
 



 

 
 

 ภาษาไทยเปนสื่อกลางในการสื่อสารระหวางคนไทยมาชานาน นับวาเปนภูมิปญญาที่เกิดจากความคิด
สรางสรรคของคนไทยโดยแท ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตระหนักถึง
ความสําคัญของภูมิปญญาไทยในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทําจุลสารลายไทยฉบับพิเศษ วันภาษาไทยแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ ขึ้น เพื่อเปนกิจกรรมรวมเสริมปญญาในวันสําคัญยิ่งนี้ 
 จุลสารลายไทยฉบับพิเศษนี้ไดรวบรวมบทความตางๆ ที่แสดงทัศนะเกีย่วกบัภาษา วรรณกรรม วฒันธรรม   
ตลอดจนการ  “เลนกบัภาษา” อยางมีสีสันและสะทอนภูมปิญญาไทยทีน่าสนใจ 
 ความสมบูรณและสวยงามของจุลสารลายไทยฉบับพิเศษนี้ เกดิจากความรวมแรงรวมใจของทกุฝาย  
ไดแก  คณาจารยภาควิชาภาษาไทยทกุทานที่กรุณาสงตนฉบับ    นกัศึกษาที่รวมสงผลงานและพมิพตนฉบับ  
ผูชวยศาสตราจารยสุปาณี พดัทอง ที่กรุณาติดตอคุณครสุูภาวดี บุญอนันต วาดภาพลายไทยที่สวยงามลงบน
ปกหนาและปกหลัง  ตลอดจนผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทยที่กรุณาสนับสนุนคาใชจาย
บางสวนในการจัดพิมพ กองบรรณาธิการจึงขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหในดาน
ตางๆ มา ณ โอกาสนี้ 
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ราตรี ธันวารชร
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เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ภาษาคือความคิดของมนุษยซ่ึงมนุษยสมมติขึ้นเปนสัญลักษณ มี        
องคประกอบคือเสียงและความหมาย มนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารจากผูสงสารคือผูเขียนหรือ
ผูพูด ถึงผูรับสารคือผูอานหรือผูฟงเพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน (ราตรี ธันวารชร ๒๕๓๙ : ๔)  ชาติใด
มีตัวอักษรแทนเสียงใชแสดงวาเปนชาติที่มีความเจริญ ทั้งนี้เพราะภาษาเปนหลักฐานแสดงอารยธรรมและ
วัฒนธรรมตลอดจนความกาวหนาของชาตินั้นๆ (กาญจนา นาคสกุล ๒๕๔๕ : ๗) ชาติไทยของเราควรระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพอขุนรามคําแหงมหาราชที่ทรงประดิษฐอักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ และได
ทรงใหชางจารึกศิลาจารึกหลักที่ ๑ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๕ ดังนั้นเราชาวไทยควรมีความภูมิใจวาเราก็เปนชาติที่
เจริญชาติหนึ่งในเอเซียอาคเนย เพราะมีอักษรใชและเปนเอกราชมานานนับ ๗๐๐ ปกวาแลว ในขณะที่
ประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศกําลังคิดและเพิ่งบังคับใหใชภาษาของตนแทนภาษาอื่นเมื่อไมนานมานี้ เชน 
ประเทศมาเลเซีย เปนตน ดังนั้นภาษาไทยจึงเปนภาษาของชาวไทยทุกคน (ราตรี ธันวารชร ๒๕๔๔ : ๒)  
ภาษาไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรขึ้นอยูกับเราชาวไทยทุกคน ดังนั้นเราควรรูและเห็นตระหนักถึงหนาที่ที่
ตนพึงทําตอการรักษาภาษาไทย ซ่ึงเปนภาษาประจําชาติของเรา 

ภาษาไทยเปนภาษาหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู จึงมีคําใหมเกิดขึ้นเสมอตามกาลเวลา ถาเคยฟงเพลงลูกทุงชื่อ 
“รักคุณด็อทคอม” จะพบวาผูประพันธเพลงทันสมัยมากที่ใชคําศัพทที่เกี่ยวของกับเครื่องคอมพิวเตอรคณิตกรณ 
คือคําวา “ด็อทคอม”  คนไทยเปนคนทันสมัย เมื่อมีเครื่องคอมพิวเตอรคณิตกรณ เครื่องมือที่ใชส่ือสารใน
โลกยุคไรพรมแดนหรือในสมัยโลกาภิวัตนซ่ึงเปนยุคที่ขาวสารแพรไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว เมื่อมีคําใหม
เกิดขึ้นคนไทยก็จะรับคําศัพทเหลานั้นมาใช แตคนสมัยกอนจะมีวิธีประชาสัมพันธความหมายของคําศัพท
ใหมๆ ซ่ึงเปนภาษาตางประเทศไดอยางแนบเนียน วิธีการที่คนไทยสมัยกอนใชคือวิธีซอนคํา (ราตรี ธันวาร
ชร ๒๕๓๔ : ๑๒) เชน สเตเทนที่หยุดรถไฟ   ปสตันปน เปนตน ผูเขียนคิดวาคนไทยนาจะใชวิธีการดังกลาว
เสมอๆ เมื่อมีคําศัพทใหมเกิดขึ้น  ตอเมื่อมีการบัญญัติศัพทแลว ก็ควรใชศัพทบัญญัติดังกลาวตอไป 

ในการธํารงรักษาภาษาประจําชาติ    ผูหนึ่งที่ทําหนาที่สําคัญคือผูสอนหรือครูบาอาจารย      ครูวิชา
ใดเลาที่จะชวยถายทอดภาษาไทย ถาไมพิจารณาใหลึกซึ้งทุกคนจะตอบเพียงวา “ก็ครูที่สอนภาษาไทย”  แต
ถาผูอานพิจารณาไตรตรองใหลึกซึ้ง และรูตระหนักดีวาภาษาไทยคือภาษาของชาวไทยทุกคนแลว ผูที่จะชวย
ถายทอดภาษาไทยไดดีอีกกลุมหนึ่งและเปนกลุมใหญ ใหญกวาครูภาษาไทยคือ ครูที่ใชภาษาไทยสอนวิชา
ของตน ไมวาจะเปนครูคณิตศาสตร ครูภูมิศาสตร ครูประวัติศาสตร ฯลฯ แมแตครูภาษาอังกฤษที่ยังตองใช
ภาษาไทยในการถายทอดภาษาอังกฤษก็ตาม  ถาครูที่สอนทุกๆ วิชาตระหนักถึงหนาที่ของตนในความเปน

                                                  
* รองศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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เจาของภาษา  เอาใจใสในการใชภาษาของตน และเอาใจใสในการใชภาษาของนักเรียนนักศึกษาของตน ก็จะ
มีสวนชวยในการธํารงรักษาภาษาไทยของเรา   

เมื่อตนปนี้ผูเขียนไดมีโอกาสออกรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  รายการ
วัฒนธรรมกับชีวิต    รวมกับศาสตราจารยพิเศษ ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา     ซ่ึงเปนกรรมการผูหนึ่งใน
คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ และที่ปรึกษาสถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และ
นางปราณี  บุญชวย นายกสมาคมครูภาษาไทย ศาสตราจารยพิเศษ ทองตอ ซ่ึงจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกลาววา “อันที่จริงคนที่เปนครูสอนภาษาไทยควรเปนครูที่ใชภาษาไทยสอนวิชา
ของตน ไมควรผูกขาดอยูเฉพาะครูภาษาไทยเทานั้น”  ผูเขียนเห็นดวยกับความคิดเห็นของทานอยางมาก เมื่อ
พิจารณาชีวิตของศาสตราจารยพิเศษ ทองตอ ซ่ึงเปนนักรัฐศาสตร แตสนใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนไทย
และทานใชภาษาไทยไดดีในการถายทอดความคิดออกมาเปนบทวิทยุ บทความ หนังสือ ฯลฯ ผูเขียนนับถือ
ทานและมีความเห็นวาทานเปนบุคคลอาชีพอ่ืนที่มีความสามารถที่จะถายทอด ธํารงรักษาภาษาไทยของเรา
ไดเปนอยางดี และทานเองก็เปนตัวอยางบุคคลอาชีพอ่ืนซึ่งเห็นตระหนักถึงการธํารงรักษาภาษาประจําชาติ
ไดอยางดีเยี่ยม 

ดังนั้นผูที่จะชวยถายทอดความรูภาษาไทยสูเยาวชนรุนหลังไมควรผูกขาดแตครูอาจารยภาษาไทย 
ครูผูสอนภาษาไทยควรเปนบุคคลทุกอาชีพที่ใชภาษาไทย โดยเฉพาะครูผูสอนวิชาตางๆ ครูอาจารยผูซ่ึงใช
ภาษาไทยในการถายทอดวิชาชีพของตน ดังนั้นจึงเปนที่นายินดีที่ทางสถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ ทางสถาบันภาษาไทยไดใหรางวัลประกาศเกียรติคุณ   
ครูที่สอนวิชาอื่นๆ ที่สามารถใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพในการถายทอดความรูสูนักเรียนของตน และ
เปนรางวัลที่ทางสถาบันใหนอกเหนือจากรางวัลที่ใหอาจารยสอนภาษาไทย และทํามาหลายปแลว นับเปน
กิจกรรมหนึ่งที่ควรสงเสริมเพราะจะชวยใหผูที่มีอาชีพครูที่ใชภาษาไทยในการถายทอดความรูไดรูและเห็น
ตระหนักถึงความเปนเจาของภาษาซึ่งมีหนาที่ที่จะตองธํารงรักษาภาษาประจําชาติของไทย 

นอกจากครูอาจารยภาษาไทย ครูอาจารยที่สอนทุกวิชาแลว ยังมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งซึ่งผูเขียนเห็นและ
นาที่จะใหครูอาจารยทุกๆ คนนําไปใช นั่นคือการแบงคะแนนตรวจขอสอบอัตนัยทุกๆ วิชา ควรแบงคะแนน
ประมาณ  ๒๐  คะแนน ใหเปนคะแนนการใชภาษาไทยในการเรียบเรียงขอสอบอัตนัยขอนั้น  ความคิด
ดังกลาวเปนความคิดที่ ดร.มนตรี เจนวิทยการ ไดเสนอไวนานแลวในการบรรยายทางวิชาการที่ภาควิชา
ภาษาไทย  ดร.มนตรี เปนอดีตอาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใชวิธีการนี้ในการ
ตรวจขอสอบอัตนัยทุกวิชาที่อาจารยสอน  ผูเขียนเห็นดวยกับทานเปนอยางยิ่ง  และขอเสนอใหครูบาอาจารย
ที่ตองตรวจขอสอบอัตนัยควรใชวิธีการดังกลาวในการตรวจขอสอบอัตนัยของทาน         วิธีการดังกลาวจะทํา
ใหนักเรียนนักศึกษาระมัดระวังในการใชคํา การเรียบเรียงประโยค ฯลฯ ซ่ึงจะเปนวิถีทางหนึ่งที่จะธํารง
รักษาภาษาไทย ไมใหเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
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ดังนั้นบทความนี้จึงขอเสนอความคิดวา ผูสอนภาษาไทยไมควรจํากัดวงแคครูผูสอนวิชาภาษาไทย
เทานั้น แทที่จริงควรเปนครูบาอาจารยทุกคนที่ใชภาษาไทยในการสอนวิชาตางๆ ไมวาจะเปนครูสอน
คณิตศาสตร ครูสอนประวัติศาสตร ครูสอนส.ป.ช. ครูสอนชีววิทยา ฯลฯ แมแตครูที่ใชภาษาไทยชวยสอน
ภาษาอังกฤษ 

                 
 

บรรณานุกรม 
กาญจนา นาคสกุล.  ระบบเสียงภาษาไทย : หนังสือชุดบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ  คณะอักษรศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลําดับท่ี ๔.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
ราตรี ธันวารชร.  การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร เลม ๑ : ระบบเสียงในภาษาไทย. กรุงเทพฯ :  

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙. 
________ .  “การศึกษาการซอนคําในภาษาไทย” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชา

ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
________ .  “ภาษาไทย : ภาษาของชาวไทยทุกคน”  จุลสารลายไทยฉบับพิเศษ วันภาษาไทยแหงชาต ิ 

 ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔.   กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๔. 
 

 
 
 

 



 ๔

     
ถนอมวงศ ลํ้ายอดมรรคผล* 

๑. ศิลปศาสตร 
 คําวา ศิลปศาสตร ในความหมายแตโบราณตามที่ปรากฏในประวัติศาสตรและวรรณกรรมตะวันออก
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 ๑.  สูติ  ความรูทั่วไป 
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 ๓. สังขยา  การคํานวณ 
 ๔. โยคยันตร  การชางยนต 
 ๕. นีติ  นีติศาสตร 
 ๖. วิเสสิกา  ความรูการอันทําใหเกิดมงคล 
 ๗. คันธัพพา  วิชานาฏศิลป 
 ๘. คณิกา  วิชาบริหารรางกาย 
 ๙. ธนุพเพธา  วิชายิงธนู 
 ๑๐. ปุราณา   โบราณคดี 
 ๑๑. ติกิจฉา  วิชาแพทย 
 ๑๒. อิติหาสา  ตํานานหรือประวัติศาสตร 
 ๑๓. โชติ  ดาราศาสตร 
 ๑๔. มายา  วิชาพิชัยสงคราม 
 ๑๕ ฉันทสา  การประพันธ 
 ๑๖. เกตุ  วาทศิลป 
 ๑๗. มันตา  วิชามนต 
 ๑๘. สัททา  ไวยากรณ (พระเทพเวที  ประยุทธ ปยุต โต, ๑๔) 
 สวนความหมายในภาษาอังกฤษตามที่คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  นํามาใชเปน
หลักคิด  เมื่อศาสตราจารย ดร. อดุล วิเชียรเจริญ  กอตั้งคณะศิลปศาสตร  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้น มีแนวคิดจาก
กรีกโรมันโบราณประกอบดวย ดังนี้ 
 คําวา liberal  แปลวา free หรือ เสรี 
 คําวา arts แปลวา ศิลป 

                                                  
*  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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โดยอรรถรวมความวา ศิลปเสรี  แตความหมายเฉพาะมิไดตรงไปที่ศิลปะซึ่งคนทั่วไปเขาใจวาเปนการ
ประดิษฐใหสวยงาม  ความหมายนั้น คือ “วิชาการสําหรับเสรีชน” คือ เสรีชน (พวกมิใชทาส) พึงเรียนวิชา
เหลานี้ใหเกิดความดีความงาม ลํ้าเลิศทั้งปญญาและศีลธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งใชภาษาและเหตุผลไดดี มิได
เนนวิชาชีพหรือใชแรงงานอยางทาส แตเนนการยกระดับจิตใจ (พระเทพเวที ประยุทธ ปยุต โต, ๔–๑๐) 
 ดวยเหตุดังกลาว การจัดหมวดวิชาศิลปศาสตรจึงมี ๓ สาขา คือ  

๑.  หมวดมนุษยศาสตร หรือ The Humanities   ไดแกวิชาวรรณคดี ภาษา ปรัชญา ประณีตศิลป 
ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลป และดนตรี เปนตน 

๒. หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือ [Natural] Sciences and Mathematics ไดแกวิชา 
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา เลขคณิต และเรขาคณิต เปนตน 

๓. หมวดสังคมศาสตร หรือ the Social Sciences เชนวิชาสังคมวิทยา รัฐศาสตร (การปกครอง) 
กฎหมาย และเศรษฐศาสตร เปนตน 

เมื่อทราบตนสายปลายเหตุเชนนี้แลว  เมื่อแรกตั้งคณะศิลปศาสตร จึงมีเหตุผลชัดเจนวาเหตุใดจึงมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร กับสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติอยูดวย  นักศึกษาศิลปศาสตรรุนที่ ๑ ยังไดเรียน 
“ศิลปศาสตร” ถึงสองป กอนจะแยกยายกันไปเรียนคณะอื่น นักศึกษาศิลปศาสตรรุนแรกสวนใหญ
เกษียณอายุราชการไปแลวเมื่อปพุทธศักราช ๒๕๔๔ 

 
๒. วิทยาศาสตร 
 สาขาวิทยาศาสตรจัดการเรียนการสอน แตไมมีโครงการสรางบัณฑิต  สวนสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และสถิติ จัดสอนวิชาเอก ๒ กลุม คือกลุมคณิตศาสตรและกลุมสถิติ  ใครเรียนวิชาบังคับกลุมไหนก็รับ
ปริญญาชื่อนั้น  นับจากปการศึกษา ๒๕๐๙ มศีิลปศาสตรบัณฑิตสายนี้เปนปแรก นับถึงพุทธศักราช ๒๕๔๔ 
ไดสรางบัณฑิตไปแลว ๓๕ รุน 
 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตั้งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งสอง
สาขาวิชาดังกลาวก็ยายไปอยูคณะใหม มีฐานะเปนภาควิชา รวมทั้งมีภาควิชาใหมคือศาสตรคอมพิวเตอร  ซ่ึง
เดิมอยูกับสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ จากนั้นมาในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ไมมีวิชา
ในหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอีกตอไป  อยางไรก็ตามการสรางนักเรียนใหเปนนักศึกษาที่สมบูรณ
ดวยการใหเรียนและรูทั้งสามหมวดก็ยังเปนอุดมการณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยู  แมวาเมื่อแรกเขาจะ
แยกคณะไปเลย ผูใดไมไดสอบเขาคณะศิลปศาสตรโดยตรงก็หาไดเรียกวาเปนนักศึกษาศิลปศาสตรดังเดิม
ไม ประวัติของวิชาที่เรียกวา “วิชาพื้นฐานทั่วไป” ก็เปนเรื่องยาวอีกเรื่องหนึ่ง นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ในยุคตอๆ 
มาไดเรียนวิชาศิลปศาสตรนอยลง  เพราะผูที่ไมประจักษคุณคาอางวานักศึกษาตองการเวลาเรียนวิชาของ
คณะมากขึ้น จิตวิญญาณศิลปศาสตรก็คอยๆ จางหายไป  แตที่สูญสลายไปเกือบสิ้นเชิงแลวก็คือ ความรูและ
ความคิดที่วาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในฐานะที่เปนศาสตร ที่มีไวยกระดับจิตใจของผูเรียนและผูปฏิบัติ
นั้นก็เปนศิลปศาสตรประการหนึ่งใน ๑๘ ประการนั่นเอง 
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 การแยกไปเปนคณะตางหากนั้นเปนการดี เพราะแตละภาควิชาไดเติบโตขยายไปอีกดังที่ประจักษ
กันอยู แตการเรียนวิทยาศาสตรทุกระดับแบบแยกสวนและละเลยการเขาใจภาษาทั้งภาษาภายใน (วิทยาศาสตร
เพื่อชีวิต) และภาษาภายนอก (ชีวิตเพื่อวิทยาศาสตร) อาจทําใหไดนักวิทยศาสตรที่ไกลความจริงของโลก
และจักรวาล 
 เชิญทานอานเรื่องที่ประกอบดวยศาสตรตางๆ นานา เชน วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร 
ชีววิทยา เคมี แพทยศาสตร โภชนาศาสตร เภสัชศาสตร และสถิติศาสตร ซ่ึงรวมแลวปรากฏเปนบทความอยู
ในนิตยสาร ตอมารวมเปนหนังสือเลม (อันเกิดดวยวิชาวารสารศาสตรและวิชาวรรณกรรม) หนังสือนี้ช่ือวา 
เภสัชโภชนา ผูเขียนคือ เภสัชกร สรจักร สิริบริรักษ 
 สถาบันโรคเลือด หัวใจ และปอด แหงชาติอเมริกา (NHLBI) ไดประกาศมาตรฐานระดับคลอเลสเตอรอล
กับโรคหัวใจดังนี้ 

อายุ เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงมาก 
๒-๑๙ เกิน ๑๗๐ เกิน ๑๘๕ 
๒๐-๒๙ เกิน ๒๐๐ เกิน ๒๒๐ 
๓๐-๓๙ เกิน ๒๒๐ เกิน ๒๔๐ 
๔๐ ขึ้นไป เกิน ๒๔๐ เกิน ๒๖๐ 

 
(ระดับคลอเลสเตอรอลคิดเปนมิลลิกรัม/เดซิลิตร) 

 
ตารางเปรียบเทียบแคลอรี่กับปริมาณไขมันที่ควรบริโภค 
  

แคลอรี่ ๓๐% ๒๕% ๒๐% 
๑,๕๐๐ ๕๐ กรัม ๔๒ กรัม ๓๓ กรัม 
๑,๖๐๐ ๕๓ กรัม ๔๔ กรัม ๓๖ กรัม 
๑,๗๐๐ ๕๗ กรัม ๔๗ กรัม ๓๘ กรัม 
๑,๘๐๐ ๖๐ กรัม ๕๐ กรัม ๔๐ กรัม 
๑,๙๐๐ ๖๓ กรัม ๕๓ กรัม ๔๒ กรัม 
๒,๐๐๐ ๖๗ กรัม ๕๕ กรัม ๔๔ กรัม 

 
 น้ํามันพืชที่เราใชกันตามบานเรือน มิไดเปนไขมันอิ่มตัว หรือไมอ่ิมตัวอยางใดอยางหนึ่ง  แตมันจะ
มีไขมันทั้งสามแบบผสมกันอยางละเล็กละนอย   ดังตาราง 
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ประเภทน้ํามัน ไขมันอิ่มตัว ไขมันไมอ่ิมตวั 
เชิงเดี่ยว 

ไขมันไมอ่ิมตวั 
เชิงซอน 

มะกอก ๑๔% ๗๖% ๙% 
ถ่ัวลิสง ๑๗% ๔๗% ๓๒% 
ถ่ัวเหลือง ๑๕% ๒๔% ๕๙% 
ขาวโพด ๑๓% ๒๕% ๕๙% 
ทานตะวัน ๑๑% ๒๐% ๖๗% 
มะพราว ๘๙% ๖% ๒% 
หมู ๓๙% ๔๕% ๑๑% 

        
นักวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ก็ส่ือภาษาแบบวิทยาศาสตร  แตนักศิลปศาสตรมีสูตรที่(วา) ดีกวา

การศึกษาและกินตามความรูแบบ “คอนกรีต” ขางตน  นักศิลปศาสตรจะใชไมกี่คําเทานั้น  ถาเขาใจก็ “ใช
เลย” ถาไมเขาใจคําไมกี่คําก็ไปศึกษาศาสตรอ่ืนๆ ตอไป แตศึกษาแลวมิใชวาจะทําไดผล 

 “ถาไมอยากปวยใหมีชีวิตอยูดวยความพอดี” 
ภาษาไทยงาย ๆ วา “พอดี” คําเดียว จะขยายความหมายไปไดทุกศาสตร จนสุดจักรวาล 

 
๓.  คณิตศาสตร 
 ในชวงแหงการปฏิรูปการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคาของบุคลากรตาม
ผลที่เขียนรายงาน ไปถึงการประเมินคาขององคกรดวยตัวเลขและราคาที่ตางชาติกําหนด  นักวิชาการศึกษา
พยายามดึงเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตรวาดวยสมองสองซีกและการพัฒนาแบบองครวมเขามาอางอิงใหคนใน
สังกัดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑใหมๆ 
 เราหวนกลับไปดูอดีตกันบางไดไหมเพื่อจะคิดอีกครั้ง  หรือคิดสองครั้งขึ้นไปวาอะไรคือแกน  
อะไรคือกระพี้ และอะไรคือเปลือกของตนไมแหงความรูนี้  แมวาคิดแลวจะไมทําก็ยังดีกวาไมไดคิด 
 อยางไรก็ตามเปนที่นาสนใจวา  คนจํานวนมากยอมโอนออนไปกับทฤษฎีใหม ๆ  แตยังคงปฏิบัติใน
เชิงลึกตามแนวคิดเชิงสัจจะดังกลาวขางตน  เพราะเห็นวาไดผลดีกวาหรือวาไมตางกัน  ตรงกับคําพังเพยวา 
“เหลาเกาในขวดใหม”  บางคนวาตรงกับมายาแหงภาษาที่เรียกวา “นวตกรรม” ซ่ึงผูเขียนนิยามวา  “วิธีทําที่ผู
ที่ยังไมรูคิดวาใหม”  เชิญดูโจทยตอไปนี้ 
 ถาทานมีเลขปลายทาง คือ ๓ ใหบวกเลข ๒ จํานวนใหไดเทากับ ๓  ทานจะทําไดกี่วิธี ตามขอกําหนด 
ตอไปนี้ 
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๑.  กําหนดใหเลข ๒ จํานวนเปนเลขนับ 
 ๒. กําหนดใหเลข ๒ จํานวนเปนเลขใดๆ 
แนวการคิดหาคําตอบปญหาจําเปนตองเขาใจคําสําคัญ ๒ คํา  คือ เลขนับ และเลขใดๆ เลขนับหมายถึงเลข  
๑, ๒, ๓, ๔…………. ไมส้ินสุด  สวนเลขใดๆ หมายถึงเปนจํานวนเต็ม เศษสวน และทศนิยม  มีคาบวกหรือ
ลบก็ได   ดังนั้น คําตอบของขอกําหนด ๑ คือ มีวิธีเดียวคือ ๑+๒ เทากับ ๓  (หรืออีกวิธีหนึ่งซึ่งดูคลายกันคือ 
๒+๑ เทากับ ๓)  สวนคําตอบของขอกําหนด  ๒ มีมากมายหลายวิธี เชน ๑.๒+๑.๘ เทากับ ๓.๐  หรือ ๔+(-๑) 
เทากับ ๓ 
 (ถาตอบแบบนักคณิตศาสตรจะตอบวามีคําตอบหรือมีวิธีตอบเปนจํานวนอนันตหรือนับไมถวน) 
โจทยงายๆ ขอนี้ แสดงอยูแลววาตองใชภาษาเปนตัวกําหนดความรู  ผูไมรูคือผูที่ไมเคยมีใครสอนหรือคิดเอง
อยางนี้ก็ไมได  และเมื่อไมรูและคิดเองก็ไมได  ก็ตอบโจทยไมได  ภาษาสอบเรียกวา”ทําผิด”  ภาษาวัดผล
เรียกวา  “สอบไมผาน”  เมื่อรวมๆ คําถามหรือขอสอบที่มีวิธีคิดแนวเดียวกันไว แลวใหทําโจทยกลุมนี้ไมได
ถึงเกณฑก็เรียกวา “สอบไมผานจุดประสงค” 
 ภาษาพวกนี้ใชหรือไมที่กําหนดชะตาชีวิตของผูเรียน การฟงไมเขา(ใจ) และอานไมออก(เปนมโนภาพ) 
นั่นเองที่ทําใหวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรกลายเปนวิชายาก นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยไดต่ําสุด ทั้งระดบั
โรงเรียน ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับประเทศ  ประเทศไทยอยูอันดับเกือบสุดทายของประเทศในเอเชีย  
แลวนักการศึกษาทุกประเภทบางคนก็ยังพยายามสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโดยไมสนใจสอนภาษา
ของวิชาเหลานั้น ซํ้ายังไมเห็นความสําคัญของภาษาไทย ทั้งๆ ที่ใชภาษาไทยอยูทุกวัน (ทั้งฟง พูด อาน เขียน 
คิด ) อีกดวย 
 ในระดับอุดมศึกษา ก็ยังคงมีปญหาลักษณะนี้อยูเชนกัน ในแตละสถาบันจึงมีนักศิลปศาสตร(โดย
ช่ือ) ที่ไมรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และจึงมีนักวิทยาศาสตรและนักคณิตศาสตรที่ออนภาษาไทย 
 เร่ืองนี้เปนปญหาหรือไมแลวแตคิด สําหรับผูเขียนถือวาศิลปศาสตรเปนศาสตรเสมอแหงภาษา 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ ดังกลาวขางตน เพราะทุกศาสตรตองมีภาษาที่เขาใจกันเปนสากล 
และมีภาษาของศาสตรตนแนนอน ดังนั้นผูใดจะศึกษาศาสตรใดก็ตาม ตองรู “ภาษา” แหงศาสตรนั้น    
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  ประคอง  เจรญิจิตรกรรม*

 
  

ทุกวันนี้  โลกสามารถสื่อสารติดตอกันไดอยางรวดเร็วไมวาจะอยู ณ จุดใด  ทําใหเรามีเพื่อนกลุม
ใหมที่สามารถเขาไปพูดคุยกันไดเสมอในหองสนทนาทางอินเตอรเน็ต และกําลังเปนชองทางหนึ่งที่วัยรุนวัยใส
ของไทยนิยมแสวงหาเพื่อนคุยแกเหงาหรือใชเปนที่ปรึกษาความทุกขคับอก 

ภาษาที่ใชพูดคุยในหองสนทนาทางอินเตอรเน็ตเหลานี้  มีลักษณะเฉพาะที่นาสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
วิธีการสื่อความ  เนื่องจากภาษาที่ใชตองการทั้งเนื้อความและความรวดเร็ว  เหลาสมาชิกในหองสนทนาทาง
อินเตอรเน็ต  จึงไดคิดหาวิธีการที่สะดวกที่สุดเพื่อจะใชภาษาสื่อความกัน 

ผูเขียนไดเก็บขอมูลบางสวนเกี่ยวกับการใชภาษา  ที่กําลังนิยมใชในการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต  ที่
ปรากฏในหองสนทนาทางอินเตอรเน็ต (chat room)  ของเว็บไซต  ตาง ๆ  ซ่ึงมีความทั้งความสรางสรรคและ
ความนาสนใจ  ดังนี้ 

การใชภาษาพูด 
หองสนทนาทางอินเตอรเน็ต  ของเว็บไซตตาง ๆ   เปนจุดที่เว็บไซดจัดไวเพื่อใหบริการแกสมาชิก

ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แมจะใชการพิมพขอความผานหนาจอคอมพิวเตอรแทนเสียงพูดก็ตาม   
ดังนั้น  ภาษาที่ผานทางหองสนทนาทางอินเตอรเน็ตเหลานี้  จึงนิยมใชภาษาพูดที่แสดงความเปนกันเองมากกวา
ภาษาเขียนที่เปนทางการ   ลักษณะเชนนี้เหมาะสมกับสถานการณที่เปนจุดแสวงหาเพื่อนคุยและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอยางไมเปนทางการ   

การใชตัวสะกด 
ภาษาในหองสนทนาทางอินเตอรเน็ต  จะเปนภาษาที่ใชจํานวนของตัวสะกดเพื่อแสดงอารมณวามี

ปริมาณมาก  เชน  “กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” 
นี่แสดงวาสงเสียงกรี๊ดดังยาวและเสียงแหลมมาก  นอกจากนี้ยังแสดงอารมณทั้งโกรธก็ได  ดีใจ  ถูกใจก็ได  
อยางมากๆ  ของผูสงเสียงกรี๊ด   แลวแตสถานการณ 

นี่ก็เปนภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่สังคมชาวเน็ตนิยมใชในการพูดคุยกันแทนการเขียนเครื่องหมาย ยมก   
สวนมากคําที่ใชตัวสะกดซอน ๆ กัน เหลานี้  เทาที่สังเกตจะพบการใชในคําที่มีความหมายแสดง

อารมณ  เชน  “กากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”   ใหความหมายวา  ขํามากเหลือเกิน  เวลาเรา
อานจะเห็นภาพไดวา คนที่ขํา  หัวเราะไมหยุด  อยางที่เรียกวา  ขําจนกลิ้งเกลือกไปมาเลยทีเดียว 

หรือคําวา  “โอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย”  ก็จะเห็นภาพการบิดตัวไปมาดวยความเจ็บปวด  
ทรมานเหลือเกิน  แตก็มีภาพแฝงของอาการเจ็บที่มีการออเซาะปะปนอยูดวย 

                                                  
* รองศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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กลุมคํากริยาก็นิยมใชการซอนตัวสะกดเพื่อหมายความวา  มาก  เชนกัน  ดังขอความวา    “…หนู
คิดถ้ึงงงง  คิดถึงงงงงงง”  (หมูกระทะ ๒๕๔๔: ๒๕๑)  ขอความนี้แสดงอารมณคิดถึงมากเหลือเกินไดอยางดี  
และยังแฝงดวยการหยอกลอแสดงความเปนกันเองไวดวย 

นอกจากนี้การใชตัวสะกดซอนกัน  ยังแสดงความหนักแนนของเสียงและขอความ  เชน      “ไม
หลอกกกกกกก  ใครจะหลอกนองอองไดละ…”  (หมูกระทะ ๒๕๔๔: ๒๓๖)   เราสามารถจินตนาการภาพ
น้ําเสียงที่ย้ําเนนและลากเสียงยาวของผูสงสารได   เพื่อใหผูรับสารเชื่อใจคําที่กลาวออกมา 

การใชซํ้าตัวสะกดของชื่อคน  เชน   “ตาลลลลลลลลลลลลลลลลล”   เปนการใชการซอนตัวสะกด
เพื่อแทนเสียงตะโกนเรียกใหผูรับสารคนที่อยูในหองสนทนาทางอินเตอรเน็ต  สนใจเขามาสนทนาดวย   
 นอกจากการใชซํ้าตัวสะกดแลว  การซ้ําสระของคําที่ไมมีตัวสะกดก็นิยมใชเพื่อแสดงปริมาณมาก
เชนกัน   ดังขอความวา  “นกเหล็ก เฮ!!  เหิรฟาาาา  ฮายยย  everybodyyyy” (นกเหล็กเหิรฟา  ๒๕๔๕) 

อยางไรก็ตาม  การใชเครื่องหมาย ยมก ในหองสนทนาทางอินเตอรเน็ตก็ยังคงใชอยู  ในกรณีขอความ
ทั่ว ๆ ไป  เชน   “จุ ๆๆๆๆๆๆๆ”  หรือการซ้ําคําสองคําขึ้นไป  เชน  “ไมเอานา ๆๆๆๆๆๆๆ”    

การใชตัวเลขแทนถอยคํา 
ตัวเลขที่ชาวเน็ตใชมากที่สุดในการสนทนา   ก็คือ   เลขอารบิกเลข  “5”   เพราะหากเอา  เลข “5” มา

เรียงกันเชน  “55555555555555555555555”    ก็จะหมายถึงเสียงหัวเราะ ที่อาจมีความหมายได  ๒  นัยตาม
ภาวะแวดลอม  คือ  ประการแรก  หมายถึง  การหัวเราะเยาะอีกฝายหนึ่ง   สวนอีกประการ  หมายถึงเรื่องที่
กําลังคุยกันอยูนั้นตลก จนขําไมหยุดก็ได   ถาขํานอย  เลข  “5”  ก็นอยตัว  ถาขํามาก  เลข  “5” ก็จะพิมพมา
เปนตับเลย 

การใชสัญลักษณแทนคําพูด 
การใชสัญลักษณแทนคําพูดนี้  นับเปนความคิดสรางสรรคของชาวเน็ตโดยเฉพาะ  ที่สามารถนําเอา

พยัญชนะและเครื่องหมายตางๆ ที่มีอยูบนแปนพิมพ มาประสมกันเพื่อส่ือความหมายตางๆ ใหผูรับสารเขาใจ
ได  การใชสัญลักษณแทนคําพูด เหลานี้  ไดแก 

การยิ้ม 
การยิ้มใหดวยไมตรีจิต  มีการใชสัญลักษณจํานวนมาก  เพราะการยิ้มเปนสิ่งสําคัญของมนุษยทุกชาติ

ทุกภาษา  ชาวเน็ตจึงประดิษฐรอยยิ้มในรูปแบบตาง ๆ ไวมากทีเดียว  เชน 
รอยยิ้มที่ ๑   เปนรอยยิ้มสุภาพซึ่งนิยมกันมาก ^_^ 
รอยยิ้มที่ ๒    เปนรอยยิ้มกันเองแบบงาย ๆ    : )   หรือ  = )    ยิ้มแบบนี้ตองเอียงขางมองกันหนอย   

นับเปนรอยยิ้มรุนแรก ๆ ของนักประดิษฐชาวเน็ต  
รอยยิ้มที่ ๓ เปนรอยยิ้มแบบทะเลน  ที่ดูนารักนาตี  มีหลายแบบทีเดียว  

= p    หรือ   :-p  หมายถึงแลบลิ้นหลอก  หรือ 
;-p   หมายถึงแลบลิ้นปลิ้นตาหลอก 
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รอยยิ้มที่  ๓  นี้   ชาวเน็ตมักนิยมใชในหมูวัยใสวัยเดียวกัน  เพื่อหยอกลอกันเลน  มักไมนิยมใช
ขามรุน  เพราะจะกลายเปนกิริยาที่ไมสุภาพไปทันที 

ความเฉยเมย 
ความเฉยเมย  หรือ  อารมณเบื่อหนาย  จนไมอยากพูดคุย  ชาวเน็ตมักใชสัญลักษณดังตอไปนี้ 
*-*   หมายถึง  อารมณเบื่อหนายตอส่ิงรอบขาง 
*~*  หมายถึง  อารมณเบื่อหนายอยางที่สุด  
… หมายถึง  ความเงียบงัน   ไมรูจะพูดอะไร 
อารมณเศรา 
ในวงการสนทนาที่คอนขางสนิทสนมกันของชาวเน็ต   ก็มีเร่ืองเศรา ๆ เกิดขึ้นไดเชนกัน  ชาวเน็ตจึง

ไดประดิษฐสัญลักษณใชแทนอารมณเศราไว   เชน 
T-T  หรือ  Y-Y    หมายถึง  เศราแบบน้ําตาไหลพรากทีเดียว   
อารมณเศรานี้ ใครก็ไมชอบ  ดังนั้นรูปแบบการเขียนจึงปรากฏไมมากนัก 
อารมณตกใจ 
ชาวเน็ตจะสรางภาพตามจินตนาการใหผูรับสารสามารถเขาใจอารมณตกใจ หรือเหลือเชื่อได  จาก

การเลียนแบบอาการตกใจของคน   ซ่ึงมักอาปาก    ชาวเน็ตก็นําจุดเดนขอนี้มาสรางเปนภาพ   คือ  
 [^o^] 

นอกจากนี้ยังมีการสรางภาพบุคคล  เชน  คนสวมแวนก็จะใช     @-@      ลักษณะการสราง
สัญลักษณในหองสนทนาทางอินเตอรเน็ต  จะมีความเปนอิสระที่สามารถจะใชแบบใดก็ไดเพื่อใหสามารถ
ส่ือสารกันได ไมมีพิธีรีตอง   บางครั้งการใชภาษาในหองสนทนาเหลานี้  ก็แสดงคานิยมลูกครึ่งอยางเดนชัด
ของสังคมไทยสมัยนี้  เชน     P’    หมายถึง   พี่ 

ภาษาในหองสนทนาทางอินเตอรเน็ตเหลานี้  ลวนแสดงการสรางสรรคของคนไทยยุคนี้  ที่พยายาม
สรางสรรคภาษาเฉพาะกลุมของตนขึ้นมาใช   ตราบใดที่เขาและเธอใชอยูในวงการเขียนเฉพาะกลุมที่แสดง
ความคุนเคยกัน  ก็ไมนาจะเปนสิ่งนารังเกียจหรือถือวาจะทําใหภาษาวิบัติ แตส่ิงเหลานี้กลับแสดงการปรับตัว
และส่ิงแวดลอมของคนยุคออนไลนที่มีจินตนาการและสามารถสรางสรรคตัวอักขระจากแปนพิมพให
ออกมาเปนภาพที่ส่ืออารมณได    

ภาษาเหลานี้จึงเปนภาษาออนไลน  สําหรับยุคโลกาภิวัตน   
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ลักษณา  โตวิวฒัน * 

 

