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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของหญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนในนครหนานหนิง
มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เจาะลึ ก ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคั ญ คื อ ผู้ ห ญิ ง ไทยที่ แ ต่ ง งานกั บ ผู้ ช ายจี น และอาศัย อยู่ ในนครหนานหนิ ง มณฑลกวางสี
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจานวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบตีความและสรุปข้อมูลสาคัญ
จากบทสนทนา ผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนในนครหนางหนิง มณฑล
กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนมี 2 ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัวในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติในสังคมจีนที่ต้องปรับตัว
ในด้านอาหารการกิน การใช้ภาษา และการประกอบอาชีพ 2) การปรับตัวในฐานะที่เป็นสมาชิกต่างชาติใ นครอบครัว
ชาวจีนที่ต้องปรับตัวในด้านอาหารการกิน การใช้ภาษา ประเพณีความเชื่อ และค่านิยม ทั้งนี้ การปรับตัวของแต่ละคน
จะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือลักษณะนิสัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกคือสภาพแวดล้อมทางสังคม
ใหม่
คาสาคัญ : การปรับตัว ผู้หญิงไทย การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม นครหนานหนิง

Abstract
The purpose of this research article was to study the adaptation of Thai women marrying
Chinese men in Nanning City, Guangxi Province, People's Republic of China. By using a qualitative
research methodology. Collect data from in-depth interviews. The key informant was Thai women
married to Chinese men and living in Nanning City, Guangxi Province, People's Republic of China by
Purposive sampling selection of 6 people. Analyze interpretive data and summarize key
information from conversations.
The results showed that There were two adaptations of Thai women marrying Chinese
men in Nanning, Guangxi Province, People's Republic of China: 1) Adjustment as a foreigner in
Chinese society required adjustments in food, language and occupation. 2) Adjustment as a foreign
member of a Chinese family to adjust in food, language, customs, beliefs and values. However, the
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adaptation of each person will be more or less depending on the internal factor was personal
character and the external factor is the new social environment.
Keywords : Adaptation, Thai women, Cross-cultural marriage, Nanning City

บทนา
ปัจจุบัน บุคคลที่ไปศึกษาหรือทางานที่ต่างประเทศมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นคู่ขนานกับ
สังคมยุคโลกาภิวัตน์ ทาให้มีโอกาสได้พบเจอกับชาวต่างชาติมากขึ้น และทาให้การแต่งงานกับชาวต่างชาติมีแนวโน้ม
สูงขึ้นด้วย การแต่งงานข้ามชาติเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม จากงานวิจัยของ พัชรินทร์ ลาภานันท์ (2561) เรื่อง การ
แต่งงานและการย้ายถิ่นข้ามชาติ: กรอบการศึกษาและสถานะองค์ความรู้ พบว่า ในช่วงกลางทศวรรษ 2000 ที่ผ่านมา
มี ง านศึ ก ษาทางวิ ช าการและสื่ อ ต่ า ง ๆ ให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ การแต่ ง งานและการย้ า ยถิ่ น ข้ า มชาติ รวมทั้ ง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดในบริบทข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง และยังสังเกตพบว่า กรอบการวิเคราะห์การแต่งงานและการ
ย้ายถิ่นข้ามชาติ มีการเปลี่ยนแปลงจากการให้ความสาคัญกับการบูรณาการของผู้ย้ายถิ่นเข้ากับที่อยู่อาศัยใหม่ ไปสู่
กรอบการวิเคราะห์การย้ายถิ่นข้ามชาติที่ให้ความสาคัญกับการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในต่างแดน
ประเทศไทยกับ ประเทศจีน มีความสัมพั นธ์ อันดี ต่อกันเสมอมา ตั้ง แต่ พ.ศ. 2556 ประเทศจี นได้เริ่มต้ น
โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(โจว หมิงเหว่ย, 2562, น. 3) ส่งผลให้ประชาชนทั้งสองชาติได้ไปมาหาสู่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการเดินทาง
ข้ามประเทศเพื่อการค้าขาย การศึกษา และการทางานมากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จาก “กวางสี” เรียกอย่างเป็นทางการว่า
“เขตปกครองตนเองกว่า งซีจ้ วง” (Guangxi Zhuang Autonomous Region) อยู่ ท างภาคใต้ ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้ชื่อว่า “ประตูสู่อาเซียน” เพราะมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ โดยมีช่องทางเชื่อมต่อกับอาเซียนทั้ง
ทางบก ทางน้า และทางอากาศ หนานหนิงเป็นเมืองเอกของกวางสีจ้วง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน และ
วัฒนธรรมของกวางสี ภูมิอากาศมีลักษณะแบบกึ่งร้อนชื้น ปีหนึ่งมี 4 ฤดู ในฤดูร้อน อากาศร้อนและมีฝนตกชุก ในฤดู
ใบไม้ผลิ มีหมอกและความชื้นสูง ฤดูใบไม้ร่วงอากาศแห้งแล้ง ฝนไม่ค่อยตก ส่วนในฤดูหนาว บางปีหนาวจัด บางปีไม่
ค่อยหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24°C ถึง 32°C องศา มีสภาพอากาศดี เนื่องจากงานแสดงสินค้าจีน -อาเซียน
หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ได้จัดขึ้น ณ นครหนานหนิงเป็นประจาทุกปี ทาให้นครหนานหนิงกับประเทศ
ไทยมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ
ไทยในจีน, 2017) ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว ด้านการทางาน ด้านธุรกิจ หรือการศึกษาก็ตาม คนไทยกับ
คนหนานหนิงจึงมีโอกาสรู้จัก ผูกพัน และสัมผัสกันมากขึ้น ส่งผลให้คนไทยและคนจีนหลายคนมีโอกาสได้คบหาดูใจ
และแต่งงานกันในที่สุด
จากการสารวจเอกสาร ได้พบการวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ส่วนมากเป็น
การศึกษาที่เกี่ยวกับการแต่งงานของผู้หญิงไทยกับผู้ชายในประเทศตะวันตก (พัชรินทร์ ลาภานันท์, 2561) ถึงแม้ว่า
ประเทศไทยกับประเทศจีนต่างก็เป็นประเทศเอเชีย มีประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน แต่วิถีการดาเนิน
ชีวิตก็ยังมีขอ้ แตกต่างกันในหลายด้าน เมื่อผู้หญิงไทยมาใช้ชีวิตที่นครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชน
จีน และได้แต่งงานกับชายชาวจีน จึงเป็นการแต่งงานข้ามชาติ และเป็นการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ ซึ่ง เป็นเส้นทางที่เต็ม
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ไปด้วยปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสองคนมาจากประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จึงต้อง
ผ่านขั้นตอนการปรับตัวต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์), 2559, น. 298)
ผู วิจัยในฐานะชาวตางชาติที่ศึกษาสาขาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง จึงสนใจศึกษาวิเคราะห์การ
ปรับตัวของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนในนครหนางหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อต้องการ
ทราบการปรับตัวในด้านต่าง ๆ ของผู้หญิงไทยกลุ่มนี้ ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในการปรับตัวให้กับผู้หญิงไทยที่ต้องการจะ
แต่งงานกับผู้ชายชาวจีน และได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัวในชีวิตสมรสกับชาวต่างชาติ อื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาวิเคราะห์การปรับตัวของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนในนครหนานหนิง มณฑล
กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว
2. เลือกกลุ่มตัวอย่างวิจัย ได้แก่ ผู้หญิงคนไทยที่แต่งงานกับผู้ชายคนจีนและอาศัยอยู่ที่นครหนานหนิง โดย
การคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 6 คน
3. สร้างแบบสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งรายละเอียดแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านอาหารการกิน ด้านการใช้ภาษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้า นประเพณีและความเชื่อ และด้านค่านิยม ทั้งนี้ได้
พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและสานวนแล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสมบูรณ์
และความครอบคลุมในประเด็นที่ศึกษา
4. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง กาหนดแนวคาถามตามกรอบ
แนวคิด ด้วยคาถามปลายเปิด โดยเปิดโอกาสให้ตอบได้อย่างกว้างขวาง และผู้สัมภาษณ์จะถามเพิ่มในประเด็นที่
ต้องการความลึกซึ้งเพื่อทาความเข้าใจ ใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปรับตัวของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนและอาศัย
อยู่ที่นครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
6. นาเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
การปรับตัวของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนในนครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชน
จีน สรุปได้ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การปรับตัวในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติในสังคม 2) การปรับตัวในฐานะที่เป็นสมาชิก
ต่างชาติในครอบครัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. การปรับตัวในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติในสังคม
1.1 ด้านอาหารการกิน อาหารการกินเป็นสิ่งสาคัญมากสาหรับมนุษย์ เพราะคนเราต้ องรับประทานอาหาร
ทุกวัน ตามปกติ ทุกคนจะคุ้นชินกับอาหารประจาชาติของตัวเอง แต่เมื่อย้ายไปอยู่ต่างถิ่นหรือประเทศ ปัญหาแรกที่
จะต้องเจอก็คือ อาหารที่แปลกใหม่ เพราะอาหารในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อย เนื่องจากวัตถุดิบ
และกรรมวิธีการปรุงอาหารได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกัน
จากการวิ เคราะห์ข้อมูล พบว่า การอาศัยอยู่ในหนานหนิ งของหญิง ไทยช่ว งแรก จะรู้สึ กตื่ นเต้ นกับความ
หลากหลายของอาหารที่หนานหนิง และก็ไปลองชิมอาหารหลายอย่าง แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เริ่มสังเกตว่า มี
อาหารบางชนิดที่ทาให้ตัวเองรู้สึกตระหนกและประหลาดใจ ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“ที่หนานหนิงมีอาหารหลายชนิดให้เลือก แต่พวกเนื้อสัตว์แปลก ๆ เช่น เนื้อหมา”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 5, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2565)
สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 2 ที่ว่า
“รู้สึกว่าที่นี่มีเมนูอาหารที่แปลกมาก เช่น ซุปสุนัขตุ๋นยาจีน สุนัขหัน พิสดารมาก”
(สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า อาหารที่หนานหนิงมีหลายชนิด แต่มีอาหารบางชนิดที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ ทาให้
ผู้หญิงไทยคิดว่าเป็นอาหารพิสดารมาก โดยเฉพาะเนื้อสุนัข เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะไม่รับประทานเนื้อสุนัข แต่
วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขของชาวจีน มีมาตั้งแต่ สมัยโปราณ โดยเฉพาะที่ภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เนื่องจากภูมิประเทศทางภาคใต้มีภูเขาสูงและแม่น้าจานวนมาก ส่งผลให้ภูมิอากาศทางภาคใต้จะมีหมอกหนาทึบ
อากาศชื้น ประกอบกับการแพทย์แผนจีนโบราณเห็นว่า เนื้อสุนัขมีสรรพคุณช่วยคลายหนาวและชื้น สามารถทาให้
ร่างกายอบอุน่ แข็งแรง จากลักษณะภูมิอากาศและความเชื่อทางการแพทย์ดังกล่าว ทาให้การรับประทานเนื้อสุนัขสืบ
ทอดกันมาตั้ง แต่โ บราณ ปัจ จุบัน มีฟ าร์ม เลี้ย งสุนั ขขนาดใหญ่ เพื่อการบริโภคโดยตรง แต่ คนหนานหนิ งก็ไ ม่ไ ด้
รับประทานเนื้อสุนัขเป็นอาหารหลัก จะมีอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ๆ เนื้อสุนัขเป็นอาหารพิเศษที่นิยม
รับประทานกันในบางครอบครัวหรือในหมู่เพื่อนฝูง (เปิดทุกมิติคนกินหมา เพื่อนรักหรืออาหาร, 2558)
นอกจากประเภทของอาหารที่ทาให้ผู้หญิงไทยรู้สึกแปลกใจและไม่สามารถรับประทานได้แล้ว รสชาติของ
อาหารที่หนานหนิงก็ไม่ค่อยถูกปากผู้หญิงไทย ส่งผลให้พวกเขาไม่อยากที่จะรับประทาน ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“ฉันรู้สึกว่าอาหารที่นี่มันจนเกินไป มันจนเลี่ยน”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 6, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2565)
สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 4 ที่ว่า
“อาหารที่หนานหนิงใส่น้ามันเยอะไป เห็นแล้วไม่อยากกิน ”
(สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า คนจีนปรุงอาหารชอบใส่น้ามันเยอะ เพราะจะทาให้อาหารหอม มีรสชาติถูกปาก
โดยเฉพาะอาหารที่ทาในวันสาคัญหรืออาหารสาหรับต้อนรับแขกจะใส่น้ามันมากเป็นพิเศษ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการ
ให้ความสาคัญและให้เกียรติแก่ผู้มาเยือน เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อก่อน คนหนานหนิงรับประทานข้าวเป็น
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เวลา และไม่ค่อยรับประทานของว่าง โดยเฉพาะในฤดูหนาว ถ้าไม่รับประทานอาหารที่มีน้ามันเยอะ เมื่อทางานหนักก็
จะเกิดอาการหิวบ่อยและไม่มีแรง ปัจจุบัน คนหนานหนิงก็ยังนิยมปรุงอาหารด้วยน้ามันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
กับข้าวประเภทผัด ย่าง หรือก๋วยเตี๋ยวบางชนิด (ประจิตร ป้อมอรินทร์, 2019) แต่ที่ประเทศไทย อากาศร้อนจั ด ถ้า
ปรุงอาหารโดยใส่น้ามันมากเกินไปจะทาให้ความอยากอาหารลดลง และเกิดการรับประทานอาหารได้น้อย จะเห็นได้
ว่า ความต่างกันของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้วัฒนธรรมด้านการปรุงอาหารและการ
รับประทานของคนในแต่ละประเทศต่างกัน ดังนั้น ผู้หญิงไทยที่ แต่งงานกับชาวจีนและมาใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่หนานห
นิง จึงไม่ค่อยชินกับอาหารที่นี่ เพราะรสชาติของอาหารที่นี้แตกต่างไปจากอาหารไทยที่ตนคุ้นชิ้นแล้ว
แต่หลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ที่หนานหนิงอีกชั่วระยะหนึ่งแล้ว ผู้หญิงไทยได้มีโอกาสออกจากบ้านมาสัมผัสกับสัง คม
มากขึ้น เพราะสามีหรือเพื่อนๆ พาไปรับประทานอาหารต่างๆ และก็ได้พบอาหารบางอย่างที่ถูกปากบ้าง ดังตัวอย่าง
คาให้สัมภาษณ์ว่า
“อยู่มาสองเดือน สามีหรือเพื่อน ๆ พาไปร้านต่าง ๆ ตอนนี้ก็เริ่มกินได้บ้างแล้ว เช่น
ข้าวผัด แต่ก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ชอบอยู่ดี”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 6, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2565)
สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 5 ที่ว่า
“ฉันไปร้านที่มีคนเยอะ และสั่งตามคนอื่น ลองหลายๆ อย่าง จะได้รู้ว่าอันไหนถูกปาก”
(สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า เมื่อผู้หญิงไทยอยู่ที่หนานหนิงได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว บางคนที่เป็นคนเปิดใจ
กว้างและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ก็เริ่มจะเปิดใจรับและลองชิมอาหารต่าง ๆ อาจยังมีอาหารบางอย่างที่รับได้และบางอย่าง
รับไม่ได้ จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่ก็มีผู้หญิงไทยบางคนไม่ยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่ ยังคงยึดติดกับรูปแบบและ
รสชาติอาหารที่คุ้นชินของตนเอง จึงส่งผลให้การปรับตัวต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่น ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“ส้าหรับคนไทยที่ชอบกินเผ็ด การกินที่นี่อาจอยาก คืออาหารที่นี่ก็มีเผ็ด แต่เป็นพวก
mala (ชาแล้วเผ็ด) เราไม่ชนิ ...ก็มีเครื่องปรุงรส แต่ที่นี่เป็นพวกผักดองทัง้ นัน้ กลิ่นแรง เรา
ไม่ชอบกิน ช่วงที่มาใหม่ๆ เราไม่ชินกับรสชาติก็เลยไม่ค่อยได้กินอะไร กินแต่มาม่า น้า้ หนักลด
จาก 60 กิโลกรัม เหลือ 47 กิโลกรัมเลยค่ะ”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 1, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า ผู้หญิงไทยบางคนยังยึดติดกับอาหารไทย ไม่ยอมเปิดใจรับอาหารที่มีรูปแบบ
และรสชาติที่แตกต่างจากอาหารไทย ถ้าอาหารนั้นมีรสชาติไม่ถูกปากหรือมีเครื่องปรุงรสที่ตนเองไม่ชอบ ก็จะปฏิเสธที่
จะรับประทานและก็ไม่อยากไปลองชิมอาหารชนิดอื่น ๆ พฤติกรรมดั้งกล่าวส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง ทาให้
ร่างกายขาดสารอาหาร ผู้หญิงไทยจึงเริ่มหันมาปรับตัวในเรื่องอาหารการกิน เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตอยู่ที่ต่างแดน
ต่อไปให้ได้

569

เมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ที่หนานหนิงนานเข้า ผู้หญิงไทยก็ค่อย ๆ ชินกับรสชาติของอาหารที่หนานหนิง และได้พบ
อาหารที่ถูกปากตัวเองมากขึ้น แต่ก็มีอาหารบางชนิดที่พวกเธอไม่ชอบและยังคงปฏิเสธที่จะรับประทานเหมือนเดิมอยู่
บ้าง แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเข้ากับสังคม ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“คนหนานหนิงทานอะไรเราก็ทาน อาหารมันก็กินได้ นอกจากสิง่ ที่กินไม่ได้จริง ๆ
เช่น เนื้อสุนัข เพื่อนก็เคยเล่าให้ฟังว่า ท้าไมในที่นี่ การกินเนื้อสุนัขได้รับความนิยมสูง และ
ฉันก็บอกสาเหตุที่ตนเองไม่กินเนื้อสุนัขให้เพื่อนฟัง ดังนัน้ เพื่อนก็ไม่กินเนื้อสุนัขเวลากินข้าว
กับฉัน”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 3, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2565)
สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 6 ที่ว่า
“ฉันก็กินได้แทบทุกอย่าง ถือแบบเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ยกเว้นเนื้อสุนัข
...บางทีเราไปกินข้าวคนเดียวก็เลือกอาหารที่ไม่มันมาก เช่น พวกสลัด ถ้ากินข้าวกับเพื่อน
บางทีก็เอาชามใส่น้า ล้างให้น้ามันหายไปหน่อยแล้วค่อยกิน เมื่ออยู่นาน ก็ได้หาเจออาหาร
ที่ถูกปากหลายอย่าง”
(สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า เวลาผ่านไประยะหนึ่ง ผู้หญิงไทยก็ได้ปรับตัวและเข้าใจถึงสาเหตุของความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรมอาหารระหว่างไทยและหนานหนิง ส่งผลให้พวกเธอลดความตระหนก ยอมรับความแต่งต่างกัน
และพยายามเลือกอาหารเหมาะสมกับตัวเอง การใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับผู้อื่น และสิ่งที่ตนเองยึดถือนั้น เช่นไม่
รับประทานเนื้อสุนัข ก็ยังสามารถคงเดิมได้
จากคาให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสรุปได้ว่า สาหรับวิธีการปรับตัวด้านอาหารการกินของหญิงไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ใน
หนานหนิง ในตอนแรกจะมีความรู้สึกตื้นเต้นกับความหลากหลายของอาหาร ต่อมา มีความประหลาดใจกับอาหารบาง
ชนิดและรสชาติของอาหารที่ต่างจากวัฒนธรรมอาหารของตน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ หญิงก็เริ่มที่จะเรียนรู้และปรับตัว
ในด้านนี้ เนื่องจากมีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนรอบตัวมากขึ้น และค่อย ๆ ชินกับอาหารต่าง ๆ ปัจจัย
สาคัญของการปรับตัวของผู้หญิงไทยด้านอาหารก็คือ การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง พร้อมที่จะเรียนรู้และเปิดใจกับ
คนรอบข้า งถึง สิ่ ง ที่ ต นชอบและสิ่ งที่ ไ ม่ ชอบ เพื่ อสร้า งความเข้า ใจที่ ดี ต่ อกัน และท าให้ผู้หญิ ง ไทยที่ แต่ ง งานข้า ม
วัฒนธรรมสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมจีนได้อย่างมีความสุข
1.2 ด้านการใช้ภาษา ภาษาที่ใช้ในที่การทางานหรือพื้นที่สาธารณต่าง ๆ ในหนานหนิงเป็นภาษาจีน
กลาง จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากคาให้สัมภาษณ์เห็นว่า ผู้หญิงไทยมีปัญหาใหญ่ที่สุดในด้านการใช้ภาษาจีน ก็คือการ
เรียงคาไม่ถูกต้อง พูดผิดบ่อย ๆ เพราะภาษาจีนกับภาษาไทยมีข้อแตกต่างกันในการเรียงบทขยายคานามและบทขยาย
คากริยา ดังตารางที่ 1-2
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเรียงบทขายคานามของภาษาไทยและภาษาจีน
ไทย
จีน
ดอกกุหลาบแดงสวย
红玫瑰花漂亮
ดอก + กุหลาบแดง + สวย
红玫瑰 + 花 + 漂亮
ประธาน + บทขยายประธาน + กริยา
บทขยายประธาน + ประธาน + กริยา
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการเรียงบทขายกริยาของภาษาไทยและภาษาจีน
ไทย
เรารับประทานอาหารด้วยตะเกียบ
เรา + รับประทาน + อาหาร + ด้วยตะเกียบ
ประธาน + กริยา + กรรม + บทขยายกริยา

จีน
我们用筷子吃饭
我们+ 用筷子 + 吃 + 饭
ประธาน + บทขยายกริยา +กริยา + กรรม

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ตามไวยากรณ์ไทยบทขยายประธานหรือบทขยายคานามจะไว้ข้างหลังของประธาน
หรือคานาม บทขยายกริยาก็ไว้ข้างหลังของคากริยา ส่วนไวยากรณ์ภาษาจีนอยู่ตรงข้ามกัน ดังนั้น ผู้หญิงไทยจึงต้อง
ปรับตัวและพยายามใช้ภาษาจีนให้มากขึ้นจึงจะสามารถใช้ภาษาจีนได้ถูกต้อง ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“ต่อมาก็ฝึกพูดภาษาจีนบ่อย ๆ กับเพื่อนร่วมงานและนักศึกษาโดยไม่อายคนอื่นเขา
และก็ไม่กลัวพูดผิด”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 3, สัมภาษณ์, 20 มภาพันธ์ 2565)
สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 1 ที่ว่า
“เพื่อนร่วมงานชวนไปเที่ยวไหนก็ไป เพื่อฝึกภาษา ก็พูดถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่พูดได้ดี
ขึ้นเรื่อย ๆ”
(สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า ผู้หญิงไทยจะหาโอกาสฝึกพูดภาษาจีนให้มากขึ้น ถึงจะมีการพูดผิดบ้าง แต่ก็ไม่
ท้อแท้ พยายามฝึกพูดบ่อย จึงมีความก้าวหน้าและพูดได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ การพูดภาษาจีนให้ดี ทาให้หญิงไทยได้สื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงาน บุคคลต่าง ๆ ได้สะดวกและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และได้กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและเข้า
กับสังคมใหม่ได้อย่างดี
จากคาให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทาให้ผู้หญิงไทยประสบความสาเร็จในการใช้ภาษาจีน คือ การ
หาโอกาสที่จะฝึก เรียนรู้ภาษาจีนบ่อย ๆ กับคนใกล้ชิด และกลุ่มเพื่อนโดยต้องขจัดความกลัวหรือความอายที่ทาให้ไม่
กล้าที่จะพูดภาษาจีน เพราะกลัวว่าจะพูดผิด เพื่ อนจะล้อเลียนหรือตาหนิ ประกอบกับมีความพยายามในการเรียนรู้
ฝึกฝนอยู่บ่อย ๆ ก็จะทาให้ทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารดีขึ้น
1.3 ด้านการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพ หมายถึง การทางานหรือทากิจกรรมใด ๆ เพื่อให้เกิดผล
ผลิตหรือบริการ และได้สร้างรายได้เพื่อดาเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวต่อไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากคาให้
สัมภาษณ์พบว่า ก่อนมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีน ผู้หญิงไทยได้ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น เป็นพนักงานที่บริษัท เป็น
เจ้าของร้าน เป็นนักข่าว ฯลฯ เมื่อมาอยู่ที่หนานหนิง ผู้หญิงไทยส่วนมากประกอบอาชีพเป็นครู สอนภาษาไทยที่
สถาบั นการศึ กษาต่า ง ๆ มี ทั้ง ของรัฐ และของเอกชน เพราะหลั งจากหนานหนิ งเป็น นครจัด งานแสดงสิ นค้าจี น -
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อาเซียน (China-ASEAN Expo) เป็นประจาทุกปี มีสถาบัณศึกษาที่เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น และสถาบัน
เหล่านั้นต้องการคนไทยไปช่วยในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ดังนั้น หลายคนในผู้หญิงไทยกลุ่มนี้จึงเปลี่ยน
อาชีพเดิมที่เคยทาที่ประเทศไทยมาเป็นครูสอนภาษาไทยที่หนานหนิง การเป็นครูสอนภาษาไทย นอกจากเป็นความ
ต้องการของสังคมจีนแล้ว ยังได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้หญิงไทยด้วย ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“ดิฉันท้างานเป็นครูสอนภาษาไทยที่จีนมา 7 ปีแล้ว รู้สึกชอบท้างานที่นี่ นักศึกษา
จีนก็ มีความกระตือรือร้นที่จะซักถามเรื่องเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย ทุกคนที่นี่ให้การ
ต้อนรับฉันเป็นอย่างดี”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 2, สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า การที่ได้รับงานเป็นครู ทาให้หญิงไทยได้สัมผัสกับคนจีนเพิ่มมากขึ้น และได้เห็น
น้าใจไมตรีของคนจีน ทาให้ผู้หญิงไทยรู้สึกอบอุ่น มีความสุข และความสามารถของตนเองก็ได้รับ
การยอมรั บ
จากสังคม ทาให้เกิดความภูมิใจ และสามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคมจีนได้มากขึ้น
หลังจากผู้หญิงไทยให้กาเนิดบุตรและต้องรับภาระในการเลี้ยงดูบุตร ก็จะประสบปัญหาทางด้านรายได้ เพราะ
การเลี้ยงบุตรในนครหนานหนิงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก ทาให้พวกเขามีความรู้สึกว่า รายได้ทางเดียวอาจไม่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ดังนั้น ผู้หญิงไทยจึงเริ่มหาช่องทางเพิ่มรายได้ นั่นก็คือการขายของออนไลน์ ดัง
ตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“รายได้ที่หนานหนิงไม่สงู มากนัก แต่ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขายของออนไลน์
สามารถเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านในช่วงโควิด-19 ระบาด และก็เป็นช่องทาง
ที่พัฒนาตัวเองได้”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 3, สัมภาษณ์, 20 มภาพันธ์ 2565)
สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 1 ที่ว่า
“มีบริษัทจีนให้ฉันขายสินค้าไทยออนไลน์ ตอนแรก ๆ ก็ไม่ถนัด แต่พอได้ท้าสัก
ระยะหนึ่ง ก็รู้สึกสนุก ทีส่ ้าคัญคือได้เพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง”
(สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า ผู้หญิงไทยได้พยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการทาธุรกิจขายของออนไลน์ เพื่อ
สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว เป็นการปรับตัวตามสถานการณ์และกระแสนิยม เพราะบุคคลในปัจจุบันนิยมซื้อของ
ออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางไปซื้อที่ร้านค้าให้เสียเวลา โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การซื้อของ
ออนไลน์ก็ยิ่งได้รับความนิยมของคนในสังคมเป็นอย่างมาก สินค้าที่ผู้หญิงไทยขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าไทย เช่น หมอน
ยางพารา เครื่องสาอาง อาหารกึ่งสาเร็จรูป เครื่องปรุงรสของไทย ขนมไทย เป็นต้น ผู้บริโภคมีทั้งคนจีนและคนไทยที่
อยู่ในประเทศจีน และมียอดขายค่อนข้างดี สรุปได้ว่า การปรับตัวโดยการทาธุรกิจขายของออนไลน์เป็นอาชีพเสริม ทา
ให้ผู้หญิงไทยได้เพิ่มความภาคภูมิใจและได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
จากผลการศึกษาที่นาเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า การปรั บตัวของผู้หญิงไทยในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติในสังคม
ในตอนแรกจะมีความรู้สึกตื้นเต้นกับการพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ และเมื่อเวลาผ่านไป ตระหนกใจกับบางเรื่องที่ตนเองไม่
คุ้นเคย เช่น ชนิดและรสชาติของอาหาร หรือได้พบปัญหาต่างๆ เช่น ไวยากรณ์ภาษาที่ต่างกัน ค่าครองชีพที่สูงขึ้ น
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รายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในสังคมใหม่ เช่น ในด้านอาหารการ
กินที่ต้องเปิดใจยอมรับประเภทอาหารที่ต่างกัน และเรียนรู้ด้วยการลองชิมอาหารต่าง ๆ จนพบอาหารที่ถูกปากหรือ
นาปรุงให้มีรสชาติที่ถูกใจ ในด้านการใช้ภาษาก็ได้มีก ารเรียนรู้ ฝึกสนทนากับคนใกล้ชิด และกลุ่มเพื่อนบ่อย ๆ โดย
ขจัดความกลัวหรือความอาย ซึ่งทาให้ทักษะการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ดีขึ้น ส่วนด้านการประกอบอาชีพ ผู้หญิงไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นครูสอนภาษาไทยตามความต้องการของสังคม และสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ห าอาชี พ เสริม ด้ ว ยการขายของออนไลน์ เพื่ อเพิ่ ม รายได้ ใ ห้แ ก่ค รอบครั ว ที่ เ ป็ น การปรั บ ตั ว ตาม
สถานการณ์และกระแสนิยมของคนในสังคมเพื่อให้ตนเองและครอบครัวสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
2. การปรับตัวในฐานะที่เป็นสมาชิกต่างชาติในครอบครัว
ครอบครัวเป็นกลุ่มทางสังคมของผู้คนที่เกี่ยวข้องกัน เป้าหมายของการมีครอบครัวนั้น คือเพื่อเป็น การคงไว้ซึ่ง
ความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกทุกคน ผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับคนจีน ซึ่งเป็นการแต่งงานข้ามชาติ ข้ามวัฒนธรรม ความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมอาจทาให้มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะมีปัญหาระหว่างสามี
ภรรยาและความสัมพันธ์ระหว่างสะใภ้กับแม่สามี ดังนั้น เพื่อลดปัญหาและให้การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของสามีได้
อย่างกลมกลืน ผู้หญิงไทยจึงต้องปรับตัวในด้าน ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้พบเรื่องที่ผู้หญิงไทยต้องปรับตัวในฐานะสมาชิ ก
ต่างชาติในครอบครัว มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ภาษา ด้านอาหารการกิน ด้านประเพณีความเชื่อ และด้านค่านิยม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ด้านการใช้ภาษา นครหนานหนิงมีชนกลุ่มน้อยเป็นจานวนมาก คนแต่ละกลุ่มมีภาษาท้องถิ่นของตนที่
ใช้ในการสื่อสารเป็นการเฉพาะ และภาษาท้องถิ่นมีความแตกต่างกับภาษาจีนกลางเป็นอย่างมาก เมื่อผู้หญิงไทยได้ใช้
ชีวิต กับ ครอบครัว คนจีนที่ หนานหนิง ปั ญหาแรกที่ ได้ พบก็คือ ภาษาท้องถิ่นที่ ตนไม่เคยสัมผั สมาก่อน ส่ง ผลให้ผู้
หญิงไทยไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาที่สมาชิกสื่อสารในครอบครัวได้ ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“เวลานั่งดูทีวี สามีกับพ่อแม่คุยกันสนุกสนานด้วยภาษา BeiHai (ภาษาท้องถิ่นของ
เมืองเป๋ยไห่) เราก็ไม่เข้าใจ ได้แต่นั่งยิ้มอย่างเดียว...”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 4, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565)
สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 2 ที่ว่า
“แม่สามีพูดภาษาแมนดาริน (ภาษาจีนกลาง) ไม่ค่อยได้ พูดแต่ภาษา YuLin (ภาษา
ท้องถิ่นของเมืองยู่หลิน) เมื่อฉันต้องคุยอะไรกับเขา ต้องใช้สามีเป็นล่าม บางทีความหมาย
ก็ไม่ได้แปลตรง เลยท้าให้ฉันกับแม่สามีเข้าใจผิดบ่อย”
(สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า คนที่อยู่ในหนานหหนิง ยังคงนิยมพูดภาษาจีนท้องถิ่นกับคนในครอบครัว คนจีน
ที่อาศัยอยู่ที่หนานหหนิ งส่วนมากย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองต่าง ๆ ของมณฑลกวางสี แต่ไม่ว่าพวกเขาจะย้ายมาอยู่ที่
หนานหนิงเป็นเวลานานเท่าไรก็ตาม พวกเขาก็ยังนิยมพูดภาษาท้องถิ่นกับคนที่มาจากถิ่นเดียวกัน เพราะมีความคิดว่า
การพูดภาษาท้องถิ่นจะทาให้เกิดความสนิทใจและเป็นกันเองมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้ภาษาจีน
กลางในการท างาน ก็จ ะถนั ด พู ด ภาษาท้ องถิ่น ของตั ว เองมากกว่ า ดั ง นั้ น เมื่ อผู้ หญิ ง ไทยที่ ใช้ ชี วิ ต อยู่ กับ สมาชิ ก
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ครอบครัวของสามีที่พูดภาษาท้องถิ่น จึงต้องปรับตัวด้านภาษาด้วยการเรียนรู้และฝึกพูดภาษาท้องถิ่น ดังตัวอย่างคา
ให้สัมภาษณ์ว่า
“ฉันเป็นอาจารย์สอนภาษา และเป็นคนชอบเรียนภาษา ฉันก็ไปฝึกเรียนภาษาท้องถิ่น
ของเขา ดูละครที.วี.ที่เป็นภาษาท้องถิ่น และฝึกพูดตอนไปซื้อของที่ตลาด ท้าให้มีการพัฒนา
เร็วขึ้น”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 1, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2565)
สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของ ผู้หญิงไทยคนที่ 6 ที่ว่า
“ฉันไปจ่ายตลาด พูดภาษาจีนท้องถิ่น แม่ค้าคิดว่าฉันเป็นคนท้องถิ่นที่นี้ ราคาคิด
ให้ถูกด้วย”
(สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ยังสอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 2 ที่ว่า
“เมื่อฉันคุยภาษา YuLin (ภาษาท้องถิ่นของเมืองยู่หลิน) กับแม่สามีได้ เขาจึงพูดคุย
กับเรามากขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ก็น้อยลง”
(สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ผู้หญิงไทยก็ได้ฝึกเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นบ้าง โดยใช้
วิธีการสังเกตว่าคนอื่นพูดอย่างไรและเลียนแบบ เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ หรือสถานที่ชุมชน ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลอย่างมาก
สาหรับผู้เรียนภาษาใหม่ และเมื่อพูดภาษาท้องถิ่นได้บ้าง ผู้หญิงไทยก็สามารถสื่อสารกับผู้สูงอายุในครอบครัวของสามี
ได้ โ ดยตรง ท าให้เกิด ความเข้า ใจระหว่ า งสมาชิ กในครอบครัว ดี ขึ้น ความผิ ด พลาดลดน้ อยลง และยั ง ช่ ว ยสร้า ง
บรรยากาศในครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น
2.2 ด้านอาหารการกิน คนหนานหนิง เมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ส่วนใหญ่จะนิยมทาอาหารรับประทาน
เองที่บ้าน เมื่อผู้หญิงไทยมาใช้ชีวิตกับครอบครัวคนจีน ก็มักจะประหลาดใจกับความคิดเกี่ยวกับอาหารการกินที่
แตกต่างไปจากคนไทย ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“ที่บ้านสามีไม่ให้ท้าเมนูผักสดเลย ต้องเอาผักไปผัด ต้ม นึ่ง ลวก สักอย่าง คนจีนไม่
นิยมกินผักสดหรือผักดิบเหมือนเราเลยค่ะ”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 5, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า คนจีนส่วนใหญ่ไม่นิยมรับประทานผักดิบ ไม่เหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่ที่ชอบ
รับประทานผักดิบเป็นประจา เพราะตามแนวคิดของแพทย์แผนจีนโบราณ ผักสดจะมีฤทธิ์เย็น ซึ่งมีผลเสียต่อม้ามและ
กระเพาะอาหาร (郑洪新, 2016. น. 156) คนจีนส่วนใหญ่จะเชื่อตามแพทย์จีนโบราณมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จึง
ไม่นิยมรับประทานผักดิบ ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“แม่ย่าไม่ให้ดื่มน้้าเย็น บอกว่าต้องดื่มน้้าอุ่น กินไอศกรีมก็ว่าไม่ดี เพราะบอกว่าความ
หนาวเย็นไม่ดีต่อม้ามและกระเพาะอาหาร”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 1, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2565)
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สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 6 ที่ว่า
“แม่สามีไม่ชอบกินเผ็ด บอกว่าจะท้าให้ร้อนในง่าย แต่ฉันชอบกินเผ็ด เมื่อฉันท้า
อาหารมักจะตักออกมาก่อน เหลืออีกส่วนหนึ่ง แล้วค่อยใส่พริก หรือท้าน้้าจิ้มให้กับตนเอง”
(สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า ชาวจีนในหนานหนิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความเชื่อตามแพทย์แผนจีนโบราณ
มาก แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณ และเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาติ
รอบตัวที่มีความเกี่ยวพันและผลกระทบต่อกัน ซึ่งมี ความเชื่อว่า อาหารมีธาตุเย็น และธาตุร้อนตามหลักของหยิน หยาง ถ้ารับประทานอาหารถูกก็จะช่วยส่งเสริมบารุงร่างกาย แต่ถ้ารับประทานอาหารผิด อาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อ
สุขภาพ (郑洪新, 2016. น. 26) แนวคิดของแพทย์แผนจีนโบราณได้มีอิทธิพลต่อชาวจีนมาก ดังนั้น เมื่อผู้หญิงเข้า
มาใช้ชีวิตกับครอบครัวของคนจีน จึงต้องทาความเข้าใจถึงความคิดที่ต่างกันในด้านอาหารการกิน ส่วนสมาชิกใน
ครอบครัวจีนก็ควรเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของวัฒนธรรมอาหารไทย และทั้งสองฝ่ายปรับตัวให้เข้าหากัน เปิดใจ
กว้างที่จะเรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมอาหารของกันและกัน จึงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยไม่มีความขัดแย้งกัน
2.3 ด้านประเพณีและความเชื่อ คนในทุกสังคมมักมีประเพณีและความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ ประเพณีและ
ความเชื่อของคนในแต่ละประเทศก็มีข้อแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละประเทศมีภูมิอากาศ สภาพแวดล้ อม และลักษณะ
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนคนหนานหนิงมักมีความเชื่อ เคารพใน
วิญญาณของบรรพบุรุษและเทพเจ้า ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนจีน ดังนั้น เมื่อผู้หญิงไทยมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว
คนจีน จึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวในด้านประเพณีและความเชื่อ ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“ฉันยังคงนับถือศาสนาพุทธเหมือนเดิม และเมือ่ ฉันเชิญพระพุทธรูปมาตั้งไว้บนหิ้งพระ
ในบ้าน แม่สามีกน็ ้าป้ายบรรพบุรุษไปตั้งที่บา้ นเดิมในหมู่บา้ น ปกติฉันไหว้พระ แม่สามีก็มา
ไหว้ด้วย ในวันที่ 1 และวันที่ 15 ถ้ามีเวลาว่าง เราไปก็ไหว้พระที่วัดบนเขาชิงซิ่ว (วัดใหญ่ที่
หนานหนิง) และเมื่อถึงวันส้าคัญของจีน เช่นวันตรุษจีน วันเชงเม้ง เราก็กลับไปไว้บรรพบุรุษ
ที่บ้านเดิมด้วยกัน”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 1, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2565)
สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 6 ที่ว่า
“ฉันก็มีพระตั้งอยู่ในห้อง ก่อนนอนฉันยังสวดมนต์ ลูกตอนนี้ก็สวดเป็นด้วย แล้วเทศกาล
ต่าง ๆ ฉันก็ไปไหว้บรรพบุรุษกับครอบครัวสามีเหมือนกัน”
(สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2565)
จากคาให้สัมภาษณ์เห็นได้ว่า ผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับคนจีน และอาศัยอยู่กับครอบครัวของสามีคนจีนที่
หนานหนิง ได้ปรับตัวให้เข้ากับประเพณีและความเชื่อของครอบครัวสามี คือ ประเพณีบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นประเพณี
และความเชื่อดั้งเดิมของคนจีน ที่ชาวจีนเชื่อว่า วิญญาณบรรพบุรุษของตนมีบทบาทสาคัญในการคุ้มครองและอานวย
ความผาสุกให้แก่บุตรหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ และนิยมตั้งป้ายบรรพบุรุษไว้ที่บ้ านเพื่อกราบไหว้บูชา ปกติชาวจีนจะไหว้
บรรพบุรุษของตนในวันสาคัญ โดยเฉพาะเทศกาลสาคัญของคนจีน เช่นวันตรุษจีน วันไหว้พระจันทร์ วันเช็งเม้ง

575

(ประสิทธิ์ เงินชัย, ม.ป.ป) นอกจากเคารพความเชื่อของจีนแล้ว ผู้หญิงไทยก็ยังรักษาวัฒนธรรมทางศาสนาของตนอยู่
คือ การนับถือศาสนาพุทธและนาพระพุทธรูปที่ชาวพุทธเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่บ้านเพื่อสักการะบูชา ก่อให้สิริ
มงคลและช่วยปกปักรักษาคุ้มครองสมาชิกในบ้านให้ปลอดภัย และเชื่อว่าการสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้ตนมีจิตใจ
สงบ ผ่ องใส มี ค วามสุ ข สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึง การด ารงรั ก ษาวั ฒ นธรรมทางศาสนาของผู้ หญิ ง ไทยในต่ า งแดน ใน
ขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัวคนจีนก็ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อและศาสนาจากผู้หญิงไทยด้วย เห็นได้จากเรื่องแม่
สามีไหว้พระ ลูกฝึกสวดมนต์ ซึ่งทาให้เกิดการสืบทอดเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในบริบทของสังคมจีนอีกด้วย นอกจากนี้
ยังแสดงให้เห็นถึงการเรี ยนรู้ การยอมรับ และการผสมผสานของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของไทย-จีนที่มาจาก
การอยู่ร่วมในครอบครัวเดียวกันของหญิงไทยกับครอบครัวชาวจีน
2.4 ด้านค่านิยม ตามค่านิยมของคนจีน เมื่อแต่งงานมีลูกแล้ว ปู่ย่าตายายมักจะเข้ามาช่วยดูแลลูกหลานและ
อยู่ด้วยกัน ดังนั้น จึงอาจมีปัญหาในด้านค่านิยมที่แตกต่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว จากการวิเคราะห์ข้อมูล จากคา
ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ผู้หญิงไทยรู้สึกว่า ค่านิยมเกี่ยวกับความกตัญญูเป็นค่านิยมที่มีความแตกต่างกันมากที่สุด ความ
กตัญญูเป็นค่านิยมที่ดีงามทั้งคนไทยและคนจีนต่างยึดถือและให้ความสาคั ญมาก และได้ปลูกฝังและสืบทอดกันมา
ตั้งแต่สมัยโปราณ แต่ความกตัญญูอาจมีความหมายที่ไม่เหมือนกันในครอบครัวที่มีบริบทวัฒนธรรมต่างกัน ในบาง
ครอบครัวของคนจีน ผู้อาวุโ สจะควบคุมทุ กอย่าง ถ้าผู้น้ อยไม่ทาตาม จะถือว่าเป็น คนอกตัญญู ดัง ตัวอย่างคาให้
สัมภาษณ์ว่า
“ก่อนที่มีลูก ฉันกับแม่สามีไม่ค่อยมีปัญหา เพราะต่างคนต่างอยู่ หลังมีลูกแล้ว แม่สามี
ก็มาช่วยดูแลลูก แต่เขาก้าหนดทุกอย่าง ทั้งอาหาร การแต่งกาย การเรียนรู้...ฉันเข้าใจว่า
เขาเป็นคนอาวุโส และท้าทุกอย่างเพื่อลูก แต่เขาก็ควรฟังความคิดของคนอื่นบ้าง”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 4, สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2565)
สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยคนที่ 1 ที่ว่า
“เมื่อเราไม่เห็นด้วยกับแม่สามี ก็บอกให้สามีไปคุยกับแม่ของเขา แต่สามีก็ไม่กล้าไป
กลัวโดนด่าว่าไม่กตัญญู แต่พ่อแม่ฉันคุยกันได้นะ เพราะคิดว่าเราเป็นคนโตแล้ว ก็ควรให้
อิสระค่ะ”
(สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2565)
จากข้อมูลสัมภาษณ์เห็นได้ว่า ครอบครัวชาวจีนบางครอบครั วยังยึดถือจารีตประเพณีจีนอย่างเข้มงวด คือ มี
ความเคารพเชื่อฟังญาติผู้อาวุโสอย่างสูง ผู้อาวุโสบางคนเป็นคนที่มีอานาจสูงสุดในครอบครัว ชอบบังคับผู้อื่นและเป็น
ผู้ที่ชอบตัดสินใจฝ่ายเดียว ไม่มีความเสมอภาคในด้านความคิด ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นเวลานาน อาจทาให้
สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ร่วมกันเกิดความเครียดและอึดอัดใจ โดยเฉพาะหญิงไทยที่เคยดาเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพมา
ก่อนในครอบครัวไทย เช่นค่อนข้างมีอิสระทางความคิด เมื่อเจอปัญหากับแม่สามีแล้ว ผู้หญิงไทยก็พยายามหาวิธี
ปรับตัว ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“ต่อมาฉันมีอะไรก็คุยกับแม่สามีบ่อย ๆ คุยกันดี ๆ จึงเข้าใจกันมากขึ้น เขาก็รับฟัง
ความคิดเห็นของเราบ้างแล้ว ความสัมพันธ์ของเราก็ดีขึ้น”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 6, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2565)
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จากข้อมูลสัมภาษณ์เห็นได้ว่า ผู้หญิงไทยปรับตัวด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ทาให้แม่สามีมีความรู้สึกได้รับ
เกียรติและมีความเป็นกันเองมากขึ้น เลยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่ต่างกัน ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับ
สะใภ้ไทยดีขึ้น และมีผู้หญิงไทยบางคนใช้วิธีการปรับตัวแบบพบกันครึ่งทาง ดังตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ว่า
“ต่อมาเราเข้าใจกันแล้วค่ะ ในสมัยของแม่สามีก็เป็นแบบนั้น ต้องเป็นคนมีอ้านาจสูง
จึงสามารถควบคุมดูแลครอบครัวใหญ่ได้ และแม่สามีก็ค่อย ๆ รู้ว่าเราเป็นคนที่บังคับไม่ได้
ดังนั้น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เขาช่วยดูแลลูกเป็นหลัก ฉันท้างานของฉัน แล้ววันเสาร์อาทิตย์
ฉันก็ดูแลลูกเอง อย่างนี้ก็จะไม่ค่อยได้มีปัญหาอีก”
(ผู้หญิงไทยคนที่ 2, สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2565)
จากข้อมูลสัมภาษณ์เห็นได้ว่า ผู้หญิงไทยทาความเข้ าใจถึงแม่สามีที่ยังคงยึดถือจารีตประเพณีจีนว่า ผู้อาวุโส
ต้องมีอานาจสูงสุด จะได้ควบคุมครอบครัวให้ดี และแม่ สามีก็เขาใจว่า สะใภ้คนไทยที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่
ค่อนข้างมีอิสรภาพ ก็ไม่ควรบังคับเขา ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายต่างปรับตัวให้เข้าหากัน ไม่มีคนใช้อานาจบังคับ ต่ างฝ่ายต่าง
ให้เกียรติและเคารพกันและกัน ทาให้สมาชิกทุกคนรู้สึกอบอุ่น และใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่มีความ
ขัดแย้ง
จากผลการศึกษาที่นาเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้หญิงไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกต่างชาติในครอบครัวคนจีน ได้
พบปัญหาต่าง ๆ ในการอยู่ร่ วมกับสมาชิกในครอบครัวคนจีน ผู้หญิงไทยได้เปิดใจเรียนรู้ มีการปรับตัวและหาวิธี
แก้ปัญหาได้อย่างดี เช่น ในด้านการใช้ภาษา ปัญหาหลักคือไม่เข้าใจในภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้ สื่อสารของ
สมาชิกในครอบครัวคนจีน ผู้หญิงไทยใช้วิธี การเรียนรู้จากคนใกล้ชิด สื่อต่าง ๆ หรือสถานที่ชุมชนจนสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาท้องถิ่นกับสมาชิกในครอบครัวได้ ในด้านอาหารการกิน ผู้หญิงไทยและสมาชิกในครอบครัวต่างเปิดใจเรียนรู้
เข้าใจ และยอมรับความแตกต่างกันในวัฒนธรรมอาหาร ในด้านประเพณีความเชื่อ ผู้หญิงไทยนอกจากนับถือศาสนา
พุทธของตนแล้วก็ยังยอมรับและเคารพต่อความเชื่อของสมาชิกในครอบครัวจีน ในขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัว
จีนก็ยอมรับและให้ความเคารพในสิ่งที่หญิงไทยนับถือด้วยเช่นกัน ในด้านค่านิยม ผู้หญิงไทยกับสมาชิกในครอบครัวจีน
ต่างฝ่ายต่างเปิดใจ หันหน้ามาคุยกัน ทาความเข้าใจซึ่งกันและกัน และใช้วิธีแก้ปั ญหาแบบพบกันครึ่งทาง ซึ่งการ
ปรับตัวทั้งสองฝ่าย ทาให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและมีความสุข

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของหญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนในนครหนาน หนิง
มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้หญิงไทยในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติในสังคม ได้พบปัญหาในด้านอาหารการกิน คือ อาหารที่มีรสชาติ
แปลก ๆ อาหารที่ทาจากเนื้อสุนัข และอาหารที่ใส่น้ามัน้ มาก วิธีการปรับตัวก็คือการเปิดใจยอมรับ และทาความเข้าใจ
ในความแตกต่างของวัฒนธรรมอาหารและความต้องการของแต่ละฝ่าย สามารถเลือกสรรอาหารที่ตนชื่นชอบ ปฏิเสธ
ในอาหารที่ตนไม่รับประทาน และเปลี่ยนแปลงอาหารตามความต้องการของตน ในด้านการประกอบอาชีพ หญิงไทย
ส่วนมากเปลี่ยนจากอาชีพเดิมทีท่ าในประเทศไทยมาเป็นครูสอนภาษาไทย และยังประกอบอาชีพเสริม คือการขาย
ของออนไลน์ ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นกระแสนิยมได้เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ถือว่าเป็นการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
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และสถานการณ์ ในด้านการใช้ภาษา ผู้หญิงไทยได้ปรับตัวด้วยการฝึกพูดภาษาจีนให้มากขึ้น เพราะต้องใช้สื่อสารใน
การทางานและดารงชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ลาภานันท์ (2561) เรื่อง การแต่งงานและ
การย้ายถิ่นข้ามชาติ: กรอบการศึกษาและสถานะองค์ความรู้ ผลการศึกษาพบว่า บุคคลที่แต่งงานและย้ายถิน่ ข้ามชาติ
ต้องทาความเข้าใจความหลากหลายของปรากฏการณ์ในต่างชาติ รวมทั้งความแตกต่างระหว่างเพศภาวะ ชนชั้น ชาติ
พันธุ์ และให้ความสาคัญกับการปรับตัว การผสมผสานทางวัฒนธรรม เพื่อใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนในต่างแดน
2. ในฐานะที่เป็นสมาชิกต่างชาติในครอบครัว ได้พบปัญหาด้านสมาชิกมีความคิดที่ตา่ งกันในด้านอาหาร
วิธีการปรับตัวคือต้องเปิดใจเรียนรู้และทาความเข้าใจซึ่งกันและกัน ปัญหาในด้านการใช้ภาษาท้องถิ่น วิธีการปรับตัว
คือผู้หญิงไทยพยายามเรียนภาษาท้องถิ่นจากคนใกล้ชิด สื่อต่าง ๆ และชุมชน จนสามารถสื่อสารด้วยภาษาท้องถิน่ กับ
คนในครอบครัวได้บา้ งและทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงไทยกับสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ มธุรส สว่างบารุง (2542, น. 380) กล่าวว่า ผูส้ มรสกับชาวต่างชาติปรับตัวในการเรียนรู้ภาษา เพื่อเป็นการลด
ความขัดแย้งระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมใหม่ พยายามดาเนินชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมคูส่ มรสข้ามวัฒนธรรม
อย่างกลมกลืน ปัญหาด้านค่านิยมคือมีความเข้าใจที่ต่างกันในเรื่องความกตัญญูและการเคารพผู้อาวุโส วิธีการปรับตัว
ก็คือสร้างความเข้าใจในข้อแตกต่างซึ่งกันและกัน ทัง้ สองฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากันหรือพบกันครึ่งทาง ในด้านประเพณี
ความเชื่อ ผู้หญิงไทยได้ปรับตัวโดยให้ความเคารพกับความเชื่อของชาวจีน และก็ยังคงรักษาความเชื่อของตนและ
ปฏิบัติในฐานะพุทธศาสนิกชนไว้ได้ ทาให้การดาเนินชีวิตสมรสที่หนานหนิงอย่างกลมกลืนและมีความสุข

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาแบบเจาะลึกและติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายชาวจีนในนครหนานหนิง
มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นระยะหนึ่ง และศึกษาวิถีชีวิตของบุตรที่ เกิดจากคู่สมรสต่างชาติหรือต่าง
วัฒนธรรมในมณฑลอื่น ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ควรศึกษาวิเคราะห์การปรับตัวของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผูช้ ายชาวจีนในเมืองอื่น ๆ ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือในประเทศไทย
และตุยบวยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อในแม่ย่านางเรือในประเทศไทยกั บความเชื่อใน
ตุยบวยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจากวิ ดีทัศน์
และนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบความสอดคล้องกันของความเชื่อทั้งสอง คือ แม่ย่านาง
เรือและตุยบวยเต้งเหนี่ยงเป็นเทพนารีที่ศักดิ์สิทธิ์ คอยปกปักรักษาชาวเรือให้ปลอดภัยจากอันตราย บันดาลให้ประสบ
ความสาเร็จตามปรารถนา และสามารถลงโทษผู้ที่กระทาการดูหมิ่นให้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีได้ ชาวเรือจะปฏิบัติต่อสิ่ง
เคารพทั้งสองด้วยความเคารพ บูชาด้วยเครื่องเซ่นสังเวยอย่างดี ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่กระทา
การใด ๆ ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรม ส่วนความแตกต่างกันของความเชื่อ การบูชา
และการปฏิบัติต่อความเชื่อทั้งสองนั้นจะแตกต่างไปตามมิติทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละประเทศที่
ผสมผสานกับคติความเชื่อทางสังคมของตนและคติความเชื่อภายนอกที่ชาวเรือของทั้งสองประเทศได้สืบต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน
คาสาคัญ : การเปรียบเทียบ ความเชื่อ แม่ย่านางเรือไทย ตุยบวยเต้งเหนี่ยงจีน

Abstract
The purpose of this research was to compare beliefs in Boat Nymph in Thailand and
beliefs in Tui Buay Teng Niang in Hainan, People's Republic of China. The thesis is qualitative
research that analyzes data from the video and presented the research results by descriptive
analysis. The results of the research found that the two beliefs were consistent. Boat Nymph and
Tui Buay Teng Niang were holy female deity, to protect the sailors from danger Inspired, to achieve
the desired success and can punish those who commit insults to experience bad things. Sailors
will treat both respects with respect. Worship with a good sacrifice strictly follow the guidelines
and do not commit any act that violates the prohibitions mainly related to morals and ethics. The
differences in beliefs, worship and treatment of these two beliefs differ according to the unique
cultural dimensions of each country combined with its own social beliefs and external beliefs that
The sailors of both countries have continued to this day.
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บทนา
ความเชื่ อ เป็ น วั ฒ นธรรมที่ อ ยู่ ควบคู่ กับ สั ง คมมาอย่ า งยาวนาน มี การเปลี่ ย นแปลง ผสมผสานไปตาม
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมที่หลากหลายไปตามชาติพันธุ์ของคนแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
ความเชื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและสังคมในหลายด้าน เช่น ชาวประมงมีความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองให้พวกตนปลอดภัยในขณะออกเรือจับปลา ดังนั้น ก่อนนาเรือออกไปจับปลาพวกเขาจะต้อง
ไหว้แม่ย่านาง เพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ และดลบันดาลให้จับปลาได้ครั้งละมาก ๆ
ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือ นี้จะมีความแตกต่างกันไปตามตานานในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย เช่น ตานานหนึ่งได้
กล่าวถึงหญิงสาวผู้ทาหน้าที่เป็นกัปตันเรือที่มีความชานาญเรื่องการเดินเรืออย่างมาก วันหนึ่งในขณะที่ออกเรือไป ได้
เกิด พายุ รุน แรง และหญิง สาวคนดั งกล่าวได้ อธิษ ฐานขอให้พ ระอินทร์ไ ว้ชีวิ ตลู กเรือของตน และพากลับ ฝั่ง อย่า ง
ปลอดภัย แต่พระอินทร์มีข้อแลกเปลี่ยนด้วยการให้เธอต้องอยู่บนเรือลานั้ นตลอดกาล ต่อมาเรื่องเล่าดังกล่าวได้
กลายเป็นตานานแม่ย่านางเรือไทยมาจนถึงปัจจุบัน (ณัฏฐณิชา พรรณรัตน์ , 2016, น. 35) นอกจากนี้ วิดีทัศน์เรื่อง
ตานานแม่ย่านาง กัปตันสาวผู้สละชีวิตช่วยลูกเรือ (2020) ยังได้กล่าวเสริมว่า ทุกคนบนเรือต่างไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่มีกะลาสีผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟัง นับตั้งแต่นั้นมากัปตันสาวผู้เสียสละชีวิตจึงได้รับการ
นับถือจากชาวเรือในฐานะของแม่ย่านาง เทพนารีผู้คุ้มครองชาวเรือที่เดินทางทะเลมาจนถึงปัจจุบัน
ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือข้างต้นถูกนามาเชื่อมโยงกับการสร้างเรือที่ต้องมีกรรมวิธีหลายอย่าง ในอดีตการ
สร้างเรือเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรษุ ที่เกิดจากการเรียนรูท้ ี่เป็นประสบการณ์ตรง ปัจจุบันภูมิปัญญานี้ได้
ถูกนามาเข้าระบบการศึกษาสมัยใหม่ ที่มีการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนี้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในการต่อเรือไม้และประกอบอาชีพต่อเรือ แบบดั้งเดิม การสร้างเรือในปัจจุบันถูกพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์
มากขึ้น และดัดแปลงวัสดุและเทคโนโลยีที่นามาใช้ ดังนั้นความสัมพันธ์ของเรือกับวิถีชีวิตพื้นบ้านจึงมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย ทั้งด้านคติความเชื่อและศาสนา เนื่องจากความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรื อมีความสัมพันธ์กับประเพณี ทั้ง
ประเพณีราษฎร์และประเพณีหลวง บทบาทของเรือจึงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม (ณัฐกานต์ เกาศล และสุ
วิชัย โกศัยยะวัฒน์, 2017)
ชาวประมงจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรือและการประกอบอาชีพของตนอย่างหลากหลาย เช่น ตุยบวยเต้งเหนี่ยง
เทพผู้เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง โดยเฉพาะชาวประมงในมณฑลไหหลาที่ตั้งอยู่ทางใต้สุด ซึ่งเป็นเกาะแห่ง
เดียวของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Chen Zhihui (2020, น. 49) ได้กล่าวถึงความเชื่อของคนกลุ่มนี้ไว้ ว่า
ชาวบ้านมณฑลไหหลามีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าแห่งท้องทะเล เนื่องจากการประกอบอาชีพของพวกเขาต้องอาศัยท้อง
ทะเล อีกทั้งลักษณะภูมิศาสตร์ที่เขาอาศัยอยู่เป็นเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยทะเล ภูมิอากาศมีลมตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดู
ร้อนและฤดูใบไม้ร่วง ในบางช่วงเกิดภัยพิบัติ และการปล้นสะดมจากโจรสลัด ทาให้ชาวเกาะไหหลาจาต้องพึ่งพาสิ่ง
เหนือธรรมชาติให้ช่วยปกป้องพวกเขา ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อในเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของคนกลุ่มนี้จึงมีหลากหลาย แต่
เทพที่ชาวเรือไหหลาให้ความเคารพนับถือมากก็คือ ตุยบวยเต้งเหนี่ยง ดังที่ Ma Ribing (2003, น. 46) ได้เล่าไว้ว่า
เมื่อ 400 ปีที่แล้ว ชาวประมงและพ่อค้า แล่นเรือออกจากท่าเรือชิงหลัน เดินเรือหลงทางทิศใต้ พวกเขาได้ตั้งเทวรูป
ตุยบวยเต้งเหนี่ยงไว้บนหัวเรือสาเภา เพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย จากตัวอย่างนี้สะท้อนให้เห็นถึง อิทธิพล
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ของความเชื่อ ที่มีส่วนสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ ให้แก่คนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับ เรือที่สั มพันธ์กันความ
ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าผู้คุ้มครองได้อย่างดี
Zeng Lingming (2021, น.82) กล่าวไว้ว่า ตุยบวยเต้งเหนี่ยงมีต้นกาเนิดจากตานานท้องถิ่นของมณฑล
ไหหล า เล่ า สื บ ต่ อกัน มาจากชาวบ้ า นไหหล า และกลุ่ ม ชาวจี น โพ้ น ทะเลในประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งใต้ มี
พุทธศาสนิกชนจานวนมากนับถือตุยบวยเต้งเหนี่ยงและกระจายอยู่ที่เมืองเหวิน ชาง เมืองไหโข่ว เมืองฉงไห่ อาเภอห
ลิงสุย อาเภอติ้นอัน และอาเภอถุนชางของมณฑลไหหลา รวมไปถึงหมู่บ้านชาวจีนโพ้นทะเลเชื้อสายไหหลาในประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตุยบวยเต้งเหนี่ยงเป็นเทพเจ้าท้องถิ่นไหหลา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารด้านประวัติศาสตร์และลง
พื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลสรุปได้ว่า ปัจจุบันนี้เกาะไหหลามีศาลเจ้าที่เซ่นไหว้ตุย บวยเต้งเหนี่ยง ทั้งหมด 90 แห่ง
เนื่องจากเป็นเทพนารีคุ้มครองที่คอยช่วยเหลือชาวประมงและพ่อค้าแม่ค้าชาวไหหลาเมื่อออกทะเลไปจับสัตว์น้าและ
ทาการค้าขาย ดังนั้นตุยบวยเต้งเหนี่ยงจึงเป็นเทพนารีที่มีความสาคัญยิ่งในฐานะเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวประมงและ
พ่อค้าแม่ค้าชาวไหหลา นอกจากนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าความเชื่อดังกล่าวของแม่ย่านางเรือในประเทศไทยและตุยบว
ยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหาย อีกทั้งความเชื่อดังกล่าวมีอิทธิพล
ต่อคนในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แต่ในปัจจุบันกาลังจะเลือนหายไป ดังนั้นเป็นการปลุก
ฝังและตระหนักให้ลูกหลานทั้งสองประเทศเห็นถือความสาคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมของความเชื่อดังกล่าว
จากความเป็นมาและความสาคัญของความเชื่อในเทพนารีทั้งสองของชาวเรือดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะชาวจีนและ
กาลังศึกษาสาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อในเทพนารีทั้ง
สอง เพื่อทราบความสอดคล้องและความแตกต่างของวัฒนธรรมความเชื่อ การบูชา และการปฏิบัติต่อเทพนารีทั้งสอง
ของผู้ที่นับถือชาวไทยและชาวไต้หวัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มเติมและเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความเชื่ อ เรื่ องแม่ ย่ า นางเรื อ ในประเทศไทยและตุ ย บวยเต้ ง เหนี่ ย งในมณฑลไหหล า
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรอบแนวคิดของการวิจัย
แนวคิดการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จะแสดงออกมาในรูปของข้อห้าม
ค่านิยมต่าง ๆ ดังนั้น ความเชื่อจึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์อย่างใกล้ชิด และปรากฏในรูปของพฤติกรรม
ในชีวิตประจาวัน ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม และวัฒนธรรมในรูปแบบอื่น ๆ ของสังคมนั้น

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของแม่ย่านางเรือ ในประเทศไทยและตุย บว
ยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีน
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2. ศึ กษาความเชื่ อที่เกี่ย วข้องกับ แม่ ย่ า นางเรือ ในประเทศไทยและตุ ย บวยเต้ ง เหนี่ ย งในมณฑลไหหล า
สาธารณรัฐประชาชนจีน จากวิดีทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อทั้งสองที่ผลิตในช่วงปี ค.ศ. 2012-2021 ผ่านทาง
เว็บไซต์ช่อง YOUTUBE และ YOUKU ความเชื่อละ 10 เรื่อง ดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 วิดีทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อแม่ย่านางเรือในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง
1. ต านานแม่ ย่ า นาง สิ่ ง ที่ นั ก "
: เล่ า ให้ ฟั ง [ "เดิ น ทางต้ อ งรู้
]ตานาน
2. มิติลี้ ลับ สัม ผัส สยอง | แม่
ย่านางป้องเรือ
3. ผีพรายทะเลปะทะแม่ย่านาง
2 และ 1 รวมตอน))
4. ตานานแม่ย่านาง กัปตันสาว
ผู้สละชีวิตช่วยลูกเรือ
5. อาจารย์ ย อด แม่ ย่ า นาง :
]น่ารู้ ]
6. แม่ ย่ า นาง ต้ น ต านานการ
กราบรถ ไหว้เรือ7. ล่า EP.123 ตอนแม่ย่านาง
เรือ )1/4)
8. แม่ย่านาง
9. สารคดีเรื่องเล่าวิถีไทย ตอน
แม่ย่านางเรือ
10. ไหว้แม่ย่านางเรือ

ปีที่เผยแพร่
ออกอากาศ

เว็บไซต์

2021

https://www.youtube.com/watch?v=_BryG2uwVG4

2021

https://www.youtube.com/watch?v=q5oLaZSVncE

2021

https://www.youtube.com/watch?v=LjqVtdtOxCk

2020

https://www.youtube.com/watch?v=ktsj1UzPmPA

2020

https://www.youtube.com/watch?v=KGSXgNJoWH
w

2016

https://www.youtube.com/watch?v=jBZd4xFG_mA

2016

https://www.youtube.com/watch?v=nFs4Y5HbmOg
&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=Kk22BNpBAPY

2014

https://www.youtube.com/watch?v=lM6CPPBNQrA

2013

https://www.youtube.com/watch?v=MedYK0ZefI4

2016

ตารางที่ 2 วิดีทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อตุยบวยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปีที่เผยแพร่
ชื่อเรื่อง
เว็บไซต์
ออกอากาศ
1. ศาลเจ้ า ตุ ย บวยเต้ งเหนี่ ย ง หมู่ บ้ า น
เถาหลี ต าบลตงเจี ย ว อ าเภอเหวิ
2021
https://new.qq.com.omn/20210117
นชาง มลฑลไหหลา 海南省文
昌市东郊镇桃李村水
尾圣娘庙
2. ตุ ย บวยเต้ ง เหนี่ ย ง ต าบลตงเจี ย ว
เ มื อง เ ห วิ น ชา ง ม ณ ฑ ล ไ ห ห ล า

2020

https://v.qq.com/x/page/a3207amv5h5.html
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ชื่อเรื่อง

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

海南省文昌市东郊镇
东郊水尾圣娘军坡
ตุ ย บ ว ย เ ต้ ง เ ห นี่ ย ง ท ะ เ ล ส า บ
ตะวั น ออก เมื อ งไหโข่ ว มณฑล
ไ ห ห ล า 海南省海口市东
湖水尾圣娘
ศาลเจ้าริมทะเล 海边的庙-水
尾圣娘庙
พิธีตุยบวยเต้งเหนี่ยง 水尾圣娘
庆典
สดุดีตุยบวยเต้งเหนี่ยง 水尾圣
娘颂
พิ ธี ตุ ย บ ว ย เ ต้ ง เ ห นี่ ย ง อ า เ ภ อ
เหวินชาง มลฑลไหหลา 海南省
文昌市水尾圣娘仪式
ศาลเจ้า โบราณริมแม่น้ าว่า นเฉวีย น
万泉河边古庙
วัดตุยบวยเต้งเหนี่ยงเหวิ นชาง เทพ
นารีอันดับหนึ่งในไหหลา “海南
第一女神”文昌水尾圣
娘庙
วัดตุยบวยเต้งเหนี่ยง ตาบลตงเจียว
เมืองเหวินชาง มลฑลไหหลา 海南
省文昌市东郊镇水尾
圣娘庙

