสริมใหเห็นคุณสมบัติ พระ-
อัธยาศัย  และพระมหากรุณาธิคุณไดอยางชัดเจน เชน  น้ํา  รมเงา  รมโพธิ์รมไทร  หลัก  ดวงแกว    
ดวงประทีป  แสงอาทิตย  แสงเทียน  เปนตน  เปนความเปรียบที่คุนตาและมักใชความเปรียบ
เหลานี้ในการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริยและพระราชวงศ เพราะ   พระองคมีหนาที่ปกปอง
คุมครองใหราษฎรอยูเย็นเปนสุข  ดังตัวอยางเชน 
 

   “ วารินสุหรายริน  ชโลมทิพย ”   
   “ รมโพธิ์รมรุกขการุณย  รมเบื้องใบบุญ” 
   “ เปนศรีศักดิ์หลักมั่นอันยิ่งใหญ”  
   “ วันนี้ดวงประทีปดับลับไปแลว” 
   “ คือแสงเทียนทิพยฉาย  สองประกายดงดอน    ทั่วศิขรสวางแลว” 
   “ สูญดวงแกวสองชีพประชา” 
   “ จึงทรงเปนรมเงาแหงนครา” 

  “ ……………………..                    เปนแสงสุรียศรีอันสวยใส          
    สองแสงสวยสวางอยูกลางไพร      อุนในความทรงจําในตํานาน” 

   

            ผูแตงมักนิยมเปรียบน้ํากับน้ําพระทัยและพระอัธยาศัย  เพราะมีความชุมเย็น  และไหล
ไปใหประโยชนแกชนหมูมาก   เปรียบรมเงา  รมโพธิ์รมไท ร หรือรมรุกขกับพระมหากรุณาธิคุณที่เผย
แผไปใหแกชนทุกหมูเหลาใหไดรับความรมเย็น แสดงใหเห็นวาทรงเปนที่พึ่งของคนทั้งหลาย เปรียบดวง
ประทีป  ดวงแกว  แสงเทียน  แสงอาทิตย  แสงแดด  กับแสงสวางสองใหราษฎรพนจาก
ความทุกขอันมืดมน คือปญหาความเปนอยู  และสองใหเกิดสติปญญาดวย  นอกจากจะเปนเรื่อง
ความสวาง   ความกระจางชัดแลว  ยังเปนเรื่องการใหความอบอุน  ราษฎรรูสึกอุนใจที่มีพระองค
ทรงคอยขจัดความทุกขรอน  เปรียบหลักกับการที่ทรงเปนผูนําทั้งการกระทําและความคิด  และ
ทรงเปนหลักใหผูคนไดพึ่งพิง  ดังนั้นเมื่อพระองคสวรรคต พสกนิกรยอมรูสึกเสียขวัญ 
  เมื่อมองโดยภาพรวมจะเห็นวา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนผูที่ทรงมี
ความชุมเย็น  สวางชัดเจน  อบอุน  และใหความมั่นคงแกพสกนิกร  ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้เปนสิ่งที่



 ๔๘

ราษฎรหวังวาจะไดจากกษัตริยหรือพระราชวงศ  มากกวาการแสดงพระบรมเดชานุภาพ เปนลักษณะ
เดียวกับการเปนธรรมราชาซึ่งมุงใชพระคุณมากกวาพระเดช  ดังนั้นภาพผูนําในความคิดของราษฎรจึง
มีลักษณะเชนเดียวกับที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปน  คือ เปนผูมีจิตเปนกุศลและมี   
พระเมตตาสูง  ดังจะเห็นไดจากความเปรียบบางตอนเปรียบเทียบพระองคกับพระโพธิสัตวอีกดวย  
เชน  ดั่งพระโพธิสัตวเจา  จอมศรี  นอกจากนี้ คุณสมบัติของพระองคยังสอดคลองกับลักษณะนาง
กษัตริยผูมีคุณธรรมตามขนบนิยมการสรางตัวละครในวรรณคดีไทยซึ่งตรงกับความนิยมของคนใน
สังคมไทย 
  ๓.๖  การเปรียบเทียบกับส่ิงที่เปนนามธรรม  สังเกตเห็นจากคําที่นํามาใชเปรียบเทียบ  
ไดแก คําวา  ศรี  ขวัญ  และมิ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําวา ศรี  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพระนาม  ทําใหกวี
สามารถนําคํานี้มาเลนความหมายในเชิงยกยองได 
  ในที่นี้จะไดพิจารณาความหมายของแตละคําดังนี้ 

ศรี   น.  มิ่ง,  สิริมงคล;  ความรุงเรือง,  ความสวาง สุกใส;  ความงาม,  ความเจริญ; 
ชื่อพระลักษมี (มเหสีพระนารายณ)  ผูเปนพระแมเจาแหงความรวย ความเจริญ๓ 
ขวัญ   ว. มิ่งมงคล,  สิริ,  ความดี,  เชน  ขวัญขาวขวัญเรือน;  ส่ิงที่ไมมีตัวตน  นิยม
กันวามีอยูประจําชีวิตของคนตั้งแตเกิดมา ซึ่งเชื่อกันวาถาขวัญอยูกับตัวก็เปนสิริมงคล 
เปนสุขสบาย จิตใจมั่นคง  ถาคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็จะออกจากรางไปเสียซึ่ง
เรียกวา ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน  เปนตน  ทําใหคนนั้นไดรับผลรายตางๆ ,  เรียกผู
ตกใจงายหรือเด็กและหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบอย ๆ  วา  ขวัญออน ๔ 
มิ่ง   น.  ส่ิงที่เปนสิริมงคล    มิ่งขวัญ  น.  ส่ิงหรือผูเปนที่รักหรือเคารพนับถือ    มิ่ง
มิตร  น.  เพื่อนรัก  เมียรัก ๕ 

จะเห็นวาคําวา  ศรี  ขวัญ  และมิ่ง มีความหมายในเชิงนามธรรม  ดังตัวอยางเชน 
 

           “ ศรีแหงนครา  รวงรุง 
             ศรีกรุงศรีแหงแกว โกสินทร ” 
 
 

                                                        
๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ:    

อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๙), หนา ๗๗๙.   
๔  เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๑. 
๕  เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๔๘. 



 ๔๙

           “ ศรีพิภพปฐพิน  ภาคนี้ 
             ศรีรัฐศรีนครินทร  ศรีราช 
             ศรีกษัตริยชาติชี้  ชัดเนนคุณากร ”  
           “ พระองคมีศรีสมพระสมศรี” -นครินทร”สถิรร้ัง ”  
           “ คือศรีแหงธาณินทร  คือขวัญหลาประชาไทย ” 
           “ สมเด็จยามิ่งขวัญของชาวไทย ” 
   

  คําวา ศรี มักใชควบคูกับเมือง  เชน  ศรีนครินทร  ศรีนครา  ศรีกรุงศรีแกวโกสินทร          
ศรีรัฐ  ศรีแหงนครา  นอกจากจะเปนการเลนความหมายพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
แลว  ยังแสดงใหเห็นวาการสวรรคตถือเปนความสูญเสียอันยิ่งใหญของชาวไทยและแผนดินไทย  
เพราะพระองคทรงเปนศรีแหงแผนดิน  กลาวคือ  ทรงเปนสัญลักษณแทนความเจริญ รุงเรือง  ความ
สวางไสวแหงบานเมือง  ทําใหเกิดสิริมงคลแกบานเมือง  เมื่อพระองคทรงจากไป บานเมืองจึงมีสภาพ
หมนหมอง  ดังตัวอยางเชน                 
    

     “ ส้ินแลวสิ้นศรีสมเด็จยา               น้ําตาฟาหยาดฟาไปทุกที่ 
                             น้ําตาเมืองเต็มเมืองอยูมากมี            อาลัยแมศรีแหงธรณิน ”  
 

ซึ่งในความเปนจริง  พระราชกรณียกิจตางๆ ก็นําความเจริญมาสูผูคนและบานเมือง  ทําใหราษฏรมีหนทาง
ทํามาหากินและมีชีวิตที่สวางสดใส  หากตีความคําวา พระศรี หมายถึง พระลักษมี  ก็อาจหมายความ
วา  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปนเทพแหงความเจริญไดอีกนัยหนึ่งดวย 
             คําวา ขวัญ และ มิ่ง  มีปรากฎใชควบคูกันไปเสมอ  สวนใหญจะใชในความหมายวา  เปน
มิ่งขวัญของบานเมืองและคนไทย  นัยหนึ่งหมายถึงทรงเปนสิ่งที่เปนสิริมงคลเพราะทรงเปนผูมีธรรม  
อีกนัยหนึ่งเปรียบพระองคเหมือนกับขวัญซึ่งตองมีอยูประจําตัวบุคคลมาตั้งแตเกิด  จึงจะมีความสุข
กายสบายใจ  หากขวัญหายอาจเจ็บปวยได  เชนเดียวกับการสูญเสียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีซึ่งนับเปนการสูญสียครั้งยิ่งใหญ  ทําใหผูคนหรือแมแตบานเมืองซึ่งไมมีชีวิตก็ยังรูสึกเสียขวัญ
เนื่องจากขาดที่พึ่งพิง  นอกจากนี้จะเห็นไดวา ความเปรียบในลักษณะนี้ยังสอดคลองกับความเปรียบในขอ 
๓.๔ และ ขอ ๓.๕  ซึ่งเปนความนิยมเปรียบเทียบตามขนบนิยมที่ปรากฏในวรรณคดีไทยมาแตโบราณอีก
ดวย 
 

จากการสังเกตวิธีการใชคําเรียกแทนพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในบท     
อนุสาวรียกถา  จะเห็นวาความเปรียบที่ใชยังคงดําเนินตามขนบนิยมในวรรณคดีไทยเนื่องจากเปนเรื่อง
เกี่ยวกับพระราชวงศ     ผูแตงเลือกใชถอยคําที่ไพเราะงดงามเหมาะสมกับระดับและสถานภาพของ



 ๕๐

พระองค  การเปรียบเทียบก็จะนิยมเปรียบกับส่ิงที่สําคัญ มีคุณคาหรือมีประโยชนตอสาธารณชนใน    
วงกวาง สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมไทยซึ่งยกยองผูบําเพ็ญคุณงามความดีอันเปนประโยชนตอประเทศชาติ 
ตลอดจนสะทอนความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับสุภาพสตรีระดับผูนําของไทยซึ่งทรงถึงพรอมดวยธรรมะ 
และทรงมีคุณสมบัติสมเปนศรีแหงพระนครอยางแทจริง   
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๕๑

 

    
                     เสาวณิต    จุลวงศ ∴ 
 

เมื่อวันหนึ่ง  ขณะที่กําลังอานขาวอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  หรือภัยธรรมชาติสักอยางหนึ่ง  
แลวมีใครถามเราวา  “มีคนตายเทาไหร”  ลักษณนามของ  “คนตาย”  ไมเปนปญหาสําหรับเรา  เพราะ
ลักษณนามตามหลังจํานวนคนตายที่ตอบออกไป  เราใชโดยอัตโนมัติวา “คน”  อาจเปนวา  “คนเดียว”  
หรือ  “สองคน”  หรือจํานวนอื่นๆ  ก็ตาม   

นาแปลกที่ในโอกาสซึ่งเปนทางการ  ลักษณนามที่เราใชกับ “คนตาย”  กลับเปลี่ยนไป  
สังเกตไดจากขาวทางสถานีวิทยุและรายการโทรทัศน รวมทั้งรายงานขาวทางหนังสือพิมพ ลักษณนามที่
ใชมักเปน  “ศพ”  หรือ  “ราย”  ถาผูตายเปนทหารหรือตํารวจ   ลักษณนามที่ใชเปลี่ยนเปน  “นาย”  
หากเปนพระ  ลักษณนามก็เปลี่ยนเปน  “รูป”   นอยนักที่พบวาในขาวทางการเหลานั้น  ผูประกาศขาว
หรือผูเขียนขาวจะใชคําวา  “คน” 

รายงานขาวสวนใหญมักใช  “ศพ” เปนลักษณนามของคนตายหรือผูเสียชีวิตในขาว  เชน 
 

… เกิดเหตุการณสยดสยองกับเด็กนักเรียนชั้นประถมในญี่ปุน  เมื่อ
ชายโรคจิตวัย  ๓๗  ป  กอเหตุระทึกขวัญ … ใชมีดยาวไลฟนดะเด็กนักเรียน
ที่อยูในวัยไรเดียงสาอยางบาคลั่ง  จนทําใหมีเด็กนักเรียนเคราะหราย
เสียชีวติ  ๗  ศพ  ครู  ๑  ศพ …  (ไทยรัฐ,  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๔) 

… เบื้องตนไดรับรายงานวาพบศพผูเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ  คือ ต.
ปาสัก  หมู  ๑  มีผูเสียชีวิต  ๔  ศพ  หมู  ๔  และหมู  ๕  ต.สรอย  มี
ผูเสียชีวิต  ๓  ศพ  สูญหาย  ๑๕  คน  หมู  ๔  ปละหมู  ๘  ต.แมพุง  มี
ผูเสียชีวิต  ๕  ศพ  รวมทั้งหมด ๑๒ ศพ … (เดลินิวส, http://www. 
dailynews.co.th/ news /2377.html) 

 
และมักมีการใช  “ราย” ในรายงานเกี่ยวกับคนตายจากหนวยงานของราชการ  เชน ขอมูลจากรายงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 

 
… สําหรับในชวงวันที่  ๑๒ - ๑๓  เม.ย.  ภาคที่มีรายงานผูบาดเจ็บ

และตายสูงสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บาดเจ็บจํานวน  ๔,๖๐๒  ราย 
                                           

∴  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 

 

๕๒

 

ตาย  ๑๐๔  ราย  ภาคใตมีรายงานผูบาดเจ็บ-เสียชีวิตต่ําสุดคือบาดเจ็บ ๑,
๗๓๘  ราย  ตาย  ๒๑  ราย  …  (กรุงเทพธุรกิจ,๑๕  เม.ย.๒๕๔๔) 

 
บางครั้งใชทั้งลักษณนาม  “คน”  “ศพ”  และ  “ราย”  ดังปรากฏในรายงานขาวที่ตอง

กลาวถึงคนตายหลายครั้ง  เชน   
 

วันมหาสงกรานต  “ศุกร ๑๓” เกิดอุบัติเหตุตายแลวเกือบ ๑๐๐ คน  
บาดเจ็บวา ๔,๐๐๐ ราย  เพราะความประมาทและเมาสุราเหมือนเดิม  
อีสาน  เกงชน  ๑๘  ลอ  ดับคาที่  ๗  ศพ  ที่บุรีรัมย  สวนขอนแกน 
ปกอัพยางแตกชนตนมะขามสังเวยอีก  ๕  ศพ  ภาคเหนือฉลอง
สงกรานตเมาเหลารถพลิกคว่ําตายอีก  ๔  ศพ  ที่นครสวรรคและนาน  
กระทรวงสาธารณสุขเฉลี่ยอุบัติเหตุที่เกิดชวงสงกรานต  ๙๖  ราย  เฉลี่ย
ตายชั่วโมงละกวา  ๑  ราย   และบาดเจ็บ  ๖๔  รายตอชั่วโมง  สรุปอีสาน
ครองแชมป  ศูนยอํานวยความปลอดภัย  กระทรวงคมนาคม  ระบุเกิด
อุบัติเหตุวันเดียวเสียชีวิต  ๔๕  ราย  … (เดลินิวส,  
http://www.dailynews.co.th/news/679. html) 

 
หากพิจารณาแตละคําตามความหมายและหนาที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕  แตละคํามีความหมายที่เกี่ยวของกับกรณีนี้ดังนี้ 
คน น.  มนุษย  (หนา ๑๖๕) 
นาย น.  คํานําหนาชื่อชายที่มีอายุต้ังแต  ๑๕  ปบริบูรณข้ึนไป,  (ปาก)  ใชนําหนายศ

ทหารตํารวจ  เชน  นายพล  นายพัน  (หนา ๔๓๙) 
ราย น.  เร่ือง  สวน  บุคคล  หรือส่ิงของแยกกลาวเปนอยาง ๆ ไป,  ลักษณนามใชแกส่ิงที่

มีลักษณะเชนนั้น  (หนา ๗๐๒) 
รูป น.  ลักษณนามใชเรียกพระภิกษุสามเณร  (หนา ๗๐๗) 
ศพ น.  ซากผี,  รางคนที่ตายแลว  (หนา ๗๗๘) 
จะเห็นไดวา  ในทั้งหมด  ๕  คํานี้  มีเพียงคําวา  “ราย”  และ “รูป” เทานั้นที่ระบุวาเปนคํา

ลักษณนาม  นอกนั้นไมไดระบุวาคําใดสามารถใชเปนลักษณนามไดบาง 
เมื่อสํารวจดูหนังสือ  “ลักษณนาม”  ซึ่งจัดทําโดยราชบัณฑิตยสถาน  เพื่อคนวา  “คนตาย”  

มีลักษณนามวาอยางไร  ก็ไมไดคําตอบ  เพราะไมปรากฏคํา  “คนตาย”  อยูในรายการคําที่ราชบัณฑิต



 

 

๕๓

 

รวบรวมไว  รวมทั้งไมมีคําวา  “ทหาร”  และ  “ตํารวจ”  อยูดวย  (มีแตคอมมานโด)  แตมีคําวา  
“พระสงฆ”  “ภิกษุ” และ  “ภิกษุณี”  ที่ระบุลักษณนามวา  “รูป”  ในหนังสือเลมดังกลาวระบุวา  คํานาม  
“คน”  ใชลักษณนามวา  “คน”  และคํานาม  “ศพ”  ใชลักษณนามวา  “ศพ” 

เมื่อลองคิดถึงสาเหตุที่การที่สํานักขาวตางๆ (หรือคนอ่ืนๆ)  พากันใช  “ศพ”  เปนลักษณนาม
ของ “คนตาย” หรือ “ผูเสียชีวิต”   ก็พอจะคาดเดาไดวาเปนเพราะเห็นวาเมื่อคนตายแลวก็เปนศพนั่นเอง  
คือในขณะนั้น  “คน”  ไดแปรสภาพจากความเปนคนไปสูความเปนศพไปแลว  คือเปนรางที่ไมมีชีวิต   
จึงตองใชลักษณนามวา “ศพ”  จะใชวา  “คน”  อีกไมได    

ถาเชนนั้นประโยค   “คนตาย  …  ศพ”  ก็นับวาเปนประโยคพิเศษ   เพราะเปนประโยคที่
แสดง “กาลสมบูรณ”  หรือ  “perfect  tense”    ซึ่งแสดงความตอเนื่องจากสภาพที่เปนอยูในอดีต
มาถึงสภาพที่เปนอยูในเวลาตอมา  ในกรณีนี้คือจากอดีตซึ่งเปน  “คน”  ที่มีชีวิตในตนประโยค  ผาน
กระบวนการ  “ตาย”  กลายเปนรางที่ไมมีชีวิต  คือเปน  “ศพ”  ในตอนทายประโยค 

แนวคิดในการใชลักษณนามกับคนดังกลาวตางกับการใชลักษณนามกับพระสงฆที่
มรณภาพและทหารตํารวจที่เสียชีวิตซึ่งใชลักษณนามตามคํานามที่ปรากฏขางหนา  คือ  “รูป”  และ 
“นาย”   โดยมิไดพิจารณาวาทั้งพระสงฆและทหารตํารวจนั้นคงสภาพเปนพระสงฆและทหารตํารวจ
อยู  หรือเปน “ศพ” หลังจากที่ตายไปแลว  ไมเชนนั้นคงใชลักษณนามวา “ศพ” เหมือนกัน 

ที่จริงแลว  คํากริยา  “ตาย”  (ในบริบทนี้) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕  
ใหนิยามวาหมายถึง  ก.  ส้ินใจ,  ส้ินชีวิต,  ไมเปนอยูตอไป,  ส้ินสภาพของการมีชีวิต  (น.๓๔๕)  คือไม
มีชีวิตนั่นเอง   ตามความหมายนี้ เราอาจพิจารณาตอไปไดวา   ส่ิงที่สามารถทํากริยา  “ส้ินใจ”  “ส้ินชีวิต”  
หรือ “ไมเปน” ได  ตองเปนสิ่งมีชีวิต  หรือ “เปน” อยู   ส่ิงที่ไมมีชีวิตหรือไม “เปน”  ยอมทํากริยาดังกลาว
ไมได  โดยนัยนี้ก็มีแต   “คน”  เทานั้น  (หรือคําอื่นๆ ที่หมายถึงคนและเปนคน  ไมนับสัตวซึ่งไม
เกี่ยวกับเร่ืองที่ถกกันอยูนี้)  ที่ทํากริยาดังกลาวได   “ศพ”  เปนสิ่งไมมีชีวิต  ยอมไมสามารถสิ้นใจ  
ส้ินชีวิต  หรือไม “เปน” ได 

ถาเชนนั้น  ลักษณนามของ  “คนตาย”  ก็นาจะเปน  “คน” 
แตเรื่องไมงายอยางนั้น 
“คนตาย … ศพ”  อาจไมใชประโยค  แตเปนเพียงนามวลีหนึ่งซึ่งประกอบดวย   
คํานามหลัก  คือ  “คน”   
สวนขยายคํานาม  คือ  “ตาย” 
 
จํานวนนับ 
และ  ลักษณนามของคํานามขางหนาจํานวนนับ  ซึ่งในที่นี้คือ  “คนตาย” 
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หากมองในแงนี้  การใช  “ศพ” เปนลักษณนามของ “คนตาย” ก็ถูกตองแลว 
เร่ืองของ “ศพ” กับ “คน” นี้ เห็นทีคงตองทิ้งไวใหผูใชภาษาไทยทั้งหลายพิจารณากันเองวา  

“ตาย”  ในขอความที่กําลังจะเขียนหรือพูดนั้นทําหนาที่เปน  “คํากริยา”  หรือเปน  “สวนขยายคํานาม”  
กันแน  จะไดเลือกใชลักษณนามไดถูกตอง   

ลองคิดดูเลนๆ ก็ไดวาทานจะเติมลักษณนามคําใดในขอความขางลางนี้ 
คนรายโรคจิตลอบเขาไปในโรงเรียน กอเหตุราย  ทําใหมีคนตายหลาย ..?..  ในเหตุการณนี้ มี

เด็กนักเรียนตองจบชีวิตอยางไมรูอีโหนอีเหน  ๗  ..?..  เด็ก  ๒  ..?.. นั้นตายทันทีในที่       เกิดเหตุ  และอีก  
๕  ..?..  ไปตายที่โรงพยาบาล  และยังมีครูที่ตกเปนเหยื่อถูกคนรายแทงตายดวยอีก  ๑  ..?..  รวมคน
ตายทั้งสิ้น  ๘  ..?..   อยางไรก็ตาม  ยอดผูตายยังคอนขางสับสน   บางก็วาเด็กนักเรียนตายทั้งหมด  
๘  ..?..   แตครูรอดตาย 

 
แบบฝกหัดนี้ไมมีเฉลย!! 
 