ถาจะถามทานผูอานวารูจักคําสแลงไหม?  ทุกทานก็จะคิดวาเหตุใดผูเขียนจึงถามปญหาเชยๆ เชนนี้
หนอ   ทั้งนี้เพราะใครๆ ก็รูจักคําสแลง   เพราะมีอยูเกลื่อนกลาด  จดจํากันจนแทบไมหวัดไมไหว  เดี๋ยว เดี๋ยวก็
โผลมาใหไดยินกันคํา สองคํา   ทั้งๆ ที่สแลงคํากอนก็ยังคงใชกันแบบ “ฮิต” ติดปาก แลวอีกไมนานนักสแลงรุน
เดิมก็ถูกเก็บใสกระเปา  สักพักก็มีคํากันใหมอีก  เปนวัฏจักรเชนนี้เสมอมา 
 และนี่แหละก็เปนที่มาที่ไปของความหมายคําวา “สแลง” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๒๖  หนา ๘๐๖  ไดใหความหมายไววา  ถอยคําหรือสํานวนที่เขาใจกันเฉพาะกลุมหรือช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  
ไมใชภาษาที่ยอมรับกันวาถูกตองตามหลักภาษา   ตามความหมายดังกลาวอาจแบงไดเปน ๒ ประเด็น   
ประเด็นแรก สแลงเปนถอยคําหรือสํานวนที่ใชและเขาใจกันเฉพาะกลุม  แตหากไมใชเปนคําที่เขาใจกันเฉพาะ
กลุม  คําคํานั้นก็จะมีอายุส้ัน เกิดพักเดียวแลวก็ตายไป   ประเด็นที่สอง  สแลงเปนภาษาที่ไมไดรับการยอมรับ
วาถูกตองตามหลักภาษา   ฉะนั้นจะเอามาใชสุมสี่สุมหาในที่ที่มิบังควร  เชน  งานที่เปนทางการ ไมได 
 ดังจะขอยกคําสแลงคําหนึ่งมาเปนตัวอยาง… 
 “เด็กซิ่ว”  ผูใหญฟงแลวอาจงงๆ วาเปนเด็กประเภทไหน  ผูเขียนก็เคยแปลกใจอยูพักหนึ่ง  แตวัยรุน
โดยเฉพาะวัยที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมปลายจะรูจักกันดีวาหมายถึงนักศึกษาชั้นปที่ 1  คณะใดๆ ก็
ตามที่ออกมาสอบเอ็นทรานซใหม  แลวก็เลยเปนคูแขงสําคัญที่นากลัวของนักเรียนปปจจุบันที่จะสอบเขา 
 เด็กซิ่ว   เปนคําที่รูจักกันแพรหลายในกลุมวัยรุน และ(อาจจะ)ผูที่เกี่ยวของกับแวดวงการศึกษา     ที่
ผูเขียนคิดเชนนี้ก็ดวยเหตุที่วาเมื่อคร้ังที่มีโอกาสไปเปนวิทยากรฝกอบรมขาราชการของมหาวิทยาลัย  ก็ไดยก
คําสแลงคํานี้ขึ้นมาและสอบถามวามีใครรูจักความหมายของคํานี้บาง        ปรากฏวามีหนุมนอยคนหนึ่งที่
ผานรอนผานหนาวมาคาดวาไมถึง ๓๐ ปดี  ตอบวาทราบและใหความหมายไดถูกตองอีกตางหาก  สวน
ประเด็นของความถูกตองตามหลักภาษานั้น  คงไมผานแนๆ และไมนาจะใชในการเขียนที่เปนทางการ 
 ที่เขียนมาก็คงงงๆ กันวา ชักจะออกหางจากชื่อเร่ืองไปทุกที  คราวนี้แหละเมื่อปูพื้นกันเสร็จสรรพก็
จะยกสํารับมาตั้งกันเลย 
 เราๆ ทานๆ ก็คงจะไมปฏิเสธวา ส่ือมวลชนในปจจุบันมีบทบาทมากกับผูคนทุกเพศทุกวัย  
โดยเฉพาะรายการโทรทัศนซ่ึงมีอยูมากมายหลายรายการใหเลือกชม แตละรายการก็เพียรพยายามตั้งชื่อให
เดน  แปลก  สะดุดตา เพื่อชวนใหติดตาม เชน  รายการแฟนพันธุแท  รายการกําจัดจุดออน  รายการสาระแน
โชว เปนตน   รายการตางๆ เหลานี้ บางรายการก็ไดรับรางวัลวาเปนรายการดีเดน  ในขณะที่บางรายการก็

                                                  
* รองศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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เกือบจะถูก “แบน” เพราะมีเนื้อหาสาระหรือวิธีดําเนินรายการที่ไมคอยถูกโฉลกกับวัฒนธรรมไทย  แตนั่น
ไมใชปญหาที่กําลังจะพูดถึงในวันนี้ 
 ทานคงเคยไดยินหลายคนใชคําวา พันธุแท  ตอทายคําที่ตองการสื่อวาเปนจริง  ดีจริง หรือรอบรูจริง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เชน รถบานพันธุแท  รถยนตพันธุแท  ภาพยนตรไทยพันธุแท  หรือบางครั้งก็
เลนคํานี้วาเปน แฟนกันสแท (กันส คือ guns)  และเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ คุณสาธิต กรีกุล ก็ไดให
สัมภาษณในรายการแฟนพันธุแทวา “เปนแฟนพันธุแทของรายการแฟนพันธุแท”  
 อันที่จริงคําวา พันธุแท นั้น  แตเดิมก็มักจะใชกับสัตวเพื่อจะบอกวาเปนพันธุที่สืบเชื้อสายมาจากตน
ตระกูล   เชน   หมาไทยพันธุแท    แมวไทยพันธุแท   ปจจุบันคํานี้ไดนําไปขยายคําในวงกวางขึ้นดังที่ได
ยกตัวอยางกันไวบางแลว 
 คํา “พันธุแท” เกิดขึ้นเมื่อไมนานนัก  ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู และ(อาจจะ)ส้ินชีวิตลงเมื่อรายการนี้เลิกรา
ไป  ดังนั้นคํานี้จะเปนคําสแลงหรือไม? 
 ยังมีคําอื่นๆ   ที่มีตนกําเนิดมาจากรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน   และใชกันแพรหลายทั่วบาน
ทั่วเมือง เชน เมื่ออาจารยถามปญหานักศึกษา  แตนักศึกษายังนึกคําตอบไมออกก็มักจะถามหา ตัวชวย จาก
อาจารยวามีบางไหมครับ(คะ)  และเมื่อถึงคราวตองตอบปญหา  อาจารยก็จะถามนักศึกษาวาเปน คาํตอบสดุทาย 
หรือเปลา 
 ตัวอยางการใชคําเหลานี้ยังพบไดในบทสนทนาทั่วไป 
 “ทําไมถึงไดจัดงานใหญโตระเบิดเถิดเทิงขนาดนี้”  
 “ยายแหววทําใหกลุมเราเสียหนาหลายครั้งแลว  พวกเราคงจะตองกําจัดจุดออนของกลุมกันเสียที” 
 ไมวาจะเปนคําใดที่กลาวมา ก็ลวนแตเปนคําที่ไดมาจากรายการ “ยอดฮิต” ทางทีวี  เปนคําที่เพิ่ง
เกิดขึ้นและอาจจะคอยๆ เสื่อมความนิยมไปเมื่อมีคําใหมอ่ืนๆ มาแทนที่  ทั้งยังมิไดยอมรับกันวาถูกตองตาม
หลักภาษา  ไมเหมาะที่จะใชในการเขียน  วางายๆ ก็คือเปนภาษาปากนั่นเอง 
 นาสังเกตวาคําเหลานี้มิไดคิดขึ้นมาเพื่อส่ือความหมายหรือความคิดเฉพาะอยางคําสแลง (เชน คิกขุ 
หมายถึง นารัก นาเอ็นดู, อ๋ึม หมายถึง อวบอั๋น)  แตผูใชนําคําเหลานี้มาจากสวนหนึ่งของชื่อรายการเกมสโชว  
หรือเปนคําเฉพาะที่ใชในรายการ  หากจะพูดใหเทๆ หนอยก็คือยืมคํามาใชเพื่อส่ือความหมาย ส่ือความคิดให
เห็นภาพชัดเจนขึ้นนั่นเอง 
 จึงไมนาจะเรียกคําพวกนี้วา สแลง  เพราะในความเหมือนกันยังมีความแตกตางกันอยู  แลวก็ยังไม
อยากสรุปวาเปนสํานวนที่เกิดขึ้นใหม  มาถึงตรงนี้  ผูอานก็คงเดาไดแลววาผูเขียนคิดยังไง  ถายังเดาไมไดก็
ลองกลับไปอานชื่อเร่ืองเอาเองก็แลวกัน 
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หนังสืออางอิง 
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อักษรเจริญทัศน อจท.จํากัด, ๒๕๓๙. 
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⌦ 

สันเสก  ผะวัดทะนน*
 
 

 นิทานเรื่องนี้มอียูวา  “คึ้งหนัง่  ยีมัง  โสติง  ตึงหนัว่  นอนปาอยูในถวย ” 
 หลายคนอาจสงสัยวานิทานขางตนมีดวยหรือ  เพราะคําที่ถายทอดออกมานั้นสวนใหญจะไมมี
ความหมาย  แตถาหากทานลองผวนคําจะพบวา  เนื้อความของนิทานขางตนมีอยูวา  “คร้ังหนึ่ง  ยังมี  สิงโต  
ตัวหนึ่ง  นอนปวยอยูในถ้ํา ”   
 หรือทําไมใครหลายคนจึงไมนิยมรองเพลงกลวยไมในงานมงคลตาง ๆ  คําตอบก็คือ  ถาหากทาน
ลองผวนคําจะพบวา  “กลวยไม ”  เมื่อผวนแลวจะเปน  “ใกลมวย ”  ซ่ึงก็คือ  ใกลตายนั่นเอง 
 หรือทําไมคําตอบของปริศนา “หมูอะไรเอย หมุนได ”  คือ  หมูยอ  ก็เพราะวา หมูยอ  หมอยู   
หมอ YOU  หมอคุณ  หมุนคอ  ถาผูทายไมรูจักผวนคํายอมทายอะไรเอยประเภทคําผวนลูกโซไมได
แน   (สุรัชน  อินทสังข  ๒๕๔๔ : ๙)  
 หรือทําไมครูหลายคนสอนและสั่งไมใหลูกศิษยพูดวา  “คนสวย ”   “ถอยหาง”  หรือ  “หูไมดี” แต
ใหพูดวา  “คนงาม ,หญิงสวย , สาวสวย ”   “ถอยไปหนอย”  หรือ  “หูฟงไมคอยไดยิน,หูตึง”  เปนตน  ทั้งนี้ก็
เพราะคําขางตนนั้นเมื่อผวนแลวจะไมสุภาพ  (หลายคนอาจจะคิดไมถึงวาคําเหลานี้ผวนแลวนาหวาดเสียว) 
 จากตัวอยางที่ยกมานี้คงจะแสดงใหเห็นแลววาคําหลายคําในภาษาไทยมีลูกเลน  มีความนาสนใจทาง
ภาษาที่นาศึกษา (และนาหวาดเสียว) ในลูกเลนเหลานี้หลายคนอาจคาดไมถึง (และหัวเราะไมทันผูอ่ืน)ทั้งนี้
เพราะประสบปญหาเรื่องการผวนคําแลว  “การผวนคํา ”  หรือ  “คําผวน ”  คืออะไร  (ใครหลายคนอาจจะตั้ง
คําถามแบบนี้)  
  คําผวน  คือ  กลุมคําหรือประโยคคําหนึ่ง ๆ ที่ออกเสียงไปแลวผวนกลับคําเดิม  โดยยังคงเสียง
พยัญชนะและวรรณยุกตไว  เพียงแตสลับตําแหนงกัน  จากคําหรือพยางคขึ้นตนใหกลับไปเปนคําหรือพยางค
ลงทาย  และสลับสระกันระหวางคําหรือพยางคนั้น ๆ   
  คําผวนมีมาแตคร้ังใดสมัยใดไมมีใครทราบแนชัด     แตถาเปนไปตามเกร็ดประวัติกวีของศรีปราชญ
และสุนทรภูแลว  คําผวนคงจะมีมานานนับเปนรอย ๆ ปทีเดียว 
 เลากันวาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชนั้น  พระองคโปรดใหกวีแตงโคลงแขงขันกันอยูเสมอ  
คร้ังหนึ่งทรงกําหนดกระทูที่ไมมีความหมายใหศรีปราชญแตง  ศรีปราชญก็แตงไดในทันทีทันใด  กระทูหนึง่
ที่ศรีปราชญแตงเปนโคลงคือ    “เปแปมานา”   ซ่ึงศรีปราชญก็ไดแตงวา  ดังนี้ 
     
 

                                                  
* เสกสันต ผลวัฒนะ  นักศึกษาชั้นปที่ ๔  ภาควิชาภาษาไทย   คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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     เป ทะลูอยูถํ้า  มีตม 
   แป สะหมูอยูตม  ไตไม 
   มา แดงแกวงหางงม  หาคู 
   นา ปลํ้าน้ําจิ้มให  รสล้ิมชิมลอง 

       (ประจักษ  ประภาพิทยากร  ๒๕๒๙ : ๖๑ – ๖๒) 
 
  คําที่ผวน  ไดแก  เปทะลู  คือ  ปูทะเล  แปสะหมู  คือ  ปูแสม  มาแดง  คือ  แมงดา  และนาปล้ํา  คือ  
น้ําปลา 
 สวนสุนทรภูนั้นนัยวาแตงคําผวนสองครั้ง  คร้ังแรกเปนชวงที่ทานตกอับในสมัยรัชกาลที่ ๓  ซ่ึงใน
รัชกาลนี้ไดโปรดใหปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ และโปรดใหนักปราชญราชกวี
แตงกวีนิพนธเพื่อจารึกไวในบริเวณวัด  รวมทั้งจารึกเกี่ยวกับตํารายาตาง ๆ ดวย  ดวยเหตุที่สุนทรภูไมมีสวน
ในการแตงครั้งนี้ก็คงจะนอยใจเลยแตงเลน ๆ เปนทํานองลอวา  “โรคมากรากโมกตมกินหาย ”  (ประยงค  
อนันทวงศ  ๒๕๓๕ : ๓๕)  ซ่ึงคําวา  “โรคมาก ”  นั้นเมื่อผวนกลับก็จะเปน “รากโมก ”   การผวนคํานี้ของ
สุนทรภูไดทั้งเนื้อหาและแสดงถึงความมีปฏิภาณของทานไดเปนอยางดี 
 อีกครั้งหนึ่งสุนทรภูแตงโคลงดวยความไมสบอารมณที่มีคนมาวาทานดีแตแตงกลอน  สวนการแตง
โคลงนั้นไมเอาไหน  ทานจึงแตงโคลงเปนคําผวนวา 
    
      เฉน็งไอมาเวิ่งเวา  วูกา 
   รูกับกาวเมิงแตยา  มูไร 
   ปดเซ็นจะมูซา   เคราทู 
   เฉะแตจะตอบให   ชีพมวนมังระณอ 

 (ประจักษ  ประภาพิทยากร  ๒๕๒๙ : ๕๔ – ๕๕) 
   
  โคลงบทนี้ถาใครไมสันทัดคําผวนคงจะฉงนสนเทหวาเปนภาษาอื่นไมใชภาษาไทย  แตผูที่ผวนเปน
ก็จะผวนออกมาเปนคํา ๆ ไดดังนี้  เฉน็งไอ  คือ  ไฉนเอ็ง   วูกา  คือ  วากู   รูกับกาว  คือ  ราวกับกู  เมิงแตยา   
คือ  มาแตเยิง (เยิง คือ ปา)   มูไร  คือ  ไมรู   ปดเซ็น  คือ  เปนศิษย   จะมูซา  คือ  จะมาสู   เคราทู  คือ  ครูเฒา   
เฉะแตจะตอบ  คือ  ชอบแตจะเตะ   มังระณอ  คือ  มรณัง  เมื่อรูคําผวนหมดแลวจะเขาใจไดดีถึงความหมาย
ของโคลงบทนี้ 
 นอกจากประวัติของกวีทั้งสองทานแลว  เร่ืองราวของคําผวนยังปรากฏออกมาเปนวรรณกรรมอีก
ดวย  กลาวคือ  มีผูแตงวรรณกรรมเปนคําผวน  ตองผวนจึงจะรูความหมายที่ผูแตงตองการสื่อ  เทาที่ผูเขียน
รวบรวมไดมีดังนี้ 
  



 ๑๗  

  ๑.  พระเอ็ดยง  เปนบทละคร  ผูแตง  คือ  คุณสุวรรณ  กวีหญิงชาววังในสมัยรัชกาลที่ ๓ หนังสือเลม
นี้ผูเขียนยังหาไมพบ 
 ๒.  ศัพทหวน   โสมทัต  เทเวศร  (หรือสมบัติ  พลายนอย)  ไดกลาวไวในหนังสือเกร็ดภาษาหนังสือ
ไทยวา   “ในหนังสือเร่ือง ‘พระสูทน’  ฉบับพิมพคราวที่สองที่โรงพิมพบานพระยาสมุทบุรานุรักษ  เปนผู
พิมพเมื่อจุลศักราช  ๑๒๕๑  ซ่ึงตรงกับพุทธศักราช ๒๔๓๒  ไดประกาศขายหนังสือช่ือ ‘ศัพทหวน’  
หนังสือเลมนี้แตงเปนเรื่องนิทาน  ช่ือตัวละครและถอยคําใชคําผวนทั้งหมด”  (โสมทัต  เทเวศร  ๒๕๑๖ : 
๒๑ – ๒๒  อางถึงใน  ธีระพันธ  วงศไทย  ๒๕๑๖ : ๗๖)  หนังสือเลมนี้ผูเขียนยังหาไมพบ 
 ๓.  สรรพลี้หวน  (ช่ือหนังสือของเดิมจริง ๆ ใชวา  “สรรพลีหวน ” )  ไมปรากฏชื่อผูแตง  แตมีบาง
ทานสันนิษฐานวาผูแตงนาจะเปนชาวนครศรีธรรมราช  อาจารยเปลื้อง ณ นคร เคยกลาวไววาไดพบหนังสือ
สรรพล้ีหวนของเกามีอยูในหอสมุดวชิรญาณ  (ชมรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมปกษใต  ๒๕๔๓ : หนาคําแถลง
ของผูจัดพิมพ)  แสดงวาหนังสือเลมนี้ไดแตงมาแลวไมนอยกวารอยป  ฉบับที่ผูเขียนมีอยูนี้เปนฉบับชมรม
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมภาคใตจัดพิมพ  ราคาเลมละ ๗๐ บาท   
 ๔.  สรรพลอดวน  ในหนังสือเร่ือง “ภาษาศิลป ”  ผูแตง  คือ  “นุนเบิดลาย ” (นายบุญเลิศ) พิมพคร้ัง
แรกในปพุทธศักราช  ๒๕๓๓ หนังสือเลมนี้เลียบแบบการลําดับเรื่องคลายพระอภัยมณี  ของสุนทรภู  คือ  
เขียนเปนตอน ๆ  (นุนเบิดลาย  [ม.ป.ป.] : หนาคํานํา) เชน  ตอนที่  ๑  กายหมดเมืองผีแหน  และความคิด
แปลก ๆ ของเจาเมือง  ตอนที่  ๒  ทาวโคตวยมีบุตร  เปนตน  คําที่ใชในการแตงสวนใหญเปนคําผวน  มีคําที่
ไมผวนอยูนอยมาก  หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดรับความอนุเคราะหมาจาก อาจารยวิยุทธ  กาญจนกําเนิด  อาจารย
โรงเรียนบานควนมิตร  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕.  สรรพลี้หวน  ( สํานวนใหม )   ผูแตง  คือ  “นายมะโทน  โทน ”  พิมพคร้ังแรกปพุทธศักราช
๒๕๔๔  จํานวน ๓๐๐ เลม  โดยหมวดวิชาภาษาไทย  โรงเรียนสทิงพระวิทยา  หนังสือเลมนี้ผูเขียนซื้อที่
สถาบันทักษิณคดีศึกษา  จังหวัดสงขลา  เมื่อตอนที่ผูเขียนเดินทางไปจัดโครงการศิลปศาสตรสงเสริมการ
อานและพัฒนาหองสมุด  ที่โรงเรียนธรรมศาสตร – จุฬา ๑ ราคาเลมละ ๒๐ บาท  หนังสือเลมนี้แตงเปนเรื่อง
นิทาน  ช่ือตัวละครและชื่อเมืองใชคําผวนทั้งหมด  เชน  โยคีหน  ชีสาวเจาหวยสี   พรานไพรนามใดหยอ  
แควนหวยคัว  เจาพารารางงดงามนามดาวยอ  เปนตน     
 จากการศึกษาคําผวนโดยทั่ว ๆ ไปที่ผูคนใชพูดกันและคําผวนที่ปรากฏในหนังสือตาง ๆ พอจะสรุป
ไดคราว ๆ วา  คําผวนสวนมากจะมีเพียง ๒ พยางค  เพราะเปนคําที่ผวนงาย  คําผวนที่ปรากฏนั้นแบงตาม
เกณฑทางความหมายไดเปน ๓ ประเภท  ไดแก 
 ๑.  คําผวนที่ผวนแลวไมมีความหมาย  คือ  คําผวนที่สักแตวาผวนใหทวนยอนเสียงคําเดิมออกมาเทา
นั้นเอง  คําผวนที่วานี้คําอะไรก็ผวนไดทั้งนั้น  เชน  คืออะไร  เปน  ไคอะรือ 
 ๒.  คําผวนที่ผวนแลวมีความหมายเฉพาะพยางค  โดยมากเมื่อผวนแลวจะออกไปในทางตลกโปกฮา  
แตก็มีผูนิยมใชกัน  เชน  เมียเขา  เปน  เมาเขีย   (มา) แลดูกัน  เปน  (มา) ลันดูแก 



 ๑๘  

 ๓.  คําผวนที่ผวนแลวมีความหมายทุกพยางค  กลาวคือ  เมื่อผวนคําแลวคําที่ผวนกลับมานั้นเปนคําที่
สมบูรณและมีความหมาย  เชน  ขาตน  เปน  ขนตา   ขอใหเพียร  เปน  เขียนใหพอ 
 นอกจากนี้ถาพิจารณาคําผวนที่ผวนแลวมีความหมาย (ไมวาจะเปนความหมายเฉพาะพยางคหรือ
ความหมายทุกพยางค) อยางละเอียดแลวก็อาจจะสามารถแบงแยกยอยไดออกเปน 
  (๑)  คําผวนที่ผวนแลวมีความหมายสุภาพ  เชน  ใครจอง  เปน  ครองใจ   พักรบ  เปน  พบ
รัก   ปใด  เปน  ไปดี   เพียรรัก  เปน  พักเรียน   รักนั้น  เปน  ร้ันนัก   สายัณห  เปน  สัญญา 
  (๒) คําผวนที่ผวนแลวมีความหมายขบขัน  คําผวนประเภทนี้นาจะถือไดวาเปนลักษณะของ
คําผวนโดยแท     เพราะคําผวนสวนมากยอมกอใหเกิดความขบขันอยูแลว    ถาไมมีความหมายไปในทาง
หยาบคาย  เชน  แขนสาว  เปน  ขาวแสน   หองน้ํา  เปน  หามนอง   ดอกขี้เหล็ก  เปน  เด็กขี้หลอก    
  (๓) คําผวนที่ผวนแลวมีความหมายสองแงสองมุม  คําผวนประเภทนี้เวลาใชตองระมัดระวัง
หนอย  เพราะถาใชสุมสี่สุมหา  ไมมองเขามองเราวามีความสนิทชิดเชื้อกันพอหรือไมจะไมดี  เชน  โคมลอย  
เปน  คอยโลม   นวลคราง  เปน  นางครวญ    
  (๔)  คําผวนที่ผวนแลวมีความไมสุภาพหรือหยาบโลน  ผูที่ใชคําผวนประเภทนี้บอยมาก คือ  
พวกท่ีรองเพลงลําตัดและเพลงฉอย  เพราะคําผวนประเภทนี้เปนเครื่องชูรสที่ถูกนํามาสอดแทรกไวในบท
รองเพลงดังกลาวเสมอ ๆ  ทําใหเรียกเสียงเฮฮาสนุกสนานครื้นเครงและความสนใจจากบรรดาผูฟง (ที่ฟงเปน
และผวนได) ไดเปนอยางดี  ตัวอยางเชน  บทรองบทหนึ่งซึ่งมีการเลนคําผวนอยางโจงแจง  (ผูดีไดฟงแลว
อาจจะเบือนหนาหนีก็เปนได)  แตในที่นี้ผูเขียนขออนุญาตนํามาลงเพื่อเปนตัวอยางใหเห็นชัดเจน 
    
     จะกลาวฝายพระมุนีฤษีแหบ อยูกุฏิแคบ ๆ ไมสบวยคาย 
  ลุกขึ้นนั่งยอง ๆ ลองสบวยขัด  เอามือมาปดเอะคายตูหวย 
    
    คงจะลงเพียงเปนตัวอยางแคนี้นะครับ  ที่สําคัญ  คือ  จะไมผวนคํา  เพราะคําที่ผวนเปนคําที่
ไมสุภาพเอามาก ๆ  (ทานผูอานลองหาและผวนคําเอาเอง) 
 อยางไรก็ตาม  แมวาการใชคําผวนในบางครั้งจะมักใชคําที่ผวนแลวสื่อความหมายไปในทาง
หยาบโลนหรือไมสุภาพก็ตาม  แตดวยความเปนคนเจาบทเจากลอนโดยสายเลือดของคนไทย  จึงทําใหมี
วิธีใชคําผวนไดอยางแนบเนียน  จนดูเหมือนวาเปนการเผลอใชคําที่นึกไมถึงวาเปนคําผวนที่ไมสุภาพ  
ตัวอยางเชน  กลอนสุภาพจํานวน ๓ บท ที่แตงโดย  รวี  วรวิสุทธิ์  ซึ่งมีคําผวนไมสุภาพแทรกไวอยาง
กลมกลืนทุกวรรค  ถาอานผาน ๆ ไมสังเกตใหดีก็จะคิดวาเปนเพียงกลอนแปดธรรมดา ๆ  (ลองสังเกตคํา
ตามที่พิมพตัวหนาเนนคําไว) 
    
    เปนครูไมมีรวยดวยจนยาก ยอมลําบากบางครั้งอยูแบบครูปวย 
  ถือคติไมเปนดังครูหวังรวย  แตบางครั้งแอบเลนหวยดวยมีคีย 



 ๑๙  

  ครูคิดลึกศึกษาหาความรู   กลับเปนครูหวยจนคนเมินหนี 
  เรียนจนจบดวยหวังหันมั่งมี  เกียรติศักดิ์ศรีครูถวยดวยรางวัล  
  การกีฬาครูเลนเห็นดีอยู   ครูเลนลูครูเลนลานดวยการหมั่น 
  นาฏศิลปครูตองรําทําทากัน  ไมหางหันการดีศักดิ์ศรีครู 
  
   ดวยเหตุนี้สุภาพชนจึงไดหาทางหลีกเลี่ยงไมพูดคําบางคําที่ผวนกลับแลวไมสุภาพนั้นเสีย  โดยไปใช
คําอื่นแทนแตมีความหมายเหมือนเดิม  เชน 
    
    ตากแดด  ใหใชเปน  ผ่ึงแดด, กรําแดด 
  คนปวย   ใหใชเปน  คนเจ็บ, คนไข, ผูปวย 
  เจ็ดอยาง  ใหใชเปน  เจ็ดประการ, เจ็ดสิ่ง 
  เห็นควรดวย  ใหใชเปน  เห็นดวย, เห็นควรเชนกัน 
  หอพักสตรี  ใหใชเปน  หอพักหญิง 
  
  นอกจากการหลีกเลี่ยงการใชคําดังกลาวแลว  ยังมีขอสังเกตเกี่ยวกับคําที่เมื่อผวนแลวเปนคําที่ไม
สุภาพหรือหยาบโลน  โดยใหพึงระวังไวดังนี้ 
 ๑.  คําจําพวกที่มีสําเนียงเปนสระอี  เชน  ตี  ดี  ผี  มี  สี  หนี  เปนตน  โปรดระวังอยาประสม
พยัญชนะ  ห  และ  ฮ  ในคํานั้น 
 ๒.  คําจําพวกที่มีสําเนียงเปนสระอะ  มีตัวสะกดเปนแมกก  เชน  กัก  ดัก  ตัก  ผัก  สัก  เปนตน  
โปรดระวังอยาประสมพยัญชนะ บ  ในคํานั้น 
 ๓.  คําจําพวกที่มีสําเนียงเปนสระออ  มีตัวสะกดเปนแมกก  เชน  กอก  ดอก  บอก  ปอก  เปนตน  
โปรดระวังอยาประสมพยัญชนะ ถ และ ท ในคํานั้น 
 ๔.  คําจําพวกที่มีสําเนียงเปนสระอู  มีตัวสะกดเปนแมกด  เชน  พูด  ดูด  บูด  อูฐ  เปนตน  โปรด
ระวังอยาประสมพยัญชนะ  ต  ในคํานั้น 
 ๕.  คําจําพวกที่มีสําเนียงเปนสระเอะ  มีตัวสะกดเปนแมกด  เชน  เด็ด  เจ็ด  เข็ด  เปด  เปนตน  โปรด
ระวังอยาประสมพยัญชนะ  ย  ในคํานั้น 
 ๖.  คําจําพวกที่มีสําเนียงเปนสระแอ  ตัวสะกดเปนแมกด  เชน  แดด  แปด  แฝด  แรด  เปนตน  
โปรดระวังอยาประสมพยัญชนะ  ต  ในคํานั้น 
 ๗.  คําจําพวกที่มีสําเนียงเปนสระอัว  มีตัวสะกดเปนแมเกย  เชน  ดวย  ถวย  มวย  รวย  เปนตน  
โปรดระวังอยาใหคําพวกที่ประสมพยัญชนะ ข และ ค ในคํานั้น 
 ๘.  คําจําพวกที่มีสําเนียงเปนสระอํา  เชน  กํา  ขํา  คํา  งํา  จํา  เปนตน  โปรดระวังอยาใหคําที่มีเสียง
พยัญชนะตนเปน  ห  และ  ฮ  อยูขางหนาหรือขางหลังคํานั้น 



 ๒๐  

 ๙.  คําจําพวกที่มีสําเนียงเปนสระโอ  มีตัวสะกดเปนแมกก  เชน  โกรก  โขก  โขยก  เปนตน  โปรด
ระวังอยาใหคําที่มีเสียงพยัญชนะตนเปน  ป  อยูขางหนาหรือขางหลังคํานั้น  
 ๑๐.  คําจําพวกที่มีสําเนียงเปนสระไอ  เชน  ไก  ไง  ไซ  ได  เปนตน  โปรดระวังอยาใหคําที่มีเสียง
พยัญชนะตนเปน  ข  และ  ค  อยูขางหนาหรือขางหลังคํานั้น  แมจะมีคําหรือพยางคอ่ืนคั่นอยูก็ตาม 
 ทั้งหมดนี้ก็เปนหลักทั่วไปในการสังเกตคําผวนที่ไมสุภาพ  เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําที่ไมเหมาะไมควรได  
ซ่ึงผูที่เชี่ยวชาญการผวนอานแลวยอมเขาใจไดทันที   แตสําหรับผูที่ไมประสีประสาในเรื่องนี้กวาจะจับตน
ชนปลายไดก็คงจะตองใชเวลานานอยูเหมือนกัน  ดังนั้นในตอนทายนี้จึงขอเสนอวิธีผวนคําเพื่อเปน
เครื่องประดับความรูไวคราว ๆ ดังนี้ 
 ๑.  คําที่มีสองพยางค  ใหสลับสระพรอมตัวสะกดของคําหนากับคําหลัง  เชน  หมายตา  เปน  หมาตาย 
 ๒. คําที่มีสามพยางค  ใหสลับสระและตัวสะกดของคําหนากับคําหลังสุดเชนเดียวกับคําสองพยางค  
โดยคงคํากลางไวไมเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น  เชน  สีทองแดง  เปน  แสงทองดี 
 ๓.  คําที่มีส่ีพยางค  ใหสลับสระและตัวสะกดของคําที่สองจากขางหนากับคําหลังสุด แลวคงคําหนา 
(คําแรก) กับคําที่สาม (นับจากคําหนา) ไว  เชน  แฉโพยของกัน  เปน  ฉันโพยของแก 
 ๔.  คําที่มีหาพยางค  ใหสลับสระและตัวสะกดของคําที่สองจากขางหนากับคําหลังสุด แลวคงคํา
หนา (คําแรก)  คําที่สาม  และคําที่ส่ีไว  เชน  จงทําแตส่ิงดี  เปน  จงทีแตส่ิงดํา 
 วิธีผวนคําและตัวอยางที่ใหมานี้คงจะเปนแนวทางสําหรับผูสนใจไดบาง  นอกจากนี้แลวเรื่องคํา
ผวนนี้ยังมีประเด็นที่นาจะศึกษาตอไปไดอีกหลายอยาง  เชน  เร่ืองคําผวน ๒ ช้ัน  (คือ  คําที่ผวนแลวตองผวน
อีกครั้งหนึ่งจึงจะไดคําที่แทจริงออกมา)  เหนือส่ิงอื่นใดผูเขียนอยากจะใหผูที่อานบทความนี้มีทัศนคติที่ดีตอ
คําผวน  โปรดอยาคิดวาคําผวนเปนเรื่องสัปดนของคนที่คิดลึก  เพราะคําผวนเปนสิ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรม
การใชภาษาอยางมีศิลปะของไทย  เปนกลภาษาที่ชวนใหเกิดการขบคิดดวยปฏิภาณไหวพริบ  และบางครั้งก็
เปนการสรางคําที่ไมสุภาพใหสุภาพ  ชวนใหผูฟงมีอารมณรวมขึ้น  เพราะเปนการสรางอารมณขันและความ
บันเทิงทางภาษาวิธีหนึ่งดวย  ดังเชนคําประพันธที่ จ.ส.ต. ปลอด  ชูสาย  แสดงความสามารถในการเรียงรอย
ถอยคําดวยคําผวนวา 
 

  “มาเห็นนอง ”   “มองเห็นนา”  มากับนอง       “มองเห็นขา ”  “มาเห็นของ”  ขานองขาว 
“จองมือรับ”  “จับมือรอง”  มองเนตรวาว        ดุจ  “แสงดาว”  ดัง  “สาวแดง”  สองแสงตา 
“เขียนคิ้วตน”  “ขนคิ้วเตียน”  แนบเนียนนัก      ชอบ  “ยายรัก”  เหมือน “ยักษราย”  ยายเคหา 
ยาม  “ไรมาก”  “รากไม”  ใชตางยา        เล่ือนจากจาเปน “นายรอย”  มี  “นอยราย” 
เห็น  “กลวยไม”  “ใกลมวย”  ชวยไมไหว                    หาง  “หมอไทย”  “ ไหมทอ”  ไมพอขาย 
โธทําไม  “ยายตา”  กิน  “ยาตาย”                     นาอับอาย  “กีฬา”  เกิด  “กาลี” 
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���⌫ 
สุธาสินี  สิทธิเกษร* 

  

 ในการสนทนาที่มีผูรวมสนทนาหลายคน  การแยงชิงบทบาทในการเปนผูพูดเปนเรื่องปกติ  บางอาจ
ใชการรอ  แตบางก็อาศัยการกระแอม  และหลายครั้งที่ทั้งรอก็แลว กระแอมก็แลวก็ยังไมไดพูดเสียที  ทําให
ตองยอมเสียมารยาท “พูดแทรก” ขึ้นมาเสียเฉยๆ  กวาจะไดพูดในสิ่งที่ตนคิดอยากพูดตองอาศัยความพยายาม
เปนอันมาก    และเมื่อไดพูดแลวก็ตองรักษาสถานภาพ หรือบทบาทในฐานะผูพูดของตนตอไปจนกวาจะหมด
เร่ืองที่คิด หรือจนกวาจะมีเร่ืองใหมผุดขึ้นมาในความคิดอีก    ในการสนทนาครั้งหนึ่งๆ จึงมีผูฟงบางไมมี
ผูฟงบาง(เพราะตางแยงกันพูดเสียหมด)   หากสังเกตดูดีๆ เราจะเห็นไดวาในการสนทนาอยางไมเปนทางการ
หรือกึ่งทางการนั้นแทบจะไมมี “ชองวาง” ใหเกิดความเงียบขึ้นเลย (ถาการสนทนานั้นยังคงดําเนินดวยดี  ไม
ชิงอยากกลับบานกันไปเสียกอน) 
 แตก็มีหลายครั้งหลายคราที่นักสังเกตการณทางภาษาจะพบวาในการสนทนาอยางราบรื่นนั้นกลับมี
ความเงียบเกิดขึ้น  เปนความเงียบที่เกิดขึ้นในการพูดของคนๆ หนึ่งระหวางที่เขาผูนั้นกําลังดําเนินบทบาท
การเปนผูถือครองผลัดในการพูดของตนอยู  ความเงียบที่เกิดขึ้นชั่ววินาทีสองวินาทีนี้ไมใชเพราะฝายหนึ่ง
โกรธอีกฝายหนึ่งที่พูดไมเขาหู  หรือไมใชเพราะผูพูดนึกไมออกวาจะพูดอะไรเนื่องจากตามปกติแลวเมื่อเรา
นึกไมออกก็จะตองพึมพํา “อือ..อา” วาตนกําลังคิดอยู  ดังนั้นจึงเปนไปไดบอยครั้งที่บรรดาผูฟงการสนทนา
ทั้งหลายเฝาแตใจจดจอกับประโยคที่จะเปลงตามมาหลังความเงียบนั้น  และเปนไปไดที่ผูรับสารเหลานั้นจะ
เดา “ความหมาย” ของความเงียบนั้นไปตางๆ นานา เชน เดาวาผูพูดอาจตองการบอกวา… 
  “ฉันกําลังจะบอกเธอวา เร่ืองตอไปนี้ชางสําคัญและนาสนใจเสียนีก่ระไร” 
หรืออาจตองการบอกวา… 

“ฉันกําลังจะบอกเธอวาถึงเวลาที่เธอจะพูดเรื่องของเธอไดแลวนะ” 
 ความเคยชินจากการที่เราตางอยูในบริบทสังคมวัฒนธรรมเดียวกันทําใหแมความคิดเหลานี้จะไมได
พูดออกมาแตก็ส่ือสารไดดวยจังหวะที่ผูพูดหยุดเวนระยะหรือชวงเวลาของการหยุดเวนระยะที่แตกตางกัน 

ลักษณะการหยุดเวนระยะขณะพดูอาจเปรยีบไดกับการ “เวนวรรค” ในการเขียน  การหยุดเวนระยะ
และการเวนวรรคตอนเวลาเขียนหนังสือนั้นมีความเหมือนกันตรงที่ทั้งสองอยางเปนการบงขอบเขตของหนวย
ที่ส่ือความได กลาวคือเมื่อเราหยุดพูด(อยางจงใจมใิชเพราะหายใจขัด) นั่นหมายความวาเราจบชวงความคิด

                                                  
* อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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หนึ่งซึ่งอาจจบประโยคหรือไมก็ตาม∗   สวนการเวนวรรคตอนในการเขียนนั้นก็ใชสําหรับคัน่ความคิด
เชนกัน 

หากใหนักวิเคราะหการสนทนา∗∗อธิบายก็จะเรียกชวงการหยุดเวนระยะในการพูดวา “ชวงความเงียบ 
(Pause)” และหากใชหลักการทางกลสัทศาสตร∗∗∗มาศึกษาก็จะพบวาชวงเวลาในการหยุดมีมากนอยตางๆ กัน
ขึ้นกับความมุงหมายในการหยุด เชน หยุดเพื่อหายใจ หยุดเพื่อใหชวงคําพูดหนึ่งๆ มีความหมายชัดเจนขึ้น   และ
หยุดเพื่อการจัดการปฏิสัมพันธ (เสาวลักษณ เมืองแมน  ๒๕๔๒: ๙–๒๐) การหยุดเพื่อการจัดการปฏิสัมพันธ
นั้นเกี่ยวของกับเรื่องของการสงรับบทบาทการเปนผูพูด-ผูฟงของบุคคลในวงสนทนา หรือที่เรียกกันทาง
วิชาการวา “ผลัดในการสนทนา” นั่นเอง 

เหตุที่ “การหยุด” มีบทบาทสําคัญก็เพราะการหยุดจะเปนสัญญาณบงชี้ใหคูสนทนาทราบวาตนควร
จะเปลี่ยนบทบาทจากผูฟงมาเปนผูพูดเมื่อใด   เชน  ผูพูดหยุดพูดชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหผูฟงเขารับผลัดใน
การพูดตอ  ทําใหมีการเปลี่ยนบทบาทของผูฟงมาเปนผูพูดเรียกวา การเปลี่ยนผลัด เปนตน  นอกจากนี้ยังมี
การชิงผลัดและการครองผลัดอีก ดังที่จะกลาวถึงตอไป 

การหยุดเวนระยะดังที่กลาวนี้มีหนาที่ในการสื่อความหมายไดครบถวนเทาที่การสื่อสารดวยเสียง
หนึ่งๆ พึงจะมีได นั่นคือ  (๑) หนาที่เปนรูปแทนความรูความคิดของผูพูด (๒) หนาที่แสดงความรูสึกนึกคิด   
ทัศนคติ อารมณของผูพูด  และ (๓) หนาที่ที่มีตอผูฟงดานความรูเกี่ยวกับตัวผูพูด และการตีความสิ่งที่พูด 
(เสาวลักษณ เมืองแมน ๒๕๔๒ : ๙–๒๐) 

นอกจากนี้เราอาจกลาวไดอีกวาการหยุดยังแบงเปนการหยุดแบบจงใจและไมจงใจอีกดวย เพราะมี
บอยคร้ังที่เราอาจตองหยุดเพื่อหายใจ หรือหยุดเพราะไมเขาใจบทอานของเรา  และที่จะกลาวถึงตอไปนี้จะ
อธิบายอิทธิพลทางการสื่อสารดวยการหยุดทั้งสองสวนนี้ 

                                                  
∗ แทจริงแลวในการสื่อสารดวยคําพูด  ประโยคที่เกิดขึ้นจริงในการสื่อสารแมไมมีความสมบูรณดวยโครงสราง

ทางไวยากรณ  แตผูรับสารก็สามารถตีความคําพูดนั้นได  ประโยคในคําพูด (text sentence) ประกอบไปดวยถอยคําความคิด
ที่เกี่ยวของสัมพันธกันอยางมีเอกนัย (unified whole) คือมีความเปนหนึ่งเดียวทางความหมาย  ผูรับสารสามารถแจงสวน
ประโยคไดจากความหมายและสามารถรูความสัมพันธของความคิดไดจากบริบทซึ่งก็คือสถานการณหรือถอยคําในประโยค
ถัดๆไป  (Lyons 1977 ; สุดาพร 2537) 