ปีที่เผยแพร่
ออกอากาศ

เว็บไซต์

2020

https://tv.sohu.com/s2011/sitemap/index.sh
tml

2019

www.blibili.com/viddeo/av46855266

2019

https://v.youku.com/v_show/id_XNDI4MTAz
Njc5Ng==.html

2019

https://v.qq.com/x/page/n3133xltq0c.html

2019

https://www.iqiyi.com/w_19s6kn2qcp.html

2019

https://haokan.baidu.com/v?pd=wise

2018

https://v.qq.com/x/page/y3221

2017

https://v.qq.com/x/page/s0389d34buw.html

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือในประเทศไทยกับความเชื่อเรื่องตุยบวยเต้งเหนี่ยงใน
มณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. รายงานผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือในประเทศไทยและตุยบวยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือในประเทศไทย
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1.1 ตานานแม่ย่านางเรือในประเทศไทย ความเป็นมาของตานานแม่ย่านางเรือของไทยมีหลายตานาน
แต่ตานานที่พบว่า มีกล่าวอยู่หลายแห่ง คือ ตานานของแม่ย่านางเรือของชาวประมงทางภาคใต้ของไทย ดังที่ กฤติกา
ชูผล (2559, น. 3) ได้กล่าวไว้ว่า ครั้งหนึ่งพระอิศวรและพระแม่อุมาเทวี ได้เสด็จประพาสทะเล กุ้งได้มาร้องเรียนว่า
ตนเองเป็นสัตว์ที่ร่างกายมีแต่เนื้อ เปลือกห่อหุ้มบาง ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ทาให้ถูกสัตว์น้าอื่น ๆ จับกิน พระแม่
อุมาเทวีจึงประทานพรให้กุ้งมีเลื่อยสองคมอยู่บนหัว และหอกปลายแหลมอยู่ที่หาง เมื่อสัตว์ใดกินเข้าไป กุ้งก็จะใช้หาง
เจาะออกมา ทาให้สัตว์เหล่านั้นไม่กล้ากินกุ้งอีก อาหารที่กุ้งสามารถกินได้ จะต้องเป็นสัตว์ที่ตายเน่าเปื่อยเท่านั้น ด้วย
เหตุนี้กุ้งจึงมีจานวนมากขึ้น จนทาให้ระบบนิเวศเสียสมดุล กั้งจึงมาชักชวนกุ้งให้ผสมพันธุ์กันแล้วออกอุบายให้กุ้งใช้
อาวุธเจาะท้องเรือสาเภาให้จม มนุษย์ที่ว่ายน้าไม่เป็นก็จะจมน้าตายกลายเป็นอาหารของกุ้งและกั้ง ด้วยเหตุนี้จึงทาให้
เจ้าของเรือสาเภาได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก พวกนายสาเภาจึงได้ขอให้เทพเจ้าหมาจ่อคือเทพนารีแห่งทะเลที่
คุ้มครองและช่วยเหลือชาวฮกเกี้ยนในการออกเดินทางทะเล เทพเจ้าหมาจ่อจึงบอกให้นาของมาเซ่นไหว้ แล้วร่วม
ปรึกษากันว่าจะนาความไปกราบทูลพระอิศวรและพระแม่อุมาเทวีให้ตัดสินปัญหา พระแม่อุมาเทวีจึงสั่งให้ พญาอนันต
นาคราชไปปราบกุ้งที่ผิดคาสัตย์และใช้อุบายทาให้มนุษย์เดือดร้อน จากนั้นพญาอนันตนาคราชรับโองการแล้วลงไปถึง
พระคงคา กุ้งที่ทาผิดก็ร้อนตัวกลัวจนกระเพาะและอาหารเก่าใหม่ขึ้นมาบนสมอง จากนั้นจึงถูกสาปให้เรือสาเภาน้อย
ใหญ่ที่พวกตนเจาะให้ล่มเข้าไปอยู่ในแก้มทั้งซ้ ายและขวาเพื่อถ่วงหัวไม่ให้เงยขึ้นมาเจาะเรือสาเภาได้อีก พญาอนันต
นาคราชจึงสั่งให้ชาวจีนเดินสมุทรทั้งหลายนับถือเจ้ายอดสวรรค์ให้คุ้มครองรักษาเรือสาเภาทุกเที่ยวที่ไปมาจนถึงทุก
วันนี้
นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวไทยโบราณเชื่อว่าแม่ย่านาง คือ นางไม้ เมื่อนาต้นไม้มาสร้างเป็นเรือจึงเปลี่ยนคาเรียก
ใหม่ว่า แม่ย่านางเรือ ก่อนจะโคนต้นไม้หรือตัดไม้มาทาเรือต้องขออนุญาตต่อนางไม้และอัญเชิญนางไม้ให้มาสถิตที่เรือ
ที่ตนสร้างขึ้น ความเชื่อเรื่องการบวงสรวงแม่นางเรือเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่น ใหม่ มีเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย ชาวประมงไทยจะไหว้แม่ย่านางเรือทุกวันพระหรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น การนาเรือลงน้าครั้งแรก
และหลังจากนาเรือขึ้นมาซ่อมแซม (วิดีทัศน์เรื่อง สารคดีเรื่องเล่าวิถีไทย: แม่ย่านางเรือ, 2014)
มิติทางความเชื่อเรื่องนี้อีกประการหนึ่งก็คือ คนไทยโบราณเวลาจะออกเดินทางมักจะมีคาตักเตือนกันเสมอว่า
จงมีสติและควบคุมอารมณ์ให้ดีระหว่างการเดินทาง เนื่องจากคาพูดอาจไม่เป็นรูปธรรมพอ จึงได้กาหนดเงื่อนไขทาง
ความเชื่อเพิ่มขึ้นมาว่า มีแม่ย่านางร่วมเดินทางไปด้วย ส่งผลให้ผู้ขับเรือต้องมีสติ ระมัดระวังในการออกเรือทุกครั้ง
และขอพรให้แม่ย่านางช่วยคุ้มครองดูแล เมื่อเวลาผ่านไป กุศโลบายนี้ก็เปลี่ยนไป เนื่องจากมีชาวเรือบางส่วนที่ได้รับ
คติทางศาสตร์สมัยใหม่ คิดว่า แม่ย่านางเรือไม่น่าจะมีอิทธิฤทธิ์ สามารถคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่พวกตนได้ จึงมัก
เตือนสติกันว่า “สติคือหางเสือ ใช้บังคับเรือให้ตรงทาง” เพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการออกเรือแทน แต่จาก
การศึกษาพบว่า ชาวเรือไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีความเชื่อว่า แม่ย่านางเรือจะคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยในการเดินเรือและ
ช่วยพวกเขาให้หาปลาได้จานวนมาก เห็นได้จาก ก่อนออกเรือเพื่อไปจับปลา ชาวประมงไทยจะต้องไหว้แม่นางเรือทุก
ครั้ง (วิดีทัศน์เรื่อง แม่ย่านางต้นตานานการกราบรถ-ไหว้เรือ, 2016)
จากตานานความเป็นมาจะเห็นถึงความเชื่อที่ผสมผสานกันระหว่างเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู คือ พระ
อิศวรและพระแม่อุมาเทวี รวมถึงพญาอนันตนาคราชกับเทพนิยายของชาวจีน คือ เทพเจ้าหม่าจ่อ หรือแม่ย่านาง ซึ่ง
เดิมทีเป็นคติความเชื่อของชาวจีน และได้แพร่เข้ามายังสังคมไทยโดยพ่อค้าชาวจีนและชาวจีนอพยพที่มาตั้งรกรากอยู่
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ที่ประเทศไทย โดยเฉพาะชาวจีนที่ประกอบอาชีพชาวประมง นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นทัศนะที่แตกต่างตามคติการ
นับถือผีดั้งเดิมของชาวไทยบางท้องที่ที่กล่าวถึงแม่ย่านางคือนางไม้ แต่ก็มีลักษณะที่สอดคล้องกัน คือ ความศักดิ์สิทธิ์
สามารถให้ความคุ้มครองชาวเรือให้ปลอดภัย มีอานาจเชิงบันดาลให้ชาว ประมงจับปลาได้คราวละมาก ๆ และความ
เชื่อเรื่องนี้ถูกนามาใช้เตือนสติผู้ใช้เรือในการประกอบอาชีพให้มีสติระมัดระวังไม่ประมาท ให้ความเคารพนับ ถือ ยา
เกรง ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นแม่ย่านางเรือ
1.2 พิธีการบูชาแม่ย่านางเรือในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ชาวประมงไทยได้ประกอบพิธีกรรม
เพื่อบูชาแม่ย่านางเรือโดยจาแนกได้ 2 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการบูชาและสิ่งของที่ใช้บูชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.2.1 ขั้นการบูชาแม่ย่านางเรือ โดยปกติแล้วชาวประมงไทยจะมีขั้นตอนในการประกอบพิธีบูชาแม่
ย่านางเรือ ดังนี้
ขั้นตอนแรก ทาความสะอาดหัวเรือและเรือทั้งลา
ขั้นตอนที่สอง นาผ้าสีทับทิมหรือผ้าสามสีมาผูกกับหัวเรือ ด้วยมีความเชื่อว่าเป็นการแต่งตัวให้
เรือมีความสวยงาม เหมือนกับการแต่งตัวให้แม่ย่านางเรือในฐานะเทพนารีให้สวยงาม
ขั้นตอนที่สาม นาแป้ง หอมมาประพรม ปิด ทองที่ โขนเรือ และนาน้าลูบที่หัว เรือ เพื่อเป็ น
จุดเริ่มต้นของความเป็นสิริมงคลในการนาเรือออกทะเล
ขั้นตอนที่สี่ นาพวงมาลัยหรือดอกไม้มาคล้องที่หัวเรือตามความต้องการเพื่อสักการบูชา
ขั้นตอนที่ห้า นาอาหารคาวหวานและผลไม้ที่เตรียมไว้ใส่ถาดแล้วนาไปตั้งที่หัวเรือ กลางลาเรือ
ท้ายเรือ และจัดอาหารให้แก่บริวารแม่ย่านางอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยไม่รวมกับของแม่ย่านาง
ขั้นตอนที่หก จุดธูป 9 ดอก และกล่าวคาอัญเชิญแม่ย่านางพร้อมกับออกชื่อแม่ย่านาง บอกแม่
ย่านางตามความต้องการของผู้บูชา เพื่อให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องบูชา ขอพรให้คุ้มครองป้องกันอันตรายทุกอย่าง
ในการเดินทางและให้ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
ขั้นตอนที่เจ็ด เผากระดาษเงินกระดาษทอง
ขั้นตอนที่แปด พรมน้ามนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและผู้ร่วมทาพิธี
ขั้นตอนที่เก้า เมื่อกราบไหว้บูชาเสร็จแล้ว ปล่อยเครื่องเซ่นไหว้ไว้สักครู่ หลังจากนั้นจึงบอกแม่
ย่านางว่า ขอนาของเซ่นไหว้ไปแจกจ่ายกันรับประทาน
ขั้นตอนสุดท้าย จุดประทัดแล้วรีบเบี่ยงหัวเรือออกทะเล หรือจุดประทัด ขณะที่นาเรือออกสู่
ท้องทะเล เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการนาเรือออกทะเล
จากขั้นตอนของพิธีกรรมบูชาแม่ย่านางเรือในประเทศไทยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ
ของการผสมผสานของความเชื่อและการปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมของชาวจีน ได้แก่ การนาผ้าสีทับทิมมาผูกที่หัวเรือ
การเผากระดาษเงินกระดาษทอง และการจุดประทัดที่ชาวเรือจีนทาพิธีบูชาเจ้าแม่ทับทิมกับความเชื่อและข้อปฏิบัติใน
วัฒนธรรมทางความเชื่อของไทย เช่น การนาผ้าสามสี พวงมาลัยมาผูกหรือคล้องที่หัวเรือ การนาแป้งหอมมาประพรม
การปิดทองที่หัวเรือ และการประพรมน้ามนต์ ซึ่งชาวประมงไทยถือว่ามีความสาคัญยิ่ง เพราะการกระทาดังกล่าวจะ
ส่งผลให้พวกเขาประสบกับสิ่งที่ปรารถนา เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ เพราะเชื่อ มั่นว่าแม่ย่านางเรือจะคอย
ช่วยเหลือให้พวกเขาประสบความสาเร็จ และปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ นอกจากการ
บูชาแม่ย่านางแล้วยังพบว่า ชาวประมงไทยยังบูชาพระพุทธรูป การบวงสรวงแม่พระคงคา และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่
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เสี ยชี วิ ตในแม่ น้ าอีกด้ว ยที่ ส ะท้ อนถึง ความผสมผสานทางวัฒ นธรรมความเชื่ อหลาย ๆ อย่า งเข้า ด้ว ยกัน อีกด้ ว ย
(วิดีทัศน์เรื่อง ไหว้แม่ย่านางเรือ, 2013)
1.2.2 เครื่องเซ่ นไหว้ ที่ใช้ ประกอบพิธี การบูช าแม่ย่ านางเรือ เป็น เรื่องหนึ่ งที่ สาคัญ ยิ่ ง ซึ่ง มีความ
แตกต่างกันบ้างในแต่ละภูมิภาคของไทย แต่เครื่องบูชาส่วนใหญ่ที่พบทั่วไปในวิดีทัศน์ที่ใช้ศึกษาจะประกอบ ด้วยสิ่ง
ต่าง ๆ ตามตารางข้างล่าง
ลาดับ

ดอกไม้

1
2
3
4
5

ดอกดาวเรือง
ดอกกล้วยไม้
ดอกอัญชัน
ใบเงิน
ใบทอง

6

ยอดใบขนุน

7

กิ่งทับทิม

เนื้อสัตว์และ
อาหารคาว
ไก่ต้ม
ไข่ต้ม
ปลาหมึกแห้ง
หมูสามชั้น
ข้าวสวย
-

ผลไม้

ของหวาน

สิ่งอื่น ๆ

กล้วย
ชมพู่
เงาะ
สับปะรด
มะพร้าว

ขนมชั้น
ทองหยิบ
ทองหยอด
เม็ดขนุน
ฟักเชื่อม
ขนมต้มแดง
ต้มขาว
ขนมจันอับ

ผ้าสามสี
บายศรี
ธูป 9 ดอก
น้ามนต์
เหล้าขาว

ขนุน
-

กระเทียม 9 หัว
น้าเปล่า

จากตารางจะเห็นว่า เครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้ประกอบพิธีการบูชาแม่ย่านางเรือในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมความเชื่อต่าง ๆ ของสังคมไทย เช่น ดอกไม้ ผลไม้บางชนิด ขนมต่าง ๆ จะสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องความ
เป็ น สิ ริม งคลแก่ ชี วิ ต และสิ่ ง ที่ เนื่ องด้ ว ยชี วิ ต อาทิ ดอกดาวเรืองที่ คนไทยเชื่ อว่ า จะท าให้ชี วิ ต และสิ่ ง ที่ เกี่ย วข้อ ง
เจริญรุ่งเรือง เนื้อสัตว์และอาหารคาว ผลไม้ และเครื่องบูชาอื่น ๆ เช่น ผ้าสามสี และบายศรีจะเป็นไปตามคติไทย
โบราณที่มักจะนาสิ่งเหล่านี้มาใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมักจะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาทาการบูชา เนื่องจากชาวประมงไทย
ยกย่องแม่ย่านางเรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพนับถือยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน
(วิดีทัศน์เรื่อง ไหว้แม่ย่านางเรือ, 2013, วิดีทัศน์เรื่อง ล่า EP.123: แม่ย่านางเรือ (1/4), 2016)
1.3 ข้อปฏิบัติต่อความเชื่อแม่ย่านางเรือในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ความเชื่อแม่ย่านางเรือใน
ประเทศไทยจะมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ความหมายและวิธีการปฏิบัติไปตามคติของแต่ละพื้นที่ และได้มีการสืบทอด
ต่อกันมาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวเรือ เรื่องที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของ
ความเชื่อเรื่องนี้ คือ ข้อห้ามที่สามารถพบเห็นได้ในวิถีชีวิตของชาวเรือในประเทศไทย ดังนี้
1.3.1 ห้ามทะเลาะกันเมื่ออยู่บนเรือ เป็นข้อห้ามที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะการใช้ชีวิตอยู่
บนเรือร่วมกัน ทุกคนจะต้องรักสามัคคี เห็นอกเห็นใจ และร่วมแรงร่วมใจกันทาให้กิจการต่าง ๆ สาเร็จด้วยดี การ
ทะเลาะกันระหว่างการเดินทางในทะเลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาและจะนาความวิบัติมาให้แก่ทุกคน ตรงกันข้าม หากทุก
คนรักสามัคคี มีน้าใจให้กันจะช่วยให้หน้าที่การงานประสบความสาเร็จ และยังแสดงถึงความเคารพต่อแม่ย่านางเรือที่
เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเรือด้วย
1.3.2 ห้ามทาเรือสกปรก ลูกเรือทั้งหมดก่อนที่จะลงเรือต้องทาความสะอาดตัวเอง เช่น ทาความ
สะอาดเท้าแล้วค่อยลงเรือ เพราะชาวประมงเชื่อว่า การดูแลรักษาความสะอาดในเรือเป็นสิ่งสาคั ญมาก สิ่งสกปรกบน
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เรือส่วนมากจะมาจากของทะเลระหว่างการทางาน เช่น กลิ่นคาวของสัตว์ทะเลที่ชาวประมงจับมาได้ จึงจาต้องช่วยกัน
รักษาความสะอาด นอกจากนี้ การรักษาความสะอาดในเรือจะยืดอายุการใช้งานของเรือประมง และการทาตามข้อ
ห้ามนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ชาวเรือมีความเคารพและนับถือแม่ย่านางเรือด้วย นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่า ถ้าเรือสะอาด
สิ่งแวดล้อมบนเรือดี แม่ย่านางเรือก็จะนาความโชคดี ความเป็นสิริมงคลมาให้แก่ทุกคน ในทางกลับกันเมื่อเรือสกปรก
ก็จะทาให้เกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลแก่คนบนเรือด้วย
1.3.3 ห้ามดื่มสุราก่อนลงเรือหรือระหว่างอยู่บนเรือ เพราะมีความเชื่อว่า แม่ย่านางไม่ชอบการดื่ม
สุรา และข้อห้ามนี้ก็เป็นข้อห้ามที่มีความสาคัญต่อการประกอบอาชีพชาวประมง ถ้าหากลูกเรือดื่มสุราก่อนลงเรือหรือ
ระหว่างอยู่บนเรือจะทาให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ นอกจากนี้ การดื่มสุรายังเป็นสาเหตุ สาคัญที่ทาให้เกิด
การทะเลาะวิวาทกัน ทาเสียการงาน และเป็นการไม่เคารพต่อย่านางเรือด้วย
1.3.4 ห้ามเล่นการพนันอยู่บนเรือ เพราะการเล่นการพนันทาให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและ
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การทะเลาะวิวาท การทาร้ายร่างกาย การลักขโมยได้ ส่งผลให้เกิดความวุ่นวาย การงาน
เสียหาย ทาให้คนในเรือไม่รัก ไม่สามัคคีกัน มองกันเป็นศัตรู ไม่มีความไว้วางใจกัน และการเล่นการพนันเป็นการ
กระทาที่ไม่ให้เกียรติและไม่เคารพยาเกรงแม่ย่านางเรืออีกด้วย
1.3.5 ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในเรือ เนื่องจากชาวประมงเป็นผู้ชายและต้องทางานอยู่บนเรื อแต่ละครั้ง
เวลาหลายวัน ต้องห่างไกลจากครอบครัวและภรรยาเป็นเวลานาน จึงทาให้ลูกเรือที่เป็นผู้ชายเกิดมีความต้องการทาง
เพศขึ้นมา ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ในเรือเป็นข้อห้ามที่เคร่งครัดมากที่สุด เพราะว่าเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสม การ
ร่วมเพศในเรือยังถือเป็นการลบหลู่แม่ย่านางเรือและจะทาให้การประกอบอาชีพต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
เช่น จับปลาได้น้อย ประสบกับมรสุม อาจทาให้เรืออับปางและคนในเรือเสียชีวิต แต่หากคนในเรือให้ความเคารพยา
เกรงแม่ย่านางก็เชื่อกันว่า ท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครอง อวยพรให้เกิดความสิริมงคลแก่เจ้าของเรื อและลูกเรือในการ
ออกหาปลา
1.3.6 ห้ามใส่รองเท้าในเรือ ชาวประมงไทยยังมีความเชื่อว่า เมื่อจะลงเรือต้องถอดรองเท้าและล้าง
เท้าให้สะอาดก่อนทุกครั้ง และระหว่างอยู่บนเรือก็ห้ามใส่รองเท้า เพราะเชื่อกันว่า ในเรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแม่ย่านาง
อาศัยอยู่ การใส่รองเท้าบนเรือเป็นการไม่ให้เกียรติแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และแม่ย่านางเรือ ซึ่งจะทาให้คนบนเรือประสบกับ
สิ่งที่ไม่ดี เช่น จับปลาได้น้อยหรือประสบกับปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ นอกจากนี้การไม่ใส่รองเท้าทางานบนเรือจะมี
ผลดีคือ ป้องกันการลื่นในขณะทางาน เพราะขณะที่เรือวิ่งอยู่ เรือจะโคลงเคลงตลอดเวลา ทาให้ผู้ที่ไม่สวมรองเท้า
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีกว่า และลดการเกิดอุบัติเหตุบนเรือด้วย
1.3.7 ห้ามเหยียบบริเวณหัวเรือ ชาวประมงไทยเชื่อว่า บริเวณหัวเรือเป็นที่สถิตของแม่ย่านางเรือ
ดังนั้นการเหยียบหัวเรือจึงเป็นการเหยียบย่าที่อยู่อาศั ยของแม่ย่านางเรือ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อแม่ย่านาง
และจะทาให้แม่ย่านางเรือโกรธและลงโทษเจ้าของและลูกเรือ เช่น ทาให้เจ็บป่วยในระหว่างออกเรือ จับสัตว์น้าได้
จานวนน้อยหรือจับสัตว์น้าไม่ได้เลย
1.3.8 ห้ามนาสิ่งของต่าง ๆ วางบนหัวเรือ เพราะไปบังทัศนวิสัย ทาให้คนขับเรือมองเห็นทิศทางไม่
ชัดเจน นอกจากนี้แล้ว ชาวเรือยังเชื่ออีกว่า การวางสิ่งของบนเรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่เคารพต่อแม่ย่านางเรือ
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อีกด้ ว ย เพราะการน าสิ่ ง ของไปวางไว้ บ นหัว เรือท าให้แม่ ย่ า นางเรืออยู่ ไ ม่ เป็ น สุ ขและออกมาช่ ว ยชาวประมงได้
ยากลาบาก
1.3.9 ห้ามลักขโมยของบนเรือ ชาวเรือไทยมีความเชื่อ ว่าสิ่งของทุกอย่างที่อยู่ในเรือเป็นสมบัติของ
แม่ย่านางเรือ เมื่อของสูญหายหรือของถูกขโมยไป แม่ย่านางเรือก็จะโกรธ ส่งผลให้คนที่อยู่บนเรือไม่กล้ากระทาการ
ดังกล่าว เพราะความเคารพยาเกรงในแม่ย่านางเรือ กลัวว่าแม่ย่านางเรือจะลงโทษให้มีอันเป็นไป
ข้อห้ามทั้ง 9 ข้อนี้ให้ข้อสรุปว่า ความเชื่อในแม่ย่านางเรือของไทยมิใช่เป็นเพียงความเชื่ออย่างเดียว แต่ยัง
เป็นกุศโลบายที่ว่าด้วยจริยธรรมที่ดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญาของบรรพชนที่ได้ นาความเชื่อเรื่องนี้มาผสมผสานกับหลักจริยธรรมเพื่อใช้ ปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีงามให้แก่
ชาวเรือ และกาหนดเป็นแบบแผนข้อควรปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะส่งต่อไปยังอนาคต
ผ่านลูกหลานชาวเรือจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป (วิดีทัศน์เรื่อง ไหว้แม่ย่านางเรือ, 2013, วิดีทัศน์เรื่อง แม่ย่านาง ต้นตานานการ
กราบรถ-ไหว้เรือ, 2016)
2. ความเชื่อเรื่องตุยบวยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1 ตานานตุยบวยเต้งเหนี่ยง คาว่า “ตุยบวยเต้งเหนี่ยง” (水尾圣娘) เป็นภาษาไหหลา หมายถึง
พระแม่ท้ายน้า เป็นเทพท้องถิ่นของจีนไหหลา มีตานานที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่า ในสมัยราชวงศ์หมิง มีชาวประมงชื่อว่า
พานหมิงหลี่ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป่ยกั่ง ตาบลชิงหลาน วันหนึ่งพานหมิง หลี่ออกไปจับปลา ปล่อยตาข่ายครั้งที่หนึ่ง ลง
ในน้า ปรากฏว่ามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาติดที่ตาข่าย เขาจึงนาท่อนไม้นั้นทิ้งลงทะเลและปล่อยตาข่ายน้าอีกครั้งหนึ่ง ท่อน
ไม้ท่อนเดิมก็ได้กลับมาติดที่ตาข่ายอีกครั้ง เขาเสียใจมากจึงพูดกับท่อนไม้ว่า ท่อนไม้ ถ้าหากว่าท่านคุ้มครองเราและทา
ให้เราจับปลาได้มาก ๆ เราสัญญาว่า จะแกะสลักท่านให้เป็นพระพุทธรูปเพื่อให้คนมาสักการะบูชาท่าน หลังจากพานห
มิงหลี่ปล่อยตาข่ายลงน้าเป็นครั้งที่สาม ปรากฏว่า เขาจับปลาได้จานวนมาก เขารู้สึกประหลาดใจมากและได้นาท่อน
ไม้ท่อนนั้นกลับไปบ้าน แต่เขากลับลืมคาสัญญาที่ให้ไว้กับท่อนไม้ และทิ้งท่อนไม้ท่อนนั้น ไว้ในสวน ภรรยาของพานห
มิงหลี่นาปลาที่จับมาไปขายและนาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อหมูมาสองตัว เมื่อพานหมิงหลี่กาลังสร้างคอกหมู ปรากฏว่า ขาด
ท่อนไม้ไปหนึ่งท่อน เขาจึงนาท่อนไม้ที่ได้จากทะเลมาทาคอกเลี้ยงหมู แต่หลังจากนั้นหมูของพานหมิงหลี่ก็ตายหมด 23 วันต่อมาเขาจับปลาไม่ได้ สักตัวหนึ่ง เวลากลางคืน วันหนึ่ง ตุยบวยเต้งเหนี่ยงได้มาเข้าฝันพานหมิงหลี่โดยได้เล่า
ประวัติของตนเองและบอกกับเขาว่า เจ้าลืมบุญคุณของฉัน พานหมิงหลี่นึกขึ้นได้ว่า ตนไม่ได้ทาตามสัญญาที่เคยพูดไว้
กับท่อนไม้ เขาจึงได้ขอโทษตุยบวยเต้งเหนี่ยง และนึกรูปร่างหน้าตาของท่านตามความฝัน และได้แกะสลักรูปตุยบว
ยเต้งเหนี่ยงจากท่อนนั้น พร้อมชักชวนคนในหมู่บ้านให้มาร่วมกันสร้างวัดตุยยวยเต้งเหนี่ยงไว้ที่หมู่บ้านโพเว้ย เมืองเหวิ
นชาง มณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประดิษฐานตุยบวยเต้งเหนี่ยงไว้สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจ
(วิดีทัศน์เรื่อง วัดตุยบวยเต้งเหนี่ยงเหวินชาง เทพนารีอันดับหนึ่งในไหหลา 海南第一女神”文昌水尾
圣娘庙, 2018)
จากตานานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อเรื่องตุย บวยเต้งเหนี่ยงเกิดจากเทพนิยายจีนที่เป็นความเชื่อ
พื้นฐานของชาวจีน เนื่อ งจากชาวจีนมีความเชื่อในเทพเจ้าผู้คุ้มครองมากมาย ความเป็นไปของชีวิต การประสบ
ความสุข ทุกข์ ความสาเร็จ ความล้มเหลว ส่วนหนึ่งชาวจีนเชื่อว่า มาจากเทพเจ้า เห็นได้จากตานานดังกล่าว พานห
มิงหลี่จับปลาได้จานวนมากก็เพราะอานาจของตุยบวยเต้งเหนี่ยง ส่งผลให้ชาวประมงหรือผู้ที่ทาการค้าขายที่ต้องอาศัย
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เรือเป็นพาหนะนับถือบูชาเทพองค์นี้ และถือว่าท่านเป็นเทพนารีท้องถิ่นของชาวจีนไหหลาที่คอยปกป้องชาวเรือและ
นาโชคลาภมาให้แก่ชาวประมงและพ่อค้าจนถึงทุกวันนี้
2.2 พิธีการบูชาตุยบวยเต้งเหนี่ยง ในมณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการศึกษาพบว่า
พิธีการบูชาตุยบวยเต้งเหนี่ยงจะมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจีนไหหลาโดยมีขั้นตอนการบูชาและสิ่งของ
ที่ใช้บูชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 ขั้นตอนการบูชาตุยบวยเต้งเหนี่ยง การบูชาแม่ย่านางเรือของชาวประมงไหหลาต้องใช้ภาษา
ไหหลาในการประกอบพิธีตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังที่วิดีทัศน์เรื่อง พิธีตุยบวยเต้งเหนี่ยง
อาเภอเหวินชาง มลฑลไหหลา 海南省文昌市水尾圣娘仪式 (2018) ได้กล่าวไว้ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง บูชาเทพเจ้าทั้งหลาย ก่อนอื่นต้องบูชาเทพเจ้าหลัก ในพิธี คือ ตุยบวยเต้งเหนี่ยง
หลังจากนั้นจึงค่อยบูชาเทพเจ้าอื่น ๆ ตามลาดับที่ตั้งไว้ เริ่มต้นตั้งแต่เทพเจ้าที่ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายจนถึงทางด้านขวา
ต้องจุดธูป 3 ดอก ในแต่ละกระถาง
ขั้นตอนที่สอง บูชาเจ้าที่ ต้องจุดธูป 5 ดอก ในแต่ละกระถาง
ขัน้ ตอนที่สาม บูชาเทพเจ้าประตูเรือ ใช้ธูป 2 ดอก เสียบไว้ที่ประตูทั้งสองฝั่ง
ขั้นตอนที่สี่ บูชาฟ้าและที่ดิน ตั้งอยู่ในส่วนกลางของศาลเจ้า ใช้ธูปบูชาแต่ละกระถาง 3 ดอก
จากขั้นตอนการเซ่นไหว้ตุยบวยเต้งเหนี่ยงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ และวิธีการ
ปฏิบัติ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาวประมงไหหลา โดยพวกเขาจะให้ความสาคัญกับการบูชาตุยบวยเต้ง
เหนี่ยงเทพเจ้าที่เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อแบบพหุเทวนิยม หมายถึง ความเชื่อใน
เทพหลายองค์ของชาวจีนไหหลาอีกด้วย เนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อว่า เทพแต่ละองค์มีฤทธิ์อานาจต่างกัน ดังนั้น จึง
มีเทพหลายองค์ที่พวกเขานับถือ สักการะบูชา แต่ถึงกระนั้นก็มีจุดร่วมกันของการนับถือเทพเจ้าก็คือ เทพทุกองค์ล้วน
มีความศักดิ์สิทธิ์ มีอานาจที่สามารถคุ้มครองดลบันดาลสิ่งที่พวกเขาปรารถนาให้ได้ แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อเรื่องนี้
ยังคงมีอยู่ในวิถีชีวิตของชาวจีนรุ่นใหม่ที่พวกเขาได้เรียนรู้ ถ่ายทอดสืบ วัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อเหล่านี้มาจนถึง
ปัจจุบัน
2.2.2 เครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้ประกอบพิธีบูชาตุยบวยเต้งเหนี่ยงที่พบทั่วไปในวีดิทัศน์ที่ใช้ศึกษา เช่น
วิดีทัศน์เรื่อง สดุดีตุยบวยเต้งเหนี่ยง 水尾圣娘颂 (2019) จะประกอบสิ่งต่าง ๆ ตามตารางข้างล่าง
ลาดับ

ดอกไม้

1
2
3
4
5
6

ใบเงิน
ใบทอง
-

เนื้อสัตว์และ
อาหารคาว
เนื้อหมู
หัวหมู
ไก่
กุ้ง
ปู
แกะดา

ผลไม้

ของหวาน

สิ่งอื่น ๆ

กล้วยหอม
แอปเปิล
องุ่น
สับปะรด
ทับทิม
ดอกท้อ

ขนมเข่ง
ขนมฟูนึ่งแบบใส่ถ้วย
ขนมเจียนตุย
ขนมฟูนึ่งแบบไม่ใส่ถ้วย
ลูกอมรสนม
-

น้าชา
เม็ดบัวแดง
ธูป
เทียน
เหล้าขาว
-
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จะเห็น ว่าเครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้ ในการประกอบพิธีการบูชาตุยบวยเต้งเหนี่ยง ในมณฑลไหหลา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จะเป็น ไปตามคติ ทางความเชื่อของกลุ่มคนในท้ องถิ่นที่แสดงให้เห็น ถึงวั ฒนธรรมทางความเชื่อที่ มี
ลักษณะเฉพาะกลุ่ม มีทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างจากของเซ่นไหว้ในพิธีบูชาแม่ย่านางเรือของไทย แต่ที่เห็นได้ชัดก็
ความเชื่อที่ชาวประมงไหหลามีต่อตุยบวยเต้งเหนี่ยง ผู้ศรัทธาต่างสรรหาสิ่งของสาหรับเซ่นไว้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่บ่งบอก
ถึงความเป็นจีนและแฝงด้วยความเชื่อเรื่องสิริมงคลของชีวิต นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการนาอาหารของไทย เช่น
ขนมชั้น ทองหยิบ ทองหยอดมาใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ สันนิษฐานว่า น่าจะมีการนาขนมเหล่านี้ มาใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้
เมื่อไม่นานมานี้ เพราะในอดีตชาวจีนไหหลาจะใช้แต่ขนมของจีนในการไหว้เจ้า และสิ่งของที่นามาเป็นเครื่องเซ่นไหว้
นั้นจะต้องเป็นสิ่งดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ สะท้อนถึงการให้ความสาคัญ ความเคารพ และศรัทธาที่ชาวจีนไหหลามีต่อ
ตุยบวยเต้งเหนี่ยงอย่างสูงสุด
2.3 ข้อปฏิบัติต่อความเชื่อในตุยบวยเต้งเหนี่ยง ข้อปฏิบั ติ ต่ อความเชื่ อในตุ ย บวยเต้ งเหนี่ ย งที่ เด่ น
ชัดเจนก็คือ ข้อห้ามต่าง ๆ ที่ผู้ศรัทธาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเทศกาลต่าง ๆ ของจีน ตามศาลเจ้าที่ประดิษฐาน
ตุยบวยเต้งเหนี่ยง ดังนี้
2.3.1 ข้อห้ามในวันเกิดของตุยบวยเต้งเหนี่ยง จะมีข้อปฏิบัติและข้อห้ามหลายประการ เช่น ก่อนวัน
เฉลิมฉลองวันเกิดของตุย บวยเต้งเหนี่ยง 3-7 วัน ให้กินเจเพื่อแสดงเคารพตุยบวยเต้งเหนี่ยง ห้ามกินเนื้อสัตว์ สามี
ภรรยาห้ามมีเพศสัมพันธ์กันในขณะกินเจช่วงเวลาดังกล่าว ข้อนี้จะต้องทาตามอย่างเคร่งครัด
2.3.2 ข้อห้ามในเทศกาลวันตรุษจีน มีข้อห้ามหลายประการ เช่น ห้ามรับประทานเต้าหู้สดในวัน
แรกของปีใหม่ เพราะว่าเต้าหู้มีสีขาวที่เป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคหรือโชคร้าย ดังนั้นจึง มีข้อห้ามดังกล่าว ไก่ต้มที่
นามาเซ่นไหว้ควรเป็นตัวสมบูรณ์ และต้องรอจนกว่าจะทาพิธีเสร็จแล้วจึงสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ รับประทานได้ วุ้น
เส้นห้ามขาด เพราะเชื่อว่าจะทาให้อายุขัยของคนชราในครอบครัวสิ้นลง ปลาห้ามตัดเป็นชิ้น ๆ ต้องเป็นตัวสมบูรณ์
เพราะว่าปลาที่เป็นตัวสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ของการมีกินมีใช้จนถึงลูกหลาน
2.3.3 ข้อห้ามในเทศกาลหยวนเซียว หรือที่คนไทยเรียกว่า เทศกาลโคมไฟ เป็นวันแรกที่พระจันทร์
เต็มดวงในปีใหม่ของชาวจีน ห้ามกินอาหารที่ไม่ใช่รูปทรงกลม
2.3.4 ข้อห้ามในเทศกาลเช็งเม้ง ชาวประมงไหหลานิยมมาไหว้ตุยบวยเต้งเหนี่ยง และมีข้อห้ามว่า
ห้ามนาธงเล็ก ๆ ที่เสียบอยูท่ ี่ศาลเจ้าตุยบวยเต้งเหนี่ยงไป เพราะเชื่อว่า การทาเช่นนี้จะทาให้บ้านเรือนของบรรพบุรุษ
พังลงได้ (วิดีทัศน์เรื่อง พิธีตุยบวยเต้งเหนี่ยง 水尾圣娘庆典, 2019)
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความเชื่อในตุย บวยเต้งเหนี่ยงที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของเทพนารีตุยบวยเต้งเหนี่ยงและศาลเจ้าที่มีต่อ ผู้ศรัทธาที่ไม่ใช่เป็นเพียงการสืบทอดความเชื่อตามประเพณีเท่านั้น
แต่ข้อห้ามและข้อปฏิบัติดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับศีลธรรมที่ดีงาม ส่งผลให้ผู้ศรัทธาได้มีโอกาสทาความดี ขัดเกลาจิตใจ
ให้สะอาด ผ่องใส และเกิดความสามัคคี ร่ว มแรงร่วมใจกันจัดงานสื บสานประเพณีวั ฒนธรรมจี น อนุรักษ์ สืบต่ อ
รากฐานทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
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3. การเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือในประเทศไทยและตุยบวยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบตามประเด็นที่ศึกษา 3 ประการ คือ ความเชื่อ การประกอบ
พิธีสักการบูชา และข้อปฏิบัติต่อความเชื่อทั้งสอง ดังผลการศึกษาต่อไปนี้
3.1 ความเชื่อในแม่ย่านางเรือของไทยและตุยบวยเต้งเหนี่ยง จากการเปรียบเทียบพบความสอดคล้อง
และความแตกต่างของความเชื่อทั้งสองใน 2 มิติ ดังนี้
3.1.1 มิติที่สอคคล้องกันของความเชื่อในแม่ย่านางเรือและตุยบวยเต้งเหนี่ยงมี 3 ประการ คือ
1) แม่ย่านางเรือในประเทศไทยและตุย บวยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ต่างเป็นเทพนารีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพเชิงบันดาลเหมือนกัน
2) ความเป็นมาของเทพนารีทั้งสองมาจากตานานเทพนิยายพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมา
3) เทพนารีทั้งสองเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเรือ มีหน้าที่คอยปกปักษ์ รักษา คุ้มครองชาวเรือ
ผู้ศรัทธาและปฏิบัติตนตามข้อห้ามให้ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ และบันดาลให้ผู้ที่ศรัทธาประสบกับความสาเร็จใน
อาชีพและได้สิ่งที่ปรารถนา แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถลงโทษชาวเรือที่ไม่ศรัทธา กระทาการดูหมิ่น ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม เช่น ทาให้ได้รับอันตราย จับปลาไม่ได้ เป็นต้น
3.1.2 มิติที่สอคคล้องกันของความเชื่อในแม่ย่านางเรือและตุยบวยเต้งเหนี่ยงสรุป ในภาพรวมได้ว่า ความ
เป็นมาของเทพนารีทั้งสองจะผูกโยงกั บตานานพื้นบ้าน ผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่น แม้จะเกี่ยวข้องกับเทพนิยาย
แต่ก็มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ แม่ย่านางเรือของไทยจากตานานที่ศึกษาจะมีลักษณะของการผสมผสานกับเทพใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เทพของชาวจีน และคติความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยที่ผูกโยงกับเรือ ท้องทะเลหรือสายน้า สัตว์
น้า อาชีพประมง การค้าขาย หรือการเดินเรือ ส่วนตานานของตุยบวยเต้งเหนี่ยงจะเกี่ยวกับเทพนิยายจีนโดยตรง และ
ผูกโยงกับวิ ถีชี วิ ตของชาวประมงพื้ นบ้ านและพ่อค้า ชาวไหหล า และคติ ความเชื่ อของท้ องถิ่น ที่เป็ นรากฐานทาง
วัฒนธรรมเดิมของชาวจีน
3.2 พิธีการบูชาแม่ ย่านางเรือและตุยบวยเต้งเหนี่ยง
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบความ
สอดคล้องและความแตกต่างของพิธีการบูชาต่อสิ่งเคารพทั้งสองใน 2 มิติ ดังนี้
3.2.1 มิติที่สอคคล้องกันในการบูชาแม่ย่านางและตุยบวยเต้งเหนี่ยงสรุปได้ 3 ประการ คือ
1) รูปแบบของพิธีกรรมเกิดจากศรัทธาของชาวเรือที่มีต่อความศักดิ์สิทธิ์ของเทพนารีทั้งสองในฐานะ
ที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นขวัญและกาลังใจให้ชาวเรือ สร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
2) สิ่งที่ใช้ประกอบในพิธีล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีและมีหลายสิ่งที่ใช้เหมือนกัน เช่น
ธูปเทียน ใบเงิน ใบทอง หมู ไก่ กล้วย สับปะรด ขนมทองหยิบ ทองหยอด และเหล้าขาว เป็นต้น และสิ่งที่นามาใช้
ประกอบพิธีกรรมบูชาเหล่านี้มักจะแฝงด้วยคติความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน เช่น ใบเงิน
ใบทองที่สื่อถึงการมีเงิน มีทอง ดอกดาวเรืองที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เป็นต้น
3) จุดมุ่งหมาย ชาวเรือทั้งสองประเทศประกอบพิธีสักการะบูชาสิ่งเคารพทั้งสองเพื่อ ความเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต ขอให้ท่านช่วยปกปักษ์รักษาคุ้มครองให้ตนและทุกชีวิตที่อยู่ในเรือปลอดภัย และขอให้ท่านบันดาลให้
ประสบความสาเร็จในอาชีพ พบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา และยังถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อเทพนารีในฐานะ
ผู้มีพระคุณที่คอยช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองและบันดาลให้ได้ในสิ่งปรารถนาอีกด้วย
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3.2.2 มิติที่แตกต่างกัน ในพิธีการบูชาแม่ย่านางเรือและตุยบวยเต้งเหนี่ยงในภาพรวมจะแตกต่างกันไป
ตามคติความเชื่อทางสังคมของแต่ละประเทศที่มีการผสมผสานกับความเชื่ออื่น ๆ ในสังคมของตนและความเชื่อ
ภายนอก เช่น การบูชาแม่ย่านางเรือไทยที่มีการนาผ้าสามสีหรือหรือนาทองคาเปลวมาติดที่หัวเรือ มีการนาแป้งหอม
และน้ามนต์มาประพรมเรือ ในขณะที่การบูชาตุยบวยเต้งเหนี่ยงไม่มีขั้นตอนนี้ และในพิธีการบูชาตุยบวยเต้งเหนี่ยงจะ
มีการบูชาเทพองค์อื่น ๆ ได้แก่ เจ้าที่ เทพประตูเรือ เทพประจาฟ้าและดินร่ วมด้วย นอกจากนี้ เครื่องบูชาเซ่นไหว้ใน
พิธีหลายอย่างก็แตกต่างกันไปตามคติความเชื่อที่ชาวเรือทั้งสองประเทศสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่มี ลักษณะของแต่
ละท้องที่
3.3 ข้อปฏิบัติต่อความเชื่อในแม่ย่านางเรือและตุยบวยเต้งเหนี่ยง จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ
พบความสอดคล้องและความแตกต่างของข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามความเชื่อทั้งสองใน 2 มิติ ดังนี้
3.3.1 มิติที่สอดคล้องกันของการปฏิบัติต่อข้อห้ามตามความเชื่อแม่ย่านางเรือและตุยบวยเต้งเหนี่ยงสรุป
ได้ 2 ประการ คือ
1) ชาวเรือทั้งสองประเทศต่างให้ความสาคัญกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับสิ่งเคารพทั้งสอง
อย่างมาก จะปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันก็จะละเว้นไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการดูหมิ่น
หรือละเมิดข้อห้าม เพราะกลัวว่าจะได้รับบทลงโทษอย่างหนัก อาจถึงเสียชีวิตและสูญสิ้นทรัพย์สินได้ จากเทพนารีทั้ง
สองได้
2) ข้อห้ามตามความเชื่อเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับศีลธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม เช่น การถือ
ศีลกินเจ ไม่กินเนื้อสัตว์ การไม่ดื่มสุราก่อนลงเรือหรือขณะอยู่ในเรือ การไม่ลักขโมย เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่า ความ
เชื่อในสิ่งเคารพทั้งสอง ไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อที่มิอาจพิสูจน์ได้เท่านั้น แต่ยังเป็นมาตรการทางศีลธรรม จริยธรรมที่
มุ่ ง ควบคุ ม ฝึ ก ฝนให้ ผู้ ศ รั ท ธามี พ ฤติ ก รรมที่ ดี ง าม ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง ประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ ว นรวมที่ ท าให้
ประเทศชาติไม่เกิดปัญหาความวุ่นวายเดือดร้อนด้วย อันเป็นกุศโลบายที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของสองชาติ
พันธุ์
3.3.2 มิติที่แตกต่างกันของการปฏิบัติต่อความเชื่อในแม่ย่านางเรือและตุยบวยเต้งเหนี่ยงสรุป ในภาพรวม
ว่าเป็นความแตกต่างกันตามคติความเชื่อที่ผสมผสานกับรากฐานทางวัฒนธรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ชาวเรือ
รับเข้ามาที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน นอกจากนี้ การปฏิบัติตามข้อห้ามในแม่ย่านางเรือไทยจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตนในขณะที่อยู่บนเรือ แต่การปฏิบัติตามข้อห้ามที่เกี่ยวกับ ตุยบวยเต้งเหนี่ยงจะเกี่ยวข้องเทศกาลสาคัญของจีน เช่น
เทศกาลตรุษจีน เป็นต้น

สรุปและวิจารณ์ผล
การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือในประเทศไทยและตุยบวยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปราย คือ ความสอดคล้องกันของความเชื่อ คือ แม่ย่านางและ
ตุยบวยเต้งเหนี่ยงเป็นเทพนารีที่ศักดิ์สิทธิ์ คอยปกปัก ษ์รักษาชาวเรือให้ปลอดภัยจากอันตราย บันดาลให้ประสบ
ความสาเร็จตามปรารถนา และสามารถลงโทษผู้ที่กระทาการดูหมิ่นให้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีได้ ชาวเรือจะปฏิบัติต่อสิ่ง
เคารพทั้งสองด้วยความเคารพบูชาด้วยเครื่องเซ่นสังเวยอย่างดี ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่กระทา
การใด ๆ ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรม ส่วนความแตกต่างกันของความเชื่อ การบูชา
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และการปฏิบัติต่อความเชื่อทั้งสองนั้นจะแตกต่างไปตามมิติทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละประเทศที่
ผสมผสานกับคติความเชื่อทางสังคมของตนและคติความเชื่อภายนอกที่ชาวเรือของทั้งสองประเทศได้สืบต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ (2560, น. 43) ที่กล่าวว่า ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ต่าง ๆ จะแสดงออกมาในรูปของข้อห้าม ค่านิยมต่าง ๆ ดังนั้น ความเชื่อจึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์
อย่างใกล้ชิด และปรากฏในรูปของพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม และวัฒนธรรมในรูปแบบอื่น
ๆ ของสังคมนั้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอู๋เลี่ยงเลียง (Wu Liangliang, 2013) เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
เทพนิยายเกี่ยวกับข้าวเปลือกระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยที่พบว่า นิทานที่เกี่ยวกับเทพนิยายข้าวเปลือกถือเป็น
เทพนิยายประเภทหนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบตะวันออกหรือตะวันตกสมัยโบราณ ล้วนมีลักษณะพิเศษของ
ตนเอง เพราะต่างมีประวัติศาสตร์ ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ประเพณี และความเชื่อพื้นเมืองที่แตกต่าง
กัน ฉะนั้นเทพนิยายของแต่ละท้องที่จึงมีความแตกต่างกันไปด้วย จะเห็นได้ว่า ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเรือในประเทศ
ไทยและตุยบวยเต้งเหนี่ยงในมณฑลไหหลา สาธารณรัฐประชาชนจีน แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่อาจพิสูจน์ไ ด้ตามหลักทาง
วิทยาศาสตร์ หากแต่ส่งผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของผู้คน สร้างขวัญและกาลังใจให้กับผู้ที่มีความเชื่อศรัทธา ให้
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคลองธรรมที่ดีงามได้ มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิด
ประเพณี ที่ดี ง ามของสั ง คมที่ ส ามารถน ามาปลู กฝั ง และสร้า งความตระหนั กให้ลู กหลานของทั้ ง สองประเทศเห็น
ความสาคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมของความเชื่อดังกล่าวต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบองค์ความรู้เกี่ยวกับ พระแม่คงคาของประเทศไทยกับ เจ้าพ่อ 108 ในมณฑล
ไหหลา สาธารณารัฐประชาชนจีน
2. ควรศึกษาความเชื่อแม่ย่านางเรือ โดยการใช้เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อให้ทราบถึง
ข้อมูลในภาพรวม และเจาะลึกเรื่องราวแม่ย่านางอย่างแท้จริง
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Reflections on rural Thai society in the S.E.A Writers Awards novel “The Judgment”
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชนบทไทยในนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์เรื่อง คา
พิพากษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผลวิจัยพบว่า ในนวนิยายเรื่องคา
พิพากษาได้สะท้อนภาพสังคมชนบทไทย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตพบว่า ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย และ
อาหารการกินของคนในชนบทไทยแตกต่างกันตามฐานะทางการเงิน อุปนิสัย และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 2) ภาพ
สะท้อนด้านคุณธรรมและจริยธรรมพบว่า คนในสังคมชนบทไทยมีความเห็นอกเห็นใจ มีน้าใจช่วยเหลือกันเมื่อยาม
ยากลาบาก มีความอดทนต่อสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ไม่พึงประสงค์ และอดทนต่อความรู้สึก เช่น ความ
โกรธ และมีความกตัญญู รู้สึกนึกในบุญคุณที่คนอื่นทาให้และหาทางตอบแทน 3) ด้านความเชื่อและประเพณีพบว่า
คนไทยในชนบทมีความความเชื่อเรื่องกรรมและปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าที่มุ่งให้คนละความชั่ว ทาความดี ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนและสังคม และยึดมั่นในประเพณีการบวชพระที่มุ่งให้ผู้บวชได้รับการฝึกอบรมให้เป็นคนดี ผู้ที่
มีส่วนร่วมได้บุญ และประเพณีงานศพที่มุ่งทาบุญอุทิศกุศลนาดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์
คาสาคัญ : ภาพสะท้อน สังคมชนบทไทย นวนิยาย รางวัลซีไรต์ คาพิพากษา

Abstract
The objective of this research was to analyze the reflection of rural Thai society in the S.E.A
Writers Awards novel “The Judgment”. By using content analysis and presenting descriptive
research results. The results of the research found that “The Judgment” novel reflected three
aspects of rural society in Thailand, namely: 1) Reflecting on lifestyle, it was found that the
housing, dress and food of people in rural Thailand differed according to the financial status,
habits and behavior of each individual. 2) The reflection on morality and ethics found that People
in rural Thai society have compassion. They are generous to help each other in times of trouble.
Rural people are tolerant of adverse external situations and environments. and tolerant of internal
negative feelings such as anger and gratitude. Feel grateful for what others have done and find a
way in return without expecting anything in return. 3) In terms of culture, it was found that Thai
people in rural areas believed in karma and practiced the five precepts that aimed at everyone to
do good deeds and not create trouble for themselves and society and adheres to the tradition of
ordaining monks that aims for ordained monks to be trained to be good people those who
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participated in merit and funeral traditions aimed at making merit and bringing the souls of the
deceased to heaven.
Keywords : Reflections, Thai rural society, Novels, S.E.A. Write Awards, “The Judgment”

บทนา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 (2556, น. 564) ได้กล่าวว่า นวนิยายเป็นวรรณกรรมบันเทิง
คดีในรูปแบบร้อยแก้วที่มีการดาเนินเรื่องให้เนื้อเรื่องสมจริง นวนิยายประกอบด้วยตัวละคร โครงเรื่อง เหตุการณ์ และ
สถานที่ นอกจากนี้ สมเกียรติ รักษ์มณี (2558, น. 6) ยังได้กล่าวว่า นวนิยาย หมายถึง วรรณกรรมบันเทิงคดีแบบใหม่
มีพัฒนาการมาจากการเล่านิทานหรือนิยาย เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ด้วยการสมมุติ
ขึ้นเป็นเรื่องราวต่าง ๆ อย่างสมจริง เรื่องราวดังกล่าวนั้นอาจจะมีเค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องจริง เป็นแง่มุมใดมุมหนึ่งใน
ชีวิตของมนุษย์ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ประพันธ์แต่งขึ้นด้วยจินตนาการของตนเองก็ได้
วรรณกรรมเป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักเขียน นักเขียนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งจะนาประสบการณ์
จากสังคมนาไปเขียนในผลงานของตน วรรณกรรมกับสังคมจึงมีความสัมพันธ์กันอย่ างลึกซึ้งวรรณกรรมเป็นภาพ
สะท้อนสังคม ดังที่ตรีศิลป์ บุญขจร (2542, น. 5-6 ) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม การสะท้อน
สังคมของวรรณกรรมไม่ใช่เป็นการสะท้อนอย่างบันทึกเหตุการณ์ ทานองเอกสารประวัติศาสตร์ แต่เป็นภาพสะท้อน
ประสบการณ์ของผู้เขียน และเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของสังคมที่เกิดขึ้นจริง ความเป็นจริงทางสังคมจึงถูกสอดแทรกอยู่ใน
วรรณกรรม สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม ดังที่ยุรฉัตร บุญสนิท (2554, น. 12-13) ได้กล่าวว่า สังคมมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมหรือต่อนักเขียน การดาเนินชีวิตความเป็นอยู่ ทัศนคติของนักเขียนย่อมเกิดจากภายหลังประสบการณ์และ
การศึกษาของนักเขียนคนนั้น ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลที่นักเขียนซึมซับจากประสบการณ์ชีวิตกลายเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดลง
วรรณกรรมโดยไม่ได้จินตนาการ นอกจากนี้ วรรณกรรมยังมีอิทธิพลต่อสังคม ดังที่รื่นฤทัย สัจพันธุ์ (2554, น. 9) ได้
กล่าวว่า เมื่อมองวรรณกรรมโดยส่วนรวมแล้วก็พบว่า วรรณกรรมมีความสัมพันธ์กับสังคมแต่ละสมัย วรรณกรรม
เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับสังคมนั้น โดยทั่วไปแล้ว สังคมมักจะมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม ลักษณะ คุณค่าของ
วรรณกรรมก็มีอิทธิพลต่อสังคมที่ซ่อนแฝงเร้นอยู่
วรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต วรรณกรรมมีคุณค่าต่อมนุษย์และสังคม ดังที่พิทยา ว่องกุล (2540, น. 1) ได้
อธิบายคุณค่าของวรรณกรรมไว้ว่า วรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ชาติที่เจริญแล้วทุกชาติจะต้องมีวรรณกรรม
เป็นของตัวเอง แล้ววรรณกรรมจะมีมากหรือน้อย ดีหรือเลว ก็แล้วแต่ความเจริญงดงามแห่งจิตใจของชาติ นั้น ๆ
วรรณกรรมเป็นเครื่องชี้ให้รู้ว่าชาติใดมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูงแค่ไหนและยุคใดมีความเจริญสูงสุด ยุคใดมีความ
เสื่อมทรามลง เพราะฉะนั้น วรรณกรรมแต่ละชาติซึ่งจึงเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่า ยุคใดจิตใจของประชาชนในชาติมีความ
เจริญหรือเสื่อมอย่างไร ด้วยเหตุนี้ วรรณกรรมจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดถ่ายทอดจินตนาการ การศึกษา
หรือการอ่านวรรณกรรมทาให้ผู้อ่านมองเห็นภาพสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ของยุคสมัยที่ผู้ประพันธ์ได้
สะท้อนผ่านมุมมองของตนออกมา รวมทั้งทาให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มีต่ อสภาพการณ์เหล่านั้นด้วย
ดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความสาคัญต่อมนุษย์แทบทุกด้าน วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าโดยเฉพาะ
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์
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วรรณกรรมรางวัลซีไรต์มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 มีสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ จุดมุ่งหมายของ
รางวัลซีไรต์คือเพื่อส่งเสริมนักเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาวรรณกรรมได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งสัจภูมิ ละออ
(2551) ได้กล่าวว่า ซีไรต์ เป็นคาทับศัพท์มาจากคาว่า S.E.A. Write ย่อจาก Southeast Writers’ Award ชื่อเต็มใน
ภาษาไทย คือ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน แต่มักเรียกว่า รางวัลซีไรต์ ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2522 เป็นครั้งแรกที่ฝ่ายบริหารโรงแรมโอเรียนเต็ลได้เริ่มรางวัลซีไรต์ เนื่องจากโรงแรมโอเรียนเต็ลมีประวัติ
เกี่ยวกับนักเขียนชนชั้นนาของโลก รางวัลวรรณกรรมนี้จะมอบให้แก่นักเขียน 10 ประเทศในอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้คุณค่าทางวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์แห่งกลุ่มอาเซียน เพื่อรับทราบ รับรอง ส่งเสริม
สนับสนุนวรรณกรรมของนักเขียนผู้สร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มนักเขียนและ
ประชาชนทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียน วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ กวีนิพนธ์ นวนิยาย
เรื่องสั้น และบทละคร วรรณกรรมเป็นงานเขียนที่ถ่ายทอดเรื่องราว รวมทั้งอารมณ์สะเทือนใจของผู้เขียน
นวนิยาย คาพิพากษา เป็นผลงานของ ชาติ กอบจิตติ เป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย จัดพิมพ์ครั้งแรก
พ.ศ. 2524 ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ ประจาปี พ.ศ. 2525 ผู้วิจัยได้
ศึกษานวนิยาย คาพิพากษา ที่ได้พิมพ์ครั้งที่ 51 นวนิยายเรื่องนี้เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชนบทไทย เนื้อเรื่องได้
สะท้อนถึงสังคมชนบทไทยอย่างชัดเจน
ผู้วิจัยในฐานะชาวต่างชาติที่ศึกษาสาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง จึงสนใจศึกษาภาพสะท้อนสังคม
ชนบทไทยในนวนิ ย ายที่ไ ด้ รับ รางวั ล ซี ไ รต์ เรื่องคาพิ พ ากษา ซึ่ ง จะทาให้เข้า ใจวิ ถีชี วิ ต คุณธรรม จริย ธรรม และ
วัฒนธรรมของคนไทยในชนบทสังคมที่ปรากฏในนวนิ ยายเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิตและการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องของผู้ที่สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชนบทไทยในนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์ เรื่อง คาพิพากษา