 

บรรณานุกรม 
 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพคร้ังที่ ๖.  กรุงเทพฯ : 

อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๙. 
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 สุธาสิน ี สิทธิเกษร ∴ 

  
ภาษาเปนเครื่องมือสําหรับใชเพื่อความอยูรอดของมนุษย   เพราะภาษาเปนเครื่องสื่อสาร

ความตองการ   มนุษยกระทําและพูดเพื่อใหไดมาซึ่งน้ํา และอาหาร  ยารักษาโรค  ที่อยูอาศัย  ยิ่งกวานั้นยงั
ทําใหเกิดความเขาอกเขาใจกัน   มีบทบาทสําคัญเปนเครื่องสมานฉันทระหวางคนในสังคมหนึ่ง ๆ ดวย 

เมื่อกลาวถึง “ภาษาแม” จึงมักเขาใจกันในความหมายที่วา คือ ภาษาที่บุคคลพูดเปนภาษา
แรกและใชเปนภาษาหลักในการสื่อสาร  อาจหมายไปถึงภาษาประจําชาติพันธุของผูพูด  ภาษาแมจงึมี
นัยถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางชนชาติและสังคม    เเต “ภาษาแม” ที่จะพูดในที่นีคื้อภาษาทีแ่ม
พูดกับทารก  ซึ่งเปนภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ  กลาวคือ นอกจากจะชวยสื่อสารความรูสึกความผูกพัน
และถายทอดความรักจากแมไปสูลูก  แลวยังมีสวนสําคัญที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูภาษาไดอีกดวย  

ในราวป ค.ศ.๑๙๗๐ กลุมนักภาษาศาสตรหนาที่นิยมที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาของเด็กมี
ความเชื่อพองกันวา ภาษาที่แมใชพูดกับทารก  เรียกอีกอยางวา “มาตุภาษา” นั้น    มีอิทธิพลตอการ
เรียนรูภาษาของทารกมากที่สุด   กลาวคือมีรูปภาษาที่มีบทบาทในการดึงดูดความสนใจของทารก    
แสดงความรูสึกของผูพูดเอง และชวยเชื่อมโยงความรักความผูกพันของผูเลี้ยงตอทารก บทบาทเหลานี้
นอกจากจะเปนการเราปฏิสัมพันธแลว  ยังอํานวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูภาษางายขึน้  ทัง้ในแงของรูป
ภาษาและการใชภาษา  รูปภาษาที่ปรากฏเดนชัดวาสอดคลองกับหนาที่ดังกลาวก็คือรูปประโยคคําถาม  

จากงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของประโยคคําถามในมาตุภาษาไทย: การศึกษาเชิงพัฒนาการ
ตอเนื่อง”   ซึ่งศึกษาบทบาทของประโยคคําถามศึกษาโดยการวิเคราะหวัจนกรรมพบวา บทบาทสําคัญ
ของประโยคคําถามมี ๓ บทบาทคือ บทบาทในการสอน   บทบาทในการแสดงอารมณความรูสึกของแม  
และบทบาทในการดึงดูดความสนใจ   

บทบาทเหลานี้ลวนอํานวยใหเกิดการเรียนรูภาษาไดทั้งรูปภาษาและกระบวนการสื่อสาร ในที่นี้
จะชี้ใหเห็นชัดถึงบทบาทที่เปนไปเพื่อการสอนซ่ึงมีบทบาทอื่นๆ ทําหนาที่เปนบทบาทรองคอยสนับสนุน
อยู เชน นอกจากแมจะใชรูปประโยคคําถามเพื่อสอนเร่ืองการผลัดเปลี่ยนบทบาทในการสนทนาและ
สอนรูปภาษาแลว   ยังมีบทบาทในการดํารงการสนทนาใหสามารถดําเนินตอไปไดอีก    การทีแ่มมกัจะ
ใชประโยคคําถามถามลูกซ้ําๆ เมื่อเห็นวาคูสนทนาซึ่งเปนทารกนั้นไมสามารถโตตอบการสนทนาเปน    
คําพูดไดอยางสมบูรณ   เพราะยังมีความสามารถทางภาษาและการสื่อความไมดีเทาผูใหญ 

                                          
∴  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 ๕๖

ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นการโตตอบการพูดของแมที่ทารกแสดงออกดวยอาการตางๆ จน
แมเขาใจได   

เชน   สถานการณที่แมพูดกับลูกสาววัย ๓ เดือน ขณะอาบน้ําใหลูก 
แม: นองพลอยเย็นไหมลูก 
แม: ชอบอาบน้ําใชไหมหนูนะ 
แม: อาบน้ําตีขาใหญเลยหรือเปลาคะ 
แม: ฮื้อ 
แม: ตีใหญเหรอลูก 

 จากตัวอยางจะเห็นวาแมถามไถความรูสึกลูกดวยวาชอบการอาบน้ําครั้งนี้หรือไม  แมลูกจะ
ไมไดตอบโตเปนคําพูดแตก็แสดงอาการพอใจดวยการตีขาลงกับน้ําเปนคําตอบ  การสนทนาที่ฝาย
หนึ่งใชวัจนภาษา สวนอีกฝายใชอวัจนะภาษานี้เปนการสื่อสารที่สัมฤทธิผลไดก็เพราะแมเปนผูกระตุน
การตอบสนองและโตกลับไปนั่นเอง     
 จากตัวอยางเดียวกันแมยังใชประโยคคําถามเพื่อ “บรรยาย” ส่ิงรอบตัวและกิจกรรมที่แมกระ
ร วมกับทารกนอกจากแมจะสามารถสอนใหทารกรูวาความรูสึกที่รางกายกระทบน้ําเรียกวา “เย็น” 
ปรากฏการณในมาตุภาษาอีกประการที่แสดงใหเห็นวาภาษาของแมมีเปาหมายเพื่ออํานวยใหเกิดการ
เรียนรูภาษาของทารกนั่นคือ บางครั้งแมก็ใชกลยุทธในการรุกเราซึ่งเปนความหมายที่แฝงอยูในรูป
ประโยคคําถาม เชนรูปประโยคคําถามที่ลงทายวา “ใชหรือเปลา” เปนรูปประโยคที่บอกเปนนัยวาผูพูด
รูขอมูลนั้นอยูเดิมจากประสบการณของเขา และมีความมั่นใจมาก และพบวาในมาตุภาษา  แมใช
ประโยคคําถามชนิดนี้เพื่อบอกและบรรยาย เชน สถานการณที่แมใหลูกสาววัย ๙ เดือนดูสมุดภาพ
ประกอบการเรียนเรื่องรูปพยัญชนะไทย  แมกลาววา “กอไกใชเปลา”  กับลูกทั้งที่ลูกก็ยังไมสามารถ
โตตอบเปนคําพูดได  จึงอนุมานไดวาแมมิไดตองการคําตอบ แตถามเพียงเพื่อกระตุนใหลูกฟงและเรียนรู
ขอมูลที่แมบอกไวในรูปประโยคคําถามเทานั้น 
 การใชภาษาของแมที่ส่ือวาแมมีเปาหมายเพื่อสอนนั้น มียังมีอีกหลายลักษณะ เชน ถามแลว
เฉลยภายหลัง  ใชประโยคคําถามในการสั่งใหทําตรง ๆ  หรือดึงดูดความสนใจลูกโดยการถามซ้ํา
ตอเนื่องกัน   
 จากตัวอยางสถานการณที่แมร้ือกระเปาใหทารกวัยหกเดือนดูส่ิงของในนั้นแลวถามเองตอบเอง  
ซึ่งเปนการเฉลยภายหลังจากที่แมแสดงความพยายามมาไดระดับหนึ่งแลว    แมพอใจในความสนใจของ
ลูกและตอบเฉลยกลับไป  โดยอนุมานวาลูกจะรับขอมูลใหมนี้ไดและเก็บไวในคลังความรูเกี่ยวกับ
ภาษาและการขานชื่อสรรพสิ่ง จากตัวอยางที่แมคุยกับลูกวัย ๗ เดือน ตอไปนี้ 
  แม: ดูซิในกระเปาแมมีอะไร 
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 แม: นี่อะไรเอย 
แม: สีแดงๆ 
แม: นี่ยาครับยา 
แมแสดงใหเห็นถึงความพอใจในปฏิกิริยาตอบสนองของทารกคือ “ฟง” จึงดําเนินการสนทนา

คนเดียวนี้ตอไป 
นอกจากนี้ยังพบการใชประโยคคําถามในการสั่งใหทําตรงๆ  ในบริบทที่แมกําลังสอนกริยา

มารยาทใหลูกอยูเชนกัน  ซึ่งเปนมโนทัศนที่ไมไกลตัวแลวสําหรับทารกวัย ๑ ป เชน 
 แม: ไหนหวัดดีกอน 

 แมอาจใชคําถามที่มีการตอบตามมา   หรือถามประกอบการสั่ง  ทําใหมีลักษณะเปนบรรยาย
เชน สถานการณที่ลูกวัยเกาเดือนกําลังรองไหเนื่องจากไมสบอารมณ  แมตองดึงดูดความสนใจลูกโดย
การพูดเปนชวงถี่ๆ ยาวตอเนื่องกันดังนี้ 

แม : เอออะไร ๆ 
แม : นี่อะไร 
แม : อะไร ๆๆๆๆๆ 
แม : เอาเปลา 
แม : ยื่นมือออกมาซิ 
แม : เอามือออกมา 
แม : อะ 
แม : จะเอากลองทิชชูเอามือออกมาเร็ว 
แม : เร็ว 
แม : มือขวา 
แม : ยื่นมือขวาออกมาเร็ว 
แม : เอา 
แม : เอามือนี้ออกมา 
แม : เอามือขวา 
แม : รับไป 
แม : เกาะไว 
แม : เกาะไว 
แม : อะ 
แม : อะลวง ๆ ทิชชูขางในออกมาลูก 
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แม : ลวงออกมา 
แม : เอา 
แม : เอาไป 
แม : อือ 
แม : ของเลนของหนูเหรอครับ 
แม : หนูชอบอันนี้เหรอลูก 
แม :  เหรอ 

 จะเห็นวานอกเหนือจากรูปประโยคคําถามแลว  การถามซ้ําๆ การสั่ง  และการถามเองตอบเอง  
ก็นับเปนลักษณะทางภาษาที่แสดงใหเห็นความพยายามของแมในอันที่จะอํานวยใหเกิดการเรียนรูทั้ง
โลกและภาษาควบคูกันไป    ไมเพียงเทานี้มาตุภาษาเปนภาษาที่นาสนใจยิ่งขึ้น  เมื่อศึกษาเชิงปริมาณ
แลวพบวาประโยคคําถามที่ใชกับทารกวัยตางๆ นั้นแสดงผลที่คลอยตามพัฒนาการของทารก  กลาวคือ
ประโยคคําถามในมาตุภาษามีปริมาณมากที่สุดเมื่อทารกอายุ ๓ เดือน และมีแนวโนมลดลงเมื่อทารกเติบโต
ข้ึน  ประโยคคําถามแบบตอบรับปฏิเสธมีมากที่สุดเมื่อทารกอายุ ๙ เดือน และมีการถามย้ํามากที่สุด
เมื่อทารกอยูในวัยแรกเกิด   

ที่เปนเชนนี้เนื่องจากประโยคคําถาม ๒ ชนิดดังกลาวมีลักษณะเดนคือการเราปฏิสัมพันธ
มากกวาประโยคคําถามชนิดใหตอบเนื้อความหรือใหเลือกตอบ  เพราะตองการคําตอบเพียงใชหรือไม        
อันเปนคําตอบที่ไมตองการสมรรถนะทางภาษาจากผูตอบมากนัก     เมื่อเทียบกับพัฒนาการของทารกใน
ชวงแรกเกิดแลวพบวาทารกแรกเกิดมีแนวโนมทางธรรมชาติในการแสดงออกทางสังคมอยูบาง แตการ
ตอบสนองของทารกตอส่ิงแวดลอมจะเปนไปในเชิงรับ  คือจะเพียงรองไหเมื่อมีความกดดัน  ออแอ และ
ยิ้มเมื่อพอใจเทานั้น 

ประโยคคําถามประเภทใหตอบรับปฏิเสธมีแนวโนมลดลงเมื่อทารกเติบโตขึ้น   แตประโยค
คําถามแบบใหตอบเนื้อความซึ่งเปนประโยคคําถามที่มีลักษณะเดนในทางแสวงหาขอมูลกลับมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนเมื่อทารกเติบโตขึ้นโดยมีปริมาณมากที่สุดเมื่อทารกอายุ ๑๒ เดือน  เด็กจะพูดจาเปนคําไดบาง
แลวสันนิษฐานวาแมสามารถคาดหวังคําตอบจากทารกไดมากขึ ้นจึงถามแบบตองการใหตอบ
เนื้อความมากขึ้น สิ่งนี้ทําใหยิ่งเห็นไดชัดวาแมจะปรับภาษาเพื่อเอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธกับทารก
ในชวงของพัฒนาการทางพุทธิปญญาและทางกายที่ตางกันนั่นเอง   

ดังนี้จึงอาจกลาวไดวาขณะที่แมสนทนากับทารกนั้นแมไดทําหนาที่เปนประหนึ่ง “ครูสอน
ภาษา” ที่ไมไดมีการวางแผนการสอนลวงหนาเอาไวกอน  และกระบวนการเรียนรูในทารกก็เกิดขึ้นได
โดย “ผูเรียน” ไมไดวางแผนเขาชั้นเรียนเอาไวเชนกัน   ภาษาของแมนอกจากจะเปนบริบทแรกของ
ชีวิตที่ทารกจะใชในการเรียนรูภาษาแลว ยังเปนตัวอยางของกระบวนการสื่อสารดวยสภาวะทาง
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อารมณที ่ออนโยน  ประณีประนอม และพยายามเขาใจคูสนทนาของตนยิ่ง นับเปนการแสดง      
วุฒิภาวะทางอารมณที่เหมาะสมตอการอยูในสังคมอยางสงบสุข   เหลานี้สะทอนใหเห็นวาแมเปนผู
กําหนดดูแลความอยูรอดของมนุษยทั้งดานกายภาพและสังคมอีกดวย ดังนี้พอจะกลาวไดหรือไมวา  
“มาตุภาษา” เปนแรงหนึ่งที่ชวยสรางปกแผนของสังคมอยางแทจริง 
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วรางคณา  ศรีกําเหนิด Ρ 

 
 ปจจุบันหากจะกลาวถึงมาตราหรือหลักกําหนดการวัดตางๆ คนสวนมากจะนึกถึงหลักการ
วัดที่ใชกันเปนสากลอยูเสมอ    เชน หากวัดความยาวก็จะนึกถึงมาตราวัดที่เปน เมตร  เซนติเมตร   
มาตราวัดน้ําหนักจะนึกถึง  กิโลกรัม  เปนตน    จึงมีคนไทยนอยคนนักที่จะรูจักหรือคุนหูกับคําเรียก
มาตราวัดตางๆ แบบไทยกัน 
 ในตํารามูลบทบรรพกิจของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย  อาจารยางกูร)  อันเปนตําราที่
กลาวถึงหลักภาษาไทยในดานตางๆ เชน  หลักไตรยางค  การผันอักษร  เครื่องหมาย  เปนตน   
ตําราเลมนี้ไดเขียนถึงมาตราตางๆ ที่นาสนใจ  และเปนหลักการวัดการนับจํานวนตางๆ ของคนไทย
โบราณ  ที่ปจจุบันเราไมคอยจะรูจักกันแลว  ซึ่งในที่นี้ผูเขียนจะขอยกมาแสดงเฉพาะแตบางมาตรา
ที่เราไมคอยจะคุนเคยกันเทานั้น    ดังนี้ 
มาตรานับ 
 ตํารามูลบบรรพกิจไดไลเรียงตั้งแต  จํานวนหา  ๒  หน   เทากับ  สิบ        จํานวนสิบ  ๒  หน   
เทากับ  ๒๐,  และจากนั้นไดกลาวถึงการนับจํานวนโดยคูณทีละ ๑๐  ต้ังแต  จํานวนสิบ  ๑๐  หน   
เทากับ  รอย,  จํานวนรอย  ๑๐  หน  เทากับ  พัน  ไปเร่ือยๆ   จนถึง  จํานวน  ๑๐  ลาน เทากับ  
โกฏิ      แตจํานวนนับต้ังแตโกฏิเปนตนไป  จะนับโดยใช  “รอยแสน”  คูณ  ดังนี้ 
  จํานวน  รอยแสนโกฏิ  = ๑  ปะโกฏิ 
  จํานวน  รอยแสนปะโกฏิ  = ๑  โกฏิปะโกฏิ   
  จํานวน  รอยแสนโกฏิปะโกฏิ = ๑  นหุต 
  จํานวน  รอยแสนนหุต  = ๑  นินหุต 
  จํานวน  รอยแสนนินหุต  = ๑  อะโขภินี 
  จํานวน  รอยแสนอะโขภินี = ๑  พินธุ 
  จํานวน  รอยแสนพินธุ  = ๑  อัพพุท 
  จํานวน  รอยแสนอัพพุท  = ๑  นิรัพพุท 
  จํานวน  รอยแสนนิรัพพุท  = ๑  อหะหะ 
  จํานวน  รอยแสนอหะหะ  = ๑  อพะพะ 
  จํานวน  รอยแสนอพะพะ  = ๑  อฏะฏะ 
  จํานวน  รอยแสนอฏะฏะ  = ๑  โสคันทิกะ 
  จํานวน  รอยแสนโสคันทิกะ = ๑  กมุท 