∗∗ นักวิชาการภาษาศาสตรทีส่นใจทางดานปริจเฉทวิเคราะห (dicourse analysis) สนใจศึกษารูปภาษาในระดับที่ใหญ
กวาประโยคซึ่งเกิดขึ้นจากการใชภาษาในสถานการณหนึ่งๆ จะเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได   นักภาษาศาสตรซึ่งสนใจดาน
นี้และมีช่ือเสียงไดแก  Schiffrin, Sacks และ Stubbs 

∗∗∗ กลสัทศาสตร หรือ สวนสัทศาสตร (acoustic phonetics)  สัทศาสตรแขนงหนึ่งที่ศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ของเสียงพูดซึ่งพิจารณาไดต้ังแตเสียงพนจากปากของผูพูดผานอากาศมาจนถึงหูผูฟง   การศึกษาทางกลสัทศาสตรกระทําได
โดยใชเครื่องมืออิเลกทรอนิกสวิเคราะหหาความถี่ของเสียงและลักษณะของคลื่นเสียง  เชน เครื่องวิเคราะหคลื่นเสียง (sound 
spectrograph) เครื่องวัดระดับเสียง(pitch meter) นอกจากนี้ยังมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชรวมกับเครื่องมือทางกล
สัทศาสตรอกีดวยเชน CSL (Computerized Speech Lab) 
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ในประเด็นของการหยุดที่เกิดขึ้นอยางจงใจนั้นมีผูศึกษาและเสนอคําตอบที่นาสนใจไวในวิทยานิพนธ
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป ๒๕๔๒ ของเสาวลักษณ 
เมืองแมน    วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางลักษณะทางกลสัทศาสตรของการหยุด
กับการจัดผลัดในการสนทนาภาษาไทย โดยศึกษาจากการสัมภาษณซ่ึงเปนการสนทนาที่มีเปาหมายจําเพาะ
เจาะจง    และมีการกําหนดบทบาทของผูพูดไวชัดเจนวาฝายหนึ่งเปนผูถาม (ผูสัมภาษณ)   และฝายหนึ่งเปน
ผูตอบ (ผูใหสัมภาษณ)  กระนั้นก็ตามการชวงชิงผลัดในการสนทนาก็ยังเกิดมีใหเห็น  และเห็นไดชัดเจนวา
การหยุดมีบทบาทสําคัญในการสนทนาดังนี้ 

การหยุดสามารถแบงประเภทตามความสัมพันธระหวางการหยุดกับการจัดผลัดในการสนทนา (turn 
organization) ได ๒ ประเภทใหญๆ คือ 

๑.  การหยุดระหวางผูพูดสองคน 
     การหยุดประเภทนี้แบงเปน ๓ ลักษณะ คือ 
     ๑.๑  การชิงผลัด 
 เปนการเปลี่ยนบทบาทจากผูฟงมาเปนผูพูดโดยที่ตนยังไมมีสิทธิพูดในขณะนั้น ชวงเวลาใน

การหยุดมักจะสั้น มีคาเฉลี่ยโดยประมาณ ๒๐๐ มิลลิวินาที 
     ๑.๒ การเปลี่ยนผลัดแบบราบรื่น 
 เปนการเปลี่ยนบทบาทจากผูฟงมาเปนผูพูดโดยที่ผูพูดคนเดิมสงผลัดใหชวงเวลาในการ

หยุดมีคาเฉลี่ยโดยประมาณ ๔๐๐ มิลลิวินาที พอๆ กับการครองผลัด 
     ๑.๓ การเปลี่ยนผลัดแบบไมราบรื่น 
 ผูพูดสงผลัดใหผูฟงเขารับผลัดตอ  แตไมมีใครรับ ผลัดในการพูดนั้นจึงกลับมาสูผูพูดคน

เดิม ชวงเวลาในการหยุดมีคาเฉลี่ยโดยประมาณถึง ๑๐๐๐ มิลลิวินาที ซ่ึงนับวายาวนานที่สุด 
๒. การหยุดภายในผลัดการพูดของผูพูดเพียงคนเดียว 
      การหยุดประเภทนี้เรียกอีกอยางวาการครองผลัด กลาวคือผูพูดหยุดในชวงเวลาที่พึงจะมีการ

เปลี่ยนผลัดหรือไมก็ตามเพื่อบอกผูฟงเปนนัยวาตนยังตองการพูดตอ  ชวงเวลาในการหยุดนี้ยาวเปนอันดับ
สองรองจากการหยุดในการเปลี่ยนผลัดแบบไมราบร่ืนที่กลาวขางตน การหยุดที่ใชในการครองผลัดนี้มี
คาเฉลี่ยโดยประมาณ ๔๐๐ มิลลิวินาที 

อยางไรก็ดีเสาวลักษณกลาววา การหยุดมิใชอาณัติสัญญาณเพียงชนิดเดียวที่ส่ือสาระในการจัดผลัด
การสนทนาได  ยังมีสัญญาณอื่นๆ เชน ทํานองเสียง  การเนนเสียง และอากัปกิริยาตางๆ รวมดวย 

จะเห็นไดวาในการสนทนานั้น การหยุดเปนสัญญาณการสงผลัดไดทั้งจงใจและไมจงใจ  ทวาหากผู
พูดหยุดในชวงจังหวะที่ไมควรจะหยุดก็อาจถูกชวงชิงผลัดในการพูดไปตอหนาตอตาไดงายๆ  

การสื่อสารในลักษณะของการพูดคนเดียว(Monologue) คือการพูดที่บุคคลอื่นถูกกําหนดบทบาทให
เปนผูฟงดวยขนบ (Conventions) ของการพูดนั้นๆ เชน การกลาวปราศรัย  การหาเสียง  การพูดในที่ชุมชน
ตางๆ เหลานี้มีวิธีการพูดที่หลากหลายทั้งการอานจากราง  การเตรียมเฉพาะเคาโครง  การพูดกะทันหัน และ
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อ่ืนๆ  (คณาจารยภาควิชาภาษาไทย  ๒๕๔๓: ๑๑๓)  อยางไรก็ดีแมจะมีการกําหนดบทบาทในการพูดอยาง 
ชัดเจน   และผูพูดยังมีโอกาสเตรียมตัวกอนพูด (ยกเวนการพูดแบบกะทันหัน)   ผูพูดก็ยังอาจเกิดปญหาจาก
การหยุดผิดที่ไดเชนกัน   

การพูดที่ผานระบบการคิดคือพูดอยางเปนตัวของตัวเองนั้นไมวาจะพูดแบบกะทันหันหรือเตรียม
เฉพาะโครงเรื่อง  การหยุดจะเกิดขึ้นอยางจงใจในตําแหนงที่จะหยุดเพื่อใหชวงคําพูดหนึ่งๆ    มีความหมาย
ชัดเจนขึ้น  หรือหยุดเพื่อหายใจ   ซ่ึงก็มักไมกอใหเกิดปญหาทางการสื่อความหมาย     แตปญหาสวนใหญ
เกิดจากการหยุดแบบไมจงใจ 

การหยุดแบบไมจงใจในการพูดที่ผานระบบการคิดอยางเปนตัวของตัวเองนั้นอาจเกิดขึ้นไดในกรณี
ที่หยุดเพื่อหายใจ  แตสําหรับในการอานจากรางนั้นประสาทสัมผัสจะตองทํางานสัมพันธกับกระบวนการใช
ภาษาภายในเปนอันดี  เร่ิมจากการมองเห็นตัวหนังสือ จําไดหมายรูตัวหนังสือ สะกดขึ้นเปนคํา  รูสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางคําเปนขอความ  ผูอานจึงตองรูวาจะตองเวนชวงตอนไหน  การหยุดนั้นจึงจะสื่อความได
อยางถูกตอง  การหยุดในสวนนี้ตรงกับการเวนวรรคในการเขียนนั่นเอง 

อยางไรก็ดีการหยุดเวนระยะในการอานจากรางนั้นยอมเกิดขึ้นไดทั้งจากการเขียนกําหนดใหเปน
เชนนั้น ผูอานก็อานตาม  หากบทรางไดรับการตรวจแกไขมาดี  การหยุดก็จะขึ้นอยูกับตัวผูอาน  แตถาการ
หยุดนั้นเกิดขึ้นเพราะเขาใจบทรางผิด หรืออานเพียงผานตาก็ออกเสียงโดยฉับพลัน  ผูอานจึงอาจมิได
ประมวลความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผานมาและที่จะอานตอไปใหตอเนื่องกันเหมาะสมดีเสียกอน 

อยางนี้ไมใชเพียงสื่อความ  แตจะสรางความเขาใจผิดใหมากกวา 
ดังเหตุการณที่เกิดขึ้นในการอานขาวทางโทรทัศน  ความฉับไวของขาวทําใหผูประกาศไมมีเวลา

เตรียมตัวมาก ปญหาที่เกิดขึ้นตอไปนี้เปนอุทาหรณวา การหยุดมีความสําคัญตอการสื่อความหมายอยางไร 
“เลขาธิการพรรคผูนําฝายคานแถลงวาการอภิปรายไมไววางใจนี้คงจะระบุ
เปนตัวบุคคลไมได…อภิปรายทั้งคณะ”∗ 

ขาวการเมือง ททบ.๕ 
 

ผูฟงก็จะตีความไดวาฝายคานจะอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลทั้งคณะ  โดยไมไดระบุเปนตัวบุคคล  
แตความเปนจริงกลับตรงขามกัน  ขอความที่ถูกตองจึงควรเปนดังนี้ 

“เลขาธิการพรรคผูนําฝายคานแถลงวาการอภิปรายไมไววางใจนี้คงจะระบุ
เปนตัวบุคคล…ไมไดอภิปรายทั้งคณะ” 

 

อีกตัวอยางหนึ่งคือในการรายงานสดเรื่องคลังเก็บอาวุธของกรมสรรพาวุธระเบิด  ผูส่ือขาวไดสรุป
คําใหสัมภาษณของผูที่อยูในเหตุการณโดยกลาวเกริ่นวา 

                                                  
∗
เครื่องหมาย  “….”  แทนการหยุดเวนระยะในการพูด 
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“นายปรัชญา เมธา…บุตรพนักงานรักษาความปลอดภัยไดใหรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุการณวา” 

ขาวในประเทศ สถานีโทรทัศนสีชอง ๗ 
 

จากนั้นโทรทัศนไดตัดภาพนายปรัชญาซ่ึงมีอายุราว ๕๐ ปเศษ กําลังใหสัมภาษณถึงภาพและเสียง
ของเหตุการณที่เกิดขึ้น  แนนอนที่วานายปรัชญาผูนี้เปนผูที่อยูในเหตุการณแนแท  แตจากเรื่องที่เลานั้นพอจะ
ทําใหทราบวาชายผูนี้อยูในหนาที่ คือเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย  ประกอบกับการพิจารณาตามหลัก
ความเปนจริงวาบิดาหรือมารดาของนายปรัชญาคงมีอายุอานามที่ไมอยูในเกณฑจะประกอบอาชีพพนักงาน
รักษาความปลอดภัยได เพียงเทานี้ผูชมโทรทัศนก็พอจะเดาความไดวาผูใหขาวมิไดเปนบุตรพนักงานรักษา
ความปลอดภัยตามที่ผูประกาศขาวทําใหเขาใจเชนนั้นในตอนตน แตเปนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยเอง
ซ่ึงมีช่ือวานายปรัชญา เมธาบุตร 

อีกครั้งกับขาวตางประเทศ  ทางสถานีโทรทัศนใหหัวขอขาววา  ยุโรปหามนําเขาอาหารประเภท
เนื้อสัตวจากจีน มีเนื้อหาตอนหนึ่งที่ผูประกาศอานออกเสียงชัดถอยชัดคําวาดังนี้ 

 

“ยุโรปหามนําเขาอาหารประเภทเนื้อสัตวจากจีน….เนื่องจากพบวามีการ
ใชสารคลอแรมฟนิคอลซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการสรางเซลสเม็ดเลือดแดงใน
อาหาร ….สงออกมายังยุโรปหลายชนิด” 

ขาวตางประเทศ  สถานีโทรทัศนไอ.ที.วี. 
 

ยังโชคดีที่ขาวขางตนผูฟงสามารถเดาความไดตามขอเท็จจริงวา เมื่อเนื้อสัตวกลายเปนอาหารแลว 
(สัตวตายแลว) คงไมจําเปนตองมีการสรางเซลสเม็ดเลือดแดงแตอยางใด  หากแตปฏิกริยาเกี่ยวกับเม็ดเลือด
แดง  ดังกลาวจะเปนอันตรายมากกวาหากเกิดขึ้นในคนหรือผูบริโภคอาหารนั้น 

 

ไมวาอานหรือพูด ความผิดพลาดในการหยุดเวนระยะอาจเกิดขึ้นไดเสมอดวยเหตุสุดวิสัยทางกายภาพ 
(เชน หายใจไมทัน) แตหากพึงระมัดระวังไดก็จะเปนการดียิ่ง  เพราะเสียงเปนสื่อสําคัญของภาษา  แตเวลาที่
ไมใชเสียงก็ส่ือสารอะไรบางอยางไดเหมือนกัน 

 

ดังนั้นพึงระวังไวเถิดวา ชั่วขณะเวลาที่คุณหยุดพูด  ผูรับสารเขาเดาความอะไรจากคุณอยู…นะ..
จะบอกให 
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พนมพร   นิรัญทว*ี

 
 

 สุนทรภูกวีเอกของไทยถึงแกกรรมเมื่อพุทธศักราช  ๒๓๙๘   เมื่อนับมาถึงปจจุบันก็เปนเวลาถึงรอย
ส่ีสิบเจ็ดป ซึ่งนับวาเปนระยะเวลาที่ยาวนานพอที่คนทั้งหลายจะลืมนาม “สุนทรภู” ไดแลวถาหากวาทาน
เปนบุคคลธรรมดาสามัญ แตกลับหาไดเปนเชนนั้นไม ทุกวันนี้ชาวไทยก็ยังรูจักนามของทานในฐานะเปนกวี
รัตนะของชาติไทยคนหนึ่ง 
 สุนทรภูเปนกวีอัจฉริยะ ซึ่งนอกจากจะมีอัจฉริยะในดานการประพันธแลว  ยังมีความรอบรูในสิ่ง
ตาง ๆ หลายดานทั้งทางโลกและทางธรรม และยังไดพยายามสอดแทรกความรูเหลานี้ไวในวรรณกรรมของ
ทานทุกเรื่อง  ในบรรดาความรูดานตาง ๆ ที่สุนทรภูไดทิ้งไวใหแกเราผูอานในชั้นหลัง ๆ นั้น มีอยูดานหนึ่งที่
ผูเขียนเห็นวานาสนใจควรที่จะนํามาศึกษาคือเร่ืองเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร แมวาสุนทรภูจะไดเขียนไวใน
วรรณกรรมของทานนอยแหงก็ตาม แตเมื่อไดศึกษาและนํามาเปรียบเทียบกับหนังสือโหราศาสตรที่ผูรูเขียน
ไวแลว ก็พบวาโหราศาสตรที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภูมิไดไกลจากหลักวิชาหรือไรเหตุผล แตกลับ
แสดงใหเห็นวาสุนทรภูมีความรูทางโหราศาสตรอยางดียิ่งเลยทีเดียว 

เร่ืองที่เกี่ยวกับโหราศาสตรนั้นสามารถจะแบงออกไดเปนหลายสาขา เชน ดูฤกษ  ดูดวง-พยากรณ   
ดูโชคลาง  ทํานายฝน  เปนตน  ในนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนที่กลาวถึงเรื่องราวของโหราศาสตร
มีอยูหลายแหง ดังที่ผูเขียนจะไดนําเอาแตละตอนนั้นมาพิจารณาเปรียบเทียบกับตําราโหรบางเลมที่เขียน
โดยผูมีความรูทางดานนี้ เพื่อเปนเครื่องยืนยันวา “สุนทรภู” มีความรูเกี่ยวกับโหราศาสตรจริง มิใชนํามาใส
ไวในวรรณกรรมของทานอยางเลื่อนลอย 
 

ยามตรีเนตร 
 การจับยามเปนการพยากรณเหตุการณเฉพาะหนาเปนเรื่องๆ ไป  เชน  ดูของหายจะไดคืนหรือไม  คน
เดินทางจะกลับมาเมื่อใด เหลานี้เปนตน ไมตองอาศัยปฏิทินโหรหรือการผูกดวงแตอยางไร 
 ในนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภูไดแสดงภูมิรูในเรื่องนี้ไวหลายตอน เชน ตอนที่นาง
ผีเสื้อสมุทรลักพระอภัยมณีไปแลว   พราหมณทั้งสามก็แนะนําศรีสุวรรณใหเที่ยวตามหาพระอภัยมณี    แต
ศรีสุวรรณเห็นวาทองทะเลกวางใหญสุดคณานับจะติดตามไปถูกไดอยางไร พราหมณสานนไดกลาววา 
 

  เจาสานนคนฉลาดเฉลยตอบ พอคิดชอบอยางนี้ดีนักหนา 
 พี่ไดครูรูเรียนตํารามา จะจับยามสามตาใหแนนอน 

                                                  
* ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 ๒๙ 
 

  

 แลวนับนิ้วนิ่งนั่งตั้งสติ ตามลัทธิเรียนรูที่ครูสอน 
 ทั้งลมจันทกลาพยากรณ เห็นแนนอนแมนยําแลวทํานาย 
 อยาครวญคร่ํารําพึงถึงพระพี่ มีสตรีพาไปดังใจหมาย 
 เขาอุปถัมภคํ้าชูอยูสบาย พอเคราะหคลายเห็นจะพบประสบกัน 

(พระอภัยมณ)ี 
 

การจับยามสามตาหรือจับยามตรีเนตรนี้เปนการทํานายเหตุการณปจจุบันทันดวน ตามตําราโหร
ถือกันวาถาจับยามสามตาแลวตองใชคูกับลมสูรยกลาจันทกลา  จะทําใหการทํานายแมนยําดี  ลมสูรยกลา
และจันทกลาเปนการกําหนดโดยอาศัยลมหายใจเปนสําคัญ ลมหายใจทางชองจมูกขวาหมายเอาเปนพระ
อาทิตย ทางชองจมูกซายหมายเอาเปนพระจันทร ปจจุบันนํามาเปนวิธีการทายทักเวลาจะเดินทางหรือทํา
กิจการสําคัญ    โดยกําหนดลมหายใจคลองหรือขัดเปนนิมิตหมาย 

ในพระราชนิพนธรามเกียรติ์ ไดกลาวถึงการจับยามของพิเภกไวหลายตอน บางตอนก็กลาวถึงยาม
อัฐฐกาลและยามตรีเนตร เชนตอนที่กลาววา 
 

  บัดนั้น  พระยาพิเภกยักษี 
 ไดฟงบรรหารพระจักรี  ชุลีกรจับยามตามเวลา 
 ทั้งอัฐฐกาลตรีเนตร  ก็แจงโดยสังเกตยักษา 
 สวางดังทิพยนัยนา  อสุราจึงกราบทูลไป ฯ 

(พระราชนิพนธรามเกยีรติ์ในรัชกาลที ่๑) 
 

อุษาโยคยาม-เจ็ดชั้นฉาย 
 ในตอนที่ ๑๑ คือตอน “นางสุวรรณมาลีไปเที่ยวทะเล” นางฝนไปวา 
 

   ฝนวาไดไปชมชลาลัย 
 เห็นดวงแกวแววสวางอยูกลางเกาะ นางก็เหาะลอยลิบไปหยิบได 
 สดุงตื่นฟนกายสิหายไป เสียน้ําใจจาบัลยทุกวันคืน 
 ไมแตงองคทรงเสวยเลยไสยาสน หวังสวาทจินดาไมฝาฝน 
 คิดถึงฝนกลั้นโศกก็สุดกลืน ชมสอ้ืนอาวรณรอนฤทัย ฯ 

(พระอภัยมณี) 
 

ทาวสิลราชพระราชบิดาจึงตรัสใหโหรทํานายฝนนี้ โหรก็ทูลวา 
 

  โหรารับจับยามตามโฉลก อุษาโยคยามจันทรเจ็ดชั้นฉาย 
 ลงกระดานหารคูณแลวทูลทาย ดีกับรายราวครึ่งพอกึ่งกัน 



 ๓๐ 
 

  

  ฝนวาไดไปทะเลเที่ยวเรรอน จําจะจรจากไกลไอศวรรย 
 แลวขึ้นเกาะเหาะเหินเจริญครัน จะลือล่ันโลกาทั้งธานี 
 ซึ่งชูชวงดวงแกวแววสวาง คือคูสรางพระธิดามารศรี 
 จะไดชมสมสองครองบุรี เปนโมลีโลกาสถาพร ฯ 

(พระอภัยมณี) 
 

คําวา “โฉลก” “อุษาโยค” “จันทรเจ็ดชั้นฉาย”  นี้เปนคําภาษาโหร ซึ่งคนใดที่ไมมีความรูเกี่ยวกับ
โหราศาสตรจะไมรูจักคําเหลานี้เลย นั่นยอมแสดงวาสุนทรภูมีความรูในเรื่องนี้เปนอยางดี 

คําวา “โฉลก” หมายถึงโชคตามดวงชะตาวาอยูในราศีอะไร 
“อุษาโยค” หมายถึงเวลาใกลรุง 
“ยามเจ็ดชั้นฉาย” ถือเปนฤกษดีตามตําราโหราศาสตร 
“ชั้นฉาย”    เปนการสังเกตเวลาดวยการวัดอยางหนึ่ง   คือเอาเทาวัดเอาเงาที่บังตัวเองในขณะยืน

กลางแจง อาจจะกลางแสงแดดหรือแสงจันทรก็ได คร้ังโบราณกําหนดเวลาดวยการวัดเงานั้นเปนชวงเทา 
คือ 

“๑ ชั้นฉายเทากับเงายาวชั่วรอยเทา มีพิกัดอัตราดังนี้  คือ ๑๐ อักษร เปน ๑ เมล็ดงา   ๔ เมล็ดงา 
เปน ๑ เมล็ดขาวเปลือก    ๔ เมล็ดขาวเปลือก เปน ๑ องคุลี    ๑๕ องคุลี เปน ๑ ชั้นฉาย”  (คุรุสภา ๒๕๒๓ : 
๓๕) 

 

เบญจเพส 
คํากลอนในนิทานเรื่องพระอภัยมณีตอนที่คัดมาขางลางนี้ เปนตอนที่นางสุวรรณมาลีและสิน

สมุทรพบกับศรีสุวรรณแลวพากันเขาเฝาทาวทศวงศ         ทาวทศวงศเมื่อทอดพระเนตรเห็นนางสุวรรณ
มาลีและสินสมุทร ก็ใหเกิดความของพระทัยวานางสุวรรณมาลีก็ยังดูเหมือนสาวรุนดรุณี เหตุใดจึงมีโอรส
เติบใหญเทาสินสมุทรได ทาวทศวงศจึงตรัสถาม นางสุวรรณมาลีก็ทูลวา 
 

   ยุพยงทรงฟงรับส่ังถาม ใหเขินขามคิดพรั่นประหวั่นไหว 
 ไมเคยปดอดสูอยูในใจ แข็งฤทัยทูลความไปตามเกิน 
 ชันษาขายี่สิบส่ีเศษ เบญจเพสจึงตองตกระหกระเหิน 
 อังคารเขาเสารทับแทบยับเยิน ใหเผอิญพลาดพลัดพระภัศดา 
 ยังอยูแตแมลูกเปนเพื่อนยาก กําจัดจากบิตุรงคพระวงศา 
 แลวเลี้ยวลดปดโปทําโศกา สอ้ืนออนซอนหนาระอาอาย ฯ 
(พระอภัยมณี) 
 



 ๓๑ 
 

  

เกี่ยวกับเร่ือง “เบญจเพส” นี้ เปนสวนหนึ่งของการหา “ตนุเศษ” ซึ่งเปนภาษาโหรใชพยากรณใน
ดวงชะตาเจากําเนิด คือทานประมาณอายุขัยของบุคคลไว ๗๕ ป เปนบรรทัดฐาน จัดแบงเปน ๓ ระยะ
ดวยกัน 

ระยะแรกเรียกวา “ปฐมวัย” จากอายุ ๑ ป ถึง ๒๕ ป 
ระยะที่สองเรียกวา “ทุติยวัย” จากอายุ ๒๕ ป ถึง ๕๐ ป 
ระยะที่สามเรียกวา “ตติยวัย” นับจากอายุ ๕๐ ป ถึง ๗๕ ป 
แตถาหากอายุเกิน ๗๕ ป ก็กลับมาตั้งตนที่ปฐมวัยอีก 
“เบญจเพส” เปนวัยที่อยูในเกณฑปฐมวัย แปลตามศัพทวายี่สิบหา (มาจากคําวาปญจวีสะ) แต

ในทางโหราศาสตร ยังแบงวัยจากอายุ ๑ ถึง ๒๕ ออกเปน ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ๔ เดือน  จากอายุ ๑๖ ป ๘ 
เดือน จนถึงอายุ ๒๕ ป ตามกลอนขางตนบงวาพระอังคารเขาเสวยอายุ และพระเสารโคจรทับลัคนา 
พิเคราะหดูจากตําราโหรของ เทพย สาริกบุตร (๒๕๒๕ : ๙๕) ที่เขียนอธิบายเรื่อง “อัฐเคราะหและลัคนา” 
ไววาในบรรดาดาวเคราะหที่โคจรทับลัคนาในดวงของเจาชะตานั้น มีอยูแหงหนึ่งเขียนวา 
 

 อนึ่งพระเสารมาพองตองภุมเมศ อังคารประเวศเล็งลัคนาหมาย อาทิตยถูก
อังคารทานภิปราย  อังคารตองอาทิตยตายตามตํารา ฯ 

 

แสดงวานางสุวรรณมาลีเกิดวันอาทิตย ในชวงนี้พระอังคารเขาเสวยอายุ และพระเสารโคจรทับ
ลัคนา ตองประสบเคราะหกรรมปางตาย ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาสุนทรภูทราบวาลัคนาตาง ๆ นั้นจะมีผล
ทําใหเจาชะตาเปนเชนไรบาง 
 

วันอมฤตโชค 
ในนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนที่ ๒๓ คือตอน “พระอภัยมณีอภิเศกกับนางสุวรรณมาลี” 

มีเนื้อเร่ืองตอนหนึ่งคือตอนที่พระอภัยมณีไดครองกรุงผลึกแลว แตนางสุวรรณมาลีกลับหนีพระอภัยมณีไป
บวชเปนชีอยูบนเขา แมวาพระอภัยมณีจะตามไปออนวอนขอใหสึกออกมาอภิเศกกี่คร้ังกี่หนก็ตามนางก็
ปฏิเสธอยูรํ่าไป มีอยูคราวหนึ่งพระอภัยมณีแนะกับนางวา 
 

  พระฟงนางชางฉลาดไมพลาดเพลี่ยง รูหลีกเลี่ยงหลายทํานองคลองนักหนา 
 จึงแกลงตรัสตัดคําวาธรรมดา วิสัยสามัญทั่วทุกตัวคน 
 ที่รักกันสรรเสริญเจริญสิ้น ที่ชังนินทาแกลงทุกแหงหน 
 การทั้งหลายรายดีมิไดพน จะกลัวคนครหาวากระไร 
 ฤกษวันนี้สี่คํ่าเปนอํามฤก ใครบวชสึกสิ้นวิบัติปถไหม 
 อยารอราชาฉวยฉันขัดใจ จะอุมไปกระนั้นดอกบอกจริงจริง ฯ 

(พระอภัยมณ)ี 



 ๓๒ 
 

  

 

ดังไดกลาวมาแลวแตตนวาเรื่องของโหราศาสตรมีหลายสาขา  มีทั้งทํานายฝน  ดูลายมือ   ฤกษพิธี
ตาง ๆ   ผูกดวง  ดูโชคลาง ฯลฯ  ในปจจุบันก็ยังนับรวมไปถึงการดูไพ  ดูเลือดลม โดยเฉพาะในเรื่องการดู
ฤกษยามแลว  เปนที่เชื่อถือกันมานานวาในการทํางานพิธีมงคลตาง ๆ นั้นจะตองมีฤกษในการประกอบพิธี 
เปนตนวา ปลูกบาน ข้ึนบานใหม โกนจุก แตงงาน  ตลอดจนถึงการลาสิกขาก็จะตองหาฤกษหายามกัน
ทั้งนั้น เมื่อพระอภัยมณีไปวอนนางสุวรรณมาลีใหสึกจากฤๅษี จึงไดแนะวาวันที่ไปหานางนั้นเปนวันฤกษดี
แลว  ถา “ใครบวชสึกสิ้นวิบัติปถไหม” 

ในพระราชนิพนธรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ ๕ ตอนอภิเศกพระรามและนางสีดาก็มีปรากฏวาทาวชนก
จักรวรรดิ์มีพระราชดํารัสใหขุนโหรหาฤกษอภิเศก ซึ่งโหรก็ไดทูลวาดังนี้ 
 

  ขุนโหรรับส่ังไท ภูธร 
 คูณคิดตามพยากรณ ตรวจแลว 
 เทวาประชุมจร จันทรจัก ตรีเอย 
 รุงสิบหกชั้นแผว ฤกษนั้นพลันถวาย ฯ 
  ทรงสดับโหรใหฤกษ จันทรตรี 
 ตรัสส่ังสุรเสนี ใหญนอย 
 เร็วเรงจัดปรางศรี โศภิต  ผองแฮ 
 อํามาตยรับส่ังคลอย จัดพรอมเกณฑการณ 

(พระราชนพินธโคลงรามเกยีรติ์ในรัชกาลที ่๕) 
 

คําวา “สี่คํ่าเปนอํามฤต” ในพระอภัยมณี และคํา “จันทรตรี” ในพระราชนิพนธรามเกียรติ์นี้
กําหนดขึ้นดวยการนับดิถีข้ึนหรือแรม ถาหากวาขึ้นหรือแรมนั้นเปนวันสามค่ํา และวันนั้นตรงกับวันจันทร 
ตามตําราโหรทานเรียกฤกษนี้วาเปน “วันจันทรตรี” อันถือวาเปนวันอมฤตโชค  (อํามฤต ก็เขียน) ชอบให
ประกอบการมงคลตาง ๆ นอกจากจันทรสามค่ําแลวยังมีวันอื่นอีกตามที่สุนทรภูไดกลาวไวแลวขางตน ซึ่ง
เขาใจวาเปนหลักเกณฑที่โหราจารยแตเกากอนไดพยายามตรวจตราคนความาเปนเวลานานนับพัน ๆ ป จึง
ไดวางไวเปนตําราใหพึงทราบวาวันใดเปนวันอันเหมาะสมสําหรับประกอบงานมงคล ซึ่งตามตํารากําหนด
เรียกวา วันอมฤตโชค ๑  วันสิทธิโชค ๑ และวันมหาสิทธิโชค หนึ่ง  สําหรับวัน “อมฤตโชค” นั้น มีกลาวไวใน
ตําราโหร (เทพย สาริกบุตร ๒๕๐๓ : ๓๕) ดังนี้ 

 

  อัษฏาสุริเยศแจง จันทรตรี 
 ภุมเมศเกาโดยมี กลาวไว 
 พุธสองสี่ครูสี่ ศุกรหนึ่ง 
 เสารฮาอมฤตใช โชคลวนศุภผล ฯ 



 ๓๓ 
 

  

 

ซึ่งอธิบายความไดวา วันอาทิตยข้ึนหรือแรม ๘ คํ่าก็ดี วันจันทรข้ึนหรือแรม ๓ คํ่าก็ดี วันอังคารขึ้นหรือแรม 
๙ คํ่าก็ดี วันพุธขึ้นหรือแรม ๒ คํ่าก็ดี วันพฤหัสบดีข้ึนหรือแรม ๔ คํ่าก็ดี วันศุกรข้ึนหรือแรม ๑ คํ่าก็ดี วันเสาร
ข้ึนหรือแรม ๕ คํ่าก็ดี เปนวันอันควรประกอบการมงคล ถือเปนวันที่จะทําใหบังเกิดลาภผล 

คํากลอนของสุนทรภูตอนที่พระอภัยมณีกลาวกับนางสุวรรณมาลีวา “ฤกษวันนี้สี่คํ่าเปนอํามฤต” 
จึงหมายถึงวันพฤหัสบดี แตจะเปนขางขึ้นหรือขางแรมมิไดกลาวไว  อยางไรก็ตามก็ถือวาเปนวันอมฤตโชค
ตามตําราทั้งสิ้น จากเกณฑอันควรแกการประกอบงานมงคลอันนี้ เปนหลักเกณฑใหญในการหาฤกษงาม
ยามดีแตโบราณกาล นับวาเปนคูมือของโหราจารยแทบทุกทาน เวนแตวาแตละทานแตละตําราจะมีวิธีการ
เขียนฤกษวันอมฤตโชคแตกตางกันไปเทานั้น หากแตวันที่กลาวถึงจะตรงกันหมด เชน 
 

  วันอาทิตยแปดค่ําอาง อํามฤต  โชคแฮ 
 จันทรสามภุมตฤก ตรวจเกา 
 พุธสองสี่วันพฤ หัสบ ดีนา 
 ศุกรหนึ่งเสารหาเรา เรงใหสวัสดี ฯ 

(เทพย   สาริกบุตร ๒๕๐๓ : ๓๗) 
 

  ตรีจันทสรรพสิทธิเกา ภุมเมนทร 
 พุธทวะอัฐสุริเยนท เลอศลน 
 พฤหัสจตุราเกณฑ ศุกรคํ่า หนึ่งนา 
 เสารยั่วสถาพรพน โชคใชไดเสมอ ฯ 

(เทพย   สาริกบุตร ๒๕๐๓ : ๖๘) 
 

  ผองพนอันตรายตรีจันทร สรรพสิทธิเกาภูเมษ 
 พุธวัตอัฐสุริเยนเลิศลน พฤหัสจัตตุเกณฑ 
 ศุกรหนึ่งเสารหาพระ พรรณโชคใชใครเสมอ 

(อุรคินทร   วิริยะบูรณะ ๒๕๐๓ : ๑๒๕) 
 

วันมหาสิทธิโชค 
ดังไดกลาวไวในเรื่อง “วันอมฤตโชค” แลววา วันที่เหมาะสมสําหรับจะทําการมงคลนั้น ไดแก วัน

อมฤตโชค วันสิทธิโชค และวันมหาสิทธิโชค 
คํากลอนที่แสดงถึงความมีภูมิรูของสุนทรภูเกี่ยวกับวันเหลานี้  มิใชจะมีปรากฏแตเฉพาะวัน         

อมฤตโชคเทานั้น แตเร่ืองเกี่ยวกับ “วันมหาสิทธิโชค” ก็ยังไดปรากฏในนิทานเรื่องพระอภัยมณีดวยเชนกัน 
และหลักฐานอันนี้เองเปนเหตุผลยืนยันวาสุนทรภูมีความรูเกี่ยวกับโหราศาสตรอยางแนนอน ตอนที่เอยถึง



 ๓๔ 
 

  

วันมหาสิทธิโชคนี้ เปนตอนที่นางละเวงจะอภิเศกเจามังคลา โอรสอันเกิดแตพระอภัยมณีใหครองกรุงลังกา
แทนนั้น นางไดไปหาบาทหลวงใหชวยหาฤกษให  บาทหลวงใหฤกษครองเมืองดังนี้ 
 

  
 
  ฝายฝรั่งสังฆราชพระบาทหลวง ลงเลขดวงลักษณจันทรดูชันษา 
 จึงวาเดือนนี้ฤกษเบิกราชา  ขึ้นสิบหาคํ่านั้นเปนวันดี ฯ 

(พระอภัยมณี) 
 

ในเรื่องที่เกี่ยวกับวัน “มหาสิทธิโชค” นี้  เทพย   สาริกบุตร (๒๕๐๓ : ๓๕) ไดใหฤกษไวดังนี้ 
 

“มหาสิทธิโชค” 
  สิบส่ีทวาทศทั้ง สุริยจันทร 
 ภุมเมศสิบสามสรรพ เลิศลวน 
 พุธสี่เจ็ดชีวัน ศุกรสิบ 
 เสารสิบหาสิทธิถวน เที่ยงแทมหาวัน ฯ 
 

อธิบายไดวา วันมหาสิทธิโชคนี้ กําหนดจากวันอาทิตยข้ึน-แรม ๑๔ คํ่า จันทรข้ึน-แรม ๑๒ คํ่า 
อังคารขึ้น-แรม ๑๓ คํ่า พุทธขึ้น-แรม ๔ คํ่า พฤหัสข้ึน-แรม ๗ คํ่า ศุกรขึ้น-แรม ๑๐ คํ่า เสารข้ึน ๑๕ คํ่า 
สําหรับวันอาทิตยข้ึน-แรม ๑๔ คํ่านั้น ควรใชแตเพียงขึ้น ๑๔ คํ่าเทานั้น เชนเดียวกับวันอังคารขึ้น ๑๓ คํ่า 
ควรใชเพียงขางขึ้นเทานั้น  เพราะในวันนั้นใกลวันที่ดวงจันทรเต็มดวงอยูแลว   ถาเปนขางแรมก็แทบจะไมมี
แสงเอาเสียทีเดียว สวนวันพุธ ๘ คํ่านั้นใชไดทั้งขางขึ้นและขางแรม พฤหัสบดีใชไดทั้งขางขึ้นและขางแรม ๗ 
คํ่า ศุกร ๑๐ คํ่านั้นสมควรจะใชเพียงขางขึ้น  

สวนเสาร ๑๕ คํ่านั้นใชไดแตเพียงขางขึ้น เพราะตรงกับวัน “ปูรณจันทร” คือวันเพ็ญเต็มดวงนั่นเอง 
ซึ่งนับวาเปนวันที่ดียิ่ง คํา “ขึ้นสิบหาคํ่านั้นเปนวันดี” ซึ่งปรากฏในคํากลอนของสุนทรภูคงจะหมายถึง
เสารข้ึน ๑๕ คํ่า อันเปนวันปูรณจันทรนั่นเอง  

ฤกษ “เสารสิบหา” นี้ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง อาทิ เสภาขุนชางขุนแผน ปรากฏวาขุนแผน
ใชวันนี้เปนวันตีดาบฟาฟน ดังปรากฏในเสภาตอนนี้วา  
 

  พอกระทั่งฤกษเขาเสารสิบหา 
 ก็ตัดไมปลูกศาลขึ้นเพียงตา แลวจัดหาสาระพัดเครื่องบัดพลี 
 เทียนทองติดตั้งเขาทั้งคู ศีรษะหมูเปดไกทั้งบายศรี 
 เอาสุมทั่งตั้งไวในพิธี เอาถานที่ตองอยางวางในนั้น 
 ชางเหล็กดีฝมือลือทั้งกรุง ผาขาวนุงผาขาวหมดูคมสัน 



 ๓๕ 
 

  

 วางสายสิญจนเสกลงเลขยันต คนสําคัญคอยดูซึ่งฤกษดี 
(เสภาขุนชางขนุแผน)  

 

เมื่อพิจารณาวัน “มหาสิทธิโชค” ในตําราโหราศาสตรเลมอ่ืน ๆ แลว ก็มีเนื้อความอยางเดียวกัน 
เชน  
 

  สุริยนสิบส่ีไซร มหาสิทธิ  โชคแฮ 
 จันทรสิบสองสัมฤทธิ์ รุงแท 
 ภุมมาสิบสามทิศ พุธสี่ 
 ครูเจ็ดสิบศุกรแล สิบหาเสารี ฯ 

(คุรุสภา ๒๕๒๓ : ๔๕) 
 

  ศุกรสิบเสารหามหาวัน สิบส่ีสุริยสรรพโชคใช 
 พุธสิบสองจันทรครู เจ็ดภูมเมษสิบสาม 
  ไดโชคขึ้นสรรเสริญ สิบส่ีครูภูมมิเลิศแลว 
 จันทรสิบหาเสารชูสิทธิ โชควันฤกษเปดสิบหา 

(อุรคินทร  วิริยะบูรณะ ๒๕๐๓ : ๑๒๕) 
 

ดาราศาสตร 
ในเรื่องของดาราศาสตรนี้บางก็วาเปนสวนหนึ่งของวิชาโหราศาสตร สุนทรภูไดแสดงภูมิรูของทาน

เกี่ยวกับเร่ืองดวงดาวตาง ๆ   ไวในพระอภัยมณีตอนหนึ่งอยางละเอียดและถูกตอง    แสดงใหเห็นวาเรื่อง
ดาราศาสตรนั้นสุนทรภูก็มีความรูไมนอยไปกวาเรื่องอื่น ๆ ผูเขียนจึงไดนํามากลาวรวมไวในเรื่องของ
โหราศาสตรเปนการแถมทายใหดวย ตอนที่คัดมานี้เปนตอนที่นางสุวรรณมาลีชมดาวรวมกับสินสมุทรและ
อรุณรัศมี ทานเขียนไววาดังนี้ 
 

  ดูโนนแนแมอรุณรัศมี ตรงมือชี้ดาวเตานั่นดาวไถ 
 โนนดาวธงตรงหนาอาชาไนย ดาวลูกไกเคียงอยูเปนหมูกัน 
 องคอรุณทูลถามพระเจาปา ที่ตรงหนาดาวไถชื่อไรนั่น 
 นางบอกวาดาวธงอยูตรงนั้น ที่เคียงกันเปนระนาวชื่อดาวโคลง 
 แมนดาวกามาใกลในมนุษย จะมวยมุดมรณาเปนหาโหง 
 ดาวดวงลําสําเภามีเสากระโดง สายระโยงระยางหางเสือยาว 
 นั่นแนแมดูดาวจรเข ศีรษะเรหกหางขึ้นกลางหาว 
 ดาวนิดทิศพายัพดูวับวาว เขาเรียกดาวยอดมหาจุฬามณี  