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะห์ตัวบทนวนิยาย (Textual
Analysis) โดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมกับสังคม และนวนิยายกับภาพสะท้อนของ
สังคมเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
2. ศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับรางวัลซีไรต์
3. ศึกษานวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์
4. คัดเลือกวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชนบทไทย จานวน 1 เล่ม ได้แก่
เรื่อง คาพิพากษา
5. วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชนบทไทยในนวนิยายเรื่องคาพิพากษา
6. นาเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชนบทไทยในนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์ เรื่อง คาพิพากษา พบภาพ
สะท้อนสังคมชนบทไทย 3 ด้าน คือ ด้านวิถีชีวิต ด้านคุณธรรม และด้านประเพณีและความเชื่อ ดังนี้
1. ด้านวิถีชีวิต วิถีชีวิต หมายถึง การใช้ชีวิตประจาวันของคนไทยในสังคมชนบท ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตของ
คนในสังคมชนบทไทยในนวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา จาแนกได้ 4 ด้าน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การเดินทาง การแต่งกาย
และอาหารการกิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ที่อยูอ่ าศัย ที่อยู่อาศัย หมายถึง อาคารบ้านเรือนที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกใน
ครอบครัว รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบอาคารบ้านเรือนด้วย โดยพบภาพสะท้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในสังคมชนบทไทย
ดังนี้
นวนิยายคาพิพากษา ได้กล่าวถึง บ้านเรือนของสัปเหร่อไข่ เป็นบ้านเรือนแบบไทยที่เรียบง่ายตามฐานะ ตรง
ข้างทางเดินเข้าบ้านมีแปลงดอกหงอนไก่ และเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน ดังตัวอย่าง
บ้านสัปเหร่อไข่เป็นเรือนยกพื้นสูง หลังเล็ก ๆ ทรงไทยหลังคามุงจาก ฝาบ้านกั้น
จาก ตรงลานดิน หน้า บ้ า นมี ตุ่ มน้้ า สีแดง สี ขาวเรียงเป็น แถวอยู่ ข้า งตัว บ้ า น ตรงข้า ง
ทางเดินเข้าบ้านมีแปลงดอกหงอนไก่และแปลงบานไม่รู้โรย แม่ไก่สีด้าก้าลังพาลูกเจี๊ยบ
คุ้ยเขี่ยดินอยู่บริเวณข้าง ๆ แปลงหงอนไก่สีแดง หมาสีขาวนอนหลับราบอิงติดตุ่มน้าใบสี
แดง มีรอยน้้าเปียกชื้นอยู่ปากตุ่ม
(คาพิพากษา, 2561, น. 103)
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ที่อยู่อาศัยของคนในชนบทไทยจะเป็นไปตามฐานะของแต่ละบุคคล บ้านทรงไทย
ขนาดเล็ก ทาจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก เหมาะสมกับฐานะทางครอบครัว มีเครื่องใช้สอย
เท่าที่จาเป็นและเป็นผลิตภัณท์ในท้องถิ่น เช่น มีตุ่มน้าวางไว้หน้าบ้าน เพื่อนาน้ามาใช้เป็นประโยชน์ด้านต่าง ๆ อย่าง
สะดวก บริเวณบ้านมีพื้นที่ปลูกดอกไม้ นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ ไว้ทาอาหาร และสุนัขไว้เฝ้าบ้านในเวลาที่เจ้าของ
บ้านออกไปทางาน ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในชนบทไทย
นวนิยายคาพิพากษา ได้กล่าวถึง บ้านเรือนที่ตกแต่งอย่างสวยงามของครูใหญ่ ผู้มีทั้ งฐานะทางสังคม และเป็น
เคารพนับถือของคนทั่วไปในชนบท ดังตัวอย่าง
สายตาเหลือบเห็นโคมไฟกระจกรูปเก๋งจีน ดูแปลกตาตั้งอยู่บนหัวเสาประตูรั้ว
หลังคาสีด้ากางครอบกระจกฝ้าสีเขียวดูสวยงาม ที่ขอบบนประตูเล็กมีสวิตช์ไฟเขียว
หนังสือตัวเล็ก ๆ ก้ากับไว้ข้างใต้สวิตช์ว่า กดกริ่ ง ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาและ
แปลกตาส้าหรับเขา ฟักลังเลอยู่สักพักหนึ่งกับตัวอักษร แล้วกดกริ่ง
(คาพิพากษา, 2561, น. 237)
จากตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่า คนที่มีฐานะดีในชนบทจะมีบ้านเรือนที่หรูหรา มีเครื่องประดับบ้านและเครื่อง
ตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟแขวนที่สวยงาม มีราคาแพง มีเครื่องอานวยความสะดวกสบายตามฐานะทางการเงินของตน
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สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนที่มีฐานะดีที่สุขสบาย แตกต่างจากความเป็นอยู่ของคนจนที่มีความเป็นอยู่ที่
แร้นแค้น ขาดโอกาส ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางสังคมระหว่างคนจนกับคนรวยที่พบเห็นได้ในชนบทไทยทั่วไป
สรุปได้ว่า ที่อยู่อาศัยของคนในชนบทไทยนั้นจะแตกต่างกันตามฐานะทางเศรษฐกิจและรสนิยมของแต่ละคนที่
เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การโอกาสทางการศึกษา อาชีพที่ทา เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
ตามฐานะ กล่าวคือคนยากจนจะมีความเป็นอยู่ที่ยากลาบากและขาดโอกาสในหลายด้าน แต่คนที่มีฐานะทางการเงินดี
ก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สุขสบาย มีโอกาส และมีอานาจแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นความเลื่อมล้า
ของคนในสังคมชนบทไทยที่ยังคงปรากฏอยู่ในทุกวันนี้
1.2 การเดินทาง นวนิยายคาพิพากษา ได้กล่าวถึงช่วงฤดูฝน ฝนตกหนัก ทาให้การเดินทางไปโรงเรียนด้วย
เท้าเปล่าบนทางเดินที่ดินเปียกชุ่มของนักเรียนว่ามีความยากลาบากมาก ดังตัวอย่าง
เด็กนักเรียนเริ่มมีมาบ้างแล้ว แต่ดูบางตากว่าทุกวัน พวกเขาเดินตีนเปล่าเปลือย
มาบนดินนุ่มนิ่ม มีถุงพลาสติกใส่สวมหัว เว้นเจาะตรงตาและจมู กไว้ บางคนสวมเสื้อกัน
ฝนพลาสติกสีด้า เติมตัวเตี้ยม่อต้อชายเสื้อกันฝนลากดิน เด็กบางคนไม่มีอะไรคลุมมาเลย
ได้อาศัยหลบเดินเอาตามโคนต้นมะพร้าว กว่าจะมาถึงโรงเรียนได้ ก็ชื้นไปทั้งตัว ละออง
ฝนเล็ก ๆ สีขาวจับเส้นผมอยู่ทั่วหัว และเมื่อยามถูกลมโชยเพียงแผ่วเบาก็หนาวสั่น
(คาพิพากษา, 2561, น. 199)
จากตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่า การเดินทางในชนบทยากลาบาก เนื่องจากทางเดินเป็นดิน ยังไม่มีถนนลาดยาง
ไม่มีรถ นักเรียนต้องเดินทางไปเรียนหนังสือด้วยเท้าเปล่า พวกเขาจะต้องประสบปัญหามากขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนัก
นักเรียนบางคนไม่มีเสื้อกันฝน ทาให้เสื้อผ้าเปียกชุ่ม เผชิญกับความหนาว และเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เนื่องจากฐานะ
ทางบ้านยากจน ต้องช่วยเหลือตัวเองในการเอาตัวรอดจากปัญหาดังกล่าวด้วยการเดินหลบฝนตามโคนต้นมะพร้าว
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตเกี่ยวกับการเดินทางของเยาวชนในชนบทสมัยที่การพัฒนายังเข้าไปไม่ถึงว่า ต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรค และใช้ความอดทน ความพยายามที่จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคดังกล่าวไปให้ได้ นอกจากนี้ยังสะท้อนภาพของ
ความเลื่อมล้าระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท กล่าวคือสังคมได้รับการพัฒนาในหลายด้าน ขณะที่สังคมชนบทขาด
การพั ฒ นา ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก ในสั ง คมชนบทขาดโอกาสในการเข้ า ถึ ง ปั จ จั ย พื้ น ฐานทางสั ง คม เช่ น การคมนาคมที่
สะดวกสบาย เป็นต้น
1.3 การแต่งกาย นวนิยายคาพิพากษา ได้กล่าวถึงการแต่งกายของตัวละครเอกชื่อ ฟัก นักการภารโรง ผู้มี
หน้าที่ดูแลทาความสะอาดของโรงเรียนแห่งหนึ่งในชนบทในขณะที่กาลังนอน ดังตัวอย่าง
ฟักยังนอนหลับสบาย เขานอนตะแคง คุดคู้ หันหน้าออกนอกแคร่ มือทั้งสองซุก
อยู่ระหว่างเข่า น้้าลายไหลยืดออกจากปากที่เผยอน้อย ๆ ย้อยลงหมอนสีเหลืองเปียก
เป็นวง เสื้อสีขาวที่สวมใส่ตั้งแต่วันวานยับยู่ยี่ มีรอยเปื้อนบางแห่ง กางเกงสีกากีหดสั้น
ขึ้น เมื่อเข่างอ ผ้าห่มสีเหลืองหม่นแอบหนีกองอยู่ปลายตีน
(คาพิพากษา, 2561, น. 159)
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จากตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่า การแต่งกายของฟัก จะเป็นไปตามฐานะทางการเงินของเขา เนื่องจากฟักเป็น
คนใช้แรงงาน ดังนั้น เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ รวมถึงเครื่องนอนของเขาจึงมีราคาถูก เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของตน
เก่าและผ่านการใช้งานมานาน เนื่องจากเขามีฐานะยากจน สิ่งใดที่ยังพอใช้ได้อยู่ เช่น เสื้อผ้าและที่นอนเขาก็ยังจาต้อง
ใช้ต่อไป เพื่อประหยัดเงินไว้ใช้ในสิ่งที่จาเป็นกว่า
นอกจากนี้ นวนิยายคาพิพากษา ได้กล่าวถึงการแต่งกายของฟักที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดี คือการติดสุรา ของ
เขาไว้อีก ดังตัวอย่าง
บางวันเมาหลับก็ไม่ได้กินข้าว มุ้งหมอนที่หลับนอน เมื่อก่อนเคยเอาไปซักตาก
แดด เดี๋ยวนี้กลับเหม็นอับด้าคล้้าตามเวลาที่ผ่านมา เสื้อแสงที่สวมใส่มีรอยขี้เกลือขึ้นอยู่
เต็มหลัง คอเสื้อด้าคลั่กด้วยเหงื่อไคล เขายังคงใส่มันได้ไม่ทุกข์ร้อน
(คาพิพากษา, 2561, น. 168)
จากตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่า การแต่งกายของฟักเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองที่ชอบดื่มสุราจนติด ทาให้มึน
เมาและขาดสติ ไม่สนใจสิ่งรอบตัวเอง แม้กระทั่งอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนอน ไม่สนใจที่จะทาความสะอาดร่างกายและ
สิ่งอื่น ๆ ส่งผลเสียต่อคุณภาพของชีวิต และแสดงให้เห็นว่า การที่คนชนบทไทยบางคนประสบกับความยากจน ขาด
แคลนปัจจัยยังชีพและเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ มาจากความประพฤติที่ไม่ดีของเขาเอง เห็นได้จากกรณีของ
ฟักที่ติดสุรา เงินทองที่หามาได้ก็หมดไปกับการซื้อสุรามาดื่มจนขาดสติ ไม่ใส่ใจแม้กระทั่งตัวเองและสิ่งแวดล้อ มที่อยู่
รอบกาย ส่งผลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ย่าแย่และประสบกับความยากจนและขาดแคลนซ้าซาก
1.4 อาหารการกิน อาหารการกินเป็นสิ่งจาเป็นในการดาเนินชีวิต นวนิยายคาพิพากษา ได้กล่าวถึงอาหาร
การกินของคนในชนบทไทยไว้ไม่มากนัก อาหารการกินที่กล่าวถึงจะเป็นไปตามฐานะทางการเงินและสิ่งที่มีอยู่ใน
ชนบท ดังตัวอย่างที่สัปเหร่อไข่ได้กล่าวกับฟักว่า
งั้นข้าไปกินข้าวก่อน เดี๋ยวจะลงมาคุยกับเอ็ง แกเดินขึ้นบ้าน ทิ้งให้ฟักจมอยู่กับ
ขวดเหล้า ตะเกียงรั้ว ชามต้มโคล้งที่เหลือติดก้น มองเห็นก้างปลาและหอมแดง
(คาพิพากษา, 2561, น. 216-217)
จากตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่า อาหารการกินของคนในชนบทไทยจะเป็นไปตามฐานะทางการเงิน อุปนิสัย
พฤติกรรม และความชื่นชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งอาหารการกินส่วนใหญ่จะเรียบง่าย ปรุงด้วยวัตถุดิบที่ปลูกและเลี้ยง
ไว้ หรือวัตถุดิบทางธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นอย่าง เช่น ปลา เป็นต้น
สรุปได้ว่า นวนิยายรางวัลซีไรต์ เรื่อง คาพิพากษาได้สะท้อนภาพวิถีชีวิตของคนในชนบทไทยไว้อย่างเด่นชัด 4
ด้าน ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันตามฐานะทางการเงินของแต่ละคน ด้านการเดินทางที่มีความยากลาบาก ขาด
การพัฒนา ด้านการแต่งกายตามฐานะทางการเงินและอุปนิสัยของแต่ละคน และด้านอาหารการกินที่เรียบง่าย อาศัย
วัตถุดิบจากธรรมชาติหรือที่ปลูกและเลี้ยงไว้ในท้องถิ่น
2. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตนในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามพืน้ ฐานของความดีงามในจิตใจของแต่ละคน นวนิยาย เรื่อง คาพิพากษาได้สะท้อนภาพสังคมชนบทไทย
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ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เด่นชัดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ ความมีน้าใจ ความอดทน และความกตัญญู
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ความเห็นอกเห็นใจ ความเห็นอกเห็นใจเป็นจริยธรรมพื้นฐานที่จาเป็นยิ่งต่อสังคม เนื่องจากคุณธรรมข้อ
นี้จะก่อให้เกิดความรัก ความสงสาร และการช่วยเหลือกัน เนื่องจากคนในสังคมมีต้นทุนชีวิตทีต่ ่างกัน มีทงั้ คนรวย คน
จน คนทีป่ ระสบกับความสุข และคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ร่วมกัน
นวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา ได้สะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมข้อนี้ผ่านบทสนทนาระหว่างหลวงพ่อกับสัปเหร่ อ
ไข่ที่กล่าวถึงช่างฟูกับลูกมาขออาศัยอยู่ที่วัด เนื่องจากไม่มีบ้านอยู่ หลวงพ่ออนุญาตให้อยู่และให้มุ้งหมอนใหม่ไปกาง
นอนที่โรงลิเก ดังตัวอย่าง
สัปเหร่อไข่จ้าได้ว่าตนได้พูดกับหลวงพ่อว่า “จะไว้ใจได้หรือครับหลวงพ่อ เรา
ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนเขา”... แกได้ถามค้าถามท้านองนี้หลังจากที่ไอ้ฟูอุ้มลูกลงกุฏิไป
แล้ว...หลวงพ่อได้ตอบว่า “หมาแมวที่คนเขาเอามาปล่อยวัด เรายังเลี้ยงเอาไว้ได้ นี่คน
ด้วยกันแท้ ๆ เขามาขอที่พึ่ง เราจะไม่รับเชียวรึ”...สัปเหร่อยังจ้าค้าพูดของหลวงพ่อได้ดี
(คาพิพากษา, 2561, น. 136-137)
จากตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่า คนในชนบทไทยโดยเฉพาะพระสงฆ์ ผู้ที่เป็นต้นแบบของคุณธรรมและจริยธรรม
จะมีความเห็นอกเห็นใจในความยากลาบากของเพื่อนมนุษย์ เมื่อเห็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่อาจทนนิ่งได้ ต้องยื่นมือเข้า
ช่วยเหลือเท่าที่สามารถทาได้ แม้ว่าคนที่ตนช่วยเหลือจะเป็นคนแปลกหน้า ไม่รู้จั กกันมาก่อน นอกจากจะช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วยังสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์ที่คนนามาปล่อยอีกด้วย นอกจากนี้ ความเห็นอกเห็นใจยังเป็น
จริยธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันแบบร่วมทุกข์ร่วมสุข มีการใช้เหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ไม่แล้งน้าใจต่อกันอีก
ด้วย
2.2 ความมีน้าใจ ความมีนาใจเป็
้
นคุณธรรมและจริยธรรมที่ประสานใจระหว่างผู้ให้ความช่วยกับผู้รับความ
ช่วยเหลือให้แนบสนิทชิดใกล้ เสมือนหนึ่งญาติมิตรที่ใกล้ชิด เป็นคุณธรรมที่สาคัญยิง่ ที่จะช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข โดยไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้อยู่กับความทุกข์ยากลาบากเพียงลาพัง
นวนิยายคาพิพากษาได้กล่าวถึงสัปเหร่อไข่ ผู้ทาหน้าที่เผาศพว่า การที่เขาได้พบกับความตายและทาหน้าที่
เกี่ยวกับศพบ่อยครั้งจนเกิดความเคยชิน แค่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและทาอย่างเต็มที่ก็พอ แต่พอสัปเหร่อไข่
มาเจอกับงานศพของคนยากจน อนาถา ไร้ญาติพี่น้อง มีเพียงลูกคนเดียวที่ร่วมงาน ทาให้เขารู้สึกหดหู่ใจและเกิดความ
สงสารมากกว่าปกติ ดังตัวอย่าง
สัปเหร่อไข่ยืนมองดูฟักอยู่ห่าง ๆ แกรู้ดีว่าควรปล่อยมันสักพัก ปล่อยมันเท่าที่มัน
อยากระบาย ว่ากันตามเป็นจริงแล้วแกเองไม่เคยรู้สึกเศร้าสลดกับงานศพที่ ผ่านๆ มา
มันเป็นเพียงหน้าที่ หน้าที่ที่จะต้องท้าให้เสร็จสิ้นลงเท่านั้น แต่ครั้งนี้...แกพลอยรู้สึกหดหู่
ไปกับฟักด้วย เป็นงานศพที่น่าสมเพชอะไรอย่างนี้ แกไม่เคยคิดเลยว่าจะมีงานศพเช่นนี้
เกิดขึ้น ศพคนจน ๆ ศพคนเล็ก ๆ ถึงจะไม่มีคนมาร่วมมากมายเช่นงานศพของคนใหญ่โต
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แต่ก็ยังพอมีคนมาร่วมงาน ญาติพี่น้องมาช่วยบ้าง แต่นี่ ....งานเผาไอ้ฟูนี่ อย่างกับไม่ใช่
งานเผาศพคน - ไอ้ฟักเอ๊ยกูไม่รู้จะช่วยมึงได้อย่างไร
(คาพิพากษา, 2561, น. 143)
จากตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่า ค่านิยมในการนับถือและการมองคุณค่าของคนตามฐานะนั้นไม่ใช่เกิดขึ้ นกับทุก
คน ยังมีคนอีกจานวนมากที่มองว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าคือความเป็นมนุษย์เหมือนกัน อย่างเช่นสัปเหร่อไข่ แม้จะมี
ฐานะยากจน ทาอาชีพที่คนส่วนใหญ่ปฏิเสธ แต่มีความรู้สึกสงสาร เห็นอกเห็นใจ พร้อมกับให้การช่วยเหลือทาพิธีศพ
ทุกขั้นตอนให้กับฟูโดยไม่รังเกียจอย่าง ไม่แตกต่างไปจากขั้นตอนของพิธีศพของคนร่ารวย แม้จะไม่ได้ค่าตอบแทนก็
ตาม สะท้อนให้เห็นถึงการมีน้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ในวาระสุดท้ายของชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุ
ที่ชาวบ้านไม่ยอมมาร่วมงานศพพ่อของฟัก คือ การเข้าใจผิดว่าฟักมีอะไรกับภรรยาใหม่ของพ่อซึ่งมี ศักดิ์เป็นแม่เลี้ยง
ของตัวเองจึงพากันรังเกียจ ทั้งที่เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง แม้ฟักจะเอ่ยปากเชิญชวนให้มาร่วมงานศพพ่อของตนก็
ตาม กรณีดังกล่าวเป็นการพิพากษาคนอื่นจากภาพที่เห็นหรือความคิดว่าฟักมีพฤติกรรมเช่นนั้นจริง โดยไม่ตรวจสอบ
ว่าเป็นจริงหรือไม่ ไม่ใช่เกิดการไม่มีน้าใจของชาวบ้าน
นวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา ได้กล่าวถึงหลังงานศพของพ่อ ฟักเริ่มติดเหล้า สุขภาพแย่ลงเรื่อย ๆ หลวงพ่อได้
รีบเข้ามาตักเตือนให้ฟักเลิกดื่มเหล้า กลับมาประพฤติตนเป็นคนดีเหมือนเมื่อก่อน ดังตัวอย่าง
ข้าดูเอ็งอยู่นานแล้ว นึกว่าเอ็งคงรู้ชั่วรู้ดีบ้าง ถึงปล่อยไม่ตักเตือน นึกว่าสักพักคง
เลิกไปเอง แต่นี่เอ็งยิ่งเดินต่้าลงทุกวัน ๆ เดี๋ยวนี้ดูกระจกบ้างหรือเปล่า เห็นบ้างมั้ยล่ะว่า
ตัวเอ็งน่ะแก่ลงขนาดไหน ดูยังกะคนอายุสักห้าสิบ เหล้ายานั้นไม่ใช่ของดีหรอกเชื่อข้า
เถอะ ถ้าเป็นของดีแล้วพระพุทธองค์ท่านคงไม่บัญญัติขึ้นมาห้ามหรอก.....
(คาพิพากษา, 2561, น. 179)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า คนในชนบทโดยเฉพาะพระสงฆ์ ผู้นาทางจิตวิญญาณของคนในสังคม เมื่อพบ
คนใดคนหนึ่งในสังคมที่ตนอาศัยมีปัญหา จะรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือตักเตือน
เพื่อให้เลิกพฤติกรรมที่สร้างปัญหาด้วยความรัก ความสงสาร เนื่องจากพระสงฆ์เป็นบุคคลที่ได้รับความศรัทธา เคารพ
นับถือจากคนในสังคมจึงสามารถให้การอบรมสั่งสอนคนในสังคมได้อย่างดี
2.3 ความอดทน ความอดทนเป็นคุณธรรมที่สาคัญยิ่งในการดาเนินชีวิตประจาวัน เนื่องจาก ทุกคนจะต้อง
เผชิญกับปัญหา อุปสรรคในชีวิตอยู่เป็นประจา ความอดทนเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ผ่านพ้นปัญหา
อุปสรรค และประสบความสาเร็จในด้านต่าง ๆ ความอดทนโดยสรุปมี 2 ลักษณะ คือ ความอดทนต่อสิ่งภายนอก เช่น
ความยากลาบากในการทางาน และความอดทนต่ออารมณ์ภายใน เช่น ความโกรธ เป็นต้น
นวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา ได้สะท้อนถึงความอดทนผ่านตัวละครเอกของเรื่อง คือฟัก ผู้ที่กาพร้าแม่ ไม่มีบ้าน
อยู่ ต้องอาศัยอยู่ที่วัด มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลาบาก ต้องอดทน อดกลั้นต่อสายตาของคนบางคนที่มองว่าตัวเองต่า
ต้อย ดังตัวอย่าง
ชีวิตในวัยเด็กวนเวียนอยู่แต่ในวัด มีความเป็นอยู่ที่ล้าบาก แต่ต้องอดทน อยู่กับ
พระอยู่กับเพื่อนเด็กผู้ชายด้วยกัน อยู่กับกลิ่นธูป อยู่กับเสียงสวดมนต์ อยู่กับภาพนรก
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สวรรค์ ภาพพุทธประวัติ ซึ่งแขวนเรียงรายไว้ใต้ถุนหอสมุดสวดมนต์ สิ่งเหล่านี้เสมือน
เป็นอาภรณ์ห่มใจให้อบอุ่น เขาไม่รู้สึกเศร้าเสียใจอันใดในการที่ขาดแม่ อาจด้วยว่าไม่เคย
มีมาก่อนและเด็กวัดทุกคนก็เอาแม่มานอนที่วัดด้วยไม่ได้จึงคล้ายคลึงกัน เขาไม่ทุกข์ร้อน
อันใดที่มีเพียงพ่อ พ่อคนเดียวก็พอแล้ว
(คาพิพากษา, 2561, น. 13-14)
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ฟักต้องใช้ความอดทนต่อสู้กับชีวิตอย่างมาก เนื่องจากเขาเป็นคนไร้บ้าน ต้องมา
อาศัยอยู่กับวัด คอยช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณร และช่วยงานต่าง ๆ ภายในวัด เขาเป็นเด็กการพร้าแม่ ขาดความ
อบอุ่น มีเพียงแต่พ่อคนเดียว ไม่เหมือนเด็กที่มีครอบครัวที่อบอุ่น อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ มีฐานะความเป็นอยู่ทีดี มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่สุขสบาย แต่ฟักกลับรู้สึกพอใจกับความรักของพ่อ ดังนั้น ชีวิตเด็กด้อยโอกาสอย่างเขาจึงต้องมีความ
อดทนสูงในการที่จะมีชีวิตอยู่และสร้างฐานะของตนให้ทัดเทียมกับคนอื่น ๆ ในสังคม
นวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา ยังได้กล่าวถึงชนบทไทยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากการพัฒนายังไม่ทั่วถึงในขณะนั้น
แต่พอไฟฟ้าเข้ามาก็ทาให้คุณภาพของพวกเขาเปลี่ยนไป ดังตัวอย่าง
เรื่องของฟักค่อยซาห่างไป ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันมากนัก เรื่องที่ทุกคนพูดคุยกัน
หนาหูอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องไฟฟ้าที่ก้าลังมาถึงต้าบล อย่างน้อยก็ช่วยท้าให้เรื่องราวของ
ฟักกับแม่เลี้ยงกลายเป็นเรื่องรองลงไป....
พวกชาวบ้านต่างเร่งกันช่วยเจ้าหน้าที่ปักเสาซีเมนต์เพื่อให้เสร็จรวดเร็ว ทันอก
ทันใจที่ร้อนรุ่มรอคอย ยอมเสียสละทุกอย่างทั้งก้าลังกายและก้าลังเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความสะดวกสบายในวันข้างหน้า เพื่อความศิวิไลซ์ของต้าบล
(คาพิพากษา, 2561, น. 227)
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า สังคมชนบทที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ไม่มีสาธารณูปโภคที่อานวยความสะดวก
อย่างเช่นไฟฟ้า ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชนบทไม่ดีตามมาด้วย พวกเขามีความยากลาบากในการดาเนินชีวิต
หลายและต้องใช้ความอดทนในหลายด้าน เช่น การเรียนหนังสือของเด็กนักเรียนในเวลากลางคืนที่ต้องใช้ตะเกียง
น้ามันก๊าดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอทาการบ้าน ทาให้เสียสายตา การประกอบอาหารในเวลาพลบค่า หรือกิจกรรมอย่าง
อื่นก็ทาไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย เนื่องจากไม่มีแสงสว่างเพียงพอ แต่พอเมื่อไฟฟ้าเข้ามายังบ้านเรือนของเขาก็ส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้นในหลายด้านเช่นกันด้วย
2.4 ความกตัญญู ความกตัญญู คือ การรู้สึกสานึกในบุญคุณของคนอื่นที่ได้ทาสิ่งที่ดีงามให้แก่ตน ความ
กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีและเป็นคุณธรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งที่คนไทยปลูกฝังให้แก่บุตรหลานของตน
นวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา ได้กล่าวถึงความกตัญญูผ่านตัวละครเอกของเรื่อง คือ ฟัก ที่เห็นพ่อของตนทางาน
หนัก หลังจากที่เขาสึกจากพระมาก็ช่วยพ่อทางานในโรงเรียน และในเวลาว่างจากงานก็เข้าไปช่วยทางานที่วัดด้วย
ความสานึกในบุญคุณของหลวงพ่อที่เคยช่วยเหลือเขากับพ่อ ดังตัวอย่าง
เขาสึกออกมาอยู่กับพ่อที่กระต๊อบ ช่วยงานพ่อที่โรงเรียน เมื่อว่างจากงาน ก็มา
คอยรับใช้เจ้าอาวาสที่วัด บีบนวด ชงน้้าร้อนน้้าชาให้ โลกของเขาในตอนนั้นอยู่ระหว่าง
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สองสิ่ง คือพ่อกับวัด เมื่อว่างจากสิ่งหนึ่งก็กลับไปหาอีกสิ่งหนึ่ง ฟักไม่เคยนึกอยากไป
เที่ยวในตัวจังหวัด เหมือนกับหนุ่ม ๆ รุ่นเดียวกันที่ไปข้องแวะกับหญิงหาเงินท้ายตลาด
(คาพิพากษา, 2561, น. 16)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ความกตัญญู คือการรู้สึกนึกได้ด้วยตัวเองถึงอุปการคุณที่คนอื่นได้ทาให้แก่ตน
แล้วเกิดความรู้สึกว่าต้องตอบแทนคุณนั้นที่เรียกว่า กตเวที หมายถึง การตอบแทนคุณ เห็นได้จากฟักรู้สึกนึกว่า พ่อ
เป็นผู้ให้กาหนดตน แม้ท่านจะไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์กับตนเหมือนพ่อของคนอื่นที่มีฐานะร่ารวย แต่ท่านก็
เลี้ยงดูตนมาจนเติบใหญ่ และหลวงพ่อที่เคยช่วยเหลือ ให้ที่อยู่อาศัย อาหารการกินแก่ตนและพ่อมาตลอด เมื่อเขามี
โอกาสจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือทาสิ่งต่าง ๆ ให้โดยที่พ่อของตนและหลวงพ่อไม่ได้ขอให้ช่วย แต่เป็นการเข้าไปช่วยด้วย
จิตสานึกในบุญคุณและอยากตอบแทนคุณโดยไม่หวังผลตอบแทน
3. ด้านความเชื่อและประเพณี ภาพสะท้อนด้านความเชื่อและประเพณีทปี่ รากฏอย่างเด่นชัดในวนิยาย เรื่อง
คาพิพากษา พบ 2 ประการ ได้แก่ ความเชื่อและการปฏิบัตติ ามหลักศาสนา และประเพณีในศาสนา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
3.1 ความเชื่อและการปฏิบัตติ นตามหลักศาสนา ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง
หรือเป็นสิ่งที่เราไว้ใจ เป็นความรู้สึกยึดมั่น จึงมีการกระทาและปฏิบัติต่อความเชื่อ ซึ่งความเชื่อที่ปรากฏอย่างเด่นชัด
ในนวนิยายเรื่องนี้เป็นความเชื่อในศาสนาพุทธ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 ความเชื่อเรื่องกรรม ความเชื่อเรื่องกรรม เป็นคติที่คนไทยรับมาจากศาสนาพุทธที่กล่าวถึงกรรม
หมายถึง การกระทาที่เกิดจากความจงใจ ซึ่งจะมีผลตามมาเรียกว่า วิบาก ตามกรรมดีและกรรมชั่วที่แต่ละคนได้
กระทาไว้ทงั้ ในชาติที่แล้วมา ชาตินี้ และจะส่งผลต่อไปยังชาติหน้า ดังสานวนไทยทีว่ ่า ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชวั่
นวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา ได้กล่าวถึง ฟัก ไม่ได้ทาร้ายใคร พยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นคนดี แต่
สุดท้าย ถูกคนในสังคมรังเกียจ เนื่องจากความเข้าใจผิดว่า ฟักมีอะไรกับแม่เลี้ยงของตน ฟักนอนคิดว่า การที่ตนถูกคน
ในสังคมรังเกียจเป็นเพราะกรรมเวรที่ตนได้ทาไว้ในชาติที่แล้ว ดังตัวอย่าง
มันเป็นกรรมเป็นเวร
เคยท้าเวรกรรมไว้เมื่อใดกันเล่า ชีวิตนี้เกิดมาปลาสักตัวไม่เคยฆ่ า เงินสักเฟื้องไม่
เคยลักขโมยใคร ลูกเมียใครก็ไม่เคยไปเสพสม พูดจาหลอกลวงไม่เคยเอ่ย สุรายาเมานั้น
อย่าว่าแต่กินเลย มองยังไม่อยากมอง ศีลห้าข้อนี้ถือประพฤติมาตลอด แล้วท้าไมเราถึง
ต้องมารับเวรรับกรรม หรือว่าเป็นมาแต่ป่างก่อน...
(คาพิพากษา, 2561, น. 57)
ตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องผลกรรมกรรมในอดีต เนื่องจากฟักได้ทบทวนการปฏิบัติตนตามหลักของ
ศีล 5 ว่าตนไม่ได้ทาผิดศีลข้อไหนเลย แต่เหตุใดคนในสังคมจึงรังเกียจเขา เมื่อเขาหาสาเหตุของความประพฤติไม่ดีใน
ปัจจุบันไม่ได้จึงสรุปว่า การที่ตนถูกชาวบ้านรังเกียจมาจากกรรมชั่วที่ ตนได้เคยทาไว้ในอดีตชาติ โดยเขาไม่ได้โทษว่า
เป็นความผิดของคนในสังคมที่เข้าใจผิดตนไปเองโดยที่ไม่ได้ไต่สวน สอบถาม พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน ซึ่งความ
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เชื่อเรื่องกรรมนี้มีอิทธิพลต่อคนที่เชื่อเรื่อกรรมโดยที่เขาจะไม่กล้าคิด ทา พูดสิ่งที่ไม่ดี ในขณะเดียวกันก็จะคิด ทา พูด
แต่สิ่งที่ดีตามคติความเชื่อเรื่องนี้ว่า ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
3.1.2 การปฏิบัติตามหลักศาสนา นวนิยายคาพิพากษา ได้กล่าวถึง ฟัก ยึดมัน่ และปฏิบัติตามหลักศีลทั้งห้า
ข้อในศาสนาพุทธ แต่ด้วยเหตุบางอย่าง ทาให้เขาปฏิบัติตามศีลห้าไม่ได้บางข้อ แต่ข้อที่เหลือเขายังคงปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ดังตัวอย่าง
ฟักกลับมายังกระต้อบ ในหูของเขามีแต่ค้าของหลวงพ่อที่ตักเตือนแว่วอยู่ใน
ใจ เขามีศรัทธาในศีลที่เพิ่งรับมาปฏิบัติ ศีลทั้งห้าข้อนี้เขาเคยปฏิบัติเป็นพื้นฐานของการ
ด้าเนินชีวิตอยู่ก่อนแล้ว ศีลข้อแรกขาดลงเมื่อคราวตีหมาด้า ตายที่หน้าโรงเรียน ตั้งแต่
คราวนั้นก็ไม่เคยขึ้นไปรับใหม่อีกเลย กลับมาต้องละเมิดเสียอีกข้อหนึ่งก็คราวงานศพพ่อ
ที่กินเหล้าเข้าไปแล้วก็กินติดต่อมาเรื่อย ศีลข้อนี้จึงขาดอยู่ตลอดเวลา ยังคงเหลืออยู่สาม
ข้อที่ไม่เคยเสียหาย เขายังไม่เคยลักขโมยของใคร ยังไม่เคยลักลอบได้เสียกับลูกเมียใคร
และยังไม่เคยพูดจาปลิ้นปล้อนโกหกกับใคร....
(คาพิพากษา, 2561, น. 180-181)
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ศีลห้าเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานของชาวพุทธและมีความจาเป็นยิ่งต่อสังคม เพราะศีล
ห้าจะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกัน ส่งผลให้เกิดสันติภาพต่อสังคม เนื่องจากศีล
ห้าเป็นหลักควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ สอนให้คนไม่ละเมิดและเคารพสิทธิ์ในชีวิต ทรัพย์สิน คู่ครอง ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นจริงของผู้อื่น และไม่ทาร้ายตัวเองด้วยการดื่มและเสพสิ่งมึนเมา แต่ด้วยสาเหตุบางประการที่ทาให้ชาวพุทธบางคน
เช่น ฟัก ไม่อาจปฏิบัติตามตนตามศีลบางข้อได้ เพราะถูกกิเลสครอบงา เช่น ความโกรธทาให้ทาร้ายสัตว์ถึงแก่ชีวิต
ความเขลา ขาดสติปัญญาทาให้ฟักดื่มสุราจนติด มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และถูกคนในสังคมรังเกียจ เพราะการ
ละเมิดศีลห้าบางข้อนั่นเอง
สรุปได้ว่า ความเชื่อเรื่องกรรมและการปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าเป็นความเชื่อและหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ชาว
พุทธส่วนใหญ่ในสังคมไทยยังเชื่อและปฏิบัติตาม ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานทางศีลธรรมของสังคมที่มีส่วนช่วยให้คนใน
สังคมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขที่ผู้แต่งนวนิยายเรื่องคาพิพากษาได้นามาสื่อผ่านตัวละครในเรื่องเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงผลดีของความเชื่อเรื่องกรรมและการปฏิบัติตนตามหลักศีลห้า และขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงผลเสียของความ
ไม่เชื่อเรื่องกรรมและการไม่ปฏิบัติตนตามหลักของศีลห้าที่มีส่งผลต่อชีวิตและสังคมหลายด้าน
3.2 ประเพณี ประเพณี เป็นกิจกรรมที่บรรพบุรุษของแต่ละสังคมได้รังสรรค์ไว้และได้สบื ทอดจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั มีความสาคัญต่อสังคมที่บุตรหลานควรอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป ในนวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา ได้สะท้อน
ภาพด้านประเพณีที่เนื่องด้วยพุทธศาสนาไว้อย่างเด่นชัด 2 ประการ คือ ประเพณีงานบวชและประเพณีงานศพดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
3.2.1 ประเพณีงานบวช การบวชเป็นประเพณีหนึ่งในศาสนาพุทธทีส่ ืบทอดต่อมาอย่างยาวนาน คติโบราณ
ไทยถือกันว่า ชายไทยทีน่ ับถือศาสนาพุทธเมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องบวชเป็นพระภิกษุ ชาวไทยพุทธถือว่าการบวช
พระจะทาให้บิดามารดา เครือญาติ และคนร่วมงานได้บุญได้ขึ้นสวรรค์ ประเพณีการบวชพระมีหลายขั้นตอน และการ
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จัดพิธีก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย และตามฐานะของผู้ที่เป็นเจ้าภาพงานบวช ยิ่งผู้ที่บวช
มีฐานะดีมากเท่าไร การจัดงานบวชก็มีความใหญ่โตมากเท่านัน้
นวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา ได้กล่าวถึง ฟัก ยืนดูพิธีบวชพระ เพราะฟักมีความเชื่อเหมือนคนไทยส่วนใหญ่ว่า
เกิดเป็นผู้ชาย สมควรจะได้บวชพระจึงจะถูกต้องตามประเพณีโบราณ แต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสเช่นนั้น ดัง
ตัวอย่าง
ยามเช้ า วัน เสาร์ – อาทิ ต ย์ ถ้า มี งานบวช ฟั กมักจะไปยื นดู ขบวนแห่แหนนาค
วนรอบโบสถ์ เขายืนอยู่นอกก้าแพงมองดูริ้วขบวนเคลื่อนผ่านไป มองดูหญิงชายกรีด
กรายร่ายร้าตามจังหวะกลองยาว ดูเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ แต่งชุดไทยหลากสี เขียนคิ้วทา
ปาก เรียงไล่ขึ้นไปถึงวัยสาว ถือกรวยเทียนเดินผ่าน พ่อนาคขี่คอเพื่อนฝูง ตัวพ่อนาค
ห่อหุ้มด้วยเสื้อคลุม บางสีขาวขลิบทองลวดลายงาม นุ่งขาวห่มขาวอยู่ภายในมือพนมถือ
ดอกบัวและธูปเทียน พ่อสะพายบาตร แบกตาลปัตร แม่เดินอุ้มผ้าไตร พวกพี่น้อง คนแก่
คนเฒ่า คนรู้จักเดินถือของถวายพระอันดับ เครื่องของใช้ของพระใหม่ กาน้้า ปั้นน้าชา
ขัน สบู่ หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ ร่วมด้วยผู้คนในต้าบล รวมเป็นขบวนแห่ที่เ นืองแน่น จนหัว
ขบวนแทบจะเดินบรรจบกับท้ายขบวน
(คาพิพากษา, 2561, น. 106-107)
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงริ้วขบวนการแห่นาคเข้าโบสถ์ที่แสดงให้เห็นผู้คนที่ร่วมขบวนและการทาหน้าที่ใน
การมีส่วนร่วมกับการบวชหลายอย่าง สะท้อนให้เห็นว่า งานบวชเป็นงานที่สาคัญต่อทั้งครอบครัวและสังคม ญาติพี่
น้องที่มาร่วมงาน บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่สะท้อนถึงอุปนิสัยของคนไทย ทุกคนต่างมีความสุข
มีความอิ่มเอิบใจ เพราะคนไทยพุทธเชื่อว่า การบวชจะทาให้ตัวผู้บวช พ่อแม่ รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับบุญ เพราะผู้
บวชจะได้รับการฝึกฝน อบรมให้เป็นคนดี ได้เรียนรู้หลักธรรมคาสอนที่เป็นหลักการดาเนินชีวิตที่ดีงาม และเป็นการ
จรรโลงศาสนาพุทธให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้น คนไทยพุทธจึงได้สืบสานประเพณีการบวชต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
3.2.2 ประเพณีงานศพ ชาวไทยพุทธถือว่าการตายเป็นการสิน้ สุดลงของชีวิตปัจจุบนั แต่ชีวิตยังไม่จบสิ้นที่
ความตาย ยังต้องเกิดตายอีกต่อไป หากบุคคลนั้นยังไม่สิ้นกิเลส และเมื่อมีผู้เสียชีวิตก็จะต้องมีการจัดพิธีศพตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี การจัดงานศพนั้นจะมีความแตกต่างไปตามสถานะของผู้ตายและฐานะของญาติที่เป็น
เจ้าภาพ ส่วนขั้นตอนของงานศพก็จะขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย
นวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา ได้กล่าวถึงกานันยอมได้จัดงานศพให้พ่อ กานันยอมเป็นคนที่มีฐานะจึงจัดงาน
อย่างยิ่งใหญ่ เลี้ยงแขกมากมาย มีมโหรสพ มีการจุดดอกไม้ไฟ ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ดัง
ตัวอย่าง
วันนั้นเป็นงานเผาศพพ่อของก้านันยอม…
ผู้คนหญิงชายมารวมกันที่วัดอย่างหนาแน่น พวกผู้หญิงส่วนใหญ่ใส่เสื้อด้าผ้าถุง
ด้า มีส่วนน้อยใส่เสื้อขาว พวกผู้ชายสวมเสื้อขาวกางเกงด้า มีผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้าน
สวมใส่ไว้เกือบทุกคน แม้แต่ย่าอุ่น ยายอ่อน ปู่โต๊ะก็มีสวมกับเขาด้วยเหมือนกัน บางคน
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จูงลูกหลานมาด้วย มากันหมดแทบทุกหลังคาเรือนก็ว่าได้ มาเพื่อร่วมเผาศพพ่อของ
ก้านันยอม ก้านันนั้นในหน้าที่ก็เป็นใหญ่อยู่แล้วในต้าบล ยังควบต้าแหน่งประธานรุ่น
ลูกเสือชาวบ้านเข้าไปด้วย สร้างความนับถือมากล้นขึ้นมาอีก
(คาพิพากษา, 2561, น. 89)
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการจัดงานศพของผู้ที่มีฐานะ มีหน้าตาทางสังคมหลายอย่างเช่น งาน
ศพในชนบทไทยหลายท้องที่นิยมจัดที่วัด มีการจัดเลี้ยงอาหารคนที่รู้จักกันมาร่วมงานศพเพื่อแสดงความอาลัย การ
แต่งกายในงานศพของคนไทยนิยมใส่ชุดดาหรือขาวดา ถือว่าเป็นให้เกียรติกับคนที่เสียชีวิตและเจ้ าของงานด้วย และ
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการจัดงานศพของชาวพุทธคือ การทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณของผู้ตายตามคติความ
เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดและการทาบุญในศาสนาพุทธว่า ผลบุญที่ญาติพี่น้องร่วมกันจัดงานศพจะส่งผลให้วิญญาณ
ของผู้ตามไปสู่คติภพหรือสรวงสวรรค์
นวนิยาย เรื่อง คาพิพากษา ยังได้กล่าวถึงงานศพของฟู พ่อของฟักที่มีฐานะยากจน ไม่มีสถานะทางสังคมที่จัด
อย่างอย่างเรียบง่าย และไม่มีชาวบ้านคนใดไปร่วมงานศพ เนื่องจากชาวบ้านเข้าใจฟักผิดว่า ฟักมีอะไรกับแม่เลี้ยงของ
ตนจึงพากันรังเกียจ และไม่ยอมมาร่วมงานศพพ่อของฟัก ดังตัวอย่าง
พระชักแถวเดินถือตาลปัตรลงมาแล้ว แน่นอนว่าไม่มีใครมาร่วมงานศพครั้งนี้ ฟัก
ให้นึกสงสัยว่าถ้าพระขัดนิมนต์ได้จะมีพระลงศาลาหรือเปล่าหนอ เป็นครั้งแรกของพระที่
ต้องสวดศพที่เงียบเหงาโดยปราศจากชาวบ้านที่นั่งฟัง นอกจากฟักและสัปเหร่อ เป็น
บรรยากาศที่กระอักกระอ่วนใจ ทั้งผู้ฟังและพระที่สวด ในขณะที่บทสวดก้าลังด้งอยู่นั้น...
(คาพิพากษา, 2561, น. 140)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่เงียบเหงาของงานศพของคนที่มีฐานะยากจน ไม่มีสถานะทางสังคม
ที่เป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีขั้นตอนมากมาย และใหญ่โตเหมือนกับงานศพของคนรวยหรือ คนที่มีสถานะทางสังคม
ประกอบกับชาวบ้านเข้าใจฟักผิดว่า ลักลอบได้เสียกับแม่เลี้ยงของตนโดยไม่ไต่สวน หาความจริงแล้วพากันรังเกียจฟัก
และไม่ยอมมาร่วมงานศพพ่อของฟัก มีเพียงฟักกับสัปเหร่อไข่เท่านั้นที่ช่วยกันประกอบพิธีเผาศพจนสาเร็จ แม้ว่า
บรรยากาศของงานศพกรณีดังกล่าวจะแตกต่างกับงานศพทั่วไปก็ตาม แต่ก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือการอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ผู้เสียชีวิตเพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่ภพภูมิที่ดีตามความเชื่อ และยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู
ของบุตร หลาน ญาติพี่น้องที่ทาให้แก่ผู้ตายเหมือนกัน
สรุปได้ว่า นวนิยายเรื่องคาพิพากษาได้สะท้อนภาพของสังคมชนบทไทยด้านความเชื่อและประเพณีที่เด่นชัดไว้
2 ประการ ได้แก่ ความเชื่อและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธผ่านความเชื่อเรื่องกรรมและการรักษาศีลห้าที่มุ่ง
ควบคุมพฤติกรรมให้คนละชั่ว ทาความดี และประเพณีที่เนื่องด้วยศาสนาพุทธ คือ ประเพณีการบวชพระที่มุ่งให้ผู้บวช
ได้รับการฝึกฝนอบรมตามหลักพระธรรมวินัยสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทาให้ผู้มีส่วนร่วมทุกคนได้บุญ และประเพณี
งานศพที่มุ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สรวงสวรรค์ที่มีความแตกต่างกันไปตามสถานะของผู้ตาย
และฐานะของญาติพี่น้องที่เป็นเจ้าภาพ
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ผลการวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงบทบาทสาคัญของนวนิยาย เรื่อง คาพิพากษาที่ผู้แต่งได้นามาเป็น
เครื่องมือสะท้อนภาพสังคมทั้งในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทไทยที่มีความแตกต่างกันไปตามฐานะทาง
เศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคมทั้งด้านที่อยู่อาศัย การเดินทาง การแต่งกาย อาหาร การกิน ปัญหา อุปสรรคของชีวิต
และสังคมที่แต่ละคนประสบไม่เหมือนกัน รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามที่สร้างเสริมให้ชาวชนบทมีนิสัยเห็นอกเห็น
ใจ มีน้าใจต่อกัน มีความอดทน และกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณ อีกทั้งความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของคนไทย ได้ แก่ ความเชื่อ
เรื่องกรรม และการปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าที่เป็นมาตรการฐานความคุมความประพฤติของคนให้รู้จักเคารพสิทธิ์ ไม่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และประเพณีที่งามของคนไทยพุทธ
ได้แก่ ประเพณีการบวชพระและประเพณีงานศพที่มีความแตกต่างกันไปตามสถานะของผู้ตายและฐานะของเจ้าภาพ
งานศพที่สัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ ทางสังคม แต่มีจุดร่วมกันก็คือ ความต้องการบุญกุศลที่เกิดแก่ผู้กระทาเองและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชนบทไทยในนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์เรื่องคาพิพากษามีประเด็นสาคัญ
ที่จะนามาอภิปรายผล คือ ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตพบว่า ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย และอาหารการกินของคนในชนบท
ไทยจะแตกต่างกันตามฐานะทางเศรษฐกิจ อุปนิสัย และพฤติกรรมของแต่ละคน ด้านการเดินทางที่มีความยากลาบาก
เนื่องจากถนนหนทางยังไม่ได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พบคือ ความเห็นอกเห็นใจ ความมีน้าใจที่คน
ไทยมีให้กันในยามตกทุกข์ได้ยาก ความอดทนที่คนไทยมีต่อสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และความกตัญญูที่คนไทยมี
จิตสานึกรู้ในบุญคุณของคนอื่นที่ทาสิ่งดีงามให้แก่ตนแล้วหาทางตอบแทนคุณโดยไม่หวัง ผลตอบแทน และด้านความ
เชื่อและประเพณีที่เนื่องด้วยศาสนาพุทธ คือ ความเชื่อเรื่องกรรมและการปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าที่เป็นความเชื่อและ
หลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานของชาวพุทธที่มุ่งฝึกควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ละเว้นชั่ว ทาความดี และประเพณีที่เนื่อง
ด้วยศาสนาพุทธคือประเพณีบวชพระที่มุ่งให้ผู้ได้บวชได้รับการฝึกอบรมเป็นคนดี ทาให้ผู้มีส่วนรวม ทุกคนได้บุญ และ
ประเพณีงานศพที่มุ่งอุทิศกุศลนาวิญญาณของผู้ตายสู่สรวงสวรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของตรีศิลป์ บุญขจร (2542,
น. 5-6 ) ที่กล่าวว่า วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคมที่เกิดจากประสบการณ์ ของผู้เขียน และเหตุการณ์ส่วนหนึ่ง
ของสังคมที่เกิดขึ้นได้จริง ความเป็นจริงทางสังคมจึงสอดแทรกอยู่ในวรรณกรรม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ LU
YANWEI (2562) เรื่อง ภาพสะท้อนสังคมไทยในวรรณกรรมเยาวชนทีได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด พ.ศ. 2558 2560 ที่พบว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมเมืองและชนบทจะมีความแตกต่างกันตามสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม
ความเชื่อ มีความเชื่อเรื่องการทาความดี มีการทาบุญ การละเว้นไม่ทาสิ่งทีไม่ดี และประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในสังคมไทยในนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์
เรื่องอื่น ๆ ให้มากกว่านี้ เพื่อให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมไทย ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาให้กว้างขวางมากกว่า
งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตเรื่องนี้
2. ควรศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาในนวนิยายเรื่องคาพิพากษา เช่น การใช้คา การใช้วลี และการใช้ประโยค
เป็นต้น
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“ความเป็นไทย” กับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของสะใภ้ไทยในต่างประเทศ:
กรณีศึกษาช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean”
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a Case Study in the YouTube Channel by Korean Daughter-in-law
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “ความเป็นไทย” กับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของสะใภ้ไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษา
ช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์การรักษา “ความเป็นไทย” ของ
สะใภ้ไทยในต่างประเทศในช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean” 2) วิเคราะห์การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ของสะใภ้ไทยในต่ างประเทศในช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean” โดยคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่ างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือคลิปวิดีโอที่มียอดชมมากที่สุดของช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by
korean” ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 จานวน 5 คลิปวิดีโอ ผลการศึกษาพบว่า ประเด็น
การรักษา “ความเป็นไทย” ของ YouTuber “สะใภ้เกาหลี by korean” มี 4 ด้าน ได้แก่ การใช้ภาษาไทย
อาหารไทย ประเพณี และมารยาทไทย โดย YouTuber สาวได้เสนอผ่านการดาเนินชีวิตประจาวันอีกทั้งยังได้
เผยแพร่ให้ครอบครัวชาวเกาหลีได้รู้จักและได้ซึมซับอย่างลงตัวในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นการสืบสานและรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทยในต่างแดนอย่างชัดเจน และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของ YouTuber “สะใภ้เกาหลี by
korean” พบว่ามี 3 ด้าน คือ ด้านอาหารการกิน การใช้ภาษา และประเพณี ซึ่ง YouTuber สาวได้มีการนา
วัตถุดิบในการประกอบอาหารของประเทศเกาหลีใต้มาปรับใช้กับการปรุงอาหารไทย และ YouTuber สาวยังได้มี
การปรับตัวโดยการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ทั้งนี้ก็เพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวของชาวเกาหลีได้สะดวกขึ้น อีกทั้ง
ยังมีการผสมผสานระหว่างกันด้านประเพณีคือสามีชาวเกาหลีได้เข้าใจในวัฒนธรรมไทยดังนั้นจึงได้เข้าพิธีมงคลสมรส
ตามขนบประเพณีไทยที่บ้านเกิดของ YouTuber สาวในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปิดใจยอมรับความ
แตกต่างของวัฒนธรรมรวมถึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลีผ่านวิถีชี วิตของผู้หญิงไทยที่ทา
หน้าที่ “สะใภ้” ได้อย่างชัดเจน
คาสาคัญ : ความเป็นไทย การผสมผสานทางวัฒนธรรม YouTube สะใภ้ไทยในต่างประเทศ

Abstract
This research aimed to 1) analyze “Thainess” practiced by a Thai daughter-in-law in
abroad shown through the YouTube channel by Korean Daughter-in-law. And 2) to analyze the
integration of Thai culture in abroad shown in the studied channel. Purposive sampling, five
selected video clips most viewed from November 2021 to January 2022, was applied for studying.
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For research findings, four aspects of “Thainess” conservation were observed, including Thai
language usage; Thai food; Thai traditions; and Thai manners. The YouTouber, a Korean daughterin-law, presented the stated Thainess through her daily routine and exposed them to her Korean
family members, showing the continuation and preservation of Thainess in abroad clearly. For
cultural integration, three areas were found, including eating; language usage; and tradition. The
YouTuber applied Korean ingredients to cook Thai dishes. She also learned Korean language and
practiced Korean traditions in her daily life; these assisted in her adaptation to the Korean husband
and family. Likewise, the Korean husband was aware and willingly practiced Thai wedding
ceremony with the YouTuber in her hometown in Thailand. The practice well showed both the
open-mined Thai and Korean and cultural integration through the way of life of a Thai daughter-inlaw in abroad.
Keywords : Thainess, cultural integration, YouTube channel, Korean daughter-in-law

บทนา
มนุษย์ได้กระจายตัวอาศัยและใช้ชีวิตอยู่เป็นกลุ่มชนชาติหรือชนเผ่าตามพื้นที่ต่าง ๆ บนโลกนี้ เนื่องด้วยเหตุ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ฯลฯ ทาให้แต่ละกลุ่มชนชาติหรือชน
เผ่ามีวัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง ภูมิภาคที่มีความใกล้เคียงกันก็จะมีวัฒนธรรมที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และเมื่อ
เวลาผ่านไป วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นของชนชาติต่าง ๆ นั้นก็จะตกทอดไปรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นระบบทางวัฒนธรรมและ
เป็นอัตลักษณ์ของชนชาตินั้น ๆ เมื่อมนุษย์เริ่มมีการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขาย การท่องเที่ยว การ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรม เป็นต้น ต่างก็ทาให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
ในอดีต การที่ชายกับหญิงต่างชาติต่างภาษาได้แต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันถือเป็นเรื่องใหญ่และยากในการใช้
ชีวิตคู่ร่วมกัน เนื่องจากมีอุปสรรคด้านระยะทางที่ไกล อุปสรรคด้านความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน รวมถึงอุปสรรคด้านพฤติกรรมทางสังคมที่
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันเนื่องจากมีพื้นฐานแนวคิดและค่านิยมที่ต่างกัน แต่ในยุคปัจจุบัน มนุษย์ได้สร้างระบบ
คมนาคมและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารให้มีความก้าวหน้า และมีความสะดวกรวดเร็ว ทาให้ การติดต่อสื่อสารกัน
รวมถึงการแต่งงานกับชาวต่างชาติที่มีความต่างทั้งภาษา วัฒนธรรมและศาสนา จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องยากอีกต่อไป
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างต้ อนรับผู้คนจากทั่วโลก ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์
และมีการค้าขายกับต่างประเทศมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ตะวันตกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะระยะหลังสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้าที่ไทยกับประเทศต่าง ๆ (พัชรินทร์ ลาภานันท์
, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และเยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ, 2550, น. 17) ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทย
ได้นาวัฒนธรรมต่าง ๆ ของตนเองเข้า มาในประเทศไทยด้ว ย อันเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทาให้มีการผสมผสานทาง
วัฒ นธรรมระหว่ า งไทยกับต่ างประทศในประเทศไทยอยู่ เสมอ ท าให้คนไทยมีโ อกาสได้ สื่อสารและแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การทางานร่วมกัน การศึกษา หรือการให้บริการต่าง ๆ เป็น
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ต้น ท าให้ช ายกับ หญิงที่ม าจากต่างแดนได้ มีโอกาสพบกันเป็น เพื่อนรวมทั้ง เป็นคู่รักกัน และมีการแต่งงานข้า ม
วัฒนธรรมเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นการแสดงถึงการติดต่อสื่อสารและการทาความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมนั้นมีความ
สะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได้อย่างชัดเจน
คนไทยที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ บางส่วนได้ย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศที่ เป็นบ้านเกิดของคู่
สมรสชาวต่างชาติ คนไทยส่วนนี้จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมต่างประเทศ และยังทาให้เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวติในต่างประเทศ โดยเกิดขึ้นในรูปแบบการดารงชีวิตและการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านวัฒนธรรม ดังที่ อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2547, น. 6) ได้กล่าวไว้ว่า เป็น
การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนความรู้ และวิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติแก่กันและกัน ปรากฏการณ์ลักษณะดังกล่าวมี
มาเนิ่นนาน นับสหัสวรรษและยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนที่มีทั้งความสะดวกและรวดเร็ว
ของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากมาย และกระบวนการผสมผสานข้ามสายพันธ์ทางวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ใหม่ของการ
ต่อรองและสร้างสรรค์ความหมายใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกแห่งวัฒนธรรม (สมสุข หินวิมาน, 2548, น.
429) แต่ในขณะเดียวกัน ชาวไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ยังมีอัตลักษณ์ความเป็นชนชาติไทยติดตัวโดยจะตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจแสดงออกก็ตาม แต่เนื่องจากประเทศได้พัฒนาเพื่อสู่สากลอย่างไม่หยุดยั้ง คนในยุคปัจจุบันได้รับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมต่างประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น อัตลักษณ์ความเป็นไทยของคนไทยบางส่วนเริ่มสูญ
หายไป การรักษา “ความเป็นไทย” จึงเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับคนไทย ดังที่ ศิริพร ภักดีผาสุข (2558) ได้
กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์มีความสาคัญมากต่อมนุษย์และสังคม เพราะมีคุณค่าต่อการค้นหาความหมายว่าตนเองคือใคร
มีรากฐานทางวั ฒนธรรมของชาติอย่า งไร เนื่องจากคนในชาติควรเป็นคนที่สามารถอธิบ ายประวัติความเป็นมา
รากฐานทางวัฒนธรรมของตนเองหรือกลุ่มตน และสามารถอธิบายว่าตนเองหรือกลุ่มตนเป็นใครได้ดีที่สุด
ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน ผู้คนจากทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารและรับข้อ มูล
ข่าวสารกันได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน
ชีวิตประจาวันของผู้คน โดยในปี 2563 แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้มากที่สุด ทั่วโลกมากกว่าหนึ่งพันล้านผู้ใช้
มี 6 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, WeChat และ Instagram ตามลาดับ
ส่วนสื่อ YouTube ถือเป็นแพลตฟอร์มติดอันดับที่สอง มีผู้ใช้มากถึง 2 พันล้านคน (Affde, 2564) โดย YouTube
ถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้ซึ่งไม่มีข้อจากัดใด ๆ สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอที่มีความยาวประมาณ 1 - 20 นาทีหรือ
ตามความเหมาะสมและภาพนิ่งเข้าไป เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ชมทั่วโลกโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงมี
ผู้คนจานวนมากถูกเรียกว่า YouTuber คือคนที่ทาการถ่ายทาคลิปวิดีโอใน content ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Lifestyle
การท่ องเที่ ยว อาหาร เกมส์ เด็ ก หรือความสวยงาม ฯลฯ เพื่ อสร้า งความสนุ กสนาน แบ่ ง ปัน ความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับผู้อื่น และยังเป็นการสร้างรายได้อีกด้วย
YouTuber สาวท่านหนึ่งมีชื่อว่า “ซอ” ได้ทาช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean” คุณซอเป็นผู้หญิงชาวไทย
จังหวัดหนองคายที่ได้แต่งงานและใช้ชีวิตกับสามีชาวเกาหลีและอาศัยอยู่กับครอบครัวของสามีที่ประเทศเกาหลีใต้
ตั้งแต่ปี 2560 จากนั้นคุณซอก็ได้เริ่มสร้างช่อง YouTube ชื่อว่า “สะใภ้เกาหลี by korean” ในปี 2561 เพื่อบันทึก
เรื่องราวในชีวิตประจาวันของซอกับครอบครัวของสามีเกาหลี และแบ่งปันความรู้เรื่องพืชผักสวนครัวที่แตกต่างกัน
ระหว่างไทยกับเกาหลี ซึ่งคุณซอได้มีการรักษาความเป็นไทยในครอบครัวเกาหลีได้อย่างดี อีกทั้งคนในครอบครัวยังได้
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ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ดังที่คุณซอได้เขียนในคาอธิบายในช่อง YouTube ว่า “ต้องขอบคุณครอบครัวของสามี
ไม่ว่าซอจะเป็นคนไทยที่ย้ายมาอยู่เกาหลี เเต่ทุกคนก็ยังให้ความเป็นไทยแก่เรา มีความเคารพซึ่งกันและกัน (ในด้าน
ของวัฒนธรรม) และเข้าใจซึ่งกันและกัน” (สะใภ้เกาหลี by korean, 2565)
ผู้วิจัยในฐานะชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย จึงสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์รายการคลิป
วิดีโอที่นาเสนอชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ จากช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by
korean” เพื่อให้เห็นถึงการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยและการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยในต่างแดน
จากประเด็นต่าง ๆ และผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านรักษาความเป็นตั วตนและการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นแนวทางที่จะช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่มีความกลมกลืนและสันติสุขมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์การรักษา “ความเป็นไทย” ของสะใภ้ไทยในต่างประเทศในช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี
by korean”
2. เพื่อวิเคราะห์การผสมผสานทางวัฒนธรรมของสะใภ้ไทยในต่างประเทศในช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี
by korean”

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการผสมผสานทางวัฒนธรรมและปรากฏการณ์ด้านการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมของชาวไทย สามารถนามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้
การรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ “ความเป็ น ไทย”
ของชาวไทยที่ แ ต่ ง งานข้ า มวั ฒ นธรรม
ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร วิ ถี ชี วิ ต
และการผสมผสานทางวัฒนธรรมเพื่อเข้า
ประเพณี ข องชาวไทยที่ แ ต่ ง งานข้ า ม
กับวัฒนธรรมต่างประเทศ
วัฒ นธรรม มุ มมองที่ มีต่ อปั ญหา และ
- ด้านการใช้ภาษาไทย
การแก้ไขปัญหา
- ด้านอาหาร
- ด้านประเพณี
- ด้านมารยาท
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิตและประเพณี
หลายเรื่อง เช่น งานวิจัยเรื่องวรรณกรรมชาดกพื้นบ้านอีสาน : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ด้านความเชื่วิถีชีวิต ประเพณี
และพิธกีรรม (ราชันย์ นิลวรรณาภา และพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ , 2558) ผลการศึกษาพบว่า ภาพสะท้อนอัตลักษณ์
ด้านอาหารการกินได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อมที่ต้องพึ่งพากัน และอัตลักษณ์ด้านประเพณี
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พบว่ามีประเพณีและพิธีกรรมในรอบชีวิต หรืองานวิจัยย่านไชน่าทาวน์เยาวราช: พื้นที่การนาเสนออัตลักษณ์เชิงซ้อน
ของวัฒนธรรมความเป็นจีนในสังคมไทยร่วมสมัย (นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ , 2558) ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมความเป็นจี นที่นาเสนอ มีอัตลักษณ์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต เช่น อาหารการกิน พิธีกรรมความเชื่อ ที่มีวิธี
นาเสนออัตลักษณ์การผลิตซ้า และอ้างอิงวัฒนธรรมอื่น
ผู้วิจัยยังได้พบงานวิจัยหลายเรื่องได้ศึกษาเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรม เช่น งานวิจัยเรื่องอัตลักษณ์
และการผสมผสานทางวัฒนธรรมในเพลงของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในอีสานตอนใต้ (ดิเรก หงษ์ทอง, 2559) ผล
การศึ กษาพบว่ า มี การผสมผสานระหว่า งวัฒ นธรรมด้ านการใช้ ภาษาและวิ ถีชี วิต ร่วมในกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์เขมรกับ
วัฒนธรรมของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทย ส่งผลให้ยังคงแสดงความเป็นเขมรอย่างเข้มข้น หรื องานวิจัยเรื่องศึกษา
ประเพณีที่ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมในอาเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง (เศรษฐพงศ์ ดาคง, 2544) ผลการศึกษาทาให้เห็นว่า ประเพณีรวมถึงประเพณีการแต่งงานจะทาให้เห็นถึง
ลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวต่างวัฒนธรรมกัน

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การรักษา “ความเป็นไทย” และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของ
สะใภ้ไทยในต่างประเทศในช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean” ซึ่งเป็นรายการที่เริ่มสร้างขึ้นในปี 2561
สร้างโดยหญิงไทยชาวอีสานที่แต่งงานกับชายเกาหลีใต้ และใช้ชีวิตกับครอบครัวของสามีในประเทศเกาหลีใต้ เนื้อหา
ของรายการเน้นเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และกิจวัตรประจาวันของหญิงไทยกับสามีและครอบครัวของ
สามีในประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้ภาษาไทยในการบรรยายเป็นหลัก ช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean” ซึ่งมี
จานวนผู้ติดตามมากว่า 2.1 ล้านคน และวิดีโอของช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean” มียอดการเข้าชมมากกว่า 639
ล้านครั้ง (ข้อมูลสถิติและลาดับช่อง YouTube ในประเทศไทย, 2565) ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่อง YouTube ที่มียอด
ผู้ติดตามอันดับหนึ่งในกลุ่ม YouTuber ที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวชีวิตความเป็นอยู่ของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกศึกษาคลิปวิดีโอของช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean” ที่มียอดเข้าชม
มากที่สุดแบบจัดเรียงตามลาดับความนิยม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 จานวน 5 คลิป
วิดีโอ ได้แก่
ตารางที่ 1 ชื่อรายการ (EP) ใน YouTube ช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean”
ลาดับที่
ชื่อรายการ (EP)
พาเเม่ย่ากับโอป้ากินมาม่าไทยTHครั้งเเรก EP.291 เกลี้ยงหม้อ/มาม่าไทย
1.
ปะทะกิมจิเกาหลี
งานแต่งของซอกับโอปป้า EP.246 จัดขึ้นที่บ้านเกิดหนองคาย บรรยากาศ
2.
อบอุ่นและสนุกสนานมาก
โซ้ยส้มตาหัวไชเท้ากับเเม่ย่าคนเกาหลี/EP. 159/papaya salad เต็มไปด้วย
3.
ผัก เเซ่บที่สุด/Korean
พ่อสามีชวนเพื่อนมากินอาหารไทยฝีมือลูกสะใภ้ /EP.125/คนเกาหลีบอกที
4.
หลังทาอีกนะ/ปลาเเห้ง/เเม่บ้านเกาหลี

ยอดการเข้าชม
มากกว่า
5.1 ล้านครั้ง
มากกว่า
4.8 ล้านครั้ง
มากกว่า
4.4 ล้านครั้ง
มากกว่า
3.7 ล้านครั้ง
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ลาดับที่

ชื่อรายการ (EP)
ทาต้มยากุ้งน้าข้น ให้ครอบครัวเกาหลีกินEP.305 ใส่กุ้งเยอะมาก กลัวทุกคน
กินไม่อิ่ม

5.

ยอดการเข้าชม
มากกว่า
3.6 ล้านครั้ง

ที่มา: YouTube ช่อง “สะใภ้เกาหลี by Korean” 13 มกราคม 2565

ภาพที่ 2 รูปภาพจากแพลตฟอร์ม YouTube ช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean” 13 มกราคม 2565

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่เกี่ยวข้องกับ อัตลั กษณ์และการผสมผสานทางวัฒ นธรรมเพื่ อ
นามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับสะใภ้ไทยในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย คัดเลือกและกาหนด
แพลตฟอร์มเป็น YouTube กาหนดขอบเขตการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
3. สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ ตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) โดยใช้ตารางบันทึกข้อมูล 2
ตาราง คือ ตารางบันทึกข้อมูลการรักษา “ความเป็นไทย” และตารางบันทึกข้อมูลการผสมผสานทางวัฒนธรรม
4. วิเคราะห์ประเด็นการรักษา “ความเป็นไทย” และการผสมผสานทางวัฒนธรรมจากวิดีโอจานวน 5 คลิป
ที่ได้รับการคัดเลือกศึกษาจากช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean”
5. รายงานผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลจากคลิปวิดีโอในช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean” ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวกับการรักษา “ความเป็นไทย” และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของสะใภ้ไทยในเกาหลี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การรักษา “ความเป็นไทย”
การรักษา “ความเป็นไทย” ของช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean” ผู้วิจัยได้พบว่ามี 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการใช้ภาษาไทย อาหารไทย ประเพณีไทย และมารยาทไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1.1 ด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึง “ความเป็นไทย” การใช้ภาษาไทยในการ
พูดสื่อสาร คือ การแสดงออกถึง “ความเป็นไทย” ซึ่งจากการศึกษาคลิปวิดีโอพบว่า YouTuber สาวช่อง “สะใภ้
เกาหลี by korean” ซึ่งเป็นหญิงสาวชาวไทยที่ได้พักอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยการนาเสนอคลิปวิดีโอจะพูด
ภาษาไทยเป็นหลักถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกับสามีและครอบครัวชาวเกาหลีก็ตาม ผู้ดาเนินรายการจะใช้ภาษาไทยในการ
ทักทายตอนเปิดคลิปวิดีโอ ทั้งยังมีคาบรรยายภาษาไทยในการดาเนินรายการด้วย ยกตัวอย่างการแนะนาวัตถุดิบ
ประกอบอาหาร การบรรยายรสชาติของอาหาร การบรรยายความรู้สึก การพูดคุยกับสามี หรือการอาลาตอนจบ
คลิปก็จะมีการใช้ภาษาไทยตลอดทั้งคลิป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
YouTuber สาว: “อันนี้นะคะ เป็นปลาน้้าจืดที่เกาหลีนะคะ เพื่อนพ่อเขาไปจับมานะ
คะ เขาก็เลยเอามาฝากนะคะ ซอก็ว่าลองท้าเป็นปลาตากแห้งดูนะคะ แล้วลองให้พ่ อปู่แม่ย่า
ลองกินดูนะคะว่าชอบหรือเปล่านะคะ เพราะว่าซอก็ไม่เคยท้านะคะ ที่เกาหลียังไม่เคยท้าเลย
นะคะ ก็ครั้งแรกนะคะ เดี๋ยวเราไปท้ากันนะคะ”
(พ่อสามีชวนเพื่อนมากินอาหารไทยฝีมือลูกสะใภ้/EP.125 13 ม.ค. 2565)
จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่า YouTuber สาวชาวไทยคนนี้จะอาศัยใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของสามีชาว
เกาหลีในประเทศเกาหลีใต้ แต่เขาก็ยังคงใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ของตนในการถ่ายทา คลิปวิดีโอ ไม่ว่าจะ
เป็นการทักทายและการบรรยายเพื่อดาเนินรายการ YouTuber สาวได้สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจน และมี
หางเสียงถูกต้องตามมารยาทไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรักษาอัตลักษณ์ “ความเป็นไทย” ด้านภาษาได้เป็นอย่างดี
1.2 ด้านอาหารไทย อาหารไทยถือเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ “ความเป็นไทย” อีกประการหนึ่ง และ
จากการศึ กษาคลิ ป วิ ดี โ อพบว่ า YouTuber สาวช่ อง “สะใภ้ เกาหลี by korean” ได้ มี การท าอาหารไทยที่
หลากหลายเมนูให้กับครอบครัวสามีที่ประเทศเกาหลีใต้ได้รับประทานด้วย เช่น มาม่าไทย ส้มตา ปลาตากแห้ง
และต้มยากุ้ง ถึงแม้ว่าวัตถุดิบการประกอบอาหารจะไม่ครบเหมือนกับอยู่ในประเทศไทย แต่เขาก็มีความพยายามใน
การหาวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
YouTuber สาว: “เราก็จะมาดูนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่จะท้าต้มย้ากุ้งวันนี้นะคะ
ซอไม่แน่ใจว่าซอลืมอะไรหรือเปล่า แต่เครื่องปรุงมันเยอะมาก ๆ เลยนะคะ ที่ซอจะเตรียมใส่
วันนี้มีตะไคร้นะคะ กระเทียม ใบมะกรูดตากแห้งนะคะ เพราะซอไม่มีใบมะกรูดสดนะคะ อัน
นี้เป็นใบมะกรูดตากแห้งที่พ่อกับแม่ซอที่หนองคายตากมาให้ซอตอนช่วงที่ซอกลับไทยค่ะ ก็จะ
เอามาใส่ได้นะคะ ผักชีฝรั่งใช่ไหมคะอันนี้ แล้วก็น้าพริกเผา นม carnation ต้นหอม ผักชี
ข่า หัวหอมแดง น้้ามะนาว พริกสดนะคะ...น้้าปลา...เห็ด กุ้ง...”
(ท้าต้มย้ากุ้งน้า้ ข้น ให้ครอบครัวเกาหลีกินEP.305 13 ม.ค. 2565)
จากตัว อย่า งเห็น ได้ว่า สะใภ้ช าวไทยได้ม ีความพยายามในการทาเมนูต้ม ยากุ้ง ซึ่ง เป็น อาหารไทย ที่ มี
ชื่อเสียงให้กับครอบครัวสามีชาวเกาหลีได้รับประทาน โดยเขามีความตั้งใจในการหาวัตถุดิบและจัดเตรียมวัตถุดิบและ
เครื่องปรุงต่าง ๆ เพื่อทาเมนูต้มยากุ้ง รวมทั้งผักชีที่ YouTuber สาวปลูกขึ้นเองในสวน ใบมะกรูดตากแห้งที่พ่อแม่
เตรียมไว้ให้จากไทย และเครื่องปรุงต่าง ๆ สาหรับการทาต้มยา เพื่อให้ได้รสชาติที่เป็นต้มยากุ้งแบบไทย เพื่อให้
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ครอบครัวสามีชาวเกาหลีได้รับประทานต้มยากุ้งแบบไทยในต่ างแดน ซึ่งถือได้ว่า YouTuber สาวชาวไทยคนนี้ได้
รักษา “ความเป็นไทย” ผ่านการทาอาหารไทยได้อย่างชัดเจนและดีเยี่ยม
1.3 ด้านประเพณีไทย ประเพณีหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ยึดถือและปฏิบัติเป็นแบบแผนและมีการสืบทอดและ
ปฏิบัติกันมารุ่นสู่รุ่น จากการศึกษาคลิปวิดีโอช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean” พบว่า คลิปวิดีโอ “งานเเต่งของซอ
กับโอปป้า EP.246” ได้จัดงานแต่งงานขึ้นที่บ้านเกิดของ YouTuber สาว อยู่ที่จังหวัดหนองคาย โดยการจัดงานมี
บรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสนุกสนานมาก และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง ประเพณีไทยได้อย่างชั ดเจน ดั ง
ตัวอย่างต่อไปนี้
YouTuber สาวซึ่งเป็นสะใภ้ชาวไทยกับสามีชาวเกาหลีได้เข้าพิธีมงคลสมรสแบบเรียบ
ง่ายตามประเพณีของบ้านเกิดฝ่ายหญิงไทยที่จังหวัดหนองคาย ภาคอีสานของประเทศไทย งาน
แต่งจัดขึ้นที่บ้านของฝ่ายหญิง ญาติพี่น้องฝ่ายหญิงหลายคนได้รวมตัวกันมาช่วยจัดเตรียมอาหาร
ส้าหรับวันงาน โดยมีอาหารที่นิยมทานกัน เช่น เนื้อวัวตุ๋น ในวันงานมีการสวดมนต์ เจ้าบ่าว
เจ้าสาวและผู้คนที่มาร่วมงานนั่งคุกเข่าล้อมพานบายศรีสู่ขวัญ ร่วมกันสวดมนต์ หลังจากการ
สวดมนต์ผู้คนในงานมีการน้าสายสิญจน์อันเป็นสิริมงคลมาผูกให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมให้ค้า
อวยพร เจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบไหว้ผู้ใหญ่ จากนั้นมีการตั้งโต๊ะร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
และมีการร้องร้าท้าเพลงระหว่างงานแต่ง
(งานเเต่งของซอกับโอปป้า EP.246 13 ม.ค. 2565)
จากตัวอย่างเห็นได้ว่า YouTuber สาวได้มีรักษา “ความเป็นไทย” ไว้ได้อย่างดี ถึงแม้ว่า YouTuber สาว
จะเป็นสะใภ้ของชาวเกาหลีแล้ว แต่ก็ยังได้พาสามีชาวเกาหลีมาจัดงานแต่งงานที่บ้านเกิดของตนโดยได้จัดพิธีงานแต่ง
แบบเรียบง่ายตามประเพณีไทย จึงทาให้ผู้ชมได้เห็นถึงบรรยายกาศที่อบอุ่นและสนุกสนานในงานแต่งงาน อีกทั้งยัง
ได้ซึมซับถึงประเพณีไทยที่มีคุณค่าอัน ดีงามที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีต่อ ผู้ใหญ่ เช่น การกราบเพื่อเป็นการขอบคุณ ผู้มี
บุญคุณที่ได้เลี้ยงดูแลและเอ็นดูมาโดยตลอด เป็นต้น ซึ่ง ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างในการรักษาประเพณีไทยได้เป็นอย่าง
ดี
1.4 ด้านมารยาทไทย มารยาทไทยถือเป็นการแสดงถึงความเป็นไทยอีกประการหนึ่ง เช่น การยิ้ม การไหว้
และการพูดด้วยน้าเสียงที่อ่อนโยน จากการศึกษาคลิปวิดีโอช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean” พบว่า YouTuber สาว
เป็นได้ปฏิบัติตนได้อย่างสุภาพและมีมารยาทในแบบไทยที่ได้ถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมได้เห็น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตอนเปิดคลิป
YouTuber สาว: “สวัสดีค่ะ สะใภ้เกาหลี by Korean พบกับซอนะคะ วันนี้นะคะ
ซอก็พาทุกคนมาตาส้มตานะคะ”
ตอนปิดคลิป
YouTuber สาว: “เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ (ไหว้) สวัสดีค่ะ”
(โซ้ยส้มต้าหัวไชเท้า กับเเม่ย่าคนเกาหลี/EP.159 13 ม.ค. 2565)
จากตัวอย่างข้างต้นพบได้ YouTuber สาวเป็นหญิงสาวชาวไทยชื่อ “ซอ” ได้มีการพูดทักทายผู้ชมด้วยการ
พูดว่า “สวัสดีค่ะ ” และมีการแนะนาตัวเอง โดยระหว่างการถ่ายทาคลิปวิดีโอ YouTuber สาวชาวไทยยิ้มแย้ม
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แจ่มใสอยู่ตลอดทั้งในขณะพูดบรรยายหรือขณะพูดคุยกับคุณแม่ของสามี และเมื่อเวลาจบตอนท้ายของคลิปวิดีโอ ก็
ยัง มีการยกมือไหว้พ ร้อมกับ กล่า วคาอาลาผู้ช ม ด้ว ยน้าเสีย งที่อ่อนหวานไม่แข็งกระด้าง มีความเป็นธรรมชาติ
YouTuber สาวได้มีการใช้คาว่า “คะ” “ค่ะ” “นะคะ” จบท้ายประโยคเสมอ ถือเป็นการแสดงถึงมารยาทไทยในการ
ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้ เป็น อย่า งดี ถือได้ว่า YouTuber สาวที่เป็น สะใภ้ไ ทยที่
แต่งงานกับชาวเกาหลีก็ยังคงสามารถรักษา “ความเป็นไทย” ด้านมารยาทไทยได้เป็นอย่างดี
2. การผสมผสานทางวัฒนธรรม ในคลิปวิดีของช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean” ผู้วิจัยพบว่า YouTuber
สาวซึ่งเป็นหญิงสาวชาวไทยที่ได้แต่งงานกับผู้ชายชาวเกาหลีและยังได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้มีการปรับตัว
และยอมรับวัฒนธรรมเกาหลีได้อย่างลงตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของชาวเกาหลีได้อย่างมี
ความสุขและสบายใจ อีกทั้งครอบครัวของสามีชาวเกาหลีเอง ต่างก็ได้เข้าใจและเปิดใจยอมรับ “ความเป็นไทย”
ของสะใภ้ชาวไทยพร้อมปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกัน จึงทาให้มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นภายในครอบครัว
ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านอาหารการกิน ด้านการใช้ภาษา และด้านประเพณี โดยมีผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านอาหารการกิ น เมื่ออาหารไทยได้ไปเป็นที่รู้จักยังต่างประเทศ และได้ไปอยู่ในต่างประเทศ ก็มี
ข้อจากัดในเรื่องการหาวัตถุดิบ ขาดเครื่องปรุงแบบไทย ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ เครื่องปรุง
บางอย่างเพื่อที่จะสามารถนาไปประกอบอาหารไทยให้สมบูรณ์ที่สุด จากการศึกษาคลิปวิดีโอพบว่า YouTuber สาว
ได้ทาเมนูอาหารไทยให้กับสามีและครอบครัวชาวเกาหลีได้รับประทานอยู่บ่อยครั้ง เช่น ส้มตา เป็นต้น ซึ่งในคลิป
วิดีโอ “โซ้ยส้มตาหัวไชเท้า กับเเม่ย่าคนเกาหลี /EP.159/papaya salad เต็มไปด้วยผัก เเซ่บที่สุด/Korean” ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
YouTuber สาว: “วันนี้นะคะ ซอก็พาทุกคนมาต้าส้มต้านะคะ เป็นส้มต้าหัวไชเท้านะ
คะ เป็นหัวไชเท้าต่างประเทศ คือจะหัวใหญ่มีกลิ่นที่อ่อนกว่าของเมืองไทยนะคะ แต่ยังไงเราก็
จะน้าไปแช่น้าก่อนนะคะ สับให้เป็นเส้นมะละกอที่เราต้องการ และก็น้าไปแช่น้าจนกว่ากลิ่น
ของหัวไชเท้าหายจนหมดเกลี้ยงไปนะคะ...”
(แม่สามีมานั่งทานส้มต้าด้วยกัน)
YouTuber สาว: “ปกติแม่ไม่กินหวานนะคะ ไม่กินเผ็ดมาก อันนี้มีทุกอย่างเลยค่ะ
เพราะซอต้าทั้งหมด 3 รส เผ็ด เปรี้ยว หวาน”
แม่สามี: “อร่อย(ภาษาเกาหลี)”
(โซ้ยส้มต้าหัวไชเท้า กับเเม่ย่าคนเกาหลี/EP.159 13 ม.ค. 2565)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า YouTuber สาวชาวไทยได้นาอาหารไทยไปผสมผสานกับวัฒนธรรมเกาหลีได้
อย่างลงตัว โดยมีการใช้วัตถุดิบประกอบอาหารของเกาหลี คือ นาหัวไชเท้ามาใช้แทนมะละกอในการทาเมนูส้มตาที่
เกาหลี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่ขาดแคลนในต่างแดน เนื่องจากที่ประเทศเกาหลีใต้ผลมะละกอมี
ราคาค่อนข้างสูง และในขณะเดียวกัน คุณแม่ของสามีไม่ทานอาหารรสจัด แต่ก็ยังมานั่งรับประทานส้มตาร่วมกันกับ
สะใภ้ชาวไทยและชมว่า “อร่อย” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการปรับตัวในเรื่องอาหารการกิน และได้
เปิดใจยอมรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมด้านอาหารซึ่งกันและกัน จึงทาให้ครอบครัวเกิดบรรยายกาศในการ
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รับประทานอาหารที่อบอุ่นและมีความสุข ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่น่าสนใจอีก
ประการหนึ่ง
2.2 ด้านการใช้ภาษา ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่พูดภาษาเกาหลีเป็นหลัก เมื่อผู้หญิงไทยแต่งงานกับ
ผู้ชาวเกาหลีอีกทั้งหญิงไทยยังได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาเกาหลี
เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวให้เข้าใจ และสามารถเข้ากับสังคมของชาวเกาหลีได้ จากการศึกษา
คลิปวิดีโอพบว่า YouTuber สาวช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean” ได้มีการใช้ภาษาไทยประกอบการบรรยายในคลิป
วิดีโอเป็นหลัก อีกทั้ง YouTuber สาวได้มีการศึกษาเรียนรู้ภาษาเกาหลีไปด้วยโดยผู้ชมก็จะได้ยิน YouTuber สาวพูด
ภาษาเกาหลีเป็นคา ๆ ระหว่างการสนทนากับสามีหรือคุณพ่อคุณแม่ของสามี อีกทั้งยังมีการนาคาศัพท์ภาษาไทยที่
เกี่ยวกับอาหารการกิน อุปกรณ์ของใช้ กิริยา คาสรรพนาม หรือคาศัพท์ต่าง ๆ มาใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันโดยได้
แปลเป็นภาษาเกาหลีพร้อมคาอ่านภาษาเกาหลี และมีคาบรรยายขึ้นบนจอเพื่อนาเสนอต่อผู้ชม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างคาศัพท์ภาษาไทยและภาษาเกาหลีที่ปรากฏในคลิปวิดีโอช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean”
ภาษาไทย
ภาษาเกาหลี
คาอ่าน
ภาษาไทย
ภาษาเกาหลี
คาอ่าน
ไข่
ดเยรัน
ไข่ลวก
ซูรัน
계란
수란
ต้นหอม
แทพา
ผักชี
โคซู
대파
고수
มะเขือ
คาจี
ถั่ว
คง
가지
콩
กระเทียม
มานึล
เห็ด
พอซอด
마늘
버섯
กุ้ง
แซอู
ปลา
แซงซอน
새우
생선
น้าตาล
ซอลทัง
เกลือ
โซกึม
설탕
소금
ส้มตา
สมตัม
กิมจิ
กิมชิ
쏨땀
김치
ล้าง
ซิซอโย
หั่น
ชัลราโย
씻어요
잘라요
แม่ย่า
ชิออมอนี
สามี
นัมพยอน
시어머니
남편
เล็ก
ชากาโย
ใหญ่
คอโย
작아요
커요

ที่มา : 5 คลิปวิดีโอที่มีการเข้าชมมากที่สุดช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by Korean” 13 มกราคม 2565
นอกจากนี้ ในคลิปวิดีโอยังได้ยินการสนทนาด้วยภาษาเกาหลีสั้น ๆ ระหว่าง YouTuber สาวไทยกับ
ครอบครัวชาวเกาหลีอยู่เป็นระยะด้วย จึงสรุปได้ว่า ผู้หญิงไทยที่เป็นสะใภ้ของชาวเกาหลีเมื่อได้ไปอยู่ กับครอบครัว
สามีที่ประเทศเกาหลีใต้แล้ว ก็ได้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษา โดย YouTuber สาวได้มี
การเรีย นรู้ภ าษาเกาหลีเ พิ่ม เติม เพื่อ ใช้ในชีวิต ประจาวัน และสะดวกใน การสื่อสารกับสามีและครอบครัวชาว
เกาหลีในประเทศเกาหลีใต้ YouTuber สาวยังได้มี การเสนอคาศัพท์ภาษาไทยและคาศัพท์ภาษาเกาหลีมาจับ คู่
เปรียบเทียบเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และการท่องจา ซึ่งถือเป็นทบทวนความรู้และยังทาให้ผู้ชมชาวไทยสามารถเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาเกาหลีพร้อมกับชมคลิปวิดีโอไปด้วย จึงถือได้ว่าสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ด้านการใช้ภาษาได้อย่างชัดเจน
2.3 ด้านประเพณี ประเพณีถือเป็นแบบแผนหรือรากฐานของมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้ยึดถือและปฏิบัติ
กันมาเป็นเวลานาน ซึ่งผู้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมก็จะยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีที่แตกต่างกัน ซึ่งการอยู่
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ร่วมกันของผู้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมต่างประเพณีกันนั้น จึงต้องมีการเคารพ และยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
จากการศึกษาคลิปวิดีโอพบว่า YouTuber สาวช่อง “สะใภ้เกาหลี by korean” เป็นสาวชาวไทยที่ได้อาศัย
ร่วมกันกับครอบครัวของชาวเกาหลี ต่างมีการเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้มี
การปรับ ตั ว เข้า หากัน เห็น ได้ จ ากคลิ ป วิ ดี โ อ “งานเเต่ ง ของซอกั บ โอปป้ า EP.246” ที่ ไ ด้ จั ด ขึ้น ที่ บ้ า นเกิด ของ
YouTuber สาวที่จังหวัดหนองคาย ได้มีบรรยากาศที่อบอุ่นเเละเป็นกันเองอย่างมาก ถือเป็นพิธีแต่งงานที่จัดขึ้ น
แบบเรียบง่ายตามประเพณีไทย อีกทั้งครอบครัวของฝ่ายชายได้เดินทางจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมพิธีงาน
แต่งงานด้วย โดยทั้งเจ้าบ่าวชาวเกาหลีและเจ้าสาวชาวไทยได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีไทยได้อย่างอบอุ่น เช่น
การร่วมพิธีสวดมนต์ การกราบไหว้ผู้ใหญ่เพื่อรับพรจากผู้ใหญ่ การผูกข้อมือสายสิญจน์ เป็นต้น ซึ่งพ่อแม่ชาวกาหลี
ของเจ้าบ่าวก็ได้มีส่วนร่วมในพิธีแบบไทย ๆ ด้วย เช่น นั่งคุกเข่าฟังสวดมนต์ ร่วมผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ให้กับบ่าว
สาว ดังภาพที่ 2 และร่วมรับประทานอาหารแบบไทย ๆ อีกทั้งคุณแม่ชาวเกาหลียังได้ร่วมกันเต้นราอย่างสนุกสนาน
ในงานมงคลสมรสครั้งนี้ด้วย

ภาพที่ 3 ตัวอย่างคลิปวิดีโอ งานแต่งของซอกับโอปป้า EP.246
จากการศึกษาข้อมูลสรุปได้ว่า การที่ YouTuber สาวได้พาครอบครัวสามีชาวเกาหลีมาเข้าร่วมพิธีงาน
แต่งงานที่บ้านเกิดของตนเองในประเทศไทย ช่วยทาให้ครอบครัว สามีชาวเกาหลีได้เข้าใจถึงประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยที่ ดีงามของไทยมากยิ่งขึ้น โดยผ่า นการมีส่วนร่วมของประเพณี ไทยอย่างใกล้ชิด และยังได้แสดงให้เห็นว่ า
ครอบครัวสามีชาวเกาหลีได้เปิดใจยอมรับความเป็นไทยของสะใภ้ชาวไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้มีการปรับตัว
เพื่อให้เข้ากับประเพณีไทย และได้เข้าใจถึงความแตกต่างของขนบธรรมเนียมและประเพณี ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ไม่เป็น
อุปสรรคในการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวสามีเกาหลีและสะใภ้ชาวไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นตัวอย่างของการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมระหว่างสะใภ้ชาวไทยกับครอบครัวชาวต่างชาติได้อย่างดี

สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การรักษา “ความเป็นไทย” และการผสมผสานวัฒนธรรมของสะใภ้
ไทยในต่างประเทศในช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean” ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นการรักษา “ความ
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เป็นไทย” ของ YouTuber สาว “สะใภ้เกาหลี by korean” มีด้านการใช้ภาษาไทย คือใช้ภาษาไทยในการดาเนิน
รายการ แนะนาสิ่งของต่าง ๆ การบรรยายความรู้สึก และสื่อสารกับครอบครัวชาวเกาหลีด้วยคาภาษาไทยง่าย ๆ
ด้านอาหารไทย มีการประกอบเมนูอาหารไทยหลายอย่างในครอบครัวเกาหลี ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่เป็นเอกลัษณ์ของ
คนไทย ด้านประเพณีไทย มีการจัดพิธีมงคลสมรสตามขนบธรรมเนียมไทยที่บ้านเกิดของ YouTuber สาวในประเทศ
ไทย และด้านมารยาทไทย YouTuber สาวได้มีการพนมมือไหว้เพื่อทักทายผู้ชม การใช้คาพูดที่สุภาพ มีอีกทั้งยัง
หน้าตายิ้มแย้มขณะสื่อสารกับผู้ชมและคนรอบตัว โดย YouTuber สาวได้นาเสนอผ่านการดาเนินชีวิตประจาวันใน
ครอบครัวชาวเกาหลีทาให้เห็นถึงอัตลักษณ์ “ความเป็นไทย” ของสะใภ้ชาวไทยในต่างแดนได้อย่างชัดเจน ซึ่งได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิศิษฎ์ คุณวโรตม์ (2546, น. 306-307) ที่ได้กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก
ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอย่าง คือเราจะแสดงตัวตนหรือยอมรับอัตลักษณ์ที่เราเลือก ความสาคัญของ
การแสดงตนคือ การระบุได้ว่า “ฉันเป็นใคร” เรามีอัตลักษณ์เหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากคนกลุ่ม
อื่นอย่างไร และสอดคล้องกับราชันย์ นิลวรรณาภา และพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องวรรณกรรม
ชาดกพื้นบ้านอีสาน: ภาพสะท้อน อัตลักษณ์ด้านความเชื่วิถีชีวิต ประเพณีและพิธีกรรม โดยผลการศึกษาพบว่า
ด้านภาพสะท้อนอัตลักษณ์ด้านอาหารการกินได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อมที่ต้องพึ่งพากัน
และอัตลักษณ์ด้านประเพณีพบว่ามีประเพณีและพิธีกรรมในรอบชีวิต
ในประเด็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมของช่อง YouTube “สะใภ้เกาหลี by korean” พบว่ามีด้าน
อาหารการกิน มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ เครื่องปรุงบางอย่างเพื่อที่จะสามารถนาไปประกอบเมนูอาหารไทยให้
สมบูรณ์ที่สุด ด้านการใช้ภาษา มีการเรียนรู้และการนาเสนอภาษาเกาหลีคู่กับภาษาไทยตลอด และด้านประเพณี มี
การพาครอบครวชาวเกาหลีไปเข้าร่วมงานมงคลสมรสในประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจและซึมซับวัฒนธรรมไทย ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการเปิดใจยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมรวมถึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและ
เกาหลีผ่านวิถีชีวิตของผู้หญิงไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของดิเรก หงษ์ทอง (2559) เรื่อง อัต
ลักษณ์และการผสมผสานทางวัฒนธรรมในเพลงของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในอีสานตอนใต้ ที่มีผลการศึกษาพบว่า
มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมด้านการใช้ภาษาและวิถีชีวิตร่วมในกลุ่มชาติพันธุ์เขมรกับวัฒนธรรมของผู้พูดภาษา
เขมรถิ่นไทย ส่งผลให้ยังคงแสดงความเป็นเขมรอย่างเข้มข้น

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งต่อไปสามารถวิเคราะห์คลิปวิดีโอของช่อง Youtube “สะใภ้เกาหลี by korean” ในด้าน
อื่น เช่น ด้านการปรับตัว ด้านคุณค่า
2. การศึกษาครั้งต่อไปสามารถวิเคราะห์การรักษาความเป็นไทยและการผสมผสานทางวัฒนธรรมของสะใภ้
ชาวไทยในต่างประเทศจากคลิปวิดีโอของช่อง Youtube ช่องอื่น เช่น ช่อง “กินไปไทยหรั่ง” ช่อง “ไหมไทย ใน
ฝรั่งเศส”
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระ
เกียรติ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ และการสังเกตจากการอัดวิดีโอการเรียนการสอนใน
Microsoft Teams โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน จานวน 15 คนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทย
จานวน 5 คนและนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการเรียน
การสอนออนไลน์ มีลักษณะแบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 1) ด้านความเป็นทางการ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับ
อาจารย์ผู้สอนชาวไทยมีระยะห่างเชิงอานาจไม่สูง มีการสอบถามแสดงการโต้แย้ง และแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งสองฝ่าย
มีความเคร่งคัดเรื่องเวลาเหมือนกัน 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งสองมีความคาดหวังในการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและความเป็นกันเอง 3) ด้านพฤติกรรมการแสดงออก ผู้เรียนชาวจีนมีความหวังอยากแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น ไม่มีความกดดันแต่ติดปัญหาทางด้านภาษา ส่วนผู้สอนชาวไทยก็มีความหวังอยากให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น สอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้กัน 4) ด้านการปรับตัว ทั้งสองฝ่ายมีความตื่นเต้นกับสิ่งที่แปลกใหม่ นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนมักจะมีการปรับตัวด้านพื้นฐานการใช้ภาษาไทย การเรียนรู้และสื่อสารผ่านออนไลน์กับอาจารย์
ผู้สอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาไทยกับเพื่อนไทย ส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวไทยจะปรับตัวเรียนรู้
วัฒนธรรมและภาษาจีนกับลูกศิษย์ ปรับแผนการสอนและเนื้อหาให้เหมาะสม
คาสาคัญ : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การเรียนการสอนออนไลน์ การปรับตัว นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน

Abstract
The objective of this research was to analyze cross-cultural communication in online
teaching and learning among Chinese exchange students in Guangxi University of Foreign
Languages with Thai instructors Huachiew Chalermprakiet University. By using a qualitative research
method, collecting data by interviewing answering and observations from teaching video recordings
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in Microsoft Teams. The group of informants consisted of 15 Chinese exchange students and 5 Thai
instructors. The results were presented by descriptive analysis. The results showed that Crosscultural communication in online teaching is divided into 4 dimensions: 1) Official, Chinese
exchange students and Thai instructors had not high power distance, asking questions,
demonstrating arguments and exchanging knowledge. Both sides have the same time strictness. 2)
In relation to each other, Both had expectations of building a good relationship and friendliness 3)
Behavioral expression, Chinese students hope to express their feelings and opinions. There were
no pressure, but there was a language problem. As for Thai instructors, there were hope for
students to express opinions, ask questions, and exchange knowledge. 4) Adjustment, Both parties
were excited about the new thing. Chinese exchange students usually had a basic Thai language
adjustment. Learning and communicating online with teachers. and exchange learning culture and
Thai language with Thai friends As for Thai instructors, they will adapt to learn Chinese culture and
language with their students. Optimize lesson plans and content.
Keywords : Cross-cultural communication, online teaching, Adaptation, Chinese exchange students

บทนา
สถานการณ์ โควิด - 19 ถือเป็นวิกฤตภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสังคม
เศรษฐกิจและการศึกษา โดยเฉพาะมีผลกระทบต่อการศึกษา หนักศึกษาไม่ส ามารถกลับ ไปเรีย นที่ห้องเรีย นได้
ส่วนนักศึกษาที่เรียนภาษาต่างประเทศก็ไม่สามารถเดินทางไปประเทศเจ้าของภาษาได้ ในช่วงสถานการณ์ โควิด - 19
หลายมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปลี่ยนจากการสอนออฟไลน์เป็นการสอนออนไลน์ ในปัจจุบัน
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การศึกษาและการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสอน
ออนไลน์ แ ตกต่ า งจากการสอนออฟไลน์ แ บบเดิ ม ๆ เป็ น เรี ย นผ่ า นทางอิ น เทอร์เ น็ ต ผ่ า นโปรแกรมต่ า ง ๆ เช่ น
Microsoft Teams, Zoom Meeting และ VooV Meeting เป็นต้น ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544, น.87 - 94)
กล่าวว่าการเรียนการสอนออนไลน์เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียน
การสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยประยุกต์ใช้
คุณสมบัติแ ละทรัพ ยากรของเวิล ด์ไ วด์เ ว็บ ในการจัด สภาพแวดล้อ มที่ส่ง เสริม และสนับ สนุน การเรีย นการสอน
อย่างไรก็ตาม แม้ การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถจัดได้อย่างสะดวก แต่มีผลต่อบุคคลที่
เรียนภาษาทาให้ห่างไกลจากสภาพแวดล้อมทางภาษาไม่ได้อยู่กับวัฒนธรรมรอบ ๆ ทาให้บุคคลที่เรียนภาษาและ
วัฒนธรรมไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
การสื่อสารต่างวัฒนธรรมเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีภูมิหลังภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในด้ าน
ต่าง ๆ เช่น ภาษา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ศาสนา ค่านิยม ทัศนคติและระบบทางสังคมที่แตกต่างกัน ดังที่ เมตตา วิ
วัฒนานุกูล (2559, น.250) ได้กล่าวถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศว่า การสื่อสาร
ข้ า มวั ฒ นธรรมมี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ โ ดยเฉพาะมี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การเรี ย นการสอน
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ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากผู้เรียนและผู้สอนมีเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจาเป็นต้องเผชิญกับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและอุปกรณ์ต่า ง ๆ โดยมีผ ลกระทบต่อการเรียนการสอนและอาจสร้างความขัดแย้งทาง
วัฒ นธรรม หากในการเรีย นการสอนออนไลน์ ผู้ เรียนและผู้ สอนไม่ เข้าใจกับความแตกต่ างทางวัฒ นธรรม ภาษา
ความคิดและค่านิยมต่างฝ่ายมักจะเกิดปัญหาทางด้านการสื่อสารกัน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น สอบถามและการเรียน
การสอนไม่มีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น การเข้าใจวัฒนธรรมตรงกัน ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับทักษะการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนกทางวัฒนธรรมและระดับการปรับตัว ดังที่ เมตตา วิวัฒนานุกูล
(2559, น.20 - 23) ยังได้กล่าวอีกว่า การมีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถใช้ภาษาของเจ้าของวัฒนธรรมได้ย่อมช่วย
ลดปัญหาความขัดแย้งและช่วยให้การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมได้ง่ายขึ้น ความสามารถในการสื่อสารกับเจ้าของ
วัฒนธรรมมาก ย่อมมีโอกาสช่วยลดการปิดกั้นตัวเองและลดความตระหนกทางวัฒนธรรมจึงทาให้สามารถเรียนรู้ภาษา
และสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น
จากการสารวจงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการเรียนการสอนเบื้องต้น พบงานวิจัยของ สรัลนันท์ ภูมิ
ชิษสานันท์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง“ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการเรียน : กรณีศึกษาผู้เรียนชาวไทยและผู้สอน
ชาวสเปนในชั้น เรีย นภาษาสเปนระดับ อุด มศึกษาในประเทศไทย” พัช ราภา เอื้อ อมรวนิช (2559) ศึกษาเรื่อง
“การศึกษาปัญหาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและแนวทางการปรับตัวของอาจารย์ต่างชาติกับนักศึกษาไทย” พรพะ
เยาว์ ก๋งเม่ง (2556) ศึกษาเรื่อง“ความสามารถทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการปรับตัวของนักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัยรังสิต” แลพะ พัชราภา เอื้ออมรวนิช (2556) ศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนักศึกษาจีนที่เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” และภัทรพร หิรัญภัทร์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง“การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนภาษาที่สอง” ดังที่กล่าวมาเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมการเรียนการสอน
ภาษา นอกจากยัง นี้ยัง พบงานวิจัย ที่ศึก ษาเกี่ย วกับ การปรับ ตัว การศึก ษาข้า มวัฒ นธรรม ดัง ที่ จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องปรากฎว่ามีศึกษาทางด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและกาปรับตัวทางการสื่อสารวัฒนธรรม ยังไม่
พบว่ามีผู้ใดได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการเรียนการสอนออนไลน์
การศึกษาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม มีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนกับผู้สอนมี
ความเข้าวัฒนธรรมตรงกัน ทาให้การเรียนการสอนในชั้นเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะชาวจีนที่
ศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และยังเป็นผู้ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนและประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนชาวไทย จึงมีความสนใจศึกษาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อสามารถนา
ผลการศึกษาไปปรับใช้ได้ในการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อวิ เคราะห์ก ารสื่ อสารข้ า มวั ฒ นธรรมในการเรี ย นการสอนออนไลน์ ข องนั กศึ กษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีกับผู้สอนชาวไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
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1. ขอบเขตด้ านพื้นที่ และเวลา การวิ จัย ครั้ง นี้ ผู้วิ จัยได้ กาหนดขอบเขตด้า นพื้น ที่คือ การเรียนการสอน
ออนไลน์บนระบบ Microsoft Teams ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยกาหนดช่วงเวลาที่นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ 2564 – เดือน
มีนาคม พ.ศ.2565
2. ขอบเขตด้านบุคคล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีที่เรียนผ่าน
ระบบ Microsoft Teams จานวน 15 คนและอาจารย์ผู้สอนชาวไทยประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่สอนผ่านระบบ Microsoft Teams จานวน 5 คน

วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การปรับตัวและการจัดการเรียน
การสอนสาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ด้วยการตั้งคาถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านความเป็นทางการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน ด้านพฤติกรรมการแสดงออกและด้า นการปรับ ตัว เพื่อให้
แบบสัมภาษณ์มีคุณภาพได้นาคาถามสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นมาให้อาจารย์ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาสัม ภาษณ์และ
ภาษาที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสอดคล้องทุกด้าน
3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสัมภาษณ์และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ
4. วิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรมในการเรี ย นการสอนออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและ การ
วิเคราะห์ใช้วิธีการวิจัย เชิง คุณ ภาพเก็บ ข้อมูล ด้ว ยการสัม ภาษณ์และการสัง เกตจากวิดีโ อที่บัน ทึกการเรีย นการ
สอนใน Microsoft Teams
5.นาเสนอการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

กรอบแนวคิดของงานวิจัย
1. กรอบแนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อ สารข้า มวัฒ นธรรมเป็น การเน้น การสื่อสารระหว่า ง
บุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่ างกัน โดยอาจเป็นความแตกต่างเพียงระดับวัฒนธรรมย่อย เช่น ภาษา ค่านิยม อาชีพ
ฐานะ เพศ ฯลฯ ในการเข้าใจกระบวนการและประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จึงจาเป็นต้องเข้าใจ
ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการสื่อสารและองค์ประกอบภายนอกอื่น ๆ อย่างเป็นองค์รวม การมี ความรู้
องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการสื่อสารจะมีการช่วยลดปัญหาการสื่อสารภาษาที่แตกต่างกันในวัฒนธรรมต่าง ๆ
และสร้างความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น ยังมีการช่วยลดปัญหาการปรับตัวเข้าไปสู่วัฒนธรรมที่แตกต่างจากตน ลดความ
ตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม สร้างทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมต่างจาก
ตนได้อย่างมีความสุขและอย่างมีประสิทธิภาพ (เมตตา วิวัฒนานุกูล, 2559, น.29)
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2. กรอบแนวคิดระยะห่างเชิงอานาจ มิติระยะห่างเชิงอานาจเป็นการวัดระดับความเท่าเทียมและสถานะของ
คนในสังคม ผู้ที่มีระยะห่างเชิงอานาจสูง ผู้ที่มีอานาจน้อยจะความเชื่อและยอมรับความเหลื่อมล้าของชนชั้นตาม
อานาจ มีการนับถือเคารพและให้เกียรติแก่ผู้ที่มีตาแหน่งสูง ส่วนผู้ที่มีระยะห่างอานาจต่ามีความเชื่อว่า ทุกคนมีความ
เท่าเทียมกัน ทุกตาแหน่งในองค์กรมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็ นและร่วมตัดสินใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชาได้ (Geert Hofstede, 2010, อ้างใน สรัลนันท์
ภูมิชิษสานันท์ 2559, น.23)
3. กรอบแนวคิดวัฒนธรรมเรื่องเวลา มิติมุมมองเรื่องเวลาในวัฒนธรรมแบบเคร่งครัดเรื่องเวลา คนให้
ความสาคัญกับการจัดตารางเวลาและการนัดหมายมาก เวลานัดหมายเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นไม่ได้ ส่วนวัฒนธรรมยืดหยุ่น
เรื่องเวลา คนในสังคมมักให้ความสาคัญแก่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าเวลา และเวลาสามารถยืดหยุ่นได้
(Richard Gesteland , 2002, อ้างใน สรัลนันท์ ภูมิชิษสานันท์ 2559, น.30)
4. กรอบแนวคิดพฤติกรรมแสดงออกและไม่แสดงออก มิติวัฒนธรรมแสดงออก คนที่มาจากวัฒนธรรม
แสดงออก หรือมีนิสัยชอบแสดงออกมักจะมีแสดงความคิด ความรู้สึกผ่ านทั้งอวั จนภาษา และวั จนภาษา มีการ
แสดงออกในทุ กสถานการณ์ สามารถเปิ ด เผยความคิด ความรู้สึ ก แลกเปลี่ ย นความรู้จ ะเป็ น คนที่ ไว้ ใจได้ ส่ ว น
วัฒนธรรมไม่แสดงออก คนมาจากวัฒนธรรมไม่แสดงออก หรือมีนิสัยไม่ชอบแสดงออก มักจะไม่แสดงออกทางสีหน้า
ไม่ใช้ท่าทางในการสื่อสารและจะพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตน และไม่เปิดเผยความคิด หรือความรู้สึกของ
ตนด้วย (Richard Gesteland , 2002, อ้างใน สรัลนันท์ ภูมิชิษสานันท์ 2559, น.31 - 32)
5. กรอบแนวคิดการปรับตัวการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การปรับตัวการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเป็นการที่
บุคคลเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่มีการความตระหนกทางวัฒนรรมเพื่อให้บุคคลปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่จะผ่าน 4 ขั้น
ได้แก่ ขั้นดื่มน้าผึ่งพระจันทร์ ขั้นตระหนกทางวัฒนธรรม ขั้นเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ และขั้นปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
ใหม่ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้เราประสบความสาเร็จในกระบวนการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ (Kalervo
Oberg , 1960 อ้างใน เมตตา วิวัฒนานุกูล, 2559, น.302 - 303)

ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวจีน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี กับผู้สอนชาวไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น
4 มิติ ได้แก่ 1) ด้านความเป็นทางการ 2) ด้านความสัมพันธ์ 3) ด้านพฤติกรรมการแสดงออกและ 4) ด้านการปรับตัว
ระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยในการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้
1. มิติความเป็นทางการด้านระยะห่างเชิงอานาจและมุมมองเวลาในการเรียนการสอนออนไลน์ มิติความ
เป็นทางการ คือ บุคคลที่อานาจน้อยกว่าจะต้องเชื่อฟังหรือทาตามบุคคลที่มีอานาจมากกว่าและอานาจที่มีความเท่า
เทียมกันจะทาให้เกิดความเป็นกันเองได้ง่าย ส่วนความเป็นทางการเรื่องเวลาบุคคลมีการมองเวลาเป็ นเรื่องที่สาคัญจะ
ไม่สามารถยืดหยุ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเรียนการสอน ดังนี้
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1) มุม มองอานาจและเวลาของนัก ศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจี น ในความแตกต่างทางวั ฒนธรรมนั กศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนมีมุมมองว่าระยะห่างเชิงอานาจมีความเท่าเทียมกัน ถึงแม้ผู้เรียนและผู้สอน มีความแตกต่างกันใน
ด้านต่าง ๆ แต่ไม่ได้ทาให้ระยะห่างเชิงอานาจในการเรียนการสอนออนไลน์สูง ส่วนด้านเวลานักศึกษาแลกเปลี่ยนชาว
จีนมีมุมมองว่า เรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สาคัญ เคร่งครัดเรื่องเวลาเพื่อที่ไม่ให้ส่งผลต่อการเรียนการสอน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนยังไม่มีประสบการณ์ไปประเทศไทย การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเป็นการเรียนผ่าน
รายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนสอนภาษาไทยและอาจารย์ผู้สอนชาวไทยที่สามารถพูดภาษาจีนได้
โดยส่ว นใหญ่จ ะใช้ภ าษาจีน เป็น หลัก ในการสอนและอธิบ าย จึง ทาให้นัก ศึก ษามีค วามห่า งไกลกับ วัฒ นธรรม
เมื่ออาจารย์ผู้สอนชาวไทยมีการแสดงความคิดเห็น ทาให้นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์พูด นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวจีนจึงมีการถามสาเหตุและแสดงความคิดเห็นของตน ดังที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ได้กล่าวไว้ว่า
ถ้าอาจารย์มีการแสดงสิ่งที่ท้าให้นักศึกษาไม่เห็นด้วยและมีความไม่สบายใจ นักศึกษาจะมีการแสดงความ
คิดเห็นและอธิบายสาเหตุที่ไม่เห็นด้วย ขออนุญ าตอธิบ ายสิ่ง ที่ตัว เองคิด ว่า จะต้องท้า อย่างนี้จึงจะถูกต้อง
บอกว่า สิ่งที่อาจารย์พูดผิดตรงไหน รวบรวมข้อมูลทั้งสองชั่งน้้าหนักซึ่งกันและกัน
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัว อย่า งคาสั มภาษณ์ สรุป ว่า ความเป็ นทางการด้านระยะห่างอานาจกับ อาจารย์ผู้ สอนชาวไทยมิ ได้ มี
ระยะห่างสูงและสามารถแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าตอบโต้กับ
อาจารย์อย่างรุนแรง มีการใช้คาที่อ่ อนโยนและอธิบายสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยและเหตุผล มีการให้ความเคารพนับถือ
และยอมรับในฐานะอาจารย์ที่เป็นผู้สอน ดังนั้น จะเห็นว่าการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ไม่ได้ทาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยขาดสัมพันธ์กันและระยะห่างอานาจไม่ได้เป็นอุปสรรค
ส่งผลต่อการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
นอกจากนี้นักศึกษาแลกเปลี่ย นชาวจีน มีความเห็น ด้า นมุม มองเวลา ส่ว นมากเคร่ง ครัด ในเรื่องเวลาและ
มีความคิดว่า นักศึกษาทุกคนและผู้สอนชาวไทยจะเข้าเรียนตรงเวลาและควรมาสายไม่เกิน 10 นาที ดังที่นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีน ได้กล่าวไว้ว่า
หากอาจารย์ที่เข้าห้องออนไลน์ สายเกิน 10 นาทีอาจจะคิดว่า อาจารย์ติดธุระอะไร หรือมีอะไรเร่งด่วน
จึงเข้ามาสาย ในฐานะที่เป็นนักศึกษามีความเข้าใจและเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนมีธุระส่วนตัวและอาจารย์ผู้สอน
ชาวไทยส่วนใหญ่ที่มาสายจะมีการเสริมเวลาให้ในการเรียน
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนชาวจีนให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องเวลามีมุมมองเรื่องเวลาใน
การเรียนออนไลน์ว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาชาวจีนจะเข้ามาห้องเรียนออนไลน์ ตรงเวลาและเคร่งครัดเรื่องเวลา เรียน
และมีความคาดหวังอาจารย์ผู้สอนเข้าตรงเวลา หรือหากไม่ได้เข้าสายเกิน 10 นาทีจะไม่ได้ถือว่า เข้ามาสาย เพราะ
เข้าใจว่าอาจารย์ผู้สอนชาวไทย บางครั้งอาจมีติดธุระหรืออินเทอร์เน็ตมีปัญหาจึงเข้ามาไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์
ผู้สอนจะเข้ามาตรงเวลาและสาหรับอาจารย์ที่เข้ามาสายจะมีการอธิบายสาเหตุให้ทราบและเสริมเวลาเรียนให้ไม่ส่งผล
ต่อแผนการเรียน
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2) มุมมองอานาจและเวลาของอาจารย์ผู้สอนชาวไทย ในการเรียนสอนผ่านออนไลน์อาจารย์ผู้สอนรู้สึกกับมี
ระยะห่างเชิงอานาไม่สูงและยินดีรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ในด้านมุ มมองเวลามีความคิด
ว่า ในการเรียนการสอนออนไลน์ต้องเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ไม่ควรเข้าสายเกิน 10 นาที เพื่อให้เกียรติคนในชั้นเรียน
อาจารย์ผู้สอนชาวไทยทั้ง 5 ท่านมีประสบการณ์การสอนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมาประมาณกว่า 10 ปี มี
ประสบการณ์การเรียนการสอนแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน เมื่อนักศึกษามีความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่งที่อาจารย์
อธิบายในการสอน แต่ก็รับฟังเหตุผล ดังที่ อาจารย์ผู้สอนชาวไทยท่านหนึ่ง ได้กล่าวว่า
อาจารย์รู้สึกว่านักศึกษามีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในสิ่งที่อาจารย์สอน อาจารย์จะ
รับฟังเหตุผลของนักศึกษาว่าท้าไมจึงมีความคิดเห็นที่แตกต่าง หากความเข้าใจของนักศึกษาถูกต้องก็ยอมรับได้
แต่หากเข้าใจผิดหรือยังไม่ชัดเจนก็อธิบายให้ใหม่และจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาอย่างมีเหตุผล
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทยสรุปได้ว่า ความเป็นทางการด้านระยะห่างอานาจของนักศึกษา
กับอาจารย์ไม่ได้สูง เมื่อนักศึกษามีพฤติกรรมโต้แย้งในสิ่งที่อาจารย์อธิบายในการสอนออนไลน์และแสดงความคิดเห็น
เหตุผลที่โต้แย้ง แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในสิ่งที่สงสัย อาจารย์ผู้ สอน
ชาวไทยจะรับฟังเหตุผลของนักศึกษาและจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาอย่างมีเหตุผล แสดงให้เ ห็น ว่า
วัฒ นธรรมของไทยและของจีน ไม่ไ ด้มีค วามแตกต่า งกัน มาก ผู ้เ รีย นและผู้ส อนก็รู้สึก ใกล้ชิด กัน มากไม่ไ ด้มี
ระยะห่างกัน
นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนชาวไทยมีมุมมองเคร่งครัดเรื่องเวลาเช่นกัน เมื่อนักศึกษาเข้ามาห้องออนไลน์สายเกิน 10
นาที อาจารย์ผู้สอนชาวไทยคิดว่า สายสาหรับการออนไลน์ ดังที่ อาจารย์ผู้สอนชาวไทย ได้กล่าวว่า
อาจารย์รู้สึกเป็นห่วงว่านักศึกษาจะมีปัญหาในการเข้าเรียนออนไลน์ เพราะนักศึกษาอาจมีปัญหาทางด้าน
ร่างกาย เช่น เจ็บป่วย หรืออาจมีปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ท้าให้ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ตรงเวลา
ได้ จากประสบการณ์ของอาจารย์ หากนักศึกษาเจ็บป่วย จะส่งข้อความทาง Chat มาขอลาป่วย หรือฝาก
เพื่อนให้แจ้งอาจารย์ ส่วนนักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็จะเข้าห้องออนไลน์ สายประมาณ 10
นาที ดังนั้น อาจารย์คิดว่าเวลา 15 นาทีถือว่าสายส้าหรับอาจารย์
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทยในเรื่องเวลาการเข้าเรียนห้องออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนชาวไทยมี
การเคร่งครัดเรื่องเวลาที่นักศึกษาเข้ามาห้องออนไลน์ ไม่ชอบเข้ามาสายและไม่ควรสายเกิน 10 นาที แต่ถามเหตุผล
เพื่อรู้สาเหตุที่เข้ามาสาย เช่น ปัญหาทางด้านร่างกาย ปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีการ
ส่งข้อความทางวีแชตมาขอลาและแจ้งเหตุผล แต่ส่วนใหญ่นักศึกษาชาวจีนจะเข้ามาตรงเวลา เพื่อที่จะให้เกี ยรติและ
แสดงความเคารพอาจารย์ผู้สอน ไม่ให้เสียเวลาและไม่เป็นการรบกวนเพื่อนในห้องและแผนการเรียน
2. มิติความสัมพันธ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ มิติความสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ที่ไม่รู้จักมาก่อน หรือขาดความใกล้ชิดและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั้งด้านมุมมอง ค่านิยมและฐานะ บุคคลจะมีความ
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คาดหวังเน้นสร้างความสัมพันธ์เป็นการลดปัญหาและแก้ปัญหาทางด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผลการศึกษามิติ
ความสัมพันธ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ มีดังนี้
1) นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนคาดหวังในความสัมพันธ์กับผู้สอน ในการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนมีความคาดหวังจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทย เพื่อสร้างสภาพการเรียนการ
สอนอันดีและในความเป็นจริงอาจไม่สามารถเป็นเพื่อนที่สนิทกันได้ แต่ก็มีการสร้างความสัมพันธ์กันเพื่อทาให้การ
เรียนสอนมีประสิทธิภาพ ดังเช่น
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนคนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่า มีความคาดหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์
ผู้สอนชาวไทย เพื่อที่ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทยอย่างลึกซึ้ง ดังที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ได้กล่าวว่า
อาจารย์กับนักศึกษาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ เพราะว่ามิตรภาพไม่ได้อยู่ที่อายุ แต่ต้องรู้ในใจตัวเอง
ฐานะที่เป็นนักศึกษา ไม่ใช่ท้าทุกอย่างตามอ้าเภอใจ ต้องมีความเคารพอาจารย์ แล้วการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
มีประโยชน์หลายด้าน เช่น ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดส่งเสริมการสื่อสารระหว่างความเป็นกันเอง สามารถพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ส่งเสริมให้นักศึกษาเรื่องการเรียนได้ดีขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถช่วยแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้ ส่วนใหญ่คือ เรื่องการเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีท้าให้มีความกลมกลืนต่อการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากคาสัมภาษณ์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมีความคาดหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ผู้สอนชาว
ไทยมีความเป็นกันเอง มิตรภาพไม่ได้อยู่ที่อายุ เพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นและปรึกษาเรื่อง
อื่น ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้นักศึกษายังมีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์ที่ดีมีบทบาทสาคัญต่อการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนและผู้สอนมีความประทับใจกัน ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีส่งผลให้นักศึกษามีความกล้าถามและแสดง
ความคิด หรือมีการพูดคุยกันเรื่องต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ไม่ต้องกลัวและถูกตาหนิด้วย
นอกจากนี้นัก ศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนยังมีความคิดเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
อาจารย์ผู้สอนชาวไทยเป็นเฉพาะอาจารย์กับลูกศิษย์เท่านั้น ไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ แต่ก็มีความเคารพซึ่งกันและ
กัน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันแลกกัน ดังที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ได้กล่าวว่า
ในความเป็นจริงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาอาจไม่เป็นอย่างที่เราคาดไว้ เพราะอาจารย์แต่
ละคนมีประสบการณ์ต่างกันจึงสร้างลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน เราไม่สามารถบังคับอาจารย์ตามที่เราคาดหวัง
แต่จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ ความสัมพันธ์ของอาจารย์กับ นักศึกษา
ขอปรึกษาและสอบถามเรื่องสงสัย
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนทาให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นเพื่อนไม่ได้
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนมีความรู้สึก นิสัยแตกต่างกัน ไม่สามารถบังคับเป็นเพื่อนที่สนิทกันได้ ในฐานะที่เป็น
นักศึกษาก็มีความเคารพอาจารย์อยู่ตลอด พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อ
เรียนรู้สิ่งดีจากอาจารย์และมีความรักและปรารถนาที่ดีต่อกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน
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2) อาจารย์ผู้สอนชาวไทยคาดหวังในความสัมพันธ์กับนักศึกษา
ในความสัมพันธ์กันอาจารย์ผู้สอนชาวไทยก็มีความคาดหวังจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นเพื่อนสนิทได้และ
ความเป็นกันเอง แต่ความสั มพันธ์ที่เกิดขึ้น จริงจะไม่ได้ไ ปตามที่คาดหวั งไว้ เป็นเพื่อนไม่ได้ เนื่องจากแต่ละคน มี
ความรู้สึก นิสัยที่แตกต่างกันไม่สามารถบังคับ ดังนี้
อาจารย์ผู้สอนชาวไทยทั้ง 5 ท่านมีความคิดเห็นเดียวกันว่า นักศึกษากับอาจารย์จะมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนได้
และสามารถช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ ดังคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทย ได้กล่าวว่า
อาจารย์คดิ ว่านักศึกษากับอาจารย์จะมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันได้ หากอาจารย์และนักศึกษามีความรัก
และปรารถนาดี ต่ อ กัน จนเกิด ความสนิ ท สนมคุ้ น เคย สามารถปรึ กษาปั ญ หากั น ได้ ก็น่ า จะสามารถเรีย ก
ความสัมพันธ์แบบนี้ว่า “เพื่อน” ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องงานต้องชัดเจนว่าเป็นอาจารย์กับนักศึ กษาเพราะต้องมี
กฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การสอบเป็นต้น
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทยแสดงให้เห็นว่า นักศึกษากับอาจารย์จะมีความสัมพันธ์เป็น
เพื่อนได้ ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยที่ดี จะทาให้มีความคุ้นเคยสนิทสนมและเป็น
กันเอง แต่ไม่ว่าอย่างไรนักศึกษาชาวจีนในฐานะที่เป็นนักศึกษาควรเคารพต่ออาจารย์ผู้สอน ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีจะ
สามารถให้นั กศึกษากล้าถามเรื่องที่ส งสัย และแสดงความคิดเห็นและปรึกษาเรื่องอื่น ๆ เพ ราะว่าทุ กสิ่ง ต้องมีกฎ
นักศึกษาชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยมีความจาเป็นที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกัน เพื่อทาให้การสอนมีประสิทธิภาพ
และช่วยการแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรม
ส่วนความสัมพันธ์ที่เกิดจริงระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยอาจไม่เป็นเป็นเพื่อนกัน หรือ
สนิท กัน แต่มี การสร้างความสัมพั นธ์ระหว่างอาจารย์ กับ ลูกศิษย์ เพื่อให้คาปรึกษาในการเรีย นการสอน ดังที่ ค า
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทย ได้กล่าวว่า
อาจารย์ คิดว่ าความสั มพัน ธ์ระหว่า งอาจารย์กับ นักศึกษาในความเป็ นจริงไม่ ได้เป็นเพื่อนกัน เพราะมี
ระยะห่างของความสัมพันธ์ในความเป็นอาจารย์และนักศึกษาอย่างเห็นได้ชัด นักศึกษามีความเคารพและ
เกรงใจอาจารย์มาก ส่วนอาจารย์ก็มีความรักและปรารถนาดีต่อนักศึกษาในฐานะลูกศิษย์ อย่างไรก็ตามทั้ง
อาจารย์และนักศึกษาต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ นักศึกษา
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากอาจารย์ ส่วนอาจารย์ก็เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากนักศึกษา แม้จะ
ไม่ได้มีสถานะความเป็นเพื่อน แต่ก็มีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทยมีความคิดเห็นว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์อาจจะไม่ได้ไปตามความคาดหวังที่คิดไว้ ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในความเป็นจริงเป็น
อาจารย์ เพราะว่าในฐานะที่เป็นนักศึกษามีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ระยะห่างกันแบ่ง
ได้อย่างชัด อีกประการหนึ่งเมื่อนักศึกษาไม่ตั้งเรียน หรือมีการกระทาบางอย่างไม่ถูกต้อง แต่อาจารย์ผู้สอนก็ไม่ได้ทิ้ง
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นั ก ศึ ก ษาไว้ ยั ง มี ค วามรั ก และปรารถนาดี ต่ อ ลู ก ศิ ษ ย์ แ ละมี ก ารแปลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละวั ฒ นธรรมกั น ดั ง นั้ น
ความสัมพันธ์ที่แท้จริงแม้ไม่ได้เป็นเพื่อน แต่ก็มีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
3. มิติพฤติกรรมการแสดงออกหรือไม่แสดงออกในการเรียนการสอนออนไลน์ มิติพฤติกรรมการแสดง
หรือไม่แสดงออก คือ มีพฤติกรรมในการแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึก การคิด การพูดและการกระทาของตนต่อ
ผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล เพื่อการตอบสนองความต้องการของตนและมีการแลกเปลี่ยนเปิดเผยความคิดและความรู้สึกซึ่ง
กันและกัน ในพฤติกรรมที่ไม่แสดงออกทั้งสีหน้า หรือคาพูดอาจจะไม่กล้าแสดงแสดงความรู้ ความคิดเห็นของตน
สามารถสังเกตได้ว่า บุคคลที่ไม่แสดงออกจะถูกมองว่าไม่เคารพและให้เกียรติผู้อื่นจะเกิดความขัดแย้ง ผลการศึกษา
ด้านพฤติกรรมการแสดงออกหรือไม่แสดงออกในการเรียนการสอนออนไลน์ มีดังนี้
1) นัก ศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจี นคาดหวังในการแสดงออก นั กศึกษาแลกเปลี่ย นชาวจีนมีความคาดหวั ง
อยากจะแสดงความคิดในชั้นเรียนออนไลน์ ตอบโต้กับสิ่งที่สงสัยเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กัน
จะได้พัฒนาตนเอง แต่ไม่มีการแสดงอารมณ์ไม่ดีในชั้นเรียน ดังเช่น
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมีความคาดหวังอยากแสดงความรู้และแสดงความคิดเห็น เมื่อมีความคิดที่แตกต่าง
จากเพื่อนคนอื่น แต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจีนมักจะพิจารณาก่อนจึงแสดงความคิดเห็นของตน ดัง ที่นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวจีน ได้กล่าวว่า
หนูจะแสดงความคิดเห็นของหนู เพราะว่าวิธีจัดการปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถ
พูดได้ว่าความคิดของหนูไม่สอดคล้องกับเพื่อนอื่น หนูจะไม่เผยแพร่และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้อาจารย์
ทราบถึงความคิดที่แท้จริงของหนู
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชาวจีนมีพฤติกรรมแสดง
ความคิดเห็นผ่านห้องเรียนออนไลน์ เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน นักศึกษาชาวจีนมักจะรวบรวมความคิดเห็นก่อน
จึงจะแสดงความคิดเห็นของตน เพราะถือว่าการที่แสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องแลกเปลี่ยนความรู้กัน ไม่ได้ว่าอะไรถูก
หรือผิด เพราะว่าในสังคมปัจจุบันต้องมีการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตน ซึ่งมี
อีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้นักศึกษาชาวจีนกล้าที่มีพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น เพราะว่าเรียนผ่านออนไลน์ ไม่มี
ความกดดัน ไม่เหมือนอยู่ในห้องเรียน ดังนั้น พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของตนทาให้ของตนมีความกล้าแสดง
ความคิดเห็น กล้าสอบถาม กล้าโต้แย้งกับสิ่งที่ไม่ได้ไปตามกับที่คิดไว้ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้จากคนรอบตัว
2) อาจารย์ผู้สอนชาวไทยคาดหวังในการแสดงออก อาจารย์ ผู้ ส อนชาวไทยก็ มี ค วามคาดหวั ง ต้ อ งการให้
นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นชาวจี น แสดงความคิ ด เห็ น แต่ นักศึกษาจีน ส่ว นใหญ่จ ะไม่แสดงความคิด เห็น ในชั้น เรีย น
ออนไลน์ มีการแสดงความรู้สึกน้อยกว่านักศึกษาไทย ดังเช่น
อาจารย์ผู้สอนชาวไทย มีความรู้สึกในด้านพฤติกรรมแสดงความความคิดของนักศึกษาชาวจีนกับนักศึกษาชาว
ไทยที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ดังที่คาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทย ได้กล่าวว่า
อาจารย์คิดว่านักศึกษาชาวจีนจะเก็บอารมณ์ความรู้สึกมากกว่านักศึกษาชาวไทย ส่วนนักศึกษาชาวไทยจะ
กล้าแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาทันที เช่น หากอาจารย์ให้นักศึกษาท้าการบ้านจ้านวนมาก นักศึกษาชาวจีน
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มักจะปฏิบัติตามโดยไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา แต่นักศึกษาชาวไทยมักจะแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ออกมาในการบ่นหรือคร่้าครวญว่า “การบ้านเยอะจัง”และมีการต่อรองบ้าง หรือไม่ค่อยแตกต่างกัน ในชั้น
เรียนนักศึกษาเรียบร้อยดี ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่พอใจ เพราะเรียนออนไลน์ความสนใจอาจอยู่ที่อื่นด้วยทั้ง
โทรศัพท์ทั้งคอมพิวเตอร์ อาจมีความรู้สึกเบื่อ เหนื่อยหน่ายบ้างเมื่อต้องเรียนนานและการบ้านมาก
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทยเห็นว่าในการสอนผ่านออนไลน์ นักศึกษาชาวจีนมีพฤติกรรมไม่
แสดงมากกว่าพฤติกรรมแสดงความคิดเห็นของตน เมื่อมีการบ้านมาก หรือ ไม่พอใจสิ่งใดที่อาจารย์สั่ง หรือพูดมักจะ
ไม่แสดงสีหน้าต่ออาจารย์ผู้สอนชาวไทย ไม่บ่นกับอาจารย์ เพราะอาจจะมีหลายปัจจัย ประการแรกจะเป็นการที่ภาษา
ยังไม่ค่อยเก่ง ไม่รู้จะแสดงความรู้สึกอย่างไร หรืออาจจะมีความอาย หรือนิสัยชอบนิ่งเงียบ แต่บางครั้งทีก็มีพฤติกรรม
การแสดงทางด้านลบ คือ มีพฤติกรรมเล่นโทรศัพท์ หรือทาอย่างอื่นไม่ได้สนใจการเรียน เพราะว่าเรียนผ่านออนไลน์
นักศึกษาชาวจีนยังไม่มีวินัยในการเรียนหรือฟังไม่เข้าใจบทเรียน ดังนั้น จะแสดงให้เห็นว่า ในการเรียนผ่านออนไลน์
นักศึกษาจีนมีพฤติกรรมการแสดงน้อยกว่าการเรียนในห้องเรียน
4. การปรับ ตั วระหว่ า งผู้ เ รียนและผู้ ส อนในการเรียนการสอนออนไลน์ การปรับ ตั ว ในการสื่ อสารข้า ม
วัฒนธรรม ในการเรียนการสอนออนไลน์ คือ ผู้เรียนและผู้สอนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เมื่อตระหนกทางวัฒนธรรม
จะเกิดปัญหาทางด้านการสื่อสารและความขัดแย้งกัน จากนั้นผู้เรียนและผู้สอนพยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่
ตนและพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเองจนสามารถลด
ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือผสมผสานทางวัฒนธรรม มีผลการศึกษาดังนี้
1) ขั้นดื่มน้าผึ้งพระจันทร์ Kim (1989, อ้างใน จุฑาทิพย์ บุญรอด, 2545, น.17) ได้กล่าวว่า ดื่มน้าผึ้ง
พระจันทร์เป็นช่วงที่รู้สึกตื่นตาตื่นใจเข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมใหม่กับความแปลกใหม่ของวั ฒนธรรม ความไม่คุ้นเคยทาง
วัฒนธรรมจึงทาให้รู้สึกตื่นเต้นกับความแปลกใหม่ของวัฒนธรรม
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนในการเรียนช่วงแรกมีความดีใจและตื่นเต้นที่มีโอกาสได้เรียนผ่านออนไลน์กับ
อาจารย์ผู้สอนชาวไทย ดังที่ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ได้กล่าวว่า
ในเมื่อเรียนผ่านออนไลน์ หนูมีความดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์คนไทย เป็นครั้งแรก
ที่ได้สื่อสารภาษาไทยและเรียนรู้กับคนไทย ยังเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสวิธีการเรียนการสอนแบบไทย ซึ่งมี
ความแตกต่างกับการเรียนการสอนของจีน
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนแสดงให้เห็นว่า ในช่วงแรกนักศึกษาชาวจีนมีความดีใจ
และตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเรียนและใช้ภาษาไทยสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทย มีการใช้ภาษาไทยทักทายอาจารย์ชาว
ไทย นักศึกษายังมีความแปลกใจกับวิธีการเรียนการสอนแบบไทย ซึ่ งมีความแตกต่างกับการเรียนการสอนแบบจีน
อาจจะมีความประทับใจอยากรู้อยากเห็น
ส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวไทยในขั้นดื่มน้าผึ้งพระจันทร์จะมีความรู้สึกว่า ตื่นเต้นและกังวลใจมาก เนื่องจากห่วง
นักศึกษาฟังไม่เข้าใจ โดยมีความกังวลในหลายเรื่อง ดังคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทย ได้กล่าวว่า
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ตื่นเต้น หากเป็นนักศึกษากลุ่มใหม่เพราะยังไม่รู้ระดับความสามารถด้านภาษาไทยของนักศึกษา แต่หาก
เป็นกลุ่มที่เคยสอนแล้วก็ค่อนข้างสบายใจ ไม่กังวล
(1 มีนาคม 2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทยแสดงให้เห็นว่า ในการสอนผ่านออนไลน์ช่วงแรก อาจารย์
ผู้สอนชาวไทยมีความตื่นเต้นและความกังวลอย่างมาก เนื่องจากกังวลนักศึกษาไม่ได้มาประเทศไทยและมีความ
ห่างไกลกันและยังรู้พื้นฐานภาษาไทยของนักศึกษาดีหรืออ่อน แม้แต่มีความตื่นเต้นและความกังวล อาจารย์ผู้สอนชาว
ไทยก็มีการพยายามปรับตัวโดยเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาจีนและค่อย ๆ อธิบาย เข้าสู่วัฒนธรรม
ไทยและวิธีการสอนแบบไทย
2) ขั้นตระหนกทางวัฒนธรรม Kim (1989, อ้างใน จุฑาทิพย์ บุญรอด, 2545, น.17) ขั้นตระหนกทาง
วัฒนธรรมเป็ นช่วงหลังจากที่เข้าไปสั มผัสกับวัฒนธรรมที่ไม่คุ้น เคยเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนได้พบเจอ กับสิ่งที่ไม่ไ ด้
คาดคิดไว้มาก่อนจนเกิดเป็นความรู้สึกกังวล ผิดหวัง ตลอดจนรู้สึกกับวัฒนธรรมใหม่
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนหลังผ่านขั้นตื่นตาตื่นใจกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยและวิธีการเรียนการสอนแบบ
ไทยจะเข้าสู่ขั้นตระหนกทางวัฒนธรรมมีความรู้สึกอึดอัดเล็ก ๆ น้อยและเรี ยนไม่ทันอาจารย์ผู้สอนชาวไทย ดังที่
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ได้กล่าวว่า
ในช่วงแรก ๆ เรียนผ่านออนไลน์ หนูรู้สึกอึดอัดมาก เพราะพื้นฐานภาษาไทยอ่อน การพูดภาษาไทยหนูยัง
ไม่ค่อยคล่อง เวลาอาจารย์สอนภาษาไทยในชั้นเรียนพูดความเร็วก็เร็วเกินไป หนูบางทีฟังไม่เข้าใจและฟั งไม่
ทัน
(1 มีนาคม พ.ศ. 2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนที่เรียนแสดงให้เห็นว่า การตระหนกทางวัฒนธรรมด้าน
วิธีการเรียนการสอนของไทยคือ การใช้ภาษาไทยสอนเป็นหลักและอาจารย์ผู้สอนมีการอธิบายเนื้อหาเร็ว มีผลทาให้
นักศึกษาฟังไม่ทันและไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์อธิบายมีความรู้สึกอึดอัดมาก นักศึกษาชาวจีนในช่วงแรกยังมีความตื่นเต้น
กับวิธีการเรียนการสอนของไทย แต่เรียนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งมีความรู้สึกการเรียนการสอน
แบบไทยยากสาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน เพราะนักศึกษาชาวจีนรู้ สึกยังอ่อนภาษาไทย พูดภาษาไทยไม่คล่อง
ไม่สามารถเรียนทันตามการสอนของอาจารย์ผู้สอนได้มีความรู้สึกตระหนกทางวัฒนธรรมของไทย
ส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวไทยในช่วงตระหนกทางวัฒนธรรมมีความพยายามปรับวิธีสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และหัวข้อที่สอนเพื่อที่จะสามารถสื่อสารและเรียนรู้ กับวัฒนธรรมใหม่ ดังคาสัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ผู้สอนชาวไทย
ได้กล่าวว่า
สนุ กกับ การสอนแบบนี้ อาจารย์ รู้สึ กคลายความกั ง วลไปมาก เพราะนั กศึ กษาส่ ว นใหญ่ มี พื้ น ความรู้
ภาษาไทยที่ดี สามารถสื่อสารกันรู้เรื่อง อีกทั้งนักศึกษามีความตั้งใจเรียน ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียรและ
สุภาพเรียบร้อย ท้าให้มีความสุขมากในการสอน
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
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จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทยแสดงให้เห็นว่า มีความตระหนกทางวัฒนธรรมในการเรียนการ
สอนออนไลน์ คือ มีความสนุกกับการเรียนการสอนออนไลน์กับนักศึกษาชาวจีน และมีความ กังวลด้านภาษาไทย
ของนักศึกษาชาวจีนมากไป เมื่อสอนในชั้นเรียนออนไลน์มีความสังเกตว่า นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่พื้นฐานภาษาไทย
ดี แ ละสามารถสื่ อ สารกั น ได้ ดี มี ค วามตั้ ง ใจ ขยั น หมั่ น เพี ย รและเรี ย บร้ อ ย ทาให้ ส ภาพการเรี ย นการสอนมี
ความสนุ กสนาน
3) ขั้นเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ Lysgaard's (1955, อ้างใน สิทธิพันธ์ โพธิ์ศรี, 2561, น.19) ได้กล่าวว่า ขั้น
เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่เป็นช่วงเวลาที่บุคคลทาความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมที่แตกต่างและพยายามที่จะ
เปิดรับสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่าง เริ่มยอมรับสภาพแวดล้อมใหม่และทาใจยอมรับกับสิ่งที่เคยทาให้วิตกกังวลได้ เช่น ค่านิย ม
ทัศนคติ มีการสื่อสารกับบุคคลต่างพื้นวัฒนธรรมมากขึ้นเพื่อปรับตนเองให้สามารถใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนหลังจากตระหนกทางวัฒนธรรมมีการปรับตัวเรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับ อาจารย์
ผู้สอนชาวไทย มีความเข้าใจประเพณีและความเชื่อพุทธ ดังที่ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ได้กล่าวว่า
หนูได้เรียนรู้มารยาทของไทยจากอาจารย์ผู้สอนและภาษาพูด การใช้ภาษาไทย ตระหนกเกี่ยวกับประเพณี
และความเชื่อของไทยด้วย แต่ก็มีความเข้าใจวัฒนธรรมศาสนาพุทธอย่างลึกซึ้ง
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชาวจีนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจาก
ผู้สอนชาวไทยโดยเรียนรู้วัฒนธรรมมารยาท การใช้ภาษาทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดรวมถึงประเพณีและความเชื่อ
พุทธศาสนา เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่นักศึกษาอาจจะไม่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมาก่อน การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ทาให้มีความ
เข้าใจกับวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์กับทั้งอาจารย์และวัฒนธรรมไทยเป็นกระบวนการให้นักศึกษาชาวจีนเข้า
กับวัฒนธรรมได้อย่างเร็ว
ส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวไทยได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่และวัฒนธรรมของจีนและมีความเข้าใจกับสิ่งที่ไม่ได้รู้มาก่อน
ดังคาสัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ผู้สอนชาวไทย ได้กล่าวว่า
อาจารย์ได้เรียนรู้ว่าจ้านวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาในประเทศจีนจะไม่มากเท่าที่ประเทศไทยทีเ่ รียนวิชาละ
3 ชั่วโมงและได้เรียนรู้วัฒนธรรมการนอนกลางวันของนักศึกษาจีน ท้าให้อาจารย์รู้สึกเห็นใจนักศึกษาที่อาจจะ
ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนแบบไทยไม่ได้ ท้าให้เกิดปัญหาการง่วงนอนในขณะที่นักศึกษาเรียนในช่วงบ่าย
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทยแสดงให้เห็นว่า การสอนผ่านออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชาวจีน
ถือเป็นครั้งแรกและไม่เคยมีการสอนแบบนี้มาก่อน ซึ่งอาจารย์ช าวไทยมีการเรียนรู้วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบ
จีน ซึ่งการเรียนการสอนแบบจีน แต่ละวิชาสอนชั่วโมงครั้งและวัฒนธรรมการนอนกลางวันของคนจีน นักศึกษาจีนมี
วัฒนธรรมการนอนกลางวัน ควรพักผ่อนบ้าง แม้จะแค่ครึ่งชั่วโมง เพราะมีการพักผ่อนช่วงบ่ายจะไม่รู้สึกง่วง หลังจาก
อาจารย์ผู้สอนชาวไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนมักจะมีการปรับตัวและปรับการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาชาวจีน
สามารถการเรียนรู้แต่ละวิชามีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4) ขั้นปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ Lysgaard's (1955, อ้างใน สิทธิพันธ์ โพธิ์ศรี, 2561, น.19) ได้กล่าวว่า
ขั้นปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ คือ บุคคลเป็นส่วนหนึ่งในสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมใหม่และสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างกลมกลืนในสภาพแวดล้อมใหม่และมีการปรับตัวเข้าวัฒนธรรมใหม่อย่างพอใจ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนหลังจากที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ได้มีความพยายามหาวิธีการปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมใหม่ ดังที่ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ได้กล่าวว่า
ปัจจุบันหนูสามารถปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยได้ เมื่อปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ หนูยังคงไว้ซึ่งความ
เข้าใจ ความเคารพและความอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและใช้เวลาท้าความเข้าใจกับ
วัฒนธรรม เพื่อสามารถสื่อสารได้ดีและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวไทยผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
เพื่อให้เราปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
(1 มีนาคม พ.ศ. 2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได้เรี ยนรู้
วัฒนธรรมใหม่เมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาสู่วัฒนธรรมใหม่จะค่อย ๆ ผ่านกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่
แต่นักศึกษาชาวจีนหลังเข้าวัฒนธรรมยังมีการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านโซเชียลมีเดียแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพื่อนชาวไทย เช่น การใช้ HelloTalk facebook WeChat สร้างการเรียนรู้และการใช้ชีวิตกับวัฒนธรรม
ไทยจึงสามารถพัฒนาตนเองและภาษาไทยได้ดีขึ้น
ส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวไทยมีการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่และปรับพฤติกรรมการสอนเดิมเพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าใจบทเรียน ดังคาสัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ผู้สอนชาวไทย ได้กล่าวว่า
อาจารย์ปรับตัวในการสอนออนไลน์ กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน เมื่อเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ โดยการ
สอนไป 1 ชั่วโมง 30 นาที จะให้นักศึกษาหยุดพักเป็นเวลา 15 นาที แล้วจึงสอนต่อไปจนจบ หรือ เตรียมการ
สอนมากกว่าเดิม พูดมากกว่าเดิม พูดคุยสนุกสนานและตักเตือนเมื่อเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาก ๆ
(1 มีนาคม พ.ศ.2565 : สัมภาษณ์)
จากตัวอย่างคาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนชาวไทยทาให้เห็นว่า หลังจากมีการได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจาก
วัฒนธรรมไทย คือ วัฒนธรรมการเรียนของจีนแต่ละวิชาสอนแบ่งเป็นคาบละ 40 นาทีและวัฒนธรรมการนอนกลางวัน
ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนชาวไทยจึงมีการปรับวิธีการสอนให้นักศึกษามีเวลาพักและให้มีการนอนกลางวัน เพื่อให้นักศึกษา
มีความตั้งใจเรียน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังมีการปรับแผนการสอนเตรียมการสอนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของ
นักศึกษาและมีการอธิบายอย่างละเอียด ดังนั้นการปรับตัวเข้ ากับวัฒนธรรมใหม่จึงเป็นการปรับเพื่อให้นักศึกษาได้มี
การเรียนความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการศึกษา
งานวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อวิ เคราะห์การสื่ อสารข้า มวั ฒ นธรรมในการเรีย นการสอนออนไลน์ ของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีกับ ผู้สอนชาวไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตจากวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนใน
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Microsoft Teams ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า
1) มิติความเป็นทางการระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยในการเรียนการสอนออนไลน์
จะเน้นระยะห่างเชิงอานาจและมุมมองเรื่องเวลา โดยทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นตรงกันว่าระยะห่างเชิงอานาจไม่สูงมี
ความเท่าเทียมกัน เนื่องจากมีความเคารพซึ่งกันและกัน มีการสอบถามเรื่องสงสัย มีความกล้าโต้แย้งและมีการให้
คาปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้กัน มีความเข้าใจพื้นฐานลดระยะห่างเชิงอานาจ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีความเคร่งครัด
เรื่องเวลา หากมีเข้าห้องเรียนออนไลน์ สายเกิน 10 นาทีถือว่าสาย แต่การเรียนแบบออนไลน์จะไม่ควรเข้าสาย
เนื่องจากเครื่องมือสื่ อสารจะเข้าห้องออนไลน์ ได้ตามความสะดวกตลอดเวลาและการเข้าสายจะมีความคิดว่าส่งผล
กระทบต่อการเรียนและรบกวนเพื่อนในชั้นเรียน ส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะไม่เข้าห้องออนไลน์สาย 2) มิติความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยในการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งสองฝ่ายมีความ
คาดหวังจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นเพื่อนสนิทได้และมีความเป็นกันเอง เพราะความสัมพันธ์ที่ดีมีบทบาทสาคัญต่อ
การเรียนการสอน มีการสอบถามเรื่องสงสัย ขอปรึกษาและมีพฤติกรรมแสดงความคิดเห็นความรู้สึก พูดคุยกัน ทาให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ แต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงจะไม่ได้ไปตามที่คาดหวังไว้ เป็นเพื่อนไม่ได้ เนื่องแต่ละ
คนมีความรู้สึก นิสัยที่แตกต่างกันไม่สามารถบังคับระยะห่างความสัมพันธ์ในความเป็นอาจารย์และนักศึกษาอย่างเห็น
ได้ชัด แต่ถึงแม้ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ 3) มิติพฤติกรรมการแสดงออกระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์
ผู้สอนชาวไทยในการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมีความคาดหวังที่จะแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กัน หากมีความรู้สึกที่ไม่พอใจมักจะไม่แสดงพฤติกรรม
เพราะในฐานะที่เป็นนักศึกษามีการเคารพกับอาจารย์ผู้สอน แต่ก็หลังเรียนจะมีการสอบถามเพื่อคาตอบ ส่วนอาจารย์
ผู้สอนชาวไทยก็มีความคาดหวังอยากนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนแสดงความคิดเห็น แต่นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่แสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียนออนไลน์ เพราะนักศึกษามีปัญหาเรื่องภาษาไทย กลัวสื่อสารผิดและอ่อนภาษาไทย จึงทาให้
นักศึกษาไม่มีพฤติกรรมการแสดง 4) มิติการปรับตัวระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยใน
การเรียนการสอนออนไลน์ จะผ่านกระบวนการ 4 ขั้น คือ ขั้นดื่มน้าผึ้งพระจันทร์ ขั้นตระหนกทางวัฒนธรรม ขั้น
เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่และขั้นปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ทั้งสองฝ่ายมีความตื่นเต้นกับสิ่งที่แปลกใหม่นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนมักจะมีการปรับตัวพื้นฐานภาษาไทย การเรียนรู้และสื่อสารผ่ านออนไลน์กับอาจารย์ผู้สอนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาไทยกับเพื่อนไทย ส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวไทยจะปรับตัวเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ภาษาจีนกับลูกศิษย์ ปรับแผนการสอนและเนื้อหาให้เหมาะสม

การอภิปรายผล
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านความเป็นทางการ นักศึกษา
แลกเปลี่ ย นชาวจี นกับ อาจารย์ ผู้ ส อนชาวไทยมี ระยะห่า งเชิ ง อานาจไม่ สู ง มี การสอบถาม แสดงการโต้ แย้ ง และ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรม และ 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาว
ไทยมีความคาดหวังในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเป็นกันเองที่จริงอาจจะไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ เพราะ
ฐานะแบ่งได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ Geert Hofstede (2010, อ้างใน
สรัลนันท์ ภูมิชิษสานันท์ 2559, น.23) ได้กล่าวว่า มิติวัฒนธรรมที่มีระยะห่างของอานาจต่า คนทุกคนมีความเท่าเทียม
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กัน การมี ส่ ว นร่ว มมาก ทุ กต าแหน่ ง ในองค์กรมี ความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกัน ในการแสดงความคิด เห็น และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชาได้และในมิติคานึงถึงสังคมส่วนรวม คนจะมี
ความคิดและการกระทาต่าง ๆ ที่ให้ความสาคัญกับความรู้สึกของผู้อื่นมากกว่าความรู้สึกของตนเองและในวัฒนธรรม
จะให้ความสาคัญกับการรักษาหน้าและความกลมเกลียวของคนในส่วนรวม 3) ด้านมุมมองเวลา ทั้งสองฝ่ายมีความ
เคร่งคัดเรื่องเวลาเหมือนกันเพื่อไม่ให้มีผลต่อการเรียนการสอน และ 4) ด้านพฤติกรรมการแสดงออกระหว่างนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทย นักศึกษาชาวจีนมีความหวังอยากแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นไม่มี
ความกดดันแต่ติดปัญหาทางด้านภาษา ส่วนผู้สอนชาวไทยก็มีความหวังอยากให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สอบถาม
แลกเปลี่ยนความรู้กัน ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Richard Gesteland (2002, อ้างใน สรัลนันท์ ภูมิชิษสานันท์
2559, น.28 - 31) ยังได้กล่าวว่า มิติมุมมองเรื่องเวลาในวัฒนธรรมแบบเคร่งครัดเรื่องเวลา คนให้ความสาคัญกับการ
จัดตารางเวลาและการนัดหมายมาก ตารางเวลามีความสาคัญเหนือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลานัดหมายเป็นสิ่ง
ที่ยืดหยุ่นไม่ได้และมิติการแสดงออด ผู้ที่มาจากวัฒนธรรมแบบแสดงออกจะเคลื่อนไหวมากและมีการแสดงออกทาง
อารมณ์ในทุกสถานการณ์ สามารถเปิดเผยความคิดความรู้สึกได้ทันทีรวมทั้งมองว่าคนที่แสดงออกเปิดเผยอารมณ์
ความรู้สึกเป็นคนที่ไว้ใจได้
นอกจากนี้ 5) ด้านมิติการปรับตัวระหว่างนั กศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยในการเรียน
การสอนออนไลน์พบว่า ในขั้นดื่มน้าผึ้งพระจันทร์ ทั้งสองฝ่ายมีความตื่นเต้นกับสิ่งที่แปลกใหม่ และขั้นตระหนกทาง
วัฒนธรรมผู้เรียนและผู้สอนได้ตระหนกต่างวัฒนธรรม มักจะมีการปรับตัวเรียนรู้กับวัฒนธรรมใหม่เพื่อปรั บตัวเข้ากับ
การเรียนการสอนออนไลน์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ren zhi yuan (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยบูรพา” ผลการวิจัยพบว่า
โดยภาพรวมวิธีการผสมผสาน (Integration) เป็นวิธีการที่นักศึกษาชาวจีนได้เลือกใช้เป็นจานวนมากที่สุด สาหรับ
กระบวนการในการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนมีสองแนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง ในช่วงแรกนักศึกษา
ชาวจีนจะมีความรู้สึกตื่นเต้นกับการพบสิ่งแปลกใหม่ หลังจากนั้นเกิดการช็อกทางวัฒนธรรม แล้วเริ่มมีการปรับตัวทาง
วัฒนธรรม แนวทางที่สอง คือ นักศึกษาชาวจีนจะมีการช็อกทางวัฒนธรรมในช่วงแรกก่อน แล้วค่อยปรับตัว เพื่อที่จะ
ดารงชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่ได้ประสบผ่านมา

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะควรศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการเรี ยนการสอนออนไลน์ ศึกษาเฉพาะ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาว
ไทยในการเรียนการสอนออนไลน์

องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย
1) ในการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทย แม้มีระยะห่าง
ไกล แต่ระยะเชิงอานาจไม่ได้สูง โดยสร้างสภาพการเรียนการสอนที่ดี จะช่วยลดอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนออนไลน์
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2) ในการเรียนการสอนออนไลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทย
เป็นความสัมพันธ์ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเพื่อน แต่มีการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกัน โดยพัฒนาให้ผู้เรียนมี
การแสดงความคิดเห็นและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้กับผู้สอน
3) การปรับตัวในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับอาจารย์ผู้สอนชาวไทย ใน 4
ขั้นเป็นกระบวนการการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม ช่วยสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของวัดบัวโรย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบกึ่งโครงสร้าง
โดยมีผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ที่จาพรรษาในวัดบัวโรย ปราชญ์ชุมชน นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางเสาธง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ผู้นาชุมชน ประชาชนท้องถิ่นที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับวัดบัวโรย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เชื่อมโยงข้ อมูล และสรุปผล ผลการวิจัย
พบว่าอัตลักษณ์ของวัดบัวโรยประกอบด้วย 1) อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ได้แก่ หลวงพ่อเพชร 2) อัตลักษณ์ด้าน
คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงามได้แก่ ความสวยงามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดบัวโรย 3) อัตลักษณ์ด้านคุณค่า
ทางสังคมได้แก่ งานประจาปีวัดบัวโรย (กิจกรรมสักการะหลวงพ่อเพชร และงานฉลองพระมหาเจดีย์ศรีบัวโรย) และ
4) อัตลั กษณ์ ด้า นสิ่ งแวดล้ อมได้ แก่ วิ ถีชีวิ ต ริมคลองบางเสาธงที่ ติด กับ วัด บั ว โรย ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ให้กับวัดบัวโรยในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีพื้นฐานจากการความโดดเด่น
ของวัดบัวโรยเอง นอกจากนี้ข้อมูลจากการศึกษาสามารถนาไปจัดทาคลังข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็น
ปัจจัยในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ต่อไป
คาสาคัญ : อัตลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดบัวโรย

Abstract
This research aims to study the identity of Wat Bua Roi, Bang Sao Thong District, Samut
Prakan Province to promote cultural tourism. A qualitative method was employed by collecting
data from in-depth interviews. The key informants included the abbot and monks who spent the
Buddhist Lent at Bua Roi Temple, community scholars, the president and officials of the Bang Sao
Thong Subdistrict Administrative Organization, community leaders, and local people. Data analysis
used content analysis by linking the data and concluding the results. The results showed that the
identities of Wat Bua Roi consisted of 1) historical identity is Luang Por Petch Buddha image 2) the
aesthetic or beauty value identity is the aesthetics of sacred things in Wat Bua Roi 3) Social value
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identity is annual event at Wat Bua Roi (activities such as paying respect to Luang Pho Phet and
the celebration of Phra Maha Chedi Sri Bua Roi) and 4) environmental identity, way of life along
the Bang Sao Thong canal adjacent to Bua Roi Temple. The results of the study can be
constructively useful for Wat Bua Roi in driving cultural tourism based on the prominence of Wat
Bua Roi itself. In addition, the data from the study can be used to create resources and basic
information of Bua Roi Temple as a cultural tourist attraction. Moreover, the research data
contributes to the development of cultural tourism and promoting local societies to preserve
cultural heritage.
Keywords : Identity, Cultural Tourism, Bua Roi Temple

บทนา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กาหนดเป้าหมายจากการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ต่ากวา 3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการทองเที่ยว (THE
TRAVEL & TOURISM COMPETITIVE INDEX : TTCI) ไม่ต่ากวาอันดับที่ 30 โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการทอง
เที่ย ว ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้า งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และการแขงขันอย่ างยั่ งยืน เนนการพั ฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยสงเสริมการสร้างรายได้จากการทองเที่ยว การสร้างมูลคาเพิ่มใหกับสินค้า
และบริการด้านการทองเที่ยวโดยใชประโยชนจากอัตลักษณ์ และเอกลักษณแห่งความเป็นไทยที่สะทอนวัฒนธรรมท
องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างเป็นธรรม สนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และลดการรั่วไหลของเงินตราออกนอกประเทศ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่สามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมุ่งเน้นการเดิ นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้รับความรู้จากการศึกษาความเชื่อ ความเข้าใจต่อ
สภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น มีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โดย
ชุมชนท้องท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว ในยุคปัจจุบัน การแข่งขันในตลาดโลกได้ให้ความสาคัญในการ
นาเอาวัฒนธรรมมาเป็น ส่วนหนึ่ งในตั วผลิต ภัณฑ์หรือบริการที่ต นจาหน่ายเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Economy) ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2556) ได้ให้ความหมายการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไว้ว่าเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่
สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต
ความเป็น อยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่า งดี ไม่ว่ าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรม เนีย ม
ประเพณี การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนับเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้นาเอา
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วัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยม
ชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้น รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมละ
งานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในพื้นที่นั้น
ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถขับเคลื่อน โดยการใช้ อัตลักษณ์ของสถานที่นั้นที่ได้แสดงออกผ่าน
ประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทาให้นักท่องเที่ยวสนใจที่
จะมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นๆ อัตลักษณ์ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546, น.16) ได้กล่าวว่า “อัต
ลักษณ์” หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งบ่งชี้ถึงคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ อาจ
รวมถึง เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างจากสังคมอื่น ๆ หรือเป็นลักษณะ
ที่ไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ อัตลักษณ์ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงลักษณะ
เฉพาะตัวหรือจุดเด่นเฉพาะคน บุคคล องค์ กรหรือสถานที่เพื่อให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย
(เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง, 2555)
จังหวัดสมุทรปราการที่ถือว่าเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ ยวเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ ทาให้มีนักท่องเที่ยวเข้าออกเป็นจานวนมาก ประกอบกับมี แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งทาง
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม ตาบลบางเสาธงเป็นตาบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และมีสถานที่สาคัญที่น่าสนใจอยู่มากมาย ทั้งสถานที่ที่
มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หนึ่งในนั้นคือ “วัดบัวโรย” วัดบัวโรยเป็นวัดเก่าแก่ที่มีศักยภาพในด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดบัวโรยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจ รวมถึงมีโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ สิ่ งก่อสร้างทางพุท ธศาสนาที่ งดงามและทรงคุณค่า รวมถึง พิพิธ ภัณ ฑ์ที่ เป็น แหล่งเรีย นรู้ ที่รวบรวม
ศิลปวัตถุของวัดและชุมชน ทาให้วัดบัวโรยมีความโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัดบัวโรยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการที่น่าสนใจในการศึกษาเรื่องอัตลักษณ์
เนื่องจากเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีปูชนียสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาคัญ อีกทั้งเป็นที่ตั้ง
ของแหล่ ง เรีย นรู้ด้ า นวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนอัน ได้ แก่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วั ด บัว โรย ซึ่ ง การศึกษาอัต ลั กษณ์ จ ะท าให้แหล่ ง
ท่ องเที่ ย วนั้ น มี ค วามโดดเด่ น และแตกต่ า ง เกิด อัต ลั กษณ์ ข องแหล่ ง ท่ องเที่ ย วเอง ดั ง นั้ น คณะผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจใน
การศึกษาอัตลักษณ์ของวัดบัวโรย โดยใช้หลักการประเมินจากกฎบัตรเบอร์รา (Burra Charter) ของอิโคโมสออสเตร
เลีย (International Council on Monuments and Sites: ICOMOS Australia) เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ
วิจัย (Australia ICOMOS International Council of Monuments and Site, 1999, p. 12) อันประกอบด้วย
คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Value) คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (Historical Value) คุณค่าด้านสังคม
(Social Value) คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Value) เพื่อสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์เชิง
สร้า งสรรค์ ท างการท่ องเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมเพื่ อสร้า งมู ล ค่า เพิ่ ม ผ่ า นอัต ลั กษณ์ ในมรดกทางวั ฒ นธรรม เพื่ อให้ มี
ทรัพยากรและคลังข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งท่องเที่ยว เป็นปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว การตลาด
ทางการท่องเที่ยว การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความสามารถในการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยว
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จากฐานทรัพยากรในท้องถิ่น อีกทั้งจะได้รับการอนุรักษ์ สืบทอด ถ่ายทอดและพัฒนาส่งมอบเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ตกทอดสู่รุ่นลูกหลานสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของวัดบัวโรย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระสงฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบัวโรย ครูโรงเรียนวัดบัวโรย ผู้นา
ชุมชน และชาวบ้าน เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของวัดบัวโรย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) หรือข้อมูลที่มีผู้เรียบเรียงและรวบรวมไว้แล้ว โดย ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆได้แก่ การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อัตลักษณ์และคุณค่าความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ข้อมูลทั่วไปของวัดบัวโรย เป็นต้น
2. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยลงพื้นที่สารวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ วิธีการสังเกต และ
สัมภาษณ์เป็นหลักจากคนในชุมชน ประธานกลุ่มชุมชน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนผูท้ ี่มีความรู้ ความ
เข้าใจ ภูมิล่าเนาอยู่บริเวณรอบวัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การสังเกต (observation) ซึ่งผู้วิจัยใช้การสังเกต 2 แบบ คือการสังเกตแบบไม่มีมีส่วนร่วมสาหรับสังเกต
สภาพทั่วไปของวัดในระยะแรกของการวิจัย และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับวัด
2.2 การสัมภาษณ์ (interview) เจาะลึกประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความเป็นตัวตนที่มีลักษณะที่โดดเด่นของวัด
บัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ โดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มซึ่ง ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ 2 แบบ คือ
2.2.1) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ใช้ควบคู่กับการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของวัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ ในระยะแรกของ
การวิจัย
2.2.2) การสั มภาษณ์เชิง ลึก (in-depth interview แบบกึ่งโครงสร้า ง (Semi-Structured
Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant) โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย เจ้าอาวาส
พระสงฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบัว
โรย ครูโรงเรียนวัดบัวโรยกลุ่มผู้นาชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนใกล้วัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนั้น
ยังใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น การจดบันทึกภาคสนาม การบันทึกเสียง และการถ่ายภาพนิ่ง โดยการบันทึกเสียงใช้สาหรับ
การสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ส่วนการถ่ายภาพนิ่ง ใช้สาหรับบันทึกภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ
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ชุมชน ตลอดจนอัตลักษณ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ฯลฯ ตามประเด็นของการวิจัย
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อประกอบการสรุป และอภิปรายผล เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์
วัดบัวโรย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งใช้วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (method triangulation) ซึ่งเป็น
การใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มผู้นาชุมชน ได้แก่ พระครูปลัด ดร. วิสุทธิ์ นริสฺสโรม เจ้าอาวาสวัดบัวโรยและพระสงฆ์ที่จาพรรษาใน
วัดบัวโรย คุณสุนทร ชิ้นฟัก ปราญ์ชุมชน คุณธนกฤษ แก้วเจริญ ผู้นาชุมชน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
และ Snowball Sampling
2. หน่วยงานภาครัฐผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับวัดบัวโรย ได้แก่ คุณเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางเสาธง คุณบุญชู ประมาตร ผู้อานวยการกองการศึ กษา องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ผู้อานวยการนิตยา รัตนา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบัวโรย
และครูอาจารย์โรงเรียนวัดบัวโรย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
3. บุคคลทั่วไป ได้แก่ ประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณชุมชนวัดบัวโรย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็น
คาถามปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของวัดบัวโรย โดยได้แบ่งการเก็บข้อมูลในการสั มภาษณ์เป็น 2 ครั้ง
ครั้งแรกเป็นการเก็บข้อมูลในเบื้องต้นต้องการทราบบริบทในภาพรวมของวัดบัวโรย การเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ต้องการ
ทราบถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งแรกมาสกัดเป็นข้อคาถาม และทาการ
สั ม ภาษณ์ อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องวั ด บั ว โรย ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ด้ า น
ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ด้านคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม อัตลักษณ์ด้านคุณค่าทางสังคม อัตลักษณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของวัด

การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เ ชิงลึก การสารวจภาคสนาม การสารวจเอกสาร และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และแบบไม่มีส่วนร่วม มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้หลักการของ Baptiste (2001) กาหนดว่า การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพมีหลักการดาเนินการร่วมกันอยู่ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การกาหนดวิธีการที่จะใช้วิเคราะห์ (2)
จัดระบบจาแนกข้อมูล (3) ทาการเชื่อมโยงกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันและ (4) นาเสนอผลการวิเคราะห์
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ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของวัดบัวโรย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ “วัดบัวโรย” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2430
โดยมีนายโชติ นางคล้อย โชติช่วง เป็นผู้ดาเนินการสร้างวัดได้ขนานนามว่า " วัดโชติบัว " เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์และ
ศักดิ์ศรีแก่ผู้สร้าง และเนื่องจากสถานที่สร้างเป็นที่ราบลุ่มมากมายด้วยลาคลองและท้องทุ่ง ทาให้มีดอกบัวหลวง
เกิดขึ้นในพื้นที่รอบ ๆ บริเวณวัดอยู่เป็นจานวนมาก และ ต่อมาได้เรียกเพี้ยนไปเป็น “วัดชวดบัว” เพราะตั้งอยู่ริม
คลองชวดบัวทางทิศเหนือ บางตานานก็เล่าสืบต่อกันว่าที่เรียกว่าวัดบัวโรยนั้นเพราะเกี่ยวเนื่องมาจาก ประเพณีโยนบัว
ของอาเภอบางพลี ในทุก ๆปีสาธุชนชาววัดชวดบัวในขณะนั้นจะเก็บบัวหลวง และพากันล่องเรือเพื่อไปร่วมงาน
ประเพณีโยนบัว และนาดอกบัวของตนนมัสการหลวงพ่อโต แต่เนื่องจากระยะทางจากบ้านชวดบัวไปสู่อาเภอบางพลี
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน ทาให้ดอกบัวหลวงที่เก็บไป เพื่อนมัสการหลวงพ่อโตเหี่ยวเฉาร่วงโรย ครั้นสาธุชนชาว
บางพลีเห็นดอกบัวที่สาธุชนชาวชวดบัวนามาเหี่ยวเฉาร่วงโรย ก็พากันเรียกชาวชวดบัวว่า “ชาวบัวโรย” กันสืบมา วัด
ชวดบัวจึงถูกขนานนามว่า วัดบัวโรย ตามคาเรียกของชาวบางพลีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
วัดบัวโรยมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สาคัญ ได้แก่ อุโบสถ สร้างโดยคุณพ่อล้อม คุณแม่โหมด ฟักอุดม
คหบดีชาวบางประกอกออกทุนสร้างและชักชวนสาธุชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมบริจาคเงินสร้าง ลักษณะ
อุโบสถเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังที่นิยมกันในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 4) ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
ปี พ.ศ. 2457 และผูกพัทธสีมาในปีเดียวกัน กระเบื้องที่ใช้มุงหลังคานั้นสั่งมาจากประเทศสิงคโปร์ ภายในมีพระ
ประธาน คือหลวงพ่อภูศรี หล่อด้วยโลหะทองเหลือง ปางมารวิชัย จิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวของ ทศชาติชาดก
และภาพพุทธประวัติ ด้านหน้าพระอุโบสถมีต้นสะดือขนาดใหญ่ 2 ต้น ซึ่งถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่คู่วัดบัวโรย
แห่งนี้มาช้านาน พระมณฑป สร้างโดยนายสุทิน กลับเจริญ และศรัทธาจากญาติโยมเมื่อปี พ.ศ. 2514 ในอดีตเป็นที่
ประดิษฐานรูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาสทุก ๆรูป มหาเจดีย์ศรีบัวโรย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นมหาเจดีย์ที่ทา
ด้วยสีทองเหลืองอร่าม สร้างโดยอดีตเจ้าอาวาส พระครูโกมุทธรรมธาดา (ขีด ครุธมฺโม โตเจริญ) ได้ให้นามไว้ว่า “มหา
เจดีย์ศรีบัวโรย”ภายในเจดีย์ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระนามว่า “หลวงพ่อเพชร” ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็น
ปางจงกรม ห่มจีวรลายดอกพิกุล พิพิธภัณฑ์และหอมรดกแห่งความทรงจ้า เป็นสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุ ของวัดและ
ชุมชนวัดบัวโรย เป็นอาคาร 2 ชั้น เดิมเป็นศาลาการเปรียญ หอฉัน หอสวดมนต์ ปัจจุบันอาคารชั้นล่างเป็นหอฉันและ
เป็นอาคารแสดงภาพถ่ายในอดีต ส่วนอาคารชั้น 2 ใช้แสดงโบราณวัตถุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆที่ทรงคุณค่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2552 โดยความเห็นชอบจาก หลวงพ่อพระครูโกมุทธรรมธาดา (เจ้าอาวาสรูปที่
6) เพื่ออนุรักษ์ และเก็บรักษาโบราณวัตถุต่าง ๆ และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญของชุมชน ในด้านการศึกษา ทาง
วัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมที่เป็นพระภิกษุ โรงเรี ยนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 นอกจากนี้ยังได้
สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาขึ้นในที่วัด ซึ่งแต่เดิม
ได้อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่สอนหนังสือ นอกจากวัดมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
ในชุมชนและยังเป็นพื้นที่ที่ยังบอกเล่าถึงวิถีชีวิตและมีอัตลักษณ์เฉพาะ
อัตลักษณ์ของวัดบัวโรย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ของวัด
บัวโรยประกอบด้วย 1) อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ (Historical Significance) ได้แก่ หลวงพ่อเพชร 2) อัตลักษณ์
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ด้านคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Significance) ได้แก่ ความสวยงามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน
วัดบัวโรย 3) อัตลักษณ์ด้านคุณค่าทางสังคม (Social Significance) ได้แก่ งานประจาปีวัดบัวโรย (กิจกรรมสักการะ
หลวงพ่อเพชร และงานฉลองพระมหาเจดีย์ศ รีบัวโรย) และ 4) อัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Significance) ได้แก่ วิถีชีวิตริมคลองบางเสาธงที่ติดกับวัดบัวโรย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) อัตลักษณ์ของวัดบัวโรยด้านประวัติศาสตร์ (Historical Significance) ได้แก่ หลวงพ่อเพชร วัดบัว
โรยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนคือ “หลวงพ่อเพชร”ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นปาง
จงกรม จีวรลายดอกพิกุลและเป็นปางที่ไม่ปรากฏในพื้นที่อื่น เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีเพียงองค์เดียวในจังหวัด
สมุทรปราการ ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างโดยนายชุน (ไม่ทราบนามสกุ ล) ชาวบางปะกอก เมื่อพ.ศ. 2456
หลวงพ่อเพชรมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือของคนชุมชนบัวโรยมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะความศักดิ์สิทธิ์
ในเรื่องโชคลาภ
2) อัตลักษณ์ด้านคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Significance) ได้แก่ ความ
สวยงามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดบัวโรย วัดบัวโรยถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความผูกพันยาวนานต่อการเป็นพื้นที่ของ
ชุมชนตั้งแต่ 133 ปีที่แล้วซึ่งการสัญจรยังใช้เรือในการสัญจรทางน้าอยู่ ดังนั้นในส่วนของการปลูกสร้างจึงอยู่ใจกลาง
ชุมชนที่ยังทาการเกษตรกรรม และอยู่ติดกับลาคลองที่ล้อมอยู่โ ดยรอบ โดยมีอาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับคลองชวด
บัว ทิศใต้ติดต่อกับที่นาเอกชน ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นาเอกชน ทิศตะวันตกติดต่อกับคลองบางเสาธง ทาให้หาก
มองจากด้านนอกจะเห็นองค์เจดีย์มหาเจดีย์ศรีบัวโรย และหลังคาของศาลาการเปรียญ โดดเด่นคล้ายอยู่ใจกลางท้อง
ทุ่งนาและตั้งอยู่บนเกาะกลางน้าถือเป็นสุนทรียศาสตร์อย่างหนึ่งจากสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เอื้ออานวย พื้นที่ของวัด
มีความกว้างขวาง โดยมีที่ดินเนื้อที่ถึง 17 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ปรากฏสิ่งปลูกสร้างในหลายยุคสมัยรวมกัน สิ่งปลูก
สร้างตั้งแต่สมัยโบราณที่มาพร้อมวัดเริ่มก่อตั้ง ได้แก่ อุโบสถ และหอระฆัง จนถึงสิ่งปลูกสร้างที่ไว้รองรับผู้คนที่มา
ทาบุญและปฏิบัติศาสนกิจอย่างศาลาการเปรียญที่สร้างใหม่อย่างมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้รองรับผู้คนได้จานวนมาก พระ
มณฑปที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปหล่อของเจ้าอาวาสรูปก่อนๆ หรือมหาเจดีย์ศรีบัวโรยสีทองอร่าม ที่ สร้างขึ้นในปี
พ.ศ. 2557 ทาให้วัดบัวโรยเป็นพื้นที่ที่มีความผสมผสานทางศิลปกรรมที่หลากหลาย ก่อให้เกิดสุนทรียศาสตร์ของพื้นที่
ทางวัฒนธรรม
3) อัตลักษณ์ด้านคุณค่าทางสังคม (Social Significance) ได้แก่ งานประจาปีวัดบัวโรย (กิจกรรม
สั ก การะหลวงพ่อเพชร และงานฉลองพระมหาเจดี ย์ ศรีบั วโรย) วั ด บั ว โรยได้ ด าเนิ น กิจ กรรมและประเพณี ที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาตลอดทั้งปี ทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการอบรมทางพระพุทธศาสนาและ
การใช้ชีวิต กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน และกิจกรรมต่างๆที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน งานประจาปีวัดบัวโรยซึ่งเป็นงานที่
จัดขึ้นเป็นประจาช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปีถือเป็นอัตลักษณ์ด้านคุณค่าทางสังคมของวัดบัวโรย โดยมีกิจกรรม
ภายในงานมากมายไม่ว่าจะเป็น การฉลองพระมหามงคลเจดีย์ศรีบัวโรย กิจกรรมสักการะหลวงพ่อเพชร กิจกรรมปิด
ทอง-ไหว้พระ ถวายสังฆทาน ถวายผ้าป่าครอบครัว การออกร้านแสดงสินค้า การแสดงบนเวทีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
ซึ่งงานประจาปีวัดบัวโรยนับได้ว่า เป็นงานที่ได้รับความสนใจทั้งจากชาวชุมชนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่
4) อัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Significance) ได้แก่ วิถีชีวิตริมคลองบางเสาธงที่ติด
กับวัดบัวโรย วิถีชีวิตริมคลองและทัศนียภาพที่ปลอดโปร่งทั้งในเขตพุทธาวาส เขตสังฆวาส และเขตธรณีสงฆ์ของวัด
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บัวโรยได้มีการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมและสมดุลทั้งสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นระเบียบสวยงาม
กว้างขวาง สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของวัดบัวโรยเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีท้องทุ่ งนารายล้อมด้วยต้นสน มะพร้าว กล้วย
และต้นมะม่วง ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศตามธรมชาติทั้งในน้าและบนบก และยังมี
ความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถเดินทางมาที่วัดได้ทั้งทาง
รถยนต์และทางเรือ วัดเป็นศูนย์ รวมจิตใจชุมชน อีกทั้งวัดต้องการเป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด

อภิปรายผล
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาอัตลักษณ์ของวัดบัวโรย เพื่อนาอัตลักษณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดบัวโรยที่มาจากพื้นฐานหรือความโดดเด่นของตัววัดบัวโรยเอง จากการวิจัยครั้งนี้
สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าวัดบัวโรยมีอัตลักษณ์ที่ควรส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสามารถนาอัตลักษณ์ไปใช้สื่อสารนาเสนอผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของวั ดบัวโรยทั้งในกลุ่มของชาวบ้าน และนักท่ องเที่ ยว โดยอัตลักษณ์ที่ค้น พบจาก
การศึกษาแบ่งออกเป็น 1) อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ (Historical Significance) ได้แก่ หลวงพ่อเพชร 2) อัต
ลักษณ์ด้านคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Significance) ได้แก่ ความสวยงามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภายในวัดบัวโรย 3) อัตลักษณ์ด้านคุณค่าทางสังคม (Social Significance) ได้แก่ งานประจาปีวัดบัวโรย (กิจกรรม
สักการะหลวงพ่อเพชร และงานฉลองพระมหาเจดีย์ศรีบัวโรย) และ 4) อัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Significance) ได้แก่ วิถีชีวิตริมคลองบางเสาธงที่ติดกับวัดบัวโรย ซึ่งอัตลักษณ์ของวัดบัวโรยที่ได้จากการศึกษานี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก และปราโมทย์ ยอดแก้ว (2560) ซึ่งได้ทาการศึกษา
เกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วทางพระพุ ท ธศาสนาในสั ง คมไทย ผลวิ จั ย พบว่ า อั ต ลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วทาง
พระพุทธศาสนาเป็นรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวตามลักษณะเฉพาะของกระบวนการจัดการที่แตกต่างกันไปใน
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของในแต่ละวั ดใน 5 ด้าน คือ การให้ความสาคัญกับการไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
การส่งเสริมการปฏิบัติธรรม การมีพุทธศิลปกรรมที่งดงาม การจัดที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้เกิดความสงบร่มรื่น และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งวัดบัวโรยมีอัตลักษณ์ครบทั้ ง 5 ด้านดังกล่าวที่สามารถ
นาไปใช้ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามลักษณะเฉพาะของวัดเอง ได้แก่ หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมและงานบุญต่างๆที่ทางวัดได้จัดขึ้น มหาเจดีย์ศรีบัวโรยซึ่ง
แสดงถึงความสวยงามทางพุทธศิลปกรรม สถานที่ตั้งของวัดซึ่งติดริมคลอง และสภาพแวดล้อมของวัดซึ่งมีความ
สวยงามและร่มรื่น นอกจากนี้ทางวัดบัวโรยมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชน
นอกจากนี้การศึกษาอัตลักษณ์ของวัดบัวโรยสามารถนาไปใช้ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและสร้างความ
ภาคภุมิใจให้กับชุมชนสอดคล้องกับ งานวิจัยของประไพพิม พ์ พานิชสมั ย (2560) เรื่อง “การออกแบบอัตลักษณ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช” ที่พบว่าอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ทั้งด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สถาปัตยกรรม ความเชื่อ และศาสนา ล้วนเป็น สัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความ
เป็นมาที่สาคัญของรากเหง้า สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมก่อให้เกิดรายได้สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรชัย โรจนพรทิพ ย์ (2548)
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ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์ชุมชนและการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร
พบว่ า สั มพัน ธ์วงศ์เป็ นเขตชั้น ในที่ มีคุณ ค่าทางประวั ติศาสตร์และเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้ว ย
เอกลักษณ์ด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง อาทิ วัดไตรมิตรวิทยาราม ที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
ของเมืองและการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก เอกลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตชาวจีน ประเพณีและวัฒนธรรม
และงานเทศกาลต่างๆ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่
นอกจากนี้หากวัดบัวโรยมีการนาอัตลักษณ์ของสถานที่ มาเผยแพร่ให้ชัดเจน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
ประสงค์จะเดินทางมาเพื่อสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตของตนเองได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
มหาชุติภัค แหมทอง ญาณินทร์ รักวงศ์วาน กมลาศ ภูวชนาธิปพงศ์ และพุทธชาติ แผนสมบุญ (2560) ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับอัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลก
เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระ
บาง 3 ประเภทคื อ สถาปั ต ยกรรม ตลาดมื ด และสิ น ค้ า หั ต ถกรรม และนาฏศิ ล ป์ แห่ ง ราชส านั ก หลวงพระบาง
ผลการวิจัยพบว่า 1) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้ง 3 ประเภทมีบทบาทบางส่วนที่ไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเป็นการสร้างประสบการณ์อันแตกต่างไปจากวิถีชีวิตปกติของตน
และบทบาทในการเป็น “สิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรม” ตามวิถีทางของชาวเมืองหลวงพระบางให้กับนักท่องเที่ยว แต่ใน
ขณะเดียวกัน ในแต่ละอัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างก็มีบทบาทเฉพาะของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้อธิบายไว้ในข้างต้นสามารถให้ประโยชน์ทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติที่นักวิชาการและ ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของอาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถนาผลการวิจัยไปปรับปรุง พัฒนา
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาไปประยุกต์ในด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงอัตลักษณ์ที่แสดงถึงคุณค่าความสาคัญทางวัฒนธรรมของวัดบัวโรย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวทั้งในระดับวัดบัวโรย ระดั บอาเภอบางเสาธง และจังหวัดสมุทรปราการที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ส่ง เสริม การท่ องเที่ย วทางวั ฒนธรรม โดยการจัด การด้ า นการสื่อความหมายท่ องเที่ ย ว และการจั ดการด้า นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยววัดบัวโรย อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการมากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นหันมาให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมอันจะเป็นการช่วยให้เกิดการเพิ่มรายได้และการสร้างมูลค่าจากแหล่งท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้อัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนโดยรอบวัดบัวโรย เพื่อเป็น
ข้อมูลในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของวัดบัวโรย และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การปรับตัวการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้สอนชาวไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้สอนชาว
ไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี กลุ่มตัวอย่า ง คือ ผู้สอนชาวไทยที่สอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีจานวน 3 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การนาเสนอผลงานวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า
ผู้สอนชาวไทยที่ได้สอนภาษาไทยอยู่ในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีในระยะแรก ผู้สอนได้เกิดความตระหนก
ทางวัฒนธรรม แต่ผู้สอนชาวไทยก็สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมจีนได้ เนื่องจากบางวัฒนธรรมไทยกับจีนมีความ
คล้ายคลึงกัน ด้านการสอนเนื่องจากในชั้นเรียนมีความแตกต่างจากประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปสรรคที่สาคัญ
โดยเฉพาะในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมกับนักศึ กษาชาวจีน คือ เรื่องภาษา นอกจากนี้แนวทางการปรับตัวของ
ผู้สอนชาวไทยพบว่า เมื่อเกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผู้สอนชาวไทยจะมีแนวทางในการปรับตัวที่
หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมงานตามประเพณีและกิจกรรมสาคัญของชาวจีน หรือการพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมของ
จีนจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ภาษากายเพื่อพยายามในการสื่อสารและเรียนรู้ภาษาจีนในชีวิตประจาวันและเพื่อทา
การสอน อีกทั้งเพื่อนร่วมงานชาวจีนยังมีส่วนช่วยให้ผู้สอนชาวไทยได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ จนสามารถปรับตัวได้
ง่ายขึ้น และส่งผลให้สามารถปรับตัวได้สาเร็จ โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รวมไปจนถึงสามารถปรับ
รูปแบบการเรีย นการสอนให้มีความเหมาะสมและเกิดผลส าเร็จ ในการสื่อสารร่วมกับ นักศึกษาชาวจีน ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : การปรับตัว การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผู้สอนชาวไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยจีน

Abstract
This research aimed to study cross-cultural communication adaptation of three Thai teachers
in Guangxi Foreign Language University. The sample group was specifically selected. Data was
gathered by observation and in depth interviews. Research findings were reported as a descriptive
analysis. The research found that in the beginning the Thai teachers in Guangxi Foreign Language
University experienced cultural shocks; however, since some Thai and Chinese traditions were
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closed, so the teachers eventually adjusted themselves to the new environment. For the different
Chinese classrooms, the main problem was communication with the Chinese students. Besides
general adaptations, the Thai teachers overcame the cross-cultural problem by various ways, for
example participating traditional or major Chinese activities; learning Chinese culture through
variety of media; using body language in daily communication, in learning Chinese and in
classrooms. Moreover, the Chinese colleagues also assisted the Thai teachers a lot in perceiving
Chinese culture and made the adaptation successful, both in cross-cultural communication; in
designing appropriate and efficient lesson plans; and in communication with Chinese students
effectively.
Keywords : adaptation, cross-cultural communication, Thai teachers in a Chinese university

บทนา
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาเป็นเวลายาวนาน ด้วยการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจึงทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยเฉพาะใน
บริบทของความคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้ทั้งสอง
ประเทศมี การเชื่ อมโยงเข้า ไว้ ด้ว ยกัน ในด้ านต่า ง ๆ เช่ น เศรษฐกิจ สัง คม การเมื อง วัฒ นธรรม การศึกษา และ
เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งทาให้มีการสื่อสารระหว่างกันเองทั้งสองประเทศอย่างแนบแน่น การสื่อสารระหว่างประเทศเป็น
รูปแบบการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ดังที่ Lustig and Koester (1996) ได้นิยาม
ความหมายการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนและตีความสัญลักษณ์ในปริบทหนึ่ง ๆ
โดยบุคคลในกระบวนการสื่อสารนั้น มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากพอในระดับที่มีการตีความและมีความค่าดหวัง
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกต่างกัน นาไปสู่การรับรู้ความหมายที่ไม่เหมือนกัน
ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชนต่างมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนของตนเองให้มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพิ่มมากขึ้น มีการเปิดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสามารถเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน จะเห็นได้ว่าการ
เปิดกว้างของระบบการศึกษาในปัจจุบันจึงส่งผลให้มีความต้องการผู้สอนต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเข้ามาทาการสอน
มากขึ้นโดยเฉพาะผู้สอนชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย ภาษาต่ า งประเทศกว่ า งซี เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ตั้ ง อยู่ ในเขตปกครองตนเองชนเผ่ า จ้ ว งกว่ า งซี
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้เปิดหลักสูตรวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่ ค.ศ. 2005 หลังจากนั้นก็มีผู้สอนชาวไทยได้เดินทาง
สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี จากการที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีมีผู้สอนชาว
ไทยเข้ามาสอนนั้น การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจึงถือเป็นประเด็นสาคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ โดยเฉพาะการสื่อสาร
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ระหว่างวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน
(Jandt,2004)
เมตตา วิวัฒนานุกูล (2559) ได้กล่าวว่า การเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่จึงต้องอาศัยการปรับตัว และในการปรับตัว
ของผู้ที่เข้าไปอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมต่างไปจากวัฒนธรรมเดิมของตนนั้นมักจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องของความ
วิตกกังวล ความเครียด ความเหงา ความไม่แน่ใจในการสื่อสารกับคนวัฒนธรรมนั้ น ๆ รวมถึงสิ่งที่เรียกว่า ความ
ตระหนกทางวัฒนธรรม (Culture shock) ความตระหนกทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นเมื่อคน ๆ หนึ่งต้องพบกับอุปสรรค
ของสิ่งเร้าให้เราเกิดการรับรู้ใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะตีความได้เนื่องจากปริบททางวัฒนธรรมได้เปลี่ยน นอกจากนี้
ความตระหนกทางวัฒนธรรมเป็นผลมาจากสิ่งที่ความคาดคิดในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ไม่ตรงกับสิ่งที่พบเห็นจริง ๆ ผู้เข้ามา
อยู่ในวัฒนธรรมใหม่จึงจาเป็นจะต้องมีความไหวรู้สึกหรือความไวต่อการรับรู้ ความคิด และความรู้สึกของผู้อื่น ต่อ
ความตระหนกทางวัฒนธรรมที่เข้าใจยากและจาเป็นต้องพบเห็น
เมื่อมีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเกิดขึ้น การปรับตัว (Adjustment) ย่อมจะต้องเป็นประเด็นสาคัญที่เข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สอนชาวไทย เมตตา วิวัฒนานุกูล (2559) ยังได้กล่างว่า ผู้ที่เข้าไปอยู่ในประเทศเจ้าบ้านจะต้องมี
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบด้านที่แตกต่างกั น เช่น การปรับตัวในการใช้ชีวิตประจาวัน และการทางาน
เมื่อผู้สอนชาวไทยได้ก้าวเข้ามาทาการสอนในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศหว่างซีที่มีระบบการเรียนการสอนภายใต้
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมเดิมจึงต้องมีการปรับตัวในเรื่องของระบบการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งปัญหา
ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวจีนย่อมส่งผลให้ผู้สอนชาวไทยต้องการเรียนรู้และมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน เพื่อให้สามารถประสบความสาเร็จในการ
สื่อสารกับนักศึกษาชาวจีนภายในชั้นเรียนได้ ดังนั้นเมื่อผู้สอนชาวไทยได้เข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประทศ
กว่างซี และได้สอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีนซึ่งมีรูปแบบวัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัว
เกิดขึ้น ดังที่ Strevens (1987) ได้กล่าวว่า การที่ผู้เรียนไม่ประสบความสาเร็จในการเรียนภาษาที่สองอาจเป็นผลมา
จากความไม่เข้าใจวัฒนธรรมของภาษานั้นหรือความไม่เข้าใจในตัวภาษาเอง ที่อาจเป็นปัญหาต่อการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม ในชั้ นเรีย นภาษาไทยอาจมีส าเหตุม าจาทการที่ ในวัฒ นธรรมเดิ มของนักศึกษาชาวจีน ไม่ เคยมี การใช้
ภาษาไทยในการเรียนการสอนมาก่อน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการปรับตัวเพื่ อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึง
เพื่อให้ประสบความสาเร็จในการเรียนการสอนภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนจีนนั้น ผู้สอนชาวไทยแต่
ละคนอาจมีแนวทางในการปรับตัวที่แตกต่างกันออกไป โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยในฐานะเป็นชาวต่างชาติที่ศึกษา
สาขาภาษาไทยเป็นภาษาที่สองและยังเป็นผู้ร่วมงานกับผู้สอนชาวไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาแนวทางการปรับตัวการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้สอนชาวไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอนในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้สอนชาวไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี
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ขอบเขตวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการปรับตัวการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้สอนชาวไทยที่ส อน
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สอนชาวไทยที่สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซีจานวน 3 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตและ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การนาเสนอผลงานวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาและสารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการสื่อสารต่างวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
งานวิจัย หนังสือ ตารา และบทความทางวิชาการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอนชาวไทยของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
กว่างซีและเป็นผู้สอนที่ร่วมทางานในคณะเดียวกันกับผู้วิจัย ดังนั้นผู้วิจัยโดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นผู้
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) การกระทา และกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สอนชาวไทยใน
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี
3. การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ งานวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
มาเก็บข้อมูล โดยการตั้งคาถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ยภาษาต่า งประเทศกว่ างซี เป็ นมหาวิ ท ยาลั ยที่ เปิ ด สอนภาษาไทยเป็น ระยะเวลา 17 ปี ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยได้มีโครงการแลกเปลี่ยนทั้งผู้เรียนและผู้สอนชาวไทยให้มาเรียนหรือมาสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี ในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีมีผู้สอนชาวไทยจานวน 3 คนที่สอน
ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอนชาวไทยมีอุปสรรคสาคัญโดยเฉพาะในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวจีน คือ ทางด้านภาษา เพราะภาษาเป็นการสื่อสารที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ด้านการสอน
ในชั้นเรียนก็มีความแตกต่างจากประเทศไทยด้วย ดังนั้น ผู้สอนชาวไทยจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัว
แนวทางการปรับตัวในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการปรับตัวเพื่อช่วยให้
สามารถประสบความสาเร็จในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้สอนชาวไทย ผู้สอนชาวไทยมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและพยายามปรับตัวเมื่อไม่สามารถทาการสื่อสารกับคนจีนได้ โดยมีวิธีในการปรับตัวที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ภาษากาย การเรียนรู้จากคนจีนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การใช้สื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า เพื่อน
ร่วมงานชาวจีนรวมถึงนักศึกษาชาวจีน ต่างมีส่วนช่วยให้ผู้สอนชาวไทยเข้ าใจในวัฒนธรรมจีนและสามารถปรับตัวได้
โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานชาวจีนจะมีการอธิบายถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงการชักชวนให้เข้าร่วมในกิจกรรม โดยใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารจึงส่งผลให้ผู้สอนชาวไทยได้มีการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนและสามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่น
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จากการศึกษาแนวทางการปรับ ตั ว การสื่ อสารระหว่ า งวั ฒ นธรรมของผู้ ส อนชาวไทยที่ ส อนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี ผู้วิจัยพบว่า มีแนวทางการปรับตัวการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในด้านการใช้
ชีวิตประจาวันกับการเรียนการสอน โดยผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการใช้ชีวิตประจาวัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอนชาวไทยที่สอนภาษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ความคิดว่าจะต้องปรับตัวเรื่องการดารงชีวิตประจาวันตามสังคมจีน โดยยึดหลักที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตา
ตาม” โดยจะต้องปรับความคิดไปตามสังคมและประเพณีของจีน อีกทั้งยังคิดว่าไม่ใช่อุปสรรคหรื อเป็นเรื่องที่มีความ
ลาบากที่จะอยู่ร่วมกับคนจีนหรือสังคมคนจีน ผู้สอนชาวไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมคนจีนได้ไม่ยาก โดยจะต้อง
เปิดใจที่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและเมื่อเข้ากับคนในสังคมจีนได้ก็จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคน
จีนได้ ก็จะทาให้ผู้ สอนชาวไทยมีความสุขกับการดารงอยู่ร่วมกันกับคนจีนได้ไม่ยาก ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้สอน
ชาวไทยต่อไปนี้
“อยู่ในสังคมจีน ก็จะต้องปรับความคิดและพฤติกรรมไปตามสังคมและประเพณี
ของจีน อย่างการไปร่วมงานตรุษจีนหรือร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ก็ควรจะแต่งกายแบบจีน
เช่น ควรจะใส่ชุดสีแดงไปร่วมงาน เพราะก็มีความเชื่อแบบคนจีนที่ว่าสีแดงนั้นเป็นสีแห่ง
ความมงคล”
(10 มกราคม พ.ศ. 2565: สัมภาษณ์.)
“หากเราสามารถสื่อสารพูดคุยภาษาจีนได้ก็ท้าให้เราเข้าถึงงานประเพณีนั้นได้
อย่างถ่องแท้ ได้มีส่วนร่วมในงานประเพณีต่าง ๆ เพราะได้ฟังเรื่องราวความเป็น มาของ
ประเพณีนั้นอย่างเข้าใจและรู้ความหมาย และท้าให้เราสนุกกับงานประเพณีนั้น”
(12 มกราคม พ.ศ. 2565: สัมภาษณ์.)
สาหรับผู้สอนชาวไทยการใช้ชีวิตประจาวันในประเทศจีนมีความสุขดี โดยเฉพาะเมื่อเริ่มปรับตัวกับพื้นที่แห่ง
ใหม่ได้ เนื่องมีความรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมหรือได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของจีน อีกทั้งปัจจุบันนี้ประเทศจีนได้
มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการทาโครงการ กิจกรรม หรือธุรกิจต่าง ๆ ก็
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ก็ส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นตามมาด้วย แต่ความสามั คคีกันในกลุ่มชาติพันธุ์
ถือเป็นสิ่งสาคัญ เพราะจะทาให้มีความรู้สึกว่าประเทศจีนมีความมั่นคงและปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงมิตรภาพ
ความมีน้าใจของนักศึกษาและเพื่อนร่วมงานชาวจีนด้วย
ผลการศึ ก ษายั ง พบว่ า ผู้ ส อนชาวไทยได้ มี ก ารฝึ ก ฝนใช้ ภ าษาจี น มากขึ้ น เนื่ อ งจากการติ ด ต่ อสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันก็จะใช้ภาษาจีนกับคนจีนอยู่แล้ว แต่สาหรับการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาชาวจีนก็จะใช้ภาษาไทยการ
สนทนากัน ยกเว้นแต่นักศึกษาชาวจีนจะฟังภาษาไทยไม่เข้าใจก็จะมีการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ส่วนผู้สอนก็ให้
ความสาคัญกับเรื่องของเวลามากขึ้น เพราะการตรงต่อเวลานั้นเป็นสิ่งสาคัญมากของคนจีน การทางานและการใช้ชีวิต
ก็ต้องมีการแข่งขันต้องรวดเร็วมากขึ้น เมื่ออาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องดูรายการ เช่น รายการข่าว
ภาษาจี นด้ว ย ทั้งนี้ ก็เพื่อจะได้ศึกษาวัฒ นธรรมและภาษาจี น ในด้ านอาหารการกิน ก็มี การเปลี่ยนไปด้วยเช่ นกัน
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ตัวอย่างคือ การดื่มน้าอุ่น การเดินกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดด การออกกาลังกายเวลาเย็น ๆ หรือหลังมื้อเย็น โดยจะ
เน้นการรับประทานผัก และรับประทานอาหารชีวจิตรวมถึงสมุนไพรจีนมากขึ้นด้วย
2. ด้านการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อผู้สอนชาวไทยสอนภาษาไทยอยู่ในชั้นเรียนคิดว่าการสื่อสาร
เป็นเรื่องสาคัญในการติดต่อพูดคุยกับนักศึกษาชาวจีน เนื่องจากต้องการให้นักศึกษาชาวจีนมีความเข้าใจความหมาย
ต่าง ๆ ของผู้สอนชาวไทยที่กาลังสื่อสารถึง การที่พูดภาษาจีนให้ชัดเจนจะทาให้นักศึกษาชาวจีนเข้าใจถึงคาศัพท์นั้น ๆ
ผู้สอนชาวไทยยั งได้ ให้ ข้อมู ลว่า เมื่ อก่อนเคยคิดว่ าสอนวิช าภาษาไทย ไม่ จาเป็น ต้องพูด ภาษาจีน ให้เก่ง หรือพู ด
ภาษาจี น ไม่เป็ น ก็ไ ด้ เพราะจ าเป็ น ต้ องสร้างสิ่ ง แวดล้ อมให้นั กศึกษาชาวจี น แต่ หลั ง จากที่ ไ ด้ ส อนก็พ บว่ า ผู้ ส อน
จาเป็นต้องรู้ภาษาจีนด้วยและจาเป็นต้องพยายามออกเสียงให้ชัดเจนเนื่องจากมีความสาคัญอย่างยิ่งในการสอน
ภาษาไทยให้ได้ประสิทธิผลอย่างรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะนักศึกษาชาวจีนจะเข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง ดัง
ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้สอนชาวไทยต่อไปนี้
“การสื่อสารเป็นเรื่องส้าคัญในการติดต่อพูดคุยกับบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลให้
เข้าใจความหมายว่าเราก้าลังสื่อถึงอะไร การที่พูดภาษาจีนให้ชัดเจนจะท้าให้ผู้ฟังอย่าง
นักศึกษา หรือ อาจารย์ด้วยกันเข้าใจถึงค้าศัพท์นั้น ๆ เพราะบางค้าของภาษาจีนการอ่าน
ออกเสียงที่มีเสียงสูงเสียงต่้าถ้าออกเสียงผิด นั่นหมายความว่าค้าศัพท์นั้นผิดเพี้ยนหรือ
เปลี่ยนความหมายทันที”
(11 มกราคม พ.ศ. 2565: สัมภาษณ์.)
“ในเรื่องวิธีการสอน เราต้องเข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา เหมือนเราย้อนมอง
ตัวเองสมัยที่นั่งเรียนแล้วฟังอาจารย์สอน บางครั้งไม่อยากฟัง ไม่อยากเข้าเรียน หรือเรียน
แล้วน่าเบื่อหน่าย เราก็จะสอนไปด้วยและเล่าเรื่องอื่นไปด้วยให้นักศึกษารู้สึกสนใจ หรือ
หากิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียน หรือมีส่วนร่วมในการเข้ากันกับเพื่อน ๆ
ในห้องเรียนได้ และท้าให้การสอนนั้นสนุกไม่น่าเบื่อ และเราเองก็ท้างานได้อย่างสนุกมี
ความสุข”
(12 มกราคม พ.ศ. 2565: สัมภาษณ์.)
สาหรับการเรียนการสอนผู้สอนชาวไทยมีความรู้สึกว่าภูมิใจอย่างมากเมื่อได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานและ
การยอมรับในวิธีการสอนจากนักศึกษาชาวจีน อีกทั้งรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทางานของหน่วยงาน เพราะ
ทั้งการสอนที่ได้ใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาจีน มีการปรับการสอน การบรรยาย มีการใช้ภาษาจีนเพิ่ม โดยเฉพาะ
ในห้องเรียนที่ยังมีพื้นฐานอ่อน จะพบว่านักศึกษาชาวจีนมีความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่ายและรวดเร็ว
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษายังพบว่า เมื่อผู้สอนชาวไทยดาเนินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดคุยกับนักศึกษาชาว
จีนซึ่งต้องมีการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในการสอน เพราะบางคาในภาษาไทยนักศึกษาชาวจีนไม่เข้าใจถึงความหมาย
ดังนั้นผู้สอนชาวไทยจึงต้องหาคาศัพท์จีนและอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ ทาให้ผู้สอนชาวไทยได้เรียนคาศัพท์จีนนั้นโดย
อัตโนมัติ และเมื่อได้พูดหรือใช้คานั้นบ่อย ๆ ผู้สอนชาวไทยก็จะจาคาศัพท์จีนนั้นได้ ซึ่งถื อเป็นผลดีที่ผู้สอนชาวไทยได้

659

เรียนรู้คาศัพท์จีนร่วมกับการสอน ส่วนในเรื่องวิธีการสอน ผู้สอนชาวไทยต้องเปิดใจและเข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา
ชาวจีน เนื่องจากบางครั้งอาจจะไม่ใช่ไม่เข้าใจในด้านภาษา แต่เนื่องจากผู้สอนชาวไทยจะสอนไปด้วยพร้อมกับเล่า
เรื่องอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาชาวจีนเกิดความสนใจ เพราะนักศึกษาชาวจีนชอบให้ผู้สอนชาวไทยเล่าเรื่องราวต่าง ๆ
เกี่ยวกับประเทศไทยอย่างมาก รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาชาวจีนได้มีส่วนร่วมกันในการเรียน ก็จะทาให้การ
เรียนการสอนสนุกไม่น่าเบื่อ และผู้สอนชาวไทยก็จะทางานได้อย่างมีความสุขเช่นกัน

สรุปและอภิปรายผล
การสื่อสารระหว่ างวั ฒนธรรมในเบื้องต้น ผู้ส อนชาวไทยจะต้องมี การปรับ ตัวอยู่บ้า ง เนื่องจากการสื่อสาร
ทางด้านภาษาที่มีความแตกต่างกันจึงทาให้ผู้สอนชาวไทยกับผู้เรียนชาวจีนต่างก็ต้องปรับตัว แต่อย่างไรก็ตามผู้สอน
ชาวไทยเป็นผู้ที่ต้องปรับตัวมากกว่าผู้เรียน โดยการปรับตัวนี้ก็จะต้องมีสภาพแวดล้อมเอื้ออานวย เช่น การเรียนรู้
ภาษาจีนร่วมด้วยบ้าง การได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานชาวจีน และนักศึกษาชาวจีนก็ได้ให้ความร่วมมือใน
การพยายามการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดีจากการศึกษายังพบว่า ผู้สอนชาวไทยที่มหาวิทยาลัยจานวน 3 คน ทา
หน้าที่เป็นผู้สอนประจาของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีได้มีการปรับตัวการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ในฐานะเป็นผู้สอนชาวไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอน
ชาวไทยมีอุปสรรคสาคัญโดยเฉพาะในการสื่อสารระหว่างวั ฒนธรรมกับนักศึกษาชาวจีน คือ ทางด้านภาษา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ren Zhiyuan (2555) ผลการวิจัยปรากฏว่า ปัญหาทั่วไปในการดารงชีวิตประจาวันที่
ประเทศไทยของนักศึกษาชาวจีนเป็นปัญหาที่เกิดจากภาษา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยเฉพาะปัญหาด้านการใช้ภาษา และผลการศึกษาด้านการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สอนชาวไทยพบว่า เมื่อ
ผู้สอนชาวไทยอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีส่วนร่วมหรือได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของจีน อีกทั้งยัง
ต้องดูรายการจีนหรือข่าวภาษาจีน ทั้งนี้เพื่อได้เข้ากับสังคมคนจีนได้ง่ายขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ ภัค
วิภาส (2560) ที่พบว่า ในขณะที่การสื่อสารภายในสังคมเจ้าบ้าน ผู้ประกอบการชาวไทยในประเทศลาวให้ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นการติดต่อสื่อสารกับเจ้าบ้านในชีวิตประจาวัน และการดูโทรทัศน์เป็นภาษาเจ้าบ้าน
การเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้เกิดการเปิดรับและเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าบ้านอันจะเป็นการนาเข้าสู่การ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารในภาษาเจ้าบ้านได้ ผลการศึกษาพบว่า ในด้านอาหารการกินผู้สอนชาวไทยก็มีการ
เปลี่ยนไปด้วย โดยจะเน้นการรับประทานผัก และอาหารชีวจิตรวมถึง สมุนไพรจีนมากขึ้น การดื่มน้าอุ่น กางร่มเพื่อ
ป้องกันแสงแดด เดินออกกาลังกายเวลาเย็น ๆ หรือหลังมื้อเย็น ซึ่งการปรับตัวด้านการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สอนชาว
ไทย ซึ่งได้สอดคล้องงานวิจัยของ ณัฏฐ์ชุดา ชูตระกูล (2564) ที่พบว่า ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศ
อังกฤษได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมของชาวออกซ์ฟอร์ด ผู้สอนชาวไทยอยู่
ในสังคมจีนก็พยายามปรับพฤติกรรมเพื่อได้เข้ากับสังคมจีน
ผลการศึกษาด้านการเรียนการสอนของผู้สอนชาวไทยพบว่า เมื่อผู้สอนชาวไทยได้เข้าไปอยู่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีน โดยเฉพาะในช่วงระยะที่เริ่มปรับตัวกับพื้นที่แห่งใหม่ได้ รวมถึง
การใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงมิตรภาพความมีน้าใจของนักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน
ชาวจีนด้วย ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ เมตตา วิวัฒนานุกูล (2559) ที่ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมของสังคมและ
ประเทศเจ้าบ้าน ในด้านการเรียนการสอนของผู้สอนชาวไทยก็ได้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากกลุ่มนักศึกษาชาว
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จีนกับเพื่อนร่วมชาวจีนด้วยซึ่งมีความถี่ในการสื่อสาร นั่นคือความถี่ในการสื่อสารด้วยภาษาจีนมากขึ้น ผลการศึก ษานี้
ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรา เอื้ออมรวนิช (2559) ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่าง
วั ฒ นธรรม อาจารย์ ต่ า งชาติ จ ะพยายามในการสื่ อสารภาษาไทยรวมถึ ง เพื่ อนร่ ว มงานยั ง มี ส่ ว นช่ ว ยให้ อาจารย์
ชาวต่างชาติเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยและสามารถปรับตัวได้ง่า ยขึ้น การใช้ภาษาจีนในด้านการสื่อสารและสามารถ
อธิบายให้นักศึกษาจีนเข้าใจได้เข้าใจมากขึ้น อาจเพราะการใช้ภาษาจีนในการสอนเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษา
จีนเข้าใจภาษาไทยได้มากขึ้น ก็จะทาให้นักศึกษาชาวจีนสามารถเกิดทักษะและใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้น เข้าใจได้ง่ายขึ้น
เมื่อผู้สอนชาวไทยสามารถพูดภาษาจีนได้ดีก็จะเกิดแรงจูงใจช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาชาวจีนเรียนภาษาไทยได้ดีขึ้น
ตามมาด้ วย ซึ่ งสอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ สรัลนั นท์ ภูมิ ชิษ สานัน ท์ (2561) ที่ พบว่า ทั้ งผู้ เรียนชาวไทยและผู้ ให้
สัมภาษณ์ชาวสเปนเห็นพ้องว่า ผู้สอนมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าผู้สอนควร
สร้าง แรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่างทั่วถึง ดังนั้น ผู้สอนต้องกระตุ้นให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเนื่องจากผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่ต้องอาศัยการกระตุ้น อีกทั้งผู้วิจัยยังพบว่า ผู้สอนชาวไทย
ทั้ง 3 คนถือเป็นมีความรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้กับเพื่อนร่วมงานชาวจีนและนักศึกษาชาวจีน
เพราะถือเป็นการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างไทย-จีน ซึ่งทาให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน เกิดความรักความสามัคคี
และเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อการทางานให้มีประสิทธิภาพ
จากผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สอนชาวไทยและนักศึกษาชาวจีนมีอุปสรรค
สาคัญในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมก็คือภาษา แต่ผู้สอนชาวไทยก็พยายามหาแนวทางปรับตัวด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการใช้สื่อต่าง ๆ หรือศึกษาถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนรอบข้าง เพื่อสามารถปรับตัวสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึงแนวทางการปรับตัวการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้สอนชาวไทย
ที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวเท่านั้น ดังนั้น ในการวิจัยใน
อนาคตควรมีการศึกษาถึงการปรับตัวของผู้สอนชาวไทยจากมหาวิทยาลัยจีนอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากบริบทและวัฒนธรรม
ของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการปรับตัวของ
ผู้สอนชาวไทยที่แตกต่างกัน
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Reflections of Thai society from Kingchat's novel Mayatwan
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยจากนวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่ง
ฉัตร และนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้สะท้อน
ภาพของสังคมไทยไว้อย่างเด่นชัด 3 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่พบว่ามีความหลากหลายทั้งด้านอาหาร
การกิน การแต่งกาย การประกอบอาชีพ และครอบครัวที่มีลักษณะแตกต่างกัน 2) ด้านวัฒนธรรมประกอบด้วยความ
เชื่อ มารยาททางสังคม และค่านิยมต่าง ๆ ที่คนไทยยึดถือปฏิบัติและธารงไว้ให้เป็นมารดกทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านปัญหาสังคม ที่พบอย่างเด่นชัดได้แก่ ปัญหาโสเภณี ปัญหาเด็กกาพร้า และปัญหาความขัดแย้งของคนไทยที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมไทยในหลายด้าน
คาสาคัญ : นวนิยาย มายาตวัน กิ่งฉัตร ภาพสะท้อนสังคมไทย

Abstract
This research article aimed to analyze the reflection of Thai society from Kingchat's novel
Mayatwan and presented the research by descriptive analysis.
The results showed that Kingchat's novel Mayatwan has clearly reflected the image of Thai
society in 3 aspects: 1) In terms of living conditions, it was found that there was a variety of food,
dress, occupation. and families with different characteristics 2) Culture consists of beliefs, social
etiquette and various values that Thai people adhere to and maintain as cultural mothers
continuously 3) Social problems, The most prominent ones were prostitution problems, orphan
problems. and the conflicts of Thai people that affect Thai life and society in many aspects.
Keywords : Mayatwan, Kingchat novel, Reflection of Thai society

บทนา
วรรณกรรมเป็นผลงานเขียนที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมที่แสดงถึงความ สัมพันธ์ระหว่างสังคม
วรรณกรรม และนักเขียน ซึ่งมีความสามารถในการเสนอภาพสะท้อนของสังคมได้อย่างสมจริง วรรณกรรมตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบันได้ทาหน้าที่สะท้อนสังคมได้อย่างหลากหลายมุมมอง ทั้งความสุข ความรัก กิเลสตัณหา อารมณ์ขัน
ความงาม และการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงกล่าวได้ว่า วรรณกรรมเป็นงานเขียนจากคนสู่คน สะท้อนมุมมองที่
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หลากหลายของสังคม และจะเป็นเช่นนี้ต่อไป ตราบเท่าที่ยังมีสั งคมและคนในสังคม (อิงอร สุพันวณิช, 2551, น. 10)
วรรณกรรมทาหน้าที่ในการสื่อสารทางสังคม เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ดี หรือความเปลี่ยนแปลงในด้านของ
การสื่อสารทางสังคมก็ดี ย่อมจะต้องมีผลกระทบต่อวรรณกรรม และอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมได้
ด้วย (สิริรัตน์ พุ่มเกิด, 2538, น. 9) จึงกล่าวได้ว่า วรรณกรรมมีความสาคัญที่สามารถสะท้อนสังคมได้อย่างทันสมัย
และลึกซึ้ง
กิ่งฉัตรเป็นนักเขียนหญิงรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในงานเขียนนวนิยาย และได้รับความนิยมจาก
ผู้อ่านเป็นอย่างมาก ตามร้านหรือแผงหนังสือทั่วไปจะปรากฏงานเขียนของกิ่งฉัตรเสมอ งานเขียนของกิ่งฉัตรมีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักดีในปัจจุบัน (ปิยะพร ศักดิ์เกษม, 2541, น. 24) งานเขียนของกิ่งฉัตรมีหลากหลายประเกท ทั้งนวนิยาย
พาฝัน นวนิยายชีวิตครอบครัว และ นวนิยายเรื่องเหนือจริง เป็นต้น ล้วนแต่เป็นผลงานที่มีผู้อ่านติ ดตามมาก และ
เหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ที่กิ่งฉัตรนามาแต่งเป็นเรื่องราว ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบและให้รายละเอียดตามที่ผู้
แต่งต้องการ โดยเฉพาะผลงานเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้ถ่ายทอดความรู้สึก พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการต่อสู้
เรียกร้องความถูกต้อง ความชอบธรรม และภาพรวมด้านอื่น ๆ ของสังคมไว้อย่างน่าสนใจ เป็นผลงานที่ได้รับความ
นิยมจากผู้อ่านชาวไทยเป็นจานวนมาก และได้ดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2538 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะ
เป็นนักศึกษาต่างชาติ จึงสนใจที่จะศึกษาภาพสะท้อนที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ซึ่งผลการศึกษา
ครั้งนี้จะช่วยให้เข้าใจวรรณกรรมกับสังคมไทยและเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมไทยได้

วัตถุปะสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยจากนวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร

วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมเพื่อนามาเป็น
แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์
2. ศึกษาวรรณกรรมประเภทนวนิยายที่เกี่ยวกับภาพสะท้อนสังคมไทย
3. ศึกษาประวัติและผลงานนวนิยายของกิ่งฉัตร
4. คัดเลือกนวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร
5. วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคม ทีป่ รากฏในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร
6. นาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยาย เรื่อง มายาตวัน ของกิ่ งฉัตร สรุปตามประเด็นการศึกษา 3
ด้าน คือ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และปัญหาสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้สะท้อนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทยที่เด่นชัดใน 4 ด้าน ได้แก่ อาหารการกิน การแต่งกาย การประกอบอาชีพ และลักษณะของครอบครัว ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
1.1 อาหารการกิน
อาหาร หมายถึง ของกิน เครื่องค้าจุนชี วิต หรือเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิ ต
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1371) เป็นสิ่งที่มนุษย์รับประทานเข้าไปแล้วทาให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่าง
ๆ นวนิย ายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้ส ะท้อนประเภทของอาหารที่หลากหลายไปตามตั วบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความชื่นชอบของแต่ละบุคคล สถานการณ์หรือโอกาสที่เป็นปัจจัยทาให้แต่ละคนเลือกรับประทานอาหารให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความชื่นชอบ หรือความเหมาะสม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่าหลังจากมัทนานักข่าวสาวได้รับงานใหม่ที่จะไปสัมภาษณ์เขตต์ตวัน
อดีตพระเอกภาพยนตร์ พอถึงตอนเที่ยงก็นัดรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง ดังตัวอย่าง
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าอร่อย คนเริ่มบางตาลงบ้าง เพราะเลยเวลาเที่ยงมาพอสมควรแล้ว
สาระวารีสั่งอาหารเร็วปรื๋อทีเดียวสองชามรวด แห้งหนึ่งน้้าหนึ่ง พร้อมตบท้ายว่า
“เร็ว ๆ นะเจ๊ วันนี้หิวจัด ให้เวลาท้าห้านาที ถ้าเกินนัน้ จะลุกไปลุยหน้าเตา เอง”
(มายาตวัน, 2542 น. 14)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ในวันทางานปกติ คนทางานในสังคมไทยส่วนใหญ่เลือกไปทานอาหารไทย
แบบรวดเร็วและเรียบง่ายเป็นอาหารกลางวัน อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็นเมนูที่อร่อยและไม่ต้องใช้เวลารออาหารนาน
เกินไป และเลือกไปที่ร้านที่อยู่ใกล้กับที่ทางาน เพื่อได้ประหยัดเวลาตอนพักเที่ยง
อีกตอนหนึ่งของนวนิยายเรื่อง มายาตะวั น กล่าวว่า มัทนาได้กลับบ้านเพื่อรับประทานอาหารเย็นพร้อม
กับสมาชิกครอบครัว ซึ่งมารดาของมัทนาได้เตรียมอาหารเย็นไว้เรียบร้อยแล้วเชิญสมาชิกทุกคนมารับประทานร่วมกัน
ดังตัวอย่าง
"แหม วันนี้ฝนคงตก ลูกสาวแม่สี่คนอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันได้" ผุสดีอุทานอย่าง
ยินดี
นางถือจานไก่ทอดหอมฉุยมาวางบนโต๊ะ ศกุนตลาพีส่ าวคนที่สองของมัทนาประคองชาม
แกงจืดควันกรุ่นตามออกมา แล้วกลับเข้าครัวยกกับข้าวออกมาอีกสองอย่าง
(มายาตวัน, 2542, น. 18)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า หลังจากเลิกงานแล้วสมาชิกในครอบครัวได้กลับบ้านมารับประทานอาหาร
เย็นพร้อมกัน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตในครอบครัวของคนไทยทั่วไปในอดีตที่ยังคงปรากฏภาพให้เห็นในปัจจุบัน คนที่ทาหน้าที่
ปรุงอาหารให้สมาชิกในบ้านได้รับประทานส่วนใหญ่จะเป็นมารดา อาจจะไม่ได้ทาอาหารมากมายหลายอย่าง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับจานวนสมาชิกและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว แต่จ ะทาให้เพียงพอแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว
นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยสาคัญ คือ การทามาหากินที่ต้องดิ้นรนมากขึ้นของคนไทยสมัยใหม่ ทาให้โอกาสที่
สมาชิ กในครอบครัว จะได้กลั บ บ้ า นรับ ประทานอาหารพร้อมกัน กับ คืนอื่น ๆ ในครอบครัว มี น้ อยลง ดั งนั้ น การ
รับประทานอาหารพร้อมหน้ากันที่บ้านของสมาชิกในครอบครัวจึงไม่ใช่แค่เพียงการได้ลิ้มลองและชื่นชมในรสชาติของ
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อาหารที่ ม ารดาหรือ สมาชิ ก คนใดคนหนึ่ ง ในครอบครัว เตรี ย มไว้ แต่ ยั ง มี ค วามหมายที่ ส าคัญ มากคื อการรั ก ษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวไว้ให้มั่นคง
1.2 การแต่งกาย การแต่งกาย หมายถึง การตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับทุกอย่าง
ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เพื่อความต้องการต่าง ๆ ของตนเอง และจะทาให้บุคลิกภาพที่ดี นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่ง
ฉัตร ได้สะท้อนการแต่งกาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในนวนิยาย เรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เมื่อมั ทนาเดินเล่นอยู่บนชายหาดแถวบ้านของเขตต์ตวัน ได้เจอ
เขตต์ตวันกาลังนั่งชมวิวทะเล มัทนาได้สังเกตการแต่งกายของเขตต์ตวัน ดังตัวอย่าง
เขาสวมเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงขาสั้นสีด้าที่ออกแบบมาส้าหรับเดินชายหาดโดยเฉพาะ เป็น
คอลเล็คชั่นใหม่ที่ฮือฮา เพราะสลัดสีสันที่หวือหวามายึดเอาสีเรียบเป็นพื้น ... เอกลักษณ์พิเศษของ
เสื้อตวัน
(มายาตวัน, 2542, น. 30)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครเอกผู้ชายได้แต่งกายแบบทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ซึ่งได้สวมเสื้อผ้าสาหรับเดินชายหาดโดยเฉพาะ และเป็นเสื้อผ้ายอดนิยมของยี่ห้อตวัน ซึ่งเป็นธุร กิจการออกแบบเสื้อ
ของตนเอง สะท้อนให้เห็นว่า การแต่งกายจะสัมพันธ์กับอาชีพ ผู้คนที่ทาธุรกิจด้านเสื้อผ้า ส่วนใหญ่มีการใส่ใจในเรื่อง
แฟชั่นมาก และนิยมสวมเสื้อยี่ห้อของตนเอง เพื่อแสดงความชื่นชอบต่อสินค้าเสื้อผ้าของตนเอง และถือว่าเป็นการ
โฆษณาโดยอ้อมให้ยี่ห้อของตนเองได้ด้วย
ในนวนิยาย เรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เมื่อมัทนาเดินเล่นอยู่บนชายหาดที่แถวบ้านของเขตต์ตวัน ได้เจอ
นางแบบคนหนึ่งมาตามหาเขตต์ตวัน มัทนาได้สังเกตการแต่งกายของนางแบบ ดังตัวอย่าง
หญิงสาวในชุดเสื้อเอวลอยกับกางเกงขาสั้นจู๋สีเข้มอวดเอว อ้อนแอ้นกับขาเรียวยาวที่เห็นไว
ๆ ตัดหน้ามัทนาจากทิศทางตัวบ้านสู่ชายหาด ไม่ใช่สาวฝรั่ง ผมแดงเหมือนชื่อที่หล่อนเปล่งออกมา
แต่ เป็นสาวไทยผมด้า ตาด้า ผิวผ่อง
(มายาตวัน, 2542, น. 33)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงที่ประกอบอาชีพเป็นนางแบบ มีลักษณะเดียวกันคือ รูปร่างสูงและ
ผอม การแต่งกายแบบแฟชั่น และเน้นแสดงจุดเด่นของเรือนร่าง ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างการแต่งกายกับ
อาชีพที่เธอทาอยู่ได้อย่างดี
ในนวนิยาย เรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เมื่อมัทนาเดินออกจากลิฟต์ในโรงแรม ได้ชนกับเชนนักธุรกิจหนุ่ม
คนหนึ่งโดยไม่ระมัดระวัง มัทนาสังเกตเห็นการแต่งกายของเชน ดังตัวอย่าง
ชายหนุ่มยิ้มกว้าง ดวงตาพราวสดใส เขาอยู่ในชุดเสื้อสูทสีอ่อน เชิ้ตสีขาวสะอาดเนี้ยบ และ
สดใส
(มายาตวัน, 2542, น. 42)
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จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครผู้ชายสวมชุดเสื้อสูทและเสื้อเชิ้ต การแต่งกายแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่า
ตัวละครผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษ การแต่งกายด้วยชุดสูทและเสื้อเชิ้ตแบบนี้เป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย เหมาะสม
กับฐานะและอาชีพของตัวละครชาย
1.3 การประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพ หมายถึง การทางาน หรือการประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่
สังคม และมีรายได้ตอบแทน สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายด้านอาชีพ นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร
ได้สะท้อนการประกอบอาชีพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เมื่อมัทนาไปพบคุยกับบรรณาธิการ และได้รับคาสั่งให้ทางาน มัทนา
ได้คานึงถึงการประกอบอาชีพของนักข่าวว่าเป็นอย่างไร ดังตัวอย่าง
อาชีพนักข่าวอย่างหล่อนคุ้นเคยกับ 'ผู้หวังดี' แต่ไม่ประสงค์จะออกนามเสมอ บางเรื่องที่
กล่าวอ้างมาทางโทรศัพท์ก็มีมูลความจริง
นักข่าวสามารถขุดคุ้ยตามต่อจนได้เรื่องราวชวนขนหัวลุกมาตี แผ่เปิดโปง แต่บางเรื่องก็เป็น
การใส่ร้ายหลังท้าลายชื่อเสียงคนอื่น โดยคิดใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือ
(มายาตวัน, 2542, น. 1)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า นักข่าวเป็นอาชีพที่มีหน้าที่เปิดเผยความจริง สื่อข้อเท็จจริงให้แก่คนในสังคม
การทาข่าวของนักข่าว สามารถส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงของคนที่เกี่ยวข้องกับข่าว ดังนั้น อาชีพของนักข่าวจึง
ต้องระมัดระวังในการนาเสนอข่าว และต้องรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ การนาเสนอในเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้น
ในนวนิยาย เรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เมื่อมัทนาไปพบกับบอกอและได้รับคาสั่งให้ไปสัมภาษณ์เขตต์วัน
มัทนาจึงได้นึกถึงเรื่องราวของเขตต์วันที่เธอจาได้ ดังตัวอย่าง
สื่อมวลชนทุกฉบับที่เคยเสนอข่าวของเขตต์ตวัน อดีตพระเอกภาพยนตร์ชื่อก้องฟ้าเมืองไทย
ซึ่งปัจจุบันก้าวขี้นมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความส้าเร็จอย่างสูงด้านกิจการเสื้อผ้า จนติดอันดับ
1 ใน 10 นักธุรกิจดีเด่นแห่งปี ย่อมรู้ดีว่า เขามักมีโปรแกรมไปพักร้อนที่บ้านพักตากอากาศของเขา
บนเกาะภูเก็ตปีละหลาย ๆ สัปดาห์
(มายาตวัน, 2542, น. 2)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครเอกผู้ชาย อดีตเป็นนักแสดงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง ได้เปลี่ยนอาชีพ
เป็นนักธุรกิจในด้านกิจการเสื้อผ้า และได้ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การแสดง
ภาพยนตร์ หรือว่าจะเป็นการออกแบบค้าขายเสื้อผ้า ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปะและแฟชั่นอย่างมาก การ
ประกอบอาชีพเป็นนักแสดงภาพยนตร์และนักธุรกิจเสื้อผ้าจึงถือว่าเป็นอาชีพที่สัมพันธ์กัน จะส่งเสริมความสาเร็จของ
การเปลี่ยนอาชีพได้ด้วย นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงผู้ประกอบอาชีพทั้งสองว่า มีรายได้สูง เห็นได้จากการมีบ้านพัก
ตากอากาศหรูส่วนตัวบนเกาะภูเก็ต และได้รับความนิยมจากคนในสังคมสูง
ในนวนิยาย เรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เมื่อมัทนากับเชนขับรถเข้าไปในเมืองภูเก็ต ระหว่างการเดินทางเชน
เล่าเรื่องธุรกิจค้าขายของตนเองให้มัทนาฟัง ดังตัวอย่าง
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“ผมท้าธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณี น้าเข้าบ้างส่งออกบ้าง” เขาบอกง่าย ๆ
สินค้าของเขาส่วนใหญ่เป็นพวกเพชรพลอยและหยก ไข่มุกเป็นอีกสิ่งที่เขาสนใจ ชายหนุ่ม
เล่าให้หล่อนฟังถึงเรื่องการลงทุนตั้งฟาร์มเลี้ยงหอยมุกของเขาที่เกาะสิเหร่ ผลผลิตรุ่นแรก ๆ เริ่มมท
ยอยเข้าสู่ตลาดแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งถูกน้ามาขายให้กับนักท่องเที่ยวในเมืองภูเก็ต
(มายาตวัน, 2542, น. 47)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครผู้ชายเป็นนักธุรกิจชายหนุ่มที่ค้าขายอัญมณี กิจการรวมทั้งการ
นาเข้าและส่งออกสินค้า และการดูแลฟอร์มเลี้ยงหอยมุกเพื่ อผลิตไข่มุกนาไปขายต่อ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของ
อาชีพนักธุรกิจ คือต้องมีการขยายกิจการในด้านต่าง ๆ และต้องกล้าหาญและฉวยโอกาสทาธุรกิจที่เหมาะสม และต้อง
มีความอดทนต่ออุปสรรคด้วย
1.4 ลักษณะของครอบครัว ครอบครัว หมายถึง สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยา
และหมายความรวมถึงลูกด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 220) นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้สะท้อน
ลักษณะของครอบครัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในนวนิยาย เรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เมื่อมัทนากับเชนนัดรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน ระหว่างการ
รับประทานอาหาร ทั้งสองคนได้คุยถึงเรื่องครอบครัว ดังตัวอย่าง
พ่อกับแม่ที่สนิทสนมและเป็นห่วงเป็นใยลูก ๆ มากอย่างแทบจะหาไม่ได้ในสังคมยุคปัจจุบัน
ยังมีพี่สาวของหล่อนอีกสองคนที่คอยดูแลช่วยเหลือราวกับว่าหล่อนเป็นเด็กเล็ก ๆ ที่ไม่รู้จักโต ส่วน
วาสิฏฐี... แน่ละ ถึงหล่อนจะเป็นน้องนุชสุดท้ องในบ้าน แต่วาสิฏฐีก็เฉลียวฉลาดเจ้าปัญญามีเหตุมี
ผลมากมาย หล่อนมักจะเป็นที่ปรึกษามือฉมังของทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะของมัทนายามที่มีปัญหา
ใด ๆ ขึ้นมา
(มายาตวัน, 2542, น. 48)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ครอบครัวของตัวละครเอกผู้หญิงมีสมาชิกหลายคน บิดามารดาและพี่น้อ ง
ต่างก็ห่วงใยรักใคร่ มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน เป็นครอบครัวไทยที่มีลักษณะสมบูรณ์และมีความอบอุ่นรหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวทุกคน
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า มัทนาเข้าไปวัดสวนป่าเพราะต้องการจะพบหลวงพ่อจรูญ เพื่อได้
ข้อมูลพื้นฐานจากหลวงพ่อจรูญผู้เลี้ยงเด็กกาพร้า ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์กับเขตต์วัน เมื่อมัทนาเข้าไปในวัด ได้ถามทาง
ไปหาหลวงพ่อจรูญกับลุงคนหนึง่ ดังตัวอย่าง
“เดินไปสิคุณ ตามทางนี้แหละ แหะ ๆ แต่ว่า ...แหะ ๆ คุณ มีเงินให้ผมสักสิบบาทไหมครับ
เปรี้ยวปากเหลือเกิน อยากจะ...ง่า... สักกรึ๊บ”
“แต่เช้าเลยหรือลุง ?” หล่อนถามยิ้ม ๆ “ขอบใจนะทีบ่ อก ทางให้”
มัทนาควักเงินขึ้นมาจะส่งให้ แต่ชะงัก เมื่อนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้
“เออ ลุงจ๋า ลุงอยู่ที่วัดนี้หรือเปล่า? ฉันหมายถึงกินนอนในวัดนี้น่ะ”
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“ใช่ ๆ อยู่ที่นี่” แกว่า ตาจ้องมาธนบัตรแบบไม่กะพริบ “ไม่มบี ้านที่ไหนก็กินที่นี่ นอนที่นี่
เจ้าอาวาสใจดี”
(มายาตวัน, 2542, น. 52)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครลุงคนนี้เป็นคนยากจนทีไ่ ม่มีบ้าน พึ่งพาอาศัยอยู่ในวัด และทามาหา
กินด้วยตัวเองไม่ได้ ขณะที่เจอคนมาถามทาง ยังฉวยโอกาสขอเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วย คนเหล่านี้ดาเนินชีวิตอย่าง
ยากจนลาบาก แม้กระทั่งบ้านทีอ่ ยู่ส่วนตัวก็ไม่มี ต้องอาศัยอยู่ในวัดอย่างโดดเดี่ยว ไม่มีครอบครัวหรือเพื่อน เป็น
ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่ลาบากและน่าสงสารที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดี คือ การชอบดื่มสุรา ส่งผลให้เขาต้อง
มีชีวิตที่ลาบากดังกล่าว
2. วัฒนธรรม นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้สะท้อนวัฒนธรรมของคนไทยในด้านความเชื่อ
มารยาท และค่านิยม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.1 ความเชื่อ ความเชื่อ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ และการยอมรับ นับถือ เชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความเชื่อของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติ นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร
ได้สะท้อนความเชื่อไว้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในนวนิยาย เรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เมื่อมัทนากับเชนนัดรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน ระหว่างเวลา
รับประทานอาหารทั้งสองคนได้คุยถึงเรื่องการทาธุรกิจของเชน เชนเล่าเรื่องการแข่ งขันอย่างไม่ยุติธรรมในการทา
ธุรกิจของคู่แข่งให้มัทนาฟัง ดังตัวอย่าง
เขาหยุดหัวเราะเสียงปร่า
“และผมก็...อโหสิกรรมให้มันแล้ว”
จะดีหรือคะ?” หล่อนยังสะกิดใจ “ที่คุณจะปล่อยให้คนผิดลอยนวลอยู่อย่างนี้”
“สักวันหนึ่ง...” เสียงเขาเหี้ยมจนหญิงสาวนึกกลัว “มันจะต้องไดัรับกรรมที่มันก่อไว้กับผม
แน่ครับ"
มัทนากลืนน้า้ ลายลงคออย่างยากเย็น
“ถ้าคุณเชนคิดได้อย่างนั้นก็ดีค่ะ เอาเป็นว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองก็แล้วกันนะ
คะ”
(มายาตวัน, 2542, น. 93)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องกรรมว่า ตัวละครชายที่ประกอบอาชีพนักธุรกิ จถูกคู่แข่ง
ทาลายธุรกิจ เขาไม่ได้แก้แค้น แต่ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม เขามีความเชื่อว่า คู่แข็งทางธุรกิจที่เคยทา
ร้ายเขาจะได้รับผลแห่งกรรมแน่นอน สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยส่วนใหญ่เชื่อในกฎแห่งกรรมว่า คนที่ทาร้ายหรือสิ่งที่ไม่
ดีต่อผู้อื่น จะต้องได้รับผลร้ายตอบสนอง ความเชื่อเรื่องกรรมถือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนเรารู้ว่า ทาดีได้ดี ทาชั่วให้ชั่ว
เป็นการเตือนตนเสมอว่าต้องมีความระมัดระวังในการกระทา ต้องไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนหรือลาบาก และเป็นการ
สอนให้คนรู้จักให้อภัยคนอื่นด้วย
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2.2 มารยาท มารยาท หมายถึง กิริ ยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2554, น. 859) นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้สะท้อนมารยาทของคนไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า มัทนาจะเข้าเมืองไปวัดสวนป่า เชนเสนอให้เขาขับรถไปส่งหล่อน ดัง
ตัวอย่าง
เขาเปิดประตูรถให้หล่อนอย่างสุภาพตามหน้าที่บุรุษที่ดี การแสดงออกของเขาท้าให้มัทนา
อดหัวเราะออกมาเบา ๆ ไม่ได้
(มายาตวัน, 2542, น. 43)
“หรือครับ ? แต่ส้าหรับผม ผู้หญิงคือความบอบบาง อ่อนโยน..บริสุทธิ์ ผู้ชายมีหน้าที่ต้อง
คอยปกป้องดูแล อันนี้ไม่ได้ว่าผู้หญิงอ่อนแอนะครับ แต่ผมถูกสอนมาว่าเป็นผู้ชายต้องให้เกียรติและ
ยกย่องสตรีเสมอ”
(มายาตวัน, 2542 น. 43-44)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษ ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กว่าต้องรู้จักให้
เกียรติและดูแลผู้หญิง จึงทาตัวสุภาพและพยายามดูแล เมื่อคบกับผู้หญิง การให้เกียรติและการดูแลผู้หญิง เป็น
มารยาทดั้งเดิมในวัฒนธรรมตะวันตก เป็นแนวคิดที่ดีงามที่สะท้อนว่า สังคมมนุษย์ให้เกียรติและให้ความสาคัญต่อเพศ
หญิง และสั่งสอนให้เพศชายพยายามประพฤติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษ มารยาทเช่นนี้ส่งผลต่อสังคมอื่น ๆ เมื่อวัฒนธรรม
นี้ได้เผยแพร่ไปถึงประเทศต่าง ๆ สังคมไทยเองก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนาธรรมการให้เกียรติผู้หญิงเช่นกัน เห็นได้จาก
ตัวละครชายไทยที่ให้เกียรติและดูแลสุภาพสตรีอย่างดี
2.3 ค่านิยม ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกาหนดการ
กระทาของตนเอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 242) นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้สะท้อนค่านิยมต่าง ๆ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า มัทนาเดินทางถึงภูเก็ตแล้ว ออกจากโรงแรมไปเดินเล่นที่ชายทะเล
แถวรอบบ้านของเขตต์ตวัน ดังตัวอย่าง
มัทนาก้มมองตัวเอง ย่น คิ๋วจนแทบติดกันแล้วหัวเราะเบา ๆ ในหาดนี้คงมีหล่อนคนเดียว
กระมังที่เป็นเต่าล้านปี ขนาดจะลงทะเลด้วยชุดว่ายน้้าแบบเต็มตัว ยังไม่กล้า ต้องสวมเสื้อยืดตัว
โคร่งคร่างลงไปด้วยทุกครั้ง จะให้นุ่งห่มเหมือนคนอื่นหล่อนยังหวั่น ๆ ความที่ถูกสอนมาให้รักนวล
สงวนตัวจากทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านอันกวดขัน ท้าให้หล่อนยังท้าใจไม่ได้ที่จะแต่งชุดว่ายน้้าอวด
ใคร ๆ
(มายาตวัน, 2542, น. 60)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครเอกหญิงเป็นผู้หญิงที่สุภาพเรียบร้อย ถูกปลูกฝังให้รักนวลสงวนตัว
มาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้รับการสั่งสอนให้มีค่านิยมที่รักนวลสงวนตัวตลอด ไม่อวดรูปร่าง สะท้อน
ให้เห็นว่า การรักนวลสงวนตัว เป็นค่านิยมที่ควรปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักป้องกันตัวเอง ไม่ให้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
หรือไม่สุภาพ
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ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เมื่อมัทนากลับถึงบ้านแล้ว แม่เอ่ยถามเรื่องของวารี มัทนาจึงเล่า
เรื่องราวที่ได้ประสบในช่วงหกเจ็ดวันที่ผ่านมา แม่ฟังเรื่องที่มัทนาเล่าให้ฟังจบแล้วจึงสอนลูกสาวว่า
“ไม่น่าเลยนะ คนสมัยนี้ดูกันแต่ภายนอกไม่ได้จริง ๆ มัทเองก็จ้าไว้นะลูก ไม้ดีมันอยู่ที่แก่น
ไม่ใช่อยู่ที่เปลือก บางทีที่เห็นว่าสวยแท้งามแท้ ภายในกลับผุกลวง เนื้อในถูกหนอน แมลงเจาะกิน
ไปหมดแล้ว แต่บางทีภายนอกเปลือกผุพัง แต่ภายในกลับเป็นแก่น เนื้อแน่นทนทาน ฉะนั้นมองคน
ต้องมองให้ลึก อย่าไปหลงอยู่กับเปลือก”
(มายาตวัน, 2542, น. 371)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครหญิงได้รับการสั่งสอนมาว่า ต้องระมัดระวังตัว ไม่ไว้วางใจคนง่าย ๆ
แม้ภายนอกจะดูน่าเชื่อถือก็ตาม จากคาสั่งสอนของตัวละครมารดาของมัทนา สะท้อนให้เห็นว่า การมองคนไม่ให้มอง
เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก เช่น รูปร่างหน้าตา ชาติตระกูล การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้
เป็นเพียงแค่เปลือกนอก แต่ค วรต้องมองคนที่ภายในจิตใจที่เปี่ยมด้วยความดีงาม เช่น การมีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยเหลือผู้อื่น และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ดีงาม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและสังคม ที่เปรียบเสมือนแก่นของ
ชีวิตหรือค่าของคนที่แท้จริง
3. ปัญหาสังคม นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้สะท้อนปัญหาสังคมของสังคมไทยไว้อย่างเด่นชัด
3 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาโสเภณี ปัญหาเด็กกาพร้า และปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
3.1 ปัญหาโสเภณี ปัญหาโสเภณี หมายถึง ปัญหาที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1234) ปัญหาโสเภณีเป็นปัญหาซับซ้อนเชื่อมโยงไปถึงสังคม นวนิยาย เรื่อง มายาตวัน
ของกิ่งฉัตร ได้สะท้อนปัญหาโสเภณี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า มัทนาได้รับคาสั่งให้ไปสัมภาษณ์เขตต์วัน มัทนาไปทานข้าวเที่ยงกับ
เพือ่ นร่วมงาน ทุกคนได้เล่าเรื่องงานที่ทาอยู่ให้ฟัง ดังตัวอย่าง
“น่าอิจฉากันจัง มีแต่งานที่ท้าทายท้ากัน ของพี่ช่วงนี้มีแต่ข่าวโสเภณีเด็ก พ่อม้าน้้าขยัน
ทลายซ่องแทบทุกวัน แต่ก็ไม่หมดสิ้นกันสักที...” น้้าเสียงหล่อนเหนื่อยหน่าย ท้อแท้
(มายาตวัน, 2542, น. 15)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยมีปัญหาโสเภณีมาโดยตลอด ตอนนี้ได้ส่งผลกระทบด้านลบใน
หลายด้าน เนื่องจากมีโสเภณีเป็นเด็กหญิงด้วย แม้ว่าผู้สื่อข่าวจะได้ติดตามและนาเสนอข่าวนี้มาตลอด แต่ปัญหานี้ก็ยัง
ไม่หมดไป สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาโสเภณีเด็กยังคงเป็นปัญหาที่มีในสังคมไทย ผู้บริหารประเทศหรือผู้มีอานาจจัดการ
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้คนบางกลุ่มฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์อยู่เสมอ และมี
การทาร้ายเด็กที่ไม่ยอมค้าประเวณีด้วย นับว่าเป็นปัญหารุนแรงที่ส่งผลร้ายต่อความสงบสุขและค่านิยมของคนใน
สังคมไทย
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า มัทนา เดินทางถึงภูเก็ตและไปเดินดูรอบบ้านของเขตต์วัน เพื่อให้ได้
ข้อมูลมาเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ หล่อนพบผู้หญิงเดินอยู่ใกล้บ้านของเขตต์วัน และจาได้ว่าเป็นอดีตนางแบบชื่อดัง มัท
นานึกถึงข่าวที่ตนเคยนาเสนอในอดีตได้ ดังตัวอย่าง
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หล่อนก้าวเข้าวงการครั้งแรกโดยการเป็นนางแบบเสื้อ “ตวัน”
หลังจากที่โด่งดังสุดขีด จู่ ๆ หล่อนก็เงียบหายไปจากวงการเสียเฉย ๆ
มีข่าวลือว่าหล่อนไปเป็น “บ้านเล็ก” ของผู้ใหญ่ประเภทมีสี คนนั้นคนนี้ตามประสาวงการ
มายาที่หนีไม่พน้ เรื่องเค็มคาว......
(มายาตวัน, 2542, น. 35)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครที่เคยประกอบอาชีพเป็นนางแบบในอดีต เคยเป็นนางแบบที่มี
ชื่อเสียงและรูปร่างสวยงาม พอมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นก็เลิกอาชีพนางแบบ แต่ไปเป็นผู้หญิง “บ้านเล็ก” ของผู้ใหญ่บางคน
ผู้หญิง “บ้านเล็ก” อาจไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ลาบากเหมือนกับโสเภณี ธรรมดา แต่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ เป็นการ
กระทาที่ถือว่าผิดศีลธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบเลวร้ายต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม ปัญหา
เหล่านี้อาจทาให้ค่านิยมของคนในสังคมเปลี่ยนไปจากความดีงามในการยืนยันที่จะทาในสิ่งที่ถูกต้อง กลายเป็นการ
แสวงหารายได้แบบง่าย ๆ ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนัก โดยยอมทิ้งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไป
3.2 ปัญหาเด็กกาพร้า เด็กกาพร้า หมายถึง เด็กที่ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก เด็กที่ไม่ปรากฏบิดา
มารดาหรือไม่สามารถสืบ หาบิดามารดาได้ นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้สะท้อ นปัญหาเด็กกาพร้า ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เชนขับรถส่งมัทนาไปวัดสวนป่า เชนถามถึงเหตุผลมัทนาไปวัดสวน
ป่า มัทนาตอบให้เขาฟังว่าอยากจะไปหาหลวงพ่อจรูญ ดังตัวอย่าง
“ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ เพียงแต่จะไปถามท่านเรื่องเด็กก้าพร้าที่ท่านดูแลอยู่”
เขาพยักหน้าช้า ๆ
“นับเป็นงานหนักไม่น้อยเลยนะครับที่ต้องคอยดูแลเด็กไม่มีพ่อแม่พวกนั้น”
น้้าเสีย งของเขาท้าให้มั ทนาแปลกใจ ฟัง คล้ ายเหยี ยด ๆ สะดุด หู แต่เมื่อเริ่มพูด อีกครั้ง
น้้าเสียงของเขาก็กลับนุ่มนวลน่าฟังดุจเดิม “แล้วท่านก็ท้ามาหลายปีเหลือเกิน”
“ค่ะ เท่าที่ฟังดู ท่านต้องเป็นคนที่ประเสริฐมากทีเดียว” มัทนากล่าวอย่างจริงใจ...
(มายาตวัน, 2542, น. 46)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครยืนยันเลี้ยงเด็กกาพร้าในวัดหลายปี การเลี้ยงเด็กกาพร้าต่อเนื่อง
เป็นปี ๆ สะท้อนให้เห็นว่า ทุก ๆ ปีมีเด็กกาพร้าเป็นจานวนไม่น้อย ต้องการความช่วยเหลือจากสังคม และสะท้อนให้
เห็นถึงความไม่รับผิดชอบของผู้เป็นบิดามารดา ไม่ให้ความสาคัญต่อการเลี้ยงดูแลบุตรของตนเอง แล้วยังทิ้งบุตรให้
เป็นภาระของคนอื่น ๆ เป็นปัญหาที่ละเลยไม่ได้ของสังคมไทยอีกเรื่องหนึ่ง
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า มัทนาเข้าไปวัดสวนป่า ได้พบกับหลวงพ่อจรูญ หลวงพ่อได้อธิบาย
รายละเอียดเรื่องเด็กกาพร้าให้มัทนาฟัง ดังตัวอย่าง
“หลวงพ่อเลี้ยงเด็กก้าพร้าไวักี่คนคะ ?”
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ร้อยกว่าคนกระมัง มันไม่แน่ เพราะไม่ใช่มีแต่เด็กก้าพร้าอย่างเดียว เด็กบางคนพ่อแม่มันไม่
มีเวลาดูแลก็เอามาฝากวัดไว้ เช้าไปเย็นมารับกลับก็มี หรือบางทีก็ทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เป็นเดือน ไม่มี
อะไรแน่นอนหรอกโยม”
“ส่วนใหญ่เป็นเด็กลูกครึ่งหรือเปล่าคะ?”
“ก็มีอยู่” หลวงพ่อจรูญจ้องหน้าหญิงสาวแน่วแน่ “เด็กพวกนี้น่าสงสารนะ ไปไหนหัวแดง
หัวหยิกเหมือนประจานตน เพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันก็ยังเด็กแยกแยะกันไม่ถูก มาล้อเลียนเสีย ๆ
หาย ๆ อาตมาเลยจับมาอยู่รวม ๆ กันเสีย อย่างน้อยก็เข้าใจกัน มันหัวอกอันเดียวกัน คุยกันรู้เรื่อง
เด็ก ๆ มันก็มีความสุข”
(มายาตวัน, 2542, น. 57)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครหลวงพ่อจรูญเป็นพระสงฆ์ที่เลี้ยงดูเด็กกาพร้า นอกจากเลี้ยงเด็กที่
ไม่มีบิดามารดา ยังช่วยดูแลเด็กที่บิดามารดาไม่มีเวลาดูแล ให้เด็ก ๆ เหล่านี้พักอาศัยอยู่ในวัด เรียนหนังสืออยู่ในวัด
แสดงให้เห็นถึงบทบาทของพระสงฆ์ไทยที่ทาหน้าที่ช่วยเหลือสังคมด้วยการนาเด็กเหล่านี้มาเลี้ยงดู ส่งเสริมให้ได้รับ
การศึ กษาเพื่อไม่เด็ กเหล่านี้ ไปสร้างปัญหาสังคมอื่น ๆ นอกจากนี้ เด็กกาพร้าที่หลวงพ่อจรูญอุป การะมีจ านวน
มากกว่าร้อยคน รวมถึงเด็กลูกครึ่งเป็นจานวนไม่น้อย สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาเด็กกาพร้าเป็นปัญหาที่สังคมไทยยังคง
มีอยู่ โดยเฉพาะเด็กกาพร้าที่เป็นลูกครึ่ง อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาผู้หญิ งคนไทยที่คบกับผู้ชายต่างชาติระยะสั้น ๆ มี
ลูกครึ่งเกิดมา แต่ทั้งบิดามารดาไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวด้วยกัน จนทาให้เด็กลูกครึ่งเหล่านี้กลายเป็นเด็กกาพร้า
ดั้งนั้น ปัญหาเด็กกาพร้าจึงสะท้อนปัญหาอื่น ๆ ในสังคมไทย เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาการขาดการวางแผน
ครอบครัว เป็นต้น อีกด้วย
3.3 ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม ความขัดแย้งเกิดจากความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ความ
ขัดแย้งมีหลากหลายมิติตามสาเหตุ นวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร ได้สะท้อนปัญหาความขัดแย้งของคนใน
สังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่ าวว่า มัทนาไปแอบถ่ายรูปรอบบ้านของเขตต์ตวัน เขตต์ตวันสั่งให้มัทนา
ลบรูปถ่ายทั้งหมดไป และปฏิเสธคาขอสัมภาษณ์ของมัทนา ดังตัวอย่าง
“คุณมาจากหนังสือฉบับไหน ?"
“สยามสารค่ะ เราเขียนแต่เรื่องจริง ไม่มีการเสนอข่าวแบบตอกไข่ ใส่สี หรอกค่ะ ” หล่อน
รีบบอก
เขายิ้มเหยียด
"พวกนักข่าวอย่างคุณน่ะหรือจะเสนอแต่ความจริง?”
หญิงสาวถอนหายใจ
“สองครั้งแล้วนะคะ ที่คุณดูหมิ่นอาชีพของฉัน คุณคงเจอแต่นักข่าวที่ไม่ดีมามาก แล้วท้าไม
คุณไม่เปิดโอกาสให้ฉันลองพิสูจน์ให้คุณเห็นบ้างเล่าคะว่า นักข่าว
ก็ไม่ใช่ชั่วร้ายเลวทรามอย่างที่คุณคิดเสมอไป”
(มายาตวัน, 2542, น. 87)
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จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ตัวละครเขตต์ตวันเป็นอดีตพระเอก เคยมีนักข่าวหลายคนมาสัมภาษณ์เขา
แต่สุดท้ายตีพิมพ์เรื่องไม่จริงออกมาเผยแพร่ ทาให้เขาได้รับความเสียหาย ความขัดแย้งระหว่างนักข่าวกับดาราเป็น
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเสมอ นักข่าวมีหน้าที่เผยแพร่ความจริงให้ผู้อ่าน แต่บางคนทาข่าวโดยใช้แต่สิ่งที่ดึงดูดผู้อ่านแทน
ข้อมูลความจริงที่ได้รับมา เพื่อให้ข่าวออกมาขายได้ดี ไม่สนใจว่าข้อมูลที่ไม่จริงเหล่านั้นจะส่งผลต่อคนที่สัมพันธ์กับ
ข่าวเหล่านี้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวในวงการบันเทิ ง ผู้อ่านข่าวมักจะเชื่อและเข้าใจผิดต่อคนเกี่ยวข้องกับ
ข่าว จนทาให้ดาราบางคนรู้สึกว่า ผู้สื่อข่าวบางคนไม่นาเสนอข่าวตามข้อเท็จจริง นาเสนอข่าวเพื่อเอาใจผู้อ่าน โดยไม่
สนใจว่า เรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ความขัดแย้งระหว่างนักข่าวกับดาราสะท้อนให้เห็นว่ า นักข่าวบางคน
อาจไม่เคารพต่ออาชีพของตนและขาดจรรยาบรรณวิชาชีพ คือความซื่อสัตย์ที่เป็นจริยธรรมที่สาคัญยิ่งของผู้สื่อขาว
ส่งผลให้สื่อมวลชนกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ จนทาให้เกิดความขัดแย้งหรือปัญหาอื่น ๆ ในสังคม
ในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน กล่าวว่า เมื่ อมัทนากับเชนนัดรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน ระหว่างเวลา
รับประทานอาหาร ทั้งสองคนได้คุยถึงเรื่องการทาธุรกิจของเชน เชนเล่าเรื่องการแข่งขันอย่างไม่ยุติธรรมในการทา
ธุรกิจของคู่แข่งให้มัทนาฟัง ดังตัวอย่าง
“แล้วธุรกิจอย่างอื่นที่คุณเชนว่าท้าคู่กับการเปิดร้านล่ะคะ ประสบผลส้าเร็จงดงาม
เหมือนเชนส์เพิร์ลหรือเปล่า?
สิ้นค้าถาม สีหน้าเบิกบานของเขาสลดลง เขาหลบสายตาต่้า จ้องอยู่แต่ ถ้วยกาแฟด้า
ในอุ้งมือตรงหน้า
“มันไปได้สวยทีเดียวครับ สวยมาก ก้าไรมหาศาล หลายสิบเท่าตัว แต่นั่นแหละ...
ความที่มันรุ่งโรจน์เกินไป ท้าให้คนอื่นอิจฉามัน...กลั่นแกล้งท้าทุกวิธีที่จะให้ธุรกิจของผมย่อย
ยับ กักสินค้าไม่ให้ส่งออกได้ โกง ท้าลาย ทุกทางโดยที่ผมไม่อาจท้าอะไรมันได้เลย”
เขาเงยหน้าขึ้น หล่อนจึงเห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความเคียดแค้น เขาหัวเราะเสียงขื่น
กับสิ่งที่ผ่านมา
“แล้วท้าไมคุณเชนไม่แจ้งความคะ? เราฟ้องร้องขอความเป็นธรรมได้”
“ไม่มีประโยชน์ ต้ารวจก็เป็นฝ่ายมัน มันฉลาด...ฉลาดพอที่จะสร้างสถานการณ์ให้ผม
เป็นผู้ผิดทุกประตู”
(มายาตวัน, 2542, น. 92)
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า การดาเนินธุรกิจจะคู่กับการแข่งขันระหว่างคู่แข่งกับตนเองตลอด แต่ใน
บางกรณี คู่แข่งจะกระทาเรื่องที่ ไม่ยุติธรรมต่อฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ได้กาไรมากขึ้น หรือทาให้ฝ่ายตรงข้ามแพ้ในการ
แข่งขัน พฤติกรรมเช่นนี้ได้สร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงขึ้น จนเหตุการณ์บานปลายถึงอาจทาร้ายฝ่ายตรงข้ามกับ
ธุรกิจของตนได้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการแขงขันธุรกิจอย่างไม่ยุติธรรม สะท้ อนให้เห็นว่า นักธุรกิจบางคนให้
ความสาคัญต่อผลประโยชน์ตอบแทนมาก จนกระทั่งไม่สนใจความเป็นธรรม กฎหมาย และกฎเกณฑ์ในการทาธุรกิจ
การค้า อาจทาให้เกิดปัญหาเลวร้ายอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างมากตามมาด้วย
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การอภิปรายผล
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากนวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร มีผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพ
สะท้อนสังคมจากนวนิยายเรื่องนี้ ได้เสนอสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยใหม่ ที่มีความหลากหลายในด้าน
อาหารการกิน ด้านการแต่งกาย และด้านการประกอบอาชีพ ครอบครัวที่มีลักษณะแตกต่างกัน คนส่วนใหญ่จะมี
ครอบครัวที่สมบูรณ์และอบอุ่น ขณะที่คนบางส่วนมีฐานะยากจน ไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์ บางคนใช้ชีวิตตามลาพัง
ขาดญาติหรือเพื่อนร่วมชีวิ ต ในด้านวั ฒนธรรมพบว่ า คนไทยมี ความเชื่อเรื่องกรรม และปฏิบัติตามมารยาททาง
ตะวันตก ผสมผสานกับขนบธรรมเนียมไทย ในด้านปัญหาสังคมพบว่า สังคมไทยยัง คงมีปัญหาโสเภณี ปัญหาเด็ก
กาพร้า และปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคมอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีด้านวรรณกรรมกับสังคมที่ตรีศิลป์ บุญขจร
(2542, น. 5-7) กล่าวว่า วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม การสะท้อนภาพนี้มิใช่เป็นการสะท้อนอย่างบันทึก
เหตุการณ์ทานอง ประวัติศาสตร์ แต่ เป็นภาพสะท้อนประสบการณ์ของผู้เขียนและเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของสังคม
วรรณกรรมจึงมีความเป็นจริงทางสังคมสอดแทรกอยู่ วรรณกรรมอาจสะท้อนสังคมทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม
ด้า นรูป ธรรม หมายถึง เหตุการณ์ ทั่ วไปที่ เกิด ขึ้นในสัง คม ด้า นนามธรรม หมายถึง ทั้ ง ค่า นิ ยม ความรู้สึก ความ
ปรารถนาและชีวิตจิตใจของคนในทัศนะและความรู้สึกของผู้เขียน และสะท้อนความปรารถนาที่จะปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับทฤษฎีด้านวรรณกรรมกับสังคมที่สิริรัตน์ พุ่มเกิด (2538, น. 9) กล่าวว่า
วรรณกรรมทาหน้าที่ในการสื่อสารทางสังคม เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ดี หรือความเปลี่ยนแปลงในด้านของ
การสื่อสารทางสังคมก็ดี ย่อมจะต้องมีผลกระทบต่อวรรณกรรม และอาจนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมได้
ด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ WEI WANLU (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยาย
รางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2546-2561 ผลการวิจัยพบว่า ภาพสะท้อนสังคมชนบทด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ คนในสังคมชนบท
มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และอาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เด็กในสังคมชนบทบางคนขาดการศึกษา มีค่านิยม
ผู้ชายเป็นใหญ่ มีความเชื่อเรื่องผีและศรัทธาในศาสนาพุทธ ภาพสะท้อนสังคมเมืองมีวิถีชีวิตอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์
การประกอบอาชีพต้องพึ่งพาความรู้มาก เศรษฐกิจในสังคมเมืองอยูในระดับดี มีความเชื่อเกี่ยวกับผี วิญญาณ และ
เทวดา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ค่านิยมที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยแวดล้อมของแต่ละคนหรือ
ครอบครัวของคนในสังชนบทและสังคมเมืองด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ควรวิเคราะห์กลวิธีการแต่งของนวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร
2. ควรวิเคราะห์บทบาทของตัวละครหญิงคนไทยในนวนิยายเรื่อง มายาตวัน ของกิ่งฉัตร
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บทคัดย่อ
การวิ เ คราะห์ แ นวทางการจั ด กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมไทยในมหาวิ ท ยาลั ย : กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ความสนใจวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชาวจีน 2) เพื่อ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และแนวทางการจั ด กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมไทยส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวจี น สาขาวิ ช าภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัย ภาษาต่า งประเทศกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่ มตัว อย่า งคือ นักศึกษาชาวจีน ที่ กาลังศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 229 คน เครื่องมือที่ใช้ดาเนินการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบเลือกตอบ และแบบคาถาม
ปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชาวจีนมีความสนใจวัฒนธรรมไทย 11 ด้าน ดังนี้ อาหารการกินไทย ( = 4.46,
S.D.=0.66) การแต่งกายของไทย ( = 4.21, S.D.=0.71) ประเพณีไทย ( = 4.20, S.D.=0.72) มารยาทไทย ( =
4.18, S.D.=0.75) ภาษาไทย ( = 4.14, S.D.=0.78) วิถีชีวิตไทย ( = 4.10, S.D.=0.78) การละเล่นไทย ( =
3.96, S.D.=0.88) ศาสนาไทย ( = 3.88, S.D.=0.89) ดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีไทย ( = 3.80, S.D.=0.83)
วรรณกรรมไทย ( = 3.74, S.D.=0.88) สถาปัตยกรรมไทย ( = 3.69, S.D.=0.88) จากการวิเคราะห์ปัญหาการจัด
กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสาหรับนักศึกษาชาวจีน พบ 4 ประเด็ น คื อ 1) จานวนกิ จ กรรมไม่ เ พี ย งพอ และขาด
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการจั ด กิ จ กรรม 2) ขาดความสนับสนุนทางอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมไม่
ทั่วถึง 3) วิชาเรียนหรือทางานพิเศษมากเกินไป จึง ทาให้ไม่มีเวลาในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม 4) ขาด
แนวคิดการเสริมสร้างกิจกรรมให้เป็น แบรนด์ (Brand) ส่วนแนวทางการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชาว
จีนมี 4 แนวทาง ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยเป็นประจา เช่น จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทย มีโครงการ
วัฒนธรรมไทยระดับมหาวิทยาลัย 2) จัดให้มีกิจกรรมวัฒนธรรมไทยหลายรูปแบบ เช่น การประกวดทักษะทางภาษา
และวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 3) ประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมไทยอย่างทั่วถึง เพื่อดึงดูด
นักศึกษาให้เข้าร่วม 4) การสร้างกิจกรรมวัฒนธรรมไทยให้เป็นแบรนด์ (Brand) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรม
วัฒ นธรรมไทย ทั้ งนี้ ก็เพื่ อเป็ น แนวทางการเรีย นการสอนภาษาและวั ฒ นธรรมไทยส าหรับ นักศึกษาชาวจี น ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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Abstract
This research aimed to 1) analyze the interest of Chinese students in Thai culture and 2)
analyze problems and solutions for holding Thai cultural activities for 229 Chinese students,
majoring in Thai in Guangxi Foreign Language University in People’s Republic of China. Research
tools included a checklist questionnaire; an open-ended question form; a percentage data
analyzing program; the arithmetic mean calculation; and the standard deviation calculation.
Research findings were reported as a descriptive analysis.
The research found that eleven areas of interest attracting Chinese students, including Thai
cuisine ( = 4.46, S.D.=0.66); Thai clothing ( = 4.21, S.D.=0.71); Thai culture ( = 4.20, S.D.=0.72);
Thai etiquette ( = 4.18, S.D.=0.75); Thai language ( = 4.14, S.D.=0.78); Thai ways of live ( =
4.10, S.D.=0.78); Thai plays and games ( = 3.96, S.D.=0.88); Thai Buddhism ( = 3.88, S.D.=0.89);
Thai traditional music and instruments ( = 3.80, S.D.=0.83); Thai Literature ( = 3.74, S.D.=0.88);
and Thai architecture ( = 3.69, S.D.=0.88). For problem analysis, four aspects were observed,
including 1) insufficient and plain activities; 2) limited appliance and public relations; 3) time
conflicts for both activity organizers and participants; 4) no brand-name creation of the activity.
Solutions for further organizing Thai cultural activities by Chinese students, four proposed
suggestions included 1) annual Thai cultural activities should be held, for example by Thai culture
club and held two occasions per semester. 2) Various Thai cultural activities should be held, for
example skills competition of Thai language and culture, or academic talks. 3) Broad public
relations among students should be launched. 4) Brand name creation of Thai cultural activities
holding should be created for being a symbol of Thai cultural activities; this could effectively
support the learning and teaching Thai language and culture to Chinese students.
Keywords : solutions, Thai cultural activities, Chinese students

บทนา
ความสั ม พั น ธ์ ข องภาษาและวั ฒ นธรรมไม่ ส ามารถแยกออกได้ เนื่ อ งจากมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กั น รวมทั้ ง การ
เผยแพร่และการสืบทอดทางวัฒนธรรมจะใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง ถ้าไม่มีภาษา วัฒนธรรมของมนุษย์อาจไม่สามารถสืบ
ทอดต่อกันได้ อีกทั้ง ภาษายังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม และภาษายังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ฉะนั้น ภาษาและวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน และมีปฏิสัมพันธ์ ต่อกัน การที่จะเข้าใจภาษาและ
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เรียนรู้ภาษาให้ดี ต้องเข้าใจวัฒนธรรม รู้จักความแตกต่างภายใต้วัฒนธรรมที่ต่างกัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โบราณกาล วัฒนธรรมประจาชาติของ
ไทยมีทั้งในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา การแต่งกาย และในรูปของศิลปวัตถุปรากฏให้เห็นอยู่โดยทั่วไป
(ปรีดา เหลือบแล นงลักษณ์ ใจฉลาด อนัน นามทองต้น , 2557, น. 29) ฉะนั้น การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเป็นส่วน
สาคัญในการเรียนการสอนภาษาไทย การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น การเรียนรู้วั ฒนธรรม
ไทยในชั้นเรียนและการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนอกชั้นเรียน การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการเรียนการสอน
ภาษาไทยนอกชั้นเรียน จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งยังช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นและ
ความสนใจของนักศึกษาได้มากขึ้นด้วย
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี ตั้งอยู่ในเมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน China-ASEAN Expo
อยู่ใจกลางเมืองของเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ และเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซีมีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 37 สาขาวิชา และสาขาวิชาระดับอนุปริญญา 20 สาขาวิชา
รวมถึงสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 11 สาขาวิชา ในนั้น มีสาขาวิชาภาษาอาเซียน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สาขาวิชาภาษากัมพูชา สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย สาขาวิชาภาษาลาว และ
สาขาวิชาภาษาพม่า หนึ่งในนั้น คือสาขาวิชาภาษาไทยที่มีศักยภาพมากที่สุด และมีจานวนนักศึกษามากที่สุดในบรรดา
ภาษาอาเซียนทั้งหมด (Xiandaiyuwen, 2564: ออนไลน์) เป้าหมายการอบรมของหลักสูตรนี้คือ จะอบรมให้นักศึกษา
มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การแปลภาษาไทย และที่สาคัญจะอบรมให้นักศึกษาเชี่ยวชา ญภาษา
และวัฒนธรรมไทย นักศึกษานอกจากต้องฝึกทักษะต่าง ๆ ด้านภาษาไทยในชั้นเรียนแล้ว ยังต้องมีการจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมไทย ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ภาษาไทยนอกชั้นเรียนอีกทางหนึ่ง ดังที่ Li Yangyang (2555, น.149) ได้กล่าวว่า
สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยนอกชั้น
เรียนเป็นอย่างมาก และได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยนอกชั้นเรียนที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างชีวิตนอกชั้นเรียนให้
นักศึกษา ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย และช่วยให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีไทยมากขึ้ น
กิจกรรมวัฒนธรรมไทยนอกชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กิจกรรมวัฒนธรรมไทยนอกชั้นเรียนระยะ
ยาว ซึ่งได้จัดขึ้นทุกสัปดาห์ เช่น มุมภาษาไทย ให้นักศึกษาร่วมกันทาหนังสือพิมพ์กระดานภาษาไทย และให้นักศึกษา
อ่านข่าวภายในหรือภายนอกประเทศด้วยภาษาไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมวัฒนธรรมไทยนอก
ชั้นเรียนระยะสั้น ซึ่งได้จัดขึ้นตามเทศกาลต่าง ๆ ของไทย เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ การ
ประกวดพูด สุ นทรพจน์ ฯลฯ การจั ด กิจ กรรมวัฒ นธรรมไทยนอกชั้ น เรีย นเป็ น เวที ที่ดี ส าหรับการมี ส่ วนร่วมของ
นักศึกษา ทาให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้ดีขึ้น เพิ่มความกระตือรือร้นและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของ
นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับวิธีการเรียน ทักษะและความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาได้รับการพัฒนา การจัด
กิจกรรมวัฒนธรรมไทยนอกชั้นเรียนปรับวิธีการเรียนการสอนภาษาไทยให้ดีขึ้น และเพิ่ มประสิทธิภาพของการเรียน
การสอนภาษาไทยเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความดึงดูดและน่าสนใจเหมาะสาหรับการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน
กิจ กรรมวั ฒ นธรรมไทยของมหาวิ ท ยาลั ย ภาษาต่ า งประเทศกว่ า งซี มี กิจ กรรมหลากหลาย คือ “สั ป ดาห์
วัฒนธรรมไทย” ประกอบไปด้วย การประกวดการอ่า นวรรณกรรมไทยที่ยอดเยี่ยม การประกวดการเล่านิทานไทย
การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดการพากย์เสียงภาษาไทย การประกวดการทาอาหารไทย การประกวดการคัด
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ลายมือไทย กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ โดยมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีจะจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมไทยดังกล่า วเกือบทุกปีตั้งแต่มีการเปิดสอนวิชาภาษาไทย มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมกันทุกปี
เนื่องจากกิจกรรมวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ถ้าเรียนในชั้นเรียนอย่างเดียว จะ
ทาให้ขาดทักษะความรู้ภาคปฏิบัติ ซึ่งทักษะความรู้ต่าง ๆ ต้องทากิจกรรมจึงจะสามารถนาไปใช้ได้จริง และพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาอย่างรอบด้าน ในขณะเดียวกัน การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยก็มีข้อด้อย เนื่องจากการจัด
กิจกรรมวัฒนธรรมไทยไม่เพียงพอ ขาดการลงทุนในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย การประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรม
วัฒนธรรมไทยไม่ทั่วถึง อีกทั้งนักศึกษาอาจเรียนวิชาอื่นมากเกินไป ทาให้มีเวลาในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง
นักศึกษาเองไม่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย
ดังที่ได้กล่าวมานี้ ผู้วิจัยในฐานะชาวต่างชาติที่ศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สองจึงสนใจ
ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนใน
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี เพื่อแก้ไขปัญหาที่ปรากฏในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสาหรับนักศึกษาชาว
จีนให้เกิดประสิทธิผลการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ความสนใจวัฒนธรรมไทยสาหรับนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสาหรับนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี

ขอบเขตการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ ผู้วิ จัย เลือกกลุ่มตั วอย่างนักศึกษาชาวจี นที่ กาลั งศึกษาสาขาวิ ชาภาษาไทยในมหาวิ ทยาลั ย
ภาษาต่างประเทศกว่ างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 229 คนจากนักศึกษาทั้งหมด 256 คน โดยใช้วิธีสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากนักศึกษาชาวจีน 4 ชั้นปี เก็บข้อมูลด้วยวิธีการใช้
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ และแบบคาถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เขียนนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดย
ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย การจัดการเรียนการสอน วัฒนธรรมไทย
การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย และการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยสาหรับนักศึกษาชาวจีน
2. สร้างเครื่องมือวิจัยด้วยการแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) และแบบคาถามปลายเปิด (OpenEnded Form) เพื่อสัมภาษณ์นักศึกษาชาวจีน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี เป็นปลายปิดแบบเลือกตอบ (Checklist) โดยผู้วิจัยใช้ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ และชั้นปี
เรียน จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความสนใจวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี เป็นปลายปิดแบบเลือกตอบ (Checklist) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
วัฒนธรรมไทยที่ตนสนใจ จานวน 11 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชาวจีน
สาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี เป็นปลายปิดแบบเลือกตอบ (Checklist) โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย จานวน 6 ข้อ
3. ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และนาไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาวจีนที่ กาลังศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี จานวน 229 คน
5. วิเคราะห์ข้อมูลด้านความสนใจวัฒนธรรมไทยสาหรับนักศึกษาชาวจีนที่กาลังศึกษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่ า งประเทศกว่ า งซี ด้ ว ยค่า ร้อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ( ) และค่ า ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
6. วิเคราะห์ข้อมูลด้ านปัญหาการจั ดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสาหรับนักศึกษาชาวจีนที่ กาลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
7. วิเคราะห์ข้อมูลด้านแนวทางการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสาหรับนักศึกษาชาวจีนที่กาลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
8. นาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
1. ความสนใจวั ฒ นธรรมไทยของนั ก ศึ ก ษาชาวจี น สาขาวิ ช าภาษาไทยในมหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี
จากตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) ของนักศึกษาชาวจีน ผู้วิจัยได้นาเสนอ 2 ข้อ คือ
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี และความสนใจวัฒนธรรมไทยและทัศนคติต่อการ
จั ด กิจ กรรมวั ฒ นธรรมไทยของนั กศึ กษาชาวจี น สาขาวิ ช าภาษาไทยในมหาวิ ท ยาลั ย ภาษาต่ า งประเทศกว่ า งซี
ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี แบบสอบถามครั้งนี้ได้
สอบถามนักศึกษาชาวจีนที่กาลังศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีทั้งหมด 229 คน
มีนักศึกษาหญิง 204 คน นักศึกษาชาย 25 คน ดั ง ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของเพศ
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ข้อเลือก
นักศึกษาหญิง
นักศึกษาชาย
รวม

จานวน
204
25
229

ร้อยละ
89.08%
10.92%
100.00%

ผลการส ารวจแสดงให้เห็น ว่า ผู้ ตอบแบบถามนั กศึกษาหญิง มี จ านวน 204 คน คิด เป็น ร้อยละ 89.08
นักศึกษาชายมีจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.92
จากสถิติ แสดงให้เห็น ว่ า นั กศึกษาหญิ ง จัด หรือเข้าร่ว มกิจ กรรมวั ฒ นธรรมไทยมากกว่ า นั กศึกษาชาย
นักศึกษาหญิงจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนมาก
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีเรียน
ข้อเลือก
จานวน
นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง
40
นักศึกษาชั้นปีที่สอง
12
นักศึกษาชั้นปีที่สาม
105
นักศึกษาชั้นปีที่สี่
72
รวม
229

ร้อยละ
17.47%
5.24%
45.85%
31.44%
100.00%

ผลการสารวจแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่สามมีจานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ
45.85 รองลงมาคือนักศึกษาชั้นปีที่สี่มีจานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 31.44 นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งมีจานวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.47 นักศึกษาชั้นปีที่สองมีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24
จากสถิติแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชั้นปีที่ สามและนักศึกษาปีที่ สี่ได้จัดกิจกรรมและได้เข้ าร่วมกิจกรรม
วัฒนธรรมไทยมากกว่านักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง และปีที่สอง เนื่องจากมีทักษะภาษาไทยระดับดี มีความกระตือรือร้นใน
การจัดหรือร่วมงานกิจกรรมวัฒนธรรมไทย และมีประสบการณ์ในการจัดหรือร่วมงานกิจกรรมวัฒนธรรมไทยมาก่อน
1.2 ความสนใจวัฒนธรรมไทยและทั ศนคติต่อการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชาวจีน
สาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี จากการตรวจสอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้แบ่งความรู้
ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยและทัศนคติต่อวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชาวจีนให้เป็น 2 ประเด็น คือ ความสนใจ
วัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชาวจีน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชาวจีนใน
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี ซึ่งในแบบสอบถามมีคาถามว่า คุณสนใจวัฒนธรรมไทยด้านใดบ้าง เพื่อรับรู้ถึง
นักศึกษาจีนสนใจวัฒนธรรมไทยด้านใดบ้าง และเมื่อจัดกิจกรรมวัฒนธรรมควรให้ความสาคัญกับด้านนั้น ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิต ( ) และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความสนใจ
วัฒนธรรมไทยจานวน 11 ข้อของนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี
รายการ
ความสนใจวัฒนธรรมไทย
ร้อยละ
S.D.
1.
ด้านภาษาไทย
4.14
82.88
0.78
2.
ด้านวิถีชีวิตของคนไทย
4.10
81.92
0.78
3.
ด้านประเพณีของไทย
4.20
84.02
0.72
4.
ด้านมารยาทของไทย
4.18
83.58
0.75
5.
ด้านการแต่งกายของไทย
4.21
84.10
0.71
6.
ด้านอาหารการกินของไทย
4.46
89.17
0.66
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7.
8.
9.
10.
11.

ด้านศาสนาของไทย
ด้านการละเล่นของไทย
ด้านวรรณกรรมไทย
ด้านสถาปัตยกรรมของไทย
ด้านดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีไทย
รวม

3.88
3.96
3.74
3.69
3.80
4.03

77.64
79.13
74.76
73.71
75.98
80.67

0.89
0.88
0.88
0.88
0.83
0.79

ผลการส ารวจแสดงให้เห็น ว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามนั กศึกษาจี น สาขาวิ ช าภาษาไทยในมหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศกว่างซีสนใจวัฒนธรรมไทยด้านอาหารการกินมีความสนใจ ( = 4.46, S.D.=0.66) ด้านการแต่ง
กายของไทย ( = 4.21, S.D.=0.71) ด้านประเพณีไทย ( = 4.20, S.D.=0.72) ด้านมารยาทของไทย ( = 4.18,
S.D.=0.75) ด้านภาษาไทย ( = 4.14, S.D.=0.78) ด้านวิถีชีวิตของคนไทย( = 4.10, S.D.=0.78) ด้านการละเล่นไทย
( = 3.96, S.D.=0.88) ด้านศาสนาของไทย ( = 3.88, S.D.=0.89) ด้านดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีไทย ( =
3.80, S.D.=0.83) ด้านวรรณกรรมไทย ( = 3.74, S.D.=0.88) และด้านสถาปัตยกรรมของไทย ( = 3.69,
S.D.=0.88)
จากสถิติแสดงให้เห็นว่า อัตราความสนใจและรู้จักวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยใน
มหาวิ ท ยาลั ย ภาษาต่ า งประเทศกว่ า งซี ค่อนข้า งสู ง โดยนั ก ศึกษามี ค วามสนใจในการเรีย นรู้ค วามรู้พื้ น ฐานของ
วัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี นักศึกษาจีนมีความสนใจและเข้าใจวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน
ไทย การแต่งกายของไทย ประเพณีไทยมีความสนใจสูงสุด มีสาเหตุมาจาก สานวนจีนโบราณที่ได้กล่าวไว้ว่า “หมิน
อี่สือเหวยเทียน (民以食为天)” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “สาหรับประชาชนเรื่องกินเป็นสิ่งสาคั ญเทียมฟ้า” ฉะนั้น
คนจีนเราจึงให้ความสาคัญกับอาหารการกินเป็นอย่างมาก อีกทั้ง อาหารไทยยังมีรสชาติที่ถูกปากคนจีนอย่างมาก ซึ่ง
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซียังได้จัดกิจกรรมการทาอาหารไทยทุกชั้นเรียนในแต่ละปี โดยอาจารย์คนไทย
เป็นผู้สอน พร้อมกับอธิบายวิธีการทาด้ วยภาษาไทยว่ามีเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างไร จึงทาให้นักศึกษามีความ
ประทั บ ใจเป็ น อย่ า งมากเมื่ อ ได้ เ รี ย น ส่ ว นสาเหตุ ที ่ น ั ก ศึ ก ษาจี น สาขาวิ ช าภาษาไทยในมหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่ า งประเทศกว่ า งซี ม ี ค วาม สนใจด้ า น ก า ร แ ต่ ง ก า ย แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี เ นื ่ อ ง จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ภาษาต่ า งประเทศกว่ า งซี ไ ด้จัด กิ จ กรรมวัน ลอยกระทง และจัด กิจ กรรมวัน สงกรานต์ขึ้น ทุกปี ซึ่ง ถือ ได้ว่า มี
ประเพณีไ ทยที่นักศึกษาคุ้ย เคย และรู้จักอยู่แล้ว ส่วนงานวันเทศกาลใหญ่ ๆ ของไทย คนไทยจะนิยมใส่ชุดไทยเพื่อ
เข้าร่วม กิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยมีนักศึกษาหญิงเข้าร่วมมากที่สุด เนื่องจากชื่นชอบการแต่งกายแบบไทย ถือได้ว่า
เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจึงสนใจวัฒนธรรมไทยด้านอาหารการกิน ด้านประเพณีและ
การแต่งกายมากกว่าด้านอื่น ๆ ส่วนด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรมไทยและด้านดนตรีไทยจะมีความสนใจน้อย ด้วย
เหตุผลที่ว่า สถาปัตยกรรม และดนตรีไทยนักศึกษายังไม่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมมากนัก และการบรรยายในหนัง สือ
เรียนยังมีน้อย เนื่องจากเป็น ภูมิปัญ ญาของคนไทย ซึ่ง ไม่อาจนามาเป็น ธูปธรรมได้ ทาให้นักศึกษามีความสนใจน้อย
และส าหรั บวรรณกรรมไทย ส่ วนมากนักศึ กษาจะรู้จั กแต่ วรรคดี ที่ มี ชื่ อเสี ย ง จึ ง ท าให้นั กศึกษามีความสนใจน้ อยลง
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชา
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
ข้อเลือก
จานวน
ร้อยละ
สามารถเรียนรู้เทศกาลไทยได้มากขึ้น
207
90.39%
สามารถฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
169
73.8%
สามารถเรียนรู้ทักษะงานฝีมือของไทย
206
89.96%
สามารถเรียนรู้ประเพณีไทยได้มากขึ้น
183
79.91%
สามารถเรียนรู้กฎข้อห้ามด้านวัฒนธรรมไทย
163
71.18%
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย
173
75.55%
รวม
229
100.00%

ผลการสารวจแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสามารถเรียนรู้เทศกาลไทยได้มากขึ้นในการจัด
กิจกรรมวัฒนธรรมไทยมีจานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 90.39 รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสามารถเรียนรู้
ทักษะงานฝีมือของไทยมีจานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 89.96 ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสามารถเรียนรู้ประเพณีไทย
ได้มากขึ้นมีจานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 79.91 ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างจีนและไทยมีจานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 75.55 ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสามารถฝึกทักษะด้านการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยมีจานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสามารถเรียนรู้
กฎข้อห้ามด้านวัฒนธรรมไทยมีจานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 71.18
จากสถิติแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถได้รับประโยชน์ในหลายด้านจากการจัดกิจกรรม
วัฒ นธรรมไทย เนื่ องจากกิจ กรรมวั ฒ นธรรมไทยทั้ งได้ ทั กษะต่า ง ๆ และได้ เรียนรู้ทั กษะงานฝี มื อ ทาให้ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้เข้าใจวัฒนธรรมได้มากขึ้น และเมื่อได้พบกับคนไทยหรือมีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศไทยก็สามารถ
นาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมมิตรภาพที่ดีต่อกันได้
2. ปัญหาการจัด กิจกรรมวัฒนธรรมไทย สาขาวิช าภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิ ทยาลั ย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี เนื่องจากการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยถือเป็นรูปแบบที่ดีของการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ
เพราะมีการจัดกิจกรรมหลายด้าน และมีนักศึกษาเป็นผู้จัดงานรวมทั้งเป็นผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมเป็นจานวนมาก ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามแบบคาถามปลายเปิด (Open-Ended Form) โดยมีคาถามคือ คุณคิดว่าปัจจัยที่ทาให้เกิด
ปัญหา หรืออุ ป สรรคจากการจั ด กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมไทยมี อ ะไรบ้ า ง ซึ่ ง เป็ น คาถามที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาตอบ
เอง เพื่ อ ให้ รั บ รู้ ถึ ง ปั ญ หาในก ารจั ด กิจกรรมวัฒนธรรมไทยจากมุมมองนักศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยเป็น 4 ข้อ
ดังนี้
1) จานวนกิจกรรมไม่เพียงพอ และขาดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม จากแบบสอบถามพบว่า
นักศึกษาคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการกิจกรรมวัฒนธรรมไทย คือจานวนกิจกรรมมีไม่มาก และปัจจุบันสาขาวิชา
ภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยเป็นระดับมหาวิทยาลัยน้อย แต่
ความสนใจในวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาในปัจจุบันและความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
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กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมไทยที ่ จั ด โดยชมรมนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากคณะวิ ช า ซึ ่ ง การ
ประชาสัมพันธ์ รางวั ล และเนื้ อ หาของกิ จ กรรมทั้ ง หมดยั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ เ รี ย บง่ า ยและยั ง ไม่ น่ า สนใจ
จึ ง ไม่ ส ามารถดึ ง ดู ด นั ก ศึ ก ษาให้ เ ข้ า ร่ ว มงานกิ จ กรรม รวมถึงรูปแบบของกิจกรรมยังไม่น่าสนใจและยังไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ถึงแม้ว่ ากิจกรรมวัฒนธรรมไทยจะจัดขึ้นทุกปีแต่ก็ยังคงขาดแนวคิดใหม่ รวมถึงกิจกรรม
วัฒนธรรมไทยของระดับมหาวิทยาลัยยังมีไม่มาก อีกทั้ง กิจกรรมส่วนใหญ่ยังถูกจากัดขอบเขตอยู่ในระดับคณะเท่านั้น
จึงทาให้คณะอื่นไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม
2) ขาดการสนับ สนุนด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ง านกิจกรรมยัง ไม่ทั่วถึง จาก
แบบสอบถามพบว่า การสนับสนุนด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ มีจานวนไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา อุปกรณ์ไม่ทันสมัย
ห้องสมุดมีหนังสือที่ไม่หลากหลายและไม่เพียงพอต่อการศึกษาและสืบค้น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารไม่ เ พี ย งพอในการจั ด
กิ จ กรรมวัฒนธรรมไทย จึงทาให้การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ยังมีไม่เพียงพอ จึงทาให้นักศึกษาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและครบถ้ ว น
ด้ ว ยเหตุ นี ้ ท าให้ น ั ก ศึ ก ษาขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวั ฒ นธรรมไทย เพราะการ
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมยังไม่มากพอ
3) วิชาเรียนหรือทางานพิเศษมากเกินไป จึงทาให้ไม่มีเวลาในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม จาก
แบบสอบถามพบว่า นักศึกษามีแรงกดดันในการเรียนค่อนข้างมาก จานวนรายวิชาที่เรียนมี จานวนมากจึ ง ทาให้
นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมหรื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ อ ย่ า งสะดวก อี ก ทั้ ง นั ก ศึ ก ษายั ง ได้ ทางานพิ เ ศษ
นอกเวลาเรี ย นเพื่ อ หารายได้ให้ตนเองจึงทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้
นักศึกษาไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4) ขาดแนวคิดการเสริมสร้างกิจกรรมให้เป็น แบรนด์ (Brand) การสร้างกิจกรรมให้เป็นแบรด์คือการ
สร้างกิจกรรมให้มีความชื่อเสียง ให้ได้รับความสนใจในระดับมหาวิทยาลัย จนกระทั่งระดับประเทศ เพื่อเผยแพร่
วัฒนธรรมอันดีงาม ดึงดูดคนในสังคมเรียนรู้และทาความเข้าใจกับวัฒนธรรมนั้น ๆ เหมือนกั บการสร้างแบรนด์ที่
สามารถทาให้ทุกคนได้รู้จัก แต่การกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันนี้ ยังคงจากัดขอบเขตอยู่แค่ในระดับคณะเท่านั้น
ยังไม่ได้จัดกิจกรรมไทยให้มีมาตรฐานจนได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และน่าสนใจดังกล่าว
3. แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาไทยของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี แนวทางแก้ไขหรือพัฒนาเพื่อให้มีการปรับปรุงในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย ซึ่งในแบบคาถามปลายเปิด
(Open-Ended Form) คาถามคือ มีความคิดเห็นอะไรบ้างในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นคาถามที่ให้
นักศึกษาตอบแสดงความคิดเห็นเอง เพื่อให้รับรู้ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยจากมุมมองนักศึกษา
ผู้วิจัยได้สรุปเป็น 4 ข้อ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยเป็นประจา จากแบบสอบถามพบว่า จานวนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยมีน้อย
เกินไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ไม่มากพอ ดังนั้น จึงควรเพิ่มจานวนและความถี่ของกิจกรรมวัฒนธรรมไทยอย่าง
เหมาะสม โดยประการแรก ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทย และชมรมที่มีอยู่ควรได้รับการ
สนั บสนุน ให้ ดาเนิน กิจ กรรมที่เกี่ยวข้องเป็น ประจา ประการที่ ส อง ควรมีโ ครงการกิจกรรมวั ฒ นธรรมไทยระดั บ
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มหาวิท ยาลัย และรักษาความถี่ ภาคการศึกษาละ 1- 2 ครั้ง รวมทั้งกระจายข่าวประชาสั มพันธ์ ให้คณะอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยได้รับรู้ข่าวสาร การจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น
2) จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยมีหลายรูปแบบ จากแบบสอบถามพบว่า ควรจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยให้มี
รูปแบบที่หลากหลาย คือ 1) จัดกิ จ กรรมเป็ น รู ป แบบความบั น เทิ ง เช่ น การร้ อ งเพลงไทย การเต้ น ราไทย จะ
สามารถช่ ว ยเพิ่ ม ทั ก ษะการปฏิบัติของนักศึกษาได้อย่างดี 2) การประกวดทักษะด้านทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น
การประกวดการเล่านิทานไทย การประกวดพูดสุนทรพจน์ การประกวดการพากย์เสียงภาษาไทย การนาเสนอข้อมูลที่
เป็นความรู้ของเทศกาลสาคัญของไทย โดยนักศึกษาจะสามารถพบจุดแข็งและจุดอ่อนในการเรียนของตนได้ และ
สามารถนาไปพัฒนาตั วเองได้ด้วย 3) จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ คือเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมไทยมา
บรรยายหรือนาประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ เช่นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ การฟังบรรยายทางวิชาการจะ
สามารถเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นระบบทางวิชาการให้กับนักศึกษาได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น และสามารถรู้จัก
ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยได้อย่างดี
3) ประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมไทยอย่างทั่วถึง จากแบบสอบถามพบว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ทุก
รูปแบบและทั่วถึง เนื่องจากมหาวิทยาลัยภาษาต่า งประเทศกว่า งซีแ บ่ง วิท ยาเขตเป็น 2 วิท ยาเขต คือ วิท ยา
เขตหวู่เ หอ กับ วิท ยาเขตคงกั่ง ซึ่ง ถ้า มีก ารสนับสนุนด้านงบประมาณ แรงงาน และเวลา จะสามารถทาให้การ
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมวัฒนธรรมไทยทั่วถึงมากขึ้น โดยควรมีการปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
นักศึกษามีน่าเชื่อถือและมีความน่าสนใจ มีการออกแบบโปสเตอร์ หรือใช้แอปพลิเคชั่ น เช่น WeChat เพื่อดึงดูด
นักศึกษา และยังสามารถช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กว้างขึ้นด้วย และควรมีการกระตุ้นให้นักศึกษาให้ความสาคัญ
กับข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการมากขึ้น
4) สร้างกิจกรรมวัฒนธรรมไทยให้เป็นแบรนด์ (Brand) จากแบบสอบถามพบว่า มหาวิทยาลัย ควรจัด
กิจ กรรมให้เป็ น แบรนด์ อย่ า งน้ อย 1-2 กิจ กรรม เพื่ อ เป็น สัญ ลัก ษณ์ข องกิจ กรรมวัฒ นธรรมไทย และยัง ช่ว ย
เผยแพร่วัฒ นธรรมไทยให้เ ป็น ที่รู้จัก และเกิด ความสนใจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีได้จัด
กิจกรรมวันสงกรานต์เป็นประจาทุกปี ซึ่งกิจกรรมมีความใกล้ชิดกับการเรียนวัฒนธรรมของนักศึกษา ทั้งยังมีการ
ประเมิ นผลที่ ดี ได้ รับ การยกย่ องจากนั กศึกษา แต่ ยั ง ไม่ไ ด้ เป็ น กิจ กรรมที่ เป็ น แบรนด์ ฉะนั้ น การสร้า งกิจ กรรม
วัฒนธรรมให้เป็นแบรนด์ควรมีรายละเอียดคือ ประการแรก การเลือกเนื้อหาของกิจกรรม สามารถเลือกตามความ
สนใจของนักศึกษาตามตารางที่ 3 ประการที่สองคือ มีการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม โดยสามารถเลือกตามข้อ
ดังกล่าวที่ 3 - 2) ประการที่สามคือ สร้างกิจกรรมวัฒนธรรมไทยให้เป็นประจา ประการที่สี่คือ คัดเลือกกิจกรรม
วัฒนธรรมเป็นแบรนด์แล้ว เพิ่มการลงทุนด้านการเงิน อุปกรณ์ต่าง ๆ และรวมทั้งรางวัลผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการได้ปรับปรุงคุณภาพของงานกิจกรรมวัฒนธรรมไทยให้น่าสนใจและได้รับการตอบรับที่ดีต่อไป

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ แ นวทางการจั ด กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมไทยในมหาวิ ท ยาลั ย : กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี พบว่า นักศึกษาชาวจีนมีความสนใจวัฒนธรรมไทย 11 ด้าน ดังนี้ อาหารการกินไทย ( =
4.46, S.D.=0.66) การแต่งกายของไทย ( = 4.21, S.D.=0.71) ประเพณีไทย ( = 4.20, S.D.=0.72) มารยาทไทย
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( = 4.18, S.D.=0.75) ภาษาไทย ( = 4.14, S.D.=0.78) วิถีชีวิตไทย ( = 4.10, S.D.=0.78) การละเล่นไทย (
= 3.96, S.D.=0.88) ศาสนาไทย ( = 3.88, S.D.=0.89) ดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีไทย ( = 3.80, S.D.=0.83)
วรรณกรรมไทย ( = 3.74, S.D.=0.88) สถาปัตยกรรมไทย ( = 3.69, S.D.=0.88) โดยค่าเฉลี่ยระดับความสนใจ
วัฒนธรรมไทยโดยรวม เท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79
จากการวิ เ คราะห์ แ นวทางการจั ด กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมไทยในมหาวิ ท ยาลั ย : กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศกว่างซี พบว่า ปัญหาการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย ได้แก่ จานวนกิจกรรมไม่เพียงพอ ขาดความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม และขาดการสนับสนุนด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมยังไม่
ทั่ว ถึง วิ ชาเรียนหรือท างานพิเศษมากเกิน ไป จึ ง ท าให้ไ ม่ มีเวลาในการจัด หรือเข้าร่ว มกิจ กรรม ขาดแนวคิด การ
เสริมสร้างกิจกรรมให้เป็น แบรนด์ (Brand) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Qiu Feng (2557, น. 92-93) ที่ได้กล่าวว่า
ปัญหาในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม คือ กิจกรรมที่จัดขาดความคิดสร้างสรรค์ คือขาดแนวคิดใหม่ เนื้อหาไม่ได้จัดไป
ตามความต้องการของนักศึกษา ทาให้กิจกรรมไม่ได้รับความนิยมจากนักศึกษา สถานที่จัดไม่เพียงพอสาหรับนักศึกษา
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมไม่ครบถ้วนก็เป็นปัญหาหนึ่งในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหา
การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนประกอบสาคัญในการเรียนการสอนภาษาไทย และสามารถฝึกฝนทักษะการ
ปฏิบัติของนักศึกษาด้วย ดังนั้น การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยเป็นประจา เช่นควรมีโครงการกิจกรรมวัฒนธรรมไทย
ระดับมหาวิทยาลัย และรักษาความถี่ ภาคการศึกษาละ 1- 2 ครั้ง และจัดให้มีกิจกรรมวัฒนธรรมไทยหลายรูปแบบ
เช่นรูปแบบการประกวดและการบรรยาย จะทาให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างสม่าเสมอ
การประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมไทยให้ทั่วถึง เช่นการปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้นักศึกษามีน่าเชื่อถือ
และมีความน่าสนใจ หรือมีการออกแบบโปสเตอร์ หรือใช้แอปพลิเคชั่น เพื่อดึงดูดนักศึกษาให้เข้าร่วมและสามารถ
ขยายอิทธิพลของงานให้กว้างขึ้น และสร้างกิจกรรมวัฒนธรรมไทยให้เป็นแบรนด์ (Brand) เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสร้าง
ความสนใจให้กับทุกคนเหมือนสินค้าแบรนด์ (Brand) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Ji Chunjing, Sun Jinrong, Liu Shugang (2559, น. 47-48) ที่ได้กล่าวว่า แนวทางการจัดกิจกรรม
วั ฒ นธรรมควรตอบสนองกั บ ความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ค้ น หาวิ ธี ใ หม่ ใ นการจั ด กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัย นั่นก็คือ การออกแบบกิจกรรมให้มีความคิดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแบบออนไลน์และออฟไลน์ผสมกัน
สร้างความดึงดูดใจให้กับนักศึกษา การสร้างกิจกรรมวัฒนธรรมให้เป็นแบรนด์ก็เป็น แนวทางที่ สาคั ญ ในการเผยแพร่
วั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ยั ง มี แ นวทางการเพิ่ ม ความถี่ ข องกิ จ กรรม ให้ แ บ่ ง การจัด กิจกรรมเป็น ระยะยาว ซึ่ ง
จัดเป็นประจา หรือระยะสั้น ซึ่งจัดตามเทศกาล ทั้งนี้ก็เพื่อให้กิจกรรมวัฒนธรรมได้จัดอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมต่อไป และการจัดให้มีกิจกรรมวัฒนธรรมไทยหลายรูปแบบ เช่น
รูปแบบการประกวดและการบรรยาย ทาให้นักศึกษาชาวจีนได้รับประสบการณ์โดยตรงหลากหลาย เข้าใจความ
แตกต่างของสองวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐชนา มณีพฤกษ์ (2560) ที่ได้กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของผู้เรียนในโรงเรียน และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
สากล และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และยอมรับในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการจัด
ประสบการณ์ก ารเรี ย นรู้ ท างวั ฒ นธรรมให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ประสบการณ์ โ ดยตรง กิ จ กรรมของโรงเรี ย นต้ อ งเอื้ อ
ต่ อการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน พัฒนาทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้อื่น ยอมรับและ
ใช้วัฒนธรรมเป็นแรงจูงใจเกื้อหนุนในการให้ความสาคัญกับผู้อื่น
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมและผลการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสาหรับนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยของประเทศไทย
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสาหรับนักศึกษาชาวจีนกับนักศึกษาประเทศอื่น ๆ เป็นต้น
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ปัญหาที่เข้าใจยาก 7 ประการ : พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงหรือ?
Seven Elusive Problems: Did the Buddha Really Talk?
ธีรโชติ เกิดแก้ว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email : tongin2000@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งนาเสนอคาตอบปัญหาที่เข้าใจยาก 7 ประการ ที่มีผู้อ้างว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ จากการศึกษา
ไม่พบคาถามและคาตอบเหล่านี้ในคัมภีร์ใด ๆ แต่คาตอบบางเรื่ องสอดคล้องกับคาสอนในพระพุทธศาสนา จึงสรุปว่า
ปัญหาและคาตอบเหล่านี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นในภายหลัง ไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยตรง ข้อสรุปจากเรื่องนี้ก็คือ
ชาวพุทธจะต้องหันกลับมาทบทวนหน้าที่หลักของตนคือ การศึกษาหลักคาสอนและปฏิบัติตามหลักคาสอนที่ศึกษาจน
เข้าใจแล้วเพื่อความพ้นทุกข์ รวมถึงการเผยแผ่หลักคาสอนที่ถูกต้องให้แก่คนอื่นเพื่อประโยชน์และความสุข ไม่สร้าง
หลักคาสอนปลอมแล้วนาไปเผยแผ่ และช่วยกันขจัดยับยั้งหลักคาสอนปลอมที่เผยแพร่ต่อ ๆ กันมาเพื่อธารงไว้ซึ่ง
พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่ต่อไป
คาสาคัญ : ปัญหาที่เข้าใจยาก 7 ประการ สัทธรรมปฏิรูป พระพุทธศาสนา

Abstract
This article aimed to present an answer seven elusive problems which have claimed to be
Buddha's speech. According to studies, these questions and answers were not found in any
scriptures in Buddhism. It found that these questions and answers were not Buddha's speech. But
some answers are acceptable with some teachings in Buddhism and not found these questions
and answers in any scriptures. Therefore, it can be concluded that these elusive problems and
answers were later compiled it not Buddha’doctrines. Therefore, Buddhists must turn to review
their primary duties, namely the duty to study the Buddha’s doctrine Including dissemination of
doctrine to others for benefit and happiness, will not create fake doctrine, help each other
suppress the false doctrine that has been spread, and follow the doctrine for liberation from
suffering
Keywords : Seven Elusive Problems, Fake Doctrine, Buddhism

บทนา
ภูมิหลังของการเขียนบทความเรื่องนี้มาจากปัญหาที่เข้าใจยาก 7 ประการ ที่แพร่หลายในสื่อออนไลน์ โดยผู้
เผยแพร่ข้อความดังกล่าวอ้างว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ทาให้สงสัยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจริงตามที่อ้างหรือไม่ เพราะมี
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บางเรื่องขัดแย้งกับข้อมูลที่ผู้เขียนศึกษามา แต่ยอมรับว่า ผู้เผยแพร่พยายามสื่อสาระสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็น
หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชีวิตได้อย่างดี เป็นแต่เพียงผู้เขียนและคนบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่
เผยแพร่ปัญหาดังกล่าวสงสัยว่า พระพุทธเจ้าตรัสแก้ปัญหาเหล่านี้จริงหรือไม่ จึงได้ถามนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
ทั้งมหายานและเถรวาทหลายท่านและทาการสืบค้นจากพระไตรปิฎกทั้งภาษาไทยและภาษาลี แต่ก็ไม่พบคาถามทั้ง 7
ประการ ยิ่งทาให้อยากทราบที่มาของคาถามและคาตอบเหล่านี้ จึงได้ค้นคว้าจากคัมภีร์อรรถกถา ปกรณวิเสส ฎีกา
อนุฎีกา และคัมภีร์อื่น ๆ เพิ่มเติม เท่าที่สืบค้นก็ยังไม่พบข้อความดังกล่าว ยิ่งทาให้สงสัยว่า ข้อความดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่แต่งใหม่หรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ก็มีเรื่องที่ต้องทาความเข้าใจกับชาวพุทธให้ถูกต้องด้วยบทความนี้
ปัจจุบันมีผู้พยายามที่จะนาความคิดเห็นของตนมาโยงเข้ากับหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาบางข้อ และ
เพื่อให้ดูว่า สิ่งที่ตนคิดนั้นเป็นเรื่องจริงก็เลยอัญเชิญพระพุทธเจ้ามายืนยัน โดยอ้างว่าเป็นพระดารัสของพระพุทธเจ้า
ทั้งที่พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสไว้แล้วก็เผยแพร่ต่อ ๆ กันไปในโลกออนไลน์ ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลที่
สร้างขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วและมีจานวนมากขึ้นทุกวัน ถ้าเป็นเรื่องดีก็มีผลในเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ถ้าเป็นข้อมูลในเชิงลบก็
เป็นผลเสียต่อพระพุทธศาสนาอย่างมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงบวกหรือลบก็ตามล้วนมีผลเสียต่อพระพุทธศาสนา
ในระยะยาว นั่นคือทาให้คนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องเหล่านั้นอย่างเข้าใจจะพากันเข้าใจว่า เรื่องที่เผยแพร่มานั้น เป็นคาสอน
ของพระพุทธเจ้าจริง ๆ เห็นได้จากปัญหาที่เข้าใจยากทั้ง 7 ข้อ ที่มีการส่งต่อกันในโลกออนไลน์หลายเว็บไซต์ และมีผู้
เข้ามาแสดงความคิดเห็นจานวนมาก ส่วนใหญ่ยอมรับว่าคาตอบปัญหาเหล่านั้นเป็นพระดารัสของพระพุทธเจ้าจริง
บางส่วนสงสัยว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงหรือไม่ และผู้เขียนได้ส่งข้อความถามกลับไปยังเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อ
ขอข้อมูลว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในคัมภีร์ใด แต่ก็ไม่ได้รับคาตอบกลับมาจึงคิดว่า หากไม่มีการศึกษาเพื่อค้นหาความจริงให้
คนรับรู้ก็จะส่งผลให้มีคนเข้าใจผิดและยึดถือปฏิบัติตามเพิ่มจานวนมากขึ้น
จากความเป็นมาของปัญหาและผลกระทบดังกล่าวจึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาและทาเรื่องนี้ให้กระจ่าง เพื่อ
ป้องกัน ความเข้า ใจผิ ด และเป็ น แนวทางส าหรับ ผู้ ที่ จ ะเสนอเรื่องใด ๆ ที่เกี่ย วข้องกับ พระพุท ธศาสนาที่ จ ะต้ อง
ระมัดระวังให้มาก เพราะอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้พระพุทธศาสนาที่ เป็นสัจธรรมดารงอยู่ไม่ได้ หากข้อความที่สื่อไป
นั้นเป็นสัทธรรมปฏิรูป หมายถึง เรื่องที่ไม่ใช่คาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคาสอนเทียมที่ทาให้สาระสาคัญของคาสอน
จริงคลาดเคลื่อนไป เช่น สมณะรูปหนึ่งอธิบายตัณหาว่า แสวงหาแล้วเกิด ทางตัน เมื่อพบกับทางตันก็ทาให้เป็นทุกข์
สรุปว่า สมณะรูปนั้นพยายามจะสื่อความหมายของตัณหาว่าเป็นสาเหตุของของความทุกข์ ถ้าพิจารณาไปที่อรรถหรือ
สาระสาคัญก็ถูกต้องตามพุทธวจนะในอริยสัจสี่ที่กล่าวว่า ตัณหาเป็นสาเหตุทาให้เกิดทุกข์ (สมุทัย) แต่ถ้าพิจารณาโดย
พยัญชนะก็ไม่ถูกต้อง เพราะตัณหาโดยพยัญชนะ หมายถึง ความทะยานอยาก ทั้งนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะว่า
ตาหนิผู้เผยแพร่ปัญหาที่เข้าใจยากทั้ง 7 ประการ ตามสื่อโซเชียลมีเดียให้ได้รับความเสียหาย แต่เพียงอยาก
นาเสนอความถูกต้องทางข้อมูลที่เป็นหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาจริง ๆ เพื่อรักษาพุทธวจนะให้คงอยู่เป็น
แนวทางแห่งความพ้นทุกข์ของชาวพุทธต่อไป หวังว่า บทความนี้จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้และเป็น
ข้อควรระมัดระวังในการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องต่อไป

ปัญหาที่เข้าใจยาก 7 ประการ
ผู้เขียนไม่ทราบว่า ใครเป็นผู้เขียนปัญหาที่เข้าใจยาก 7 ประการ ที่อ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ และส่งข้อความ
นี้ในโลกออนไลน์ ซึ่งพบว่า มีการเผยแพร่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018-2019 (พ.ศ. 2561-2562) พยายามสืบค้นในหลาย ๆ
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ธรรม (21 พฤศจิกายน 2018), Digitalupdatebysura.com (13 กุมภาพันธ์ 2018), @paputtajaw คาสอน
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก (14 กรกฎาคม 2019), และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ (19 พฤษภาคม
2018) นอกจากนี้ยังพบว่า มีการแชร์เรื่องนี้ต่อ ๆ กันทางไลน์อีกด้วย แต่ก็ไม่ได้บอกว่า ใครเป็นผู้เขียน ต่างก็อ้างกันไป
มา และที่สาคัญมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ และกลุ่มไลน์จานวนมาก ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นพระดารัส
ของพระพุทธเจ้าจริง ส่งผลให้ผู้เขียนต้องค้นหาคาตอบและแสดงความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด
ต่อไป ซึ่งในบทความนี้ ขอนาข้อความจากเว็บไซต์ของ @paputtajaw คาสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก (14
กรกฎาคม 2019) มาวิเคราะห์ เพราะเห็นว่าข้อความที่เผยแพร่นั้นเป็นเรื่องราวดีโดยไม่ตัดข้อความใด ๆ ทิ้งไป
เนื้อหาของข้อความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้มีการอธิบายคาตอบปัญหาแต่ละข้อ มีทั้งที่สอดคล้องและแตกต่าง
จากเว็บไซต์อื่น ๆ แต่โดยสาระสาคัญแล้วก็คล้ายกัน และตอนท้ายของข้อความมีบทสรุปคล้ายกับการสรุปเรื่องใน
อรรถกถาธรรมบทที่พระพุทธโฆสาจารย์สรุปไว้ว่า พราหมณ์ได้ฟังคาตอบจากพระพุทธเจ้าแล้ว ไตร่ตรองพิจารณาโดย
เหตุผลแล้ว จึงยอมมอบกายถวายตัว ยอมสมาทานศีล เป็นพุทธมามกะ และได้ดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกัน พร้อมกล่าว
สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า “สัตถา เทวมนุสสานัง” พระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้จริง
จากข้อมูลในเฟสบุ๊คที่ชื่อว่า @paputtajaw คาสอน พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกดังกล่าวมีข้อแตกต่างจาก
เว็บไซต์อื่นอยู่สองเรื่องคือ เว็บไซต์อื่น ๆ จะระบุว่าเป็นคนทั่วไปกล่าวและไม่ได้กล่าวข้อสรุปเรื่องดังกล่าวไว้ ส่วน
คาตอบจะคล้าย ๆ กัน เพียงแต่การอธิบายคาตอบของพระพุทธเจ้าจะแตกต่างกันบ้างตามความคิดเห็นของผู้สื่อความ
ดังนั้น จึงสรุปว่า ปัญหาและคาตอบปัญหาทั้ง 7 ประการนี้ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ เพราะไม่พบหลักฐานใน
พระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ ประกอบกับปราชญ์ทางศาสนาพุทธหลายท่านก็ได้ลงความเห็นไว้ทานองเดียวกัน อีกทั้ง
ข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็ขัดแย้งกันเองในบางเรื่อง มีการอธิบายความแตกต่างกันไปตามคิดเห็นของผู้สื่อความในแต่
ละเว็บไซต์ จึงจาเป็นต้องเขียนบทความนี้เพื่อแสดงความจริงให้กระจ่างและเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของคนที่อ่าน
เรื่องนี้