                                                        
Ρ  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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  จํานวน  รอยแสนกมุท  = ๑  บุณฑริก 
  จํานวน  รอยแสนบุณฑริก = ๑  ปทุม 
  จํานวน  รอยแสนปทุม  = ๑  กะถานะ 
  จํานวน  รอยแสนกะถานะ = ๑  มหากะถานะ 
  จํานวน  รอยแสนมหากะถานะ = ๑  อสงไขย  คือ  เหลือจะนับ 
 

มาตราวัดความยาว      มาตราชั่ง   
๑   โยชน    = ๔๐๐   เสน   ๑   ภารา =      ๒๐     ดุน 
๑ เสน    = ๒๐      วา   ๑ ดุน =      ๒๐     ชั่ง 
๑ วา    = ๔        ศอก   ๑ ชั่ง =      ๒๐     ตําลึง 
๑ ศอก    = ๒        คืบ   ๑ ตําลึง =      ๔       บาท 
๑ คืบ    = ๑๒     นิ้ว   ๑ บาท   =      ๔       สลึง 
๑ นิ้ว    = ๔        กระเบียด   ๑ สลึง =      ๒       เฟอง 
๑ กระเบียด  = ๒        เมล็ดขาว   ๑ เฟอง =      ๔       ไพ 
๑ เมล็ดขาว  = ๘        ตัวเหา   ๑ ไพ =      ๒       กล่ํา 
๑ ตัวเหา     = ๘        ไขเหา   ๑ กล่ํา =      ๒       กลอม 
๑ ไขเหา    = ๘        เสนผม   ๑ กลอม =      ๒      เมล็ดขาว 
๑ เสนผม    = ๘        ธุลี 
๑ ธุลี    = ๘        อณู 
๑ อณู    = ๘        ปรมาณู 
 
 มาตราตวง       มาตรานับเวลา   
๑   เกวียน    = ๕     ตะลอม   ๑ วัน =       ๘      ยาม 
๑   ตะลอม    = ๒๐  สัด    ๑ ยาม =       ๓       นาฬิกา 
๑ สัด    = ๒๐  ทะนาน   ๑ นาฬิกา =      ๑๐     บาท 
๑ ทะนาน    = ๒     จังออน   ๑ บาท =       ๔       นาที ๑ 
๑ จังออน    = ๔     กํามือ   ๑ นาที =    ๑๕   เพ็ชชะนาที 
๑ กํามือ    = ๔     ใจมือ   ๑          เพ็ชชะนาที   =    ๖   ปราณ 
๑ ใจมือ    = ๑๐๐  เมล็ดขาว   ๑     ปราณ  =       ๑๐     อักษร 

                                                        
๑ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ไดกลาวถึงคําวา  บาท  ในความหมายที่  ๔  

ที่เปนหนวยนับเวลา  ไววา  “บาท  ๔  น.  ชวงเวลา  เทากับ  ๑ใน ๑๐  ของชั่วโมง  เทากับ  ๖  นาที” 
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 จะเห็นไดวา  การนับแบบไทยๆ ของเรานั้น  ละเอียดและซับซอนกวาที่เรารูจกักนัโดยทัว่ไป  
บางคําเรียกไดวาไมไดใชสําหรับเปนมาตราวัดในปจจุบันแลว  เชน  ไขเหา  เสนผม  กลอม  ปราณ  
เปนตน  แมวาหลายๆ คําจะเปนคําที่เราไมเคยไดยิน  และบางทีอาจนึกขําในการนับแปลกๆ  อยางไร
ก็ตาม  มาตราเหลานี้ก็แสดงใหเห็นถึง  ภูมิปญญาของคนไทยโบราณที่มีความคิดสรางสรรค  ใน
ขณะเดียวกันก็มีความละเอียดออน  มีจินตนาการ  ที่จะคิดคนหลักวิธีการนับตางๆ  บางหนวยก็
เปนหนวยนับที่เล็กมากจนไมนาเชื่อวาจะนับได เชนอณู  ปรมาณู  เปนตน ในขณะที่บางหนวยก็
ใหญมากจนแทบนึกไมออก  เชน  มาตรานับจํานวนตางๆ ที่ตองคูณดวย รอยแสน  เปนตน 
 มาตราเหลานี้แมวาจะไมไดใชในชีวิตประจําวัน  แตก็เกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่นารู  นาสนใจ  
หากวันใดเรามีโอกาสพบหรืออานหนังสือเกาๆ แลวมีการเขียนถึงจํานวนตางๆ อาจจะเปน  จํานวน
นับ  ความยาว  หรือแมแตเวลา  ความรูเร่ืองมาตราวัดเหลานี้ก็อาจจะเปนประโยชนที่ทําใหเราเขาใจ     
เนื้อหาในหนังสือมากยิ่งขึ้น ก็เปนได  หรือหากจะเก็บไวเปนความรูก็ไมนาจะเสียหาย  เขาทํานอง
ที่วา  “รูไวใชวา  ใสบาแบกหาม” 
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⌫⌫ 
รจเรข   รุจนเวช ∴ 

 
 คนไทยรูจักประดิษฐถอยคําขึ้นใชในความหมายตางๆ โดยไมตองพูดกันตรงๆ ซึ่งเรียกวา
สํานวน การใชสํานวนจะทําใหเราเขาใจไดทันทีโดยไมตองอธิบายความกันยืดยาว  แตผูใชภาษาไทย
จําเปนตองรูความหมายของสํานวนนั้นๆ ใหเขาใจถองแท จึงจะใชไดถูกตองตรงตามความหมาย  

สํานวนไทยที่เกี่ยวกับผูหญิง หรือหมายความถึงผูหญิงมีอยูหลายสํานวน บางบงบอกลักษณะ
ของผูหญิง บางบงบอกประเภทหรืออาชีพ หรือบางก็บงบอกถึงความประพฤติและกิริยามารยาท ในทีน่ี้
จะกลาวถึงสํานวนที่เกี่ยวกับผูหญิงบางสํานวน ดังนี้ 
 กระดังงาลนไฟ 
 กระดังงาลนไฟ หมายถึง ผูหญิงที่เคยแตงงานหรือผานผูชายมาแลว ยอมรูจักชั้นเชิงทาง
ปรนนิบัติ ช่ําชองเรื่องรัก และเอาอกเอาใจไดดีกวาผูหญิงที่ยังไมเคยแตงงาน เหตุที่นํากระดังงามา
เปรียบ เพราะดอกกระดังงามีกลิ่นหอม ใชกลั่นทําน้ําหอมได เมื่อนําไปลนไฟจะยิ่งมีกลิ่นหอมมาก 

กินน้ําใตศอก 
 กินน้ําใตศอก หมายถึง จําตองยอมเปนรองเขา ไมเทียมหนาเทียมตาเทา มักหมายถึงเมียนอย
ที่ตองยอมลงใหกับเมียหลวง สํานวนนี้มีที่มาจากการวักน้ําดื่ม คือเมื่อเราวักน้ําขึ้นมาดื่มดวยมือจะมี
น้ําร่ัวไหลลงมาทางขอศอก หากใครเอาปากมารองดื่มก็คงไดไมพออิ่ม และตองขมขื่นเพราะรับของ
เหลือเดนจากผูอ่ืน 
 ไกแกแมปลาชอน 
 ไกแกแมปลาชอน ใชพูดเปรียบกับผูหญิงคอนขางมีอายุที่มีมารยาและเลหเหลี่ยมมาก และมี
กิริยาจัดจาน สํานวนนี้แตเดิมใชวา กระตายแกแมปลาชอน แตที่กลายเปนไกไปได อาจเนื่องมาจากคํา
วา กระตาย กับ ไก เสียงใกลเคียงกันจึงพูดเพี้ยนไป จาก “กระตาย” เปน “ไก” เพราะพูดงายและสั้นดี 
การใชกระตายมาเปรียบเทียบดูเหมาะสม เพราะกระตายเปนสัตวที่ฉลาดยิ่งเมื่อแกเขาแลวเลหกลยอม
ตองมีมาก สวน “ปลาชอน” นั้น เมื่อเปนแมปลาวางไขจะมีความดุราย พิษสูงมาก ถึงขั้นกัดคนตายได 
ดังนั้นไมวาจะเปน “กระตายแก” หรือ “แมปลาชอน”  ก็ไมนาไวใจทั้งสิ้น 
 ชางเทาหลัง 
 ชางเทาหลัง โดยอุปมาหมายถึงภรรยาที่เชื่อฟงและยึดถือสามีเปนที่ต้ัง รักและเทิดทูนสามี 
เปนแมบานแมเรือน และมีกิริยามารยาทที่ออนหวานงดงาม   เทาขางหลังจะเปนเทาที่กาวตามเทา

                                                           
∴  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ขางหนา ถาเทาขางหนานําไปไดดีชีวิตก็เปนสุขอยูรอดปลอดภัย สังคมไทยโดยเฉพาะในอดีตยกยอง
ผูชายมากกวาผูหญิง เปรียบผูชายเปนชางเทาหนาเพราะเปนผูนําของครอบครัว ตองเปนผูทํามาหากิน
เกง มีบทบาทในการสรางฐานะใหมั่นคง ผูหญิงไมมีอํานาจเพราะตองใหสามีหาเลี้ยง ในยุคปจจุบัน
แมวาผูหญิงจะมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีไดทัดเทียมผูชาย ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเชนเดียวกับผูชาย แตเมื่ออยู
ในฐานะของภรรยาก็ไมควรขมสามีเพราะดูจะเกินงาม ไมเหมาะกับวัฒนธรรมไทย ภรรยาควรเปนชาง
เทาหลังที่ใหเกียรติยกยองและเคารพเชื่อถือสามีดวยความศรัทธา และสามีก็ควรใหเกียรติภรรยาดวย
เชนกัน เพราะถาชางมีเพียงเทาขางหนาก็เปนชางพิการ ไมสามารถเดินไปไดอยางแนนอน 
 ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร 
 ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร หมายถึง ผูชายเปนเพศที่แข็งแรง ยอมตองใหความคุมครองแก 
ผูหญิงซึ่งเปนเพศที่ออนแอกวา สํานวนนี้แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผูชายกับผูหญิง 
ขาวเปลือกคือขาวที่ยังไมไดเอาเปลือกออก เมื่อนําไปหวานหรือตกลงตรงไหนที่เปนดินก็สามารถเจริญ
งอกงามเปนตนขาวได แตขาวสารไดผานกระบวนการขัดสีเพื่อนํามาหุงกิน จะนําไปปลูกก็ไมข้ึน จึง
ตองดูแลระวังไมใหเสียหาย ถาไปตกลงตรงที่ใดก็เสียประโยชน เชนเดียวกับผูหญิงซึ่งเปนเพศที่ตอง
ดูแลเปนพิเศษ 
 ดูชางใหดูหนาหนาว ดูสาวใหดูหนารอน 
 ดูชางใหดูหนาหนาวเพราะฤดูหนาวเปนฤดูตกมันของชาง ลักษณะทาทางจะเปลี่ยนไปจาก
เดิม จะมีพละกําลังมาก ดุดันและดุราย เชือกไหนจะเกงกลาหาวหาญไดมากกวากันก็จะดูไดในชวงนี้ 
สวนจะดูสาววาคนไหนสวยตองดูหนารอน เนื่องจากอากาศที่รอนทําใหสาวๆ ใสเสื้อผานอยชิ้น ไดเห็น
รูปรางสัดสวนชัดเจน อีกทั้งผิวพรรณก็งามเปลงปลั่งไมแหงกราน ผิดกับหนาหนาวที่ตองนุงหมมิดชิด
ปองกันความหนาว 
 ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม 
 ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม หมายถึง ใหรูจักพิจารณาลักษณะของคน หรือผูหญิงที่จะเลือก
เปนคูครอง ชางที่มีลักษณะดีจะตองดูที่หาง หากเปนชางเผือกจะมีขนที่ปลายหางเปนสีขาว สวนการ
เลือกผูหญิงที่จะมาเปนคูครองก็ตองดูใหดี ตองดูลักษณะกิริยามารยาท แตในสมัยกอนโอกาสที่ผูชาย
จะไดพบปะพูดคุยกับหญิงสาวนั้นมีนอย เพราะผูหญิงตองอยูกับเหยาเฝากับเรือน ดังนั้นจึงตองดูแม
ของหญิงนั้นดวย ถาแมเปนอยางไร ลูกสาวก็มักจะเปนอยางนั้น อีกสํานวนหนึ่งที่มีความหมาย
เชนเดียวกับ ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม ไดแก “ดูวัวใหดูหาง ดูนางใหดูแม” การเลือกซื้อวัวที่สวย
สมบูรณ ใหพิจารณาไดที่หาง หากขนที่ปลายหางของวัวมีลักษณะเปนพูสวยงามคลายใบโพก็สามารถ
ตัดสินใจซื้อไดทันที  
 

 



 ๖๕

ผูหญิงยิงเรือ 
 ผูหญิงยิงเรือ หมายถึง ผูหญิงทั่วไป  สํานวนนี้มักใชคูกับ ผูชายพายเรือ เปน “ผูชายพายเรือ   
ผูหญิงยิงเรือ” แตเดิมใชวา “ผูชายรายเรือ ผูหญิงริงเรือ” เมื่อใชกันตอๆ มา เสียงของคําไดเปลี่ยนไป 
จาก “ราย” เปน “พาย” และ “ริง” เปน “ยิง” เขาใจวาเกิดจากการตีความตามความเขาใจของตนเอง 
เพราะไมเขาใจความหมายหรือที่มาของคํา 
 มาดีดกะโหลก 
 มาดีดกะโหลก เปนสํานวนที่มักใชกับผูหญิงที่มีกิริยากระโดกกระเดก ทําอะไรอยางลุกลน
โครมคราม ใชวาผูหญิงที่ไมเรียบรอย ที่มาของสํานวนนี้ ขุนวิจิตรมาตราไดใหความเห็นไววา  

  คงจะหมายถึงกิริยาของมา คือมาที่พยศมักจะมีกิริยาที่เรียกวา “ดีด” 
กับ “โขก”  อยูดวยกัน คํา “โขก” เปนคําเดียวกับ “โขลก” ลางทีคํา “โขลก” นีเ้อง
จะเพี้ยนไป  เปน “กะโหลก” ก็เลยเปน มาดีดกะโหลก ความหมายก็กลายเปน
มาดีดกะโหลกกะลาไป ๑ 

 แมแปรก 
 คําวา แมแปรก เปนคําเรียกชางพัง (ชางตัวเมีย) ที่เปนหัวหนาโขลง คนไทยจึงนํามาเปน
สํานวนเรียกผูหญิงที่เกงกลา  จัดจาน  ไมเกรงกลัวใคร  และเปนหัวหนาในหมูพวกผูหญิง  วา  ”แมแปรก” 
 แมมายทรงเครื่อง 
 แมมายทรงเครื่อง หมายถึง แมมายที่รํ่ารวย มีเงินและทรัพยสมบัติมาก คําวา ทรงเครื่อง     
ขุนวิจิตรมาตราใหความเห็นวา   

เดิมคงจะหมายถึงพระเจาแผนดินแตงพระองคแบบกษัตริยในเวลา
เสด็จออกทองพระโรง หรือในงานพระราชพิธีตางๆ เรียกวา ทรงเครื่อง ตอมาคาํ 
“ทรงเครื่อง” เลยมาใชเปนสํานวน อะไรที่จัดทําใหงดงามแปลกออกไปจาก
ธรรมดาก็เรียกวา ทรงเครื่อง คําวา แมมายทรงเครื่อง เดิมอาจมาจากแมมาย
นั้นแตงตัวดวยเครื่องรูปพรรณเพชรทองมาก จึงเรียกวา แมมายทรงเครื่อง 
ตอมาก็เลยกลายเปนสํานวนหมายความวา มั่งมีรุมรวย มีทรัพยสมบัติมาก ๒ 

 
 

                                                           
๑ ขุนวิจิตรมาตรา,  สํานวนไทย,  พิมพครั้งที่ ๕  (กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น), 

๒๕๔๓), หนา ๔๑๕. 
๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒๙. 
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 แมเลา 
 แมเลา หมายถึง ผูหญิงที่เปนหัวหนาเลี้ยงหญิงสาวไวบําเรอผูชาย คําวา “เลา” ก็คือ คอก
สําหรับขังสัตว  
 แหมมกะป 
 แหมมกะป หมายถึง ผูหญิงที่แตงตัวแบบผูหญิงฝร่ัง แตผิวดํา ไมเหมือนผูหญิงฝร่ังที่มีผิวขาว 
คําวา แหมม ใชเรียกผูหญิงฝร่ังทั่วไป สวนคําวา กะป หมายถึง ดํา ดําแบบกะปที่อยูในครัว คําวา 
แหมมกะป อาจหมายถึง ผูหญิงที่แตงตัวแบบผูหญิงฝร่ังแตรุมราม ไมเขาทา ก็ได 
 สวยแตรูปจูบไมหอม 
 สํานวนนี้ใชเปรียบเปรยถึงผูหญิงที่มี รูปรางหนาตาสวยงาม  แตมีความประพฤติและ
กิริยามารยาทไมดี ดอกไมหลายชนิดมีสีสันสวยงาม แตไมมีกลิ่นหอม เชน ชบา เฟองฟา ทองกวาว 
ฯลฯ  จึงขาดความงามที่สมบูรณไป เชนเดียวกับผูหญิงที่สวยแตภายนอก แตไมมีคุณคาใดๆ ใหผูอ่ืน
ประทับใจแมแตนอย 
 สามใบเถา 
 สามใบเถา เปนสํานวนที่ใชเรียกพี่นองผูหญิง ๓ คนเรียงกัน ถาพี่นองผูหญิงที่มีกันแคสองคน 
เราเรียกวา สองศรีพี่นอง ไมใชวา สองใบเถา สวนสี่ใบเถา หรือมากกวานั้นก็ไมเรียก 
 ใสตะกราลางน้ํา 
 ใสตะกราลางน้ํา หมายถึง ทําใหหมดราคี ทําใหหมดมลทิน สํานวนนี้ใชกับผูหญิงที่เสียความ
บริสุทธิ์ไปแลว กลับเอามาทําตัวใหเปนคนบริสุทธิ์ใหม มีที่มาจากการนําเอาปลาที่เร่ิมมีกลิ่นเพราะจับ
มานานแลว ไปใสเกลือแลวใสตะกราลางน้ําหลายๆ คร้ังจนหมดกลิ่น ปลานั้นก็ยังนํากลับมาใชไดอีก 
 สํานวนไทยที่กลาวถึงผูหญิง แสดงใหเห็นลักษณะของผูหญิงไทยหลายประการ สํานวนตางๆ 
ไดสะทอนใหเห็นถึงแนวคิด และคานิยมของสังคมไทยที่มีตอผูหญิงทั้งในดานดีและไมดี การไดศึกษา
ความหมาย และที่มาของสํานวน ทําใหเห็นวัฒนธรรมของไทยที่นาสนใจตั้งแตคร้ังอดีตเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบัน และเห็นถึงความเปนคนชางสังเกตของคนไทยที่นําเอาสิ่งรอบๆ ตัวมาเทียบเคียงกับลักษณะ
ของผูหญิงไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังไดเห็นถึงศิลปะในการใชภาษาของคนไทยที่รูจักเลือกสรร
ถอยคํามาเปรียบเปรยไดอยางงดงามอีกดวย 
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    ⌫⌫ 
⌫⌦ 

                 ธงชยั   ดิษโส ∴ 
 
 แตเดิมในสมัยโบราณนั้น  ผูคนมีวิถีชีวิตอยูกันอยางเรียบงาย  รูปแบบการดํารงชีวิตของแตละ
ชุมชนเปนไปในลักษณะของการพึ่งพาตนเอง   ตอมาเมื่อบานเมืองพัฒนามากขึ้น  การดํารงชีวิตของ
ผูคนก็เปลี่ยนไป  มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งของซึ่งกันและกัน  ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน ทําให
เกิดสถานที่ที่ถือเปนแหลงซื้อขายของชุมชนข้ึน  กลายเปนยานเศรษฐกิจที่เราเรียกวา “ตลาด” 
 ตลาดในสังคมไทยไดเร่ิมปรากฏมาตั้งเเตเมื่อใดนั้นไมมีหลักฐานที่เเนนอนบันทึกไวเปนลาย-
ลักษณอักษร  เเตจากการศึกษาจากวรรณกรรมตั้งเเตสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปจจุบันก็จะพบวาตลาดใน
สังคมไทยนั้นไดเร่ิมปรากฏใหเห็นมาตั้งเเตสมัยกรุงสุโขทัยแลว  เเละจากการศึกษายังพบวาตลาดมี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมไทยเปนอยางยิ่ง  เพราะนอกจากตลาดจะเปนแหลง
ซื้อขายเเลกเปลี่ยนสิ่งของที่จําเปนตอการดํารงชีวิตเเลว  ตลาดยังเปนเเหลงพบปะพูดคุย  ไตถาม
สารทุกขสุกดิบของผูคนทั้งในและนอกชุมชนอีกดวย   ดวยเหตุนี้  “ตลาด”  จึงเปนสิ่งที่สามารถสะทอน
ภาพวิถีชีวิตชุมชนในสังคมไทยไดอยางดียิ่ง   

ในบทความนี้ผูเขียนไดศึกษาภาพวิถีชีวิตชุมชนในสังคมไทยตั้งเเตอดีตจนถึงปจจุบัน ที่
สะทอนมาจากงานวรรณกรรม และงานวรรณกรรมตั้งเเตสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปจจุบันที่เลอืกมาศกึษา
ในบทความนี้ จะขอนําเสนอเฉพาะวรรณกรรมเรื่องที่สะทอนใหเห็นภาพของตลาดเเละวิถีชีวิตของ
ชุมชนอยางเดนชัดเทานั้น 
 วรรณกรรมสมัยกรุงสุโขทัยที่สะทอนใหเห็นภาพของตลาดคือ  ศิลาจารึกหลักที่ ๑  ดังขอความที่
กลาวไววา  “ … เบื้องตีนนอนสุโขทัยนี้มีตลาดปสาน …” ๑  ตลาดปสานคือตลาดที่ต้ังขายของเปน
ประจํา๒และอยูทางเหนือของตัวเมืองสุโขทัย๓  ซึ่งเปนเเหลงสําคัญในการซื้อขายเเลกเปลี่ยนสินคาของ   

                                                           
∴  นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทย   คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๑ กรมศิลปากร,  ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑  จารึกพอขุนรามคําแหง  อานและจัดทําคําอธิบายโดยที่

ประชุมสัมมนาเรื่องศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง  ณ  หอสมุดแหงชาติ  ( กรุงเทพฯ:  หอสมุดแหงชาติ   
กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ,  ๒๕๒๐ ),  หนา  ๑๕. 