 ๓๖ 
 

  

 โนนดาวคันชั่งชวงดวงสวาง ที่พรางพรางพรายงามดาวหามผี 
 หนอนรินทรสินสมุทรกับบุตรี เฝาซักซี้ซักถามตามสงกา ฯ 

(พระอภัยมณ)ี 
 

ในทางดาราศาสตร ดาวเตา หรือเรียกกันวาดาวหัวเตาเปนกลุมดาว ๓ ดวง ฝร่ังเรียกวา ดาว Little 
bear คือเห็นเปนหมี สวนคนไทยเราเห็นเปนคันไถ มุมของดาวไถที่เรียกวาเหล็กผาลนั้นจะเปนมุมชี้ไปทาง
ตะวันออกเสมอ ซึ่งคนแตกอนใชเปนทิศบอกทางเหมือนดูจากดาวเหนือ 

ดาวธง เปนกลุมดาว ๗ ดวงโยงเปนธง   ดาวอาชาไนย หรือดาวมา ก็มี ๗ ดวงเชนกัน   เห็นเปนรูป
หัวมา มีผมชี้ออกมาอีก ๒ ดวง เหนือดาวมาขึ้นไปจะเห็นเปนกลุมดาวลูกไก เปนดาว ๘ ดวง และใกล ๆ กับ
ดาวลูกไกก็เปนดาวแมไก ซึ่งเปนกลุมดาว ๓ ดวง  

ดาวโลง เปนกลุมดาวที่อยูทางทิศตะวันออก ดาวกาจะมองเห็นเปนรูปกากําลังบิน ถาโคจรมาใกล 
ๆ โลก ก็จะเกิดโรคระบาด อันเปนความเชื่อที่สุนทรภูพรรณนาไว ดาวสําเภาหรือดาวสําเภาทองมี ๓ ดวง ถา
โยงจากหัวสําเภาไปทางทายสําเภาก็จะเปนรูปหางเสือยาว ดาวจระเขเปนกลุมดาว ๗ ดวง ฝร่ังเรียกวา 
Great bear ระหวางเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายนซึ่งทองฟาแจมใสดาวจระเขจะขึน้ตัง้แต
หัวค่ํา พอตกดึกก็เร่ิมหันศีรษะลง เอาหางขึ้น กลุมดาวจระเขจะชี้ทิศทางทิศเหนือ จึงเปนเครื่องหมาย
กําหนดทิศทางได 

ดาวมหาจุฬามณี    เปนดาวอยูทางทิศพายัพ   ถึงแมจะเล็ก  แตก็มีประกายวับวาว   คนสมัย
โบราณเชื่อกันวาบรรจุพระธาตุขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดาวคันชั่ง เปนกลุมดาวอยูทางทิศใต
เสมอ เปนดาวที่มีแสงแจมใส ๒ ดวงขนานกัน มีลักษณะเหมือนคันชั่งที่มีลูกตุม สวนรูปซึ่งเปนรูปส่ีเหลี่ยม
เหมือนวาวปกเปา ตรงทางหางจะชี้ทางทิศใตเสมอ  

จะเห็นไดวาดาวทั้งหมดที่สุนทรภูพรรณนาไวนี้ มีความถูกตองทั้งชื่อตําแหนงและลักษณะของดาว
แตละดวงทั้งสิ้น ที่นายกยองในความเปนอัจฉริยะของทานก็คือ การที่ทานไดนําชื่อดาวตาง ๆ เหลานี้มา
บรรจุไวในคํากลอนไดอยางไพเราะไดเนื้อถอยกระทงความ  และยังแทรกความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวของคน
ในสมัยนั้นไวเปนเกร็ดความรูใหผูอานไดทราบอีกดวย     แสดงวาทานจะตองรอบรูดานดาราศาสตรดีพอตัว
ทีเดียว มิฉะนั้นแลวก็คงจะพรรณนาดาวตาง ๆ นี้ไมถูกตองเปนแน 

จากที่ไดยกคําอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองโหราศาสตรที่เขียนโดยโหราจารยผูมีความรูมาเปรียบเทียบ
ประกอบคํากลอนของสุนทรภูตามลําดับขางตนแลวนั้น ทําใหแนใจวา “สุนทรภู” จะตองมีความรูเร่ือง
โหราศาสตรเปนอยางดียิ่ง เพราะผูที่ไมเคยศึกษาวิชาดานนี้มากอน ยอมจะไมมีวันที่จะทราบถอยคําเฉพาะ
ของโหรเชนนี้ไดเลย นอกจากตัวอยางที่นํามากลาวไวตอนตนแลว ในวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ของทานก็ยัง
ปรากฏมีคําทางโหรใชอยูมาก ยกตัวอยาง เชน คําราหูทับลัคน อาทิตยโคจรถึงราหู ฯลฯ ดังที่สุนทรภูเขียน
ไวใน “รําพันพิลาป” วา 



 ๓๗ 
 

  

 

  โอยามจนลนเหลือส้ินเสื่อหมอน สูซุมซอนเสียมิใหใครใครเห็น 
 ราหูทับยับเยินเผอิญเปน  เปรียบเหมือนเชนพราหมณชีมณีจันทร 
 

หรืออีกตอนหนึ่งที่วา 
  ตองขัดเคืองเรื่องราวดวยคราวเคราะห จวบจําเพาะสุริยาถึงราหู 
 ทั้งบานทั้งวังวัดเปนศัตรู แมนขืนอยูยากเย็นจะเห็นใคร 
 

อาจเปนเพราะชะตาชีวิตที่ข้ึนๆ   ลงๆ  ของทานที่ทําใหสุนทรภูตองการศึกษาวิชาโหรดวูาเพราะเหตุ
ใดโชคจึงไดเลนตลกกับทานเสมอ หรือบางทีอาจจะเปนเพราะความเปนคนใฝหาวิชาความรูของทานเองก็
เปนได ที่สําคัญสุนทรภูไดนําสิ่งที่ตนรูนั้นสอดแทรกไวในวรรณกรรม ทําใหผูอานไดรับทั้งสุนทรียภาพทาง
ภาษาและความรูประกอบกันไปดวย ผูเขียนจึงเชื่อวาวรรณกรรมของสุนทรภู จะคงความเปน “อมตะ” อยู
เชนนี้ตลอดไปอยางแนนอน  
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         ธงชัย   ดิษโส 

* 
 

 ขนมไทยถือวาเปนมรดกอนัมีคาของชาติอยางหนึ่ง เพราะสะทอนภาพความประณตี งดงามและ
ความละเอยีดออนในการปรุงเเตงจากฝมือของสตรีไทย  รวมทัง้มีเอกลักษณอันโดดเดนในเรื่องของรสชาติ
ที่อรอยกลมกลอม อันเกิดจากการสรรหาเครื่องปรุงทีผ่สมผสานกันไดอยางลงตวั  จนเปนที่ถกูปากถูกลิ้น
ของคนไทยเเละคนตางชาตทิี่ไดมีโอกาสลิม้ลองขนมไทย 

ในปจจุบันขนมไทยไดลดบทบาทความสําคัญไปจากสังคมไทย  เยาวชนรุนใหมนอยคนที่จะรูจัก
ขนมไทยเกือบทั้งหมด     บางคนที่รูจักก็เปนเพียงการรูจักแตชื่อขนมเทานั้น   ไมมีโอกาสไดเห็นเเละ        
รับประทานของจริง   ทั้งนี้เนื่องมาจากคนที่มีฝมือในดานการทําขนมไทยมีนอย  สวนใหญมักจะเปนผูเฒาผู
แกที่วางมือจากการทําขนมแลว  ลูกหลานที่มีอยูก็ไมยอมสืบทอดฝมือการทําขนมตอ     ประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนเเปลงไปตามระบบสากลมากขึ้น ผูคนตางดิ้นรนทํางานหาเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัว  ผูหญิงตองทํางานนอกบาน  มีบทบาทในสังคมมากขึ้น  ทําใหไมมีเวลาที่จะทุมเท
ใหกับงานครัว เชน  การทําขนมไทยไปทําบุญถวายพระ  หรือเเจกจายกันในหมูญาติพี่นองในงานเทศกาล
ตาง ๆ  ฯลฯ  อีกทั้งคานิยมตะวันตกไดเขามามีบทบาทมากขึ้น  ดังจะเห็นไดจากการที่คนไทยนิยม
รับประทานขนมปง  และขนมอบของชาวตะวันตก  เพราะสามารถทําไดงายเเละรวดเร็ว ส่ิงเหลานี้คือปจจัย
ที่ทําใหขนมไทยในอดีตหลายชนิดเลือนหายไป  และบางชนิดที่เหลืออยูก็ไมมีใหเห็นและรับประทานไดงาย
เหมือนกับขนมของตะวันตก   สภาพการณเชนนี้อาจสงผลใหขนมไทยเลือนหายไปจากสังคมไทยในที่สุด 

คุณคาและความสําคัญของขนมไทยไดเปนที่กลาวถึงกันมากยิ่งขึ้น   เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทรงจัดทําหนังสือ  “ขนมลูก ๆ ทองเเดง”  เผยเเพรสูตรขนมโบราณชุดทองทั้ง  ๙  
ชนิดตามชื่อลูก ๆ ของทองแดง  ไดแก  ทองชมพูนุท  ทองเอก  ทองมวน  ทองทัต  ทองพลุ  ทองหยิบ  
ทองหยอด  ทองอัฐ  และทองนพคุณ  พระองคทรงกลาวถึงวัตถุประสงคในการเผยแพรสูตรขนมโบราณชุด
ทองทั้ง  ๙  ชนิดใหคนไทยยุคปจจุบันไดรูจัก  ดังความตอนหนึ่งที่ปรากฏใน “คําชวนชิม”  วา 

 

                                                  
* นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 ๓๙ 
 

  

 … เปนโอกาสเหมาะที่จะไดนําขนมทั้ง  ๙  ชนิดมาเผยเเพรใหคนไทยยุคปจจุบัน 
รูจักเพราะขนมไทยโบราณชุดทองชุดนี้    นอกจากชื่อไพเราะเเลว   ยังมีรสชาติ 
อรอย  รับประทานไดไมรูเบื่อ  

การนําสูตรขนมโบราณทั้ง  ๙  ชนิดมาเผยแพร  เปนการยกยองเชิดชู 
ปญญาไทยใหปรากฏ  ถือเปนการรักษาสมบัติวัฒนธรรมสวนหนึ่งของชาติให 
ยั่งยืน  ใหอนุชนรุนหลังไดรูคุณคาและรักษาสมบัติชิ้นนี้ใหดํารงอยูสืบตอไป 

     (เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และคนอื่น ๆ  ๒๕๔๕ : ๓) 
 

จากขอความหนึ่งขางตนที่วา   “การนําสูตรขนมโบราณทั้ง  ๙  ชนิดมาเผยแพร  เปนการยกยอง
เชิดชูปญญาไทยใหปรากฏ …” นั้น  เเสดงใหเห็นวาการทําขนมไทยตองอาศัยสติปญญาอันชาญฉลาด
ของคนไทยในการประดิษฐคิดคนขนมไทยใหมีหลากหลายชนิด         และมีเอกลักษณเฉพาะตัวทั้งในดาน
รสชาติและ    รูปลักษณอันสวยงามที่ไมเหมือนกับขนมของชาติอ่ืนๆ   ปญญาไทยในการทําขนมนั้นไดอยูคู
กับสังคมมา ชานาน  และไดส่ังสม  ปรับเปลี่ยน  พัฒนา  และถายทอดปญญาอันชาญฉลาดนี้ใหแกอนุชน
รุนหลังรุนเเลวรุนเลา   สงผลใหปญญาไทยเหลานั้นบมเพาะผานกาลเวลาและกระบวนการขัดเกลาใหมี
ความสอดคลองกับสภาพสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัย    จนกลายเปน  “ภูมิปญญาไทย”  ที่เยาวชนรุนใหม
ควรคาแกการศึกษาและอนุรักษไวใหคงอยูสืบไป 

การศึกษาภูมิปญญาไทยในดานตาง ๆ จากวรรณกรรมนั้น  นับเปนวิธีการหนึ่งทีท่าํใหอนชุนรุนหลงั
ไดเห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษ  และไดเห็นถึงรากเหงาอันเเทจริงของตนเอง   เเมวาสภาพสังคม  
“โลกาภิวัตน”  ในปจจุบันที่ทําใหเราตองดํารงชีวิตในลักษณะที่เปนสากลตามเเบบสังคมตะวันตกมาก
ยิ่งขึ้น   เราอาจไมสามารถใชชีวิตตามแบบอยางภูมิปญญาไทยไดทั้งหมด   แตอยางนอยการที่เราไดรับรูภูมิ
ปญญาไทยในอดีตที่ปรากฏในวรรณกรรม  ก็สามารถทําใหเราไดตระหนักถึงสิ่งที่คูควรเเละเหมาะสมกับ
สภาพชีวิตตามแบบวิถีไทยไดเปนอยางดี     เราสามารถเลือกภูมิปญญาไทยบางอยางมาประยุกต
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันได   เพื่อเปนการอนุรักษภูมิปญญานั้นไว  และเพื่อเปนการใช
ภูมิปญญาไทยที่บรรพบุรุษไดส่ังสมมาใหเกิดประโยชนสูงสุด   

มีวรรณกรรมไทยหลายเรื่องที่กลาวถึงขนมไทย  และขนมไทยในวรรณกรรมนั้นก็ไดสะทอนใหเห็น
ภูมิปญญาไทยหลายดานดวยกัน  ตามที่จะกลาวถึงดังตอไปนี้ 
 

ขนมในวรรณกรรม : ภาพสะทอนภูมิปญญาไทย 
 จากหลักฐานทางวรรณกรรมไทย พบวา “ขนมตม” เปนขนมชนิดเเรกที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง
ไตรภูมิพระรวง   ตอนที่กลาวถึงปญจมกัณฑ  ในสวนที่วาดวยเรื่องของพระเจาอโศกมหาราช   ดังขอความที่วา 
 

 กาลวันหนึ่งพระองคจิงใหหาเขาหนมตมได ๑๖,๐๐๐  ลูก  พระองคจิงถอดแหวน 



 ๔๐ 
 

  

พระธํามรงคดวงหนึง่ออกจากพระกรแหงพระองค  พระองคจิงใสเขาในเขาหนม 
นั้น    แลวพระองคจิงเอาเขาหนมอนัที่ใสแหวนนัน้วางไวเหนือเขาหนมทั้งหลาย 
นั้น …     

(กรมศิลปากร  ๒๕๒๘ : ๑๑๐) 
 
ขนมตมเปนขนมเพียงชนิดเดียวที่กลาวถึงในวรรณกรรมสมัยกรุงสุโขทัย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะขนม

หวานในสมัยสุโขทัยคงมีไมมากนัก  เเตที่มีมากเปนพิเศษเห็นจะไดแก  “ผลไม”  ดังที่ในหลักศิลาจารึก
หลายหลักในสมัยนี้ไดกลาวถึงปาผลไมไวมากมาย  เชน  ปาออย  ปาแตงมิง  ปากลวย  ปาขนุน  ปามะมวง ปา
พราว     ปามะขวิด  ปาหวา  เปนตน  คนในสมัยสุโขทัยจึงรับประทานผลไมเหลานี้แทนขนมหวาน  (กอบแกว  
นาจพินิจ  ๒๕๔๓ : ๔๕) 

สวนผสมของขนมตมในสมัยกรุงสุโขทัยประกอบดวยแปงขาวเหนียวตําปนแลวผสมกับน้ําตาล
เทานั้น   ตอมาจึงมีผูคิดคนสอดไสมะพราวเขาไป  (มณเฑียร  ศุภลักษณ  ๒๕๔๑ : ๑๒)  การทําขนมตมใน
สมัยนี้จึงสะทอนใหเห็นภูมิปญญาของคนไทยในสมัยกรุงสุโขทัยที่รูจักนําผลผลิตที่มีอยางอุดม
สมบูรณในทองถิ่นมาเปนสวนผสมในการทําขนม  คือ  แปง  น้ําตาล  และมะพราว    ดวยเหตุที่
สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม  บานเมืองอุดมสมบูรณ  ทํานาเพียงพอตอการบริโภค  ไดผลผลิตเปน
จํานวนมาก  จึงนําผลผลิตที่ไดมาแปรรูปเปนแปงผสมผสานกับผลิตผลอ่ืน ๆ ที่มีมากในทองถิ่น  ไดแก   
มะพราวและน้ําตาลมะพราว   นอกจากจะเปนการนําผลผลิตที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนในการ
ดํารงชีวิตแลว ยังเเสดงใหเห็นวิถีชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ผูคนดํารงชีวิตแบบพออยูพอกินตาม
อัตภาพ ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจด้ังเดิมอันเปนรากเหงาของภูมิปญญาไทยที่ควรคาแกการนํามาใชทามกลาง
สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน   

การใชแปง  น้ําตาล  และมะพราวเปนสวนผสมของขนมมีมาเร่ือยๆ จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนกลาง    ในสมัยนี้ความสัมพันธของไทยกับตางประเทศกระชับเเนนแฟนยิ่งขึ้น  ชาวตางชาติไดเดิน
ทางเขามาในกรุงศรีอยุธยาเปนจํานวนมาก  จึงทําใหมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันขึ้น วัฒนธรรมการทํา
ขนมก็เปนวัฒนธรรมหนึ่งที่มีการเเลกเปลี่ยนกัน  ดังจะเห็นไดวาในระยะเเรก ๆ นั้นวัฒนธรรมการทําขนมได
เขามามีบทบาทในราชสํานักเปนอยางมาก  และชาวตางชาติผูมีบทบาทตอการเปลี่ยนขนมไทยที่มีมาเเต
เดิมก็คือนางมารี ปนยา เดอ  กียมาร หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม  “ทาวทองกีบมา”   ซึ่งเปนผูสอนใหชาว
ไทยทําขนมหวานชนิดตาง ๆ อาทิ ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด  ขนมทองโปรง  ขนมทองพลุ  ขนม
ทองมวน  ขนมฝอยทอง  ขนมผิง  ขนมขิง  ขนมไขเตา   ขนมฝรั่ง  ขนมสัมปนนี  และขนมหมอแกง เปนตน 
และนี่อาจถือไดวาเปนจุดที่พลิกผันเปลี่ยนโฉมหนาของขนมไทยครั้งสําคัญ  เพราะมีการนําเอา “ไข”  มา
เปนสวนผสมหลักอีกอยางหนึ่งของขนมไทย  นอกเหนือไปจากแปง  น้ําตาล และมะพราวที่มีมาเเตเดิม  
ขนมไทยจึงมีสวนผสมและรูปลักษณเปลี่ยนไปจากเดิม   และมีใหเลือกรับประทานหลากหลายชนิดใน



 ๔๑ 
 

  

ตลาดที่เรียกวา “ปาขนม” ดังที่กลาวถึงในคําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมเอกสารของหอหลวง   
ความตอนหนึ่งวา  “ … ถนนยานปาขนมชาวบานยานนั้นทําขนมขาย … ขนมกรุบขนมพิมพถั่ว  ขนม
สําปะนี  และขนมแหงตาง ๆ ชื่อ  ตลาดปาขนม ๑ …”(ปรีดา  ศรีชลาลัย  ๒๕๑๒ : ๒๒) 
 เมื่อขนมไทยไดสูตรใหมที่ใชไขเปนสวนผสมหลัก ทั้งยังตองเเยกไขเเดงออกจากไขขาว ตีไขเเดงให
ข้ึนฟู  เเลวนํามาหยอดในน้ําเชื่อมบาง  โรยในน้ําเชื่อมบาง  บางก็หยิบจับเปนดอกเปนกลีบดอกไมอยาง
สวยงาม  ซึ่งนับวาเปนลูกเลนใหม ๆ ในการทําขนมที่ทําใหสตรีในวังเลนกันไมรูเบื่อ   ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา  
เมื่อคนไทยรับเอาวิธีการทําขนมจากตางชาติเขามา  ดวยนิสัยชางคิดประดิดประดอย ละเอียดออน  และ
ประณีตของคนในวังที่รับเขามาเปนกลุมเเรก   ก็ไมไดสักเเตวาทําตามอยางขนมตางชาติทุกประการ  หาก
เเตไดใชภูมิปญญาในการรับขนมของตางชาติเขามาปรับเปลี่ยนใหขนมนั้นเขากับความเปนไทย
ทั้งในเรื่องของรสชาติ  ฝมือ และสวนผสม   ตัวอยางเชน ขนมฝอยทองของโปรตุเกสซึ่งมีลักษณะเปน
เสนใหญ   และชาวโปรตุเกสใชฝอยทองพันกับแฮมรับประทานเปนของคาว   แตคนไทยรับเอามาทําเปน
ของหวาน  และประดิดประดอยโรยใหเปนเสนเล็กกลมสวยกวาเดิม   หรืออยางขนมสังขยาและขนมหมอ
แกงที่กลาวกันวา “เปนอยางพุดดิ้งของฝรั่ง” นั้น (มณเฑียร  ศุภลักษณ  ๒๕๔๑ : ๗๒)  คนไทยก็นํามา
ดัดแปลงเพิ่มเติมพืชผักผลไมพื้นบานของไทย  เชน  ถั่ว  เผือก  ฟกทอง  มะพราว  ฯลฯ  ซึ่งก็เเสดงใหเห็นถึง
ภูมิปญญาในการนําผลิตผลที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนอีกทางหนึ่งดวย  นอกจากนั้นก็ยังมี
ตัวอยางขนมตางชาติชนิดอื่น ๆ ที่คนไทยไดดัดแปลงใหเปนลักษณะเเบบไทยๆ   เชน ขนมทองพลุ      ซึ่ง
กลาวกันวาของเดิมนั้นคือขนม    เอเเคลรของฝรั่ง เเตคนไทยนํามาดัดเเปลงวิธีการทําจากของเดิมที่ใชวิธี
อบมาเปนวิธีทอด การดัดแปลงมาเปนวิธีทอดนั้น อาจเนื่องมาจากในสมัยนั้นยังไมมีเตาอบใช คนไทยจึง
เปลี่ยนมาเปนการทอดในน้ํามันเเทน  เพราะน้ํามันมะพราวสามารถหาไดงายในสมัยกรุงศรีอยุธยา   
หลักฐานที่เเสดงใหเห็นวาน้ํามันมะพราวมีมากเเละหาไดงายในสมัยนั้น  เห็นไดจากเอกสารของฮอลันดา
สมัยกรุงศรีอยุธยา  (นันทา  สุตกุล  ๒๕๑๓ : ๑๓๔  อางถึงใน  กอบแกว  นาจพินิจ  ๒๕๔๓ : ๕๙)  ระบุ
สินคาที่ซื้อจากประเทศสยามไวดังนี้ 
 

    ไมฝาง  ๑,๐๐๐    หาบ 
    น้ําตาลหมอ ๑,๐๐๐    หาบ 
    น้ํามันมะพราว    ๔๐๐    หาบ 
    ขาว     ๒๐๐    โลดส 
 

จะเห็นวาน้ํามันมะพราวคือหนึ่งในสินคาออกของไทย   การที่ประเทศไทยจะสงสินคาชนิดใด
ออกไปขายตางประเทศไดนั้น  ก็ยอมหมายความวาสินคาชนิดนั้นมีเหลือจากการอุปโภคบริโภค



 ๔๒ 
 

  

ภายในประเทศอยางเพียงพอแลว   ดังนั้นจึงนาเชื่อไดวาคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาใชน้ํามันมะพราวที่มี
อยูในทองถิ่นมาทําขนมทอดชนิดตาง ๆ  
 นอกจากคนไทยจะไดปรับเปลี่ยนขนมตะวันตกใหมีลักษณะที่เปนแบบไทยๆ  แลว      คนไทยยัง
ชางสังเกตวาขนมไทยที่ดัดแปลงจากขนมตางชาติซึ่งมีสวนผสมของไขเปนหลักนั้น จะมีรูปลักษณเปนสี
เหลืองคลายทอง  จึงทําใหคนไทยนําคําวา “ทอง”  มาเปนพยางคเเรกของการตั้งชื่อขนมที่มีสวนผสมของไข
เปนหลัก (ยกเวนชื่อขนมฝอยทองที่นําเอาคําวา“ทอง” ไปไวในพยางคหลัง)  ดังเชน ชื่อขนมไทยชุดทองทั้ง  
๙  ชนิด คือ ทองชมพูนุท  ทองเอก  ทองมวน ทองทัต ทองพลุ ทองหยิบ ทองหยอด ทองอัฐ และทองนพคุณ  
นับวาเปนภูมิปญญาของคนไทยในการตั้งชื่อขนมใหสอดคลองกับรูปลักษณอันเปนลักษณะเดน
ของขนมชนิดนั้น ๆ  ชื่อขนมชุดทองบางชื่อนี้มีปรากฏในวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน คือ
กาพยเหเรือ ชมเครื่องคาวหวาน  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย   และ
รําพันพิลาป  ของสุนทรภู  ดังนี้ 
 

   ทองหยิบทิพยเทียมทัด  สามหยิบชัดนาเชยชม 
  หลงหยิบวายาดม   กมหนาเมินเขินขวยใจ 
  …………………………          …………………….   
  ทองหยอดทอดสนิท   ทองมวนมิดคิดความหลัง 
  สองปสองปดบัง    แตลําพังสองตอสอง 
  …………………………         …………………….   
  ฝอยทองเปนยองใย   เหมือนเสนไหมไขของหวาน 
  คิดความยามเยาวมาลย   เย็บชุนใชไหมทองจีน 

       (กรมศิลปากร  ๒๕๑๐ : ๑๙) 
 

  ดังไขหนักรักษาวางยาทิพย  ฉันทองหยิบฝอยทองไมตองสึก 
  คอยฝาฝนชื่นฉ่ําดั่งอํามฤก  เเตตกลึกเหลือที่จะไดสบาย 

       (สุนทรภู  ๒๕๔๓ : ๒๖๗) 
 

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากจะมีขนมไทยที่ดัดแปลงมาจากขนมของตางชาติเเลว  ขนมที่เปน
ของไทยแท ๆ ก็มีเชนกัน  คือขนมครกเเละขนมเบื้อง  ดังหลักฐานที่ปรากฏในคําใหการขุนหลวงหาวัด  
ความตอนหนึ่งวา  “ … บานหมอปนหมอขาวหมอแกงใหญเล็ก แลกระทะเตาขนมครก  ขนมเบื้อง …”  (ส. 
พลายนอย  ๒๕๒๗ : ๑๐)  เมื่อมีการทําเตาขนมครกขนมเบื้องขาย  ก็ยอมเเสดงวาตองมีการทําขนมครก
และขนมเบื้องในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยางเเนนอน 
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 วิธีทําขนมครกนั้นไมยุงยากเเละไมตองใชฝมือเทากับขนมเบื้อง   การทําขนมเบื้องถือวาเปนหนึ่งใน
ส่ียอดงานฝมือของหญิงไทยสมัยโบราณ  ซึ่งประกอบดวยการปอกมะปรางริ้ว  การจีบพลูยาวการจีบขนม
จีบ และการละเลงขนมเบื้อง การทําขนมเบื้องยังมีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผน  จากเรื่องนีจ้ะ
เห็นไดวาการทําขนมเบื้องหรือการละเลงขนมเบื้องนั้นไมใชเร่ืองงาย  เเตเปนเรื่องที่จะตองอาศัยฝมืออัน
ชํานาญ เพื่อประกวดประขันอวดฝมือกันอยูไมนอย  ดังที่วา 
 

  สรอยฟาศรีมาลาวาเจาคะ   ต้ังกระทะกอไฟอยูอึงมี่ 
  ตอยไขใสน้ําตาลที่หวานดี  แปงมีเอามาปรุงกุงสับไป 
  ศรีมาลาละเลงแผนบางบาง  เเซะใสจานวางออกไปให 
  สรอยฟาไมสันทัดอึดอัดใจ  ปามแปงใสไลหนาหนาสิ้นดี 
  พลายชุมพลจึ่งวาพี่สรอยฟา  ทําขนมเบื้องหนาเหมือนแปงจี่ 
  พระไวยตอบวาหนาหนาดี  ทองประศรีวากูไมเคยพบ 
  ลาวทําขนมเบื้องผิดเมืองไทย  แผนผอยมันกระไรดังตมกบ 
  เเซะมวนเขามาเทาขาทบ   พลายชุมพลดิ้นหลบหัวรอไป 

      (เสภาเรื่องขุนชางขนุเเผน  ๒๕๑๐ : ๙๐๗) 
 

 การละเลงขนมเบื้องตองใหไดแผนบางกรอบ  จึงจะรับประทานอรอย  ไมใชหนาอยางของนาง
สรอยฟา   การละเลงขนมเบื้องจึงตองฝกหัดจนชํานาญ  ถือวาเปนศิลปะเฉพาะตัวที่ไมใชเร่ืองงาย  และ
ความไมงายนี่เอง  จึงเกิดสํานวนที่วา  “ละเลงขนมเบื้องดวยปาก”  หมายความวาดีเเตพูด  เเตทําไมได
เหมือนอยางที่พูดไว   การทําขนมเบื้องจึงเเสดงใหเห็นภูมิปญญาในดานงานฝมือของผูหญงิไทย  ทีต่อง
ฝกหัดหัดการทําขนมดวยความอดทนจนเกิดความชํานาญ  ตลอดจนรูสังเกตและจดจําขั้นตอน
การทําทุกขั้นตอน  เพื่อพัฒนาไปสูการทําที่เปนเทคนิคเฉพาะตัว        จนสามารถละเลงขนมเบื้องให
มีรูปลักษณและรสชาติที่ชวนรับประทาน   ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงกลาวชมนางที่
มีฝมือในการละเลงขนมเบื้อง  อีกทั้งรสชาติของขนมก็อรอยเชนกัน  ดังปรากฏในกาพยเหเรือ  ชมเครื่อง
วาง   ความวา 
 

   อีกทั้งขนมเบื้อง   เครื่องชางเคลาเขาเหมาะกัน 
  ละเลงเกงเหลือสรร   ชูโอชาไมลาลด 

       (กรมศิลปากร  ๒๕๑๐ : ๔๒) 
 

 ขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่เเสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในดานงานฝมือของหญิงไทยคือ “ขนมจีบ”  ใน
กาพยเหเรือ ชมเครื่องคาวหวาน   พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  และ



 ๔๔ 
 

  

กาพยเห-เรือ  ชมเครื่องวาง   พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  กลาวถึงขนม
จีบไวตามลําดับดังนี้ 
 

   ขนมจีบเจาจีบหอ  งามสมสอประพิมประพาย 
  นึกนองนุงจีบถวาย   ชายพกจีบกลับเเนบเนียน 

       (กรมศิลปากร  ๒๕๑๐ : ๑๙) 
 

   ขนมจีบเจาชางทํา  ทั้งน้ําพริกมะมาดเเกม 
  มะเฟองเปนเครื่องแกลม   รสเหน็บเเนมเเชมชูกัน 

       (กรมศิลปากร  ๒๕๑๐ : ๔๒) 
 

ขนมจีบที่กลาวถึงนี้คือขนมจีบไทย  ซึ่งมีลักษณะเปนรูปหมอทรงกลม ๆ มีจีบอยูลอมรอบ  ไมใชขนมจีบที่มี
สีเหลืองรูปทรงสี่เหลี่ยมเเบบขนมจีบของชาวจีนที่มีขายอยูทั่วไปในปจจุบัน  การทําขนมจีบไทยตองใชฝมือ
ที่ฝกหัดมาจนชํานาญ   ผูที่จีบขนมจีบไดหลายจีบและสวยงามนั้นหาไดยาก  นอกจากผูหญิงชาววังที่ไดรับ
การฝกหัดมาเปนอยางดี  วากันวาในการจีบขนมจีบหนึ่งลูกนั้น  ตองใหไดจีบอยางนอย  ๑๔  จบี  และถาจะ
ใหสวยงามจริง ๆ ก็จะตองใหไดถึง  ๒๐  จีบข้ึนไป  (ขวัญใจ  เอมใจ  ๒๕๔๐ : ๑๓๕) ข้ันตอนการทําขนมจีบ
ตองเริ่มจากการคลึงและปนแปงใหเปนรูปหมอทรงกลม ๆ  ใหไดกอน  ซึ่งขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ยาก  ถา
ชั่วโมงการฝกหัดมีไมมากพอแลว  แปงที่ปนก็จะเเบะออกไมเปนรูปทรงหมอ  เมื่อปนเปนรูปหมอไดแลวจึง
คอยเร่ิมจับจีบ  โดยจับแปงขางหมอใหต้ังขึ้นมาเเลวพับเปนจีบทีละจีบ  พอเสร็จรอบลูกแลวจึงใสไส   
จากนั้นจึงรวบปากแลวปนใหเปนรูปหัวนก  การจีบขนมจีบจึงเปนสิ่งที่ตองอาศัยฝมืออันละเอียดออนเปน
อยางยิ่ง   ภูมิปญญาที่ปรากฏใหเห็นจากการทําขนมจีบก็คือภูมิปญญาในการประดิษฐใหขนมมี
รูปลักษณภายนอกที่สวยงามควรคาแกการรับประทาน  ซึ่งนอกจากจะใชประโยชนเปน “อาหารปาก”  
ไดแลว  ยังใชเปน “อาหารตา”  เพื่อเพิ่มเสนหเชิญชวนใหผูที่ไดพบเห็นเกิดความอยากลิ้มลองอีกดวย 
 นอกจากภูมิปญญาของคนไทยในการปรับเปลี่ยนขนมตางชาติใหมี “รส” อรอยถูกปากถูกลิ้นของ
คนไทย   และภูมิปญญาในการประดิษฐคิดคนขนมใหมี  “รูป”  ที่สวยงามนารับประทานแลว  คนไทยยังเเส
ดงภูมิปญญาในการทําขนมไทยใหมี  “กลิ่น” หอมชวนรับประทานอีกดวย  เอกลักษณอยางหนึ่งของขนม
ไทยอยูที่ความหอมอันเกิดจากกรรมวิธีตางๆ  ที่เติมเเตงลงไปในระหวางการทําขนม   กรรมวิธีเหลานี้ลวน
เกิดจากภูมิปญญาในการชางคิดชางคนของคนไทยที่รูจักนําพืชพรรณไมในธรรมชาติที่มีกลิ่นหอม  เชน  
ดอกมะลิ  ดอกกระดังงา  ดอกกุหลาบ   ดอกชมนาด  และใบเตย  ฯลฯ  มาอบขนมโดยตรง   หรือจะนํา
เครื่องหอมจากพืชพรรณธรรมชาติเหลานี้มาประดิษฐเปนเทียบอบเพื่อเพิ่มความหอมใหแกขนมยิ่งขึ้นอีกก็
ได  ดังในวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนเเผนซึ่งไดกลาวถึงการฟนเทียนอบไวใชอบขนมเเหง   ดังที่วา 
 

  วางไวตามชะมดและกงเกวียน  ฟนเทียนเรียงไวอยาใหบ้ี 



 ๔๕ 
 

  

  ขนมกรุบขนมกรอบเห็นชอบที  คลุกน้ําตาลพริบพรีใสที่ไว 
       (เสภาเรื่องขุนชางขนุเเผน  ๒๕๑๐ : ๕๕) 

 

 นอกเหนือจากภูมิปญญาไทยในดานตาง ๆ ที่สะทอนใหเห็นจากขนมไทยในวรรณกรรมดังไดกลาว
มาเเลวขางตน  ยังมีภูมิปญญาไทยในดานอื่น ๆ อีก  และที่เห็นไดชัดก็คือภูมิปญญาในการทําขนมไทย
ดวยวิธีตาง ๆ หลากหลายวิธี  ไดแก ตม  กวน  นึ่ง  ทอด  เชื่อม  เเชอ่ิม  และฉาบ   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สวนผสมหลักของขนมเเตละชนิดวาเหมาะสมกับวิธีใดที่จะทําใหขนมนั้นมีรูปลักษณนารับประทาน
เเละมีรสชาติอรอย         ตัวอยางเชน   ขนมที่มีสวนผสมหลักเปนผลไม   เมื่อนํามาทําขนมจะตองพิจารณา
ใหดีวาผลไมชนิดนั้นเหมาะสมที่จะนํามาทําขนมดวยวิธีใด  ผลไมบางชนิด  เชน มะมวง  พุทรา  และทุเรียน 
ฯลฯ  เหมาะที่จะนํามากวนมากกวานําไปตากเเหง  เพราะถานําผลไมเหลานี้ไปตากแหงจะทําใหหมดรส
เเละแหงจนเสียของ  หรือผลไมบางชนิดมีรสเปร้ียวมาก ไมเหมาะที่จะนํามาทําขนมดวยวิธีกวน คนไทยกช็าง
คิดคนนํามาแกรสเปร้ียวดวยวิธีการเเชอ่ิม  เชน  มะดัน  มะขาม  เปนตน  เเมเเตผลไมดิบบางชนิดจะทําขนม
ใหอรอย  ก็ตองทําใหกรอบดวยวิธีฉาบ  เพื่อใหน้ําตาลจับเนื้อผลไมนั้นจนเเหงกรอบ 
 ในวรรณกรรมไทยหลายเรื่องเเสดงใหเห็นถึงการทําขนมดวยวิธีตางๆ คือ การกวน การทอด การเเชอ่ิม  
การเชื่อม  การตม  และการนึ่ง  รายละเอียดมีดังนี้ 
 วิธีการทําขนมไทยวิธีเเรกที่จะกลาวถึงในที่นี้คือการกวน ซึ่งก็คือการนําสวนผสมที่มีลักษณะเปน
ของเหลวมารวมกันแลวนําไปตั้งไฟเเรงปานกลาง  ใชไมพายคนใหเร็วและเเรงจนทั่วกัน  กวนไปเรื่อย ๆ จน
มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน คือขนเเละเหนียวจนใชมือเเตะขนมเเลวไมติดมือ เชน กวนกะละเเม  ขนมเปยก
ปูน  และถั่วกวน  เปนตน   การกวนจะมี  ๒ ลักษณะ คือ กวนใสกะทิและไมใสกะทิ  วิธีการกวนเปนการทํา
ใหสวนผสมของขนมผสมเขาเปนเนื้อเดียวกันมีรสชาติกลมกลืนกันไป  ซึ่งจะทําใหไดขนมหวานที่มีลักษณะ
เเละรสชาติในอีกรูปแบบหนึ่ง ในวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนและนิราศเดือน   กลาวถึงขนมกวนที่รูจัก
กันดี ไดแก  กะละเเม   และกระยาสารท   ไวดังนี้ 
 

  เอาแปงมาขยําแลวซ้ํากรอง  น้ําตาลใสลงในทองกระทะใหญ 
  เหลวเหลวกวนงายสบายใจ  เรงไฟคนเคี่ยวเหนียวเขาทุกที 
  ผลัดกันบางเปนไรหัวไหลเหนื่อย  เมื่อยเเขนเปนจะตายแลวอายผี 
  ติดกระทะเลอะละอยูเชนนี้  ควักพายปายที่ใบตองรอง 
  มึงชิมกูชิมริมกระทะ   หวานละดีครันเปนมันยอง 
  หมดริมควักชิมที่กลางลอง  พรองไปครึ่งกระทะชะหวานจริง 

      (เสภาเรื่องขุนชางขนุแผน  ๒๕๑๐ : ๑๘๘)  

  

   ถึงเดือนสิบเห็นกันเมื่อวันสารท ใสอังคาสโภชนากระยาหาร 



 ๔๖ 
 

  

  กระยาสารทกลวยไขใสโตกพาน  พวกชาวบานถวนหนามาธารณะ 
  เจางามคมหมสีชุลีนบ   แลวจับจบทัพพีนอมศีรษะ 
  หยิบขาวของกระยาสารทใสบาตรพระ ธารณะเสร็จสรรพกลับมาเรือน 

       (หมืน่พรหมสมพัตรสร  ๒๕๑๓ : ๕๗) 
 

 จากตัวอยางที่ยกมาจะเห็นวาการทําขนมกะละเเมนั้น  ชาวบานจะนําแปงที่จะใชกวนมาผสมกับ
น้ํากะทิเเลวขยําใหเขากัน  จากนั้นนํามากรองเพื่อเอาเเปงที่จับตัวกันเปนกอนออก  เพื่อใหขนมเรียบไมมี
เเปงจับตัวเปนเม็ด ๆ ปะปนอยู   การผสมเเปงกับน้ํากะทิใหเขากันดีแลวนําไปกวนจะทําใหกวนไดงาย  
วิธีการกวนตองกวนติดตอกันไปเรื่อย ๆ เพื่อใหขนมสุกสม่ําเสมอกันและไมติดกระทะ  ในระหวางที่กวนก็
อาจจะชิมไปดวย  ถารสชาติยังไมไดตามที่ตองการก็สามารถเพิ่มสวนผสมบางอยางลงไปเพื่อใหรสชาติดี
ขึ้น เมื่อกวนไดที่เเลวจะใชไมพายควักขนมใสภาชนะที่มีใบตองรอง  เพราะใบตองจะชวยใหขนมไมติดเลอะ
เทอะ   บางแหงอาจใชน้ํามันทาใบตองเพื่อชวยใหผิวใบตองมันมากขึ้น    