ทัศนะวิจารณ์และสาระสาคัญที่ค้นพบจากคัมภีร์ ผู้เขียนได้กาหนดประเด็นที่จะนาเสนอและวิเคราะห์ในปัญหา
แต่ละข้อไว้ 3 ประการ คือ เนื้อหาเดิม ทัศนะวิจารณ์ และคาตอบและสาระสาคัญที่ค้นพบจากคัมภีร์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องในคาถามและคาตอบแต่ละข้อว่าเป็นพุทธพจน์หรือไม่ตามลาดับคาถามทั้ง 7 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. สิ่งที่คมที่สุดในโลกคืออะไร
1.1 เนื้อหาเดิม ผู้เผยแพร่ข้อความได้อ้างถึงพราหมณ์ ไม่ระบุชื่อ ได้ตอบคาถามข้อนี้ไว้ว่า มีดที่ลับหินดี
แล้วคมที่สุด ส่วนพระพุทธเจ้าทรงตอบว่า วาจาที่ใส่ร้าย ทาร้ายหัวใจผู้อื่นคมที่สุด (เว็บไซต์อื่น ๆ จะกล่าวว่า ลิ้น)
1.2 ทัศนะวิจารณ์ต่อคาถามและคาตอบข้อนี้ ขอแยกประเด็นของการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาไว้ 2 ประการ คือ
1.2.1 สาระสาคัญ ถ้าพิจารณาตามสาระสาคัญของคาตอบคาถามดังกล่าวแล้วเห็นว่า สอดคล้องกับ
หลักคาสอนบางเรื่องในพระพุทธศาสนา ขอแยกแสดงเพื่อความเข้าใจตามคติของคาตอบไว้ 2 ประการ คือ (1)
คาตอบในวิสัยโลกของพราหมณ์ที่ว่า มีดคมที่สุด กล่าวคือมีดที่ลับหินจนคมกริบสามารถตัดสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่มีด
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จะตัดได้ นี้เป็นทัศนะส่วนตัวของผู้ตอบ และไม่ใช่ทุกคนจะตอบอย่างนี้ เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ตัดสิ่งต่าง ๆ ในอดีตมี
หลายประเภท เช่น ขวาน เป็นต้น ส่วนในปัจจุบันได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีศักยภาพสามารถตัดเหล็กหรือสิ่งอื่ น ๆ
ที่แข็งแกร่งที่มีดไม่สามารถตัดได้อีกหลายประเภท (2) คาตอบในวิสัยธรรมที่อ้างพระพุทธเจ้าตอบว่า วาจาคมที่สุด
โดยผู้เผยแพร่ข้อความอธิบายว่า คาพูดที่ใส่ร้าย สามารถทาร้ายหัวใจผู้อื่นได้ ถ้าพิจารณาตามสาระก็เป็นเช่นนั้น
เพราะอนุโลมเข้ากับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา เรื่อง วจีทุจริต คาพูดที่ไม่ดี 4 ประการ ได้แก่ คาพูดที่โกหก
หลอกลวงผู้อื่น คาพูดที่ส่อเสียดหรือยุแหย่ให้คนแตกแยกกัน คาพูดคาหยาบคาย ด่าผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย และ
คาพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล ไร้สาระที่กล่าวรวมไว้ในหัวข้ออกุศลกรรมบถ 10 (ที.ปา. (ไทย) 11/347/362) รวมถึงคาพูด
นินทา ว่าร้าย ใส่ความผู้อื่นให้เจ็บใจ เดือดร้อน เสียหาย ซึ่งคาพูดดังกล่าวสามารถเปรียบได้กับคมมีดที่บาดใจ ทาให้
ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวดใจ บางคาพูดอาจทาให้คนคิดสั้นถึงฆ่าตัวตายได้
1.2.2 บทสรุป คาตอบที่อ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่า วาจาเป็นสิ่งที่คมที่ สุด เป็นทัศนะของผู้เผยแพร่
ข้อความที่ตีความเข้ากับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาโดยอ้างว่าเป็นพุทธดารัสเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เรื่องที่
แต่งขึ้น และอธิบายไว้สั้น ๆ เพียงให้รู้ใจความสาคัญเท่านั้น อาจเป็นเพราะผู้เขียนต้องการสื่อสาระสาคัญให้ผู้อ่านเห็น
ความจริงเกี่ยวกับคาพูดว่า สามารถทาร้ายคนได้จริง แต่จากการศึกษายังไม่พบหลักฐานจากคัมภีร์ทางพระพุทธ
ศาสนาใด ๆ ที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าตรัสตอบคาถามไว้เช่นนี้ จึงลงความเห็นว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา และคาตอบ
ดังกล่าวก็ยังไม่ใช่ข้อยุติ เพราะยังมีหลักคาสอนเรื่องอื่น ๆ ที่ สามารถนามาตีความได้ว่าเป็นสิ่งที่คมที่สุดได้เช่นกัน ดัง
รายละเอียดที่จะกล่าวในข้อต่อไป
1.3 คาตอบและสาระสาคัญที่ค้นพบจากคัมภีร์ หลักคาสอนที่สามารถนามาตีความว่า เป็นสิ่งที่คมที่สุด มี
อยู่หลายข้อ ขอยกตัวอย่างไว้เป็นแนวทางในการศึกษาเฉพาะข้อที่เห็นว่าเป็นคาตอบที่ชัดเจนและมีหลักฐานจากคัมภีร์
รองรับ 2 เรื่อง
1.3.1 ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ เหตุผลที่ตีความว่า ปัญญาคมที่สุด เพราะว่า ปัญญาสามารถตัด
กิเลสที่วัตถุใด ๆ ที่ชาวโลกกล่าวว่าคมที่สุดไม่สามารถตัดได้ หลักฐานที่รับรองความจริงเรื่องนี้ศึกษาได้จากคาสอน
เรื่อง ปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้นแห่งจิตจากอวิชชาด้วยปัญญาที่รู้เห็นตามเป็นจริง (องฺ.ทุกฺ. (ไทย) 20/88/107) และ
หลักคาสอน เรื่อง ไตรสิกขา ข้ออธิปัญญาสิกขา หลักฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้งที่สามารถขจัดกิเลส เช่น อวิชชา
ความไม่รู้แจ้งได้ (องฺ.ติก. (ไทย) 20/82/309) หรือศึกษาในเชิงคาเปรียบเทียบในอาภาสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “แสง
สว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศกว่าแสงสว่างของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และแสงสว่างทุกชนิด ” (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/141/
209) และในนัตถิปุตตสมสูตร พระพุทธเจ้ายังตรัสย้าไว้ว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ” (ส.ส. (ไทย)15/13/13)
การตรัสไว้เช่นนี้เพื่อยืนยันว่า ปัญญาสามารถที่จะขจัดความมืดคือ กิเลส เช่น อวิชชา โมหะ มิจฉาทิฏฐิที่ปกปิดไม่ให้
มนุษย์เห็นแจ้งสภาวธรรมตามความจริงได้ และไม่มีแสงสว่างใด ๆ ขจัดได้
1.3.2 ญาณ หมายถึง การรู้แจ้ง เป็นคาสอนอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถนามาตีความได้ว่าเป็นสิ่งที่คม
กว่าวัตถุใด ๆ เนื่องจาก ญาณสามารถตัดพันธนาการของชีวิตคือ กิเลสที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ และการเวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏได้ ประเด็นนี้ศึกษาได้จากหลักคาสอนหลายเรื่อง เช่น วิชชา 3 ข้อว่า อาสวักขยญาณ ญาณหยั่งรู้
ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะหรือความรู้ที่ทาให้สิ้นอาสวะ (ที.ปา. (ไทย) 11/305/275) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ญาณ
ความรู้ชั้นสูงที่เกิดจากการพัฒนาจิตจนหยั่งรู้ในธรรมทั้งปวง สามารถตัดอาสวะกิเลสทั้งปวงได้ คาสอนเรื่องญาณอีก
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ข้อหนึ่งคือ ญาณทัสสนะ หมายถึง การเห็นด้วยญาณตามความจริงในอริยสั จสี่ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) แต่ละข้อ ๆ
3 รอบ มีอาการ 12 คือ สัจจญาณ ความหยั่งรู้ว่า นี่คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค กิจจญาณ ความหยั่งรู้กิจที่จะต้องทา
ในอริยสัจสี่ว่า ทุกข์ ควรกาหนดรู้ สมุทัย ควรละ นิโรธ ควรทาให้แจ้ง มรรค ควรเจริญ และกตญาณ ความหยั่งรู้กิจที่
ควรทาในอริสัจสี่ว่าทาแล้ว คือ ทุกข์ อันเรากาหนดรู้แล้ว สมุทัย อันเราละได้แล้ว นิโรธ อันเราทาให้แจ้งแล้ว และ
มรรค อันเราเจริญแล้ว (วิ.ม. (ไทย) 4/14-16/21-24) การตรัสรู้อริยสัจ สี่นี่เองที่ทาให้พระสมณโคดมได้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า หมดสิ้นอาสวะกิเลส
2. ระยะทางที่ไกลที่สุดคืออะไร
2.1 เนื้อหาเดิม ผู้เผยแพร่ข้อความได้อ้างถึงพราหมณ์ ไม่ระบุชื่อ ได้ตอบคาถามข้อนี้ไว้ว่า ดวงอาทิตย์ สุด
ขอบจักรวาล ไกลที่สุด ส่วนพระพุทธเจ้าทรงตอบว่า อดีตที่ผ่านมาตั้งหลายกัป ยาวที่สุด
2.2 ทัศนะวิจารณ์ต่อคาถามและคาตอบข้อนี้ ขอแยกประเด็นของการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาไว้ 2 ประการ คือ
2.2.1 สาระสาคัญ ถ้าพิจารณาที่สาระสาคัญของคาตอบดังกล่าวแล้วก็เห็นว่า สอดคล้องกับหลัก
คาสอนบางเรื่องในพระพุทธศาสนา ขอแยกแสดงเพื่อความเข้าใจตามคติของคาตอบไว้ 2 ประการ คือ (1) คาตอบใน
วิสัยโลกของพราหมณ์ที่ว่า ดวงอาทิตย์หรือขอบจักรวาลไกลที่สุดนั้น เป็นทัศนะของผู้เขียน ไม่ใช่ข้อยุติของคาตอบ
เนื่องจากสามารถตอบในแง่อื่นได้อีก แต่ถ้าพิจารณาโดยสาระก็เห็นว่าเป็นจริงเช่นนั้น เนื่องจากมีหลักฐานในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนารองรับ เช่น เรื่อง ความกว้างใหญ่ไพศาลของสหัสสีโลกธาตุขนาดเล็กในจูฬนิกาสูตร (องฺ.ติก. (ไทย)
20/81/306-307) ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจากพระไตรปิฎกตามที่อ้างอิงไว้ และเรื่อง อนันตะ หมายถึง
สิ่งที่หาที่สุดไม่ได้ที่แสดงไว้ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี (องฺ.อ. (บาลี) 3/156-159/136) 4 ประการ คือ ห้วงอากาศใน
จักรวาลที่หาที่สุดมิได้ (อากาศอนันตะ) โลกและดวงดาวที่นับจานวนมิได้ (จักรวาลอนันตะ) หมู่สัตว์มีจานวนนับไม่
ถ้วน (สัตตนิกายอนันตะ) และพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าไม่มีที่สิ้นสุด (พุทธญาณอนันตะ หมายถึง สัพพัญญุต
ญาณ) และในโลหิตัสสสูตร พระพุทธเจ้าทรงตรัส ย้าว่า “ไม่ว่าเวลาไหน ที่สุดแห่งโลกใครก็ถึงไม่ได้ด้วยการไป” (ส.ส.
(ไทย) 15/107/118-119) (2) คาตอบในวิสัยธรรมที่อ้างพระพุทธเจ้าตอบว่า ระยะทางที่ไกลที่สุดคืออดีต เป็นทัศนะ
ของผู้เผยแพร่ข้อความที่ตีความเข้ากับคาสอนในพระพุทธศาสนาและอธิบายไว้สั้น ๆ แต่ไม่ได้ยกหลักคาสอนเรื่อง
ดังกล่าวมา ถ้าพิจารณาไปที่สาระสาคัญแล้วก็เห็นว่าเป็นคาตอบที่ถูกต้อง เห็นได้จากแนวคิดเรื่องอดีตชาติอันยาวนาน
ที่ผู้บรรลุธรรมวิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ได้ แต่ปุถุชนทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ เรื่องนี้วิเคราะห์ได้จากหลักคาสอนเรื่อง
วิชชา 3 ข้อว่า ปุพเพนิวาสานุสติญาณ หมายถึง ญาณที่ทาให้ระลึกชาติในอดีตได้ (ที.ปา. (ไทย) 11/305/275) หรือคา
สอนเรื่อง อตีตังสญาณ ญาณหยั่งรู้เรื่องราวในอดีตอันยาวนานได้ (ที.ปา. (ไทย) 11/353/374)
2.2.2 บทสรุป คาตอบที่อ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่า อดีตเป็นสิ่งที่ไกลที่สุด เป็นทัศนะของผู้เผยแพร่
ข้อความที่ตีความเข้ากับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาโดยอ้างว่าเป็นพุทธดารัสเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เรื่องที่
แต่งขึ้น แต่ยังไม่พบหลักฐานจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาใด ๆ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้โดยตรง จึงลงความว่า
เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาและคาตอบดังกล่าวก็ไม่ใช่ข้อยุติของปัญหาข้อนี้ เพราะยังมีหลักคาสอนเรื่องอื่นที่สามารถตีความ
ได้ว่าเป็นสิ่งที่ไกลที่สุดได้เช่นกัน ดังรายละเอียดในหัวข้อที่จะกล่าวต่อไป
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2.3 คาตอบและสาระสาคัญที่ค้นพบจากคัมภีร์ คาตอบต่อคาถามข้อนี้ในวิสัยธรรมที่ค้นพบใหม่ในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาและหลักฐานรับรอง ขอเสนอไว้เป็นแนวทางศึกษาเพิ่มเติม 2 เรื่อง คือ
2.3.1 สังสารวัฏ หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ของสัตว์โลก เรื่องนี้สามารถตีความ
ว่าเป็นเรื่องที่ไกลหรือยาวนานที่สุดได้ และมีหลักฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่งทั้งในพระไตรปิฎกและคัมภีร์
อื่น ๆ ขอยกตัวอย่างไว้เป็นแนวทางศึกษาและอ้างอิง ดังต่อไปนี้
ในติณกัฏฐสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสาร มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้
ที่สุดเบื้องต้น ที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวาง ถูกตั ณหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไป” (ส.นิ.
(ไทย) 16/124/215-216) ข้อสรุปต่อคาตอบข้อนี้จากพุทธดารัสดังกล่าว คือ เบื้องต้นและที่สุดแห่งสังสารวัฏของคนที่
ยังมีกิเลสอยู่รู้ไม่ได้ (อนมตคฺค) และบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ขอให้ผู้ ศึกษา
พิจารณาพุทธดารัสที่ตรัสถึงชีวิตของพระองค์ที่เวียนว่ายตายเกิดนับชาติไม่ถ้วนในข้อต่อไปประกอบเพื่อยืนยันความ
จริงที่ว่า สังสารวัฏไกลหรือยาวนานที่สุด
ในขุท ทกนิ กาย ธรรมบท พระพุ ท ธเจ้ า ตรัส ว่ า “เราตามหานายช่ า งเรื อนอยู่ เมื่ อ ยั ง ไม่ พ บ จึ ง
ท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติ เพราะการเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์ นายช่างเอ๋ย เราพบท่านแล้ว ท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีก
ซี่โครงของท่านเราหักแล้ว ยอดเรือน เราก็รื้อแล้ว จิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว เราได้บรรลุธรรม
เป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว” (ขุ.ธ. (บาลี) 25/153-154/144) ข้อสรุปต่อคาตอบข้อนี้จากพุทธดารัสดังกล่าว คือ สังสารวัฏ
ยาวไกลที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติ หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดหลายชาติ เพื่อความ
กระจ่างในพระพุทธพจน์ขอยกคาอธิบายของพระพุทธโฆสาจารย์ที่อธิบายไว้ในอรรถกถา ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า
นายช่างเรือน หมายถึง ตัณหา สาเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เรือน หมายถึง
อัตภาพ หรือชีวิตของมนุษย์ ซี่โครงของนายช่างเรือน หมายถึง กิเลสทั้งหมด และยอดเรือน หมายถึง อวิชชา ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงทาลายด้วยอริยมรรค ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป (ขุ.ธ.อ. (บาลี) 5/105-106)
2.3.2 ธรรมของสัตบุรุษ เรื่องนี้แม้ว่า จะไม่ค่อยคุ้นชินกับผู้ศึกษาพระพุทธศาสนานัก แต่ก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ เพื่อแสดงถึงความจริงเชิงเปรียบเทียบว่า ธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) ห่างไกลจาก
ธรรมของคนชั่ว (อสัตบุรุษ) แสดงถึงธรรมหรือกุศลธรรมที่มีคุณเหนือกว่าอธรรมหรืออกุศลธรรม โดยพระองค์ทรง
กล่าวถึงสิ่งที่อยู่ไกลกันเหลือเกินไว้ในสุวิทูรสูตร 4 เรื่อง คือ (1) ท้องฟ้ากับแผ่นดิน (2) ฝั่งนี้ก็ฝั่งโน้นของทะเล (3) จุดที่
ดวงอาทิตย์ขึ้นกับจุดที่ดวงอาทิตย์ตก (4) ธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/47/77) ใน 3
ข้อแรกเป็นการเปรียบเทียบในวิสัยโลกเพื่อให้เห็นสิ่งที่อยู่ไกลกัน ส่วนข้อที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบในวิสัยธรรมเพื่อให้
เห็นความต่างกันระหว่างธรรมของคนดีกับคนชั่วหรือกล่าวสรุปก็คือ กุศลธรรมกับอกุศลธรรมโดยคุณค่าว่ามีผลต่างกัน
ห่างไกลกัน โดยสรุปก็คือ ธรรมของคนดีหรือธรรมย่อมนาไปสู่ความสุข ความเจริญ ความพ้นทุกข์ ไม่ต้องเวียนว่ายตาย
เกิดในสังสารวัฏ แต่ธรรมของคนชั่วหรืออธรรมย่อมนาไปสู่ความทุกข์ ความหายนะ ตาพุทธดารัสที่ว่า “อธรรมนาสัตว์
ไปสู่นรก ส่วนธรรมยังสัตว์ให้ถึงสุคติ” (ขุ.ชา. (ไทย) 28/81/46) และทาให้ผู้สร้างแต่อกุศลกรรมต้องเวียนว่ายตายเกิด
ในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักจบสิ้น
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3. สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้คืออะไร
3.1 เนื้อหาเดิม ผู้เผยแพร่ข้อความได้อ้างถึงพราหมณ์ ไม่ระบุชื่อ ได้ตอบคาถามข้อนี้ไว้ว่า ภูเขา โลก
มหาสมุทร ใหญ่ที่สุด ส่วนพระพุทธเจ้าทรงตอบว่า ตัณหา ความทยานอยาก ไม่มีที่สิ้นสุด ทาให้ก่อภพก่อชาติ ใหญ่
ที่สุด บางเว็บไซต์กล่าวว่า ความต้องการใหญ่ที่สุด เข้าใจว่า ผู้เขียนในแหล่งข้อมูลนั้น ๆ แปลมาจากคาว่า “ตัณหา”
3.2 ทัศนวิจารณ์ต่อคาถามและคาตอบข้อนี้ ขอแยกประเด็นของการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาไว้ 2 ประการ คือ
3.2.1 สาระสาคัญ ถ้าพิจารณาไปที่สาระสาคัญของคาตอบก็เห็นว่าไม่ผิด เพราะมีหลักคาสอนจาก
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนารับรอง ขอแยกแสดงเพื่อความเข้าใจตามคติของคาตอบไว้ 2 ประการ คือ (1) คาตอบใน
วิสัยโลกของพราหมณ์ที่ว่า ภูเขา โลก มหาสมุทรใหญ่ที่สุด แสดงถึงทัศนะของผู้ตอบแต่ละคนที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่า
ใครจะนาอะไรมาเป็นคาตอบ ดังนั้น คาตอบเหล่านี้จึงไม่ผิด เพราะมีคากล่าวเช่นนี้อยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
เช่น ในนานาติตถิยสาวกสูตรได้กล่าวไว้ว่า “บรรดาภูเขาในกรุงราชคฤห์ ภูเขาวิปุละเยี่ยมที่สุด บรรดาภูเขาที่ตั้งอยู่ใน
ป่าหิมพานต์ ภูเขาเสตบรรพตเยี่ยมที่สุด บรรดาสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศ ดวงอาทิตย์เยี่ยมที่สุด บรรดาห้วงน้าทั้งหลาย
สมุทรเยี่ยมที่สุด บรรดาดวงดาวทั้งหลาย ดวงจันทร์เยี่ยมที่สุด บัณฑิตกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเลิศกว่ามนุษย์และเทวดา”
(ส.ส. (ไทย) 15/111/126) แสดงถึงทัศนะต่อคาถามที่ว่า อะไรใหญ่ที่สุดได้อย่างดี ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่า
การตอบว่า ภูเขา โลก มหาสมุทรใหญ่ที่สุดก็ไม่ใช่ข้อยุติของคาตอบข้อนี้ (2) คาตอบในวิสัยธรรมที่อ้างพระพุทธเจ้า
ตอบว่า ตัณหา ความทะยานอยากใหญ่ที่สุด ถ้าพิจารณาโดยสาระแล้วก็เห็นว่าถูกต้อง เพราะมีหลักฐานจากคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนารับรอง แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเพื่อตอบปัญหาข้อนี้โดยตรง แต่เป็นการแสดงไว้โดยนัยอื่น ๆ เช่น
ในขุททกนิกาย ธรรมบท พระพุทธเจ้าตรัสว่า “แม่น้าเสมอด้วยตัณหา ไม่มี” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/251/
110) พุทธดารัสนี้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตัณหาในฐานะที่เป็นสาเหตุของความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิด
ในสังสารวัฏอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สามารถขจัดตัณหาได้ โดยพุทธองค์ทรงนามาเปรียบเทียบกับ
แม่น้าเพื่อให้ผู้ฟังเห็นความจริงว่า แม่น้าสายต่าง ๆ เมื่อถึงฤดูน้าหลากหรือฝนตกมากก็ทาให้นาล้นฝั่งได้ แต่ตัณหาไม่มี
คาว่า เต็ม ในจิตของมนุษย์ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมไม่มี ตัณหาทาให้คนรู้สึกว่า ตนเองยังพร่องอยู่เสมอ
ในตัณหาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ตัณหาเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอานาจ” (ส.ส.
(ไทย) 15/63/74) โลกในที่นี้คือ สัตว์โลกที่ยังไม่สิ้นกิเลส เพื่อเฉลยปัญหาที่เทวดาถามว่า “อะไรเล่าเป็นธรรมอย่าง
หนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอานาจ” พุทธดารัสนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของตัณหาที่ทาให้มนุษย์ (สัตว์โลก) ผู้ไม่อบรมจิต
ต้องตกอยู่ในอานาจ และในปาเถยยสูตรพระพุทธเจ้าทรงย้าไว้อีกว่า “ความอยากละได้ยากในโลก” เพื่อทรงเฉลย
คาถามของเทวดาที่ว่า “อะไรเล่าละได้ยากในโลก” (ส.ส. (ไทย) 15/79/84-85)
ตัณหาเมื่อกล่าวโดยสรุปมี 3 ประเภท คือ (1) กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม ความอยากได้
ในกามคุณ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่พึงพอใจ (2) ภวตัณหา ความทะยานอยากในรูปภพและอรูปภพ ความ
อยากในภาวะของตัวตนที่จะได้ อยากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง อยากคงอยู่ตลอดไป ความอยากที่ประกอบด้วย
สัสสตทิฏฐิ (3) วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ ความอยากในความพรากพ้นไปแห่งตัวตนจากความเป็นอย่างใด
อย่างหนึ่งที่มนุษย์ไม่ปรารถนา อยากทาลาย อยากดับสูญ ความใคร่อยากที่ประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ (ที.
ปา. (ไทย) 11/305/263)
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3.2.2 บทสรุป คาตอบที่อ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่า ตัณหา ความทะยานอยากใหญ่ที่สุด เป็นทัศนะที่
ถูกต้อง ตรงตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา แต่ยังไม่พบหลักฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบคาถามข้อนี้จากคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาใด ๆ โดยตรง และคาตอบดังกล่าวก็ไม่ใช่ข้อยุติของคาตอบปัญหาข้อนี้ เนื่องจากยังมีการกล่าวถึง
สิ่งที่ใหญ่ที่สุดไว้อีกดังรายละเอียดที่จะกล่าวในข้อต่อไป
3.3 คาตอบและสาระสาคัญที่ค้นพบจากคัมภีร์ หลักคาสอนที่สามารถนามาตีความว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่หรือ
ยิ่งใหญ่ที่สุด มีอยู่หลายข้อ ขอยกตัวอย่างไว้เป็นแนวทางในการศึกษาเฉพาะข้อที่เห็นว่าเป็นคาตอบที่ชัดเจนและมี
หลักฐานทางคัมภีร์รับรอง 3 เรื่อง
3.3.1 ธรรม สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงคือ ธรรม เห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญธรรมว่า
เป็นใหญ่ ดังพระดารัสในคารวสูตรที่พระองค์ทรงสอนให้ชาวพุทธเคารพธรรม และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนเคารพ
พระสัทธรรม (ส.ส. (ไทย) 15/173/233-234) และก่อนจะปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสให้ชาวพุทธยึดพระธรรมวินัยเป็น
ตัวแทนของพระองค์ว่า “ธรรมวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากที่เราล่วงลับไปแล้ว จะเป็น
ศาสดาของเธอทั้งหลาย” (ที.ม. (ไทย) 10/216/164) นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงย้าความสูงสุดของธรรมไว้อีกว่า การ
ปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการบูชาพระตถาคตอย่างสูงสุด (องฺ.ทุก. (ไทย) 20/157/124)
3.3.2 บุคคลผู้สูงสุด ถ้าพิจารณาในแง่ของบุคคลจะได้ข้อสรุปว่า พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐ
สูงสูงสุด เห็นได้จากข้อความในนานาติตถิยสาวกสูตรที่ว่า “พระพุทธเจ้าเลิศกว่ามนุษย์และเทวดา” (ส.ส. (ไทย)
15/111/126) คากล่าวข้างต้นเป็นการแสดงความเป็นผู้ประเสริฐ สูงสุดด้วยคุณทั้งพระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ
และพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าจนได้ชื่อว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
3.3.3 เรื่องของชีวิต ถ้าพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์จะได้คาตอบว่า ใจเป็นใหญ่
ที่สุด เพราะใจเป็นประธานในการกระทาทุกเรื่องทั้งดีและไม่ดีตามข้อสรุปในขุททกนิกาย ธรรมบท (ขุ.ธ. (ไทย) 25/12/23-24)
4. อะไรที่มีน้าหนักมากที่สุดในโลก
4.1 เนื้อหาเดิม ผู้เผยแพร่ข้อความอ้างถึงพราหมณ์ ไม่ระบุชื่อ ได้ตอบคาถามข้อนี้ไว้ว่า หิน เหล็ก แร่ ดิน
น้า หนักที่สุด ส่วนพระพุทธเจ้าทรงตอบว่า คาสัญญาใด ๆ ที่พูดง่าย แต่ทายาก คาสัญญานั้นแลเป็นสิ่งที่หนักสุด
4.2 ทัศนวิจารณ์ต่อคาถามและคาตอบข้อนี้ ขอแยกประเด็นของการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาไว้ 2 ประการ คือ
4.2.1 สาระสาคัญ ถ้าพิจารณาไปที่สาระสาคัญของคาตอบก็เห็นว่ าไม่ผิด เพราะมีหลักคาสอนใน
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนารับรอง ขอแยกแสดงเพื่อความเข้าใจตามคติของคาตอบไว้ 2 ประการ คือ (1) คาตอบใน
วิสัยโลกที่พราหมณ์ตอบว่า หิน เหล็ก แร่ ดิน น้า หนักที่สุด ถ้าพิจารณาตามความจริงก็เป็นเช่นนั้น ขึ้นอยู่ว่า ผู้ใดจะ
ยกเรื่องใดมาตอบและให้เหตุผลประกอบอย่างไร ไม่ใช่ข้อยุติของคาตอบ แม้คาตอบที่อ้างถึงก็ขัดแย้งกันในตัว เช่น หิน
กับดินในขนาดหรือปริมาตรเท่ากันก็มีน้าหนักต่างกัน (2) คาตอบในวิสัยธรรมที่อ้างพระพุทธเจ้าตอบว่า คาสัญญาหนัก
ที่สุด ถ้าตีความคาว่า สัญญาเป็นเรื่องของสัจจะ ความจริงใจหรืออุชุ ความซื่อตรงก็มีส่วนถูก เพราะคาสัตย์หรือความ
ซื่อสัตย์เป็นเรื่องสาคัญยิ่ง มีหลักฐานยืนยันที่กล่าวถึงเรื่องนี้ในอาฬวกสูตรว่า “ในโลกนี้มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่า สัจจะ
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ทมะ ขันติ จาคะ” (ส.ส. (ไทย) 15/246/354) แสดงให้เห็นถึงสัจจะและคุณธรรมอีก 3 ข้อเป็นเรื่องสาคัญยิ่งในการอยู่
ร่วมกันของมนุษย์ โดยเฉพาะสามีภรรยา เพราะปัญหาการหย่าร้างของชีวิตคู่หลายคู่เกิดจากการขาดสัจจะ ไม่ซื่อสัตย์
นอกใจซึ่งกันและกัน
4.2.2 บทสรุป คาตอบที่อ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่า สัญญาหนักที่สุด เป็นทัศนะของผู้เขียนที่ตีความ
เข้ากับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา ยังไม่พบหลักฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้โดยตรงจากคัมภีร์ใด ๆ และ
คาตอบดังกล่าวก็ไม่ใช่ข้อยุติของคาตอบปัญหาข้อนี้ เนื่องจากยังมีเรื่องอื่นที่คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าหนัก
ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากกว่าสัญญาอีก ดังรายละเอียดที่จะกล่าวในข้อต่อไป
4.3 คาตอบและสาระสาคัญที่ค้นพบจากคัมภีร์ คาสอนที่สามารถนามาตีความว่า หนักที่สุด มีหลายข้อ
ขอยกมาเป็นแนวทางในการศึกษาเฉพาะข้อที่เห็นว่าเป็นคาตอบที่ชัดเจนและมีหลักฐานทางคัมภีร์รับรอง 2 เรื่อง
4.3.1 ขันธ์ 5 คาตอบนี้ น่าจะเป็นคาตอบที่ได้รับการยอมรับจากผู้ศึกษาพระพุทธศาสนามากที่สุด
เพราะมีพุทธดารัสกล่าวถึงเรื่องนี้และรู้จักกันดีในหมู่นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา เช่น ในภารสูตร พระพุทธเจ้าได้
ตรัสถึงขันธ์ 5 ว่าเป็นภาระที่หนักยิ่งในการดูแล และตอนท้ายของพระสูตรเดียวกันพระองค์ยังตรัสย้าอีกว่า การถือ
ภาระ (ขันธ์ 5) เป็นทุกข์ในโลก การวางภาระเป็นสุขในโลก (ส.ข. (ไทย) 17/22/34-35)
4.3.2 อนันตริยกรรม หมายถึง กรรมที่หนักที่สุด มีทั้งครุกรรมฝ่ายกุศล ได้แก่ การบาเพ็ญสมาธิจน
ได้สมาบัติ 8 คือ รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 ที่กล่าวไว้ในสัลเลขสูตร (ม.มู. (ไทย) 12/82/70-72) มีผลทาให้ผู้ได้ฌาน
เหล่านี้เข้าสู่สวรรค์ชั้นรูปพรหม (รูปฌาน) และสวรรค์ชั้นอรูปพรหม (อรูปฌาน) และคุรุกรรมฝ่ายอกุศล มี 5 ประการ
(1) มาตุฆาตุ ฆ่ามารดา (2) ปิตุฆาตุ ฆ่าบิดา (3) อรหันตฆาตุ ฆ่าพระอรหันต์ (4) โลหิตุปบาท ทาร้ายพระพุทธเจ้าจน
พระโลหิตห้อขึ้น (5) สังฆเภท ทาให้สงฆ์แตกกัน (อภิ.วิ. (ไทย) 35/941/595) ที่ส่งผลให้ผู้ทาอนันตริยกรรมทั้ง 5 ไม่
สามารถจะเข้าถึงสวรรค์หรือนิพพานในชาตินั้นได้ ต้องไปเกิดในอเวจีนรกอย่างเดียว
5. อะไรที่เบาที่สุดในโลก
5.1 เนื้อหาเดิม ผู้เผยแพร่ข้อความได้อ้างถึงพราหมณ์ ไม่ระบุชื่อ ตอบคาถามข้อนี้ว่า นุ่น สาลี ลม ใบไม้
แห้ง เบาที่สุด พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า การปล่อยวาง การรู้เท่าทันว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แบบนี้แล เบาที่สุด
5.2 ทัศนวิจารณ์ต่อคาถามและคาตอบข้อนี้ ขอแยกประเด็นของการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาไว้ 2 ประการ คือ
5.2.1 สาระสาคัญ ถ้าพิจารณาไปที่สาระสาคัญของคาตอบก็เห็นว่าไม่ผิด เพราะมีหลักคาสอนใน
พระพุทธศาสนารับรอง ขอแยกแสดงเพื่อความเข้าใจตามคติของคาตอบไว้ 2 ประการ คือ (1) คาตอบในวิสัยโลกที่
พราหมณ์ตอบว่า นุ่น สาลี ลม ใบไม้แห้ง เบาที่สุด แสดงถึงทัศนะที่ตอบคาถามไม่ตรงกันตามความเห็นของผู้ ตอบแต่
ละคน ดังนั้น คาตอบดังกล่าวจึงไม่ใช่ข้อยุติของคาถามข้อนี้ เพราะยังมีสิ่งอื่นที่สามารถนามาตอบว่าเป็นสิ่งที่เบาที่สุด
ได้อีก เช่น กระดาษ เป็นต้น (2) คาตอบในวิสัยธรรมที่อ้างพระพุทธเจ้าตอบว่า การปล่อยวาง เบาที่สุด ถือว่าเป็น
คาตอบที่ตรงกับความจริงในวิสัยธรรมมากที่สุด เพราะมีหลักฐานรับรองว่า พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้หลายแห่ง เช่น
ในภารสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า การปล่อยวางภาระคือขันธ์ 5 เป็นสุขในโลก (ส.ข. (ไทย) 17/22/35)
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5.2.2 บทสรุป คาตอบที่อ้างพระพุทธเจ้าตอบว่า การปล่อยวางเบาที่สุด ถือว่าเป็นคาตอบที่ถู กต้อง
ตามหลั กคาสอนในพระพุ ทธศาสนา แต่ยังไม่พบคาถามและคาตอบนี้ ที่พระพุทธเจ้าตรัส ไว้โดยตรงในคัม ภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา และคาตอบดังกล่าวก็ไม่ใช่ข้อยุติของคาตอบปัญหาข้อนี้ เนื่องจากมีเรื่องอื่นที่สามารถตีความได้ว่า
เบาที่สุดได้อีก ดังรายละเอียดที่จะกล่าวในข้อต่อไป
5.3 คาตอบและสาระสาคัญที่ค้นพบจากคัมภีร์ หลักคาสอนที่สามารถนามาตีความได้ว่า เบาที่สุด มีอยู่
หลายข้อ ขอยกตัวอย่างไว้เฉพาะที่เห็นว่าเป็นคาตอบที่ชัดเจนและมีหลักฐานทางคัมภีร์รับรอง 2 เรื่อง คือ
5.3.1 การละอกุศลกรรม ตัวอย่างในกามสูตร พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาที่เทวดาถามว่า อะไรเล่า
ที่ดีควรปล่อย แต่ไม่ดีไม่ควรควรปล่อย” คาตอบคาถามนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือ “วาจาที่ดี (วจีสุจริต) ควรปล่อย
วาจาที่ไม่ดี (วจีทุจริต) ไม่ควรปล่อย” (ส.ส. (ไทย) 15/78/84) จากตัวอย่างนี้ วจีทุจริตเป็นอกุศลกรรมทางวาจาเป็น
เรื่องที่ควรละ ไม่ควรกระทา เพราะมีผลเป็นความทุกข์ทั้งผู้กล่าวและสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ฟัง ดังนั้น จึงวิเคราะห์
ได้ว่า อกุศลกรรมทุกอย่างเป็นเรื่องที่ควรละ เพราะมีผลเป็นความทุกข์แก่ผู้ประพฤติ และอกุศลกรรมยิ่งละก็ยิ่งทาให้
จิตมนุษย์ยิ่งเบา หมายถึง เบาจากความทุกข์ เพราะอกุศลธรรมทั้งปวงเป็นสาเหตุของความทุกข์ หลักคาสอนที่ให้ข้อ
สรุปเรื่องนี้วิเคราะห์ได้จากหลักโอวาทปาฏิโมกข์ ในมหาปทานสูตร 3 ประการ คือ การไม่ทาความชั่ว (อกุศลกรรม)
ทั้งปวง การสร้างความดี (กุศลกรรม) ให้บริบูรณ์ และการพัฒนาจิตให้ผ่องใส หมดจากกิเลสที่สร้างความหนัก (ทุกข์)
ให้แก่ชีวิต บรรลุความเป็นอิสระแห่งจิต จิตว่าง ไร้มลทินคือกิเลส (ที.ม. (ไทย) 10/90/50)
5.3.2 การละอุปาทานในขันธ์ 5 อุปาทาน หมายถึง ความยึดมั่นของจิตที่เข้าไปยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ปล่อยวาง ศึกษาได้จากภารสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวรรคที่กล่าวถึงภาระคืออุปาทานขันธ์ 5
ประการ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ผู้แบกภาระคือบุคคล การถือภาระคือตัณหาอันทาให้เกิดอีก ได้แก่
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา และการวางภาระคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ ความสละ ความสละคืน
ความหลุดพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา ได้แก่ พระนิพพาน สุดท้ายพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปว่า ขันธ์ 5 คือภาระ บุคคล
คือผู้แบกภาระ การถือภาระเป็นทุกข์ในโลก การวางภาระเป็นสุขในโลก บุคคลวางภาระหนักได้แล้ว ไม่ถือภาระอื่นไว้
ถอนตัณหาพร้อมทั้งราก สิ้นความอยาก ดับสนิทแล้ว (ส.ข. (ไทย) 17/22/35) พุทธดารัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สิ่ง
ที่หนักสุดของชีวิตก็คือ การเข้าไปแบกหรือยึดขันธ์ 5 ที่ทาให้เกิดความทุกข์ เมื่อปล่อยวางขันธ์ 5 พร้อมทั้งทาลาย
กิเลสทั้งปวงจึงเป็นการวางภาระหนัก คาว่า หนักในที่นี้ก็คือ ความทุกข์ของชีวิต ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นสิ่งที่หนักสุด
สาหรับชีวิต นอกจากนี้ยังมีอุปาทานประเภทอื่น ๆ ที่ต้องปล่อยวางอีกดังอุปาทานในทีฆนิกาย ประเภท ได้แก่ กามุ
ปาทาน ความยึดมั่นในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่าปรารถนา ทิฏฐุปาทาน ความยึดมั่นในความเห็นที่ผิด สีลัพพ
ตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรตรวมถึงข้อปฏิบัติ แบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาอย่างงม
งาย และอัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในชีวิตว่าเป็นตัวตน (ที.ปา. (ไทย) 11/312/293) 4
6. อะไรที่ใกล้กับเรามากที่สุด
6.1 เนื้อหาเดิม ผู้เขียนได้อ้างถึงพราหมณ์ ไม่ระบุชื่อ ตอบคาถามข้อนี้ไว้ว่า พ่อแม่ ญาติ ใกล้เราที่สุด
ส่วนพระพุทธเจ้าทรงตอบว่า ความตายที่วิ่งตามเหมือนเงาตามตัวต่างหาก ที่ใกล้ตัวเราที่สุด
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6.2 ทัศนวิจารณ์ต่อคาถามและคาตอบข้อนี้ ขอแยกประเด็นของการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาไว้ 2 ประการ คือ
6.2.1 สาระสาคัญ ถ้าพิจารณาไปที่สาระสาคัญของคาตอบก็เห็นว่าไม่ผิด เพราะมีหลักคาสอนจาก
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนายืนยัน ขอแยกแสดงเพื่อความเข้าใจตามคติของคาตอบไว้ 2 ประการ คือ (1) คาตอบใน
วิสัยโลกที่พราหมณ์ตอบว่า พ่อแม่ ญาติเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดนั้น ถ้าพิจารณาตามสาระก็เห็นว่าเป็นคาตอบที่
ถูกต้อง แต่ก็ไม่ใช่ข้อยุติของคาตอบ เพราะยังสามารถตอบได้ในมิติอื่นอีก เช่น ภรรยา เพราะภรรยาก็เป็นเพื่อนที่
ใกล้ชิดเราเช่นกันตามนัยแห่งวัตถุสูตรที่ว่า “ภรรยาเป็นเพื่อนสนิทหรือใกล้ชิด” (ส.ส. (ไทย) 15/54/69) (2) คาตอบใน
วิสัยธรรมที่อ้างพระพุทธเจ้าตอบว่า สิ่งที่ใกล้เรามากที่สุ ดคือความตาย ถ้าพิจารณาที่สาระสาคัญก็เห็นว่าเป็นจริง
ตามนั้น เนื่องจากสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความตายในพระพุทธศาสนาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า “มรณ” หมายถึง
ความตายเป็นกฎธรรมชาติของทุกชีวิต (มรณธมฺมตา ชีวิตมีความตายเป็นธรรมดา) ในปฐมมหานามสูตร (ส.ม. (ไทย)
19/1017/522-523) และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความตายที่ชื่อว่า “ขณิกมรณะ” หมายถึง ความตายที่เกิดขึ้นกับ
มนุษย์ทุกขณะที่พระพุทธโฆสาจารย์ (2531, น. 2) กล่าวในคัมภีร์ปกรณ์วิสุทธิมรรคเพื่อแสดงความตายที่เป็น
ธรรมชาติของทุกชีวิตที่เกิดจากการเสื่อมในแต่ละขณะของการมีชีวิตอยู่ เช่น เส้นผมเส้นเก่าหลุดไป เส้นใหม่เกิดขึ้น
หรือการตายของเซลล์เนื้อเยื่อ เซลล์ผิวหนัง หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิ (กลละ)
ชีวิตในครรภ์ วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยกลางคน และวัยชราก็จัดอยู่ในความตายประเภทนี้ด้วย
6.2.2 บทสรุป คาตอบที่อ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความตายเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดมนุษย์ที่สุด เป็นทัศนะที่
สอดคล้องกับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา แต่ยังไม่พบหลักฐานที่มาของคาถามและคาตอบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาโดยตรง และคาตอบนี้ก็ไม่ใช่ข้อยุติของปัญหาข้อนี้ เนื่องจากยังมีหลักคาสอนอื่นที่สามารถ
ตีความได้ว่า ใกล้เราที่สุดเหมือนเงาตามตัวได้อีก ดังรายละเอียดที่จะกล่าวในข้อต่อไป
6.3 คาตอบและสาระสาคัญที่ค้นพบจากคัมภีร์ หลักคาสอนที่สามารถนามาตีความได้ว่า ใกล้กับชีวิตเรา
มากที่สุด มีอยู่หลายข้อ ขอยกตัวอย่างเฉพาะที่เห็นว่าเป็นคาตอบที่ชัดเจนและมีหลักฐานทางคัมภีร์รับรอง คือ กรรม
กรรม หมายถึง การกระทาที่เกิดจากความจงใจ (เจตนา) (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/63/577) กรรมเป็นเรื่องที่
อยู่ในวิถีชีวิตมนุษย์ ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วตามนัยที่แสดงไว้ในวาเสฏฐสูตรว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” (ขุ.สุ.
(ไทย) 25/660/654) และในปิยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงกรรมดี กรรมชั่วที่พระองค์ทรงใช้คาว่า บุญและบาปเท่านั้น
เป็นสิ่งที่จะติดตัวมนุษย์ไป เพื่อตอบคาถามของเทวดาที่ว่า “เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงาก็จะต้องละทิ้งภพมนุษย์
ไป ก็อะไรเล่าเป็นสมบัติของเขา และเขาจะนาอะไรไปได้ อนึ่ง อะไรเล่าจะติดตามเขาไป ดุจเงาติดตามตัวไป ฉะนั้น ”
(ส.ส. (ไทย) 15/115/133) และในจูฬกัมมวิภังคสูตร (ม.ม. (ไทย) 14/289-297/349-357) พระพุทธเจ้าได้แสดงถึง
กรรมในฐานะสมบัติของมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้รับผลของกรรม กรรมส่งผลให้มนุษย์ไปเกิดในกาเนิดต่าง ๆ เป็นพันธุกรรม
ของมนุษย์ เป็นที่พึ่งอาศัยของมนุษย์ และกรรมทาให้มนุษย์แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กรรมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
เรามากที่สุดเรื่องหนึ่งและเราทากรรมอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตตามหลักพระอภิธรรม
7. อะไรที่ง่ายที่สุดในโลก
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7.1 เนื้อหาเดิม ผู้เขียนได้อ้างถึงพราหมณ์ ไม่ระบุชื่อตอบคาถามข้อนี้ไว้ว่า กิน นอน พูด หายใจ ง่ายที่สุด
ส่วนพระพุทธเจ้าทรงตอบว่า การพูดธรรมะ แบ่งปันให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย
7.2 ทัศนวิจารณ์ต่อคาถามและคาตอบข้อนี้ ขอแยกประเด็นของการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาไว้ 2 ประการ คือ
7.2.1 สาระสาคัญ ถ้าพิจารณาไปที่สาระสาคัญของคาตอบก็เห็นว่าไม่ผิด เพราะมีหลักคาสอนใน
พระพุทธศาสนายืนยันคาตอบดังกล่าว ขอแยกแสดงเพื่อความเข้าใจตามคติของคาตอบไว้ 2 ประการ คือ (1) คาตอบ
ในวิสัยโลกที่พราหมณ์ตอบว่า การกิน นอน พูด หายใจ ง่ายที่สุด ถ้าพิจารณาตามสาระก็เห็นว่าเป็นคาตอบที่ถูกต้อง
แสดงให้เห็นว่า คาตอบในวิสัยโลกต่อคาถามนี้มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้ตอบแต่ละคนว่าจะตอบและให้เหตุผลอย่างไร
ดังนั้น คาตอบดังกล่าวจึงไม่ใช่ข้อยุติ เพราะยังสามารถตอบได้ในประเด็นอื่นอีก เช่น การคิด เป็นต้ น (2) คาตอบใน
วิสัยธรรมที่อ้างพระพุทธเจ้าตอบว่า การแบ่งปันธรรมให้กันง่ายที่สุด ถ้าพิจารณาที่สาระสาคัญของคาตอบก็เห็นว่าไม่
ขัดแย้งกับคาสอนในพระพุทธศาสนา เรื่อง ธัมมเทสนามัย ความดีที่เกิดจากการแสดงธรรมหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชีวิตในทางที่ดีงาม ถูก ต้องตามคลองธรรม เช่น พ่อแม่ห้ามปรามลูกไม่ให้ทาความชั่ว สอนให้ขยันใน
การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น
7.2.2 บทสรุป คาตอบที่อ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่า การแบ่งปันธรรมง่ายที่สุด เป็นทัศนะของผู้
เผยแพร่ข้อความที่ตีความเข้ากับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา แต่ยังไม่พบคาถามและคาตอบดังกล่าวที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้โดยตรงจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และคาตอบดังกล่าวก็ไม่ใช่ข้อยุติของคาตอบปัญหาข้อนี้ เนื่องจากมีเรื่อง
อื่นที่คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นเรื่องที่ทาได้ง่ายไว้อีกหลายข้อ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวในข้อต่อไป
7.3 คาตอบและสาระสาคัญที่ค้นพบจากคัมภีร์ คาตอบที่เห็นว่า ตรงคาถามข้อนี้มากที่สุดก็คือ กรรมดี
เพราะเป็นสิ่งที่เราทาอยู่ทุกขณะจิตในวิถีชีวิตประจาวันทั้งทางใจ กาย วาจา แต่หลายคนไม่ทราบว่าตนทาความดีทุก
วัน เนื่องจากไม่เข้าใจเรื่องความดีทั้งในแง่ความหมายและหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายชื่อ เช่น บุญ กุศล
กรรม สุจริต เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความจริงว่า ความดีเป็นเรื่องที่ทาได้ง่าย ขอให้ผู้อ่านดูตัวอย่าง
ความดีที่สามารถทาได้ง่าย ๆ ในวิถีชีวิตประจาวันในทีฆนิกาย (ที.ปา. (ไทย) 11/305/269) ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ 3
ประการ เรียกว่า บุญ กิริยาวัต ถุ 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา และในคัม ภีร์ชั้นอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ ได้ขยาย
หลักการทาความดีออกไปอีก 7 ข้อ รวมเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ซึ่งผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก
หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2558, น. 89-90) ดังต่อไปนี้ (1) ทานมัย การ
แบ่งปันทั้งสิ่งของ ความรู้ คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และการให้อภัยผู้อื่น (2) สีลมัย การควบคุมตัวเองให้
ตั้งอยู่ในศีลห้า ไม่ให้เบียนชีวิต ใด ๆ ไม่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ละเมิดคู่ครองของผู้อื่น ไม่โกหกหลอกลวงใคร ๆ
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมึนเมาทุกชนิด (3) ภาวนามัย การอบรมจิตอยู่เสมอด้วยการไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญ
วิปัส สนา (4) อปจายนมัย การประพฤติอ่อนน้ อมถ่อมตน มีสัม มาคารวะต่อบุคคลทั่ว ไป (5) เวยยาวัจจมัย การ
ขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมในเรื่องที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ (จิตอาสา) (6) ปัตติทานมัย การอุทิศส่วนบุญหรือ
หยิบยื่นความดีให้คนอื่น (7) ปัตตานุโมทนามัย การชื่นชม ยินดีในความดีหรือความสาเร็จของผู้อื่น (8) ธัมมัสสวนมัย
การหมั่นฟังธรรม คาสั่งสอน คาแนะนาของบัณฑิต และเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิต (9) ธัมมเทสนามัย
การแสดง การบอก การแนะน าหลั กธรรม หลั กการด าเนิ น ชี วิ ต หรื อองค์ค วามรู้ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อผู้ อื่น (10)
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ทิฏฐุชุกรรม การปรับทัศนคติให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล ตรงหลักความจริง นี่คือวิธีการสร้างความดีหรือบุญที่ทุกคน
สามารถสร้างได้ในวิถีชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากสาหรับบุคคลที่ใฝ่ในความดี แต่ก็เป็นเรื่องยากสาหรับบุคคล
ที่ถูกอวิชชา มิจฉาทิฏฐิ โมหะเข้าครอบงา หรือบุคคลที่ไม่ดีก็ทาเรื่องที่ดี ๆ เหล่านี้ได้ยาก เห็นได้จากพุทธดารัสที่ตรัส
ไว้ในสังฆเภทสูตรว่า “กรรมดี คนดีทาได้ง่าย กรรมดี คนชั่วทาได้ยาก กรรมชั่ ว คนชั่วทาได้ง่าย กรรมชั่ว พระอริยะ
ทั้งหลายทาได้ยาก” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/48/276)

บทสรุป
จากสาระสาคัญที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปถึงแนวทางในการวินิจฉัยและการปฏิบัติต่อการเผยแผ่หลัก
คาสอนในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนเพื่อป้องกันการแพร่เรื่องที่ไม่ใช่คาสอนของพระพุทธเจ้าและธารงไว้ซึ่ง
พระสัทธรรม 3 เรื่อง คือ
1. การแต่งเรื่องขึ้นใหม่และการอ้างอิงพระพุทธเจ้า เนื้ อ หาของปั ญ หาที่ เ ข้ า ใจได้ ย ากและค าตอบที่
ผู้เขียนอ้า งถึง พราหมณ์ไ ม่ป รากฏชื่ อและพระพุท ธเจ้า เป็น ผู้ต รัส นั้น ไม่ พบในพระไตรปิ ฎกและคัม ภีร์อื่น ๆ ทาง
พระพุทธศาสนาจึงสรุปว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความน่า เชื่อถือจึงได้อ้างว่าเป็นพุทธดารัส การอ้างดังกล่าว
ถือว่าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้า (องฺ.ทุก. (ไทย) 20/24-26/74-75) และเป็นการสร้างสัทธรรมปฏิรูป หมายถึง คา
สอนเที ยม ไม่ใช่คาสอนที่พ ระพุท ธเจ้า ตรัสไว้ จะส่ง ผลเสีย ต่อการด ารงอยู่ของพระสั ทธรรม หมายถึง คาสอนที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัทธัมมัปปฏิรูปกสูตร (ส.นิ. (ไทย) 16/156/262-264) ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวพุทธจะต้องระมัดระวัง
ช่วยกันป้องกัน หาทางแก้ไข และหันมาทบทวนหน้าที่หลักของตนที่จะกล่าวในข้อต่อไป
2. หน้าที่หลักของชาวพุทธ การเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธหรือการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเท่านั้น แต่ชาวพุทธมีหน้าที่หลักที่ต้อง
ช่วยกันธารงไว้ซึ่งพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกรวม ๆ ว่า “พระพุทธศาสนา” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร 5 ประการ คือ (1) ฟังธรรมโดยเคารพ (2) เรียนธรรมโดยเคารพ (3) ทรงจาธรรมโดยเคารพ
(4) ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจาไว้แล้วโดยเคารพ (5) รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ
และในทุติยสัทธัมมสัมโมสสูตรก็ทรงแสดงไว้อีก 5 ประการ ขอยกมาเฉพาะข้อที่แตกต่างจากพระสูตรแรกอีก 1 ข้อ
คือ (6) แสดงหรือบอกธรรมตามที่ได้ สดั บมา ตามที่ไ ด้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิ สดาร (องฺ. ปญฺ จก. (ไทย) 22/154–
155/252–255) รวมเป็น 6 ข้อ นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธที่มักถูกแปลความว่าเป็นหน้าที่ของพระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร
สามเณรี หรือนักบวชในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา
ขึ้นอยู่กับบริษัทสี่ คือ ภิกษุ (รวมสามเณรด้วย) ภิกษุณี (รวมสามเณรีด้วย) อุบาสก และอุบาสิกา ในขณะเดียวกันความ
เสื่อมของพุทธศาสนาก็มาจากการที่พุทธบริษัทสี่ไม่ทาหน้าที่โดยรวมทั้ง 6 ประการที่กล่าวมา
จากหน้าที่ของชาวพุทธในพระไตรปิฎกข้างต้นสรุปเพื่อให้เห็นหน้าที่หลักของชาวพุทธที่คัมภีร์ชั้นอรรถกถา
สรุปไว้ 2 ประการ คือ คันถธุระ หน้าที่ในการศึกษาหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจรวมถึงการเผยแผ่หลักคา
สอนให้แก่คนอื่นด้วย และวิปัสสนาธุระ หน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักคาสอนที่ศึกษาจนเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเพื่อ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ ความหลุดพ้นจากทุกข์ (พระพุทธโฆสาจารย์, 2523, น. 62) และเมื่อนาหน้าที่ 2 ประการที่
พระอรรถกล่าวไว้มาสรุปตามหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าตรั สไว้ในพระไตรปิฎกข้างต้นจะได้หน้าที่หลักของชาวพุทธ 3
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ประการ คือ (1) การศึกษาเล่าเรียนพุทธธรรม (2) การปฏิบัติตามพุทธธรรมที่ศึกษาอย่างเข้าใจถูกต้องแล้ว (3) การ
เผยแพร่พุทธธรรมให้แก่ผู้อื่นได้รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตาม นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธที่จะทาให้พระพุทธศาสนาดารงอยู่ได้
3. แนวทางปฏิบัติในการเผยแผ่พุทธธรรม หลังจากที่ชาวพุทธรู้จักหน้าที่หลักของตนแล้ว เรื่องต่อไปที่
ควรตระหนัก คือ หลักการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระวินัยปิฎก มหาวรรค ว่า “ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข
แก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” (วิ.ม. (ไทย) 4/32/40) พุทธดารัสนี้ได้สื่อถึงหลักการและเป้าหมายในการเผยแผ่พุทธ
ธรรมคือเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ที่เรียกรวมไว้ในคาว่า ชาวโลก เพื่อให้เห็ นแนวทางใน
การเผยแผ่พุทธธรรมที่ถูกต้องและมีผลต่อการธารงอยู่ของพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า ขอสรุปเป็นหลักปฏิบัติไว้ 3
ข้อ
3.1 ไม่สร้างหรือนาสัทธรรมปฏิรูปไปเผยแผ่ ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันแพร่ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
มีเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย ถ้าผู้อ่านได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียจะพบว่า มีข้อมูลให้เราศึกษามากมาก โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่
เผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาที่พบว่า มีจานวนมาก บางเว็บไซต์ก็อธิบายหลักธรรมตามความคิดเห็นของตนโดยไม่มี
การอ้างอิงจากคัมภีร์ใด ๆ บางเว็บไซต์ก็แต่งเรื่องขึ้นมาแล้วอธิบายตามความเข้าใจของตนแล้ วอ้างว่าเป็นพุทธพจน์
เหมือนกับคาถามที่เข้าใจยาก 7 ประการที่เป็นประเด็นหลักของบทความนี้ การอธิบายธรรมไปตามความเข้าใจของตน
หรือโยงเข้ากับความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา เช่น ไสยศาสตร์ เป็นต้น ได้สร้างความเชื่อและความเข้าใจผิดให้แก่
ประชาชนที่มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาไม่มากนัก ส่งผลให้คนเหล่านั้นเชื่อและเข้าใจผิดว่า เรื่องเหล่านั้นเป็น
พุทธดารัสหรือเป็นหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา ดังนั้น ชาวพุทธจะต้องไม่นาสัทธรรมปฏิรูป คาสอนปลอมมา
เผยแพร่ หรือเมื่อทราบว่าเป็นคาสอนปลอมก็ต้องช่วยกันยับยั้งเพื่อไม่ให้มีการเผยแพร่ต่อไป
3.2 การศึกษาพุทธธรรมให้เข้าใจ การที่ชาวพุทธจะรู้ว่า เรื่องใดเป็นสัทธรรมปฏิรูป หลักคาสอนปลอม
หรือไม่นั้ น จะต้ องศึกษาเล่าเรียนหลักคาสอนให้รู้ เข้าใจอย่ างถูกต้ อง อย่ าคิดว่า เรื่องนี้ เป็นหน้ าที่ของพระภิกษุ
สามเณร ภิกษุณี ไม่เกี่ยวกับฆราวาส เรื่องนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของชาวพุทธทุกคน
3.3 เผยแพร่พระสัทธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน หัวข้อนี้มีหลักการเผยแพร่พระสัทธรรมโดยสรุป 3
ประการ ได้แก่ (1) การเผยแพร่พระสัทธรรมเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน (2) เรื่องที่จะเผยแพร่ต้องเป็นพระสัทธรรม
คาสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้า เท่านั้น และจะต้องไม่น าเรื่องที่ไม่ใช่พระสัทธรรมมาเผยแพร่ (3) ตั้งเมตตาจิ ต
ปรารถนาดีมุ่งให้พระสัทธรรมที่เผยแพร่ไปนั้นเกิดประโยชน์และความสุขแก่มหาชน ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทน
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามควร และหากท่านใดทราบแหล่งที่มา
ของปัญหาที่เข้าใจยากที่มีผู้อ้างว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ขอความกรุณาช่วยส่งมาให้ผู้เขียนเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิง
วิชาการ การศึกษา และการอ้างอิงต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ พัฒนาการและลักษณะแบบเรียนภาษาไทยในจีนจาก
อดีตถึงปัจจุบันโดยใช้วิธีวิจัยผสมผสาน ผลการวิจัยพบว่า ประวัติพัฒนาการแบบเรียนภาษาไทยในจีนได้แบ่งออกเป็น
5 ยุค ได้แก่ 1) ยุคบุกเบิก จีนมีแบบเรียนสอนการแปลภาษาไทยแต่สมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งมีชื่อว่า หนังสือแปลหอ
อยุธยา (暹罗馆译语) เนื้อหาประกอบด้วยคาศัพท์ และพระราชสาส์น ซึ่งเป็นเนื้อหาสัมพันธ์กับการถวายบรรณ
การ 2) ยุคบริจาค ซึ่งเป็นยุคที่สงครามจีนต่อต้านญี่ปุ่น จีนได้เปิดสอนภาษาไทยในโรงเรียนอบรมภาษาตะวันออกโดย
มีหนังสือภาษาไทยเพียง 4 เล่ม ต้องอาศัยประสบการณ์ผู้สอนเป็นหลัก 3) ยุคเริ่มต้น ไม่มีแบบเรียนภาษาไทย ผู้สอน
เป็นผู้กาหนดเนื้อหาการสอน เนื้อหาการสอนเน้นด้านการเมืองการปกครองจีน 4) ยุคปักกิ่ง มหาวิทยาลัย 2 แห่งใน
กรุงปักกิ่งได้สร้างแบบเรียนภาษาไทยขึ้นมา 2 ชุด 8 เล่มแบบเรียนมีเนื้อหาของไทยเพิ่มมากขึ้น แบบเรียนเริ่มเป็น
ระบบขึ้น 5) ยุคเติบโต แบบเรียนจากยุค “เหนือ ”สู่ยุค “ใต้” แบบเรียนภาษาไทยหลากหลายมากขึ้น มี เนื้อหา
กว้างขวางขึ้น ได้เพิ่มวรรณกรรม วัฒนธรรม การค้า เศรษฐกิจเข้าไปในเนื้อหา จานวนแบบเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมีมากเกิน 100 เล่ม
คาสาคัญ : แบบเรียนภาษาไทย การเรียนการสอนภาษาไทยของจีน ประวัติพัฒนาการ

Abstract
This research aims to study the history, development and structure of Thai textbooks
in People’s Republic of China from the beginning to the present. Mixed methods research have
been applied. Research findings show five periods of the textbooks, including 1) Pioneer period:
Ming Dynasty, when there was a Thai textbook on Translation entitled Xian-Luo-Guan-Yi-Yu, in
which vocabulary and royal letters about tributes offering were specified. 2) Donation period: the
Sino-Japanese War period. Then, in the School of Eastern Languages Training, four textbooks of the
Thai department were offered and other teaching materials were chosen mainly on experiences of
the teachers. 3) Beginning period. During this time, no Thai textbook were applied; teachers set
their own syllabi with focus on Chinese politics. 4) Beijing period. Two universities in Beijing
created two sets, including eight volumes, of systematic textbooks, in which more Thai contents
were added, for learning Thai. 5) Expanding period, the cradle for Thai textbooks has been moved
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from the north to the south, Producing more than one hundred Thai textbooks covering a even
broader range of contents: literature; culture, trading, and economy.
Keyword : Thai textbooks, learning and teaching Thai in PRC, history and development

บทนา
“หนังสือเป็นเสมือนคลังรวบรวมเรื่องราว ความรู้ความคิด วิทยาการทุกด้านทุกอย่างที่มนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิด
อ่าน และเพียรพยายามบันทึกรักษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร หนังสือแพร่ไปถึงที่ใด ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น
หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์”
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช, งานปีหนังสือแห่งชาติ 2515)
หนังสือเป็นบ่อรวบรวมความรู้ ยอดคิดทุกๆด้านของมนุษย์ แบบเรียนเป็นหนังสือประเภทที่สาคัญยิ่งกว่า
หนังสือทั่วไป แบบเรียนหรือตาราเรียนเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือที่ครูกับนักเรียนใช้
สื่อความหมาย ซึ่งกันและกัน เป็นศูนย์กลางให้นักเรียนที่มีความแตกต่างระหว่างระหว่างบุคคลได้เรียนเรื่องเดียวกัน
เพื่อความเข้าใจเรื่องราวต่างๆไปในแนวเดียวกัน (Shore, 2503, น. 54) สรุปคือ หนังสื่อเรียนเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การเรียนการสอน
การเรียนการสอนภาษาไทยในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไทย และเป็นช่องทางสาคัญในการแผ่
กระจายวั ฒ นธรรมไทย ถึง แม้ ว่ า ภาษาไทยจะไม่ ใ ช่ ภ าษาสากลที่ ต้ อ งใช้ ในการติ ด ต่ อ สื่ อสาร แต่ ปั จ จุ บั น มี ช าว
ต่างประเทศสนใจศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น” (เพลินจิตร ภูดี, 2546, น. 2) โดยเฉพาะใน
กลุ่ ม ประเทศประชาคมอาเซี ย นและและประเทศเพื่ อ นบ้ า น มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศให้เป็น หลั กสู ตรของสถาบัน อุด มศึกษาทั้ งระดั บปริญ ญาตรี และปริ ญญาโท (พิ มพาภรณ์ บุ ญ
ประเสริฐ, 2556, น.1) เช่น ระหว่างปีพ.ศ.2539-2552 ประเทศสาธารณาสังคมนิยมเวียดนามได้เปิดสอนภาษาไทย
ระดับปริญญาตรีทั้งวิชาเอกและวิชาโทใน 6 มหาวิทยาลัยโดยได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพหม่ามีความร่วมมือด้า นการเรียนการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยไทย 2
แห่ง ราชอาณาจักรกัมพูชามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย 3 แห่ง (Dailynews.1 กรกฎาคม. 2564) และเมื่อปี
พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกระทรวงวัฒนธรรมของจีนขึ้น นอกจาก
มีการเปิดสอนภาษาไทยในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยังมีการเปิดสอนภาษาไทยในประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน อเมริกา
ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (ตรึงตา แหลมสมุทร, 2556, น. 2)
ด้วยเหตุผลที่ว่าการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น ผู้สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่อาศัยความรู้ภาษาไทย และประสบการณ์เฉพาะตัวไปประยุกต์ในการสอน จึงทาให้การ
สร้างหลักสูตร แบบเรียน และวิธีสอนเป็นของเฉพาะตน เฉพาะสถาบันขาดเอกภาพ การเปิดหลักสูตร และการวิจัยใน
สาขาดังกล่าวจึงมีความจาเป็น และสาคัญยิ่ง (พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, 2556, น.1) การเรียนการสอนภาษาไทยใน
ต่างประเทศมีลักษณะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆของแต่ละประเทศ
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การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย ราชวงศ์ ห มิ ง ซึ่ ง มี
ประวัติศาสตร์ด้านการเปิดสอนภาษาไทย 400 กว่าปี (เฉลิม ยงบุญเกิด, 2511, น.3) อนึ่ง ปัจจุบัน ประเทศจีนเป็น
ประเทศที่มีจานวนนักศึกษาเรียนภาษาไทยมากที่สุด และมีขนาดการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหญ่ที่สุดใน
ต่างประเทศ ซึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2564 มีสถานบันการศึกษาที่ได้เปิดสอนภาษาไทย 65 แห่ง ซึ่งได้รวมถึงสถานบันการศึกษา
ที่มีเปิดสอนภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา 10 แห่ง สถานบันที่มีเปิดสอนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 44 แห่ง และ
สถานบันที่มีเปิดสอนภาษาไทยระดับปวช.และปวส. 23 แห่ง สถาบันการศึกษาที่มีเปิดสอนภาษาไทยกระจายไปทั่ว
ประเทศจีน โดยเฉพาะมณฑลยูนนาน กวางสี และมณฑลเสฉวน ไทยและจีนมีพื้นฐานความร่วมมือทางการศึกษา และ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่โบราณ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่น่าสังเกตคือ เมื่อพ.ศ. 2563 ประเทศจีนได้จัดตั้ง
สมาคมความร่วมมือทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาจีน -ไทย (Alliance of China- Thailand Universities) หรือ
เรียกว่า ACTU ขึ้น ณ นครคุนหมิง และสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายจีนและไทยที่ล งทะเบียนเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นจน 94
แห่งในปีพ.ศ.2664 แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาจีน 64 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาไทย 30 แห่ง นับว่าจะเป็นโอกาสที่
ดีส าหรับ อุด มศึกษาของทั้ ง สองประเทศ ที่จ ะได้ พัฒ นาเครือข่า ยความร่ว มมื อระหว่ างกัน ต่ อไป (ข่า วซิ น หวา. 9
สิงหาคม 2664)
นอกจากนี้แล้ว อย่างที่จรัสศรี จิรภาส (2562, น.110) ได้พบว่า แม้ว่าสถาบันการศึกษาของจีนก่อหลักสูตร
ภาษาไทยเป็นเวลานาน และแบบเรียนภาษาไทยในประเทศจีนมีไม่น้อย แต่ว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งยังขาด
แบบเรียนที่ทันสมัย ขาดความสมดุลระหว่างปริมาณตารากับรายวิชาที่เปิดสอน ผู้วิจั ยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
พัฒนาการของแบบเรียนในจีนเพื่อเป็นการต่อเนื่องในการศึกษาเนื้อหาของแบบเรียน และการพัฒนาแบบเรียนใน
อนาคต อนึ่ง ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้สอนและผู้เรียนภาษาไทยที่เคยนาแบบเรียนภาษาไทยมาปรับใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาจีน และเป็นผู้ที่เข้าใจทั้งสองภาษาได้อย่างดี มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
เอกสารทั้งสองภาษา ที่สาคัญ แม้ว่ามีนักวิจัยหลายคนได้ศึกษาการเรียนการสอนภาษาไทยในจีนโดยรวมแล้ว แต่ยังไม่
พบว่า มีผู้วิจัยใดได้จัดประวัติของแบบเรียนภาษาไทยในจีนอย่างชัดเจน และผู้วิจัยโชคดีที่ได้มี โอกาสสัมภาษณ์ผู้
อาวุโสที่ประสบเหตุการณ์ 70 ปีที่ผ่านมา ผู้วิจัยจึงรีบรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบเรียนภาษาไทยในจีนไว้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประวัติพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยของจีน และวิเคราะห์ลั กษณะของแบบเรียนภาษาไทย
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ละยุคสมัย

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประวัติพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย ผู้วิจัยจึงจะใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) ซึ่งใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก และมีวิธีวิจัยเชิงปริ มาณเป็นตัวช่วย มีรายละเอียด
ดังนี้
1) วิธีวิจัยเอกสาร จะเก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์จากเอกสารจีนโบราณต่างๆ ได้แก่ พงศาวดารราชวงศ์หมิง
ลิปิกรมไทยจีนสมัยราชวงศ์หมิง ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศไทยในเอกสารโบราณจีน
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2) วิธีสัมภาษณ์ จะเก็บข้อมูลชั้นหนึ่งด้านประวัติพัฒนาการแบบเรียนภาษาไทยจากผู้รู้เหตุการณ์ 3 ท่าน
ได้แก่ Duan Lisheng (วัย 78 ปี) Yang Shaoxue (วัย 82 ปี) Lin Xiumei(วัย 66 ปี)
3) วิธีวิเคราะห์ เรียบเรียงและสังเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ และเอกสารจีนโบราณต่างๆ โดยพิจารณาปริมาณ
ของข้อมูล และจานวนของแบบเรียนในแต่ละยุคสมัย
4) นาเสนอผลการวิจัยตามยุคสมัย และอภิปรายผล

ผลการวิจัย
ประเทศจีน ได้จั ด การเรีย นกาสอนภาษาไทยตั้ ง สมั ย ราชวงศ์หมิ ง จนถึงปั จ จุบั น ประวั ติ และพัฒ นาการ
แบบเรียนภาษาไทยจะแบ่งตามระยะเวลาไว้เป็น 5 ช่วงดังนี้
1. ช่วงบุกเบิก(ราชวงศ์หมิงและสมัยราชวงศ์ชิง ) ปีพ.ศ. 1948 พระเจ้าเฉิงจู่ฮ่องเต้ (成祖皇帝) แห่ง
ราชวงศ์หมิงทรงพระอนุมัติเปิดตลาดการค้าทางทะเล และสนับสนุนกองเรือลงทะเลจีนใต้เพื่อจุดมุ่งหมายทาง
การเมืองคือแสวงหามิตรประเทศให้ส่งเครื่องราชบรรณาการแก่จีนโดยจัดตั้ง หอพวกฮวนทั้งสี่ทิศ (ซื่ออี๋กว่าน 四夷
馆) ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1950 (ปีที่ 5 รัชกาลโหย่งเล่อ 永乐) ซึ่งเป็นสถานที่การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างๆกับลูกขุน
นาง เพื่ออบรมภาษารับใช้งานแปลในการถวายบรรณการของประเทศต่างๆ มีทั้งหอตาร์ตาร์ หอแมนจู หอซีฟาน
(ภาษาทิเบต) หอสันสกฤต หออิสลาม หอภาษาภาคตะวันตกเฉียงใต้จีน (ภาษาไตลื้อ) หออูกริก และหอพม่า เมื่อปี
พ.ศ.2040 อยุธยามาถวายบรรณการ ในหอซื่ออี๋กว่านไม่มีขุนนางแปลภาษาสยามได้ มนตรีสวีผู่ (徐溥) ให้มีหนังสือ
ราชการไปยังกวางตุ้งเพื่อเสาะหาผู้เข้าใจภาษามายังนครหลวงปักกิ่ง ต่อมา (เมื่อปีพ.ศ.2058) มนตรีเหลียงฉู่ (梁储)
ขอให้เลือกทูตอยุธยาไว้สักหนึ่งหรือสองคนเข้าฝึกสอนภาษาสยามในหออยุธยา(พงศาวดารราชวงศ์หมิง, 2340, ฉบับที่
74 )
อนึ่ง ช่วงรัชกาลเจิ้งเต๋อ (ปีพ.ศ.2049-2064) ล้านนามาถวายบรรณการ ได้เพิ่มเติมหอล้านนา(หอแปดร้อย)
ขึ้น และเมื่อปีพ.ศ. 2120 เสินจงฮ่องเต้ (神宗皇帝) ทรงเห็นว่า พระราชสาส์นของประเทศพระนครศรีอยุธยาฉบับ
ภาษาสยามมีมากขึ้น(ก่อนหน้านี้ส่วนมากจะเป็นพระราชสาส์นฉบับภาษาอิสลาม) จึงได้ออกคาสั่งให้เพิ่มหออยุธยาขึ้น
เมื่อพ.ศ. 2122 และได้พระราชทานตาแหน่งผู้สอนให้กับออกหมื่นร่า ออกขุนเทพ และออกขุนยวน ซึ่งเป็นชาวจีนพ้น
ทะเล มีความถนัดทั้งภาษาสยามและฮั่น เพื่ อให้ปฏิบัติการเรียนการสอนภาษาสยามในหอหออยุธยา แต่ออกขุนเทพ
แพ้น้าแพ้อากาศ เกิดความไม่สบายขึ้น จึงไม่ได้ร่วมงานการสอน นอกจากนั้น ปีเดียวกัน ได้คัดเลือกผู้สอน ผู้เรียนหม่า
ยิ่งเซิง (马应生) และผู้อื่นๆรวม10 คน เข้ามาศึกษาที่หออยุธยา ในหนังสือบันทึกชีวประวัติของว่านลี่ฮ่องเต้(ฉี่จวีจู้
ว่านลี่ 万历起居注, 2431) ได้บันทึกไว้ว่า ออกหมื่นยวน และพวกทูตได้แต่งหนังสือขึ้นโดยมีตัวอักษรสามพันห้า
ร้อยห้าสิบตัว และมีการออกเสียงแปลกประหลาดหมื่นกว่าเสียง และได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 18 ประเภท ถ่ายทอด
ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งหมายความว่า มีแบบเรียนภาษาไทยใช้ในการแปลตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง อนึ่ง ปีที่ 21 รัชกาลเจียจิ้น
ฮ่องเต้ (พ.ศ. 2085) โกจวิน (郭鋆) มนตรีหอสี่ทิศได้เสนอแก่ฮ่องเต้ว่า “การเรียนรู้ภาษาเพื่อรับใช้ด่วน การเรียนรู้
จากคาศัพท์คงแก้ปัญหาด่วนไม่ได้ ไม่สู้การเรียนรู้พระบรมราชโองการ และพระราชสาส์น ต่อจากนี้ควรศึกษาทั้งสาม
อย่างพร้อมๆกัน เช่นเดือนแรกศึกษาพระบรมราชโองการ เดือนสองศึกษาพระราชสาส์น เดือนสามศึกษาคาศัพท์แปล
สลับกันไป” (Lv Weiqi, 2741, ฉบับที่ 15) ที่น่าสนใจคือ หออยุธยาก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2122 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากนั้น
ราว 30 ปี หมายความว่า หออยุธยาสอนภาษาสยามไม่น่าจะสอนคาศัพท์แปลอย่างเดียว หากยังมีการจัดการเรียนการ
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สอนภาษาสยามสลับกันไปตามทั้งคาศัพท์ พระบรมราชโอการ และพระสาสน์ อนึ่ง การจัดทาแบบเรียนภาษาสยามไป
พร้อมๆ กับการเรียนการสอนโดยประกอบด้วยเนื้อหาทั้งสามอย่าง(Han Yijin, 2562, น.154) ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหา
ของหนังสือเรื่อง เซียนโหลกว่านอี้อวี๋ หรือหนังสือแปลหออยุธยา (暹罗馆译语) ฉบับเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันที่
ค้นพบในปัจจุบัน
นอกจากนี้แล้ว หนังสือบันทึกชีวประวัติของว่านลี่ฮ่องเต้(ฉี่จวีจู้ว่านลี่ 万历起居注, 2431) ได้บันทึกไว้ว่า
เดือน 8 ปีพ.ศ. 2121 พระราชทูตอยุธยาถึงนครหลวง เดือน 10 จางจวีเจิ้ง (张居正)รายงานต่อว่านลี่ฮ่องเต้เพื่อ
ก่อตั้งหออยุธยาตามมนตรีเสนอ วันที่ 11 เดือนอ้าย ปี พ.ศ. 2122 ว่านลี่ฮ่องเต้ทรงพระราชคาสั่งให้แต่ละหอจัดทา
หนังสือภาษานอก (番文) 1 เล่มถวายเพื่อคัดเลือกผู้เรียน ดังนั้น มนตรีจึงสั่งให้ลูกขุนนางชั้นสูง (官生 ช่วงแรกมีแต่
ลูกขุนนางชั้นสูงถึงมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหอสี่ทิศ )จัดทาหนังสือคาแปลภาษาจีนจากภาษานอก (华夷译语) 10 เล่มให้
เสร็จเพื่อถวายฮ่องเต้ จึงสันนิฐานได้ว่า หนึ่ง หนังสือคาแปลหออยุธยาเป็นหนังสือ 1 ในหนังสือแปล 10 เล่มที่ถวาย
ฮ่องเต้ เนื่องจากยุคนั้นมี 10 หอพอดี สอง การจัดทาหนังสือแปลรีบมาก และผู้จัดทาแบบเรียนสอนการแปลมีทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียน ศึกษาไปช่วยกันจัดทาไป ต่อจากนั้นมาหนังสือ เซียนโหลกว่านอี้อวี๋ หรือหนังสือแปลหออยุธยา (暹
罗馆译语) ราชวงศ์หมิงถูกคัดลอก ปรับปรุง จัดทาใหม่ และแผ่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งมีหลายๆฉบับ หนังสือแปลหอ
อยุธยา (暹罗馆译语) ราชวงศ์หมิง ฉบับที่พ บในปั จจุบันยั งมีหลายชุด แต่เนื้ อหาไม่ ได้ตรงกัน 100%ทุกฉบับ มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 เนื้อหาของหนังสือแปลหออยุธยาแต่ละฉบับ
ฉบับคัดลอก Pentaglot เมื่อปี
พ.ศ.2341 ใน
มหาวิทยาลัยเคมบริคจ์