๒ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๔๒. 
๓ เกียรติ   จิวะกุล   และคนอื่น ๆ,  ตลาดในกรุงเทพมหานคร :  การขยายตัวและพัฒนาการ    

( กรุงเทพฯ:  โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๕ ),  หนา  ๓. 



 ๖๙

ผูคนในชุมชนที่อยูในสุโขทัยเเละจากชุมชนอื่นๆ  เนื่องจากกษัตริยสุโขทัยทรงมีนโยบายสงเสริมให
ประชาชนจากหัวเมืองตางๆ เขามาคาขายที่สุโขทัย  นโยบายนี้คือการไมเก็บภาษีจังกอบ (ภาษีผานดาน) 
สําหรับผูนําผลิตผลและสินคาเขามาจําหนายในสุโขทัย  ดังขอความในศิลาจารึกหลักที่ ๑  ที่วา 

  
 … เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหง  เมืองสุโขทัยนี้ดี  ในน้ํามีปลา  ในนามี

ขาว  เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคา  ข่ีมาไปขาย  ใครจัก
ใครคาชางคา  ใครจักใครคามาคา  ใครจักใครคาเงือนคาทองคา  ไพรฟา   
หนาใส …๔ 

 
จากขอความขางตนนั้นเเสดงใหเห็นวาผูปกครองกรุงสุโขทัยทรงสงเสริมที่จะใหตลาดปสาน

เปนศูนยกลางทางการคาขายที่สําคัญ  ซึ่งจะอํานวยประโยชนดานความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ  อันสงผลถึง
ความมั่นคงทางการเมืองของสุโขทัยดวย  
 วรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งในสมัยสุโขทัยที่กลาวถึงตลาดคือ ศิลาจารึกวัดศรีชุม  ซึ่งไดสะทอน
ใหเห็นภาพของตลาดในฐานะที่เปนแหลงขายสัตวประเภทตางๆ เพื่อไวสําหรับผูที่ใจบุญใจกุศลซื้อไป
ปลอย   ซึ่งถือวาเปนการโปรดสัตว  ดังที่พระมหาเถรศรีศรัทธา ๕  ไดทรงปฏิบัติอยูเสมอ  ดังขอความที่วา 

  
 …  ทุกพรรณทั้งหลาย  เดือนดับ  เดือนเพ็ญ  วันอุโบสถปวารณา   เเตง

ใหอุบัติ … ลางตีนพระมหาเถรานุเถรภิกษุสงฆทั้งหลาย   ลางแหงปลูกมหา
ตําหนักศาลา  มหาตร … กอทั้งมหาเจดียปลูกพระศรีมหาโพธิ   กระทํามหา
พุทธรูป   ลางแหงเทตลาด ซ้ือสัตวทั้งหลายโปรด  อันเปนตนวาคน
อีกแพะแลหมูหมาเปดไกหานนกปลาเนื้อ ฝูงสัตวทั้งหลาย  โปรดสัตวดีมี
รูปโฉมงาม  แลวสลักสันทอันงาม  ฉลักพระพุทธรูปในตนไมอินทรมา … ๖ 

 

                                                           
๔ กรมศิลปากร,  เรื่องเดิม,  หนา  ๑๐. 
๕ จารึกวัดศรีชุม  เปนจารึกที่กลาวถึงประวัติเเละสรรเสริญพระมหาเถรศรีศรัทธาจุฬามุนีศรีรัตนลังกาทีป

มหาสามีเจา   
๖ คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร  สํานักนายกรัฐมนตรี,  ประชุมศิลา-

จารึกภาคที่ ๑  เปนจารึกกรงุสุโขทัยที่ไดพบกอน พ.ศ. ๒๔๖๗  ( กรุงเทพฯ:  โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรี,  ๒๕๒๑ ),  หนา ๔๕. 



 ๗๐

สมัยกรุงศรีอยุธยามีวรรณกรรมที่กลาวถึง “ตลาดน้ํา” ซึ่งเปนตลาดที่สําคัญชองชุมชนในสมัย
นั้น   ตลาดน้ําในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนเเหลงการคาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ   ซึ่งมีเเมน้ําลําคลอง
ลอมรอบหลายสาย  เกิดเปนยานตลาดที่รูจักกันดีหลายเเหง  ในกฎหมายลกัษณะลกัพา   ซึง่ออกเมือ่ป  
พ.ศ. ๑๘๙๙  หลังสรางกรุงศรีอยุธยาแลว ๖ ป  ไดสะทอนใหเห็นความจอเเจของชุมชนยานตลาดน้ํา ที่
อาจมีโจรผูรายลักพาตัวผูคนแอบแฝงแทรกตัวไปในทามกลางชุมชนที่กําลังคาขายกันอยูอยางชุลมุนวุนวาย    
ดังกฎหมายมาตราหนึ่งที่กลาวไววา  “ผูใดลักไพรฟาขาคนลูกเมียทานพาหนี  แลมิทันพาหนี  ยังเเตตีน
ทาน้ําตีนทาในตลาดพสานแหงใดๆ มีสักขีพยานวาเอาขาคนทานหนีจริง  ทานวาผูนั้นคือโจร” ๗   
 ใน คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมเอกสารของหอหลวง  ไดกลาวถึงตลาดซึ่งมี
ลักษณะเปนยานการผลิตสินคาเฉพาะอยาง  ทั้งสินคาประเภทอาหาร  เครื่องใช  เครื่องมือ  สินคา
ประเภทหัตถกรรม  และศิลปกรรมตางๆ อันเปนลักษณะการสืบทอดความรู  ความชํานาญในกลุม
เครือญาติ  ดังนั้นผูที่ประกอบอาชีพแบบเดียวกันจึงมักอยูรวมกันเปนชุมชนตามแหลงตางๆ มาตั้งเเต
สมัยโบราณ เรียกวา “ยาน” หรือ “ปา”  ดังที่วา 

   
     … ถนนยานปาขนมชาวบานยานนั้นทําขนมขาย … ขนมกรุบขนมพิมพ
ถั่ว  ขนมสําปะนี  และขนมแหงตางๆ ชื่อ  ตลาดปาขนม ๑  ถนนยานปา
เตรียบมีรานขายตะลุมพุก ตะลุมกระจกแลมุกแกมเนื้อ ตะลุมเขียนทองภาน
กํามะลอภานเลวภานหมาก  ชื่อ  ปาเตรียบ ๑  ถนนยานปาถาน   มีราน
ตลาดขายของสรรพ  ผลไม  สม  กลวยของสวนในเเลสวนนอกตางๆ แลมีราน
ขายของสดเชาเย็น  ชื่อ  ตลาดปาถาน ๑ …๘    
 

 สวนวรรณกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ที่กลาวถึง “ตลาด” เเละสะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิต
ของชุมชนนั้น มีอยูหลายเรื่องดวยกัน     โดยเฉพาะวรรณกรรมนิราศเรื่องตางๆ ที่สะทอนใหเห็นภาพ
ของ     “ ตลาดน้ํา ”  และวิถีชีวิตของชุมชน   นับต้ังเเต  นิราศพระปฐม  ของมหาฤกษ  ที่กลาวถึง
ภาพของตลาดน้ําที่แออัดไปดวยพอคาเเมคาและคนที่มาซื้อของ  นอกจากนั้นกวียังกลาวถึงของที่
นํามาขายซึ่งมีทั้งของจากสวนที่เปนผลิตผลทางการเกษตรของชาวบานในยานชุมชนนั้นๆ และสินคา
หัตถกรรมตางๆ  ดังที่วา 

                                                           
๘ สกุณี  ณัฐพูลวัฒน,  ตลาดน้ํา  วิถีชีวิตพอคา – เเมขายไทย  ( กรุงเทพฯ:  บริษัทเอส.ที.พี.  

เวิลดมีเดีย  จํากัด,  ๒๕๔๑ ),  หนา  ๑๕,  อางจาก  กฎหมายลักษณะลักพา  ( [ม.ป.ท.],  [ม.ป.ป.] ),  หนา  ๑๕. 
๘ ปรีดา   ศรีชลาลัย,  “คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม  เอกสารจากหอหลวงตอนที่ ๒,”  แถลงงาน

ประวัติศาสตร  เอกสารโบราณคดี,  ๓ ( พฤษภาคม,  ๒๕๑๒),  ๒๒. 



 ๗๑

 ดูชาวเเพเเซซองขนของขาย   ที่เรือพายขึ้นลองนั้นของสวน 
 ทั้งเรือทุนเรือจอดทอดเปนพรวน   ตลาดลวนจานจัดออกอัดแอ 
 ทั้งสองเเถวเเจวไปมิใครตลอด   ตองเลี้ยวลอดหลีกลัดฉวัดแฉว 
 ทั้งไทยจีนฝร่ังเเขกแปลกแปลกแล   พวกชาวแพสารพันจะบรรจง 
 ขายเครื่องแกวเครื่องทองของทั้งหลาย  ทั้งผาลายมวงแพรแลระหง 
 เสื้อกระเปาขาวมาผาสบง   ที่รูปทรงสําอางเปนชางเย็บ 
 ลวนสาวสาวนอยนอยนั่งรอยเข็ม   ฝมือเมมมิดเมนไมเห็นตะเข็บ ๙ 
 
 ใน   นิราศเกาะจาน     ของสุนทรภูและศิษยก็ไดบรรยายภาพของตลาดน้ําบางกอกใหญ   
เเสดงใหเห็นวา     สินคาที่นํามาขายนั้นลวนเเลวเเตเปนผลิตผลทางการเกษตรที่ผูคนในยานนั้นได
เพาะปลูกขึ้น   ดังที่วา 
 

ก็เลยลองเขาคลองบางกอกใหญ   ทั้งจีนไทยเเซเสียงสําเนียงมี่ 
 ………………………………..   …………………………… 
 ในลําคลองบางก็รองขายขนม   ทั้งกลวยสมหลายอยางตางจัดสรร 
 เที่ยวเรรองกองเสียงสําเนียงครัน   ทั้งหวานมันแมเอยอยาเฉยไป ๑๐ 
 
 สุนทรภูยังไดบรรยายใหเห็นถึงสินคาที่เปนพืชผักสด และที่ไดแปรรูปถนอมอาหาร  รวมทั้ง
เครื่องขนมตาง ๆ  ดังที่ปรากฏใน นิราศพระประธม   ที่วา 
 
 ดูเเมคามาขายกันหลายเหลือ   ทั้งบนเรือเรียงรายลวนขายของ 
 น้ําเตาแตงแฟงฟกแลผักดอง   เที่ยวเรรองตามตลาดไมขาดคราว 
 ขาวเหนียวเหลืองเครื่องขนมดูถมถาน  กินไมหวานสักวาหนาขาวขาว 
 ไมเหมือนเทียบโตะพานทั้งหวานคาว  ของเจาสาวนองนางที่ชางทํา ๑๑  
 

                                                           
๙ มหาฤกษ,  นิราศพระปฐม  ( กรุงเทพฯ:  ราษฎรเจริญ,  ๒๔๙๔ ),  หนา  ๑๕. 
๑๐ สุนทรภู  [พระสุนทรโวหาร],  วรรณกรรมนิราศของสุนทรภู  ( พระนคร:  ศิลปาบรรณาคาร,  ๒๕๑๓ ),  

หนา  ๒๗๖ - ๒๗๗. 
๑๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๖๘. 



 ๗๒

 นอกจากนั้นแลว  ใน  นิราศถลาง  ของสุนทรภู  ก็ยังไดกลาวถึงภาพของตลาดน้ําในชุมชน
คลองดาวคะนองที่มีเเมคาสาวๆ ขายของกันอยูเปนจํานวนมาก  ดังที่วา 
 
 กระทั่งถึงดาวคนองมีคลองนอย   แมคาลอยขายของรองประสาน 
 บางก็หยุดจัดของที่ตองการ   นาสงสารสาวสาวลูกขาวบาง ๑๒ 
 

ภาพของตลาดน้ําที่ปรากฏในวรรณกรรมนิราศทั้ง ๔  เร่ืองนั้น  จะเห็นไดวาตลาดน้ําเกิดขึ้นใน
เเหลงชุมชนที่อยูริมเเมน้ําลําคลอง  เชน  ชุมชนยานฝงธนฯ  ชุมชนบางกอกใหญ   และชุมชนดาว-
คะนอง   สินคาที่นํามาขายนั้นสวนใหญก็จะเปนผลิตผลทางการเกษตร  และสินคาหัตถกรรมใน
ครัวเรือนที่ชาวบานในเเตละชุมชนไดผลิตขึ้นมาเพื่อไวใชในครัวเรือน  สวนที่เหลือจึงนํามาขาย 
 ตลาดกับชุมชนเปนสิ่งที่ไมสามารถเเยกออกจากกันได ดังจะเห็นไดจาก นิราศถลาง ที่ได
บรรยายลักษณะของตลาดที่ทอดยาวตอเนื่องไปตามยานชุมชน  ดังที่วา 
 
 ยิ่งคิดไปใจคอใหหดหู    ชําเลืองดูแถวตลาดไมขาดสาย 
 เห็นพวกแพเเมคานาวาพาย   ออกเกียกกายเยียดยัดดูอัดแอ ๑๓ 
 

ลักษณะการซื้อขายเเลกเปลี่ยนสินคาของชุมชนในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  มีทั้งที่เปน
การเเลกเปลี่ยนสินคากันโดยตรง  และการซื้อขายดวยเงินตรา  ดังที่ปรากฏใน นิราศพระปฐม  ของ 
มหาฤกษ   ที่วา 

 
จนเลยวัดทัศนาเเมคาเรือ    มีขาวเกลือแลกน้ําตามลําคลอง 
พวกชาวสวนสองฝงเขาตั้งบาน   มีโรงรานเรียงรายนั่งขายของ ๑๔ 
 
นอกจาก  “ตลาดน้ํา”  ที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน   ก็ยังปรากฏให

เห็น “ตลาดบก”  จากงานวรรณกรรมอีกดวย   ดังจะเห็นไดจาก นิราศถลาง ของสุนทรภู  ที่กลาวถึง
ตลาดบกขนาดใหญในเมืองไชยา  สุนทรภูไดบรรยายภาพของผูคนที่มาซื้อของและสนทนาพูดคุยกัน  

                                                           
๑๒ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๓๙. 
๑๓ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๓๓๘. 
๑๔ มหาฤกษ,  เรื่องเดิม,  หนา  ๒๓. 



 ๗๓

ตลอดจนบรรยายสินคาที่วางขายในทองตลาด  ซึ่งสวนใหญก็คือพืชผลทางการเกษตรในชุมชนนั้น  
เชน  ลูกพะเนียง  มะปริง  มะปราง  และทุเรียน  ดังที่วา 

 
 ถึงไชยาธานีบุรีสถาน    เห็นเมืองบานใหญโตสโมสร 
 สะพรึบพรอมไพรฟาประชากร   สถาวรพูนสุขสนุกสบาย 
 ต้ังตลาดสองเเถวเเนวถนน   ลวนฝูงคนอึงอื้อมาซื้อขาย 
 เสียงกระหนุงกระหนิงทั้งหญิงชาย  บางรองขายลูกพะเนียงเถียงกันอึง 
 บางก็ขายมะปริงปรางมะซางสด   ทุเรียนรสชื่นใจสิบใบสลึง 
 ชมตลาดลานจิตคิดรําพึง    นึกคะนึงทัศนาแลวคลาไคล ๑๕ 
 

ใน บทละครเรื่อง ระเดนลันได  ของ  พระมหามนตรี (ทรัพย)  ไดกลาวถึงตลาดเสาชิงชา  
ซึ่งเปนตลาดเกาขนาดเล็กอยูใกลกับโบสถพราหมณ  ตลาดเสาชิงชาเปนยานชุมชนที่มีความสําคัญใน
สมัยนั้น    ดังจะเห็นวาเปนทั้งเเหลงขอทานของระเดนลันได   และเปนเเหลงขายขาวเหนียวเหลือง 
ขาวเหนียวหนากุงของนางกระเเอทวาย  ดังที่วา 

 
  มาจะกลาวบทไป   ถึงระเดนลันไดอนาถา 
 เสวยราชยองคเดียวเทีย่วรําภา   ตามตลาดเสาชิงชาหนาโบสถพราหมณ ๑๖ 
  มาจะกลาวบทไป   ถึงนางกระเเอทวายขายขนม 
 เจาเงินโปรดปรานพานอุดม   นุงหมผืนผาคาบาทเฟอง 
 ผูกดอกออกจากฟากเรือนนาย   ลดเลี้ยวเที่ยวขายขาวเหนียวเหลือง 
 ตามตลาดเสาชิงชามาเนืองเนือง   ปลดเปลื้องเฟองไพไดทุกวัน ๑๗ 
  วันเอยวันหนึ่ง    คิดถึงลันไดจะไปหา 
 นึ่งขาวเหนียวใสกระจาดยาตรา   ตรงมาหาชูคูชมเชย 
 เที่ยวเตร็ดเตรเรรองแลวทองเที่ยว   ซื้อขาวเหนียวหนากุงกินเเมเอย  
 ที่รูจักทักถามกันตามเคย    บางเยาะเยยหยอกยื้อซื้อหากัน 
 

                                                           
๑๕ สุนทรภู  [พระสุนทรโวหาร],  เรื่องเดิม,  หนา  ๓๔๙. 
๑๖ พระมหามนตรี  (ทรัพย),  บทละครเรื่องระเดนลันได,  พิมพครั้งที่ ๓๔  ( กรุงเทพฯ:  บรรณกิจ,  

๒๕๔๑ ),  หนา  ๑. 
๑๗ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๙. 