นอกจากใบตองจะใชประโยชนในการทําขนมกะละเเมเเลว  ยังมีขนมไทยอีกหลายชนิดที่ชาวบาน
นําใบตองมาทําเปนกระทงใสขนมหรือใชหอขนม  เชน  ขนมตาล  ขนมตะโก  ขนมใสไส  ขาวตมผัด  ขนม
กลวย  ขนมเทียน  และขาวเหนียวปง  เปนตน  นับไดวาเปนภูมิปญญาในการใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชน  และเปนการประหยัดรายจายอีกวิธีหนึ่งดวย   เพราะใบตองเปนผลิตผลที่ไดจากตน
กลวย  ซึ่งเปนพืชที่ปลูกและขยายพันธุไดงายในทุกทองถิ่นของประเทศไทย  จึงหานํามาใชบรรจุขนมได
อยางสะดวก โดยไมตองไปซื้อหาใหส้ินเปลืองเงินเเตอยางใด  นอกจากนั้นการใชใบตองหอขนมแลวนําไป
นึ่งหรือปงจะทําใหขนมนั้นหอมกลิ่นใบตอง ชวนใหนารับประทาน เเละที่สําคัญคือเมื่อรับประทานขนมที่บรรจุ
ดวยใบตองหมดเเลว  ใบตองที่เหลือเปนเศษขยะก็สามารถกําจัดไดงาย เพราะใบตองยอยสลายไดเองตาม
ธรรมชาติ ไมกอใหเกิดมลพิษในการกําจัดขยะเชนถุงพลาสติกและกลองโฟมที่นิยมใชบรรจุอาหารกันโดยทั่วไป
ในปจจุบัน  
 สวนการกวนกระยาสารทนั้นจะกวนลักษณะเดียวกับการกวนกะละเเม  เเตสวนผสมเเตกตางกัน  
สวนผสมของกระยาสารทประกอบดวยถั่ว  งา  ขาวเมา  ขาวตอก  กะทิ  และน้ําตาล  การกวนกระยาสารท
จะทํากันในชวงเดือนสิบ  และชวงเดือนสิบนี้จะเปนฤดูกาลที่มีกลวยไขมาก   ชาวบานจึงนิยมนํากลวยไขมา   
รับประทานกับขนมกระยาสารท   ซึ่งสามารถชวยลดความหวานของขนมกระยาสารทลงไดบาง 
 วิธีการทําขนมไทยวิธีตอมาคือ การทอด  ขนมหวานของไทยที่ทําใหสุกดวยการทอดในน้ํามันมี
หลายชนิด  เชน  ขนมกง  นางเล็ด  ขาวพอง  และขาวเมาทอด  เปนตน  สวนผสมหลักของขนมทอด
ประกอบดวยแปง  น้ําตาล  และมะพราว   แปงที่นํามาทําขนมไดมาจากขาวเจาหรือขาวเหนียว  โดยนํามา
เเชน้ําทิ้งไว ๑  คืน  นํามาลางจนหมดกลิ่น  ใสกระสอบทิ้งไวใหสะเด็ดน้ํา   จากนั้นนํามาตําใหละเอียดแลว
ใชตะเเกรงรอน  นําแปงที่ไดไปผ่ึงเเดดจนแหงสนิท  ก็จะไดแปงที่พรอมจะนําไปผสมกับสวนผสมอื่นๆ หรือ



 ๔๗ 
 

  

อาจจะนําแปงไปชุบสวนผสมที่เปนไสขนมแลวนําไปทอดในน้ํามัน   ในวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผน
กลาวถึงการทําขนมดวยวิธีทอดน้ํามันไวดังนี้ 
 
  ขาวแปงระเเนงตําทําเปนผง  มุกกลมขนมกงเรงจัดสรร 
  ส่ิงหนึ่งอยาใหนอยตั้งรอยอัน  อยากลัวเปลืองน้ํามันไปซื้อมา 
  …………………………….  …………………………. 
  บาวไพรทําขนมประสมปน  ชุบแปงทอดน้ํามันอยูฉาฉา 
  เฮยไฟรอนนักชักฟนรา   อีคงควักตักมาวาเกรียมดี 
  วางไวตามชะมดและกงเกวียน  ฟนเทียนเรียงไวอยาใหบ้ี 
  ขนมกรุบขนมกรอบเห็นชอบที  คลุกน้ําตาลพริบพรีใสที่ไว 
    ขาวเมากวนแปงนวลชุบทอด  เอาไมเเยงเเทงหลอดใสยอดไข 
  มะพราวน้ําตาลหวานไสใน  สุกแทงขึ้นไวอายลูกโคน 
   

บางควักแปงแบงปนชวยกันหวา  ฝูงขาอึงมี่ดังมีโขน 
  ศรีประจันเรงของรองตะโกน  คอยสงมาอยาโยนจะยับไป 

      (เสภาเรื่องขุนชางขนุเเผน  ๒๕๑๐ : ๕๕)   
 

 การทอดขนมที่ปนดวยแปงหรือชุบแปงนั้นตองใชความรอนกําลังดี  หากรอนมากเกินไปจะทําให
ขนมสุกเเตดานนอก ในสมัยกอนการทอดขนมจะใชความรอนจากการเผาไหมของเชื้อฟน จึงตองคอยควบคุม
ความรอนของเชื้อฟนใหพอเหมาะดวยการเติมฟนใหมีความรอนเพียงพอ  หรือถารอนจัดก็จะชักฟนออกมา
จากเตาเรียกวา “ราไฟ” เพื่อใหความรอนลดลง ขนมที่สุกดวยการทอดน้ํามันมักจะเคี้ยวกรุบกรอบเวลา
รับประทาน 
 การเเชอ่ิมเปนอีกหนึ่งวิธีของการทําขนมไทย   วิธีการทําเริ่มจากการคัดผลไมที่คอนขางมีเนื้อเเข็ง 
เพราะจะทําใหเนื้อไมเละเมื่อนําไปผานกระบวนการเเชอ่ิม ถาผลไมบางชนิดที่นํามาเเชอ่ิมมีเปลือกหนาหรอื
รสขมจะตองปอกเปลือกเเละหั่นใหมีขนาดพอเหมาะ เชน มะมวง เปลือกสมโอ  สาเก ฯลฯ   ถามีขนาดเล็ก  
เชน  พุทรา  มะเขือเทศ   ก็จะควานเอาเมล็ดออกเสียกอน แลวนําไปผึ่งเเดดใหเเหง  เมื่อเตรียมผลไมที่จะ
นํามาเเชอ่ิมเรียบรอยเเลว   ข้ันตอนตอมาคือการเตรียมน้ําเชื่อมที่จะใชเเชอ่ิม   โดยนําน้ําตาลเเละเกลือ
เล็กนอยไปตมในน้ําจนเดือด  เคี่ยวไฟออน ๆ จนน้ําเชื่อมขน   จึงยกลง  ทิ้งไวใหเย็น   แลวนํามากรองให
สะอาด  เทใสภาชนะที่บรรจุผลไมที่เตรียมไวเเชอ่ิม  เเชทิ้งไว ๑ คืน  จึงเทน้ําเชื่อมในภาชนะออกนํามาตั้งไฟ
ใหเดือด  ทิ้งไวใหเย็น  แลวจึงนําไปเทใสภาชนะที่ใสผลไมเเชอ่ิม    ทําเชนนี้ ๓-๔ คร้ัง   จนน้ําเชื่อมงวดเเห
งลงและผลไมนั้นอิ่มตัว ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีกลาวถึงผลไมเเชอ่ิมไววา 
 



 ๔๘ 
 

  

  เจาขรัวนายทาวนางวาทางเปลี่ยว  เอาของเปรี้ยวหวานไปใหอักโข 
  เลือกขนมสมจีนใสปนโต   เปลือกสมโอเเชอ่ิมทับทิมพลับ 

       (สุนทรภู  ๒๕๒๙ : ๑๒๐) 
 

 อีกวิธีการทําขนมไทยใหสุกในน้ําเชื่อมซึ่งคลายกับวิธีการเเชอ่ิมก็คือวิธีเชื่อม   ตัวอยางขนมหวาน
ที่ทําดวยวิธีการเชื่อม เชน ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง ดังปรากฏในกาพยเหเรือ ชมเครื่องคาว
หวาน  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  และรําพันพิลาป  ของสุนทรภู  ดังที่ได
กลาวถึงเเลวขางตน ในสวนที่วาดวยภูมิปญญาของคนไทยในการตั้งชื่อขนมใหสอดคลองกับรูปลักษณอัน
เปนลักษณะเดนของขนมชนิดนั้น ๆ 
 นอกจากการทําขนมไทยดวยวิธีการกวน  การทอด  การเเชอ่ิม  และการเชื่อมเเลว   การตมก็เปน
วิธีการทําขนมไทยอีกอยางหนึ่ง  การทําขนมหวานดวยวิธีการตมมี  ๒ ลักษณะ  คือตมใสกะทิและไมใส
กะทิ  ตมใสกะทิ  เชน กลวยบวชชี  มันบวช  เผือกบวช  และไขหวาน  เปนตน  ซึ่งจะไดรสมันจากน้ํากะทิ
และรสหวานจากน้ําตาลเปนหลัก  หากไมชอบความมันของน้ํากะทิก็จะตมกับน้ําธรรมดาและใสน้ําตาล
มากนอยตามความชอบ  เชน  ตมถั่วเขียว  มันตม  และเผือกตม  เปนตน  ในวรรณกรรมเรื่องนิราศกรุงเกา  
และนิราศพระปฐม  กลาวถึงการทําไขหวานไวดังนี้ 
    

บานมอคิดมอทั้ง   กระทะทอง 
  นางกอไฟทําของ    เขี่ยคุย 
  เคยทําไขหวานสอง   ยามยั่ว   ใจเอย 
  อวยพี่ปามปุยปุย    ปานนี้นอนคอย 

       (หลวงจักรปาณี   ๒๔๙๔  : ๓๖๑) 
 

 ถึงโรงหวดตรวจตรึกใหนึกถึง  หมอหวดนึ่งสังขยานิจจาเอย 
 กระทะทองของชื่นกลางคืนเคย  ไดชดเชยไขหวานสําราญเเรง 

      (หลวงจักรปาณี   ๒๕๒๓ : ๑๙) 
 

การทําขนมไทยวิธีสุดทายที่ปรากฏในวรรณกรรมก็คือการนึ่ง ซึ่งเปนการนําสวนผสมทั้งหมดของ
ขนมมาคนใหเขากันดี  แลวนําไปนึ่งในซึ้งหรือหวดซึ่งวางอยูบนภาชนะที่มีน้ําเดือด  ใชฝาปดใหไอน้ําอบอยู
ในซึ้งและหวด  ไอความรอนจะทําใหขนมนั้นสุก    การนึ่งเปนวิธีการทําขนมที่ไมตองใชเเรงมากเหมือนกับ
การกวน  เพราะไอน้ําที่อบอยูในซึ้งและหวดไมทําใหขนมไหม  แตจะทําใหขนมฟูออนนุมนารับประทาน   จึง
ไมตองคอยระมัดระวังเหมือนวิธีการกวนเเละการทอด  เพียงเเตคอยใสไฟใหน้ําเดือดและระวังไมใหน้ําใน
หมอนึ่งเเหงเทานั้น ขนมหวานที่ใชวิธีนึ่งมีหลายชนิด เชน ขาวตมผัด  ขนมใสไส   ขนมตาล  ขนมปุยฝาย  
ขนมสังขยา  และถั่วแปบ เปนตน ในวรรณกรรมเรื่องนิราศพระปฐมกลาวถึงการนึ่งขนมสังขยาไววา 



 ๔๙ 
 

  

 

 ถึงโรงหวดตรวจตรึกใหนึกถึง  หมอหวดนึ่งสังขยานิจจาเอย 
 กระทะทองของชื่นกลางคืนเคย  ไดชดเชยไขหวานสําราญเเรง 

      (หลวงจักรปาณี   ๒๕๒๓ : ๑๙) 
 

การทําขนมไทยดวยวิธีตาง ๆ คือ การกวน  การทอด    การเเชอ่ิม  การเชื่อม  การตม  และการนึ่ง  
ดังที่ไดกลาวขางตนนั้น  ถือวาเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของขนมไทย อันเกิดจากความชางคิดชางคนเเละ
ชางสังเกตของคนไทยที่รูจักเลือกวิธีการทําใหเหมาะสมกับสวนผสมของขนมเเตละชนิด     จึงนับไดวาภูมิ
ปญญาในการทําขนมไทยดวยวิธีตาง ๆ นี้ควรคาแกความภาคภูมิใจของคนไทยเปนอยางยิ่ง   เพราะไมมี
ขนมของชาติใดในโลกที่สามารถทําไดหลากหลายวิธีเชนขนมไทย 

การที่คนไทยจะเลือกทําขนมดวยวิธีใดนั้น  นอกจากจะขึ้นอยูกับสวนผสมหลักของขนมชนิดนั้น ๆ 
เเลว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยคํานึงถึง ซึ่งก็คือวัตถุประสงคของการนําขนมนั้นไปใชรับประทานในโอกาสที่
ตางกัน  ตัวอยางเชนขนมที่จะนําไปรับประทานขณะเดินทางไกล  หรือขนมที่จะนําไปติดกัณฑเทศนถวาย
พระมักจะเปนขนมเเหงที่เก็บไวไดนาน  เชน  ขาวตู  ขาวตาก  ขาวเมา  และขาวพอง  เปนตน   ดังเชนใน
วรรณกรรมเรื่องเวสสันดรชาดก  กัณฑชูชก  ตอนที่นางอมิตตดาจัดเสบียงใหชูชกเดินทางไปขอกณัหาและ
ชาลี  จะเห็นไดวาขนมที่นางเตรียมใหชูชกนั้นสวนใหญจะเปนขนมแหงที่เก็บไวไดนาน  

  

… สาขิปฺป  ปาเถยฺยํ  ปฏิยาเทตฺวา  วันนั้นนางอมิตตดาสาวสี  เมื่อจะตกแตง 
 สะเบียงกรังใหธชีไปทางไกล  ออเฒาสั่งสิ่งใดเจาก็ทําไดส่ิงนั้น  ทุกสิ่ง 
สรรพเสร็จสรรพสําหรับจะเดินทาง   ทั้งลูกเดือยขาวฟางตาง ๆ ไมอยางเดียว 
ขาวเหนียวขาวเจา  ขาวเมาขาวพอง  เปนของเดินปา  ถั่วงาสาคู   ขาวตูขาวตาก 
หลาก ๆ ไมนอย  ที่ใสน้ําออย   อรอยดีลํ้า   น้ําผึ้งหวานฉ่ํา  น้ําตาลหวานเฉื่อย 
เหน็ดเหนื่อยแกรอน   ผอนลงถุงไถ   ยัดใสยามละวา  หนักหนาซับซอน  ที่ไหน 
กินกอน   ผอนไวขางบน  ที่ไหนเมื่อจน   จะกินกลางทางจัดไวขางลาง  ตาง ๆ  
สารพัตร …    

(เวสสนัดรชาดก   ๒๕๒๘ : ๗๔) 
 

การทําขาวตูเเละขาวตากนี้สะทอนใหเห็นภูมิปญญาของคนไทยในการนําสิ่งของเหลือมาใช
ใหเกิดประโยชน  กลาวคือ  ถาบานใดมีขาวเหลือกนหมอหรือรับประทานไมหมด  ก็จะไมนําไปทิ้งใหเสีย
ของ  เเตจะนํามาลางน้ําแลวใสกระดงตากแดดใหแหง  เรียกวา “ขาวตาก”  ซึ่งสามารถนําไปคั่วใหเหลือง
รับประทานเลนเปลา ๆ ก็ได  หรือจะนําไปทําเปน  “ขาวพอง”  ดวยวิธีการทอดในน้ํามัน  แลวรับประทาน
เปลา ๆ ก็อรอยไดเชนกัน  เเละถาจะเพิ่มความอรอยยิ่งขึ้นก็ตองรับประทานกับน้ําตาลมะพราวที่เคี่ยวจนเหนียว
ขน    นอกจากนั้นแลวขาวตากยังนําไปทําเปน “ขาวตู” ไดอีกดวย  โดยนําขาวตากที่ค่ัวใหเหลืองมาตําจน



 ๕๐ 
 

  

ละเอียด  แลวนําไปกวนกับน้ําตาลและมะพราวขูด  จากนั้นนําไปกดใสพิมพหรือปนเปนรูปตาง ๆ ให
สวยงาม   ทั้งนี้อาจเพิ่มความหอมดวยการอบควันเทียนและดอกมะลิ 
 สวน “ขาวเมา”   นั้นคือผลิตผลที่ไดจากขาวที่ยังมีเปลือกออน ๆ อยู   ชาวนาจะเก็บเกี่ยวขาวที่มี
ลักษณะเชนนี้มาคั่วแลวนําไปตําในครกกระเดื่อง  เมื่อตําจนเปลือกขาวออกหมดเเลว  ก็จะไดขาวเมาที่มีสี
เขียวออน  หอมนารับประทาน  ขาวเมาสามารถเก็บไวไดนาน  จะรับประทานเปลา ๆ   หรือจะนําไปทําขนม
ก็ไดหลายชนิด  เชน  ขาวเมาคลุกมะพราว   ขาวเมาบด  เเละขาวเมาทอด   เปนตน  แตขนมที่ทําจาก
ขาวเมาที่ผูคนนิยมนําไปติดกัณฑเทศนถวายพระเพื่อใหพระเก็บไวฉันไดนาน ๆ ก็คือ  “ขาวเมาหันตรา”  (ส.
พลายนอย  ๒๕๒๗ : ๕๕)  ขนมชนิดนี้มีไสดานในเปนขาวเมากวนกับน้ําตาล  ดานนอกเปนแปงรูปกลมแบน 
และทําใหสุกดวยวิธีการทอด  ขาวเมาหันตราที่วานี้ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผน  ตอนนางศรี
ประจันกับนางพิมเตรียมทําขนมไปติดกัณฑเทศน  กัณฑมัทรี  ดังที่วา 
 

ขาวเมากวนแปงนวลชุบทอด  เอาไมเเยงเเทงหลอดใสยอดไข 
  มะพราวน้ําตาลหวานไสใน  สุกแทงขึ้นไวอายลูกโคน 
  บางควักแปงแบงปนชวยกันหวา  ฝูงขาอึงมี่ดังมีโขน 
  ศรีประจันเรงของรองตะโกน  คอยสงมาอยาโยนจะยับไป 

      (เสภาเรื่องขุนชางขนุเเผน  ๒๕๑๐ : ๕๕)   
 

 จะเห็นไดวาทั้งขาวเมา  ขาวพอง  ขาวตู  และขาวตาก  เปนขนมเเหงที่สามารถเก็บไวไดนาน  
เหมาะเเกการนําไปรับประทานขณะเดินทางไกล   และขนมเหลานี้ยังชวยใหอ่ิมทองไดนาน  ทําใหไมหิว
บอยในขณะที่เดินทาง    การเลือกทําขนมใหสอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคที่นําไปใชจึงเปนภูมิ
ปญญาไทยที่กอใหเกิดประโยชนจริงตอการดํารงชีวิตของคนไทยอยางนาชื่นชมยิ่ง 
 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตนนั้น จะเห็นไดวาขนมไทยในวรรณกรรมสะทอนใหเห็น “ปญญา
ไทย”  หลายดานดวยกัน  ปญญาไทยดานตาง ๆ เหลานั้นไดผานการสั่งสม   ปรับเปลี่ยน  และพัฒนาจน
เกิดความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย    และไดถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  ผานการ
บมเพาะมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน  จนปญญาไทยเหลานั้นไดกลายมาเปน “ภูมิปญญา”  ของคนไทย
อยางเต็มภาคภูมิ   เเตในปจจุบันภูมิปญญาไทยในการทําขนมไมเปนที่รูจักเเละกลาวถึงในหมูเยาวชนรุน
ใหม  ปจจัยหนึ่งที่ทําใหเปนเชนนี้ก็คือการที่ขนมตางประเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของพวก
เขามากขึ้นทุกขณะ  หลักฐานที่เห็นไดชัดคือไมวาจะเดินไปทางใด  ก็จะเห็นรานขนมของตางประเทศอยู
เกือบทุกแหง  เชน  เเมคโดนัลด   พิซซาฮัท   ยามาซากิ   สเวนเซน  ฟูจิยา   เเดรี่ควีน  และเซ็นสไมเคิล   เปน
ตน   ในขณะที่รานขนมไทยเเทบจะไมมีใหเห็น  ที่มีก็มักจะเปนขนมไทยที่ทําไมยากและไมตองใชฝมือมาก
นัก      



 ๕๑ 
 

  

ดังนั้นการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจัดทําหนังสือ “ขนมลูก ๆ ทองเเดง” 
ข้ึนมาเพื่อ “เปนการยกยองเชิดชูปญญาไทยใหปรากฏ” นั้น  จึงนับไดวาเปนการจุดประกายใหเยาวชน
ไทยรุนใหมไดเห็นความสําคัญของขนมไทยในฐานะที่เปนสมบัติวัฒนธรรมสวนหนึ่งของชาติ และสะทอน
ใหเห็นภูมิปญญาไทยอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษที่ควรคาแกความภาคภูมิใจของอนุชนรุนหลัง อันจะ
นําไปสูการสืบทอดใหขนมไทยคงอยูคูสังคมไทยตลอดไป และเมื่อนั้นภูมิปญญาไทยจากขนมใน
วรรณกรรมก็จะไมเปนเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ยากจะรับรูดวยประสบการณจริง   ในทางตรงกันขามภูมิ
ปญญาไทยเหลานั้นจะหวนกลับมาใหคนไทยไดรับรู  ศึกษา  และคนหาความชาญฉลาดของบรรพบุรุษ
อยางเเทจริง มิใชมีใหเห็นเเตเพียงภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเทานั้น   
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เสกสันต  ผลวัฒนะ * 

 

 วรรณคดีเปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย  และวรรณคดีที่ดีเลิศนั้นตองแสดงใหผูอานเห็นธาตุแท
ของมนุษยทุกสมัยที่ยอมมีธาตุแท (บางอยาง) เหมือน ๆ กัน  ฉะนั้นการอานวรรณคดีจึงชวยทําใหเราเขาใจ
เพื่อนมนุษยและเขาใจตัวเองไดมากขึ้นดวย 
 นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี  เปนงานชิ้นเอกของสุนทรภู  กวีที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงวิจารณไววา  “บรรดาผูที่ชอบอานบทกลอนไทย  ดูเหมือนจะเห็นพองกัน

                                                  
*   นักศึกษาชั้นปที่ ๔  ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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โดยมากวาสุนทรภูเปนกวีที่วิเศษสุดคนหนึ่ง  และถาจะลองใหเลือกกวีไทยบรรดาที่มีชื่อเสียงปรากฏมาใน
พงศาวดาร  คัดเอาแตที่วิเศษสุดเพียง ๕ คน  ใคร ๆ เลือกก็เห็นจะเอาชื่อสุนทรภูไวในกวี ๕  คนนั้นดวย” 
(องคการคาของคุรุสภา ๒๕๐๕ : (๓๘))  โดยเฉพาะการผูกเรื่องพระอภัยมณีนั้น  สุนทรภูคงมิไดนั่งคิดนอน
ฝนเอาเพียงอยางเดียว  หากแตคงไดประมวลความคิดมาจากประสบการณทั้งโดยตรงและโดยออม เชน 
ประสบการณจากชีวิตจริง จากการอานวรรณคดีอ่ืน ๆ  จากการพูดคุยกับบุคคลตาง ๆ โดยเฉพาะ
นักปราชญราชบัณฑิต  จากสภาพสังคมรอบตัว  เชน  การทําสงครามกับพมา  การเขามาติดตอคาขายและ
เผยแพรศาสนาของพวกฝรั่งตะวันตก  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยหลังจากเริ่มติดตอกับชาติ
ตะวันตก การประมวลประสบการณเหลานี้มาผูกเปนนิทานทําใหเร่ืองราวในนิทานมีความใกลชิดกับคน
อานมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งแสดงใหผูอานเห็นชีวิตมนุษยหลายชีวิตหลากรูปแบบ  ทําใหผูอานเขาใจ
ธาตุแทของมนุษยหลายประการ  ในที่นี้ขอกลาวเปนเพียงตัวอยางบางเรื่องที่ผูเขียนคิดวานาจะเปน
แนวทางชวยใหผูอานเรื่องพระอภัยมณีไดเกิดความเขาใจชีวิตมนุษยมากขึ้นตรงตามนัยที่สุนทรภูแฝงเอาไว 
  

  ๑.  ความขัดแยงระหวางพระอภัยมณี  ศรีสุวรรณ  กับทาวสุทัศน : ชองวางระหวางวัย 
 จากเหตุการณในเรื่องที่ทาวสุทัศนโกรธโอรสทั้งสอง  (พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ)  ถึงขั้นไลออก
จากเมืองนั้น  เพราะพระอภัยมณีและศรีสุวรรณไมปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค  ผูอานบางทานอาจคิดวา
ทาวสุทัศนผิด  บางทานอาจคิดวาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณผิด  สําหรับผูเขียนแลวการที่ผูอานจะตัดสิน
ลงความเห็นวาใครถูกใครผิดก็ตาม  ส่ิงที่ทานไดรับก็คือ  ความเขาใจในชีวิตมนุษยเพิ่มข้ึน  กลาวคือ 
 กอนจะใหโอรสทั้งสองเดินทางไปเรียนวิชานั้น  ทาวสุทัศนย้ําวา 
   

  พอจะแจงเจาจงจําคําโบราณ  อันชายชาญเชื้อกษัตริยขัตติยา 
  ยอมพากเพียรเรียนไสยศาสตรเวท  สิ่งวิเศษสืบเสาะแสวงหา 
   ไดปองกันอันตรายนัครา   ตามกษัตริยขัตติยาอยางโบราณ 
  พระลูกรักจักสืบวงศกษัตริย  จงรีบรัดเสาะแสวงแหงสถาน 
  หาทิศาปาโมกขชํานาญชาญ  เปนอาจารยพากเพียรเรียนวิชา 

       (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๑) 
 

 พระอภัยมณีและศรีสุวรรณตางรับคําพระบิดาอยางหนักแนน  “....... ซึ่งรูศาสตราเวทวิเศษขยัน   ก็
สมจิตตเหมือนลูกคิดทุกคืนวัน”  (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๒)  แตปรากฏวาเมื่อถึงเวลาเลือกเรียน
จริง ๆ ทั้งสองกลับเลือกเรียนวิชาที่ตนชอบ  โดยไมไดคํานึงถึงคําสั่งของพระบิดาแมแตนอย 
 

  อนุชาวาการกลศึก   นองนี้นึกรักมาแตไหนไหน 
  ถาเรียนรูรํากระบองไดวองไว  จะชิงไชยขาศึกไมนึกเกรง 
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  พระเชษฐาวาจริงแลวเจาพี่  วิชามีแลวใครไมขมเหง 
  แตใจพี่นี้รักทางนักเลง   หมายวาเพลงดนตรีนี้ดีจริง 
  ถึงการเลนเปนที่ประโลมโลก  ไดดับโศกศูนยหายทั้งชายหญิง 

       (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๔)   
 

 คร้ันเมื่อทาวสุทัศนทราบวาวิชาที่โอรสทั้งสองเลาเรียนมานั้น  ผิดไปจากความมุงหวังของพระองค  
ทาวสุทัศนจึงผิดหวังและโกรธมาก 
 

  ลูกกาลีมีแตจะขายหนา   ชางชั่วชาทุจริตผิดวิไสย 
  จะใหอยูเวียงวังก็จังไร   ชอบแตไสคอสงเสียจากเมือง 

       (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๘) 
 

 ถาพิจารณาจากเหตุการณเหลานี้   ทานผูอานจะเห็นวาในฐานะพอ   ทาวสุทัศนโกรธเพราะลูกขัด 
คําสั่ง  แตในฐานะกษัตริยแลว  พระองคยิ่งโกรธมากขึ้น  เพราะโอรสซึ่งเปนรัชทายาทไมปฏิบัติตาม 
“กษัตริยขัตติยาแตโบราณ”  (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๑)  ถือวาเปนการฝาฝนจารีตประเพณี  
ความโกรธมีอิทธิพลมากกวาความรัก ความหนักแนน  พระองคจึงไมไดไตถามถึงคุณคาของวิชาที่โอรส
เรียนมาแมแตนอย  สวนพระอภัยมณีและศรีสุวรรณนั้น  แมจะรับคําของพระบิดาอยางมั่นคง  แตก็กลับ
เลือกเรียนวิชาตามความชอบของตัวเอง  เพราะทั้งสองตางเห็นวาวิชาที่ตนเรียนนั้นดีเลิศแลว  จะเห็นไดวา  
“วิชาที่      ดีเลิศ”  ในทัศนะของลูกกับพอนั้นแตกตางกัน  แตเหตุผลที่สําคัญก็คือ  ความแตกตางระหวางวัย  
ซึ่งทําใหคนเรามองเห็นหรือกําหนดคุณคาของสิ่งตาง ๆ ไมเหมือนกัน  พอก็ยอมมีความคิดความเห็นตาม
โลกของพอ  ลูกก็มีความคิดความเห็นตามโลกของตน  นี่เปนความจริงอยางหนึ่งของชีวิต  ลักษณะความ
ขัดแยงเชนนี้ไมไดปรากฏเฉพาะในเรื่องพระอภัยมณีเทานั้น  หากแตยังปรากฏชัดเจนในยุคสมัยปจจุบัน 
(ตลอดถึงอนาคตดวย)  
  

 ๒.  ชีวิตกับเกียรติยศ : ทางที่ตองเลือกในสมรภูมิ 
 ในการทําสงคราม  ผลที่ไดรับก็คือ  ชัยชนะหรือความพายแพ  แตทั้งชัยชนะและความพายแพ  
กษัตริยยอมถือวาเปนเกียรติยศ   ถาเปนชัยชนะที่ไดมาอยางกลาหาญหรือความพายแพ (ความตาย) ที่
กลา ยอมรับอยางทระนง  ในทางตรงกันขาม  ส่ิงที่กษัตริยถือวาเปนเรื่องนาอดสูก็คือ  การมีชีวิตอยูอยาง
อัปยศ (พายแพ)  ดังนั้นเมื่อแพสงคราม  ทางที่กษัตริยจะเลือกไดอยางหนาชื่นตาบานก็คือ  ความตายอยาง
องอาจ  โดยไมแยแสกับการมีชีวิตอยูโดยความกรุณาของศัตรู (ผูชนะ)  ดังคํากลอนตาง ๆ  ในเรื่อง  เชน 
  ตอนที่สินสมุทรจับศรีสุวรรณได  ศรีสุวรรณกลาววา  
 

  ศรีสุวรรณหันหุนฉุนพิโรธ  กําลังโกรธตรัสวาเจาอยาหยาม 
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  ถึงบรรไลยไวชื่อใหลือนาม  ไมกลัวความตายดอกบอกจริงจริง 
  จงเรงมาฆาตีเอาชีวาตม   เราก็ชาติชายใชน้ําใจหญิง 

      (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๒๓๔) 
    

   ตอนที่อุศเรนถูกจับในตอนที่ยกทัพมาตีเมืองผลึก  อุศเรนกลาววา 
  เราก็ชายหมายมาดวาชาติเชื้อ  ไมเอื้อเฟอฝากตัวไมกลัวตาย 
  จงห้ําหั่นบั่นเกลาเราเสียเถิด  จะไปเกิดมาใหมเหมือนใจหมาย 
  แกลงจวงจาบหยาบชาพูดทาทาย  จะใครตายเสียใหลับอัปมาน 

      (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๔๐๓) 
  

  หรือตอนที่อิเรน เจาเมืองดานดงตาล(เมืองหนาดานลังกา) กลาวกับทหารที่ทัดทานไมใหออกรบ
กับสินสมุทร (แตใหสงคนไปแจงนางละเวงเพื่อที่นางจะไดสงทัพมาชวย) วา 
 

  เราเปนชายฝายเจาเปนสตรี  ชีวิตมีมิใหองคออกสงคราม 
  อายุเราเลาก็จวนหกสิบหา   ถึงแมวาวายวางลงกลางสนาม 
  สูบรรไลยไวชื่อใหลือนาม  จะสงครามปลอยแกพอแกอาย 

      (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๕๖๑) 
 
  จากคํากลอนที่ยกมานี้จะเห็นไดวา  ตัวละครเหลานี้ตางแสดงทัศนะชีวิตแบบหนึ่ง (แบบไมรักตัว
กลัวตายหรือฆาไดแตหยามไมได) ใหเรา  แตในความเปนจริงแลวมนุษยเราไมไดมองชีวิตแบบเดียวกันทุก
คน  สุนทรภูจึงใหตัวละครสําคัญ  คือ  พระอภัยมณี  ถายทอดมุมมองชีวิตอีกแงหนึ่ง  เชน 
   

    
เราชิงชัยไมชนะกลัวจะแพ  จึงเกี่ยวแกการศึกเหมือนนึกหมาย 

  ดวยเสียทีชีวันจะอันตราย   แตรอดตายเหมือนกระนี้เปนดีนัก 
       (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๔๙๕) 

 

  หรือตอนที่พระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวงวา 
เจารบพุงมุงหมายทํารายพี่  จึงเปาปหามทัพใหหลับใหล 

  รักษาตัวกลัวชีวันจะบรรไลย  โดยวิไสยสงครามตามโบราณ 
      (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๕๑๘) 

 

  จากคํากลอนจะเห็นไดวา  ในทัศนะของพระอภัยมณีนั้น  การรักษาชีวิตใหรอดพนจากความตาย
กลางสมรภูมิเปนสิ่งที่ถูกตอง  การมีชีวิตอยูเปนสิ่งที่ดีและควรกระทํา 



 ๕๖ 
 

  

   

 ๓.  ความรัก  ความแคน  และภาระหนาที่ : ปญหาของนางละเวง 
 นางละเวงทําสงครามกับฝายพระอภัยมณีเพราะความแคนและภาระหนาที่  นางแคนที่พระอภัย
มณีไดฆาพอและพี่ของนาง  “ดวยความหลังคั่งแคนแสนทวี   เธอฆาพี่ฆาพอใหมรณา”  (องคการคาของคุรุ
สภา  ๒๕๐๕ : ๕๑๘)  และเมื่อฝายเมืองผลึกยกกองทัพมาตีลังกา  นางก็มีภาระหนาที่ที่จะตองปองกัน
ประเทศและศาสนา  แตเมื่อพระอภัยมณีออนวอนขอความรักจากนาง  ใจนางก็เร่ิมเอนเอียง  ความรัก  
ความแคน  และภาระหนาที่เปนปญหาที่นางตองตัดสินใจเลือก เมื่อตัดสินใจไมไดนางก็กังวลกลัดกลุม ดัง
คํากลอนที่วา 
 

  นางทรงฟงสังฆราชฉลาดล้ํา  แมตามคําเอาชนะพอจะได 
  แคนแตตัวกลัวจะปะพระอภัย  จะออนใจเสียไมฆาดวยการุณ 
  แลวแคนวาฆาพอไมขอพบ  คิดจะรบรวดเดียวดวยเฉียวฉุน 

      (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๕๘๖) 
 

  นางวัณฬาอาวรณถอนสะอื้น  สุดจะขืนขมรักหักประหาร 
  คิดจะฆาพระอภัยเห็นไดการ  แตสงสารสาราที่อาวรณ 

      (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๕๙๑) 
 

  นางละเวงตกอยูในภาวะที่วาวุนสับสน  จนกระทั่งนางไดรับคําแนะนําจากหนังสือของบาทหลวง   
ปโปที่มอบใหนางยุพาผกาไววา 
   

   วาถึงยุคทุกภาษาจะมาปน   ดวยตั้งตนแตลูกสาวเจาลังกา 
  พระอภัยอยาไดหมายทํารายเขา  จะสูญเผาพงศชาติพระศาสนา 

เปนคูสรางนางละเวงวัณฬามา  ถึงไตรดายุคแลวไมแคลวกัน 
      (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๕๙๒) 

   

  คําแนะนํา(ผสมคําทํานาย) ของบาทหลวงปโปนี้เปนการชวยเสนอแนะ ชวยตัดสินปญหาใหแกนาง
ละเวง  อีกทั้งยังตรงกับความปรารถนาของนางดวย  นางจึงสรุปวา 
    

   พระบาลีนี้คะเนเหมือนเทวา  ชางเขียนมามิไดผิดสักนิดเลย 
      (องคการคาของคุรุสภา  ๒๕๐๕ : ๕๙๒) 

 

ส่ิงที่ทานผูอานจะมองเห็นและเขาใจชีวิตมนุษยไดในตอนนี้ก็คือ 



 ๕๗ 
 

  

  (๑) เมื่ออยูในภาวะที่ตองตัดสินใจเลือกในจุดมุงหมายที่มีทั้งที่ชอบและไมชอบ  หรือมี
ทางเลือกหลายทางแตตองเลือกเพียงทางเดียว  คนเราจะประสบความวาวุนกังวลใจอยูระยะหนึ่งจนกวาจะ
ตัดสินใจเลือกได 
  (๒) การตัดสินใจเลือกนั้น บุคคลที่ประสบปญหาเองอาจจะมองหาทางแกปญหาหรือตก
ลงเลือกดวยตัวเองไมได  จําเปนตองอาศัยบุคคลที่นาเชื่อถือมาชวยแนะนําหรือชี้ทางให 
  (๓) คําแนะนํานั้น   ถาสอดคลองกับความตองการของตนที่ประสบปญหา ก็จะไดรับการ
ยกยองวาเปน  “คําแนะนําที่ถูกตองและมีคา” 
 ชีวิตมนุษยมักมีเหตุการณหลากหลายที่ตองประสบ  เหตุการณตาง ๆ มักนําพาใหมนุษยตองเลือก
ปฏิบัติตามบทบาทและทัศนะของตนเอง  อยางไรก็ตามมนุษยทุกคนยอมจะมี “ธาตุ” ของความเปนมนุษยที่
เหมือน ๆ กัน  การอานวรรณคดีอันเปนโลกจําลองของชีวิตมนุษยยอมจะทําใหผูอานไดมองเห็นตัวอยาง
ทางเดินและแกนของความเปนมนุษยไดเพิ่มขึ้นอีกหลายมุมและจะทําใหเราเปนคนที่มองชีวิตดวยความ
เขาใจมากขึ้น 
  

              
 

บรรณานุกรม 
องคการคาของคุรุสภา.  วรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี.  พิมพคร้ังที่ ๒.  พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา,  ๒๕๐๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⌫ 
 

นิตยา แกวคัลณา  
*

 
 

                                                  
* อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย   คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 ๕๘ 
 

  

ก. เอย ก. กิน  ข. เอย ข. ขัด      ค. เอย  ค. ควาย ฆ. เอย ฆ. ฆา 
  ง. เอย ง. เงิน  จ. เอย จ. จิ้งหรีด      ฉ. เอย ฉ. ฉ่ิง  ช. เอย ช. ชาติ 

ซ. เอย ซ. ซ่ือ  ฌ. เอย ฌ. ฌาน      ญ. เอย ญ. ญาติ ฎ. เอย ฎ. ชฎา 
  ฏ. เอย ฏ. ปฏัก  ฐ. เอย ฐ. ฐาน      ฑ. เอย ฑ.มณโฑ ฒ. เอย ฒ. ผูเฒา 
  ณ. เอย ณ. กรุณา  ด. เอย ด. ดาว      ต. เอย ต. ตัณหา ถ. เอย ถ. ถาม 
  ท. เอย ท. โทสะ  ธ.เอย ธ. ธง      น. เอย น. หนู  บ. เอย บ. บา 
  ป. เอย ป. เปด  ผ. เอย ผ. ผี      ฝ. เอย ฝ. ฝน  พ. เอย พ. เพื่อน 
  ฟ. เอย ฟ.ไฟ  ภ. เอย ภ. ภรรยา      ม. เอย ม. ใหม ย. เอย ย. อยาก 
  ร. เอย ร. รัก  ล. เอย ล. เลือก      ว. เอย ว. วาว  ศ. เอย ศ. ศาลา 

ษ. เอย ษ. ฤาษี  ส. เอย ส. สรรเสริญ    ห. เอย ห. หวง  ฬ. เอย ฬ. จุฬา 
อ. เอย อ. อวด  ฮ. เอย ฮ. นกฮูก 

 

ขอความขางตนมาจากสวนหนึ่งของงานประพันธรอยกรอง  บทดอกสรอย “พยัญชนะภาษิต”   ที่
นําเอาพยัญชนะไทยจํานวน  ๔๒  ตัว  (ยกเวน ฃ ฅ)  มารอยเรียง  แลวนําเสนอดวยวิธีการถายทอดคําสอน
และแงคิด บทดอกสรอยดังกลาวกวีหรือผูประพันธนําพยัญชนะไทยมาถายทอดเรื่องราวที่เปน “ภาษิต” ใน
ลักษณะที่ใหขอคิด ขอแนะนํา และขอควรปฏิบัติ โดยใชเสียงของคําผสานกับความหมายมาใชเปนสื่อคํา
สอนไดเปนอยางดี 
บทดอกสรอย “พยัญชนะภาษิต” กับ บทกวีนิพนธ “ตํานาน ฅ ฅน” 

“พยัญชนะภาษิต” จัดเปนงานประพันธรอยกรองประเภทกลอนสําหรับขับรอง ข้ึนตนแบบกลอน
ดอกสรอย  “ก เอย ก กิน” ลงทายดวยคําวา “เอย” กวีเรียงรอยจากพยัญชนะ ก-ฮ นําพยัญชนะไทยมาเสนอ
ขอคิดทางความหมายในแงการปฏิบัติตน 
 ลักษณะการนําเอาพยัญชนะไทยมาเสนอเนื้อหาในปจจุบันปรากฏในกวีนิพนธ “ตํานาน ฅ ฅน” 
ของ ไพวรินทร ขาวงาม   ผูประพันธเลือกพยัญชนะบางตัวมาถายทอดแงคิดทางสังคมในยุคปจจุบันที่มีทั้ง
ความรุนแรง  การถูกย่ํายีทําลาย และเรียกรองใหชวยกันแกไขสภาพสังคมใหดีข้ึนดังความวา  
  
  

ตํานาน ฅ ฅน 
   ฅ ฅนขึงขังมานานนัก  กลายเปน ย ยักษ เขี้ยวใหญ 
  เที่ยวกระทํากําแหงแกรงไกร  เหยียบโลกไวใตตีนแตเพียงตน 
  อึกทึกคึกคักเขี้ยวขย้ํา   มหกรรม ฆ ฆา อันเขมขน 
  รุกรานไปทั่วทั้งมณฑล   เรารอนฤทธิรณแหงปญญา 
   ลวงหลายศตวรรษ บ บัดซบ โลก คือ สนามรบ ต ตัณหา 



 ๕๙ 
 

  

  ล โลภ เลื้อยผานกาลเวลา   กัดกินพฤกษาพนาพนม 
  ฌ เฌอ ชอกช้ํามิฉํ่าชื่น   บ ใบไม สะอึกสะอื้นขื่นขม 
  ป ปลา สะทกสะทาน ธ ธาร ระทม  น นก ผกลมนภาดูร 
  ช ชาง ค ควาย ก็ถูกฆา   ม มา ก็ถูกฆาตปลาตสูญ 
  สรรพสัตวนอยใหญไพรประยูร  เคยอุดมสมบูรณก็บรรลัย 
  ล  โลกยังหมุนไปไมหมุนกลับ  ย ยับ ยังระยับยุคสมัย 
  บ บาป ทั้งสิ้นยังกินใจ   ผ แผล ยังบาดในหวงตํานาน 
   รอคอย จ ใจ มนุษยชาติ  จะกลับมาสามารถสมัครสมาน 
  กูรองกองแผนดินและวิญญาณ  ไถบาปหยาบกรานดวยสุนทรีย 
  ใช ว วันเวลา ที่เหลืออยู   ฟนฟู ม มนุษย พิสุทธิ์ศรี  
  เช็ดน้ําตาฟาดินถวิลทว ี   จนกวาชีพนี้จะวางวาย 
   ขับไล ย ยักษ ไปจากหลา  คืน ค คุณคา คํานึงหมาย 
   ฅ ฅน ไมคุกคามไมทําลาย  เร่ิมใหม… กอนจะสายไปกวานี้ 
  

พยัญชนะไทยกับการนาํเสนอสื่อเนื้อหา 
 ในบทดอกสรอยพยัญชนะภาษิต กวีนําเสนอเนื้อหาเชิงใหขอคิด หลักคําสอน และแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องการดํารงชีวิต หนาที่การงาน การปฏิบัติตน การวางตัวของสตรี ความรู และปญญา 
 หลักการดํารงชีวิต มีทั้งหลักการดํารงชีวิตทางกายและการดํารงชีวิตทางใจ กลาวคือ มีคําสอนเรื่อง
อาหารการกิน รูปกายและกิริยา ฐานะ และสังขาร เปนเรื่องการดํารงชีวิตอยูทางกาย ดังตัวอยาง 
 

ก. เอย ก. กิน   ทั่วแดนดินลวนหาแตอาหาร เพื่อชูชนมตนไวใหยืนนานแก
อาการหิวโหยโรยแรง นอยภักษาพาซูบรูปสลด เกินกําหนดอาหารพาล
แสลง จะเกิดโรควิปริตผิดสําแดง พึงระแวงระวังไวใหเหมาะเอย. 
 