 ๗๔

 พอเวลาตลาดวายสายเเสง   กระเดียดตะเเกรงกรีดกรายผายผัน 
 ทอดกรออนคอจรจรัล    มาปราสาทสุวรรณเจาลันได ๑๘ 
 
 นอกจากตลาดน้ําและตลาดบก ที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนเเลว   
“ตลาดที่เปนแหลงผลิตสินคาเฉพาะประเภท”  ก็มีปรากฏในวรรณกรรมสมัยนี้เชนกัน     

การสรางกรุงรัตนโกสินทรเปนการพยายามสรางใหคลายคลึงกับกรุงศรีอยุธยา  ประกอบกับ
ความเคยชินในการอยูรวมกันเปนยานตางๆ   ดังนั้นชุมชนชางฝมือเเตละเเหงจึงอยูรวมกันเปนแหลง
ผลิตสินคาจําพวกเครื่องมือ  เครื่องใชส่ิงของตางๆ ตามความถนัด   ทั้งในเขตกําแพงพระนครทางฝง
บางกอกและฝงธนบุรี๑๙  วรรณกรรมที่กลาวถึงตลาดซึ่งเปนเเหลงผลิตสินคาเฉพาะประเภท  ไดแก 
วรรณกรรมนิราศของสุนทรภู  ๒ เร่ือง  คือ นิราศพระเเทนดงรัง  ซึ่งกลาวถึง  “บานบุ”  เเหลงผลิตขัน
ที่มีชื่อเสียง  ดังที่วา   

 
ถึงบานบุบุขันสนั่นกอง    เขาหลอมทองเทถายละลายไหล 
ทรวงพี่รอนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟ  ทํากระไรรอนเราจะเบาบาง ๒๐ 
 

และ นิราศทวาราวดี   ซึ่งไดกลาวถึง  “บานปูน”  แหลงผลิตปูนที่สําคัญในสมัยนั้น    ดังที่วา 
 
 ถึงบานปูนปูนนี้ก็ล้ีลับ   ชางอาภัพจริงนะปูนมักสูญหาย 
 เเตหมากพลูชูชื่อลือขจาย  ปูนไมวายอดสูดวยดูเบา ๒๑ 
 
 นอกจากจะเห็นความสัมพันธอยางใกลชิดของตลาดน้ํา  ตลาดบก  และตลาดผลิตสินคา
เฉพาะประเภทที่มีตอชุมชนในสังคมไทยตั้งเเตสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนแลว   
เรายังเห็นความสําคัญของตลาดในฐานะที่เปนเเหลงรวมสินคาจากชุมชนอ่ืนๆ  ในละเเวกใกลเคียงกัน  
หรือจากชุมชนที่หางออกไป    ทําใหคนในชุมชนอ่ืนไดมีโอกาสหารายไดจากการนําสินคามาจําหนาย   
ซึ่งเเสดงใหเห็นวาคนไทยเปนคนที่ใจกวาง ยอมเปดโอกาสใหคนจากตางชุมชนไดมีสวนรวมในการสง

                                                           
๑๘ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๙ - ๓๐. 
๑๙ เกียรติ   จิวะกุล  และคนอื่น ๆ,  เรื่องเดิม,  หนา  ๙. 
๒๐ สุนทรภู  [พระสุนทรโวหาร],  เรื่องเดิม,  หนา  ๒๔๙. 
๒๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๑๕. 



 ๗๕

สินคามาจําหนายในชุมชนของตน ดังจะเห็นไดจากวรรณกรรมเรื่อง เสด็จประพาสตน   พระนิพนธ
ในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ดังที่วา 
 

   … อยูไมถึงครึ่งชั่วโมงออกจากวัดชลอนขึ้นตลาดหมื่นหาญ    
สนุกสนานครึกครื้นกวาเเตกอน  ตลาดนี้ติดไดเพราะเปนทาเกวียนมาเเตเมือง
ลพบุรี   ทางเเตทานี้ไปถึงวัดไลโดยมาชั่วโมงหนึ่ง  มีผักสดปลาสดมาขายจาก
ลพบุรี … ๒๒ 

 … วันที่ ๑๓  ไปตลาดปากน้ําโพ  ข้ึนริมหางจีนสมบุญ  ถายรูปและ
ซื้อของไปจนถึงบานยายจูซึ่งเปนที่สุดของตลาด  เมื่อมาคราวที่เเลวมานี้เวลา
ไมพอ  ข้ึนเเหงนี้ไปลงทาหนาวัดโพธิ์   เพราะฉะนั้นไดเห็นครึ่งตลาดเทานั้น   
คราวนี้ไดเห็นตลอด  ของขายเปนของกรุงเทพฯ  ของที่เงี้ยวเอามาขายถาเปน
ผาก็เเมนเชสเตอรทั้งนั้น … ๒๓ 

 
ในสวนตอไปนี้จะขอกลาวถึงตลาดในวรรณกรรมปจจุบันที่สะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตชุมชนใน

สังคมไทยในปจจุบัน   วรรณกรรมที่จะกลาวถึงคือ นิราศเมืองเหนือ ของ  พลเรือตรีจวบ  หงสกุล   
ผีเสื้อและดอกไม  ของ  “นิพพาน”    อยูกับกง  ของ  “หยก   บูรพา”   และ  รักเกิดในตลาดสด  
ของ  “นราวดี”   ตามลําดับดังนี้ 

เมื่อพูดถึงตลาด  ผูคนสวนใหญก็มักจะนึกถึงความแออัดจอเเจของผูคน  และความสกปรกที่
เกิดจากการทิ้งสินคาประเภทของสดตางๆ จนเกิดการหมักหมมเนาเสีย    เเตภาพตลาดที่ “ชองเเค”  
ซึ่งพลเรือตรีจวบ หงสกุล ไดผานไปเห็นขณะนั่งรถไฟไปเมืองเหนือนั้น เปนสภาพของตลาดที่สะอาด
สะอาน  มองดูเจริญหูเจริญตาเปนอยางยิ่ง  ดังความตอนหนึ่งใน  นิราศเมืองเหนือ  ที่วา 

 
 ถึง “ชองเเค” แลดูเนินภูผา  ที่ทอดมาจรดขางทางรถนั่น 
 คนขุดเขาทําลายขายหินกัน  เปนชั้นชั้นไปตลอดถึงยอดเนิน 
 
 
 

                                                           
๒๒ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  เสด็จประพาสตน  ( กรุงเทพฯ:  

บรรณกิจ,  [ม.ป.ป.] ),  หนา  ๕๐. 
๒๓ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๕๕. 



 ๗๖

 ทางดานขวาสถานีมีตลาด  ดูสะอาดไมเลอะใหเคอะเขิน 
 ทั้งถิ่นฐานบานชองมองเจริญ  ยังดีเกินกวาบานชานนคร ๒๔ 
 
 จากบทประพันธขางตนนั้น  เเสดงใหเห็นวาภาพของตลาดจะสะอาดหรือสกปรกนั้น  ข้ึนอยู
กับคนในชุมชนนั้นๆ ทุกคน ที่จะชวยกันรักษาตลาดใหควรคาแกการเปนเเหลงรวมสินคาอุปโภคหรือ
บริโภคที่เปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต   ไมไดข้ึนอยูกับคนกวาดตลาด   ผูไปซื้อส่ิงของ    หรือพอคา
เเมขายคนใดคนหนึ่งเพียงลําพัง  ถาทุกคนในชุมชนรวมมือกัน  ก็เชื่อไดวาภาพของตลาดที่สะอาดดังที่
ปรากฏในนิราศเมืองเหนือ  จะปรากฏในทุกชุมชนตลาดทั่วไทย 
 ทางดานทําเลที่ต้ังของตลาดนั้น  จะประกอบไปดวยอาคารหรือรานคาตางๆ ซึ่งตั้งเรียงราย
หนาเเนนสองฟากถนน  และมีถนนเชื่อมเสนทางการไปมาหาสูทั้งยานชุมชนนั้น  ถนนเล็กๆ เหลานี้จะ
พาดผานบริเวณตางๆ ทําใหเกิดการสื่อสารคมนาคมอยางทั่วถึง  เกิดชุมชนที่มีลักษณะการอยูรวมกัน
อยางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันเเละกันอยางใกลชิด แตละรานโรงประกอบอาชีพหลากหลายกันไป  เฉพาะที่
เกี่ยวกับการคาขาย   ก็มีสินคาหลายอยางหลายประเภท  หรืออาชีพใหบริการจากการเปนชางฝมือ  
เชน  ทําเครื่องเงิน  เครื่องทอง  ชางรองเทา  ชางทอผา  เปนตน  และที่ขาดไมไดเลยก็คือการใหบริการ
ในเเงของสันทนาการหรือการหาความสบายใจ   ผอนคลายความตึงเครียด  เชน  โรงละคร  โรงหนัง  
ฯลฯ  หรือบริการทางสันทนาการที่ของเกี่ยวกับอบายมุข  เชน  โรงบอน  เปนตน  ดังที่นิราศเมืองเหนือ
กลาวไววา 
 
 ที่ตลาดมีโรงหนังทั้งละคร   มีทั้งบอนพนันเถื่อนกลาดเกลื่อนไป 
 มีโรงพักมีตํารวจคอยกวดขัน  จะปองกันฉันใดก็ไมไหว 
 ขอเพียงอยาฆาฟนกันบรรลัย  กอเร่ืองใหญยุงยากลําบากเกิน ๒๕ 
 
 ผีเสื้อเเละดอกไม   เปนวรรณกรรมที่ไดกลาวถึง  “ตลาดนัด”  ผูเขียนไดบรรยายสภาพของ
ตลาดนัดในชนบทของจังหวัดหนึ่งในเขตภาคใต   ไววา 
 

  …ตลาดนัดมีคนมากเหลือเกิน  มากยิ่งกวาคืนที่มีงานวัดเสียอีก  
พวกเเมคานั่งเรียงรายกันอยูเต็ม  คนที่ขายเสื้อผาซึ่งมาจากในเมืองก็รองผาน

                                                           
๒๔ จวบ  หงสกุล,  รวมนิราศพลเรือตรีจวบ   หงสกุล  ( กรุงเทพฯ:  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  ๒๕๒๕ ),  

หนา  ๑๑๗. 
๒๕ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๔๐. 



 ๗๗

เครื่องกระจายเสียง บอกวาลดราคากันใหญ   คนจํานวนมากก็ยืนลอม
กันอยูที่นั่น   เลือกเสื้อผาที่มีสีสวยหยิบข้ึนมาดู   ลองทาบกับตัวกอนที่จะถาม
ราคา  ตอรอง   บางคนก็เดินเลยไป  เเตบางคนซื้อไปดวย ข น ม ก็ มี ม า
วางขายเยอะเเยะ หลายอยางที่ดุนญาและอาเครฺญาหรือเเมเเตฮูยันเองไมเคย
รูจักมากอน … ๒๖ 

 
 จากขอความขางตนนั้น  เเสดงใหเห็นวา “ตลาดนัด”  เปนตลาดที่ใกลชิดกับวิถีชีวิตชุมชน
ชนบทมากที่สุด   การติดตลาดจะเปลี่ยนเวลาเเละสถานที่ไปเร่ือยๆ เเลวเเตนัด  สวนใหญในสมัย
โบราณ   วันที่นิยมติดตลาดมักเปนวันพระ   วันโกน  หรือวันหยุดนักขัตฤกษนั่นเอง  ณ  สถานที่เเหงนี้
พอคาเเมขายทั้งหลายจากถิ่นตางๆ  จะมีโอกาสในการนําสินคาของตนมาซื้อขายเเลกเปลี่ยนกันอยาง
กวางขวาง 

ตลาดนัดเกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ดวยนโยบายของรัฐที่คํานึงถึงชาวบาน  
หรือเกษตรกรที่มักถูกพอคาคนกลางกดราคาพืชผล  จึงไดมีการริเริ่มจัดตลาดนัด  เพื่อเปนสถานที่ให
พอคาเเมขายรายยอยไดนําสินคาจากเรือกสวนไรนามาขายดวยตนเอง ๒๗  

ในเรื่อง อยูกับกง  ไดสะทอนใหเห็นความสําคัญของตลาดในฐานะที่เปนสังคมยอยๆ เเหง
หนึ่งที่ผูคนมาพบปะสังสรรค  แลกเปล่ียนขาวสารความรู    และเรื่องราวในชีวิตของผูคนทั้งในเเละ
นอกชุมชนที่ไปมาหาสูกัน  ทําใหตลาดมีชีวิตชีวามากไปกวาการเเสดงออกทางพฤติกรรมการซื้อขาย  
ดังที่วา 

 
  … ตลาดกลางเปนชุมทางมนุษยที่ใหญที่สุดในอําเภอของเรา บางครั้ง
มันก็เปนสโมสรของเเมบานดวย  คนที่หาโอกาสพบกันไดยากในตอนกลางวัน
หรือกลางคืนก็จะสอดสายสายตามองหากัน เพื่อพูดกิจธุระ   บางทีก็เดินคุย
กันกลับบาน   ถาบังเอิญบานอยูทางเดียวกัน   ถนนในอําเภอของเรามีเพียง 
๒ - ๓ สายเทานั้น     ผูที่เปนมิตรกันหรือเปนศัตรูกันจึงมักจะหลีกเลี่ยงกันได
ยาก …๒๘ 

                                                           
๒๖ นิพพาน  [นามแฝง],  ผีเส้ือเเละดอกไม,  พิมพครั้งที่ ๔  ( [ม.ป.ท.],  [ม.ป.ป.] ),  หนา  ๕๓ - ๕๔.   
๒๗ สกุณี   ณัฐพูลวัฒน,  เรื่องเดิม,  หนา  ๑๘. 
๒๘ หยก   บูรพา  [เฉลิมศักดิ์   รงคผลิน],  อยูกับกง,  พิมพครั้งที่ ๔  ( กรุงเทพฯ:  ประพันธสาสน,  ๒๕๒๒ ),  

หนา  ๒๐. 
 



 ๗๘

“ตลาด”  เปนสถานที่ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกคน  เพราะตลาดเปนแหลงซื้อขายสินคา
อุปโภคบริโภคนานาชนิด  ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเเหงชีวิต  ตราบนั้นวีถีชีวิตของเราก็ไมสามารถที่
จะตัดขาดจากตลาดได   ดังที่วา 

 
  … กลับเขามาในหองอีกครั้งหนึ่งกงเปดประตูหนาหองเเถวไวเเลว   

กําลังยืนคุยอะไรอยูกับเพื่อนบานหองเเถวดวยกัน     ก็คงไมพนเรื่องการทํามา
หากินหรือเร่ืองกับขาวกับปลามื้อเชา   เพื่อนบานบางคนกลับจากตลาดแลว   
ชาวบานหองเเถวอยางเราตองไปจายตลาดที่ตลาดกลางทั้งมื้อเชาและมื้อเย็น   
ที่นั่นเปนที่รวมของผัก  เนื้อ  ปลา  และเครื่องปรุงอาหารทุกชนิด   ผูคนจาก
ทุกบานเรือนจึงมุงหนาไปที่นั่นเพื่อจายตลาด … ๒๙ 

 
วรรณกรรมเรื่อง    รักเกิดในตลาดสด     ที่กําลังเปนละครเเพรภาพออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศนกองทัพบกชองเจ็ด  ซึ่งเปนเรื่องสุดทายที่จะกลาวถึงในที่นี้นั้น  เเสดงใหเห็นถึง “ตลาด” 
ในฐานะที่เปน  “ทางเลือก”  หรือที่เรียกกันวา  “ตลาดทางเลือก” ๓๐ ของผูบริโภค เนื่องจากในปจจุบัน
มีสินคาเปนจํานวนมากที่ไมปลอดภัยตอผูบริโภค  เชน    ผักสดใสยาฆาเเมลง   หรืออาบฟอรมาลีนให
คงทนสวยนาน  ปลาสลิดอาบยาฆาเเมลง    และไกฉีดฮอรโมน  เปนตน     ตลาดที่เห็นจึงเปนตลาดที่
ผูบริโภคตองเลือกซื้อ   และในขณะเดียวกันพอคาเเมคาก็ควรที่จะนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยใหแกผูบริโภค  ดังเชน   “ตอง”  ตัวละครเอกฝายชายในเรื่องรักเกิดในตลาดสด    ซึ่งมี
อาชีพเปนพอคาขายผัก  ตองมีความสนใจและคิดอยากปลูกผักปลอดสารพิษ  เขาจึงศึกษาและสมัคร
เปนสมาชิกชมรมเพื่อนเกษตรในโครงการผักปลอดสารพิษ  ดังที่วา 
 

ที่สํานักงานเพื่อการเกษตร ตองเเละเลื่อนเดินเขาไปขางใน มีเจาหนาที่
ตอนรับอยางดีพรอมนําใบสมัครสมาชิกมาใหตองกรอกรายละเอียด…ตองเเละ
เลื่อนเดินดูผลิตภัณฑของโครงการอยางสนใจซึ่งเปนแปลงเพาะผักปลอดสารพิษ  
มีเจาหนาที่คอยใหคําเเนะนํา  ตองนั่งอานเอกสารอยางตั้งใจ … ๓๑ 

                                                           
๒๙ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๑. 
๓๐ สุภา   ใยเมือง   และคนอื่น ๆ,  ตลาดทางเลือก:  หุนสวนเพื่อสังคมไทย  ( กรุงเทพฯ:  เครือขาย

เกษตรกรรมทางเลือก,  ๒๕๓๙ ),  หนา  ๗ - ๘. 
๓๑ นราวดี  [เพ็ญศรี   เคียงศิริ],  รักเกิดในตลาดสด,  พิมพครั้งที่ ๒  ( กรุงเทพฯ:  ดับเบิ้ลนายน,  ๒๕๔๔ ),  

หนา  ๘๗. 



 ๗๙

ในระยะเเรกตองทดลองปลูกผักปลอดสารพิษในปริมาณไมมากเพราะมีที่ดินจํากัด  และเขา
ไดเเนะนําใหลูกคาซื้อผักปลอดสารพิษไปบริโภค  ซึ่งเเสดงใหเห็นวาตองเปนพอคาที่นําเสนอทางเลือก
ที่ดีใหเเกลูกคา   เเมวาผักปลอดสารพิษที่ซื้อไปจะมีราคาเเพงกวาผักที่ฉีดยาฆาเเมลง  แตก็ถือวา
ผูบริโภคไดมีโอกาสไดเลือกสิ่งที่ดีใหแกชีวิตมากยิ่งขึ้น   

ในตอนทายของเรื่องรักเกิดในตลาดสด  ตองสามารถซื้อที่ดินเปนของตัวเอง  เเละปลูกผัก
ปลอดสารพิษในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น    จนทําใหตลาดหลายเเหงไดมีโอกาสนําผักปลอดสารพิษ
ของตองไปขายใหแกผูบริโภค  จึงกลาวไดวา “ตอง”  เปนตัวเเทนของพอคาเเละผูผลิตยุคใหม  ที่
พยายามจะทําใหผูบริโภคไดมีโอการเลือกซื้อสินคาใน  “ตลาดทางเลือก”  ไดมากยิ่งขึ้น 

จากที่ไดกลาวถึง “ตลาด” ที่ปรากฏในวรรณกรรมตั้งเเตในสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปจจุบันนั้น
เห็นไดวา “ตลาดในวรรณกรรม” สามารถสะทอนวิถีชีวิตชุมชนในสังคมไทยตั้งเเตอดีตจนถึงปจจุบันได
เปนอยางดี  นับต้ังเเตรูปแบบของตลาดที่เกิดขึ้นตามสภาพทางภูมิศาสตรของชุมชน  เชน ในสมัย
สุโขทัยที่มีเเมน้ํานอยสายไหลผาน ตลาดบกเชนตลาดปสานจึงเปนรูปแบบของตลาดที่สําคัญกวา
ตลาดน้ํา   สวนสมัยกรุงศรีอยุธยาเเละสมัยกรุงรัตนโกสินทรซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่เเมน้ําหลายสาย
ไหลผาน   ตลาดน้ําจึงเปนรูปแบบของตลาดที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนที่อยูริมน้ํา   เเละคนที่อยู
ในชุมชนเดียวกันก็จะประกอบอาชีพเหมือนกัน  จนทําใหชุมชนนั้นมีสินคาประเภทเดียวกันเปนจํานวน
มาก  จีงเรียกวา  “ยาน”  หรือ  “ปา”  ชึ่งเปนรูปแบบของตลาดที่ผลิตสินคาเฉพาะประเภท 

ตลาดในวรรณกรรมยังสะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตของชุมชนไทยในเเงของการประกอบอาชีพ  
คือ อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชีพหลักของคนในชุมชนไทยมาตั้งเเตอดีต  ดังจะเห็นไดจากผลิตผล
ทางการเกษตรที่นํามาขายตามทองตลาด และยังมีอาชีพเสริมรายได คือการทําหัตถกรรมในครัวเรือน   
เพื่อนําออกจําหนายเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนั้นตลาดในวรรณกรรมยังสะทอนใหเห็นถึงลักษณะนิสัยใจคอของคนไทย  ที่เปนคน
ใจกวาง  ยอมใหคนในชุมชนอื่นนําสิ่งของมาขายยังชุมชนของตน    อีกทั้งความสําคัญของตลาดที่มี
ตอคนในชุมชน  ในเเงที่เปนเเหลงสันทนาการ  เชน  โรงหนัง  โรงละคร  เพื่อใหความบันเทิงแกคนใน
ชุมชน   และที่สําคัญตลาดคือเเหลงพบปะพูดคุย  แลกเปลี่ยนขาวสารและนานาทัศนะของคนทั้งใน
เเละนอกชุมชน     ตลอดจนเปน“ตลาดทางเลือก” ใหแกผูบริโภคในเเตละชุมชนไดมีโอกาสเลือกสินคา
ที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยใหแกตนเองอีกดวย 

ปจจุบันนี้ตลาดในสังคมไทยไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลสมัย  ตลาดที่เห็นเเละเปนอยูใน
ปจจุบัน  จึงมีทั้งตลาดติดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ  อาทิ  หางสรรพสินคา  และซุปเปอรมารเก็ต  
ที่เกิดขึ้นทั่วไปทุกมุมเมือง สกัดลูกคาในทุกจุด  เอื้อประโยชนตอคนในสังคมเมือง  และใหบริการเเบ
บสะดวกซื้อ ประหยัดเวลา   นอกจากนั้นก็ยังมีรานคาแบบเปดบริการ ๒๔ ชั่วโมง  ที่เติบโตอยาง



 ๘๐

รวดเร็วทั่วทุกมุมถนนเเละตามตึกเเถวที่เปนจุดตอรถของคนเดินทาง      ดวยเหตุนี้จึงทําใหความ
ผูกพันที่คนในชุมชนเคยมีกับตลาดในฐานะที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานการ
ประกอบอาชีพ  การพบปะสังสรรค  ฯลฯ  ลดนอยลงไป   และโดยเฉพาะการเดินจับจายขาวของ
เครื่องใชในตลาดที่มีมาเเตด้ังเดิมนั้น ไดเปลี่ยนไปเปนการเดินเลนเลือกหาขาวปลาอาหารและ
เครื่องใชในหางสรรพสินคาที่มีเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ํา เพราะทั้งสะดวกสบายในการเดินทางและ
จับจายไดอยางเพลิดเพลิน ไมรอนอบอาวทามกลางเเสงเเดดเหมือนที่เคยเปนมา สภาวการณเชนนี้
อาจทําใหรูปแบบของ “ตลาด”  ที่เคยมีมาตั้งเเตในอดีตคอยๆ เลือนหายไป  โดยมีรูปแบบของตลาดใน
ปจจุบันเขามาเเทนที่   และเมื่อถึงเวลานั้นภาพวิถีชีวิตชุมชนไทยที่ปรากฏใหเห็นไดใน “ตลาด”  ก็คง
จะเปนเพียงอดีตที่ยากจะหาดูไดอีกตอไป    เเตทวา “ตลาด” ในวันนี้ยังคงมีความหวังที่จะรอผูคนจาก
ทุกชุมชนในสังคมไทยไดไปสรางสีสันเเละเติมเต็มชีวิตใหกับ “ตลาด” อีกครั้งหนึ่ง 
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⌫⌦⌫     
⌫⌫ 

                สุนีย  ลีลาพรพินิจ ∴ 
 
 คนแตละคนมีความฝน  ความมุงหวังในการทํางานแตกตางกันไปตามความชอบ  ความสนใจ  
บางอยากเปนหมอ  บางก็อยากเปนครู  หรืออยากเปนวิศวกร  แตจะมีสักกี่คนที่สามารถทําไดอยางที่
ตนคิดฝนไว...บนเสนทางอาชีพนักเขียนสารคดีก็เชนกัน  กวาที่คนๆ  หนึ่งจะสามารถกาวเขามาสูความ
เปน“นักเขียนสารคดี”ได  พวกเขาจะตองผานหรือประสบพบเจอกับส่ิงใด  บุคคลใดหรือเหตุการณใด  
รวมทั้งประสบการณหรือแงคิดที่พวกเขาไดเรียนรูจากการทํางานอาชีพ  นักเขียนนั้นมีอะไรบาง  เปน
ส่ิงที่นาสนใจ  ลองตามเราเขามาสัมผัสกับชีวิต  ความคิด  และงานของนักเขียนสารคดีในบางแงมุมของ
เขา  แลวเราจะรูวาเสนทางอาชีพนักเขียนสารคดีเปดกวางสําหรับทุกคนที่มีใจรักในการเขียนและการอาน 
 
 พิชามญชุ ๑  :  “คนเปนนักเขียนที่ดี  ตองเปนนักอานที่ดี ” 
 
    ในโลกแหงการแสวงหา 
    เธอจะไขวควาไดทุกสิ่ง 
    ขอเพียงเธอกลารับกับความจริง 
    ไมหยุดนิ่งกับส่ิงที่ทาทาย 
 
 บทกลอนที่ยกมาขางตนนี้  เปนฝมือการแตงของนักเขียนสารคดีสาวหนาใสประจํากอง
บรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย  ซึ่งมีนามวา  “พิชามญชุ  ชัยดรุณ”  หรือเรียกสั้นๆวา  “พี่เพชร”  พี่เพชร
เปนคนจังหวัดพะเยา   ชอบอานหนังสือและแตงกลอนต้ังแต เด็กๆ   เมื่อพี่ เขามาเรียนตอที่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะมนุษยศาสตร  สาขาวิชาประวัติศาสตร  และศึกษาสาขาสื่อสาร   มวลชนเปน
วิชาโท  ทําใหพี่ตองจากบานมาไกล  “ความรูสึกเหงาคิดถึงบาน”  จึงเปนตัวบมเพาะความสามารถใน
การเขียน  คิดและรูสึกอะไรก็เขียนถายทอดผานบันทึกสวนตัวบาง  หรือผาน    บทกวีบาง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  เมื่อพี่เขามาอยูชมรมวรรณศิลป  ก็ไดมีสวนรวมกิจกรรมเสวนา  นักเขียนและอบรมการเขียนอยู

                                                        
∴  นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๑   สัมภาษณ  พิชามญชุ  ชัยดรุณ,  นักเขียนประจํากองบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย,  ๒๙  สิงหาคม  

๒๕๔๒. 



 

 

๘๓

 

บอยครั้ง  สงผลใหพี่เพชรรักการเขียนมากขึ้นเรื่อยๆและสามารถพิมพผลงานบทกวีรวมเลมของตัวเอง   
ชื่อ     “ชุดรอยฝน”         ออกมาเผยแพรในมหาวิทยาลัยไดอิทธิพลแวดลอมเหลานี้ทําใหพี่เพชรมี
ความใฝฝนที่จะทํางานดานการเขียน  หรืองานที่เกี่ยวกับ   ส่ิงพิมพ 
 หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยแลว  พี่เพชรไดทํางานที่หนังสือพิมพสยามรัฐ  ในตําแหนงนักแปล
ขาวเศรษฐกิจตางประเทศ  ตลอดระยะเวลาทํางานพี่เพชรมีโอกาสไดพบปะพูดคุยกับ    นักเขียน  หรือ
คอลัมนิสตที่มีประสบการณ  จึงทําใหพี่เพชรพัฒนาทางดานความคิดเพิ่มข้ึนและยายมาทํางานดาน
สรุปบทความในคอลัมน  “สบาย  สบาย  วันหยุด”  สยามรัฐรายวัน  และคอลัมน  “เจาะโลกทาง
เศรษฐกิจ”  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  ซึ่งพี่เพชรไดนําความรูทางสื่อสาร  มวลชนในเรื่องการมองหรือจับ
ประเด็น  และการสื่อความหมายใหตรงประเด็นมาใชในการทํางาน  พี่เพชรทํางานอยูที่หนังสือพิมพ
สยามรัฐเปนเวลา  ๒  ป ก็ไดลาออกจากการทํางานเพราะวาพี่อยากเขียนงานดานอื่นบาง 
 ตอมา  พี่เพชรมาทํางานที่นิตยสารสกุลไทย  ดวยความรูสึกชอบสวนตัวที่ไดอานนวนิยาย  
เร่ืองสั้นและบทความจากนิตยสารสกุลไทยมาตั้งแตเด็กจนโต  จึงอยากมาทํางานที่นี่  ลักษณะการ
ทํางานที่สกุลไทยจะแบงงานออกเปน  ๓  ฝาย  คือ  ฝายสกูป  หรือรายงานพิเศษ  ฝายบทสัมภาษณ  
และฝายสารคดี  โดยนักเขียนที่นี่ทุกคนจะไดทํางานทั้งสามฝายหมุนเวียนกันไป 
 พี่เพชรอธิบายกระบวนการทํางานสารคดีใหเราฟงวา  “สวนใหญจะทําสารคดีทองเที่ยว  โดย
จะเปนลักษณะที่ไดรับคําเชิญจากสมาคมตางๆ  การเดินทางแตละครั้งจึงตองไปคนเดียว  (เพราะเขา
จะเชิญแคคนเดียว)  นักเขียนจึงตองทําหนาที่ทั้งเก็บขอมูลและบันทึกภาพไปพรอมๆกัน  ทําใหเราตอง
เตรียมหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะไปลวงหนากอน  เพื่อชวยใหเราหาประเด็นที่จะเขียนและภาพที่
จะถายไดงายและรวดเร็วขึ้น 
 สวนเทคนิคในการเขียนพี่เพชรแนะนําวา  ส่ิงที่เราตองคํานึง  คือ  “ความคิด  หรือมุมมอง” เรา
ตองมีความคิดที่ชัด  คิดอยางไรเขียนอยางนั้นและตองลําดับความคิดที่นําเสนอ  นอกจากนี้  “ขอมูล
ตองถูกตอง  เชื่อถือได”  การใหขอมูลก็ตองใชภาษาของตนเองเลาเรื่อง  ตลอดจนควร  “ใชคําที่
กอใหเกิดพลัง”  และสื่อความชัดเจน 
 มีคนกลาวกันวา  “สารคดีจะบงบอกบุคลิกของนักเขียนแตละคน”  พี่เพชรก็มีลักษณะเดนใน
แงการนําเสนอ  “มุมมอง”  ในการเขียนที่ดีและใชคําที่ทําใหเกิดจินตภาพ  ส่ิงเหลานี้ลวน   ถายทอด
ผานงานเขียนของพี่อยางเห็นไดชัด  ตัวอยาง 
 

ชีวิตที่เหมือนไมเปนชีวิตนั้น     ดูจะกระเทือนเขาไปในใจผูไดพบเห็นใน
ความพิกลพิการจนเกือบเปนซากชีวิต      แมผิวหนังแหงติดกระดูก  ขาหลังพิการ  
แตในความเปนจริง  เป  สุนัขพันธุไทยเพศเมียตัวนี้ยังมีชีวิตอยู  หรือจะเรียกให



 

 

๘๔

 

ถูกคือ  พยายามดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู...มันใชสองขาหนาพยุงตัวขณะที่ขาหลังลีบ
เล็กและไรเร่ียวแรงเดินไปมา...แมสภาพรางกายจะไมเอื้ออํานวยเพียงใด  แตแวว
ตาเศราๆของมันก็มีแววการตอสู...คุณคาแหงการมีชีวิตอยูเปนสิ่งที่งดงามเสมอ
สําหรับผูที่ไมยอมแพแกโชคชะตา... ๒ 

  
 พี่เพชรยังไดเสริมความรูใหเราอีกวา  สารคดีเร่ืองเดียวกันจะตางกันก็ตรง  “ความคิดที่
นําเสนอ”  ซึ่งจะทําใหทั้งผูอานและผูเขียนไดเปดโลกทัศนมากขึ้น  โดยนําเสนอในแงมุมที่แปลกออกไป  
ดังนั้น  ผูที่อยากกาวเขามาเปนนักเขียนสารคดีก็ตองหัดคิดและฝกเขียนบอยๆ  นั่นเอง 
 ทายที่สุด  พี่เพชรไดฝากขอคิดดีๆ  ไววา  “ขอใหอานหนังสือเยอะๆ  เพราะถาไมมีคนอาน
หนังสือแลวก็คงไมมีคนเขียนหนังสือ  และที่สําคัญ  คนที่เปนนักเขียนที่ดี  ตองเปนนักอานที่ดีดวย” 
 
 การระเกด ๓  :  “การเขียนสารคดีก็เหมือนกับการวาดภาพ  คือ  ตองตอสูกับความ
วางเปลา”   
 ชื่อ  “การระเกด”  ถาเราติดตามวงการศิลปะ  เราจะรูวาฝมือการวาดภาพของเขาผูนี้   ยอด
เยี่ยม  ถาอานสารคดีทองเที่ยวในแพรวสุดสัปดาห  เราจะพบวา  งานเขียนก็มีลักษณะ     สรางสรรค
ไมแพกัน  ศิลปะและสารคดีมาเกี่ยวของกับนักเขียนผูนี้ไดอยางไร  ก็คงตองติดตามอานกันตอไป 
 “การะเกด”  เปนนามปากกาของคุณ  “องอาจ  จิระอร”  หรือ  “พี่ฉํ่า”  เปนชายหนุมวัย  ๔๐  
กวาๆ  ที่ครํ่าหวอดในอาชีพนักเขียนเปนเวลาถึง  ๒๐  ปแลว  ขณะนี้ดํารงตําแหนงเปนบรรณาธิการ
นิตยสารเเพรว  ในวัยเด็กพี่ฉํ่าชอบวาดรูปและดูหนัง  จึงเลือกเรียนที่เพาะชาง  พอจบออกมาก็ทํางาน
ฝายศิลปที่โรงงานทํากรอบรูป  จริงๆ แลวที่มาเปนนักเขียนไดเพราะความบังเอิญแทๆ  “พี่ไมเคย
คาดหวังวาจะมาเขียนหนังสือ  แตที่เขียนครั้งแรกก็เพราะอยากดูหนังฟรี  เขาใหเขียนวิจารณหนังก็เลย
ทํา  พี่จะใชศิลปะเขามาวิเคราะหดวย” 
 ตอมา  พี่ฉํ่าไดเขามาทํางานฝายศิลปที่หนังสือพิมพสยามรัฐ  จากสภาพที่แวดลอมดวย
นักเขียนซึ่งเปนปราชญ  คอยแนะนําและสนับสนุนใหพี่ฉํ่าลองเขียนงาน  ประกอบกับการมีนิสัยรักการ
อาน  พี่ฉํ่าจึงเริ่มเขียนงาน  งานแรกที่ทํา  ก็คือ  “ขาว”  ประสบการณตลอดระยะเวลา  ๔  ปกับ  ๖  
เดือน  ไดสอนใหพี่เขารูกระบวนการคิดและเขียนในเชิงวารสารศาสตร  รวมทั้งการหาและมองประเด็น
ขาว  “เหมือนกับวาเราไดเรียนวิชาสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัย  ๒  แหง” 
                                                        

๒ พิชามญชุ,  “เส้ียวหนึ่งของชีวิตเล็กๆในบานสงเคราะหสัตวพิการปากเกร็ด,”  สกุลไทย  (๒๕  
พฤษภาคม  ๒๕๔๒),  หนา  ๖๒. 

๓ สัมภาษณ  การะเกด  [องอาจ  จิระอร],  บรรณาธิการนิตยสารแพรว,  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๔๒. 



 

 

๘๕

 

 พี่ฉํ่าไดใหความแตกตางระหวางการเขียนสารคดีรายวันกับสารคดีรายปกษ หรือรายเดือนวา  
“แตกตางกันในเรื่องเวลาและเนื้อที่ในการเขียน”  โดยสารคดีรายวันจะมีเวลาจํากัดและประเด็นตองสด
ใหม  สวนสารคดีรายปกษ  หรือรายเดือนมีระยะเวลาในการทํางานมากและมีเนื้อที่ในการนําเสนอ
มากกวาสารคดีรายวัน   ประเด็นที่นําเสนอจึงเปนเรื่องซับซอนมากกวา 
 พี่ฉํ่าจะมองการเขียนเหมือนกับการวาดภาพ  คือ  ตองตอสูกับความวางเปลา  การวาดภาพก็
ตองใชสีและเสน  สวนการเขียนสารคดีตองอาศัยคํา  เพื่อใหไดงานเขียนที่มีบรรยากาศ  เกิดอารมณ
ความรูสึกและมีชีวิต  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการนําเสนอของแตละคน  วิธีการนําเสนอนี้จะเปนตัวแบงประเภท
ของสารคดีดวยเชนกัน  เชน  มีขอมูลเกี่ยวกับชาวเลที่อยูทางภาคใต  ถาเรานําเสนอในดานผูคน  ชีวิต
ความเปนอยูและการทํามาหากินก็จะเปนสารคดีเชิงขาว  แตถาเรานําเสนอในลักษณะที่พาไปชม
สถานที่ตางๆ  สารคดีก็จะออกมาในรูปของสารคดีทองเที่ยว  เปนตน 
 นอกจากนี้  นักเขียนตองมีความเชื่อมั่นและซื่อสัตยตอความคิดของตนเอง  ประเด็นที่เราเลือก
มาเขียนจะตองกระทบ  หรือโดนใจเรา  “พยายามหามุมมองอื่นๆที่แปลกใหม  เพราะเรื่องทุกสิ่งทุก
อยางในโลกนี้จะมีลักษณะเปนวงกลม  เพียงแตวาเราเลือกมองในเวลาใด  หรือมุมไหน    เทานั้น  
อาจจะมองตอนแดดสอง  ตอนโพลเพล  หรือจะมองเงาก็แลวแต” 
 เนื่องจากพี่ฉํ่าเปนศิลปน  ชอบวาดภาพ  ดูหนัง  ฟงเพลงและอานหนังสือ  ส่ิงที่พี่ฉํ่าทํามักจะ
เกี่ยวของกับโลกและชีวิตมนุษย  สงผลใหลักษณะงานเขียนของพี่ฉํ่ามีเอกลักษณในการนําเสนอมุมมอง 
“ความเขาใจในตัวมนุษย”มีคนใหนิยามงานเขียนของพี่ฉํ่าวาเปนงานแนวมนุษย-นิยม  โดยสวนตัวพี่ฉํ่าเอง
ตีความวา  “อาจเปนลักษณะงานเขียนที่ไมไดอิงทฤษฎี  เขียนไปตามความรูสึกจริงๆตอส่ิงที่เห็นและ
เขียนสิ่งที่โดนใจเรามากที่สุดก็เปนได”  ซึ่งเห็นไดจากตัวอยางดังนี้ 
 

บนชานระเบียงของเกงจีน  สาวจีนในชุดกี่เพากําลังบรรเลงเครื่องดนตรี
โบราณ  แตงแตมขับกลอมบรรยากาศของอดีตเรืองรองยิ่งขึ้น  เสียงขิมเสียงพิณ
ประสานกันเปนทวงทํานองสนุกสนาน  และบางบทก็หวานซึ้ง ผมจับจองที่นั่งบน
หมูหินริมสระน้ําใตตนหลิว  แดดเย็นสาดตองวงหนาเธอที่กําลังมุงมั่นอยูกับบท
เพลง  จากเลนสเทเลของกลอง  ผมเห็นชัดแมกระทั่งเม็ดเหงื่อที่ซึมอยูกับไรผม
ของเจาหลอนคืนนั้นในความสลัวลางของแสงจันทร  ในมานของตนหลิว  ผมยัง
ไดยินเพลงพิณหวานเเวว ๔  

                                                        
๔ การะเกด,  “กอนหิน...โตะจีน...กับพิณพระจันทร,”  แพรวสุดสัปดาห  (๑๐  กันยายน  ๒๕๔๒),   

หนา  ๒๙๓. 