ฐ. เอย ฐ. ฐาน ทานขนานนามมีวาที่ต้ัง คนก็มีฐานะควรระวัง จะพึงตั้งตน
ไวอยางไรมี คนเรานี้ควรคาตามฐานะ จึงควรกะการใหงามตามศักดิ์ศรี 
เหมือนสรางรังไวสําหรับกายีใหพอดีดูสงานาชมเอย. 
 

ฒ. เอย ฒ. ผูเฒา คนที่เขลาขลาดกลัวกันทั่วหนา กลัวจะเงอะงุมงามยาม
ชรา กลัวกายาเหยี่ยวยนจนหยอนยาน กลัวเพียงไรใชที่จะหนีพน เพราะวา
ยวนเวียนวงในสงสาร วันลวงไปวัยลวงไปตามกาล ถึงไมยานก็ตองยนทุก
คนเอย. 
 



 ๖๐ 
 

  

สวนคําสอนเรื่องการดํารงชีวิตทางใจมุงเนนใหมีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ มีสติ ซื่อสัตย มีธรรมใน
ใจ ไมทะยานอยาก รูจักดับโทสะ อีกทั้งควรเดินทางสายกลาง ดังตัวอยาง 
 

ฆ. เอย ฆ. ฆา ใครจะหาเหตุไปเปนผี ไมแตเราเขาก็หวงหวงชีวี จึงควรมี
เมตตาการุญกัน การเบียนเบียดเสียดสอเปนขอราย ฆากันตายเต็มโฉดโทษ
มหันต ใครรักยาวกลาวไวใหฆาฟน ใครรักสั้นหมั่นรอตอเอาเอย. 

 

ณ. เอย ณ. กรุณา  รวมเมตตาปรานีเปนดีเหลือ  ชวยดวยใจและกายหมาย 
เอื้อเฟอ ชวยจุนเจือไมต้ังหวังตอบแทน เหมือนฝนหลั่งไหลหลากลงจากฟา 
สายธาราเย็นร่ืนชื่นทรวงแสน ชะโลมซาบอาบสิ้นทั้งดินแดน เปนสุขแมน
เมืองสวรรคทั่วกันเอย. 

 

จ. เอย จ. จิ้งหรีด สงเสียงกรีดหวีดรองกองสนั่น เพระฉุนเฉียวเกรี้ยวโกรธ
โดดสูกัน ดวยเขาปนหัวใหใจเดือดดาล เกิดเปนคนควรที่มีสติ คอยตรองตริ
ตรึกไปใหรอบดาน อยาเชื่อยุแหยนักจักเสียการ หลงลางผลาญเพื่อนกัน
อยางนั้นเอย. 

 

ต. เอย ต. ตัณหา บางทานวาตาหันนั้นก็ใช ตาไมหันตัณหามาอยางไร ขอ
นอมใหบัณฑิตพินิจตรอง อันตัณหาวาการทะยานอยาก คอยฉุดลากรวบรัด
สัตวทั้งผอง มิใหลวงบวงกรรมนําครรลอง ลงติดของขายนรกหมกไหมเอย. 

 

ท. เอย ท. โทสะ คือคิดประทุษรายฝายอื่นเขา เกิดจากโกรธเกลียดชังทั้ง
ความเมา เกิดจากเบาปญญาดูนาอาย อันโทสะละกันดวยขันติ รูดําริดับ
เดือดใหเหือดหาย ผูรูจักใหอภัยใจสบาย  ขอใหหนายหนีโทสะละเสียเอย. 
 

หนาที่การงาน ควรปฏบัิติดวยความอุตสาหะ ดังตัวอยาง 
 

ข. เอย ข. ขัด สารพัดกิจการงานทั้งหลาย อุปสรรคดักขวางชางมากมาย 
ไมงายดายดังจิตคิดคะเน แมผูใดใฝฝนมั่นมานะ อุตสาหะแกไขไมหันเห รู
หลบเลี่ยงเบี่ยงบายคิดถายเท คงถึงเวลาเสร็จสําเร็จเอย. 

การประพฤติปฏิบัติตน มีทัง้หลักปฏิบัติของตนเองวา ควรมีจังหวะชีวติ รูจักคบเพื่อน รูจัก 
ใช รูจักภัยของคน คิดแลวทํา และมีวาจาด ีดังตัวอยาง 
 



 ๖๑ 
 

  

พ. เอย พ. เพื่อน มีกลาดเกลื่อนกลนไปนับไมถวน ทั้งเพื่อนกินเพื่อนตาย
หลายกระบวน จงใครครวญถี่ที่จะคบ อันเพื่อนกินสิ้นเงินแลวเมินหนี ตัด
ไมตรีบายเบี่ยงคอยเลี่ยงหลบ เพื่อนดีดีมีนอยไมคอยพบ ใครประสบก็
ประเสริฐเลิศลนเอย. 

 

ฟ. เอย ฟ. ไฟ ถาปลอยใหไหมบานเปนผลาญหมด ถาใชหุงขาวปลาโอชา
รส ควรวางกฎการใชลงใหดี ของทุกอยางยอมมีทั้งดีชั่ว สําคัญตัวตองใชให
ถูกที่ ใชทางรายกลายไปเปนไพรี ใชทางดีมีคุณบุญหนักเอย. 
 

 นอกจากนี้ยังสอนเรื่องการปฏิบัติตนตอสวนรวมวาควรสมัครสมานสามัคคี รักชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย ดังตัวอยาง 
 

ช. เอย ช. ชาติ ขอใหราษฎรพรอมพรักรวมรักษา อยาใหหมูไพรีมาบีฑา 
คอยตริตราปองปดขจัดภัย แมสมานสามัคคีไวดีอยู มวลศัตรูจูมาหาไดไม 
หมูอมิตรคิดรายยอมพายไป เพราะคนไทยใจสมัครรักกันเอย. 

  

ธ. เอย ธ. ธง ระบุบงบอกชาติศาสนา   อีกกษัตริยฉัตรชัยไทยประชา  เรา
เรียกวาไตรรงคธงชาติไทย  กษัตริยครองปองกันศาสนา  ใหประชาผาสุกทกุ
สมัย พระคุณสิ้นดินฟานภาลัย ขอทรงชัยทรงพระเจริญเอย. 
 

การปฏิบัติและการสงวนตนของสตรี สตรีควรรูจักสงวนตัว ดังตัวอยาง 
 

ด. เอย ด. ดาว สุกสะกาวขาวผองละอองศรี ลอยอยูเหนือนภายามราตรี 
รัศมีสุกเดนนาเอ็นดู เขายอมเปรยพจนเปรียบเทียบหญิงสาว วาเหมือนดาว
ดวงเดนเห็นเลิศหรู แมรักนวลสงวนกายชายเชิดชู ไมรุบหรูลวงลับดับแสง
เอย. 
 

ฑ. เอย ฑ. มณโฑ ชางแสนโกโสภาจะหาไหน แตเวรกรรมนําชักยักเหมือน 
มีผัวไพรเปลี่ยนพักตรยักษกับลิง ฉะนั้นสาวโสภาอยาประมาท วารวยรูป
วิลาสสะอาดหญิง รูรักนวลสงวนนามใหงามจริง อยาเที่ยววิ่งวุนเวียน
เปลี่ยนผัวเอย. 
 

 ความรูและปญญา การเปนผูรูเร่ิมจากการถาม ถามเพื่อรู และจะเรียนรูส่ิงใดควรใหรูจริง ดัง
ตัวอยาง 



 ๖๒ 
 

  

ถ. เอย ถ.ถาม ใหแจงความตามจิตคิดสงสัย เปนวิธีศึกษามาแตไร ประดับ
ไวลํ้าเลิศเกิดปญญา การถามไถไลเลียงเพียงเพื่อรู ก็ควรอยูยามประสบพบ
ปญหาถาถามไลภูมิรูของครูบา   เปนที่นาตําหนิติเตียนเอย.   

 

ป. เอย ป เปด เรียนสําเร็จหลายวิชานาเลื่อมใส โนนก็รูนี่ก็รูอยูเปรอะไป      
รูอะไรไมจริงสักสิ่งเดียว เกิดเปนคนควรหมั่นมุงมั่นจิต จะเรียนวิชาใดให
ชาญเชี่ยว รูอะไรใหแนแมส่ิงเดียว คนกราวเกรียวนับถือเลื่องลือเอย. 
 

เนื้อหาในพยัญชนะภาษิต มีพยัญชนะบางตัวที่กวีนําเสนอบงบอกความเปนจริงในสังคม เชน ง. 
เอย ง. เงิน วาใครมีเงินก็เปนที่นับหนาถือตา ช. เอย ช. ชฎา วาสวมใสไวบนศีรษะทําใหเปนผูมียศศักดิ์แลว
หลงลืมตน เปนตน  สวนการนําเสนอพยัญชนะไทยในแงความหมายที่มิใชคําสอนโดยตรง แตมุงใหผูอาน
ตระหนักถึงความเปนไปในสังคม    โดยเลือกใชพยัญชนะ    ฅ ฅน มาสื่อเนื้อความในเรื่อง “ตํานาน ฅ ฅน “ 
นับเปนการนําเสนอที่แตกตางไปจากเดิมทั้งในแงความหมายและวิธีการ กลาวคือในแงความหมายกวีส่ือ
แสดงใหเห็น “ฅ ฅน” เปนผูคุกคาม ทําราย และทําลาย สวนแงวิธีการกวีเลือกใชพยัญชนะบางตัวมา
ถายทอดเนื้อหาเริ่มจากสาเหตุ “ฆ ฆา ต ตัณหา ล โลภ” ทําให “ฌ เฌอ ชอกช้ํา บ ใบไมสะอึกสะอื้น ป ปลา
สะทกสะทาน ธ ธารระทม ช ชาง ค ควายถูกฆา ม มาสูญหาย” กอเกิด “บ บัดซบ ย ยับ บ บาป ผ แผล” 
ลวนมาจาก “ม มนุษย” 
 อยางไรก็ตาม จะเห็นถึงแนวคิดในการนําเสนอพยัญชนะที่คลายคลึงกันบางตัว เชน ฆ ฆา และ ต 
ตัณหากวีนํามาใชสรางสรรคส่ือความ เพียงแตการนําเสนอเนื้อหาตางกันไป แตยังคงคุณคาของการนํา
พยัญชนะไทยมาเสนอแนวคิดอยางสรางสรรค 
 

 
บรรณานุกรม 
พยัญชนะภาษิต. พระนคร: [ ม.ป.ท.], [ ม.ป.ป.]. 
สกลุไทยรายสัปดาห. ๔๘ ( ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕). 
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เสาวณิต  จุลวงศ* 
 

“กากีเปนวรรณคดีท่ีแตงขึน้เพื่อสอนผูหญิง  สนับสนนุคาํสอนในกฤษณาสอนนอง”** 
ขอความนี้ฟงดูเผินๆ ก็เปนความคิดเหน็ธรรมดาที่หลายคนเคยไดยิน ไดฟง รับทราบกันมาแลว  

และเหน็วาใครๆ ก็คิดเชนนัน้  แตเมื่อนํามาพินิจดูอีกครั้ง  คํากลาวนี้มีประเด็นชวนคิดทีเดียว 
ประการแรก  ที่วากากเีปนวรรณคดีสอนผูหญิงนั้น ชวนใหคิดถามวา กากีสอนอะไรแกผูหญิง? 
ประการถัดมา  ที่วากากีสนบัสนุนคําสอนในกฤษณาสอนนอง  ก็ตองถามวา  แลวกากีมาเกีย่วอะไร

กับกฤษณาสอนนอง (ดวย)? 
แตหากตอบคําถามแรกไดแลวก็จะมองเหน็คําตอบของคําถามที่สอง  ซ่ึงใหภาพรวมที่ชัดเจนวา

ความเกีย่วของระหวางวรรณคดีสองเรื่องนี้คือ คําสอนเรื่องภรรยากับสามี นั่นเอง 
วรรณคดีคําสอนผูหญิงของไทย  ไมวาเรื่องใดๆ ลวนหนีไมพนเรื่องของการมีสามี  หากพูดให

ไพเราะเสนาะโสต  ฟงดูสุภาพมากขึ้นก็คือเปนคําสอนเรื่องของการมีครอบครัวนั่นเอง เห็นไดชัดเจนจาก
การศึกษาวรรณคดีคําสอนสําหรับผูหญิง  พิมผกา  จาดเลน (๒๕๔๒)  ผูวิจัย พบวาเนื้อหาในวรรณคดีคํา
สอนสําหรับผูหญิงของไทยแบงออกเปนคําสอนสําหรับหญิงโสดและหญิงครองเรือน 

วรรณคดีที่สอนหญิงโสดมีเนื้อหาคําสอนเกี่ยวกับการมีคูครอง  การประพฤติปฏิบัติตนทั้งในแง
กิริยามารยาท  ความงาม การเปนแมบานแมเรือน   และกลาวถึงลักษณะของหญิงชั่วที่หญิงโสดไมควรคบหา  
เชน  เกียจครานการงาน  ชางนินทา  ขายตัว  ใจโลเล  ไมรักนวลสงวนตัว  เปนตน  ลักษณะที่ระบุนี้คือ
ลักษณะที่ไมเหมาะกับการเปน “แมศรีเรือน” ซ่ึงตีความไดวา “หญิงดี” คือหญิงที่มีลักษณะเปนแมศรีเรือน
นั่นเอง คําสอนผูหญิงเหลานี้มักมีการเนนย้ําวาเปาหมายหรือผลสําเร็จของการปฏิบัติตามคําสอน  คือ  การได
มีคูครอง 

สวนคําสอนสําหรับหญิงครองเรือนเนนเรื่องการปฏิบัติตนซึ่งย้ําถึงกิริยามารยาท  การดูแลรักษา   
รูปลักษณใหงดงาม  การเปนแมบานแมเรือน  การปฏิบัติตอสามี  และมีการระบุถึงลักษณะของหญิงชั่วตางๆ 
เชน  ไมกลัวเกรงสามี  ไมเอาใจใสการบานการเรือน  คบชูสูชาย  ชวนสามีทะเลาะวิวาท  ไมงอสามี  เปนตน  
ซ่ึงที่แทก็คือลักษณะของภรรยาที่ใชไมไดนั่นเอง  จุดมุงหมายหลักของคําสอนเหลานี้คือการทําใหสามีมี
ความสุข ทําใหสามีพึงพอใจภรรยา สวนฝายภรรยาจะมีความสุขหรือไม  เปนเรื่องรอง  สังเกตไดจากคําสอน

                                                  
* อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
** ขอความนี้เปนคํากลาวของนักศึกษาคนหนึ่งที่เขาฟงการบรรยายของผูเขียน  เรื่อง  “กากีจากสมุดไทยที่ยังไม

เผยแพร”  เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๔๕  ณ  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 



 ๖๕ 
 

  

เกี่ยวกับการปฏิบัติตนหากผูหญิงประสบปญหาชีวิตครอบครัว ไมวาจะดวยสามีมีภรรยานอย หรือมีนิสัยไม
เอาไหน  วรรณคดีคําสอนเหลานี้จะแนะใหภรรยา  “อดทน”  และ  “ทําใจ”  

วรรณคดีคําสอนของฝายชายตางกับฝายหญิงโดยสิ้นเชิง คําสอนผูชายไมอาจแบงไดวาเปนคําสอน 
“ชายโสด” หรือ “ชายครองเรือน”  หากแตเปนคําสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทั่วไป  และคําสอนที่แบงตาม
สถานภาพทางสังคม  เชน  คําสอนสําหรับกษัตริย  คําสอนสําหรับขุนนาง  เปนตน  วรรณคดีคําสอนเหลานี้
มุงสอนใหผูชายใฝหาความรู  มีคุณธรรมและปฏิบัติตนตอผูอ่ืนตามมารยาทอันเหมาะควร  และรูจักปฏิบัติ
ตนตามสถานภาพของสังคม  ไมวาจะเปนกษัตริยหรือขุนนาง  (พงษภิญโญ   แมนโกศล  ๒๕๔๒,  สิริวรรณ  
วงษทัต  ๒๕๔๒,  ปฐม   หงษสุวรรณ  ๒๕๔๒) คําสอนเหลานี้ย้ําถึงการปฏิบัติตนของผูชายเพื่อความสุข  
ความเจริญกาวหนาของตนเอง  และของผูอ่ืน  (ซ่ึงไมใชภรรยา)   

เปนที่นาสังเกตวาไมปรากฏวามีคําสอนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเพื่อใหไดหญิงที่ดีมาเปนคูครอง  
(ดังเชนคําสอนของหญิงโสด)  และไมปรากฏวิธีปฏิบัติตอภรรยาเพื่อใหตนเปนที่รัก  (ดังที่คําสอนของฝาย
หญิงที่มีสามีแลว ซ่ึงกลาวถึงวิธีการปฏิบัติตนตอสามีเพื่อใหสามีรัก) หากแตเนนการปฏิบัติตนตอผู (ชาย) ที่
มีฐานะเสมอกัน  ตอผูเปนนายหรือผูมีฐานะสูงกวา (เชน กษัตริย ขุนนางผูใหญ  หรือมูลนาย)  และตอผูนอย
หรือผูมีฐานะต่ํากวา (เชน ขาราชบริพาร  ขุนนางชั้นผูนอย  หรือบาวไพร)  โดยมีเปาหมายที่ความสําเร็จดาน
หนาที่การงาน  และความมั่นคงของสถานภาพทางสังคม 

ในเรื่องคําสอนนี้  เรามักจะกลาวกันวา  วรรณคดีคําสอนเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองบทบาทและหนาที่
ของคนในสังคม  เปนการบอกใหคนในสังคมรูวาแตละคนมีบทบาทหนาที่อยางไร  อีกทั้งยังแสดงถึงภาพ
อุดมคติของคนที่สังคมตองการ  นี่เปนคํากลาวซึ่งฟงดูไพเราะ  เหมาะกับวรรณคดี “คําสอน”  แตหากมองใน
มุมกลับ   อาจกลาวไดวา  ท่ีจริงแลววรรณคดีคําสอนเหลานี้แสดงใหเห็นวาสังคมไทยมีความตองการและ
ความคาดหวังเก่ียวกับผูหญิงและผูชายอยางไรตางหาก 

คําสอนแสดงใหเห็นวาสังคมไทยไมตองการใหผูหญิงเปนสวนหนึ่งของสังคม “นอกบาน”  จึงแทบ
จะไมมีคําสอนที่บอกวาผูหญิงควรจะปฏิบัติตนตอสังคมนอกบานอยางไร  นอกจากการสั่งสอนใหปฏิบัติตน
อยางดี  มีกิริยามารยาทงดงาม  เพื่อวาผูอ่ืนในสังคม “นอกบาน” ไดพบเห็นแลวเกิดความพึงพอใจ  ผูอ่ืนที่
กลาวถึงในคําสอนนี้ยอมมิไดหมายถึงใครอื่นนอกจาก “ผูชาย”   เพราะสังคมนอกบานนั้นหมายถึงพื้นที่ของ
ผูชายที่ผูหญิงไดลํ้าแดนเขาไป  สวนหญิงครองเรือนนั้น  คําสอนแทบจะมิไดกลาวถึงสังคมนอกบานของเธอ  
เพราะความ “ไมโสด” ทําใหเธอหมดความหมายในสังคม “นอกบาน” ไปแลว 

วรรณคดีคําสอนแสดงความคาดหวังวาผูหญิงคือคน “ในบาน” จึงเนนใหผูหญิงมีความสําคัญอยูแต 
“ในบาน” ของตนเทานั้น  หญิงโสดถูกสอนใหเตรียมตัวเตรียมใจเปน “แมศรีเรือน” (ไมวาจะเปนหมายเลข
หนึ่ง  หรือสอง  หรือสาม)  สวนหญิงครองเรือนนั้น  คําสอนก็เนนภาระอันยิ่งใหญในบาน  ทั้งยังจํากัด
ขอบเขตอยูที่บทบาทของ “เมีย” เปนหลัก  ในขณะที่บทบาทของ “แม”  ถูกลืมเลือนไป 
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ในทางตรงกันขาม  เนื้อหาวรรณคดีคําสอนของผูชายแสดงใหเห็นวา  สังคมยกใหผูชายเปนคนของ
สังคม “นอกบาน”  คําสอนจึงลวนแตเนนความสําคัญในเรื่องความสัมพันธระหวางผูชายกับบุคคลอื่นๆ  ใน
สังคม  “นอกบาน”   แตก็ใชวาผูชายจะไมมี “ที่ทาง” อยู “ในบาน”   ผูชายเพียงแตไมมี “หนาที่” ใดใดใน
บานเทานั้น  ส่ิงเดียวที่ผูชาย “เปน” เมื่ออยูในบานคือ  “นายใหญ”  นั่นทําให  “ในบาน” เปนที่ซ่ึงผูชายจะ
แสวงหาความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ  ซ่ึงผูมอบใหคือผูหญิงนั่นเอง 

สังคมไทยไมเห็นวาบทบาทของผูชายในฐานะ “ผัว” และ “พอ” เปนเรื่องสําคัญ  จึงไมมีคําสอนที่
บอกวาผูชายควรจะปฏิบัติตนตอเมียและลูกอยางไร 

 
พระเอกในวรรณคดีไทยอยางขุนแผน พระลอ ไกรทอง จึงไมเคยตองรับผิดในความบกพรองตอ

ภรรยา  ตางกับนางเอกอยางวันทอง  กากี  และโมรา  ท่ีตองถูกประณามหยามเหยียดในความความผิดท่ี    
บกพรองตอสามี !! 

 
⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯ 
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หมอมหลวงหญิงคํายวง  วราสิทธิชยั*

 
 

 ใคร ๆ ก็เห็นวา  กากี  วันทอง  โมรา  เปนหญิงชั่วที่ไมเหมาะสมจะเปนแบบอยางใหใครประพฤติ
ปฏิบัติตาม  ตัวละครเอกฝายหญิงเหลานี้อยากเลวหรือชั่วหรือไม  ยังเปนที่นาสงสัย 
 กากีเปนผูที่ไมเคยมีโอกาสเปนตัวของตัวเอง  การที่นางเปนหญิงเจาเสนหและมีกลิ่นกายหอม นาง
จึงเปนที่หมายปองของชายทั้งหลาย และการที่กากีกลายเปนหญิง “ใจงาย” เพราะชายเปนฝายเขามายุง
เกี่ยวกับนางกอนทั้งสิ้น  กากีก็จํายอม “เลนไปตามเพลง”  สุดทายนางก็ถูกตราหนาวา “มากชู หลายชาย” 
และตองกมหนารับผลการกระทําที่ทุกคนรวมกันกอแตเพียงผูเดียว 
 วันทองเขาขายถูก “ยักษลักมา ลิงพาไป” ถูกยื้อยุดฉุดชิงระหวางขุนชางกับขุนแผน  ตอมามี
บุตรชาย พลายงามก็มารวมขบวนการฉุดชิงมารดาของตนดวย  วันทองไมเคยมีโอกาสคิดหรือตัดสินใจ
ดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง 
 ในบรรดาตัวละครเอกฝายหญิงทั้งสามตัว โมรา ดูนาเห็นใจนอยที่สุด ดวยเหตุวานางเปนผูยื่นพระ
ขรรคใหโจรปาประหารสวามีของนาง แตถาดูระยะเวลาอันสั้นที่โมราเปนชายาของจันทะโครพ  จะเห็นวาไม
นาจะมากพอที่จะสรางรักแทและความผูกพันระหวางนางกับจันทะโครพ   ดังนั้นโจรปาก็ดี  จันทะโครพก็ดี 
นาจะเปน “คนอื่น” ในสายตาโมรา แตไมมีใครลวงรูความคิดของนาง   
 พฤติกรรมของกากี วันทองและโมรานี้แสดงใหเห็นลักษณะรวมกันบางประการของตัวละครเอก
ฝายหญิงที่สังคมตราหนาวาเปนหญิงราย คือ การปนใจใหชายอ่ืนนอกเหนือจากสามีของตนซึ่งเปนพฤติกรรม
ที่เสื่อมเสีย อีกทั้งในการดําเนินเรื่อง ตัวละครเอกฝายชายจะทําหนาที่เปนตัวละครดําเนินเรื่องเปนสวนใหญ 
ผูแตงไมเคยแสดงใหเห็นวาตัวละครเอกฝายหญิงเหลานี้ “คิดได” เพราะผูแตงไมไดแตงใหตัวละครหญิง
แสดงความคิดเห็นของตน  

เมื่อพิจารณาตอไปถึงวรรณคดีเร่ืองอื่น ยังมีตัวละครเอกฝายหญิงอีกหลายตัวที่เขาลักษณะ  “ยักษ
ลักมา  ลิงพาไป” เชน   สีดา   บุษบา  แตตัวละครเหลานี้กลับรอดพนจากการถูกประณาม  เพราะมี
คุณธรรมเปนเกราะปองกันตัว  สีดามีความรักและซื่อสัตยตอสวามี  บุษบาก็เปนหญิงที่ดี จึง มีเทวดามาคอย
รักษาปกปองนางใหปลอดภัย  หรืออยางกฤษณานั้น แมวาจะมีสวามีถึง ๕ คน  แตผูแตงใหเหตุผลวา  นาง
จําเปนตองทําตามคําสั่งของมารดาของสวามี  อีกทั้งนางไมเคยบกพรองในหนาที่ภรรยาแมแตนอย  ดูแล
ปรนนิบัติสวามีทั้งหาเปนอยางดีและเสมอภาคกัน  จะเห็นไดวาตัวละครเอกฝายหญิงเหลานี้รอดพนจาก
การถูกประณามมาไดอยางงดงาม  เหตุใดจึงเปนเชนนั้น 

                                                  
* อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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 การที่ตัวละครฝายหญิงจะไดรับความเห็นอกเห็นใจหรือไมนั้น  ข้ึนอยูกับสังคมตัดสิน ซึ่งปรากฏ
ผานน้ําเสียงของผูแตงรวมทั้งการใหความสําคัญแกตัวละครตลอดจนการกําหนดบทบาทของตัวละครใน
เร่ือง  ตัวละครเหลานี้ไมมีโอกาสแมแตจะรองขอความเห็นใจ  เนื่องจากผูแตงไมเคยสรางใหตัวละครฝาย
หญิงไดมีบทบาทในเรื่อง  ไมไดแสดงความคิดหรือแมแตจะรําพึงกับตนเอง  หรือถามีก็มักจะเปนการกม
หนายอมรับกรรมหรืออางเวรกรรมที่เคยทํามาในอดีตที่สงผลถึงชีวิตปจจุบันเปนสวนมาก  ฝายหญิงไมมี
โอกาสไดปกปองหรือตอสูเพื่อสิทธิอันชอบธรรมในการแสดงความคิดของนางเลย  ส่ิงที่นาเห็นใจยิ่งไปกวา
นั้นก็คือ  ฝายหญิงยังถูกประณามในพฤติกรรมอันรายกาจซึ่งนางไมไดเปนผูกอ  พฤติกรรมของ “หญิงราย”  
หลายเรื่องจึงเริ่มตนจากการกระทําของฝายชาย  แตสุดทายก็กลาวโทษฝายหญิง 
 หากเปรียบเทียบพฤติกรรมของตัวละครเอกฝายหญิงกับตัวละครเอกฝายชาย  มองอยางผิวเผินจะ
เห็นวาตัวละครเอกตองมีความงามพรอมทั้งรูปสมบัติ  คุณสมบัติ  และทรัพยสมบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเกงกลาของพระเอกเปนคุณสมบัติที่อาจบดบังลักษณะนิสัยที่ไมพึงประสงคอ่ืนไดแทบทั้งหมด  
ในขณะที่นางเอกยังคงตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกดาน  ตองงามพรอมทั้งกายใจรวมทั้งมีความเปนแมศรี
เรือนอยูตามที่นิยมกันมา  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแลว  ตัวละครเอกฝายชายหลายตัวที่เปนที่ชื่นชม  กลบัมี
จุดดางพรอยอยางไมนาใหอภัยและมีความผิดฉกรรจใกลเคียงกับฝายหญิงหรือมากยิ่งกวา 
 นาฏกุเวร  คนธรรพในเรื่องกากี  ผูที่ทาวพรหมทัตทรงมอบหมายใหไปสืบเสาะหากากีซึ่งถูกพระ
ยาครุฑลักพาไป  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญ  กลาวคือ  ทําใหทาวพรหมทัตและพระยาครุฑ “หูตาสวาง”  จาก
การหลงเสนหกากีผูไมรูจักอิ่มกับความรัก  ดูผิวเผิน  นาฏกุเวรนาจะเปนคนดีที่นายกยองและเปนผูมีคุณธรรมสูง 
เพราะเรื่องกากีหลายสํานวนกลาวถึงความกลาหาญและจงรักภักดีของนาฏกุเวรที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อสืบขาว
ถวายทาวพรหมทัต  แตเมื่อพิจารณาอยางลึกซึ้ง  พฤติกรรมตาง ๆ ของนาฏกุเวรไมไดแสดงใหเห็นวาเปนคน
ดีอยางที่คิด  นาฏกุเวรเปนผูหนึ่งที่สรางตราบาปใหกากีมากยิ่งขึ้น  ทั้ง ๆ ที่ไมไดรักนางเพียงแตลุมหลง
เทานั้น  ดวยเหตุผลวาตองการ “ปดปาก” นางกากีไมใหนําความไปบอกพระยาครุฑ  เนื่องจากนาฏกุเวร
เกรงภัยจากฤทธิ์อํานาจของพระยาครุฑ  ซึ่งอาจจะทําใหไมรอดชีวิตจนกระทั่งสามารถกลับไปทูลความแก
ทาวพรหมทัตได  ดังความตอนที่กลาววา 
 

  ประเวณีสตรีไดเตรจิต   จําจะคิดเหมือนเอาเสี้ยนมาบงหนาม 
  จะเยายั่วใหมัวในกลกาม   ปดความอันตรายแหงเวนไตย 

          (เจาพระยาพระคลังหน  ๒๕๓๓ : ๑๘) 
 

  การกระทําของนาฏกุเวรนอกจากจะเปนการสรางตราบาปใหกากีแลว ยังทําใหชายที่รักกากีอยาง
แทจริงถึงสองคนไดรับผลกระทบอีกดวย กลาวคือ นาฏกุเวรไดนําความลับเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพระ
ยา-ครุฑกับกากีมาทูลทาวพรหมทัต ทําใหกากีอับอายเสื่อมเสียและถูกสามีทั้งสองหมางเมิน ทาวพรหมทัตก็
เสียพระทัยที่กากีปนใจใหชายชูและเสียความรูสึกที่ถูกผูที่ไวใจไดหักหลังแอบ “ตีทายครัว” สวนพระยาครุฑ



 ๖๙ 
 

  

ก็ตองอับอายเพราะถูกหลูเกียรติและเสียรูนาฏกุเวร  ชูรักคนใหมของกากี  แตผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด
เห็นจะไมพนกากีซึ่งมีนาฏกุเวรเปนดุจเทพเจาที่ผลักดันใหนางมีชะตากรรมเชนนั้น  และปลอยใหนางเผชิญ
ชะตากรรมเพียงลําพัง  หากนาฏกุเวรไมสรางตราบาปแกนาง  นางอาจจะมีความสุขอยูกับพระยาครุฑที่
วิมานฉิมพลีก็เปนได  หากจะกลาววากากีชั่ว  พฤติกรรมของนาฏกุเวรสมควรถูกประณามเสียยิ่งกวา  
เพราะนอกจากจะทําใหผูคนที่แวดลอมตองเจ็บปวดแลว  นาฏกุเวรยังหาความชอบใสตนบนความเจ็บปวด
ของผูอ่ืนอีกดวย  หากนาฏกุเวรจะไมกระทําการจน “เกินหนาที่” ก็คงจะไมสงผลกระทบถึงผูคนทั้งหลายได
มากถึงเพียงนี้ 
 ขุนแผน  พระเอกในเรื่องขุนชางขุนแผนก็เปนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ไมใชพระเอกที่นานิยมนัก  
กลาวคือ ขุนแผนทอดทิ้งวันทองผูเปนเอกภรรยา เพราะความใจรอนหุนหันพลันแลน ผนวกกับความ “หูเบา” 
ฟงความขางเดียวจากลาวทองซึ่งเปนอนุภรรยา  โดยไมไดนึกถึงวาวันทองเปนรักครั้งแรกและเปนหญิงที่ตน
รักมากที่สุด  พฤติกรรมของขุนแผนเองผลักไสใหวันทองตองไปเปนภรรยาของขุนชาง  แสดงใหเห็นวา
ขุนแผนไมใชคนดีนัก  ความดางพรอยของขุนแผนปรากฏใหเห็นชัดเจนมากในตอนที่ขุนแผนไปสืบเสาะหา
ของวิเศษ  ไดแก  กุมารทอง  มาสีหมอก  และดาบฟาฟน  ขุนแผนไดกระทําสิ่งที่ไมควรใหอภัย คือ ฆาบัวคลี่
ผูเปนภรรยาซึ่งกําลังตั้งครรภเพื่อสรางของวิเศษไวคุมภัยใหตนเอง  นับวาเปนความเห็นแกตัวอยางที่สุด  
คร้ังแรกที่ขุนแผนพบกับบัวคลี่  ก็ใชวาจะรักนางอยางจริงจัง  เพียงแตนางมีลักษณะที่แสดงวาจะมีบุตรหัวป
เปนชายซึ่งนําไปทําเปนกุมารทองได  ทําใหขุนแผนสนใจนาง  ตอมาขุนแผนไดบัวคลี่เปนภรรยาเพราะ
ชวยชีวิตหมื่นหาญบิดาของนางไว  ขุนแผนอยูบานหมื่นหาญก็นั่ง  ๆนอน  ๆ ไมไดทําอะไร  อางวาเปนโจร
อยางหมื่นหาญไมได  หมื่นหาญโกรธจึงใหบัวคลี่วางยาพิษขุนแผน  หากนึกถึงจิตใจของบัวคลี่  การตอง
เลือกระหวางบิดาและสามียอมเปนสิ่งที่ตัดสินใจไดยากยิ่ง  แตในที่สุดนางก็เลือกบิดา  นี่เปนเหตุผลที่ผูแตง
ใหความชอบธรรมแกขุนแผนในการฆาบัวคลี่  บุตรสาวของโจรใจอํามหิตและทรยศตอสามี  นอกจากนี้ผู
แตงยังเพิ่มความชอบธรรมแกขุนแผนมากยิ่งขึ้นโดยใหขุนแผนเอยปากขอบุตรในทองของบัวคลี่กอนจะฆา
นาง  การขอนี้ก็ใชอุบายหลอกใหนางตายใจ  เผลอเอยปากอนุญาตยกลูกในทองใหเปนสิทธิ์ของขุนแผน  
กรรมวิธีการทํากุมารทองนั้นตองผาทองมารดากอนกําหนดคลอด  มีผลใหทั้งบัวคลี่และบุตรชายของนาง
ตายพรอมกันถึงสองคน  เปนการฆาโดยเจตนา แตผูฆาดูไรความผิด  เพราะผูแตงไดสรางความชอบธรรม
หลายชั้นเพื่อชี้ใหเห็นวาขุนแผนกระทําสิ่งที่ถูกตอง  และบัวคลี่สมควรตาย  แตกุมารทองจําเปนตองตาย
ดวยหรือไมนั้นเปนสิ่งที่นาคิด  หากอานกลอนตอนที่ขุนแผนผาทองบัวคลี่  จะเห็นวาเปนพฤติกรรมที่กระทํา
ดวยความโกรธแคน  จึงดูโหดเหี้ยมและนาสยดสยองอยางยิ่ง 
 

  หยิบเอามีดคร่ําดามกัลปงหา  ตรงมาถึงตัวเจาบัวคลี่ 
  แหวกมานตลบมุงขึ้นทันที  อัจกลับริบหร่ีเห็นรําไร 
  ยืนขึ้นบนเตียงเขาเคียงขาง  พินิจนางนิ่งนอนถอนใจใหญ 



 ๗๐ 
 

  

  ไมรูวารางมันรางใจ   จะฆาผัวเสียไดชางไมคิด 
  แลวชักมีดตั้งทางาขยับ   ใจกลับมือออนสะทอนจิต 
  แลวกลับนึกขึ้นถึงนางวางยาพิษ  เอาชีวิตเสียเถิดอยาไวมัน 
  เอามีดคร่ําตําอกเขาต้ําอัก   เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน 
  นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวัน  เลือดก็ด้ันดาษแดงดังแทงควาย 
  แลวผาแผแลแลนตลอดอก  แหวกหวะฉะรกใหขาดสาย 
  พินิจแนแลเห็นวาเปนชาย   ก็สมหมายดีใจไมร้ังรอ 

       (กรมศิลปากร  ๒๕๑๓ : ๓๕๓) 
 