 

 

๘๖

 

 
 จากขางตน  เราจะเห็นการใชภาษาที่มีความเคลื่อนไหวและความมีศิลปะในการเขียนไดอยาง
ชัดเจน 
 ทายที่สุด  พี่ฉํ่าไดฝากแงคิดเรื่องการทํางานและการเรียนรูวา  “เราจะสนุกในการทํางาน  ถา
เราคิดวามันไมใชงาน  ไมมีการบังคับวาตองทํางานเมื่อต่ืน  กลับบานเมื่อเบื่อ  แตเราถือวาการ  
ทํางานเปนสวนหนึ่งของชีวิต  เปนสวนหนึ่งของลมหายใจ”  สวนในเรื่องของการเรียนรู  “เราเรียนรู
เพื่อที่จะลืม  กลาวคือ  ใหทุกสิ่งที่เรารูเปนสัญชาตญาณอยางหนึ่ง” 
 นี่คือ  เสี้ยวหนึ่งแหงชีวิต  ความคิด  และงานของนักเขียนสารคดีสองทาน  ซึ่งเปน  “ชีวิต”  ที่
สามารถสอนชีวิตแกเราไดและยังชวยเติมคุณคาของความเปนมนุษยใหสมบูรณมากขึ้นอีกดวย 
 
   
บรรณานุกรม 
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อรรคภาค   เลาจินตนาศรี Ρ 

 
 ภาษา นั้น เปนเครื่องมือของมนุษยในกิจกรรมสําคัญ 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกมีลักษณะเปน
กระบวนการภายในของมนุษย นั่นคือ การคิด และอีกกิจกรรมหนึ่งมีลักษณะเปนกระบวนการ
ภายนอกของมนุษย นั่นคือ การสื่อสาร ดังนั้นจะเห็นไดวา ภาษาเปนเครื่องมือพื้นฐานอันสําคัญ
ในการดํารงอยูของมนุษย ทั้งในแงของความเปนปจเจก และในแงของการที่มีคํากลาวมานาน
นักหนาวามนุษยเปนสัตวสังคม 
 สําหรับสังคมไทย เรามีภาษาไทยเปนภาษาของเราเอง ซึ่งมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
อันประกอบไปดวยลักษณะกวางๆ หลายประการ อาทิ เปนภาษาที่มีความละเอียดลึกซึ้ง ที่ให
ความหมายเฉพาะเจาะจงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดในรายละเอียดที่อาจจะเรียกไดวาซับซอน เชน ในเรื่องของ
รสอาหาร ที่มีรสอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากรสทั่วๆ ไปคือ หวาน เค็ม เผ็ด เปร้ียว ไมวาจะเปน เฝอน ฝาด 
ปรา เปนตน  

การเปนภาษาที่อุดมดวยสุนทรียภาพ ไมวาจะเปนในดานของระดับเสียงในภาษาอันเกิดจาก
การมีระบบวรรณยุกต ที่ทําใหภาษาไทยเปนภาษาที่มีเสียงดนตรี ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
นํามาใชสรางสรรคผลงานวรรณศิลป ทั้งในรูปของรอยแกวและรอยกรอง ตลอดจนขามพรมแดนไปยัง
ฟากฝงของคีตศิลป นั่นก็คือบทเพลงตางๆ ที่อาศัยถอยคําในภาษาไทยเปนเครื่อง-มือเชนกัน  

แมกระทั่งการเปนภาษาที่มีความยืดหยุนคอนขางสูงกลาวคือสามารถปรับเอาภาษาตาง-
ประเทศแทบทุกภาษาเขามาใชเปนภาษาไทยดวยระบบวิธีทางไวยากรณของไทย ก็ไดทําใหเกิดคําใน
ภาษาไทยมากขึ้นและที่สําคัญเปนการเกิดขึ้นของถอยคําที่ทันยุคทันสมัย อันเปนการเติบโตและเปน
ชีวิตของภาษา  

นอกจากนั้น การที่ภาษามีความละเอียดซับซอน ก็สะทอนใหเห็นถึงความละเอียดซับซอนของ
ความคิดอีกดวย ความคิดที่ละเอียดซับซอนของสังคมนั้น ยอมเกิดจากการที่สังคมนั้นมีความละเอียด
ซับซอน หรือกลาวไดวาไดพัฒนาถึงขั้นสังคมอารยะแลว ภาษาไทยจึงเปนภาษาที่แสดงถึงความเจริญ
หรือความเปนอารยะของสังคมไทย 

ภาษาไทยจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปชั้นสูงที่ยังประโยชนแกสังคมไทยมหาศาล 
 แตการที่จะยังประโยชนแกตนเองและสังคมไดอยางมหาศาลนั้น ในชั้นแรกคนไทยจะตองเปน
ผูที่มีความสามารถในการใชภาษาไทยถึงขั้นเจนจัดและเจนจบเสียกอน ดังที่ไดเกริ่นมาแลววา  

                                                        
Ρ นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 ๘๘

ภาษาเปนเครื่องมือในการคิด กลาวคือในยุคปจจุบันนี้มนุษยสวนใหญจะคิดเปนภาษาหรือถอยคํา
มากกวาคิดเปนภาพ คนไทยก็อยูในเกณฑดังกลาวนี้คือคิดเปนภาษา และภาษาที่ใชในการคิดก็คือ
ภาษาไทย 
 กระบวนการคิดนั้น เปนพฤติกรรมของจิต เปนกิจกรรมของใจ เปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการ
กระทําตางๆ  ดังนั้นหากคนคนหนึ่งมีความสามารถในการคิด คือ คิดไดละเอียดลึกซึ้ง รอบคอบและ
รอบดาน ความสามารถในการกระทําและผลของการกระทําก็ยอมจะเปนคุณประโยชนมากกวาเปน
โทษไรแกนสาร และยอมจะเปนวัฒนะมากกวาหายนะ 
 เมื่อการคิดตองอาศัยเครื่องมือคือภาษาแลว กอนจะคิดไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ก็
จําเปนที่จะตองเรียนรูและสรางความจัดเจนในการใชเครื่องมือ คือ ภาษาเสียกอน เปรียบเทียบงายๆ 
กับการใชเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งมีระบบปฏิบัติการหรือที่ เ รียกวาโปรแกรมอยูมากมาย แตละ
ระบบปฏิบัติการก็มีกลวิธีในการใชตางๆ กัน กลวิธีในการใชที่ตางกันออกไปนี่เองที่เปนสิ่งที่ผูใชจะตอง
เรียนรูกอนที่จะใชงานระบบปฏิบัติการนั้นๆ ยิ่งเรียนรูไดละเอียดลึกซึ้งมากเทาไรก็จะยิ่งมีความสามารถ
ในการใชงานสูงเทานั้น และผลที่ตามมาก็คือผลผลิตของงานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพสูงตามไปดวย 
กลวิธีตางๆ ที่ตองเรียนรูนี้เองที่เปรียบไดกับการใชภาษาไทย ยิ่งผูใชสามารถเรียนรูระบบของภาษาไทย
ไดมากเทาไร ความสามารถในการคิดก็มีมากขึ้นเทานั้น ในระดับพื้น-ฐานที่สุดก็คือ การมีคลังคําใน
สมอง “คลังคํา” นี้ เคยเปนคําที่ใชในแวดวงกวีนิพนธมากอน กลาวคือ กวีที่มีคําสะสมอยูในสมองมาก
ก็สามารถประพันธบทกวีไดนาอานในลักษณะของการหลากคํา ทําใหไมเกิดความซ้ําจนเบื่อเฝอใน    
การอาน เมื่อประยุกตคลังคํามาใชกับกระบวนการคิด นั่นหมายถึงความสามารถในการคิดที่ละเอียด
ซับซอน ลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจงลงไปมากขึ้น อันเปนการสรางใหเกิดความคิดที่มี ความแจมชัด ซึ่ง
จะเปนรากฐานอันสําคัญเมื่อความคิดนั้นอยูในกระบวนการสื่อสาร 
 ความแจมชัดทางความคิด ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสาร ซึ่งจะตองเกิดขึ้นทั้งฝายที่เปน   
ผูสงสาร ซึ่งอาจรวมไปถึง สื่อ ดวย เพราะผูสงสารมักจะเปนผูสรางสื่อดวย โดยเฉพาะสื่อที่มีลักษณะ
เปนวรรณสาสน และฝายที่เปน ผูรับสาร จะทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา การสื่อสารที่สัมฤทธิผล กลาวคือ 
เกิดความเขาใจถูกตองตรงความหมายในสารที่ผูสงสารตองการสื่อออกมา 
 การสื่อสารที่สัมฤทธิผลนั้น เปนจุดมุงหมายสูงสุดของทุกกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการสื่อสารที่เปน การถายทอดความรูความคิดทางสังคม ซึ่งมิไดจํากัดอยูเฉพาะในระบบ
การศึกษาเทานั้น ดังที่มีระบบการศึกษาที่เรียกวา การศึกษานอกระบบ อยู ความจดัเจนทางภาษาจะ
ทําใหสามารถถายทอดความรูความคิดที่ซับซอนใหเปนเรื่องที่สามารถเขาใจไดเปนขั้นเปนตอน เปน
ลําดับ หรือที่กลาวกันวา ทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย นั่นเอง ดังที่ในหลายครั้ง 
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เราจะพบวาบุคคลที่มีความรูสูงมีความชํานาญเฉพาะดานในระดับเอกอุ กลับไมสามารถถายทอดหรือ
แมแตอธิบายสิ่งที่ตนรูนั้นใหบุคคลอื่นเขาใจไดเลย และปญหาที่เกิดขึ้นนั้น มักจะเปนปญหารากฐาน
นั่นคือการใชภาษา ไมวาจะเปนการที่ไมสามารถอธิบายศัพทเฉพาะหรือเร่ืองเฉพาะดวยภาษางายๆ ซึ่ง
อาจตองใชศิลปะการเรียบเรียงถอยคําและประโยค หรือโวหาร เชน การอุปมาอุปไมย ซึ่งเปนเรื่อง
ศาสตรและศิลปทางภาษาแทๆนั่นเอง 
 ในสังคมที่พัฒนานั้น ประชากรในสังคมจะตองอยูในกระบวนการเรียนรูตลอดเวลา ดังที่
เรียกวา การเรียนรูตลอดชีวิต อันเปนปรัชญาการศึกษารวมสมัย สังคมไทยก็รับเอาปรัชญานี้มาใช 
โดยองคกรหลักที่เกี่ยวของไดประกาศนโยบายออกมาชัดเจนแลวในโครงการ ปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น 
การศึกษานอกระบบจึงมีความสําคัญยิ่งขึ้นเปนทวีคูณ ฉะนั้นบรรดาสื่อที่จะใชในการศึกษานอกระบบ 
จึงตองเปนสื่อที่สามารถสรางการสื่อสารที่สัมฤทธิผลใหเกิดไดมากที่สุด และในการนี้รากฐานทีสํ่าคญัก็
คือ ความสามารถทางดานภาษาของบุคคลในสังคม 
 ความคิดที่วา ภาษาไทยเปนภาษาพอภาษาแมที่ไมจําตองเรียนรูอะไรมากนักจึงเปน
ความคิดที่ผิดมหันต ดังไดกลาวมาแลววา ภาษาไทยเปนเครื่องมือในการคิดของคนไทย และ
ความสามารถในการคิดนั้นแทบจะแยกไมออกจากความสามารถในการใชภาษา เมื่อเปนเชนนี้ การ
เรียนรูศาสตรและศิลปแหงภาษาจึงมีความจําเปนและสําคัญ เพราะนั่นคือการนํามาสูการเปนผูมี
ศักยภาพในการคิด ซึ่งจะนํามาสูการเปนผูมีความสามารถในการสื่อสารที่อาจกําหนดการสื่อสารที่
สัมฤทธิผลไดอยางใจ แลวทั้งหมดนั้นจะนํามาซึ่งการพัฒนาทางสังคมทั้งในดานความรูความคิด 
ตลอดจนความเปนอยูและความสัมพันธในทุกระดับ 
 การเขาใจสังคมไทย หมายถึงการเขาใจตนเอง จึงจําเปนจะตองเรียนรูภาษาไทยเพื่อเปน
เครื่องมือในการคิดและในการสื่อสารทางสังคมของสังคมไทย นอกเหนือไปจากการเรียนรูทางดาน
สังคมวิทยา ประวัติศาสตร รัฐศาสตร หรือศาสตรอ่ืนๆที่ตางก็มีความสําคัญทัดเทียมกัน 
 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน สรุปเปนคําขวัญไดวา เรียนรูภาษา พัฒนาความคิด 
พัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม 
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⌫ 
ณัฐกาญจน  นาคนวล∴ 

 
 ทามกลางชีวิตในสังคมเมืองที่สับสนวุนวาย เต็มไปดวยปญหานานัปการคอยรุมเราใหเราตอง
ขบคิด  หลายตอหลายครั้งที่เรารูสึกออนแอทอแทตออุปสรรค  แตทุกๆ คร้ังเราก็สามารถขามพนปญหา
เหลานั้นไปได   ในทุกครั้งที่ตองเผชิญหนากับปญหา มีใครเคยคิดบางไหมวามนุษยเราเพียรแตจะ
แกปญหากันที่ปลายเหตุ  ตางคนตางก็มองขามรากเหงาของปญหาที่แทจริง  มีใครเคยคิดบางไหมวา
ทุกๆ ปญหาลวนมีจุดรวมอยู ณ ที่เดียวกัน  เกิดขึ้น ณ ที่เดียวกัน และจบลง ณ ที่เดียวกัน นั่นคือ ตัวเรา
เอง   หากมนุษยลดความยึดถือยึดมั่นในตัวตนลงมาได เราก็จะมองเห็นตนเหตุแหงปญหา และเมื่อนั้น
ปญญาก็จะเกิดขึ้น จนทําใหเราสามารถแกไขปญหาที่ตนตอไดอยางแทจริง  เพราะมนุษยมัวแต
มองเห็นความยิ่งใหญดวยความหยิ่งทะนงในตัวตน จนบางครั้งอาจมองขามความงามเล็กๆ นอยๆ 
แตทรงพลังมหาศาลที่จะชวยกลอมเกลาจิตใจใหผอนปรนจากความทุรนทุรายได  และความงามเล็กๆ 
นอยๆ ที่สงผลตอสภาพจิตใจใหเรารูสึกสงบและงดงามขึ้นไดก็คือ วรรณกรรม 
 ในสภาพชีวิตจริงที่รีบเรงอาจทําใหเราไมมีเวลาเพียงพอสําหรับการเสพวรรณกรรม โดยเฉพาะ
การเสพดวยวิธีการอาน  ทั้งนี้เพราะภาระหนาที่ที่พวกเราตองรับผิดชอบในแตละวันก็ไดเบียดบังเวลา
สวนตัวของเราไปมากเกินพอแลว และยิ่งถาเปนคนที่ไมรักการอาน การนําเอาแงงามจากวรรณกรรม
มาปรับใชในชีวิตประจําวันก็คงจะเปนไปไดยาก   คงไมมีใครปฏิเสธวาสภาพสังคมปจจุบันที่ทําใหทุก
สิ่งทุกอยางตอง “รีบดวน”  การเสพสารจากสื่อก็จําเปนตอง “รีบดวน” เชนกัน  ฉะนั้น การ         
เสพวรรณกรรมของคนยุคปจจุบัน จึงเปนการเสพจากสื่ออิเลคทรอนิกสเปนสวนใหญ ซึ่งสื่อที่สามารถ
เขาถึงกลุมคนทุกระดับได ทั้งในเวลาที่รีบเรงและในเวลาปกติก็คือ ส่ือวิทยุ  เพราะคนทุกเพศทุกวัย     
ทุกสาขาอาชีพสามารถรับสารผานสื่อวิทยุไดสะดวกกวาสื่ออ่ืนๆ ซึ่งสารจากวรรณกรรมที่เราจะรับได
จากสื่อวิทยุ ก็คือ วรรณกรรมเพลง 
 วรรณกรรมเพลงไทยในปจจุบันนั้นพบวาผลิตขึ้นเพื่อกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนเปนสวนใหญ  
เนื้อหาที่ปรากฏในบทเพลงจึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองความรัก  ซึ่งความงามที่จะชวยจรรโลงจิตใจนั้นก็
พอจะมีอยูบาง  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตัวผูเสพเองดวยวาจะสามารถใชวิจารณญาณของตนมองเห็นแงมุมที่
เปนแงคิดไดมากนอยเพียงใด เพราะการคนพบความสวยงามที่มีอยูในสิ่งเล็กนอยใกลๆ ตัวแลวนําเอา
มาใชประโยชนกับตัวเองใหไดนั้นเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับการมีชีวิตอยูทามกลางวังวนแหงความ     
สับสนและคับของใจเชนในสังคมปจจุบัน   ใครสามารถปรับตัวปรับใจใหพรอมตอการเผชิญปญหาได

                                                           
∴ นักศึกษาชั้นปที่ ๔ ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ในทุกๆรูปแบบ ก็จะเปนผูที่หาความสุขใหกับชีวิตไดไมยาก  ฉะนั้น การเลือกสรรสิ่งดีๆ ใหชีวิตจึงเปน
ส่ิงสําคัญตอสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเราเอง 
 วรรณกรรมเพลงหนึ่งเพลง ประกอบดวยเนื้อรองและทํานอง เนื้อรองของเพลงเพลงหนึ่งคือ
ความงามทางวรรณศิลปที่จะชวยกลอมเกลาความคิดและความรูสึกของเราใหงดงามตามไปดวย       
บทเพลงที่มีเนื้อหาดีประกอบกับมีทํานองที่นุมนวล ผูเสพเสพแลวจิตใจจะออนโยนลง  ดังเชนเพลง 
“บทเพลงใตแสงดาว”  ประพันธคํารองโดย ศุ  บุญเลี้ยง 
 

  ผานไปคลายดั่งสายน้ําไหล  จากไกลแลวไมลืมคําสัญญา สัญญา 
  ฝากดวงดาวสองแสงสองนําชีวา แผนดินกวางกวา 
  พาเราหางกันแสนไกล  ใหเปนเหมือนดังตะวัน  

จากกันแลวยังหมุนเวียนกลับมา กลับมา 
หากชีวิตเผชิญกับโชคชะตา ใหวันเวลาบมเธอขึ้นมาสูมัน 
อาจมีเมฆมาบดบัง แตเราก็ยังเฝารอ เฝารอ เฝารอ 
คํ่าคืนหนาวที่แสงแหงดาวถักทอ ขอเธออยาทอ 
ฝากความหวงใยสงไปถึงกัน 
 

จากบทเพลงนี้พบวา มีการนําเอาสัญลักษณจากธรรมชาติเขามาใชในการเปรียบเทียบ เชน วิธีการไหล
ของสายน้ํา เปรียบเทียบกับการเดินทางไกลของชีวิต ที่แมวาเดินทางไปไดไกลแคไหน เราก็จะกลับคืน
มายังถิ่นกําเนิดของตน   คําวา สายน้ํา สรางจินตนาการใหรูสึกถึงความเรียบเรื่อย สงบเย็น  และใน
ขณะเดียวกันก็มีการเปรียบเทียบการเดินทางกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย ที่ยังคงหมุนเวียนกลับมา
ที่เดิมทุกวัน  คําวา ตะวัน อันหมายถึงดวงอาทิตย ใหความรูสึกถึงพลังที่เขมแข็ง หนักแนนและกลา
หาญ   ดวงอาทิตยและสายน้ําสื่อความหมายของการเดินทางไกลในชีวิตวา เราจะตองมีทั้งความสงบ
เย็นและความเขมแข็งที่จะนํามาใชในการเผชิญชีวิต  แมวาเราจะเดินทางใชชีวิตไปไกลแสนไกลสักแค
ไหน      เราทุกคนก็ยังคงมีที่ที่อบอุน ปลอดภัย และมีคนที่หวงใยเราคอยอยูที่ “บาน”    
 นอกจากนี้แลว บทเพลงนี้ยังมีแงคิดอยูในถอยความที่ใหกําลังใจในตอนที่วา “หากชีวิตเผชิญ
กับโชคชะตา  ใหวันเวลาบมเธอขึ้นมาสูมัน”  เนื้อความตอนนี้ส่ือความหมายวา แมโชคชะตาจะเลนตลก
อยางไรกับชีวิตก็ตาม ประสบการณและความแข็งแกรงแหงจิตใจจะชวยใหเราเอาชนะความเลวราย
ทั้งหลายไปไดโดยไมยากเย็นนัก   ในสวนของเนื้อความที่วา “อาจมีเมฆมาบดบัง” นั้นผูประพนัธใชเมฆ
เปนสัญลักษณของอุปสรรค เพราะภาพเมฆที่มืดครึ้มกอใหเกิดอารมณหดหูอยางไรหนทาง  แตเนื้อความ
ในวรรคสุดทายที่กลาววา “ขอเธออยาทอ  ฝากความหวงใยสงไปถึงกัน” ทําใหเกิดพลังใจที่จะเผชิญกับ
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ปญหาที่เขามารุมเราชีวิตตอไปได เพราะในเวลาที่ผูเสพคิดวาตนไมเหลือใครอยูเคียงขางนั้น บทเพลง
เพลงนี้ไดสะกิดเตือนวา เราทุกคนยังมี “บาน” และ “คนที่บาน” ที่จะคอยเปนกําลังใจใหไดเสมอ 
 ถอยคําในวรรณกรรมเพลงที่มีความหมายลึกซึ้ง สามารถสรางอารมณและความรูสึกใหผูเสพ
คลอยตามและคิดตามได  ดวยความงามเล็กๆนอยๆในภาษาที่ส่ือไปสัมผัสใจ แลวกระทบใจจนสราง
ความจรรโลงใจไดในที่สุด   จึงอาจกลาวไดวามุมมองที่งดงามอันปรากฏอยูในวรรณกรรมเพลงเปน
ความงามทางวรรณศิลปที่ใชส่ือแงคิดใหผูเสพเกิดความงอกงามทางความคิด และชวยเสริมสรางพลัง
ใจที่แข็งแกรงใหพรอมจะรับมือกับเร่ืองราวอันหนักหนวงที่จะตองเผชิญตอไปได 
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หัวลาน 
เสกสันต   ผลวัฒนะ∗ 

 
 “หัวลานหัวเหลือง   หวัละเฟองสองไพ”  
 “หัวลานงามถอ   หัวพอมึงเมื่อไร” 
 บทรองเลนของเด็กและบทโตตอบกลับของคนหัวลานขางตนคงจะเปนเครื่องยืนยันไดวา 
หัวลานเปนเรื่องสนุกของชาวบานทุกเพศทุกวัย  ต้ังแตเด็กจนถึงวัยชรา  เมื่อพูดถึงหัวลานหลายคน
อาจนึกถึงขุนชาง  “หัวลานแหงเมืองสุพรรณ”  ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน   หลายคนอาจนึกถึง
ลักษณะที่ไมพึงปรารถนาของชายชาตรี    หลายคนอาจนึกถึง  “งามเทโพ  ชะโดตีแปลง  แรงกระพือปก..”  
ซึ่งเปนชื่อเรียกหัวลาน   ดังนั้นเรื่องหัวลานจึงเปนเรื่องหนึ่งที่ควรศึกษาเพราะแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม
ไทยในหลาย ๆ ดาน  

หัวลานเปนรูปลักษณะอยางหนึ่งของชายไทยแตโบราณ  มีการกลาวถึงคนหัวลานสอดแทรกอยูใน
วิถีชีวิตคนไทยมาโดยตลอด  นับต้ังแตมีชื่อเรียกขานหัวลานประเภทตาง ๆ  มีการสรางตัวละครในวรรณคดี
ที่มีลักษณะหัวลาน  มีการละเลน  และงานศิลปะที่เกี่ยวกับคนหัวลานอยางมากมาย       นอกจากนีย้งัมี
ความเชื่อเร่ืองการทํานายทายทักโชควาสนาจากลักษณะของคนหัวลานอีกดวย  จะเห็นวาเรื่องของ
หัวลานมีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยมาเนิ่นนาน  จนกลาวไดวาเรื่องหัวลานส าม า ร ถส ะทอ น
วัฒนธรรมไทยไดหลายแงหลายมุม 
 ชื่อเรียกหัวลานของไทยมีมาแตโบราณ  สวนจะเกิดขึ้นในสมัยใดไมปรากฏหลักฐานแนนอน  เขาใจ
วาเหตุที่มีการเรียกชื่อหัวลานคงเปนเพราะคนไทยมีอารมณขันและเจาบทเจากลอน เห็นอะไรนาสนใจ
ก็ผูกเปนคําคลองจองเพื่อใหจดจํางาย  จึงเกิดชื่อเรียกหัวลานตามรูปลักษณะที่ปรากฏ ๑  ชื่อ เรียก
หัวลานนี ้มีปรากฏเกือบทุกภาคของประเทศไทย  นอกจากเรียกขานกันทั่วไปแลว  ยังปรากฏใน
วรรณกรรมลายลักษณนิทานพื้นบาน  และเพลงรองของเด็กอีกดวย  เทาที่ผูเขียนไดรวบรวมจากหนังสือ
และเอกสารตางๆ  มีจํานวน  ๖๑  ชื่อ  ดังนี้ 

ภาคกลาง 
๑.   ทุงหมาหลง   ๒.   ดงชางขาม   ๓.   งามเทโพ 
๔.   ชะโดตีแปลง  ๕.   แรงกระพอืปก  ๖.   ฉีกหางฟาด 
                                                  

∗
 นักศึกษาชั้นปที่ ๓  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  ๑  ยรรยง  ทัศนะพยัคฆ,  “เปดตํานานหัวลานไทย,”  เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษากับวัฒนธรรม,  
หมวดวิชาภาษาไทย  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย,  [ม.ป.ป.],  หนา ๑.  
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๗.   ราชคลงึเครา  ๘.   คร่ึงซกีพระจันทร  ๙.   สุริยนัหมดเมฆ 
๑๐. ฉอกหมาหลง  ๑๑. หามไมหยุด   ๑๒. หลุดทายทอย 
๑๓. หอยหนองปรือ  ๑๔. ลือทัว่บาน   ๑๕. ลานเฉงเหมง 
 ภาคเหนือ 
๑๖. ลานกิว่กวาง  ๑๗. หางปลาบวง  ๑๘. งวงจางหลั่ง 
๑๙. ตาฝงโหยก   ๒๐. ตังโคตรบมี   ๒๑. ยบีนขะหมอม 
๒๒. ตองกอมตังหลัง  ๒๓. บังสองขาง   ๒๔. ตางชางมาแอวเดินดง 
๒๕. หมาหลงบพอกบาน  ๒๖. แฮงแอนกวานอากาศ ๒๗. เสือแผวยาตรหากิ๋น 
๒๘. ดินดงขาวหมิน้  ๒๙. ปนลาดหนาหา  ๓๐. หนาจัก๊แตน 
๓๑. หวัหมด   ๓๒. หัวอง   ๓๓. หัวออย 
๓๔. ลานรอยควาย  ๓๕. ลานผูใหญ   ๓๖. ลานจัญไร 
๓๗. ลานเศรษฐี   ๓๘. ลานกําแหง   ๓๙. ฉลีกขวานฟาด 
 ภาคอีสาน 
๔๐. ฉอกหลง   ๔๑. สามหยอมเปย  ๔๒. ลานน้ําเตา 
๔๓. ลานเดือยไก  ๔๔. ลานโขมนโกรน 
 ภาคใต 
๔๕. เพชรหนาทัง่  ๔๖. แกวมาเมือง  ๔๗. กระบาลทองเหลือง 
๔๘. กระเบื้องหมอใหม  ๔๙. ลานลกัไก   ๕๐. ลานผาลไถ 
๕๑. ลานเตี่ยวหมอ  ๕๒. ลานลานเหา  ๕๓. ลานเจาขรัว 
๕๔. ลานเจาจอม  ๕๕. ลานใสหมวง  ๕๖. ลานอกขน 
๕๗. ตรอกหมาหลง  ๕๘. ลาดเชิงเขา   ๕๙. ลานพริดพรี 
๖๐. ลานแมกลอง  ๖๑. ลานเจาสวั 
 อยางไรก็ตามชื่อเรียกหวัลานที่รูจักกันโดยทั่วไป  ม ี ๗  ชนิด  คือ 
 ๑.  ทุงหมาหลง  คือ  หัวลานอยางมาก  จนหากนําตัวอะไรไปปลอยลงตรงกลางหัว  ตัวอะไร
ที่วานั้นจะกําหนดไมไดเลยวา  ทิศไหนเปนซายขวาหนาหลัง  เรียกวาถาเปนทุงก็มองไปจรดขอบฟาไดทุก
ทิศไมมีที่หมายใหรู  เอาหมาไปปลอยก็ตองหลงหาทางกลับไมได  นับเปนลานตกขอบ  มีผมเฉพาะตีนผม
เทานั้น 
 ๒.  ดงชางขาม  คือ  หัวลานเปนทางจากหนาผากไปถึงทายทอย  อาจมีสัณฐานเหมือนแมน้ํา
ที่มีปากน้ําอยูเหนือหนาผากก็ได  หากเปรียบผมเปนดง  รอยหัวลานก็เหมือนทางเดินของชาง  ความกวาง



 ๙๕

ของทางจะมาก นอย แคบ กวางเทาไรก็ได  แตจะตองไมตกขอบ  คือ  ชางยังคงเห็นแนวปาอยูทั้งสองขาง  
หากไมเห็นแนวปาก็จะเขาแบบทุงหมาหลง 
 ๓.  งามเทโพ  คือ  ลานเถกิเขาไปสองขางขมับ  มีผมอยูตรงกลาง  เหนอืกระหมอมไปจนถงึ
ดานหลงั 
 ๔. ชะโดตีแปลง  คือ  ลานที่เปนวงกลางกบาล  มีผมโดยรอบทั้งซายขวาหนาหลังเหมือนปลา
ชะโดตีแปลงจนน้ํากระเซ็นออกไปรอบทิศ  หากน้ํานอยจนเกือบเปนโคลนตม  แลวชะโดตแีปลงกจ็ะมสีวน
น้ําขังเปนวงกลม  ลานแบบนี้ตองมองจากดานบนจึงจะเห็นชัด 
 ๕.  แรงกระพือปก  คือ  ลานเถิกเขาไปสองขางขมับ  ลึกเขาไปโอบกระหมอมไปตอกนัดานหลัง
เหลือกระจุกผมอยูเพียงดานหนา  เหมือนโดนปกกระพือมารวมไว 
 ๖. ฉีกหางฟาด  บางครั้งเรียกวาฉีกขวานฟาด  แตมองไมเห็นวาฉีกขวานเปนอยางไร  ความชัด
สูฉีกหางไมได  ลานชนิดนี้หมายความวา  ลานไมเลื่อม  ยังมีผมบางๆ อยู  อุปมาเหมือนฉีกหาง  (ปลา
หรือวัว)  ฟาดลงไป  จะยังเห็นเปนเสนเปนแนวอยู  สวนที่เวิ้งผมบางอาจมีขอบรูปหางไปจรดทายทอยก็ได 
 ๗. ราชคลึงเครา  ลานแบบนี้บางครั้งสะกดคํา “คลึง”  เปน  “ครึง” กม็ ี ราชคลงึเคราหมายความ
วา  พระราชาลูบเครา  ดังนั้นลานชนิดนี้คงจะหมายถึง  ลานแบบตางๆ ที่กลาวมาแลวเพียงแตเพิ่ม
หนวดและเคราดกเกินธรรมดาเขาไป  หัวลานชนิดนี้นาจะมีขนอกอีกตางหาก 
 นอกจากจะมีชื่อเรียกหัวลานที่คลองจองสละสลวยแลว  คนไทยยังไดคิดการละเลนที่ไม
เหมือนชนชาติใด  ซ่ึงสรางความสนุกสนานตลกขบขันไมซํ้าแบบใคร  และสรางความภาคภูมิใจใหกับ
บุคคลที่มีหัวลานอีกดวย  เรียกวา  “หัวลานชนกัน”  การละเลนชนิดนี้มีกําเนิดมานานแลว  หลักฐานที่เกาแก
ที่สุดปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน  เรื่องสมุทรโฆษคําฉันท  วรรณคดี เ รื่อ งนี ้แตงขึ ้น
สําหรับเลนหนังใหญ  โดยกอนจะกลาวถึงเรื่องราวสมุทรโฆษ  กวีไดกลาวถึงการเลนเบิกโรง   ๗  
ชนิด  หนึ่งในการละเลน  ๗  ชนิด  คือ  การเลนหัวลานชนกัน 
 การเลนหัวลานชนกันนั้นเปนกีฬาการตอสูกันตัวตอตัวโดยใชหัวเปนอาวุธ  ผูที่จะเขาแขงขันตองมี
ลักษณะเดน  คือ  หัวลาน  คนหัวลานเหลานี้ตองมีน้ําอด น้ําทน  เร่ียวแรงดี  ผูเลนจึงมักจะเปนคนที่
คอนขางสูงอายุ  มีรางกายกํายํา  และใจกลา   การเลนหัวลานชนกันนั้นจะเลียนแบบการตอสูของวัว  
คือ  เร่ิมดวยการแสดงอารมณคึกคะนอง  รองคํารามขูฝายตรงขาม  คร้ันไดจังหวะก็พุงเอาหวัเขาชนกนั
แลวดันกันไปมาอยางวัว  มีการกระแทกหัวเปนบางจังหวะ  การชนอาจยืนเอาหัวชนดันกันไปมา  หรือ
จะคลานใชมือตางสองขาหนาของวัวก็ได  บอยครั้งที่ผูเลนจะหัวแตก  บวม โน  และหงายหลัง  
 การเลนหัวลานชนกันในสมัยกอน  นอกจากจะเปนที่ชื่นชอบในหมูบานแลว ในหมูเจานายก็
ไมตางกัน  เพราะในวรรณกรรมหลายๆ เร่ืองกลาววา  เจานายเปนผูตกรางวัลใหผูชนะ  หัวลานบางคน   
เจานายประทานเมียสาวใหก็มี  บางคนเปนนักหัวลานชนกันของเจาเมืองก็มี    



 ๙๖

 นอกจากนี้หัวลานยังปรากฏอยูในคําพังเพยของไทยอีกมากมายดวย  เชน  หัวลานไดหว ี (รูคา
แตใชประโยชนไมได)    หัวลานนอกครู  (ทําผิดไปจากแบบแผนที่กําหนดไว)     คบเด็กสรางบาน  
คบหัวลานสรางเมือง  (ทํางานกับเด็กหรือคนหัวลานมักไมสําเร็จ  เพราะเด็กมีนิสัยชอบเลน  หัวลานมี
นิสัยขี้ใจนอย)    
 ดังกลาวมาทั้งหมดจะเห็นวา  “หัวลาน”   ไดเขาไปซึมแทรกและเปนแรงผลักดันกอกําเนิดการ
สรางสรรคทางวัฒนธรรมในหลายๆ ดาน  ไมวาจะเปนภาษา  การละเลน  หรือบทรองของเด็ก  ส่ิง
เหลานี้แสดงใหเห็นวาคนไทยทุกระดับทุกสังคมมีความผูกพันกับ  “หัวลาน”  มาเปนเวลานานแลว  แต
ส่ิงที่นาเปนหวงก็คือ  ปจจุบันนี้มีเด็กไทยในยุคโลกไรพรมแดนจํานวนเทาใดที่จะรูจักและเห็นคุณคา
ของคําวา  “หัวลาน”  มากไปกวาความหมายโดยตรงที่พวกเขาเขาใจและลอเลียนเปนเรื่องสนุกเทานั้น 
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๒๓. น. รอบการเขาเวร,ระยะ    เวลาที่ผลัดเปล่ียนกัน  ฝายที่เปนกิจการ  
ทํางาน                  ว. ที่เปนการเปนงาน 
        ก. กําหนด, หมาย,คะเน    ๒๒. น. แกวหินสีเขียวใบไมจาํพวกนพรัตน 
๒๔. น.น้ําตาลหรือน้ําออยที่เคี่ยวจนเหนี่ยว,ตังเม ก็วา  ๒๖. ว. ปนกันยุงจนไมรูวาอะไรเปนอะไร 
๒๕. น. ส่ิงหรือขอความที่พึงเปรียบเทียบกับส่ิงอื่นเพื่อ  ๒๙. ก. เบนจากที่ดั้งเดิม 
ใหเขาใจแจมแจง      ๓๑. น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง  อยูตามปาใหญ 
๒๗. น. เกา      ๓๓. น.ทองคํา, ชื่อชางตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูล  
๒๘. น. ตําแหนงผูตรวจราชการทหารหรือตํารวจ  เรียกวา …หัตถี  กายสีเหลืองดั่งทอง 
๓๐. น. นาง (ใชนําหนาคําอื่น)    ๓๔. ว. มากเกิน,ลนหลาม 
๓๒. ว. ใหญ , ยิ่งใหญ, น. สมณศักดิ์ที่ใชนําหนาชื่อพระ- ๓๖. น. ความสวาง;ส่ิงที่ทําใหดวงตาแลเหน็; 
ภิกษุผูที่สอบไลไดตั้งแตเปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป  เพชร,พลอย  อาวุธ,ศัสตรา,เครื่องมีคม,กางเกง 
๓๕. ก. ยื่นตอ, นําขึ้นอาง, ยกขึ้นกลาว, บอกใหรู  มักใชเขาคูกับเส้ือ 
๓๖. ว. ลักษณะของสิ่งที่แยกออกเปนจักๆ หรือเปน  ๓๗. ว. ฉันใด เชน เปน  
ทางยาว ; เรียกพัดยศพระราชาคณะมียอดแหลมและริม        น. ชื่อปชนิดหนึ่งมีรูปรางเหมือนปชวา 
เปนจักๆ  วา  พัด..     แตขนาดเล็กกวามากปจจุบันมักใชบรรเลงใน  
๓๗. ว.ไฉน, อะไร , ทําไม     งานพระศพ 
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34ม า ก ม า ย ก า ย ก อ ง 
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วิภาพ คัญทัพ∴ 
 

มีคําพูดมากมายเชงิไถถาม   จะสื่อความตางเผาเขาใจได 
ตองออกทาออกทางกนัอยางไร  ควรสงเสียงหวานใสแบบไหนดี 
 
ภาษาพอแมเราเขาใจงาย   เพราะเพาะบมโดยสบายมาถวนถี ่
ใชเพียงสื่อความหมายใชพาท ี  หากยังมีมธุรสกําหนดวาง 
 
มีคําพูดมากความเชงิถามไถ   จะสื่อความเขาใจกับใครบาง 
กับคนซึง่ชิดชอบรอบรายทาง   หรือคนซึ่งอยูหางตางเผาพนัธุ 
ภาษาพอแมเราเขาใจงาย   แตผูคนมากมายหลายเผานัน่ 
ก็มีพอมีแม  ทัว่ทัง้นัน้   จะเลือกสรรภาษาเลาของเผาใด 
 
มีคําพูดมากมายเชงิไถถาม   ความงดงามมากมีอยูที่ไหน 
อยูที่รากอยูที่เหงาของเผาใคร  อยูที่จิตอยูที่ใจใครหนึ่งคน 
เผากําหนดหรอืใจใครกําหนด  เผาชิงเผาออกกฎบทเบื้องตน 
เผาไหนสูเผาไหนสรางทางผองชน  เผาไหนกฎขี่คนจนไดดี 
 
จะพูดจาภาษาเลาของเผาใด   พูดเพื่อสาระไหนของใครนี ่
ระวังปากระวงัคํา ย้าํอีกท ี   เผาไหนสรางทางชีวทีี่ชอบธรรม 

 

                                                        
∴  นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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