 ถามองวาบัวคลี่ลอบฆาขุนแผน  ขุนแผนยอมฆานางก็ดูสมควรอยู  แตถามองอยางเปนธรรม จะ
เห็นวา ความตอนนี้ ผูแตงกําหนดใหบัวคลี่ตัดสินใจวางยาพิษเพราะความกตัญูตอบิดาและโทษเวรกรรม
ที่ผลักดันใหบัวคลี่เห็นผิดเปนชอบ บัวคลี่ไมมีสิทธิ์คิดหรือดําเนินชีวิตเองอยางมนุษยคนหนึง่พงึเปน  แตนาง
ตกเปนเครื่องมือแกแคนกันระหวางชายสองคนที่อางวารักนางที่สุด  ฝายหนึ่ง คือ บิดา  อีกฝายหนึ่ง คือ 
สามี  ชะตากรรมของบัวคลี่ก็ไมผิดกับกากี  ตางกันแตเพียงบัวคลี่ถูกตัดสินใหตายจากโลกนี้ไป  สวนกากี
ตองตายทั้งเปน  ไมหลงเหลือความเปนตัวตนและศักดิ์ศรีไวใหภาคภูมิใจไดอีก 
 กรณีเดียวกันนี้ โมราถูกลงโทษเชนกัน ทั้งการถูกสาปเปนชะนีและการถูกผูคนประณาม แมวานาง
จะเพียงสงพระขรรคใหโจรปา  ไมไดเปนผูลงมือฆาสวามีของตน  สวนขุนแผนกลับฆาภรรยาไดหนาตาเฉย  
แตไมเปนที่ครหา  เพราะภรรยาเปนสมบัติของสามี  จะพึงใจทําอยางไรก็ได  ยิ่งภรรยาไมซื่อสัตยดวยแลว  
ยิ่งไมมีคุณความดีควรคาแกความสงสาร  จะวาไปแลวดูเหมือนจะมีขอสนับสนุนใหสมควรฆานางอยาง
มาก  แตถามองแงพุทธศาสนาก็เปนเรื่องที่ขัดแยงกัน  เพราะการทํารายรางกาย  จิตใจ  การฆาใหตาย  
หรือฆาใหตายทั้งเปนก็ลวนเปนบาปทั้งสิ้น  หากมองในแงศาสนา  นาฏกุเวรและขุนแผนยอมไมพนบาป  
แตในแงสังคม  คนแบบนาฏกุเวรหรือแบบขุนแผนก็ยังยืนอยูไดอยางมีเกียรติและมีสุข  อีกทั้งยังไมไดรูสึก
เสียใจหรือรูสึกผิดบาปกับกรรมที่ตนกอ  ขณะเดียวกันสังคมก็ไมไดประณาม  เหยียดหยาม  หรือลงโทษตัว
ละครทั้งสองมากเทากับตัวละครฝายหญิง  เปรียบเทียบเพียงเทานี้ก็พอจะเห็นแลววา  สังคมมองสิทธิ์ของ
หญิงและชายแตกตางกันเพียงใด 
 พิจารณาตัวละครชายตัวอื่นบาง  เชน  อิเหนา  พระลอ  ซึ่งอาจจะไมรายกาจหรือมีเลหเหลี่ยมมาก
เทาตัวละครเอกฝายชายสองตัวแรก  แตก็มีบทบาทที่ทําใหตัวละครฝายหญิงและครอบครัวไดรับความ
เสียหาย  จึงไมใชพฤติกรรมที่นายกยองนัก 
 อิเหนา  เปนตัวละครที่แสดงความฉลาดแตเจาเลหอยูตลอดทั้งเรื่อง  พฤติกรรมที่ไมนานิยมอยาง
ยิ่งของอิเหนา  คือ  การถอนหมั้นบุษบาเพื่อเลือกจินตะหราเปนชายา แตเมื่อไดพบบุษบาซึ่งรับหมั้นจรกา
แลวก็กลับหลงรักเพราะความงามของนาง  จึงออกอุบายลักพานางไปโดยไมสนใจความรูสึกทั้งผูใหญฝาย



 ๗๑ 
 

  

บุษบาหรือคูหมั้นของนางเลย  แลวอิเหนาก็กลับมาดาหาเพื่อไมใหผูอ่ืนสงสัยวาตนเปนผูลักพานางไป ซึ่ง
เปนการกระทําเพื่อปกปองตนเองมากกวาจะคํานึงถึงความรูสึกของผูใหญฝายตนและฝายหญิง  ตัวอยาง
ตัวละครเอกฝายชายที่มีลักษณะเปลี่ยนใจไดงายเชนนี้มีใหเห็นอีกหลายตัว  อยางเชนพระลอ  ซึ่งจากแมน
สรวงไปเมือง สรอง  เพื่อไปหาหญิงใหมที่ไมใชมเหสีของตน  เหตุผลที่ผูแตงอาง  คือ  พระลอตองมนตเสนห
ของพระเพื่อนพระแพง พฤติกรรมเชนนี้นาจะไมเปนที่ยอมรับ  แตชาวเมืองแมนสรวงกลับครํ่าครวญหวนไห
อาลัยอาวรณพระลอถึงขนาด “ เมืองจะเย็นเปนน้ํา    ยอมน้ําตาคน ” โดยไมไดรูสึกวาการจากไปครั้งนี้  เปน
การเห็นแกประโยชนสวนตนยิ่งกวาประโยชนของบานเมือง  ถึงขั้นยอมทิ้งราษฎรทิ้งเมืองไปหาความสุข
สวนตัว  ลักษณะเชนนี้เปนสิ่งที่เห็นกันจนชินในตัวละครเอกฝายชายของไทย  จนไมมีใครเห็นเปนเรื่อง
แปลก  ตัวละครที่แปลกก็มีแตขุนชางที่มั่นคงในรักเดียว  แมวาวันทองจะเปนภรรยาของชายอื่นก็ไมคลาย
รักนาง  ทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดนางกลับคืนมา  แตผูชายแบบนี้กลับไมไดรับการยกยอง 
 ตามหลักการแบงประเภทของประเพณีตามจุดประสงค    จารีตประเพณี  (Mores) เปนประเพณีที่
หากสมาชิกในสังคมไมกระทําตามที่กําหนดไว  ถือวาเปนความผิดความชั่ว  และมีบทลงโทษ  เปนประเพณี
ที่คนในสังคมใชเปนแนวทางดุจขอบังคับทางศีลธรรมจรรยา เชน  ฆาผูอ่ืนตายโดยเจตนายอมตองติดคุก    
(เก็บความจาก  สายทิพย  นุกูลกิจ  ๒๕๓๓ : ๓๔ , ๔๙)   แตตัวละครเอกฝายชายหลายตัวที่ทําความผิดรายแรงที่
ใหอภัยไมได กลับรอดพนจากการลงโทษของสังคมและมีทางออกที่สวยงามเสมอ  ชวนใหคิดวาการทําผิด
รายแรงของตัวละครเอกฝายชายเปนเหตุการณธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคม  เพียงแตเราไมไดนึกถึง  หรือคน
ในสังคมไมใสใจ  หากตัวละครเอกฝายหญิงเปนผูกระทําบาง จะถือวาเปนความผิดมหันต เสื่อมเสียมาก 
เพราะผูหญิงไรความสําคัญในสังคมนี้และหญิงก็ไมเคยเทาเทียมชายไมวากรณีใดหรือยุคสมัยใด  
นอกจากนี้ยังเห็นไดวาวิธีการสรางและกําหนดบทบาทตัวละครเอกฝายชายใหมีบทบาทสําคัญในการ
เดินเรื่องและเปนผูนําฝายหญิง ตัวละครฝายหญิงก็เลนไปตามบทบาทฝายชาย  ซึ่งสรางขึ้นตามบทบาท
จริงของชายและหญิงในสังคมที่ผูชายมีบทบาทเปนผูนํา  ฝายหญิงเปนเพียงผูตามโดยไมมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นหรือแมแตแสดงความรูสึก แตในแงของการถูกพิพากษา  ฝายหญิงกลับตองถูกตัดสินใหเปน
ฝายผิด  เปนตนเหตุของเรื่องรายแรงตาง ๆ โดยที่ฝายหญิงจะเปนผูเร่ิมใหเกิดเหตุการณหรือไมก็ตาม  หรือ
จะกระทําการนั้นอยางตั้งใจหรือไมต้ังใจก็ตาม ยิ่งไปกวานั้นสวนหนึ่งของผูที่รวมพิพากษาก็คือ  ผูหญิงที่มี
จํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของสังคมนั่นเอง 
 ในสังคมนี้  เราอาจจะพบ “ ชายเลว ” ไดมากพอ ๆ กับ “ หญิงราย ”  เนื่องจากแทจริงแลวไมวาจะ
เปนหญิงหรือชายยอมมีโอกาสทําถูกและผิดไดเหมือนกัน  เพราะตางก็เปนมนุษยที่ยังตัดกิเลสไมขาด  ยอม
มีความออนไหว  มีความรูสึกรอนหนาวไปกับส่ิงที่มากระทบตัวกระทบใจ  ดังนั้นตัวละครฝายหญิงจึงไม
ควรถูกกําหนดบทบาทใหเปนฝายผิดและตองรับผลการกระทําแตเพียงฝายเดียว  แตสังคมควรตัดสินจาก
การที่ผูใดรูจักการระงับยับยั้งชั่งใจในการทําผิดได  ผูนั้นยอมเปนคนดี  สังคมควรเคารพสิทธิและใหเกียรติ
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แกชายและหญิง  อยางนอยก็ในฐานะมนุษยคนหนึ่ง  ไมใชนําเรื่องบทบาทของแตละเพศมาเปนเครื่อง
ตัดสิน  จนทําใหฝายใดฝายหนึ่งเหมือนกับไรตัวตนในสังคมนี้ 
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สุพัตรา  อุดมสินศิริกุล*

 
 

. ในปจจุบันประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต ดวยระบบทุนนิยมทีย่างกรายเขามา และการเปลีย่นแปลง
จากประเทศเกษตรกรรมมาเปนประเทศอุตสาหกรรม  ปจจัยทั้งสองนี้มีผลทําใหชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปดวย  จาก
สังคมที่อยูกันอยางสงบสุข  พอมีพอกิน  ผูคนมีจิตใจเอื้อเฟออารีใหแกกันกลายมาเปนสังคมที่เต็มไปดวยการแขงขัน 
ผูคนชิงดีชิงเดนกัน  และลืมที่จะแบงปนน้ําใจตอกัน  เงินกลายมาเปนพระเจา  การอยูแบบพอมีพอกินไมเพียงพออีก
ตอไป  คนตองการความสะดวกสบาย  ความมีหนามีตา และอํานาจ เพิ่มขึ้น  บทบาทของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปดวย 

ผูหญิงในปจจุบันมิไดมีหนาที่เพียงเปนแมบานดูแลบาน  เย็บปกถักรอย   แตกลับมีภาระหนาที่ตองดูแล 
รับผิดชอบครอบครัว  ตองหาเงินจุนเจือครอบครัวมากขึ้น    สําหรับผูหญิงที่มีการศึกษาดี   ก็มีโอกาสทํางานดี  ๆ มี
เงินเดือนสูง  ๆ  แตผูหญิงที่มีการศึกษานอย โดยเฉพาะผูหญิงชนบทมักจะเขามาทํางานในกรุงเทพฯ  เนื่องจากรายได
จากการทําไรทํานาไมสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวไดอยางเพียงพอ   ผูหญิงเหลานี้บางคนตองไปเปนหญิงขาย
บริการทางเพศหรือภรรยานอย  ทั้งที่เต็มใจและไมเต็มใจ 
 เพลงไทยจํานวนมากหยิบยกปญหาของผูหญิงจากชนบทมากลาวถึง      แสดงใหเห็นสาเหตุที่ทําใหเธอ
เหลานั้นตองทําอาชีพที่สังคมไมยอมรับ  โดยช้ีใหเห็นวาสาเหตุประการแรกมาจากความยากจน  พอแมไรหนทางที่
จะทํามาหากินและหาเงินมาใชในครอบครัว    อาจเนื่องมาจากประสบปญหาดานความแหงแลง อดอยาก  หรืออาจ
เปนเพราะการที่ไมมีการศึกษา ทําใหตองขายลูกกิน  เพื่อนําเงินนั้นมาจุนเจือครอบครัว  ในขณะเดียวกันลูกก็มีความ
กตัญูตอบุพการี    ไมสามารถทนเห็นพอแมของตนเดือดรอนได     จึงยอม เสียสละความสุขสวนตนออกหาเงินให
พอแม  ดังที่วา  “เธอเปนลูกที่ถูกพอแมขายไป  กตัญูบิดามารดาปานใด  แมสายจากเมืองเชียงรายกาวไปสูสังคม
ทราม”  ในเพลงแมสาย  หรือ “ขาวเขาวาพอแมเธอนั้นพาไปขาย  เจ็บและช้ําตองจําทน  เพราะความจนบังคับจิตใจ  
จากเชียงรายไปขายตัวอยูสุไหงโก-ลก”  ในเพลงไถเธอคืนมา 

ทั้งนี้ทั้งนั้น การขายลูกกินในกรณีนี้มีทั้งที่พอแมรูวาลูกสาวของตนกําลังจะไปเปนโสเภณี  และทั้งที่ไมรู 
คิดวาคนที่ซ้ือไปจะเอาไปทํางานอยางอื่น เพลงแมสาย กลาวถึงสาวชาวบานคนหนึ่งถูกหลอกไปขายตัว  จากเนื้อเพลง
ที่วา “กวาจะรูตัวก็สายเกินไป”  แสดงใหเห็นวา พอแมและตัวเด็กผูหญิงเองไมทราบมาวาเธอถูกจะตองไปทํางาน
อะไร  ดวยความซื่อ ความยากจน และขาดประสบการณนี้เอง  ทําใหผูหญิงสวนใหญถูกหลอกไปขายตัวกันมาก  
เนื่องจากหลงเชื่อคําพูดของคนเห็นแกตัวบางคนที่ไมเคยคาํนึงถึงเรื่องมนุษยธรรม 
 สาเหตุประการที่สองที่ทําใหผูหญิงชนบทตัดสินใจขายตัวหรือยอมเปนภรรยานอย คือคานิยมในความร่ํารวย
หรือความหรูหรา    ผูหญิงบางคนจึงใชรางกายและความสวยงามแลกกับชีวิตที่หรูหราและ สุขสบายกวาเดิม  เนื่องจาก
                                                  

* บัณฑิตภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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การเปนภรรยานอย หรือโสเภณีนั้นไดคาตอบแทนสูง โดยที่ไมตองลงทุนอะไรเลย  นอกจากใชรางกายเปนอุปกรณเล้ียง
ชีพ  ดังนั้นจะเห็นไดวา มีเพลงหลายเพลงที่เสนอมุมมองของผูหญิงเหลานี้ออกมาในแงของการชวนเชิญใหผูชายที่มี
ฐานะมาใชบริการของตน  โดยแลกกับทรัพยสินเงินทองที่ฝายชายจะตองปรนเปรอใหเธอ มีเนื้อเพลงแสดงการเรียกรอง
ของมีคาตาง ๆ  จากฝายชาย  ไมวาจะเปนแหวนเพชร รถยนตคันโต บานหลังใหญ และทรัพยสมบัติของฝายชาย เชนใน
เพลงขอหนูนะ เนื้อเพลงกลาววา  “หนูขอนะคะ  ขอนะคะเฮียนะ  แหวนเพชรที่นิ้วของเฮีย”  โดยที่เธอไมไดกลาวความ 
จําเปนจากความยากจน  ความทุกขยากลําบากในการดําเนินชีวิตในชนบท  หรือความกตัญูตอพอแม  จึงอาจ
สันนิษฐานไดวา การที่เธอตองการเงินทองและทรัพยสมบัตินั้น   ก็เพื่อใหตัวเธอเองมีชีวิตที่สุขสบายขึ้น โกหรูขึ้น    
ไมไดทําเพื่อพอแม  หรือทําเนื่องมาจากความกตัญูใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 การนําเสนอเพลงทั้งสองแนวทางนี้แตกตางกันทั้งทวงทํานองและน้ําเสียง เพลง “แมสาย” และเพลง “ไถเธอ
คืนมา”  แสดงใหเห็นวาผูหญิงมิไดเปนฝายที่ตองการใชชีวิตในลักษณะเชนนั้น   น้ําเสียงของผูรองจึงเจือความเศรา
รันทด  แสดงความสงสารและเห็นใจฝายหญิง  แมวาผูรองจะเปนผูชาย  สวนเนื้อหาของเพลงก็มุงที่จะชี้ใหเห็นความ
เลวรายของการขายตัวและความเลวรายของสังคมที่เปนเหตุใหผูหญิงตองขายตัว   เชน   “ชีวิตกลับมาพบกับความ    
มืดมน”   “ใคร  ๆรังเกียจเหยียดหยามตัวเธอ”   “ใครเลาเจ็บปวด รวดราวเทาสาวเมืองเหนือ”   “สังคมทราม”  “สังคม
เมืองไทย  ใครฟงเขาคงไมเชื่อ  ขายกินหมดแลวเอื้องเหนือ ใหกับชายที่อูบจาง” 
 สวนเพลงที่แสดงถึงความเต็มใจของฝายหญิงในการทําอาชีพขายรางกายและความงาม  รวมไปถึงการเปน 
เมียนอยนั้น  ทั้งทวงทํานองและน้ําเสียงของผูรองซึ่งเปนผูหญิงกลับเต็มไปดวยความสนุกสนาน  ทําใหเพลงเหลานี้
เปนเพลงฮิตไดโดยงาย  โดยท่ีผูฟงเองก็อาจไมทันตระหนักถึงเนื้อเพลงที่แสดงความพออกพอใจในความลุมหลง
ทรัพยสินเงินทองอันเปนคานิยมรายที่กัดกินสังคมไทย  ซ่ึงแสดงออกดวยถอยคําเชน “มีรถคันโต นั่งเลนคงโกจริง  ๆ
เลยละ” “แหวนเพชรที่นิ้วของเฮีย  เขาตาเลยเนี่ยะ  สวยจังเลยนะ”  

ปญหาผูหญิงชนบทที่กลาวถึงในเพลงขางตนนี้  แทที่จริงแลวก็เปนเพียงสวนยอยของปญหาใหญ  คือความ
ยากจนอันเกิดจากการขาดโอกาสในสังคม  ผูหญิงในชนบทมักขาดการศึกษา  ขาดความรูที่จะมาชวยบรรเทาความทุกข
ใหลดลง  เพราะการศึกษาเปนประตูที่เปดโอกาสใหคนทีชีวิตที่ดีขึ้น  ผูมีการศึกษาสามารถใชสมองและความสามารถ
ของตนในการทํางาน และฟนฝาอุปสรรคในชีวิตไปไดอยางมีเกียรติและความภาคภูมิใจ  ไมหลงผิดไปกับคํา          
หลอกลวง และคานิยมที่เหลวแหลกตามกระแสของสังคม 

 
                

 
ขอมูลประกอบการวิเคราะห 
เพลงขอหนูนะ  ของ ยุย  ญาติเยอะ  
เพลงไถเธอคืนมา  ของ พงษสิทธิ์  คัมภีร 
เพลงแมสาย  ของ คาราบาว 
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วสันต   หนูทอง 
*   

 

 “เพลงลูกทุง” วรรณกรรมที่ใหประโยชนดานบันเทิงอารมณโดยการสื่อทางโสตประสาท  หากแยก
เสียงรองและเสียงดนตรีอันเปนเครื่องปรุงแตงทางคีตศิลปออกแลว  เนื้อหาเพลงลูกทุงก็คือเนื้อรองหรือ    
คํารองที่ เปนงานเขียนสะทอนเนื้อหาดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานตามแตเจตนาและมุมมองของ               
ผูประพันธที่จะใหคุณคาตอส่ิงที่จะกลาวถึงผานทางเนื้อรองอยางไร 
 กรุงเทพฯ  สัมพันธกับนักแตงเพลงในแงที่เปนแหลงวัตถุดิบที่มีขอมูลมหาศาล ซ่ึงนักแตงเพลงจะ
คัดสรรหยิบไปใชในการแตงเพลงโดยผานทรรศนะและการใหคุณคาวาจะกลั่นกรองและถายทอดลักษณะ
ของกรุงเทพฯ ดานตาง ๆ ออกมาเปนเนื้อหาเพลงอยางไร   การที่กรุงเทพฯ ดํารงสถานภาพเปนเมืองหลวง
ของประเทศตลอดมา  กรุงเทพฯ จึงไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ ดานใหรุดหนากวาสวนตาง ๆ ที่เหลือของ
ประเทศ  หากเปรียบกรุงเทพฯ เปนดุจหัวใจก็หลอเล้ียงโดยอาศัยทรัพยากรจากตางจังหวัด  จนกระทั่ง
กรุงเทพฯ เติบโตมากพอ  ผูคนจากตางจังหวัดจึงหล่ังไหลเขาสูเมืองกรุงบางเปนการทดแทนกัน  เพราะ
กรุงเทพฯ เปนแหลงงาน  แหลงเงิน ที่เสรีมากพอที่คนจากทุกสารทิศคาดหวังวาจะมาตักตวงไปไดบาง 
 เนื้อหาของเพลงลูกทุงสวนหนึ่งไดบอกถึงสาเหตุชักจูงใจใหคนเขามาสูกรุงเทพฯ วา 
 

 “หนีความยากจนจากบานนอกมา  หวังสงเงินกลับนา … มาเสิรฟอาหารเปน
งานเงินด”ี  

(เพลงน้ําตาสาวเสิรฟ) 
 หรืออีกเหตุผลที่วา  

“อยูบานนาดี ๆ ไมวาดีจึงหนีหนามา เบื่อตองทนทํานาจึงจากมาไมสนใจ”   
(เพลงสุดทายที่กรุงเทพฯ) 

 

 เมื่อเพลงลูกทุงกลาวถึงสวนนอกเขตกรุงเทพฯ มักจะแทนดวยคําวาบานนอก ซ่ึงมีอาชีพประจําคือ  
ทํานา  ฉะนั้น  บานนอกหรือบานนา  จึงมีภาพประจําของความยากจนอยูตลอดเวลา  และกลายเปนความ   
จําเปนที่คนบานนอกจะดิ้นรนหนีจากสภาพนั้น  และหากเปนผูหญิงบานนอกแลว  นักแตงเพลงจะใหภาพวา
การงานที่พวกเธอคาดหวังในเมืองกรุงมักจะเปน 
 

 “เมื่ออยูเมืองกรุงใจก็มุงแตอยากจะดัง  ดวยความหวังอยากจะเปนดารา” 
(เพลงนักรองบานนอก) 

                                                  
* บัณฑิตภาควิชากาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 ๗๖ 
 

  

 “แมนางฝนใฝเปนดาราทิ้งรวงทอง  นองลืมนา  ลืมคําที่สาบาน”   
(เพลงขี่เกงอยาลืมเกวียน) 

 

 คนบานนอกที่เขามาดํารงชีวิตในเมืองกรุงเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ตั้งแตสาวเสิรฟจนกระทั่งเปน
ดาราลวนไดเรียนรูประสบการณจากคนกรุง  มองเห็นพฤติกรรมและการสนองตอบของคนกรุงตอคนบานนอก  
โดยเฉพาะตอสาวชาวบานนอกดวยแลว  ส่ิงที่พวกเธอประสบถูกบรรยายออกมาในเนื้อเพลงลูกทุงเปน
ทํานองเดียวกันวา 
 

 “เจอะแตคนรวย ๆ หนาตาสวยมากมี แตคนใจดีๆ ไมเห็นมีเลยซักคน เจอทีไร
เห็นมีแตแกลงเสียดแทงฤทัยเราเหลือทน … ฉันจึงหมองหมนก็เพราะคน
กรุงเทพฯ ลวง”     

(เพลงสุดทายที่กรุงเทพฯ) 
 

 “เมืองใตผูชายปากหวาน  ดังน้ําตาลหยดยอย … หลอกใหหลงคอยบกลับคืนมา”   
(เพลงสาวเหนอืเบื่อรัก) 

 

 คนกรุงเทพฯ  ที่ถายทอดผานเนื้อเพลงลูกทุง เปนกลุมคนที่หลอกลวงไมอาจเชื่อใจได โดย
เปาประสงคสําคัญตอหญิงสาวก็หนีไมพนความตองการทางกามารมณ 
 

 “อยูบานเรา เดินตีนเปลาแรมป  พรหมจารียก็หามีรอยไม  เขาเมืองฟาตอง 
น้ําตาตกใน  เขาหลอกกินเธอไดเหมือนกับไฟกินฟน”     

(เพลงไฟกนิฟน) 
 

 “พบชายชาญชวนดวยความเจาชู  พาไปเที่ยวจุดแสงเลิศหรูมากแหง  
เพลิดเพลินเผลอจิตไมคิดระแวง  สุดทายมาเจอะสีแดง … ทั้งหมด
หมดที่โรงแรมแลวเขาก็หลบหาย”   

(เพลงอายแสงนีออน) 
 

 นิยายสาวชาวบานนอกที่ ถูกหลอกผลาญพรหมจรรยโดยหนุมเมืองกรุงแสดงใหเห็นไดวา  
กรุงเทพฯ  และตางจังหวัดขาดความเทาเทียมกันในหลายดาน   ความเปนคนใจซื่อของคนบานนอกสวน
หนึ่งเกิดจากการดอยการศึกษา  ในขณะที่ชาวเมืองกรุงก็ถูกหลอหลอมดวยระบบการศึกษาและสภาพการ
ดํารงชีวิตใหเปนคนมีเลหเพทุบาย 
 

  “เมื่อเจอะเจอมารสังคมคิดพรา  ความหลอความหวานของคนเมืองหลวง
ลวงตา  ฉันจึงเหมือนเหยื่อโอชา  เพราะไมประสาเลหลวงของชายคนที่



 ๗๗ 
 

  

หลอกฉัน เขาสรรคํารักหวานชื่น  เลิกงานทุกคืน  เขาพานั่งเกงโฉบฉาย   เขา
เธคเขาบาร  เขาพาดื่มเสียเมามาย  รูตัวก็ตอเมื่อสาย  เขาทําลายความสาวฉัน
ส้ิน”   

(เพลงน้ําตาสาวเสิรฟ) 
 

ภัยของหญิงสาวดูจะคอยรุนแรงขึ้นเมื่อพิจารณาจากเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

“ถานางโชครายหลงไปในหมูพราน … ตองโดนเขาปนมานอนซม … ระวัง
นะจะบางกอกจะหลอกพานางเรขาย  ในคลับในบารโรงน้ําชาแมงดา
มากมาย”    

 (ขี่เกงอยาลืมเกวยีน) 
 

ความเจริญของกรุงเทพฯ ที่ถูกกลาวถึงดูจะเปนความเจริญที่แฝงไวดวยสถานบันเทิงเริงรมยของ
กลุมผูชายโดยตรง  ในขณะที่ผูหญิงบานนอกไดกลายสภาพจากแรงงานเปนสินคากามารมณในวงจรธุรกิจ
ซ่ึงเหมือนเนื้อรายของกรุงเทพฯ ที่ไมเคยเฉือนทิ้งออกไดหมด  และยังลุกลามขยายแผลใหคนภายนอก      
ซึมซับกรุงเทพฯ ดวยภาพที่ขื่นคาวเชนนี้   เปนที่แนนอนวาภาพกรุงเทพฯ ในสายตาคนบานนอกจากเดิมที่วา 
“คนชาวนาชอบมาอยูเมืองกรุง … มองเมืองกรุงเปนถ่ินสวรรค”   (เพลงกลัวเมืองกรุง)  ไดเปลี่ยนไปแลวจาก
ประสบการณคนบานนอกหลายรุนที่ตองผลัดเปลี่ยนกันเขามาเผชิญความเลวรายของกรุงเทพฯ ที่ทับทวีขึ้น  
ในจํานวนเพลงลูกทุงทั้งหมดที่นํามาพิจารณาเพื่อหาภาพรวมของกรุงเทพฯ ที่สะทอนถึงภัยตอคนภายนอก
แลว  เพลงกลัวเมืองกรุง  มีอายุการแตงนอยที่สุดเมื่อเทียบกับเพลงอื่น ๆ ทวาเพลงนี้ไดประมวลภาพรวมใน
เวลาใกลเคียงปจจุบันของกรุงเทพฯ ไวไดมากที่สุดวา 
 

“ภัยเมืองกรุงยิ่งกวายุงกับเสือ ฆากันเปนเบือปลนกันทุกวันไป  ลูกผูหญิง
เปนสิ่งหนักใจอยูไหนไมพนถูกทรมานขมขืน  …บางก็ฆาตัวตาย  ของแพง
ทุกอยาง …อยูเมืองกรุงตองมีเงินจายตองอดหิวตายถาหมดเงิน”     

 (เพลงกลัวเมอืงกรุง) 
 

บนเสนทางกาลเวลา  กรุงเทพฯ คอย  ๆ  เติบโตขึ้น  ผูคนมากหนาตั้งใจจะมาสูบอเงิน – บอทอง เพือ่
ชุบตัวดวยเงินตราและฐานันดร ทวาหลายสิ่งหลายอยางเปนเพียง  “เครื่องหลอนลวงตา ลอพาวิญญารื่นรมย”    
(เพลงหลงกรุง)  ภาพจริงของกรุงเทพฯ จึงเปนบอโคลนที่ลอลวงคนบานนอกใหเขามากระโจนลงไปแลว
แปดเปอนดวยเมือกโคลน 

ความเปนจริงและจินตนาการอาจเกี่ยวโยงสัมพันธกันในแงที่วาความเปนจริงเปนสิ่งเราจินตนาการ
การสรางสรรค  โครงรางเปลาเปลือยของเพลงลูกทุง คือ ตัวอักษรที่ผานการรังสรรคความคิดจากนักแตง
เพลงที่อาจสะทอนภาพของกรุงเทพฯ ทั้งที่เปนความจริง  ทั้งที่เหนือจริงซึ่งเปนเสรีภาพในการคิด – เขียน



 ๗๘ 
 

  

ของนักเขียนเพลง   อยางไรก็ตามหากตองประมวลสาระโดยรวมหรือภาพลักษณของกรุงเทพฯ แลว       
ภาพลักษณเปนภาพลบมากกวาภาพอันสวยงาม  กรุงเทพฯ มีสวนทําตัวเองและคนภายนอกก็มีสวนทําให
กรุงเทพฯ เปนอยางที่เปนอยู  วันขางหนากรุงเทพฯ  จะเปนอยางไร  หากวาวรรณกรรมยังทําหนาที่สะทอน
สังคมที่วรรณกรรมสังกัดอยูแลวละก็  เพลงลูกทุงซึ่งเปนงานวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งก็จะยังคงบันทึกภาพ
กรุงเทพฯ  ไวตลอดไปตามแตแงมุมเพลงลูกทุงจะสามารถสื่อสารออกมาไดโดยไมเสียช้ันเชิงทางศิลปะไป 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



⌫ 
 

วสันต   หนูทอง ⊥   
 
 “เพลงลูกทุง”  วรรณกรรมที่ใหประโยชนดานบันเทิงอารมณโดยการสื่อทางโสตประสาท  หาแยก
เสียงรองและเสียงดนตรีอันเปนเครื่องปรุงแตงทางคีตศิลปออกแลว  เนื้อหาเพลงลูกทุงก็คือเนื้อรองหรือคํา
รองที่เปนงานเขียนสะทอนเนื้อหาดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานตามแตเจตนาและมุมมองของผูประพันธที่
จะใหคุณคาตอส่ิงที่จะกลาวถึงผานทางเนื้อรองอยางไร 
 กรุงเทพฯ  ความสัมพันธกับนักแตงเพลงในแงที่เปนแหลงวัตถุดิบที่มีขอมูลมหาศาลซึ่งนักแตงเพลง
จะคัดสรรหยิบไปใชในการแตงเพลงโดยผานทรรศนะและการใหคุณคาวาจะกลั่นกรองและถายทอด
ลักษณะของกรุงเทพฯ ดานตาง ๆ ออกมาเปนเนื้อหาเพลงอยางไร   การที่กรุงเทพฯ ดํารงสถานภาพเปนเมือง
หลวงของประเทศตลอดมา  กรุงเทพฯ จึงไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ ดานใหรุดหนากวาสวนตาง ๆ ที่เหลือ
ของประเทศ  หากเปรียบกรุงเทพฯ เปนดุจหัวใจก็หลอเล้ียงโดยอาศัยทรัพยากรจากตางจังหวัด  จนกระทั่ง
กรุงเทพฯเติบโตมากพอ  ผูคนจากตางจังหวัดจึงหล่ังไหลเขาสูเมืองกรุงบางเปนการทดแทนกัน  เพราะ
กรุงเทพฯ เปนแหลงงาน  แหลงเงิน ที่เสรีมากพอจนคนจากสารทิศคาดหวังวาจะมาตักตวงไปไดบาง 
 เนื้อหาของเพลงลูกทุงสวนหนึ่งไดบอกถึงสาเหตุชักจูงใจใหคนเขามาสูกรุงเทพฯ วา 
 “หนีความยากจนจากบานนอกมา  หวังสงเงินกลับนา … มาเสิรฟอาหารเปนงานเงินดี” (เพลงน้ําตา
สาวเสิรฟ) 
 หรืออีกเหตุผลที่วา  

“อยูบานนาดี ๆ ไมวาดีจึงหนีหนามา เบื่อตองทนทํานาจึงจากมาไมสนใจ”  (เพลงสุดทายที่
กรุงเทพฯ) 
 เมื่อเพลงลูกทุงกลาวถึงสวนนอกเขตกรุงเทพฯ มักจะแทนดวยคําวาบานนอก  ซ่ึงจะมีอาชีพประจํา
คือ  ทํานา  ฉะนั้น  บานนอกหรือบานนา  จะมีภาพประจําของความยากจนอยูตลอดเวลา  จึงมีความจําเปนที่
คนบานนอกจะดิ้นรนหนีจากสภาพนั้น  และหากเปนผูหญิงบานนอกแลว  นักแตงเพลงจะใหภาพวาการงาน
ที่พวกเธอคาดหวังในเมืองกรุงมักจะเปน 
 “เมื่ออยูเมืองกรุงใจก็มุงแตอยากจะดัง  ดวยความหวังอยากจะเปนดารา” (เพลงนักรองบานนอก) 
 “แมนางฝนใฝเปนดาราทิ้งรวงทอง  นองลืมนา  ลืมคําที่สาบาน”  (เพลงขี่เกงอยาลืมเกวียน) 

                                                        
⊥   บัณฑิตภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 การที่คนบานนอกเขามาดํารงชีวิตในเมืองกรุงเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ตั้งแตสาวเสิรฟจนกระทั่ง
เปนดารายอมมีการเรียนรูประสบการณจากคนกรุง  พฤติกรรมและการสนองตอบของคนกรุงตอคนบาน
นอก  โดยเฉพาะตอสาวชาวบานนอกดวยแลว  ถูกบรรยายออกมาในเนื้อเพลงลูกทุงเปนทํานองเดียวกันวา 
 “เจอะแตคนรวย ๆ หนาตาสวยมากมี  แตคนใจดี ๆ ไมเห็นมีเลยซักคน  เจอทีไรเห็นมีแตแกลงเสียด
แทงฤทัยเราเหลือทน … ฉันจึงหมองหมนก็เพราะคนกรุงเทพฯ ลวง”    (เพลงสุดทายที่กรุงเทพฯ) 
 “เมืองใตผูชายปากหวาน  ดังน้ําตาลหยดยอย … หลอกใหหลงคอยบกลับคืนมา”  (เพลงสาวเหนือ
เบื่อรัก) 
 คนกรุงเทพฯ ที่ถูกถายทอดผานเนื้อเพลงลูกทุง เปนกลุมคนที่หลอกลวงไมอาจเชื่อใจได  โดย
เปาประสงคสําคัญตอหญิงสาวก็หนีไมพนความตองการทางกามารมณ 
 “อยูบานเรา เดินตีนเปลาแรมป  พรหมจารียก็หามีรอยไม  เขาเมืองฟาตองน้ําตาตกใน  เขาหลอกกิน
เธอไดเหมือนกับไฟกินฟน”    (เพลงไฟกินฟน) 
 “พบชายชาญชวนดวยความเจาชู  พาไปเที่ยวจุดแสงเลิศหรูมากแหง  เพลิดเพลินเผลอจิตไมคิด
ระแวง  สุดทายมาเจอะสีแดง … ทั้งหมดหมดที่โรงแรมแลวเขาก็หลบหาย”  (เพลงอายแสงนีออน) 
 นิยายสาวชาวบานนอกที่ ถูกหลอกผลาญพรหมจรรยโดยหนุมเมืองกรุงแสดงใหเห็นไดวา  
กรุงเทพฯ  และตางจังหวัดขาดความเทาเทียมกันในหลายดาน   ความเปนคนใจซื่อของคนบานนอกสวน
หนึ่งเกิดจากการดอยการศึกษา  ในขณะที่ชาวเมืองกรุงก็ถูกหลอหลอมดวยระบบการศึกษาและสภาพการ
ดํารงชีวิตใหเปนคนมีเลหเพทุบาย 
 “เมื่อเจอะเจอมารสังคมคิดพรา  ความหลอความหวานของคนเมืองหลวงลวงตา  ฉันจึงเหมือนเหยื่อ
โอชา  เพราะไมประสาเลหลวงของชาย 

  คนที่หลอกฉันเขาสรรคํารักหวานชื่น  เลิกงานทุกคืน  เขาพานั่งเกงโฉบฉาย   เขาเธคเขาบาร  เขา
พาดื่มเสียเมามาย  รูตัวก็ตอเมื่อสาย  เขาทําลายความสาวฉันสิ้น”  (เพลงน้ําตาสาวเสิรฟ) 

ภัยของหญิงสาวดูจะคอยรุนแรงขึ้นเมื่อพิจารณาจากเนื้อเพลงตอไปนี้ 
“ถานางโชครายหลงไปในหมูพราน … ตองโดนเขาปนมานอนซม … ระวังนะจะบางกอกจะหลอก

พานางเรขาย  ในคลับในบารโรงน้ําชาแมงดามากมาย”    (ขี่เกงอยาลืมเกวียน) 
ความเจริญของกรุงเทพฯที่ถูกกลาวถึงดูจะเปนความเจริญที่แฝงไวดวยสถานบันเทิงเริงรมยของกลุม

ผูชายโดยตรง  ในขณะนี้ผูหญิงบานนอกไดกลายสภาพจากแรงงานเปนสินคากามารมณในวงจรธุรกิจซึ่ง
เหมือนเนื้อรายของกรุงเทพฯเองที่ไมเคยเฉือนทิ้งออกไดหมด  และยังลุกลามขยายแผลใหคนภายนอกซมึซบั
กรุงเทพฯ ดวยภาพท่ีขื่นคาวเชนนี้  เปนที่แนนอนวาภาพกรุงเทพฯ ในสายตาคนบานนอกจากเดิมที่วา “คน
ชาวนาชอบมาอยูเมืองกรุง … มองเมืองกรุงเปนถ่ินสวรรค”   (เพลงกลัวเมืองกรุง)  ไดเปลี่ยนไปแลวจาก
ประสบการณคนบานนอกหลายรุนที่ตองผลัดเปลี่ยนกันเขามาเผชิญความเลวรายของกรุงเทพฯ ที่ทับทวีขึ้น  
ในจํานวนเพลงลูกทุงทั้งหมดที่นํามาพิจารณาเพื่อหาภาพรวมของกรุงเทพฯ ที่สะทอนภัยตอคนภายนอกแลว  



เพลงกลัวเมืองกรุง  มีอายุการแตงนอยที่สุดเมื่อเทียบกับเพลงอื่น ๆ ทวาเพลงนี้ไดประมวลภาพรวมในเวลา
ใกลเคียงปจจุบันของกรุงเทพฯ  ไวไดมากที่สุดวา 

“ภัยเมืองกรุงยิ่งกวายุงกับเสือ  ฆากันเปนเบือปลนกันทุกวันไป  ลูกผูหญิงเปนสิ่งหนักใจอยูไหนไม
พนถูกทรมานขมขืน  …บางก็ฆาตัวตาย  ของแพงทุกอยาง …อยูเมืองกรุงตองมีเงินจายตองอดหิวตายถาหมด
เงิน”     (เพลงกลัวเมืองกรุง) 

บนเสนทางกาลเวลา  กรุงเทพฯ คอย  ๆ  เติบโตขึ้น  ผูคนมากหนาตั้งใจจะมาบอเงิน – บอทอง เพื่อ
ชุบตัวดวยเงินตราและฐานันดร  ทวาหลายสิ่งหลายอยางเปนเพียง  “เครื่องหลอนลวงตา  ลอพาวิญญารื่น
รมย”    (เพลงหลงกรุง)  ภาพจริงของกรุงเทพฯ จึงเปนบอโคลนที่ลอลวงคนบานนอกใหเขามากระโจนลง
ไปแลวแปดเปอนดวยเมือกโคลน 

ความเปนจริงและจินตนาการอาจเกี่ยวโยงสัมพันธกันในแงที่วาความเปนจริงเปนสิ่งเราจินตนาการ
การสรางสรรค  โครงรางเปลาเปลือยของเพลงลูกทุง คือ ตัวอัการที่ผานการรังสรรคความคิดจกานักแตง
เพลงที่อาจสะทอนภาพของกรุงเทพฯ ทั้งที่เปนความจริง  ทั้งที่เหนือจริงซึ่งเปนเสรีภาพในการคิด – เขียน  
ของนักเขียนเพลง  อยางไรก็ตามหากตองแระมวลสาระโดยรวมหรือภาพลักษณของกรุงเทพฯ แลว  
ภาพลักษณเปนภาพลบมากกวาภาพอันสวยงาม  กรุงเทพฯ มีสวนทําตัวเองและคนภาพนอกก็มีสวนทําให
กรุงเทพฯ เปนอยางที่เปนอยู  วันขางหนากรุงเทพฯ  จะเปนอยางไร  หากวาวรรณกรรมยังทําหนาที่สะทอน
สังคมที่วรรณกรรมสังกัดอยูแลวละก็  เพลงลูกทุงซึ่งเปนงานวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งก็จะยังคงบันทึกภาพ
กรุงเทพฯ  ไวตลอดไปตามแตแงมุมเพลงลูกทุงจะสามารถสื่อสารออกมาไดดดยไมเสียช้ันเชิงทางศิลปะไป 
  



 ๗๙ 
 

  

  
 

ณัฐกาญจน นาคนวล* 
 

 กลบทเปนวิธีการประพันธอยางหนึ่งที่กวีนํามาใชในการแตงฉันทกันมากเพื่อใหบทประพันธมี
ความไพเราะยิ่งขึ้น     วรางคณา  ศรีกําเหนิด  ไดอธิบายความหมายของกลบทไววา 
 

กลบท ก็คือ คําประพันธที่กวีเพิ่มลักษณะบังคับพิเศษลงไป กลบทนั้นเกิดขึ้นได
ในฉันทลักษณทุกประเภท และยอมมีรูปแบบที่หลากหลายมากมาย ตามแตที่
กวีจะประดิษฐคิดคนขึ้นมา ดังนั้นรูปแบบของกลบทจึงไมไดจํากัดอยูแตเฉพาะ  
รูปแบบที่ปรากฏอยูในตํารากลบทเทานั้น บทประพันธที่มีการเพิ่มลักษณะ
บังคับพิเศษอื่น ๆ ที่นอกเหนือตํารากลบท แตมีปรากฏอยูในวรรณคดีทั่ว ๆ ไป 
จึงจัดวาเปนกลบทได นอกจากนี้การนํากลบทมาใชในวรรณคดี แมกวีจะใช
อยางไมสม่ําเสมอ มีการเวนชวงไปบาง หรือแมแตการพลิกแพลงลักษณะ
บังคับใหตางจากตํารากลบท ลักษณะนี้ก็นาจะจัดไดวาเปนกลบทเชนเดียวกัน 
** 
 

บทความนี้จะนําความหมายของกลบทตามทีก่ลาวมาขางตน มาเปนแนวทางพิจารณาและวิเคราะห
วิธีการใชกลบทของน.ม.ส. ในพระนลคําฉนัทในหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 

๑. กลบทที่ใชในพระนลคําฉันท 
กลบทที่น.ม.ส.นํามาใชในการแตงเรื่องพระนลซึ่งเปนวรรณกรรมประเภทคําฉนัทมหีลายชนิด ดัง

ตัวอยางตอไปนี้ 
(๑)   กลบทอักษรบริพันธ หรือกลบทชางประสานงา เปนกลบทชนิดบังคับเสียงสัมผัสอักษรมีชื่อ

เรียกตามกลบทศิริวิบุลกิตติ์วา     อักษรบริพันธ   หรือเรียกตามเพลงยาวกลบทในจารึกวัดพระเชตุพนฯวา
ชางประสานงา โดยมีลักษณะบังคับ คือกําหนดให ๓ คําสุดทายของวรรคหนาใชเสียงพยัญชนะ ๓ เสียง
เหมือนกันกับ ๓ คําแรกของวรรคถัดมา เสียงอักษรทั้ง ๓ เรียงกันตามลําดับ  
                                                  

* บัณฑิตภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
**วรางคณา ศรีกําเหนิด, “สุนทรียภาพในคําประพันธกลบทในพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม

พระปรมานุชิตชิโนรส,” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร   จุฬา        
ลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๗ - ๒๘. 



 ๘๐ 
 

  

 
 
 

แผนผัง 
          ๑   ๒  ๓  ๔  ๕   ๖   ๗  ๘          ๑   ๒  ๓   ๔  ๕  ๖   ๗   ๘ 
  
                   
 
ตัวอยาง 

อันเรื่องทาวยศกิตติ์จอมอิศเรศ  เจาอัมราเรืองเดชดวงเจตสมาน 
จิตรเสมอเหมอืนมหาสุธาธาร  สุดที่เทยีบเปรียบปานพระหฤไทย 

( กลบทศิริวิบุลกิตติ์ : ๓๗๓) 
 

 มเหสีมหาศักดิ ์   มไหสูรยประยรูยง 
พระผัวหนายสลายทรง   สลดเศราสลักทรวง 

 มเหศวรมหาสทิธิ ์   มหาฤทธิ์ระบอืสรวง 
นิราศสัตยดํารัสลวง   ดํารงเลหอุบายใด 

 ชรอยกรรมกระทําโทษ  กระทุมทุกขกระทอนใจ 
เพราะบาปกรรมบรรพะทนัภัย  พิบัติซัดก็พลัดเวียง 
รําพรรณพลางพระนางทรง  สอ้ืนองคะออนเอียง 

หทยัหดสลดเพียง   สลบพางจะวางวาย 
(พระนลคําฉันท : ๑๐๕) 

 

ดําเนิรพลางพระนางโศก  วิโยคญาตนิิราศผัว 
รําพึงพรั่นรําพรรณกลัว   ลําพงัเกลือกกลาลเข็ญ 

อําเภออาตมอนาถโอ   อเนกโฆระลาํเค็ญ 
เพราะบาปใดไฉนเปน   ฉนี้ปานจะลาญชนม 
ทุศีลใดบไดทํา   ก็ผลกัมมะใดดล 

พระผัวพรากวบิากตน   วิบัติเตาพนาดร 
(พระนลคําฉันท : ๑๐๔) 

 

จากตัวอยางที่ยกมาพบวาในพระนลคําฉันทมีการใชกลบทอักษรบริพันธ คือ ๓ คําสุดทายของ
วรรคที่มากอนใชเสียงพยัญชนะ ๓ เสียงเหมือนกันกับ ๓ คําแรกของวรรคถัดมา ไดแก มหาศักดิ์-มไหสูรย, 



 ๘๑ 
 

  

สลายทรง-สลดเศรา, ดํารัสลวง-ดํารงเลห, กระทําโทษ-กระทุมทุกข, สลดเพียง-สลบพาง, รําพรรณกลัว-
ลําพังเกลือก, ไฉนเปน-ฉนี้ปาน และวิบากตน-วิบัติเตา ซึ่งจะเห็นวาน.ม.ส.ใชกลบทชนิดนี้ไมสม่ําเสมอ   คือ
ใชกับฉันทบางวรรคเทานั้น และนอกจากนี้ยังเปนการใชกลบทอักษรบริพันธแบบวรรคตอวรรคไมไดใช
ตอเนื่องกัน นั่นคือ ๓ คําสุดทายของบาทที่มากอนไมไดสงสัมผัสไปยัง ๓ คําแรกของบาทถัดมา เชน ประยูร
ยง-  พระผัวหนาย หรือ นิราศผัว-รําพึงพรั่น เปนตน 
 

(๒) กลบทสบดัสบิ้ง  มีลักษณะบังคับคือ คําที่ ๗  กับคําที่  ๙  เปนคําทีอ่อกเสียงเหมอืนกัน มีสัมผัส
สระ ๑  แหง  คือที่  ๖  กับคําที่  ๘   และมสัีมผัสอักษรคือคําที่ ๘  กับคําที่  ๑๐ 
 

แผนผัง 
              ๑   ๒   ๓       ๔   ๕   ๖         ๗   ๘   ๙  ๑๐ 
 
 
ตัวอยาง 

ในครั้งนัน้เวไชยันตกห็วัน่กห็วาด  สทานอาสนเทวฤทธิ์สถิตสถนิ 
ปาริกะชาติฉาดฉัดระบัดระบิน   พิภพอินทรกองดังกะทัง่เทือน 

( กลบทศิริวิบุลกิตติ์ : ๓๗๐) 
 

เมื่อนัน้มนุนีา    รทญาณวิธานวิท ู
เชี่ยวฌานวิศาลบู    รณะกองเถกิงถกล 

(พระนลคําฉันท : ๑๒) 
 

บรรดาพระราชา   ฃติยาธิเกียรติถ์กล 
ทุกที่มหีดล    ก็สวัสด์ิพพิัฒนประพนัธ 
เมื่อนัน้สุราธิป   ทิพราชมไหศวรรย 

ฟงทูลพระทรงธรร   มะก็ปร่ิมหทยัปรีด์ิ 
ตรัสถามพระนักสทิ   ธ มหทิธิเวททว ี

ดูราพระโยค ี    พรตผูพิสุทธพสัิย 
อันเหลาพระราชา   ธิกษัตริยววิัฒนวิชยั 

ครองเวียงกําเรียงไกร   อภิชิตมหิทธิม์หัน 
ตางองคะตางทรง   สุรภาพอเนกอนันต 

ทุกองคะทรงธรรม   สุจริตวิสิฏฐวิศาล 
(พระนลคําฉันท : ๑๓) 



 ๘๒ 
 

  

 

จากตัวอยางที่ยกมาพบวาการใชกลบทสบัดสบิ้ง น.ม.ส. ไมไดใชอยางสม่ําเสมอ คือ ไมใชติดตอกนั
ไปตลอดทั้งตอนและนอกจากนี้การใชสัมผัสสระก็ไมสม่ําเสมอ คือ บางวรรคไมมีการสัมผัสสระตาม
ลักษณะบังคับของแผนผัง     และขอสังเกตที่พบอีกประการหนึ่งในการใชกลบทสบัดสบิ้ง คือ น.ม.ส.ใชกลบท   
สบัดสบิ้งเฉพาะวรรคที่ ๒ ของแตละบาท ซึ่งสอดคลองกับฉันทลักษณของอินทรวงศฉันทที่คํา ๔ คําสุดทาย
ของวรรคที่ ๒ ของแตละบาทบังคับเปน ลหุ-ครุ-ลหุ-ครุ  ลักษณะเชนนี้เปนลักษณะเดนอันแสดงถึง
ความสามารถของกวี ที่ปรับใชกลบทใหเขากับรูปแบบของคําประพันธไดอยางเหมาะสม 

(๓) กลบทบัวบานกลีบ หรือกลบทบัวบานกลีบขยาย (ในกลบทวิบุลกิตติ์ เรียกบัวบานกลีบ สวนใน
จารึกวัดพระเชตุพนฯ เรียกบัวบานกลีบขยาย) เปนกลบทชนิดบังคับคําขามวรรคในตําแหนงตนวรรคโดย
กําหนดให ๒ คําแรกของทุกวรรคเปนคําเดียวกันไปตลอดทั้งตอน 
 

ดังตัวอยาง 
       เจางามพักตรผองเพี้ยงบหุลนัฉาย 

เจางามเนตรประหนึง่นยันาทราย   เจางามขนงกงละมายคันศรทรง 
เจางามนาสายลดังกลขอ    เจางามสอเหมือนคอสุวรรณหงส 
เจางามกรรณกลกลีบบุษบง   เจางามวงวิลาสเรียบระบียบไร 

   (ประชุมจารกึวัดพระเชตพุน : ๕๔๘) 
 

โอปนนรินทรเอย   พระบเคยฉนี้เยีย 
เคยนอมถนอมเคลีย   นุชคลอชลอรัมย 
โอปนบดินทรเอย   พระบเคยจะเสียคํา 

สัตยเลิศประเจิดจํา   จิตหมายบคลายคลอน 
โอปนประชาเบศร   พระประเวศณะดงดอน 

รางมิตรสนทินอน   ศยยาณะปาหลวง 
                               (พระนลคําฉันท :๗๗)   
 

บัดเดี๋ยวถลนัลุก   จรแลนณะแดนดง 
บัดเดี๋ยวกท็อดองค   อรทุมณะธาตรี 

บัดเดี๋ยวกเ็พรียกพรอง   พจกองพนาล ี
บัดเดี๋ยวกน็ิ่งต ี    อุระกลืนสะอืน้ครวญ 

(พระนลคําฉันท : ๗๙) 
 

บัดเดี๋ยวกห็นัหวน   จิตปวนอาํนาจกลี 



 ๘๓ 
 

  

ใครขันพนนัม ี    มลจิตบคิดจะขาม 
  บัดเดี๋ยวก็ไดคิด   ทศทิศจะเยยจะหยาม                 

หลงเลนบเห็นงาม   มนปวนจะปรวนจะแปร 
         
บัดเดี๋ยวกลดีล    จิตนลก็เชือนก็แช                   

แดหมายก็ดายแด    บมิยั่งมยิืนมิยง 
(พระนลคําฉันท : ๔๗) 

• ตัวเอนคือกลบทสบัดสบิ้ง 
 

จากตัวอยางขางตนพบวา น.ม.ส.ไมไดใชกลบทบัวบานกลีบครบถวนทุกวรรคตลอดทั้งตอน  
อาจจะมีการเวนการใชกลบทไปบาง  นอกจากนี้ยังมีการใชกลบทสบัดสบิ้งเพิ่มเติมในชวงที่เปนบัวบานกลีบ
อีกตวย 

(๔) กลบทบุษบงแยมผกา  มีปรากฏอยูในกลบทศิริวิบุลกิตติ์โดยกําหนดใหคําแรกของทุกวรรคเปน
คําเดียวกันไปตลอดทั้งกลอน เชน 
 

พระหนอตรึกตรองทํานองปราชญ  พระจอมราชเจาคิดน้ําจิตรเถลิง 
พระหนอนอมคอมบังคมภิรมยเริง  พระเหลีย่มเองิแอบองคประจงกร 

( กลบทศิริวิบุลกิตติ์ : ๗๒) 
 

พิศรูปก็เลิศลักษณ   พิศพักตรก็เพญ็ผอง 
พิศองคลออออง    พิศมาดสวาสดิ์หมาย 

(พระนลคําฉันท : ๒๑) 
สตรีมีณะทีใ่ด    มอิยากไดสุเรนทร 

สตรีใดณะดินดอน   มคิิดใครวรุณฉาย 
สตรีใดณะใตหลา   มใิฝหาพระเพลิงพราย 

สตรีใดบแดดาย    คนึงสมพระยมยง 
(พระนลคําฉันท : ๒๕) 

 

ดูไหนก็ดูบมิเขยื่อน   ผิวศกก็ศกศร ี
ดูเนตรก็เนตรกลมณี   ผิวกรรณก็กรรณนาง 
ดูเอวก็เอวอรสุรางค   ผิวปรางก็เพยีงปราง 

ดูอกก็อกอรสอาง   ผิวกรก็กรตร ู
(พระนลคําฉันท : ๓๑) 



 ๘๔ 
 

  

 

    คืนนองครองนุชสุดใจ  นงรามทรามไวย 
สมรเสมอนัยนา 
 

คืนสูสมบัติขัติยา  ธิปตัยไกรดา 
นุภาพกระหลบภพตรี 

คืนสุขคืนสมรมณี  คืนครองปถพ ี
คืนไอศวรรยจรรโลง 

(พระนลคําฉันท : ๒๑๗) 
 

หากเปนไปบางบงัเอิญ  ขอโทษโปรดเทอญ 
เพราะตูบต้ังใจทํา 

หากหาญรานราวกลาวคาํ อยาบชาฃาจาํ 
บไดเพราะใชเจตนา 

หากแสดงขึ้นโกรธโทษอา การทัง้กิริยา 
ก็ตูบต้ังใจเลย 

(พระนลคําฉันท : ๒๑๘) 
 

กลบทบุษบงแยมผกาที่ใชในพระนลคําฉันทพบวามีการดัดแปลงไปเมื่อเทียบจากฎเกณฑของกล
บทศิริวิบุลกิตติ์ โดยจะเห็นวาในบางตอนกําหนดใหคําแรกของวรรคหนาในแตละบาทเปนคําเดียวกัน สวน    
คําแรกของวรรคหลังนั้นใชคนละคํากับวรรคแรก แตก็เปนคําเดียวกันไปตลอดทั้งตอนเชนกัน ดังจะเห็นจาก 
ตัวอยางที่ ๒ และตัวอยางที่ ๓ ที่ยกมา คําแรกของวรรคหนาใชคําวา “สตรี” กับ “ดู” คําเดียวกันตลอดทั้ง
ตอน สวนคําแรกของวรรคหลังใช “มิ” กับ “ผิว” คําเดียวกันตลอดทั้งตอน    ยกเวนวรรคสุดทายของตัวอยาง
ที่ ๒ ที่ไมไดใชคําวา ”มิ” แสดงถึงลักษณะการใชกลบทไมสม่ําเสมอ 

การใชกลบทบุษบงแยมผกามีการใชที่ไมสม่ําเสมอในตัวอยางที่ ๔ อีกตัวอยางหนึ่ง นั่นคือใชคําวา 
“คืน” เปนคําแรกเฉพาะวรรคแรกของแตละบท แตในบทสุดทายใช “คืน” เปนคําแรกของทุกวรรค นอกจากนี้
แลว การดัดแปลงใชคําแรกเปนคําเดียวกันเฉพาะวรรคแรกของแตละบท ก็มีปรากฏใหเห็นจากตัวอยางที่ ๕ 
คือใชคําวา “หาก” เปนคําแรกในวรรคแรกของแตละบท เหลานี้คือลักษณะการใชกลบทบุษบงแยมผกาใน
พระนลคําฉันท 

(๕)  กลบททศประวัติ จัดอยูในกลบทชนิดบังคับคําขามวรรคในตําแหนงตนวรรค มีปรากฏอยูใน
กลบทศิริวิบุลกิตติ์ กําหนดใหทุก ๑๐ วรรคตองมีคําขึ้นตน ๓ คําแรกเหมือนกันทุกวรรค เมื่อครบ ๑๐ วรรค
แลวตองเปลี่ยนคําขึ้นตนใหม เชนตัวอยาง 
 



 ๘๕ 
 

  

   โออกเอยหวาดหวังจะวงัเวง โออกเอยครุนเครงจะครวญหา 
โออกเอยสงสารพระมารดา  โออกเอยอนจิจาจะอาวรณ 
โออกเอยอาตมาในครานี ้  โออกเอยเอกีในไพรสอน 
โออกเอยคร้ันมิลามารดาจร  โออกเอยพระบิดรจะมรณา 
โออกเอยคร้ันจะลามารดาเลา  โออกเอยแมจะเศรากระศัลยหา 
พุทโธเอยพุทธองคทรงตรัสวา   พุทโธเอยกายาไมจีรัง 

( กลบทศิริวิบุลกิตติ์ :  ๓๙๐)  
 

ก็ไหนเลากถาสัตย   เสนหอัตถะอวยเออ 
ก็ไหนเลาจะบาํเรอ   พระนางนองลาํยองไย 
ก็ไหนเลานษิัธนาถ   พระนลคลาดพระนางไคล 

ก็ไหนเลานรินทรไอ   ศวรรยขืนบคืนครอง 
(พระนลคําฉันท : ๑๙๙) 

 

 จากกลบททั้ง ๕  ชนิดที่ยกมานี้แสดงใหเห็นวา กวีมีการใชกลบทที่ไมสม่ําเสมอและมีการพลิกแพลง
การใชกลบทใหแตกตางไปจากตําราเดิมซึ่งนับไดวาเปนความอัจฉริยะของกวีที่จะนํากลบทมาใชในงาน   
กวีนิพนธโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเหมาะสมและมีการดัดแปลงใหเกิดความแปลกใหม 
 

๒.วิธีการนํากลบทมาใชในพระนลคําฉันท 
วิธีการใชกลบทของน.ม.ส.ในพระนลคําฉันทนั้น สามารถสรุปไดจากคําอธิบายและการยกตัวอยาง

ในหัวขอแรกไดวาน.ม.ส.พลิกแพลงใชกลบทใหตางไปจากตําราดั้งเดิมของการใชกลบท ซึ่งนอกจากจะเพิ่ม
ความหลากหลายใหกับรูปแบบกลบทแลว ยังเพิ่มความไพเราะแพรวพราวทางภาษาไดอีกประการหนึ่งดวย 
ลักษณะเหลานี้เปนลักษณะสําคัญทางวรรณศิลปที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของน.ม.ส.ไดเปนอยางดี 
โดยยกตัวอยางอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

๒.๑   การใชรูปแบบกลบทที่พองกันกับกลบทศิริวิบุลกิตติ์หรือเพลงยาวกลบทในจารึกวัดพระเชตุพนฯ 
กลบทศิริวิบุลกิตติ์หรือเพลงยาวกลบทนั้นจัดวาเปนตําราดั้งเดิมของการใชกลบท ซึ่งในการแตง

พระนลคําฉันท น.ม.ส.ไดดัดแปลงใชกลบทใหตางไปจากตําราเดิม อีกทั้งยังใชกลบท อยางไมสม่ําเสมอโดย
มีการเวนชวงไปบาง        ทั้งนี้ก็เนื่องดวยจํานวนคําของฉันทมีนอยกวากลอนหรือเพลงยาว การใชกลบทจึง
ตองพลิกแพลงใหเหมาะสมกับรูปแบบของคําประพันธ ประกอบกับลักษณะบังคับคําครุลหุที่ใหจังหวะหนัก
เบาในฉันท ก็เปนเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหกวีตองดัดแปลงใชกลบท เพราะหากใชตาม   
รูปแบบเดิมทั้งหมดจะหาคํามาใชใหตรงกับบังคับครุลหุไดยากมาก ลักษณะดัดแปลงใช เชน ในตํารากลบท
เดิมใชกลบททุกวรรค แตในพระนลคําฉันทใชกับบางวรรค ไดแก 



 ๘๖ 
 

  

(ก) ใชกลบทอักษรบริพันธกับวรรคที่ ๓ และวรรคที่ ๔ แทนแบบเดิมที่ใชถดักันวรรค 
ตอวรรค 

 

ดําเนิรพลางพระนางโศก  วิโยคญาตนิิราศผัว 
รําพึงพรั่นรําพรรณกลัว   ลําพงัเกลือกกลาลเข็ญ 
อําเภออาตมอนาถโอ   เอนกโฆระลาํเค็ญ 

เพราะบาปใดไฉนเปน   ฉนี้ปานจะลาญชนม 
ทุศีลใดบไดทํา   ก็ผลกัมมะใดดล 

พระผัวพรากวบิากตน   วิบัติเตาพนาดร 
( พระนลคําฉนัท : ๑๐๔) 

 

อันเรื่องทาวยศกิตติ์จอมอิศเรศ  เจาอัมราเรืองเดชดวงเจตสมาน 
จิตรเสมอเหมอืนมหาสุธาธาร   สุดที่เทยีบเปรียบปานพระหฤไทย 

( กลบทศิริวิบุลกิตติ์  : ๓๗๓) 
 

(ข) ใชกลบทบวับานกลีบเฉพาะในวรรคแรกของบทแทนการใชกับทุกวรรคตาม 
รูปแบบตําราเดิม 
 

โอปนนรินทรเอย   พระบเคยฉนี้เยีย 
เคยนอมถนอมเคลีย   นุชคลอชลอรัมย 
โอปนบดินทรเอย   พระบเคยจะเสียคํา 

สัตยเลิศประเจิดจํา   จิตหมายบคลายคลอน 
( พระนลคําฉนัท : ๗๗) 

 

       เจางามพักตรผองเพี้ยงบหุลนัฉาย 
เจางามเนตรประหนึง่นยันาทราย  เจางามขนงกงละมายคันศรทรง 

   (ประชุมจารกึวัดพระเชตพุน : ๕๔๘) 
 

นอกจากการลดทอนลักษณะบังคับลงจากตํารากลบทเดิมแลวยังพบการเพิ่มตําแหนงกลบทใน
พระนลคําฉันท คือ ใชอักษรเสียงเดียวกันเรียงกัน ๓ เสียง ลักษณะเชนนี้ตางจากรูปแบบเดิมในตํารากลบท
เพียงเล็กนอย แตก็สรางความไพเราะดานเสียงสัมผัสอักษรไดไมยิ่งหยอนกัน 
 

มเหษมีหาศักดิ ์   มไหสูรยประยรูยง 
พระผัวหนายสลายทรง   สลดเศราสลักทรวง 



 ๘๗ 
 

  

( พระนลคําฉนัท : ๑๐๕) 
  

อันเรื่องทาวยศกิตติ์จอมอิศเรศ เจาอัมราเรืองเดชดวงเจตสมาน 
จิตรเสมอเหมอืนมหาสุธาธาร  สุดที่เทยีบเปรียบปานพระหฤไทย 

( กลบทศิริวิบุลกิตติ์ : ๓๗๓) 
 
 

๒.๒ ลกัษณะการใชกลบทหลายชนิดในตอนเดียวกนั เชน 
 

ดูไหนก็ดูบมิเขยื่อน   ผิวศกก็ศกศรี 
ดูเนตรก็เนตรกลมณ ี   ผิวกรรณกก็รรณนาง 
ดูเอวก็เอวอรสุรางค   ผิวปรางก็เพยีงปราง 

ดูอกก็อกอรสอาง    ผิวกรกก็รตรู 
 ( พระนลคําฉนัท  : ๓๑ )  

 

จากตัวอยางนี้พบการใชกลบทบุษบงแยมผกา (ตัวเอน) ผสมกับกลบทกินนรเก็บบัว (ตัวหนา) 
กลาวคือ กลบทบุษบงแยมผกากําหนดใหคําแรกของทุกวรรคเปนคําเดียวกันไปตลอดทั้งกลอน ซึ่งในที่นี้ น.
ม.ส. พลิกแพลงใชใหคําแรกของวรรคหนาเปนคําเดียวกัน คือ “ดู” สวนคําแรกของวรรคหลังก็เปนคํา
เดียวกัน คือ “ผิว” ซึ่งตางจากตําราเดิมคือไมใชคําเดียวกันทุกวรรค  สวนกลบทกินนรเก็บบัว ซึ่งเปนกลบท
ชนิดบังคับคําในวรรคนั้นใชตรงตามตําราเดิมซึ่งกําหนดใหมีคําซ้ําวรรคละ ๑ คํา โดยระหวางคําซ้ํานั้นตองมี
คํามาคั่น ๑ คํา เชนตัวอยางจากกลบทศิริวิบุลกิตติ์ 
 

   ส่ังทพัเสร็จทพัแลวรับส่ัง  ใหโหรตั้งหาตัง้คูณหารนับ 
ใหดูฤกษยกฤกษจะเบกิทพั  พวกโหรจับหาจับตําหรับครู 

     (กลบทศิริวิบลุกิตติ์ : ๓๗๕) 
 

นอกจากตัวอยางขางตนแลวการใชกลบทหลายชนิดในตอนเดียวกันก็ปรากฏการใชกลบท
นารายณทรงเครื่องรวมกับกลบทมธุรสวาทีและกลบทตรีเพชรประดับ หรือการใชกลบทบัวบานกลีบรวมกับ
กลบท สบัดสบิ้ง ดังที่กลาวไปแลวในหัวขอแรก ซึ่งการใชกลบทหลายๆ ชนิดรวมกันนี้เปนรูปแบบแปลกใหม
ที่น.ม.ส.สรางขึ้น เปนการชวยเพิ่มความแพรวพราวดานเสียงสัมผัส ทําใหอานบทประพันธไดราบร่ืนไพเราะ
ยิ่งขึ้น 

- 

๒.๓ การใชกลบทชนิดบังคับคําชวยเนนย้ําความหมายในบทประพันธ เชน 
 



 ๘๘ 
 

  

บัดเดี๋ยวถลนัลุก   จรแลนณะแดนดง 
บัดเดี๋ยวกท็อดองค   อรทุมณะธาตรี 
บัดเดี๋ยวก็เพรียกพรอง   พจกองพนาล ี

บัดเดี๋ยวกน็ิ่งต ี    อุระกลืนสะอืน้ครวญ 
 (พระนลคําฉนัท : ๗๙ ) 

 

การกลบทบัวบานกลีบ ซํ้าคําวา “บัดเดี๋ยว” ชวยเนนย้ําการกระทําของตัวละครวามีอาการผุดลุก    
ผุดนั่ง เดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นั่ง กิริยาอาการนี้บงบอกถึงความกระวนกระวายใจของนางทมยันตีเมื่อถูกพระนลทิ้ง
ใหอยูคนเดียวในปา 
 

ก็ไหนเลากถาสัตย   เสนหอัตถะอวยเออ 
ก็ไหนเลาจะบาํเรอ   พระนางนองลาํยองไย 
ก็ไหนเลานษิัธนาถ   พระนลคลาดพระนางไคล 

ก็ไหนเลานรินทรไอ   ศวรรยขืนบคืนครอง 
        (พระนลคําฉันท : ๑๙๙  ) 

 

การใชกลบททศประวัติเนนย้ําคําถามวา “ก็ไหนเลา” เปนการเนนย้ําคําตัดพอตอวาของนางทมยัน
ตีที่ส่ือถึงความนอยใจเมื่อถูกพระนลทอดทิ้งใหเผชิญชะตากรรมอยูกลางปาเพียงลําพัง ซึ่งจาก ๒ ตัวอยาง     
ขางตนที่กลาวมานี้พบวาการใชกลบทชนิดบังคับคําของน.ม.ส. ชวยเนนย้ําอารมณความรูสึกของตัวละคร
ใหชัดเจนขึ้น จนสามารถสื่อความหมายของเรื่องใหผูอานเขาใจตรงกันกับผูแตงได 
 

๒.๕ การใชกลบทชนิดบังคับเสียงและคํา 
ในพระนลคําฉันท คือการใชกลบทสบัดสบิ้ง ซึ่งใชเพื่อเพิ่มความพลิ้วไหวใหบทประพันธ ทําใหเกิด

ความไพเราะมากขึ้น เปนการทอดเสียงทายวรรคอยางมีจังหวะจะโคน เชน พิสุทธพิสัย  วิวัฒนวิชัย  มหิ
ทธิ์มหัน อเนกอนันต และวิสิฏฐวิศาล เปนตน โดยสังเกตไดวาคําทายวรรคเหลานี้มีการสัมผัสอักษรและการ
ซ้ําคําคลองจองกันไปอยางมีจังหวะ  กลาวโดยสรุป การใชกลบทในพระนลคําฉันทนั้น น.ม.ส.มีวิธีการพลิก
แพลงใชใหมีรูปแบบที่ตางไปจากตําราเดิม ซึ่งชวยสรางความแปลงใหมไมซ้ําซากใหกับรูปแบบ        คํา
ประพันธ ทั้งยังกอใหเกิดความงามทางวรรณศิลปในดานเสียงและความหมาย อันแสดงใหเห็นถึงอัจฉริยะ
ทางกวีของ น.ม.ส.ไดอยางชัดเจน 
 

                   
 
 



 ๘๙ 
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 ไดรับความกระทบกระเทอืนอยางแรงเปนตน 
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เปนไปในทางทีต่องการ นาปรารถนา นาพอใจ  ใชใน
ความหมายตรงขามกับลักษณะบางอยางแลวแตกรณ ีคือตรงขาม
กับความชัว่ 
27. น. กลอนที่ผูกและกลาวถึงในปจจบุันโดยไมไดคิดมากอน , 
โดยปริยายหมายความวาขอความที่กลาวขึ้นในปจจบุัน โดยมไิด
เตรียมตัวมากอน 
30. น. ความบันลอื ; เสียงบันลือ , เสียงรอง 
32. น. ชื่อชนชาติกรีก,ชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจาก Ionia ; เรียก 
ชาวไทยทางลานนาวา ไทย . . .      ก.  ย่ัว , ลอ , ชวนใหเพลิน,ชวน
ใหยินดี; กอกวนใหเกิดโทสะ 
33. น. น้ําสําหรับดื่ม, เครื่องดื่ม เชน อัฐ . . . ,  ของที่เปนแผน ๆ 
บางอยาง เชน   . . . ประตู , ลักษณนามใชเรียกส่ิงของเชนนั้น  
เชน กระจก . . . หนึ่ง       ก.   เผยออก  คลีอ่อก  ขยายออก  เชน 
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กริยาของผูกระทําตั้งแต 2 คนขึ้นไป แสดงการกระทําเดียวกัน
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๑๕แ   ย   บ    ค    า    ย     ม  ๑๖เ   ร ๑๗ข 
๑๘ผ   า     ต     จั๊  ๑๙อ   ว    น     น 
   น  ๒๐แ    ก    ง    บ ๒๑ว    ด  ๒๒จ ๒๓อ    บ 
๒๔เ    พ    ร    า      า  ๒๕ผ    อ    บ  
๒๖ดี  ๒๗ก   ล ๒๘อ ๒๙น    ส    ด  ๓๐น    า ๓๑ท 
๓๒ย    ว    น  ๓๓บ    า    น  ๓๔ช    า    ย    า 
   ว     า  ๓๕อ    ย    า ๓๖ก     ถ  ๓๗ริ 
๓๘กั ๓๙น  ๔๐พ    ว    ก  ๔๑ถ ๔๒ก  ๔๓แ    ก 
๔๔น    ง    พ     า    ล  ๔๕ป    า    ก    เ    บ    า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   “อะไรเอย…” 
     สุปาณี  พัดทอง 
  “อะไรเอย…”  เอยนําเริ่มคําถาม 
 ขบคิดตามตอติดปริศนา 
 เปนคําทายเสรมิสมองลองปญญา 
 เปนมรดกล้ําคาภาษาไทย 
  เปนบันทึกวัฒนธรรมนําสืบสาน 
 จากวนัวาน…วันนี…้สูวันใหม 
 เปนกิจกรรมนาํสุขสันตทุกเพศวัย 
 เปน “ปริศนาคําทาย”ใชทวเีชาวน 
  ขอหยิบยกคําทาย “อะไรเอย” 
 เชิญเฉลยหาคาํตอบชวยคลายเหงา 
 อะไรเอย “ทุกคนลืมตอนเชา ๆ” ๑

 “คันไมเกา  คนเดินไต  ใชกัน้น้ํา” ๒

  “มีอะไรอาศัยใตจมูก” ๓

 “ไมมีลูก คนเรียกแม” ๔ ชางนาขํา 
 “ปูนอะไรกนิไดมีสีดํา” ๕

 “นาอะไรไมไถทํา” ๖ ตําแหนงคน 
  “ปกอะไรไมมขีนบินบนฟา” ๗

 “มีสองหนา งาเต็มตัว” ๘ นาฉงน 
 “สุกใตดินกินได” ๙ ไรกังวล 
 “รอยพันปไมมีหลน” ๑๐ น้ําอะไร 
  “ลอยไปมามีตาอยูรอบตัว” ๑๑

 “ตนส่ีบาท พาดขางรั้ว” ๑๒เก็บกินได 
 “ผักอะไรอยูใกลตา” ๑๓ นาสนใจ 
 “สุกเต็มไม แกะได แกะกินเอา” ๑๔

  “ช่ืออยูดิน ตวับินอยูบนฟา” ๑๕

 “ช่ืออยูนา มีตาอยูใตเขา” ๑๖

 “ตัวอยูสระ อุจจาระอยูกับเรา” ๑๗

 อะไรเลา “ไมมีกระดูกแตลุกได” ๑๘

  “เปนผลหลนแลวไมอยูที”่ ๑๙

 “เรียกวาขี้ หมาไมกิน” ๒๐ นึกออกไหม 



 “เกิดครั้งเดยีว ตายสามครั้ง” ๒๑ คืออะไร 
 “คนไมใช สัตวไมใช ไสกลางมี” ๒๒

  “อะไรเอย” ตั้งคําถามตามยุคใหม 
 ฟงยียวนกวนใจแตสุขศรี 
 นําภาษามาเลน “จี้เสน” ดี 
 ขณะนีน้ิยมกันทุกชั้นวยั 
  คําทายเชน “ปลาอะไรมีสองหนา” ๒๓

 ถาม “ราคาสินคาขึ้นตอนไหน” ๒๔

 “แมวกับกบ ใครวายน้ําเรว็กวาใคร” ๒๕

 “ตัวอะไรตอบไมได” ๒๖ รีบตอบมา 
  คําทายเดยีวตีความไดเปนหลายอยาง 
 คําทายสรางสัมพันธความหรรษา 
 คําทายสรางสุนทรียในชวีา 
 “อะไรเอย” สรางรักษาอยาทําลาย 
  
   
  
 
 
                                                        
๑ ลืมตา 
๒ คันนา 
๓ สระอู 
๔ แมน้ํา 
๕ ขนมเปยกปูน 
๖ นายกรัฐมนตรี 
๗ ปกเครื่องบิน 
๘ ขาวเกรียบงา 
๙ ขมิ้น 
๑๐ น้ําคาง 
๑๑ ตะกรอ 
๑๒ ตนตําลึง 
๑๓ ผักแวน 
๑๔ ขาวหลาม 



                                                                                                                                                                            
๑๕ นกขมิ้น 
๑๖ วัว ควาย 
๑๗ เตา 
๑๘ ขน 
๑๙ กระทอน 
๒๐ ขี้ผึ้ง 
๒๑ ถาน 
๒๒ ขนมใสไส 
๒๓ ปลาทูนา 
๒๔ ตอนจะขึ้น 
๒๕ แมววายเร็วกวา เพราะแมววายทาฟรีสไตล  แตกบวายทากบ 
๒๖ ตัวเองนั่นแหละ 



 ๙๒ 
 

  

 

 
อะไรเอย 

สุปาณี  พัดทอง* 
  “อะไรเอย…”  เอยนําเริ่มคําถาม 
 ขบคิดตามตอติดปริศนา 
 เปนคําทายเสริมสมองลองปญญา 
 เปนมรดกล้ําคาภาษาไทย 
  เปนบันทึกวัฒนธรรมนําสืบสาน 
 จากวันวาน…วันนี้…สูวันใหม 
 เปนกิจกรรมนําสุขสันตทุกเพศวัย 
 เปน “ปริศนาคําทาย”ใชทวีเชาวน 
  ขอหยิบยกคําทาย “อะไรเอย” 
 เชิญเฉลยหาคําตอบชวยคลายเหงา 
 อะไรเอย “ทุกคนลืมตอนเชา ๆ”๑  
 “คันไมเกา  คนเดินไต  ใชกั้นน้ํา”๒ 
  “มีอะไรอาศัยใตจมูก” ๓ 
 “ไมมีลูก คนเรียกแม”๔ชางนาขํา 
 “ปูนอะไรกินไดมีสีดํา”๕ 
 “นาอะไรไมไถทํา” ๖ ตําแหนงคน 
  “ปกอะไรไมมีขนบินบนฟา” ๗ 
 “มีสองหนา งาเต็มตัว” ๘ นาฉงน 
 “สุกใตดินกินได” ๙ไรกังวล 
 “รอยพันปไมมีหลน” ๑๐ น้ําอะไร 
  “ลอยไปมามีตาอยูรอบตัว” ๑๑ 
 “ตนสี่บาท พาดขางรั้ว” ๑๒ เก็บกินได 
 “ผักอะไรอยูใกลตา” ๑๓ นาสนใจ 

                                                  
* ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 ๙๓ 
 

  

 “สุกเต็มไม แกะได แกะกินเอา” ๑๔ 
   

“ชื่ออยูดิน ตัวบินอยูบนฟา” ๑๕ 
 “ชื่ออยูนา มีตาอยูใตเขา” ๑๖ 
 “ตัวอยูสระ อุจจาระอยูกับเรา” ๑๗ 
 อะไรเลา “ไมมีกระดูกแตลุกได” ๑๘ 
  “เปนผลหลนแลวไมอยูที่” ๑๙ 
 “เรียกวาขี้ หมาไมกิน” ๒๐ นึกออกไหม 
 “เกิดครั้งเดียว ตายสามครั้ง” ๒๑ คืออะไร 
 “คนไมใช สัตวไมใช ไสกลางมี” ๒๒ 
  “อะไรเอย” ต้ังคําถามตามยุคใหม 
 ฟงยียวนกวนใจแตสุขศรี 
 นําภาษามาเลน “จี้เสน” ดี 
 ขณะนี้นิยมกันทุกชั้นวัย 
  คําทายเชน “ปลาอะไรมีสองหนา”๒๓ 
 ถาม “ราคาสินคาขึ้นตอนไหน”๒๔ 
 “แมวกับกบ ใครวายน้ําเร็วกวาใคร” ๒๕ 
 “ตัวอะไรตอบไมได” ๒๖รีบตอบมา 
  คําทายเดียวตีความไดเปนหลายอยาง 
 คําทายสรางสัมพันธความหรรษา 
 คําทายสรางสุนทรียในชีวา 
 “อะไรเอย” สรางรักษาอยาทําลาย 

 
 (๑)  ลืมตา  (๑๐) น้ําคาง  (๑๙)  กระทอน 
(๒) คันนา  (๑๑) ตะกรอ  (๒๐) ขี้ผ้ึง 
(๓) สระอู  (๑๒) ตนตําลึง  (๒๑) ถาน 
(๔) แมน้ํา  (๑๓) ผักแวน  (๒๒) ขนมใสไส 
(๕) ขนมเปยกปูน (๑๔) ขาวหลาม  (๒๓) ปลาทูนา 
(๖) นายกรัฐมนตรี (๑๕) นกขมิ้น  (๒๔) ตอนจะขึ้น 
(๗) ปกเครื่องบิน (๑๖) วัว ควาย  (๒๕) แมววายเร็วกวา เพราะแมววายทาฟรีสไตล 



 ๙๔ 
 

  

(๘) ขาวเกรียบงา  (๑๗) เตา             แตกบวายทากบ  
(๙) ขมิ้น   (๑๘) ขน  (๒๖) ตวัเองนัน่แหละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๕ 
 

  

คือกวี 
สุพรรษา  ประสงคสุข* 

 
 

 
 
 
 
 

                                                  
* นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทยชั้นปที่๓  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 
บรรเลงคําลํานําคมความคิด  จรุงจิตปรุงชีวิตใหแจมใส 

ทํานองกลอนเรียงรอยปลอยตามใจ  สืบสานศิลปความเปนไทยใหยืนนาน 
คอยสรางสรรคผลงานผานหนังสือ  เลาเสียงลือเสียงไพเราะเสนาะหวาน 
คนรุนหลังจดจําเปนตํานาน   ใหกลาวขานนามระบือคือกวี 