หนังสือแปลหออยุธยา
(暹罗馆译语)ราชวงศ์ห ฉบับคัดลอกในหอสมุดปักกิ่ง
มิง
ฉบับหอสมุดเบอร์ลิน เยอรมัน
ฉบับหอสมุดโตโยบุงโก้
(东洋文库)กรุงโตเกียว

ประกอบด้วยศัพท์แปล 8 หมู่หมวด 334 คา ได้แก่
หมวดดาราศาสตร์(66 คา) หมวดภูมิศาสตร์(63
คา) หมวดฤดูกาล(42 คา) หมวดต้นไม้ดอกและ
ต้นไม้ใบ(26 คา) หมวดนกและสัตว์จตุบาท(22
ค า)หมวดพระราชวั งและบ้ า นเรื อ น(69 ค า)
นอกจากนี้ ยั ง ประกอบด้ ว ยพระราชสาส์ น 10
ฉบับ
เนื้ อ หามี 18 หมวด 594 ค า ไม่ มี พ ระสาสน์
ประกอบด้วย
จานวนหน้า 80 หน้า เนื้อหามี18 หมวด 599 คา
และพระราชสาส์น 20 ฉบับ
จาหน้า 24 หน้า และพระราชสาส์น 6 ฉบับ

ผู้วิจัยพบว่า หนังสือแปลหออยุธยา (暹罗馆译语) ราชวงศ์หมิงฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่ได้ค้นพบในปัจจุบัน
คือฉบับคัดลอกในหอสมุดเบอร์ลิน เยอรมัน แม้จะมีความแตกต่างกับฉบับเดิมที่มีจาจวนคา 3550 ตัวที่ออกหมื่นยวน
หออยุธยาจัดทา แต่เนื้อหาถูกตัดออกไปบ้า ง เหลือ 599 คา (ตัวอักษรจีน 789 ตัว) 18 หมวดเช่นเดิมคือ หมวดดารา
ศาสตร์ (66 คา) หมวดภูมิศาสตร์(63 คา) หมวดฤดูกาล (42 คา) หมวดต้นไม้ดอกและต้นไม้ใบ (26 คา) หมวดนก
และสัตว์จตุบาท (22 คา) หมวดพระราชวังและบ้านเรือน (12 คา) หมวดเครื่องใช้ไม้สอย (34 คา) หมวดบุคคล
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(69คา) หมวดธุรการ(94 คา) หมวดร่างกาย(30 คา) หมวดเสียงและสี (10 คา) หมวดเครื่องแต่งกาย(14 คา) หมวด
เพชรพลอยเงินทอง(14 คา) หมวดอาหาร(14 คา) หมวดประวัติศาสตร์วัฒนธรรม(12 คา) หมวดทิศทาง(16 คา)
หมวดจานวน(34) และหมวดศัพท์ทั่วไป(27 คา) นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยพระราชสาส์น 20 ฉบับ เนื้อหาของพระ
ราชสาส์นหออยุธยาทุกฉบับได้กล่าวถึงรายการจิ้มก้องต่างๆแก่พระราชาธิราช และพระราชินีนาถอย่างละเอียด มีทั้ง
งาช้าง ไม้ฝาง ชัน กระ ยาฝิ่น รง พริกไทย กฤษณา ไม้จันทน์ต ครั่ง สีเสียด กานพลู พร้อมยังได้กล่าวถึงจานวนเรือ
สาเภา ตาแหน่งและชื่อขุนนางที่มาด้วย กวางตุ้งเป็นจุดหมายปลายทางทางน้าทุกครั้ง ที่น่าสนใจคือ เนื้อหาแบบเรียน
สอนการแปลหออยุธยายุคนี้ส่วนมากจะเป็นศัพท์นอกแปลเข้า เช่น งาช้าง ไม้ฝาง พริกไทย ออกขุน ออกหมื่น แม้จะมี
ศัพท์ราชวงศ์หมิงแปลออกบ้าง เช่น กางตุ้งปู่จิงสี 广东布政司(ที่ว่าการปกครองกวางตุ้ง) แต่ยังมีไม่มาก เมื่อเทียบ
กับฉบับอื่นๆที่พบแล้ว พบว่า ฉบับเบอร์ลินมีคาแปลมากว่าฉบับปักกิ่ง 5 คาคือ ถงสี่น้อย (小通事 หมายถึง ผู้แปล
น้อย หรือท่องสื่อน้อย) ออกพระ (握步喇) ออกแก้วลาด(握救辣) ต้อง(须) สุก(熟) และฉบับปักกิ่งไม่มีพระราช
สาส์น สาหรับฉบับ Pentaglot ไม่ว่าคาแปล หรือพระราชสาส์นก็ได้ตัดออกไปส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่เหลืออยู่ยังตรงกับ
ฉบับเบอร์ลินแม้ว่ามีฉบับการคัดลอกหลายๆแบบในยุคราชวงศ์ชิงมีการออกเสียงผิดเพี้ยนไปบ้างก็ตาม แต่นับได้ว่า
หนังสือเรื่อง เซียนโหลกวั่นอี้อวี๋ (หนังสือแปลหออยุธยา) เป็นหนังสือแบบเรียนภาษาไทย หรือพจนานุกรมไทย-จีน
เล่มแรกในประเทศจีน หนังสือแปลหออยุธยามีเนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้

พระราชสาส์นในแบบเรียน

คาแปลในแบบเรียน

จากเนื้อหาของหนังสือแปลหออยุธยา(แบบเรียนสอนการแปล)ข้างต้นเห็นได้ว่า เนื้อหาล้วนเขียนด้วยพู่กัน
จีน คาแปลหออยุธยาจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ภาษาสยาม คาแปล และการถอดเสียงด้วยภาษาจีน ส่วนพระราช
สาส์น จะขึ้นหน้าด้วยเนื้อหาภาษาสยาม และคาแปลภาษาจีนตามหลัง Han Yijin(2562,น.154)ได้พบว่า “ในหนังสือ
แปลหออยุธยาฉบับเบอร์ลิน มีคาแปลเพียง 10.3%ได้ปรากฏในพระราชสาส์นเท่านั้น ” สันนิฐานได้ว่า เนื้อหาของ
แบบเรียนสอนการแปลหออยุธยาราชวงศ์หมิงมีความสัมพันธ์กันไม่มาก ยังไม่เป็นระบบ นอกจากนี้ He Ni(2562, น.2)
ได้กล่าวว่า หอฮุ่ยถง(会同馆หอวิเทศสัมพันธ์) ได้จาทาหนังสือล่ามภาษาสยาม และภาษาอื่นๆ รวม13 ภาษา แต่ว่า
มีแ ต่การถอดเสี ยงภาษาสยาม และคาแปล ไม่ มีพ ระราชสาส์น ผู้ วิ จัย เห็น ว่า อาจเป็น เหตุผ ลที่ว่ า หอฮุ่ ยถงเป็ น
หน่วยงานที่ต้อนรับทูตนอกต่างๆ ส่วนมากจะใช้ภาษาในการพูด สนทนา จึงไม่ได้จดภาษาเดิมไว้ในหนังสือก็เป็นไปได้
ยุคราชวงศ์ชิง ชาวแมนจูได้ปกครองประเทศจีน และได้เปลี่ยนชื่อ หอสี่ทิศ(ซื่ออี๋กว่าน) เป็น ซื่ออี้กว่าน(หอ
แปลสี่ทิศ) เนื่องจากว่า คาว่า อี๋ (夷) หมายถึงชนเผ่าต่างๆรอบแผนดินหมิง ซึ่งรวมถึงชาชาติแมนจูด้วย จึงออกคาสั่ง
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ให้ตัดหอตาร์ตาร์ หอแมนจู ออกจาก 10 หอเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2291 (ปีที่13 รัชกาลเฉียนหลง 乾隆) รัฐบาลชิงได้
ออกคาสั่งให้รวมหอฮุ่ยถง （ 会同馆） และหอแปลสี่ทิศ (四译馆)เป็นหอแปลสี่ทิศฮุ่ยถง (会同四译馆) หอ
แปลสี่ทิศฮุ่ยถงมี 2 หอย่อยคือ หอแปลภาษาชนชาติภาคตะวันตกจีน (西域馆) และหอภาษาชนชาติภาคตะวันตก
เฉียงใต้จีน (百译馆) ซึ่งเป็นหอแปลภาษาพม่า ล้านนา ไตลื้อ และภาษาสยาม ต่อมาอีก 2 ปี (พ.ศ.2293) เฉียนหลง
ฮ่องเต้ออกคาสั่งให้จัดทาหนังสือแปลของแต่ละภาษาขึ้นอีกครั้ง และรวบรวมพระสาสน์ของแต่ละภาษาไว้ด้วย ส่วน
หอสยามได้จัดทาหนังสือเรื่อง เซียนโหลฟานซู (暹罗番书) หรือหนังสือแปลภาษาสยาม มี 2 เล่ม 20 หมู่หมวด
จานวนคา 971 คา (ฉบับคัดลอก ณ พิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณปักกิ่ง)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักวิจัยหลายท่านเห็นว่า หนังสือแปลหออยุธยา เป็นพจนานุกรมไทย-จีนเล่มแรกใน
ประเทศจีน ไม่อาจนับได้ว่าเป็นแบบเรียนภาษาไทย แต่จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลหลักฐานมากมายจาก
เอกสารโบราณ สามารถสรุปได้ว่า แม้ว่าเนื้อหาหนังสือเรียบง่าย แต่การจัดเรียงเนื้อหายังไม่เป็นระบบ ประกอบด้วย
คาศัพท์ และพระราชสาส์น แต่หออยุธยาได้จัดทา หนังสือแปลหออยุธยาเพื่อใช้ในการสอนการแปลอย่างจริงจัง และ
มนตรีหออยุธยา(ผู้อานวยการ)สั่งให้สอนพระราชโองการ พระราชสาส์น และคาศัพท์สลับกันไป สาหรับราชวงศ์ชิง มี
การใช้หอแปลภาษาสยามเพียงร้อยกว่าปี(ปีพ.ศ. 2291-2395) และได้จัดทาหนังสือภาษาสยามใหม่ 1 ครั้ง เนื่องจาก
สยามไม่ได้ถวายบรรณการแก่จักรพรรดิจีนแต่ปีพ.ศ.2395
2. ยุคบริจาค (พ.ศ.2484-2491) เมื่อราชวงศ์ชิง เสร็จสิ้นลงไม่นาน รัฐบาลก๊กมินตั๋งขึ้ นมาปกครอง
ประเทศจีนพร้อมต้องต่อต้านการรุกรานของประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ 2480 คนจีนทุกคนตกอยู่ในสงครามต่อต้าน
ญี่ปุ่น ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนมากได้ตกเป็นประเทศอานานิคม รัฐบาลจีนจึงเห็นว่า มีความ
จาเป็นต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงตกลงที่จะก่อตั้งโรงเรียนอบรมภาษา
ตะวันออกเพื่อร่วมมือกันต่อต้านการรุกรานและการล่าอานานิคม Yang Shaoxue (สัมภาษณ์, วันที่ 18 มกราคม
2565)ได้กล่าว่า ปี พ.ศ. 2485 ได้จัดตั้งโรงเรียนอบรมภาษาตะวันออกขึ้นมาที่วัดจันทร์น้า (水月庵) หมู่บ้านโต่วห
นาน (斗南) อาเภอเฉิงก้ง เมืองคุนหมิง โดยได้เรียนเชิญชาวจีนพ้นทะเลแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นผู้สอน
ภาษา และได้เปิดสอนภาษาไทย ภาษาพม่า เวียดนามและภาษาอินเดีย นักศึกษาที่จบการศึกษามีเพียง 2 รุ่นเท่านั้น
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้จบการศึกษานั้นมีเพียง 11 คน ซึ่งรุ่นแรก 6 คน และรุ่นที่ 2 เพียง 5 คน การ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในยุคนี้ลาบากมาก ไม่มีตาราหนังสือให้เรียน เพียงได้พบใน “ประวัติศาสตร์โรงเรียน
ภาษาตะวันออก(พ.ศ.2489)”บันทึกไว้ว่า มีหนังสือของภาษาไทย 4 เล่ม ซึ่งหนังสือจากการบริจาคของสถาบันวิจั ย
ทะเลจีนใต้ และมีแผนจะจัดซื้อหนังสือจากต่างประเทศโดยระบุไว้ว่า “คุณจาง ผู้อานวยฝ่ายวิชาการได้ส่งผู้สอนแต่ละ
วิชาไปจัดซื้อหนังสือที่อินเดีย พม่า สยามและเวียดนาม อีกสามเดือนก็จะส่งมาถึง (Yao Nan,2489,น.19) หมายความ
ว่า ไม่ว่าที่ คุนหมิง (4ปี ) หรือฉงชิ่ง (1ปี) หนังสือภาษาไทยมีน้อยมาก และหนังสือภาษาไทยจากการบริจาคของ
สถาบันวิจัยไม่น่าจะเป็นแบบเรียนที่เหมาะสมได้ เนื่องจากในหลักสูตรได้กาหนดไว้ว่า ภาคเรียนที่ 1 เน้นฝึกทักษะการ
สะกดเสียง เทอม 2 เน้นฝึกไวยากรณ์และสนทนาในชีวิตประจาวัน เทอม 3 เน้นฝึกทักษะการอ่าน เทอม 4 เน้นฝึก
ทักษะการเขียน และปี 3 เน้นฝึกความสามารถโดยรวม(Yao Nan,2489, น.10) จึงต้องอาศัยเนื้อหาการสอนจาก
ประสบการณ์ของผู้ส อนเป็ นหลั ก ผู้ส อนเป็นชาวจีน พ้นทะเลไทยมี ความเชีย วชาญมากกับสองภาษา สาขาวิช า
ภาษาไทยได้ เ ปิ ด สอนวิ ช าภาษาสยาม วิ ช าภาษาจี น ภาพรวมประเทศเอเชี ย ตะวั น ออ กเฉี ย งใต้ ภาษาฝรั่ง เศส
ประวัติศาสตร์ไทย และวิชาลัทธิไตรราษฎร์เป็นวิชาบังคับ เมื่อปีพ .ศ.2488 ประชาชนจีนได้ประสบความสาเร็จใน
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สงครามการต่อต้านญี่ปุ่น รัฐบาลได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่เมืองฉงฉิ่ง และได้รับสมัครนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยไว้ 21 คน
ในปีเดียวกันได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่เมืองหนานกิงอีกครั้ง จนกระทั่งเมื่อปีพ .ศ.2492 ได้ย้ายไปตั้งต้นเป็นภาควิชาภาษา
ตะวันออกในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง อย่างไรก็ตาม ระหว่างปีพ .ศ. 2486 - พ.ศ.2492 แม้จะเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก และ
เป็นช่วงแทบไม่มีตาราหนังสือ แต่สารมารถอบรมผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3. ยุ ค เริ่ ม ต้ น (พ.ศ. 2492-2532) หลั ง จากโรงเรี ย นภาษาตะวั น ออกได้ ย้ า ยไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
มหาวิทยาลัยปักกิ่งเมื่อปีพ.ศ.2492 ทีมงานการสอนส่วนมากเป็นชาวจีนพ้นทะเลและชาวไทย ครูสิทธิชัย สงฆรักษ์ถือ
เป็ น ผู้ ส อนรุ่น แรกๆในสาขาวิ ช าภาษาไทยมหาวิ ท ยาลั ย ปั กกิ่ ง เริ่ม อาชี พ ครูส อนภา ษาไทยแต่ ปี พ.ศ. 2493
ศาสตราจารย์Duan Lisheng (สัมภาษณ์, วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)นักประวัติศาสตร์ไทยชาวจีน ซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่น
2515 ของอาจารย์พันเต๋อติ่งทบทวนถึงอดีตไว้ว่า “ในตอนนั้นไม่มีตาราหนังสือภาษาไทย สื่อการสอนและเนื้อหาต่างๆ
ล้วนมาจากทีมการสอนทั้งนั้น ในทีมงานการสอนมีอาจารย์ชาวไทยชื่อสิทธิชัย สงฆรักษ์ และครูสมพร ซึ่งเป็นชาวจีน
พ้นทะเลไทยที่จากโรงเรียนทหารคุนหมิงย้ายมาทางานที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ส่วนเนื้อหาการสอน นอกจากมีการเรียน
การสอนการสะกดพยางค์แล้ว มักจะเป็นนิทานจีนสั่งสอนให้ขยันเรียนและรักชาติ เช่นนิ ทานเรื่อง จดหมายขนไก่
เรื่อง เด็กน้อยเลี้ยงแกะ และไก่ขันกลางคืน เรื่องคติพจน์ประธานเหมาและคากล่าวของผู้นาในโอกาสต่างๆ แทบไม่มี
หนังสือให้อ่าน สาหรับการฟังก็ฟังวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย พูดไม่ค่อยได้แต่ฟังข่าวเก่ง เนื้อหาส่วนมากจะ
เป็นเรื่องการเมืองการปกครอง จะไม่ค่อยเกี่ยวกับวิถีชีวิตเลย ไม่รู้จักกับทุเรียนเลย เพราะอาจารย์ไม่สอน และเมื่อ
สอนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีหน้าตาอย่างไร วาดให้ดูก็ยาก ท่านได้เล่าเรื่องขาขันเป็นตัวอย่างว่า เมื่อมีนักศึกษายุคนั้นไปเป็นล่าม
พอเจอ “กงจี”(ไก่ตัวผู้) แปลไม่เป็น จึงอธิบายเพิ่ม ว่า คู่รักของแม่ไก่ ผมยังเรียนไม่จบ ก็เกิดเหตุการณ์การปฏิวัติ
วัฒนธรรมครั้งใหญ่ การเรียนการสอนภาษาไทยก็ยุติลงไป นักศึกษา ซึ่งเรียกว่า ปัญญาชนต้องไปช่วยพัฒนาชนบท”
เมื่อปีพ.ศ.2508 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยขึ้น แต่ยังไม่ทันตั้ง
ตัวก็เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ ทุกอย่างยุติลงเช่นกัน
เมื่อปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากกรรมกร เกษตรกร และ
ทหารโดยผ่านการแนะนาจากหน่วยงานต่างๆ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยการค้าและภาษาต่างประเทศกวางตุ้ งได้
ก่อตั้งสาขาวิชาภาษาไทยขึ้น แต่ยังไม่มีการสร้างตาราหนังสือ สรุปได้ว่า ระหว่าง 40 ปีแรกที่เปิดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในประเทศจีนนั้น ไม่พบหนังสือตาราเรียนภาษาไทยสักเล่ม สื่อการสอนส่วนมากจะเป็นข้อมูลที่ทีมงาน
ผู้สอนรวบรวมมาใช้ ยังไม่เป็นระบบ เนื่องจากปัจจัยทางสงคราม และการปกครองการเมืองจีน แถมทางจีนกับ
ประเทศไทยไม่ได้สร้างมิตรสัมพันธ์ทางการทูต แม้ว่าในประเทศจีนได้เปิดสอนภาษาไทยในโรงเรียนภาษาตะวันออกที่
หมู่บ้าน โต่วหนาน อาเภอเฉิงก้ง นครคุนหมิง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483 แต่ไม่พบตาราเรียนภาษาไทยแม้แต่เล่มเดียว แม้ว่า
Su Yingying (2564, น.3) ได้ยกตัวอย่างว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2501-2502 มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้สร้างแบบเรียน
ภาษาไทยขึ้นชุดหนึ่งใช้กับนักศึกษาปี 1-3 มาตลอด 30 ปีจนกว่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งสร้างแบบเรียน
ภาษาชุดใหม่เมื่อ พ.ศ. 2533 แต่จากข้อมูลหลายแห่งแสดงว่าไม่ น่าเชื่อถือ ด้วยเหตุที่ว่า หนึ่ง มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้
สร้างแบบเรียนชุดใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2532 สอง จากการสัมภาษณ์นักเรียนรุ่น 2505 อธิบายว่า ไม่มีแบบเรียน และสอง
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าในหอหมุดหลายแห่ง ไม่สามารถค้นพบแบบเรียนที่กล่าวถึงได้ในแห่งใด
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4. ยุคปักกิ่ง (พ.ศ. 2532-2542) เมื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมเสร็จสิ้นลง จีนได้ฟื้นฟู “เกาเข่า” เกาเข่า
หมายถึง การสอบเพื่อได้โอกาสเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ตั้งแต่ปีพ .ศ.2520 เติ้งเสี่ยวผิงได้ฟื้นฟู “เกาเข่า”อีก
ครั้ง พ.ศ.2521 มหาวิทยาลัยปักกิ่งก็เริ่มรับสมัครนักศึกษา และเปิดสอนภาษาไทยต่อไป ทีมงานของศาสตราจารย์
พันเต๋อติ่งจึงได้รวบรวมสื่อการสอนต่างๆที่สะสมมาหลายปีเรียบเรียงเป็นตาราหนังสือเรียนภาษาไทยเล่มที่ 1 ขึ้นเมื่อ
พ.ศ.2532 ต่อจากนั้นจึงมีเล่มที่ 2 เล่มที่ 3 และเล่มที่ 4 ต่อๆ กันมา ชุดตาราเรียนภาษาไทยของศาสตราจารย์พันเต๋
อติ่งที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ.2532 จึงนับได้ว่า เป็นตาราภาษาไทยชุดแรกในประเทศจีน และได้ทดลองใช้เป็นเวลานานที่สุด
ด้านเนื้อหาได้พบว่า ผู้แต่งได้นาเนื้อหานิทานไทยมาประกอบในแบบเรียนขึ้น เช่น ตานานเรื่อง “มานะมานี ปิติและชู
ใจ” ของรัชนี ศรีไพรวรรณ ได้ปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่ได้นิยมใช้ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6
ระหว่ า งปี พ.ศ.2521-2537 เนื้ อ หาได้ ก ล่ า วถึ ง มารยาทการเคารพอาจารย์ ผู้ ใ หญ่ และอ้ า งถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์
ต่างๆประเทศไทย เป็นเรื่องที่การปลุกใจเด็กให้รักชาติ ทุกชนชั้นอยู่ร่วมกันได้ เป็นเรื่องที่ได้กล่าวถึงการใช้ชี วิตของตัว
ละครแต่ละคน กับ“สัตว์เลี้ยง” ผู้วิจัยพบว่านิทานเรื่อง มานะ มานี ปิติ และชูใจ ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในประเทศ
ไทยเท่านั้น หากยังได้รับความนิยมมากในตาราเรียนภาษาไทยในจีน มีหลายๆตอนได้ปรับใช้ในตาราเรียนภาษาไทยชุด
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (ชุดตาราเรียนภาษาไทยของศาสตราจารย์พัน เต๋อติ่ง) ซึ่งถือว่าเป็นตาราภาษาไทยแบบสมบูรณ์ชุด
แรกในประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน และใช้มาเป็นระยะเวลายาวที่สุด ตาราหนังสือชุดนี้ได้พัฒนาจากแบบเรียน
ภาษาไทยของทีมงานศาสตราจารย์พัน เต๋อติ่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503 แม้ว่ามีการปรับปรุงเนื้อหาหลาย
ครั้ง และประเทศไทยได้เลิกใช้ตาราชุดนี้ไปนานแล้ว แต่ว่ายังมีหลายๆตอนได้ปรากฏในชุดตาราเรียนของอาจารย์พัน
ในครั้งตีพิมพ์ล่าสุด ผู้วิจัยได้พบว่า ช่วงเวลาที่ได้รับนิยมมากในเมืองไทยเป็นช่วงเวลาที่จีนเพิ่งได้เปิดประเทศและทั้ง
สองประเทศเพิ่งได้สร้างความสัมพันธ์ทางการทูต จึงทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้แต่งตาราได้สะดวกมากขึ้น และ
มีโอกาสได้ดึงสิ่งที่ได้รับความนิยมหรือสิ่งทันสมัยนั้นมาปรากฏมากขึ้นในตาราเรียนภาษาไทย เนื้อหาของการสอนเริ่ม
หลากหลายและสมบูรณ์มากขึ้น เนื้อหาการสอนจาก “ความเป็นจีน ” เลี้ยวสู่ “ความเป็นไทย” และจาก “ศัพท์
การเมืองการทูต” เลี้ยวสู่ “ศัพท์วิถีชีวิต และการค้า” ได้แนะนาอาหารไทย ผลไม้ไทยมากขึ้นผ่านนิทาน
นอกจากนั้น ชุดตาราหนังสือภาษาไทยของอาจารย์ชิว ซูหลุนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งนั้นไล่
ตามมาเมื่อ 2535 ซึ่งเป็นชุดหนังสือเรียนที่เน้นนาเสนอข้อมูลด้านจีนเป็นหลัก และเน้นฝึกทักษะการแปลของนักศึกษา
เนื้อหาแบบเรียนประกอบด้วยบทแปลแถลงการณ์ คากล่าวในโอกาสต่างๆของผู้นาประเทศ แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
จีน โดยเฉพาะโบราณสถาน และนิทานจีนเป็นต้น ซึ่งส่วนมากเก็บได้จากประสบการณ์การแปลของผู้สร้างแบบเรียน
ศาสตราจารย์Lin Xiumei (สัมภาษณ์, วันที่ 3 มกราคม 2565)ได้กล่าว ว่า “อาจารย์ซิว ซูหลุน ผู้เขียนคนสาคัญของ
แบบเรียนชุดนี้ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสุรินทราชาประจาปี 2555 ได้เติบโตในประเทศไทย มีความถนัดในการแปล
ระหว่างสองภาษามาก” อนึ่ง มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อบรมนักแปลทางการทูต
การเรียนการสอนและแบบเรียนภาษาไทยเน้นไปทางการแปลก็เป็นไปได้
อย่ า งไรก็ต าม หลั ง จี น และไทยได้ ส ร้ า งมิ ต รสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ขึ้ น และจี น ได้ เปิ ด ประเทศ แบบเรีย น
ภาษาไทยได้มีโอกาสได้นาสิ่งใหม่ของประเทศเจ้าของภาษามาประกอบในหนังสือ ขณะเดียวกัน ผู้สร้างหนังสือได้นา
สื่อการสอนที่ใช้มาหลายปีมาปรับสร้างเป็นแบบเรียนอย่างเป็นระบบขึ้น เนื้อหาของแบบเรียนก็เริ่มหลากหลายขึ้น
และจาจวนแบบเรียนค่อยๆเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่มาก แบบเรียนภาษาไทยมีเพียง 2 ชุด 8 เล่ม คือ ชุดแบบเรียน
มหาวิท ยาลัย ปั กกิ่ง (3 เล่ ม) ซึ่ง เป็ นหนัง สือเรีย นภาษาไทยพื้ นฐานเล่ ม 1-3 และชุด แบบเรียนมหาวิ ทยาลั ย

712

ภาษาต่างประเทศปักกิ่ง(5 เล่ม) ซึ่งหนังสือภาษาไทยเล่ม 1-4 และแบบเรียนการอ่าน สรุปได้ว่า แบบเรียนยุคนี้เป็น
แบบเรียนยุค “ปักกิ่ง”
5. ยุคเติบโต(พ.ศ.2543-) เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จานวนแบบเรียนภาษาไทยในจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะ 10 ปีนี้ที่ผ่านมา มีหลายสถานศึกษาได้สร้างแบบเรียนภาษาไทยเป็นจานวนมาก ปัจจุบัน แบบเรียน
ภาษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่พบมี 83 เล่ม(รวมแต่แบบเรียนเล่มล่าสุด) ซึ่งเป็นแบบเรียนภาษาไทยที่ผลิต
จากสถาบันการศึกที่เปิดหลักสูตรภาษาไทย 6 กลุ่ม ได้แก่ แบบเรียนชุด PKU แบบเรียนชุดBFSU แบบเรียนชุดGUFS
แบบเรียนชุด IEUและURI แบบเรียนชุด YMU และแบบเรียนชุดอื่นๆ แบบเรียนภาษาไทยของสถาบันแต่ละกลุ่มมี
ลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน
แบบเรียนชุดแบบเรียนชุด PKU มี 8 เล่ม เป็นชุดแบบเรียนที่ใช้มาราว 30 ปี เนื้อหาบางส่วนคัดเลือกจาก
แบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในประเทศไทย เนื้อหาไม่ทันสมัย เน้นรูปประโยคและการใช้
คา แบบเรียนชุดBFSU เป็นแบบเรียนที่สร้างจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน มีการตัดลอกเนื้อหาจากข้อมูลไทยน้อย
สุด เนื้อหาส่วนมากแนะนาความรู้ด้านๆ ของจีน เป็นชุดแบบเรียนที่มีลักษณะเด่นของตน เน้นฝึกทักษะการแปลด้าน
การทูต และการต่างประเทศ สาหรับแบบเรียนชุด GUFS เป็นชุดแบบเรียนที่ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอย่างเป็น
ระบบ และมีเนื้อหายากง่ายพอสมควร เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับชั้น มีแบบเรี ยนสาหรับผู้เรียนพื้นฐาน และผู้เรียน
ชั้นสูง ถือเป็นแบบเรียนภาษาไทยได้รับนิยมมากที่สุดในประเทศจีน ยังได้ผลิตแบบเรียนที่มีลักษณะเด่นของตนคือ
แบบเรียนภาษาไทยด้านธุรกิจการค้า แบบเรียนชุด IEUและURI มีลักษณะที่ร่วมกันคือ ได้ผลิตแบบเรียนที่เน้นขยาย
ความรู้ในด้านต่า งผ่ านการอ่า น เพี ยงแต่ว่ า แบบเรียนชุด IEUเน้น ปูความรู้ด้านวัฒ นธรรม และวรรณกรรม ส่ว น
แบบเรีย นชุ ด URI เน้ น ปูความรู้ด้ านการเมื องการปกครอง นโยบาย และการทหาร URIยั ง ได้ ส ร้า งแบบเรีย นที่ มี
เอกลักษณ์ของตนขึ้นมา 1 เล่มคือ แบบเรียนภาษาไทยด้านการทหาร แบบเรียนชุด YMUเป็นแบบเรียนที่ได้เลือกใช้
เนื้อหาจากสื่อออนไลน์มากที่สุด เป็นชุดแบบเรียนที่แนะนาความรู้ต่างๆของประเทศไทยเป็นหลัก และมีเนื้อหาใช้ซ้า
กันบางส่วนในหลายเล่ม ได้ผลิตแบบเรียนชุดการฝึกการออกเสียง การฟังและการอ่านอย่างเป็นระบบ แต่แบบเรียน
บางเล่มมีคุณภาพต่า นอกจากนี้แล้ว ยั งมีแบบเรียนภาษาอีก 32 เล่ม แบบเรียนส่วนมากเป็นแบบเรียนพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะแบบเรียนด้านการพูด การออกเสียง ที่น่าสังเกตคือ มีแบบเรียนภาษาไทยใช้สาหรับ
ผู้เรียนวิชาเอก และวิชาโท ยังมีแบบเรียนภาษาไทยสาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ผลิตขึ้นในยุค
ปัจจุบัน
จากข้อมูลแบบเรียนภาษาไทย 5 ยุคข้างต้น แบบเรียนภาษาไทยแต่ละยุคจะมีลักษณะแตกต่างกัน ผู้วิจัยจะ
สรุปลักษณะของแบบเรียนภาษาไทยในแต่ละยุคสมัยดังนี้
ตารางที่ 2 ลักษณะแบบเรียนในแต่ละยุคสมัย
ยุคสมัย
ชื่อแบบเรียน
ยุคบุกเบิก(สมัย
หนังสือแปลหออยุธยา
ราชวงศ์หมิง-ชิง)
(หมิง)
หนังสือภาษาสยาม (ชิง)
ยุคบริจาค(พ.ศ.
ไม่พบชื่อแบบเรียน

ลักษณะแบบเรียน
จานวน
เน้ น ศั พ ท์ ถ วายบรรณการ การใช้ เ ป็ น ภาษาพู ด มากว่ า 3 เล่ม
รูปแบบเรียบง่าย การถอดเสียงด้วยอักษรจีน ศัพท์สยาม
ถูกบ้างผิดบ้าง
แบบเรียนขาดแคลน หนังสื อส่วนมากได้จากการบริจาค 4 เล่ม
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ยุคสมัย
2484-2491)

ชื่อแบบเรียน

ยุคเริ่มต้น(พ.ศ.
2492-2531)

ไม่มีแบบเรียน

ยุค “ปักกิ่ง”(พ.ศ.
2532-2542)

แบบเรียนชุด
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
(PKU) 3 เล่ม
แบบเรียนชุด
มหาวิทยาลัยภาษาต่าง
ปักกิ่ง (BSFU) 5เล่ม

ยุคเติบโต(พ.ศ.
2543-)

ชุดแบบเรียนที่ใช้กันมี
6 ชุด ได้แก่ แบบเรียน
ชุด PKU แบบเรียนชุด
BSFU
แบบเรียนชุดGUFS
แบบเรียนชุดIEU และ
URI
แบบเรียนชุดYMU
แบบเรียนชุดอื่นๆ

ลักษณะแบบเรียน
จานวน
และการจัดซื้อจากต่างประเทศ ต้องอาศัยประสบผู้สอน
เป็นหลัก
สื่อการสอนยุคนี้ส่วนมากอาศัยประสอบการณ์ผู้สอนชาว 0
ไทย และชาวจีนพ้นทะเลที่ถนัดภาษาไทย ได้แปลนิทาน
จีนคติเตือนใจ มาใช้ เช่น จดหมายขนไก่ คติพจน์ประธาน
เหมา หลังๆมีลูกศิษย์ชาวจีนร่วมการสอน และได้สะสมสื่อ
การสอนไว้พอสมควร
แบบเรียนสมบูรณ์แบบชุดแรกในจีน เริ่มเนื้อหานิทานไทย 8 เล่ม
เพิ่มมากขึ้น “มานะ มานี ปิติและชูใจ”ประกอบในเนื้อหา
เนื้ อ หาได้ เ ข้ า ใกล้ กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ขึ้ น แม้ จ ะมี ร อย
การเมืองการทูตบ้างก็ตาม แต่ยังไม่พบแบบเรียนพัฒนา
ทักษะทางภาษาเฉพาะด้าน เช่นฟัง พูด อ่าน เขียน และ
แปล แต่ แ บบเรี ย นยุ ค นี้ ยั งเน้ น พั ฒ นาทั ก ษะภาษาข้ า ง
พื้นฐาน เนื้อหาแบบเรียนเน้นนาเสนอความรู้ต่างๆของจีน
แบบเรี ย นจากยุ ค “เหนื อ ”สู่ ยุ ค “ใต้ ” แบบเรี ย นยุ ค นี้
หลากหลายมากขึ้น เริ่มมีแบบเรียนภาษาไทยเฉพาะด้าน
ทั้ งฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น แปล เริ่ ม มี แ บบเรี ย นภาษาไทย
ส าหรั บ วิ ช าเลื อ ก และแบบเรี ย นส าหรั บ ผู้ เ รี ย นชั้ น สู ง
เนื้อหาแบบเรียนหลากหลายมากขึ้นเช่น นิทานสุภาษิต
วรรณกรรมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย เนื้อหาการค้า
การท่ อ งเที่ ย ว เศรษฐกิ จ แต่ เ นื้ อ หามี ใ ช้ ซ้ ากั น ไม่ น้ อ ย
โดยเฉพาะเนื้อหาวัฒนธรรมและวรรณกรรม อนึ่ง จานวน
แบบเรียนเพิ่มขึ้นหลายเท่า เนื้อหาแบบเรียนเน้นนาเสนอ
ความรู้ต่างๆของไทยมากขึ้น

103 เล่ม
(รวม
แบบเรียน
ทั้งเล่มเก่า
และเล่ม
ปรับปรุง)

ยุคสมัยราชวงศ์หมิง -ชิง แบบเรียนภาษาไทยมี เพียงสองอย่างคือ แบบเรียนภาษาไทยด้านการแปล และ
แบบเรียนด้านการพูด ส่วนยุคหลังปีค .ศ.1942 สงครามจีนต่อต้านญี่ปุ่น การย้ายโรงเรียนภาษาตะวันออกบ่อยครั้ง
การตัดทูตสัมพันธ์ไทย-จีน และการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ไม่มีการเรียบเรียงตาราเรียน
ชุ ด สมบู รณ์ สื่ อการสอนตั้ ง อาศัย ประสบการณ์ ของที ม งานผู้ ส อน จนกว่ า ที่ ที ม งานศาสตราจารย์ พั น เต๋ อติ่ ง ของ
มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ตีพิมพ์ตาราภาษาไทยชุดแรกขึ้นในทศวรรษที่ 8 ศตวรรษที่ 20 เนื้อหาแบบเรียนยังเน้นการ
แนะนาความรู้ต่าง ๆ ของประเทศจีน แต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แบบเรียนภาษาไทยได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว คนจีนที่เรียน
ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า ไม่ว่าในความต้องการด้านการท่องเที่ยว หรือการค้า แบบเรียนภาษาไทยจากยุคทาง
เหนือสู่ยุ คทางใต้ มีกลุ่ม ผู้แต่งแบบเรียนที่มุ่งพัฒ นาทักษะภาษาไทยเพื่อใช้ในการค้าทางทะเล เช่นแบบเรียนชุ ด
มหาวิทยาลัยการค้าและภาษาต่างประเทศกวางตุ้ง กลุ่มผู้แต่งแบบเรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อใช้ในการร่วมมือ
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ฝึกซ้อมทหาร เช่นแบบเรียนชุดมหาวิทยาลัยทหารปลอดแอกและภาษาต่างประเทศ กลุ่มผู้แต่งแบบเรียนที่มุ่งศึกษา
ภาษาตระกูลไท และพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อตอบสนองความต้องการโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เช่น
มหาวิ ท ยาลัย ชนชาติ ยูน นาน และมหาวิ ท ยาลั ย ชนชาติ ยูน นานกวางสี นอกจากนี้ สถาบัน การศึกษาที่ เปิ ด สอน
ภาษาไทยแต่ละแห่งต่างก็ได้สร้างแบบเรียนภาษาไทยขึ้นมาไม่น้อย ทุกสถาบันแข่งกันสร้างแบบเรียน เนื้อหาจากสื่อ
ออนไลน์มีมากขึ้น เนื้อหาส่วนมากเน้นแนะนาความรู้ต่างๆของประเทศไทยมากขึ้น แต่เนื้อหาซ้าๆ เดิม ๆ และแม้ว่ามี
การปรับหลักสูตรภาษาไทยหลายครั้ง แต่ไม่เคยมีการปรับแบบเรียนเท่าไรนัก

การอภิปรายผล
นักวิชาการจีน Han Yijin(2562)มีความเห็นว่า หนังสือแปลหออยุธยา (暹罗馆译语) สมัยราชวงศ์หมิงไม่
ควรนับว่า เป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกในประเทศจีน เพียงแต่เป็นหนังสือที่บันทึก การออกเสียง รูปสัญญะ และ
คาแปลเท่านั้น เนื่องจากว่า หนังสือเล่มนี้ไม่มีการระบุวิธีการสะกดเสียง และวิธีการเขียน แม้กระทั่งคาอธิบายก็ไม่มี
จะเป็นพจนานุกรมไทย-จีนมากกว่า แต่ผู้วิจัยพบว่า แม้ว่าหนังสือ แปลหออยุธยา (暹罗馆译语)จะเป็นหนังสือที่
ประกอบด้วยคาศัพท์และพระราชสาส์นเท่านั้น แต่เป็นแบบเรียนสอนการแปลโดยพิสูจน์ได้จากว่านลี่ฮ่องเต้ออกพระ
ราชคาสั่งให้สร้างหนังสือเพื่อใช้คัดเลือกผู้เรียนและใช้ในการสอนหออยุธยา พ.ศ. 2212 และมีมนตรีเสนอต่อฮ่องเต้ว่า
เดือนแรกศึกษาพระบรมราชโองการ เดือนสองศึกษาพระราชสาส์น เดือนสามศึกษาคาศัพท์แปล สลับกันไป (Lv
Weiqi, 2741, ฉบับที่ 15) จึงสรุปได้ว่า เนื้อหาที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้นั้นมีพระราชสาส์น และคาศัพท์แปล ซึ่งสอดคล้องกับ
เนื้ อหาของหนั ง สือแปลหออยุ ธยา (暹罗馆译语) หนัง สือแปลหออยุ ธยา (暹罗馆译语) ถือเป็ นแบบเรีย น
ภาษาไทยเล่มแรกในประเทศจีน อนึ่ง ปัจจุบันหนังสือแปลหออยุธยา (暹罗馆译语)ที่ได้พบมีหลายชุด เช่น ชุด
คัดลอก Pentaglot ชุดคัดลอกหอสมุดปักกิ่ง ชุดคัดลอดเบอร์ลิน และชุดคัดลอดกรุงโตเกียว แต่ผู้วิจัยพบว่า หนังสือ
แปลหออยุธยา (暹罗馆译语)ชุดคัดลอดเบอร์ลินเป็นชุดที่สอดคล้องกับต้นฉบับมากที่สุด เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลแล้วพบว่า หนังสือฉบับเบอร์ลินที่พบมีศัพท์แปล 599 คา และพระราชสาส์น 20 ฉบับ จานวนศัพท์ของพระราช
สาส์นราวฉบับละ150 คา จานวนศัพท์ของพระราชสาส์น 20 ฉบับบวกกับศัพท์ 599 คา รวม 3599 คา ซึ่งจะ
สอดคล้องกับหนังสือชีวประวัติฮ่องเต้ว่านลี่ (Nan Bingwen, 2557)บันทึกไว้ว่า หนังสือแปลหออยุธยาที่นาไปถวาย
ฮ่องเต้มีตัวอักษร 3550 ตัว
ผู้วิจัยพบว่า แบบเรียนภาษาไทยในจีนมีขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง และพบแบบเรียนภาษาไทยเพียง 103 เล่ม
(ปี พ.ศ. 2564) ซึ่งเป็นผลการวิจัยที่แตกต่างกับSu Yingying (2564,น.3) กล่าวไว้ว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2492-2562
แบบเรียนภาษาไทยจาก 0 เพิ่มไปถึง 106 เล่ม อนึ่ง ผู้วิจัยพบว่า นักวิชาการที่ศึกษาพัฒนาการของแบบเรียน
ภาษาไทย และลักษณะแบบเรียนในแต่ละยุคสมัยนั้นยังมีน้อยมาก ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า เนื้อหาแบบเรียนภาษาไทย
จากด้านการทหาร การเมืองการปกครองขยายไปสู่การค้า เศรษฐกิจ และศิลปะ วรรณกรรม จากเนื้อหาจีนเป็นส่วน
ใหญ่ไปสู่ การดึงเนื้อหาไทยเข้ามามากขึ้น แบบเรียนฝึกทักษะภาษาเป็นระบบมากขึ้น และแบบเรียนภาษาสาหรับ
ผู้เรียนชั้นสูงเริ่มมีขึ้น แต่แบบเรียนพัฒนาทักษะเฉพาะด้านยังมีน้อย เช่น แบบเรียนด้านทักษะกฎหมาย เทคโนโลยี
การรถไฟ วิศวกรรม ซึ่งได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Chen Zhan, He Ling (2557)ที่ว่า แบบเรียนภาษาไทยด้าน
วิศวกรรม และเทคโนโลยียังมีน้อย และแบบเรียนภาษาไทยที่มีอยู่ไม่เหมาะกับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ที่เลือกเรียน
ภาษาไทย อนึ่ง แบบเรียนชุด PKU และแบบเรียนชุดBFSU ที่ผลิตขึ้นในยุค2532-2542 เป็นแบบเรียนที่เน้นนาเสนอ
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ความรู้ต่างๆของจีนเป็นหลัก และแบบเรียนชุด IEUและURI แบบเรียนชุดYMU จะนาเสนอความรู้ต่างๆของไทยเป็น
หลัก ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Su Yingying (2564) ที่ว่า แบบเรียนภาษากลุ่มน้อยหลังปีพ .ศ. 2543 เนื้อหา
ด้านจีนในแบบเรียนภาษากลุ่มน้อยน้องลง เนื้อหาด้านประเทศเป้าหมายมากขึ้น จนทาให้ผู้เรียนจบไปที่ทางานใน
ต่างประเทศไม่สามรถแนะนาวัฒนธรรมของตนอย่างถูกต้องได้

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติแบบเรียนภาษาไทยในจีนแต่ส มัยราชวงศ์หมิง แต่พบว่า 400 ปีผ่านไปแบบเรียน
ภาษาไทยถูกคัดลอกเป็นหลายฉบับ และแผ่กระจ่ายไปอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะ แบบเรียนภาษาไทยฉบับราชวงศ์ชิงมีคน
ศึกษาน้อยมาก จึงเสนอแนวทางการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาการแผ่กระจายของหนังสือแปลหออยุธยา (暹罗馆译语) หรือหนังสือภาษาสยาม (暹罗番书)

2. ศึกษาแบบเรียนภาษาในแง่บทบาท เนื้อหา การปรับใช้
3. การศึกษาประสิทธิภาพของแบบเรียนไทยชุดใดชุดหนึ่งในการเรียนการสอน

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลโบราณต่างๆที่เกี่ยวกับแบบเรียนภาษาไทยในจีน ได้เรียบเรียงประวัติพัฒนาการ
ของแบบเรียนภาษาไทยในแต่ละยุคได้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดพัฒนาการของแบบเรียนในจีนไว้ห้ายุคเป็นครั้งแรกคือ ยุค
บุกเบิก ยุคบริจาค ยุคเริ่มต้น ยุคปักกิ่ง และยุคเติบโต อนึ่ง ผลวิจัยพบว่า ยุคราชวงศ์หมิง -ชิงเป็นยุคบุกเบิกของ
แบบเรียนภาษาไทยในจีน ระหว่างปี พ.ศ.2485-2531 ไม่มีแบบเรียนภาษาไทย แต่มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย และปัจจุบัน มีกลุ่มผลิตแบบเรียนภาษาไทย 6 กลุ่มหลัก แบบเรียนภาษาไทยจะเป็นแบบเรียนภาษาไทยขั้น
พื้นฐานเป็นส่วนมาก และมีแบบเรียนภาษาไทยเฉพาะด้านน้อยมาก อนึ่ง แบบเรียนภาษาไทยที่ใช้อยู่ของหลาย
สถาบันการศึกษายังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ใน นว
นิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตร ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาวิจัยเอกสาร และวิเคราะห์ ตัว
บทวรรณกรรม ผลการวิจัยพบว่า นวนิยายเรื่อง หลังเที่ย งคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตร ได้สะท้อนภาพกลุ่มคนชายขอบ
“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” 2 ด้าน คือ ภาพสะท้อนด้านชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่ 1) ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยของ
กลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” มีลักษณะที่แตกต่างกันตามสถานภาพของบุคคล ขึ้นอยู่กับการงานอาชีพ
และฐานะทางการเงิน 2) การประกอบอาชีพ กลุ่มคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ประกอบอาชีพที่คนส่วนใหญ่
ไม่ยอมรับหรือดูถูก เช่น โสเภณี คนขับรถ และ3) อาหารการกิน อาหารการกินของกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม” มี 2 ลักษณะ คือครอบครัวผู้ใช้แรงงานต้องอดข้าวบ่ อย ส่วนโสเภณีไม่ต้องกัง วลเรื่องอาหารการกิน
สามารถกินอาหารตามความต้องการได้ ส่วนภาพสะท้อนปัญหา ได้แก่ 1) ปัญหาครอบครัว พบว่า กลุ่มคนชายขอบ
“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” มีปัญหาระหว่างสามีกับภรรยา และปัญหาการสั่งสอนดูแลลูก 2) ปัญหาอาชญากรรม
พบว่า กลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” มีปัญหาการข่มขืนผู้หญิง การฆ่าคนตายและการค้าประเวณี
คาสาคัญ : ภาพสะท้อน กลุ่มคนชายขอบ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หลังเที่ยงคืน

Abstract
This research aimed to analyze reflections of marginalized or social underprivileged
people in the novel of Chamlong Fangcholajitra called Lang-tiang-keun. The qualitative research
approach was applied; document and the novel were analyzed. Research findings focused on two
aspects of the social underprivileged people, including ways of life and problems. For ways of life,
three aspects were presented, which were 1) dwelling, varying up to occupations and financial
status; 2) occupation, mostly contemptible, such as prostitutes, drivers, etc.; and 3) eating, two
manners were noticed – irregular meals for workers and sufficient food for prostitutes. For
reflections of problems two areas observed were 1) family problems, especially quarrels between
husbands and wives, and cultivation of children; and 2) crime problems, including sexual
harassment; murders; and prostitution.
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บทนา
วรรณกรรมเป็ นงานเขียนที่ม นุษย์สร้างขึ้น มีความสาคัญกับสังคมเป็นอย่ างมาก เนื่องจากวรรณกรรม
เกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของนักเขียน ซึ่งนักเขียนเป็นบุลคลหนึ่งที่ดารงชีวิตอยู่ในสังคม ดังนั้นเรื่องราวหรือ
เนื้อหาของวรรณกรรมที่นักเขียนได้สร้างขึ้นมานั้นย่อมสัมพันธ์กับสังคมเป็นอย่างมาก ดังที่ตรีศิลป์ บุญขจร (2547,
น.4) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งนี้เพราะนักเขียน คนเดียว
เปรียบเหมือนคนสามคน คือเป็นนักประพันธ์ทาหน้าที่สร้างงานให้ผู้อ่าน เป็นหน่วยหนึ่งของคนในยุคสมัยของตน ย่อม
ต้องใส่ใจในชีวิตตนและชีวิตผู้อื่น และเป็นพลเมืองของสังคม ย่อมต้องใส่ใจในเหตุการณ์บ้านเมือง และใช้ งาน
ประพันธ์ของตนถ่ายทอดความใส่ใจทางสังคมออกมา
นวนิยายเป็นรูปแบบวรรณกรรมประเภทที่สาคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกับความเป็นจริง จึงกล่าวได้
ว่านวนิยายมีความสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ ดังที่วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2541, น.197) กล่าวว่า วรรณกรรมประเภท
นวนิยายสะท้อนภาพของสังคม คื อเรื่องราวของกลุ่มชนที่อยู่รวมกันภายใต้ระบบวัฒนธรรมเดียวกัน และสิ่งที่ผู้อ่าน
ได้มองเห็นในนวนิยายเป็นสภาพย่อยสังคมที่นักเขียนอยู่ร่วมจริง วรรณกรรมเกิดจากนักเขียนที่เป็นสมาชิกสาคัญ
ในสังคม
นวนิยายไทยมีส่วนหนึ่งได้นาเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลจากสังคม มัก
หมายถึงผู้ที่ไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้รับบริการหรือความคุ้มครองจากรัฐอย่างที่คนอื่น ๆ ได้รับ เป็นคนที่ต้องดูแลตนเอง
และมีวัฒนธรรมของตนเอง ที่อาจจะแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในเมือง คนชายขอบเน้นคนที่มีอิสระ มี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม คิ ด ห รื อ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ พ ย า ย า ม ใ ห้ สั ง ค ม ย อ ม รั บ ก ลุ่ ม ข อ ง ต น
(สานักงานราชบัณฑิตยสภา : ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุริยา สมุทคุปติ์และพัฒนา กิติอาษา (2542,
น.21-22) ได้นิยามและจาแนกคนชายขอบว่า เป็นกลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่กึ่งกลางหรือห่างไกลจากศูนย์กลางใน ทาง
ภูมิศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ คนชายขอบมักเป็นกลุ่มคนที่ต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิลาเนาดั้งเดิม
ด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพหรือวิถีชีวิตของ คนกลุ่มนี้
ต้องเผชิญกับการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ถูกกีดกันและเอาเปรียบจาก คนส่วนใหญ่ซึ่ง
อาศัยอยู่ในดินแดนหรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน ในทางสังคมวัฒนธรรม คนชายขอบมักเป็น คนกลุ่มน้อยในสังคม
ใหญ่ วัฒนธรรมประจากลุ่มจึงเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการเลือกเพื่อการปฏิบัติจากคนใน
กระแสวัฒนธรรมหลัก ลักษณะของกลุ่มประชากรชายขอบอาจแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ในแง่ชาติพันธุ์ ศาสนา
อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และชนชั้นในสังคม ตัวอย่างประชากรชายขอบ ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย พวก
อพยพ ประชากรที่อาศัยอยู่ในสลัม ชาวนาชาวไร่ในชนบท โสเภณี แรงงานไร้ทักษะฝีมือ แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ
ภาพสะท้อนคนชายขอบถูกสร้า งไว้ในนวนนิย าย สะท้อนให้เห็น ชีวิ ตความเป็น อยู่ และปั ญหาชี วิต ของ
คนชายขอบผ่านนวนิยาย นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตรสะท้อนภาพชีวิตคนชั้นล่างของสั งคม มี
ความเป็นจริงของสังคมรองรับ บทสนทนา พฤติกรรม และเหตุการณ์ ล้วนแล้วเหมาะสมกับสถานภาพของตัวละคร
ซึ่งในชีวิตจริงเราก็อาจพบเห็นความเป็นจริงที่เป็นเช่นนี้ นวนิยายเรื่องนี้จึงเป็นงานเขียนที่มีความสมจริง ทาให้เห็น
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ภาพชีวิตของคนชั้นล่างที่มักถูกมองข้ามไป เรื่อ งนี้มีตัวละครเอกเป็นกลุ่มคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” เช่น
คนขับรถสามล้อ โสเภณี เด็กที่พ่อแม่หย่าร้าง และเนื้อเรื่องมีลักษณะความเป็นชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม”
อย่างชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเป็นหนทางที่ทาให้ผู้อ่านได้มองเห็นวิถีชีวิตอันหลากหลายในสั งคมไทย ได้
มองเห็ น ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ และปั ญ หาต่ า ง ๆ ของคนชายขอบ ท าให้ เ ข้า ใจและเห็ น อกเห็ น ใจกลุ่ ม คนชายขอบ
“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์กันแต่อยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกัน
การศึกษาวิจัยด้านภาพสะท้อนกลุ่มคนชายขอบในวรรณกรรมไทยมีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายเรื่ อง เช่น ชัยเนตร
ชนกคุณ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวละครชายขอบในวรรณกรรมซีไรต์ ภัทรขวัญ ทองเถาว์ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน ชาคริต แก้วทันคา (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนความเป็นอื่นของ
คนชายขอบในรวมเรื่องสั้น “บังไพรแห่งซับจาปาและเรื่องอื่น ๆ” เป็นต้น ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่า ภาพสะท้อน
กลุ่มคนชายขอบในวรรณกรรมไทยคือ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนชายขอบค่อนข้างยากลาบาก ปัญหาของ
กลุ่มคนชายขอบเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักและมักถูกสังคมมองข้ามไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีการศึกษาภาพสะท้อน
กลุ่มคนชายขอบในวรรณกรรมมาหลายเรื่อง แต่ยังไม่มีการศึกษาภาพสะท้อนเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม”
ผู้วิจัยในฐานะชาวต่างชาติที่ศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สองจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์
ภาพสะท้อนกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ในนวนิยายไทย ซึ่งจะทาให้เห็นอิทธิพลของวรรณกรรมไทยที่
มีต่อผู้อ่าน เข้าใจวิถีชีวิต ปัญหาและวัฒนธรรมของกลุ่มคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” รวมทั้งได้ตระหนักถึง
ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคม ทาให้เข้าใจและเห็นอกเห็นใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในระดับ
ชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ในนวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของ
จาลอง ฝั่งชลจิตร

วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูว้ ิจัยใช้วิธศี ึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะห์ตัวบท
วรรณกรรม (Textual Analysis) โดยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม เพื่อนามาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
2. ศึกษานวนิยายไทยที่มีตัวละครเอกในนวนิยายเป็นคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ที่มีบทบาท
สาคัญในการดาเนินเรื่อง และนวนิยายไทยทีน่ ามาศึกษาแสดงลักษณะความเป็นคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม”
อย่างชัดเจน
3. คัดเลือกนวนิยายของจาลอง ฝั่งชลจิตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนชายขอบได้จานวน 1 เรื่อง คือ หลังเที่ยงคืน
4. ศึกษาและรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคนชายขอบในนวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตร
5. วิเคราะห์ภาพสะท้อนกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ในนวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของ
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จาลอง ฝั่งชลจิตรตามกรอบแนวคิดภาพสะท้อนกลุ่มคนชายขอบ
6.นาเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
การศึกษาประเด็นภาพสะท้อนกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ในนวนิยายไทย ได้ศึกษาเรื่อง
หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตร ซึ่งมีตัวละครเอกเป็นกลุ่มคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” และเนื้อเรื่องมี
ลักษณะความเป็นชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม”อย่างชัดเจน เป็นเรื่องที่พูดถึงภาพชีวิตคนชั้นล่างของสังคมไทย
ตัวละครเอกมีสถานภาพเป็นโสเภณี จากการศึกษาเรื่องดังกล่าว พบกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม”
2 กลุ่ม ได้แก่ คนใช้แรงงาน ประกอบอาชีพขับรถสามล้อ และคนที่ถูกสังคมดูถูกเยียดหยาม ประกอบอาชีพโสเภณี
สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ และปัญหาของกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” โดยมีสาระสาคัญสรุปได้
ดังนี้
1. ภาพสะท้อนด้านชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม”ในนวนิยายไทย
ชีวิตความเป็นอยู่ หมายถึง การดาเนินชีวิตของคนในสังคมในด้านการกินอยู่ หลับนอน และประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ วรรณกรรมมีความสัมพันธ์กับสังคมเป็นอย่างมาก สังคมเป็นแหล่งกาเนิดวรรณกรรม
ดังนั้นวรรณกรรมเป็นเหมือนกระจกสะท้อนถึงภาพสังคม นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลองฝั่งชลจิตร ได้สะท้อน
ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การประกอบ
อาชีพและอาหารการกิน รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่สาคัญในชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช้เป็นที่พักผ่อน เป็น
สถานที่สาหรับการทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตรได้นาเสนอที่
อยู่อาศัยของคนใช้แรงงานและโสเภณี มีลักษณะที่แตกต่างกัน แม้จะมีสถานภาพเป็นกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม” เหมือนกัน แต่ชีวิตความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกั นมาก คนใช้แรงงานอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ยากลาบาก ส่วนโสเภณีอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบาย ดังต่อไปนี้
1.1.1 ที่อยู่อาศัยของคนใช้แรงงาน (คนขับรถสามล้อ) นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตร
ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมในบ้านของกาไล กาไลเป็นตัวละครเอกในเรื่อง สามีเป็นคนขับรถสามล้อ กาไลไม่ได้ทางาน
ดูแลลูกอยู่ในบ้าน บ้านที่พักอาศัยอยู่ไม่ใช่บ้านของตนเอง เป็นบ้านที่เช่าจากคนอื่น ครอบครัวกาไลจึงถือเป็นกลุ่มคน
ชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” มีชีวิตที่ลาบาก ซึ่งผู้เขียนได้นาเสนอลักษณะมุ้งนอนและสิง่ แวดล้อมในห้องพัก
ของกาไล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หลังคามุ้งหย่อนเป็นท้องช้าง ซากแมลงเม่ากองอยู่เป็นกอบ ตีนมุ้งราย
ลงบนพื้นปูนเย็นเฉียบ หล่อนไม่เคยเก็บมุ้งเลย เดือนกว่ามาแล้ว ไม่นอนก็ตวัด
ขึ้นพาดหลังคา
เมื่อหัวค่้า หล่อนเห็นช่องโห่วขนาดเหรียญสลึงที่หัวนอน ทีแรกไม่อยาก
จัดการกับมัน หล่อนคิดจะปะชุนตอนมีเวลาว่างกว่านี้ แต่พวกยุงนับสิบตัวกลับ
หุบปีกดิ่งพสุธาลอดผ่านรูไปกัดลูก หล่อนทนให้เป็นเช่นนัน้ ไม่ได้ จึงเอายางมา
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ผูกเป็นลูกตะโกขนาดหัวแม่มือ ตันมุ้งด้านหัวนอนจึงถูกโยงจนสูงกว่าด้านอื่น
เป็นธรรมดา
(หลังเที่ยงคืน 2533: 16)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ทีอ่ ยู่อาศัยของกลุ่มคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” มีลักษณะที่
ค่อนข้างลาบาก สิง่ แวดล้อมรอบข้างไม่ค่อยสะอาด ห้องพักและที่นอนคับแคบ เห็นได้จากสภาพที่นอนของกาไล พื้นมี
ซากแมลงเม่ากองอยู่เป็นจานวนมาก มุ้งนอนเก่า มีรอยขาด แต่คนชายขอบยังดารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมลาบาก
เช่นนีไ้ ด้ แม้จะลาบากหน่อย แต่ก็พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้านการดารงอยู่ เช่น มุ้งด้านหัวนอนเสีย มีรู ไม่สามารถกัน
ยุงได้ กาไลเอายางมาผูกเป็นลูกตะโก ตันมุ้งด้านหัวนอน ไม่ให้ยงุ เข้ามากัด เพื่อให้ตนเองและคนในครอบครัวใช้ชีวิต
อยู่ต่อได้
1.1.2 ที่อยู่อาศัยของโสเภณี นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตรยังได้กล่าวถึงบ้านของแต๋วมี
ตู้เย็นและอาหารต่าง ๆ ทั้งผลไม้ ผักและเนื้อวางไว้ในตู้เย็น แต๋วเป็นผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศ เป็นโสเภณี ซึ่งเป็น
บุคคลที่สังคมไทยรังเกียจและถูกดูถูกเหยียดหยาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ก้าไลเพลิดเพลินอยู่กับห้องของแต๋ว หล่อนฝันอยากมีห้องแบบนี้บ้าง
แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าฝนทั้งให้เป็นเข็ม แต่ก็ยังออกเรี่ยวแรงฝัน ตู้เย็นสี
ตองอ่อนเปิดทีไรไอคว้าง ไข่ไก่เปลือกสีชมพูวางอยู่ในหลุมครบทุกหลุม ผลไม้
พวกส้ม องุ่น กล้วยหอม จะหยิบเด็ดกินเมื่อไหร่ก็ได้ เนื้อหมูแช่ในช่องแข็ง ผัก
สดเขียวชอุ่มอยู่ชั้นล่าง หล่อนพร้อมที่จะท้ากับข้าวง่าย ๆ ทันที เขาอยากกิน
อะไร แกงจืดกับแกล้ม ถ้าเขาต้องการไม่เห็นจะยากเย็นเลย เตาแก๊สถ้ามีก็ยิ่ง
สะดวก แต๋ว กลับมาดึก ๆ ยังได้ยินเสียงปรุงอาหารดังขรมไปสองบ้านสามบ้าน
อยากกินก็ได้กินชั่วประเดี๋ยวประด๋าว
(หลังเที่ยงคืน 2533: 82)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนที่มีฐานะทางการเงินมั่งคงมีสภาพที่ดี ในบ้านจะมี
เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ทาให้การใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย นอกจากมีพวกของใช้ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตแล้ ว ยังมี
อาหารต่าง ๆ มากมายให้รับประทานได้ตลอดเวลาตามความชอบของตนเอง เห็นได้จากสภาพบ้านของแต๋ว ในห้องมี
ตู้เย็น ได้เก็บอาหารต่าง ๆ ไว้มากมาย แต๋วประกอบอาชีพโสเภณี มีเงินมากเพียงพอสามารถซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้บ้านน่าอยู่ ทาให้เห็นว่าแม้จะเป็นกลุ่มคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” แต่ก็มีสภาพการใช้ชีวิตที่ดี เพราะ
ทางานที่ได้เงินเร็ว แต่ผิดกฎหมาย เป็นบุคคลที่สังคมไทยรังเกียจและถูกดูถูกเหยียดหยาม
สรุปได้ว่า ที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” มีลักษณะที่แตกต่างกันตามสถานภาพ
ของบุ ค คล ถ้า เป็ น คนยากจน ฐานะทางการเงิ น ไม่ ดี มั กจะใช้ ชี วิ ต อย่ า งล าบาก ที่ พั ก อาศัย มี ลั กษณะที่ คับ แคบ
สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยสะอาด เช่น บริเวณที่นอนมีซากแมลงเป็นจานวนมาก มุ้งนอนไม่สามารถกันยุงได้ แต่คนชายขอบ
กลุ่มนี้ก็ยังดารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมลาบากแบบนี้ได้โดยหาวิธีต่าง ๆ แก้ปัญหาความไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิต
ส่วนกลุ่มคนชายขอบที่มีฐานะทางการเงินที่ดี เช่น โสเภณี เนื่องจากประกอบอาชีพที่ได้เงินเร็ว มีเงินพอใช้ ที่อยู่อาศัย
จะมีลักษณะที่สะอาด ในบ้านมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ทาให้การใช้ชีวิตย่างสะดวกสบาย
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1.2 การประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพเป็นการทางาน การทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ตนเอง อาชีพของกลุ่มคนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ที่สะท้อนในนวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชล
จิตร มี 2 อาชีพ คือคนขับรถสามล้อและอาชีพโสเภณี ต่อไปนี้
1.2.1 อาชีพคนขับรถสามล้อ นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน ได้กล่ าวถึงความเหน็ดเหนื่อยของคนที่ประกอบ
อาชีพขับรถสามล้อ ต้องใช้แรงงานมาก ทางานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น และต้องทางานทุกวัน หยุดไม่ได้ เพราะต้องหาเงิน
มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดังตัวอย่าง
กลางคืนถึงแม้น้าค้างจะแรง แต่โปรยไม่ค่อยสวมหมวก นอกจากเสื้อ
หนาๆ บางคืนลมจัด บางคืนฝนตกลมมาดุ่ย ๆ รุ่งเช้าจับไข้ปวดหัวตัวร้อน สาม
ล้ออย่างเขาหยุดไม่ได้ล้อหยุดหมุนเมื่อไหร่เป็นอดกันทั้งบ้านเมือ่ นั้น ค่าเช่าวัน
ละยี่สบิ สองสามวันช้าระกันสักครั้ง เช่าจนไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ เขาคิดจะเป็น
เจ้าของรถสักคันเหมือนกัน แต่ก็ไม่เคยท้าได้เสียที ล้าพังหาค่าใช้จ่ายในบ้านก็
นับว่าหนักหนาสาหัสเอาการอยู่แล้ว
(หลังเที่ยงคืน 2533 : 63 )
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ประกอบอาชีพขับรถสามล้อ ซึ่ง
เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย ต้องใช้แรงงานมาก ทางานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น และต้องทางานทุกวัน แม้ร่างกายไม่สบายก็ตาม
เห็นได้จากลักษณะงานของโปรย โปรยขับรถสามล้อทุกวัน ไม่เคยหยุด เพราะต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียว
ทาให้เห็นว่ากลุ่มคนชายขอบทีท่ างานด้วยแรงงานหยุดไม่ได้ เพราะหาเงินยาก ค่าตอบแทนน้อยมาก จึงต้องทาทุกวัน
เพื่อเลี้ยงตนเองและคนในครอบครัวด้วย ในขณะเดียวกัน อาชีพใช้แรงงานเป็นอาชีพที่สาคัญในสังคมไทย และ
ขาดไม่ได้ด้วย คนชายขอบกลุ่มนี้แม้ทางานเหน็ดเหนื่อย แต่ก็ยงั สู้ต่อทางานทุกวัน ทาให้เห็นความอดทนของ
คนชายขอบกลุ่มคนใช้แรงงานในสังคมไทย
1.2.2 อาชีพโสเภณี นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน ได้กล่าวถึงกาไลผู้เป็นแม่และภรรยาในครอบครัว ทิ้งลูก
และสามีออกจากบ้าน แล้วไปทาอาชีพขายบริการทางเพศ กลายเป็นโสเภณี ดังตัวอย่าง
หล่อนหมุนก๊อกน้้าที่อ่างล้างหน้า รับน้า้ ใส่ฝา่ มือดื่มเข้าไปแก้หิว หล่อน
อยากส้ารอกชีวิตเก่า ๆ ออกมาให้หมดตั้งแต่คืนนี้ พอออกจากห้องน้้า เขามา
คว้ามือหล่อน กลิ่นแปลก รสสัมผัสแปลก หล่อนแบ่งรับแบ่งสู้แล้วกลับไปคิด
เรื่องพรุ่งนี้จะอิ่ม มะรืนนี้จะมีเสือ้ ผ้านุ่ง ต่อไปคงไม่มีใครมาตบตี
ผู้ซื้อยังคงท้ากิจกรรมบนร่างของหล่อนต่อไป
“เป็นไรไปล่ะ” เขาถามนุ่มนวล
“สบายดี”
(หลังเที่ยงคืน 2533 : 149 )
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ผูค้ นที่ใช้ชีวติ อยู่ในสภาพยากลาบาก อยากทาให้ชีวิตของตนเองดีขึ้น แล้วไป
เลือกทางที่ไม่ถูกต้อง เห็นว่าเป็นงานที่หาเงินง่ายและได้เงินมาก แต่ไม่เคยคิดว่างานนี้จะสร้างความเสียหายแก่ตนเอง
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ในอนาคตมากเพียงใด และไม่นกึ ถึงศีลธรรมทางสังคม เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงชีวิตของกาไล กาไลทนสภาพที่
ยากลาบากของครอบครัวไม่ได้ เกิดปัญหากับสามี จึงออกจากบ้าน ทิ้งลูกและครอบครัวไป เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เขาจึง
ไปประกอบอาชีพโสเภณี โดยคิดว่าเป็นงานที่หาเงินง่ายและเร็ว จะทาให้เขาไม่ต้องอดข้าวอีก ไม่ต้องพึ่งพาสามี
สามารถหาเงินเลี้ยงตนเองได้ แต่จริง ๆ แล้ว งานโสเภณีเป็นงานที่ผิดกฎหมาย ส่งผลเสียต่อสังคม ยังทาร้ายครอบครัว
ของตนเองด้วย ไม่นึกถึงความรูส้ ึกของคนในครอบครัว เป็นคนที่เห็นแก่ตัว และคิดแต่เรื่องเงิน เรื่องที่จะใช้ชีวิตอย่าง
สบายไม่มีภาระ แต่นั่นเป็นเพียงชั่วคราว ไม่เคยนึกถึงอนาคตที่อกี ไกลแสนไกล ทาให้เห็นแนวคิดการใช้ชีวิตของ
กลุ่มคนชายขอบที่ทางานผิดกฎหมาย คือไม่นึกถึงสิ่งที่แฝงอยู่ในเบื้องหลัง คิดแต่เรื่องเงิน เป็นกลุ่มคนที่ขาดความรู้
ทางกฎหมาย
สรุปได้วา่ อาชีพที่สะท้อนอยู่ในนวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตรมีอาชีพใช้แรงงาน และ
อาชีพโสเภณี อาชีพใช้แรงงานเป็นงานเหน็ดเหนื่อยมาก และได้ค่าตอบแทนน้อย ส่วนอาชีพโสเภณีเป็นงานที่หาเงิน
ง่าย แต่เป็นอาชีพทีผ่ ิดกฎหมาย สองอาชีพนี้มลี ักษณะที่เหมือนกันคือ คนที่ประกอบอาชีพนี้สว่ นมากจะเป็นคนชั้นล่าง
ของสังคม ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่รบั ความนิยม แต่สองอาชีพนี้ก็แตกต่างกันมาก คนใช้แรงงานทีป่ ระกอบอาชีพ
ขับรถสามล้อ ถือเป็นการทาประโยชน์ให้แก่คนในสังคม ทาให้ผู้คนเดินทางสะดวก ส่วนอาชีพโสเภณี เป็นงานที่ทาร้าย
ครอบครัวคนอื่นและส่งผลเสียต่อสังคม ทาให้เห็นแนวคิดการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของคนชายขอบ
1.3 อาหารการกิน อาหารการกินเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สาคัญของมนุษย์ และเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญสะท้อน
ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตร สะท้อนถึงเรื่องอาหารการกินของกลุ่ม
คนชายขอบ“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม”ที่มีสภาพแตกต่างกันตามการงานอาชีพและฐานะทางการเงิน คือ สภาพอาหาร
การกินของครอบครัวคนใช้แรงงาน และสภาพอาหารการกินของโสเภณี ดังต่อไปนี้
1.3.1 อาหารการกินของครอบครัวคนใช้แรงงาน นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน ได้กล่าวถึงกาไลหิวข้าว แต่
บ้านเขาไม่มีอาหารให้กิน เลยต้องดื่มน้าเพื่อทนกับความหิว ดังตัวอย่าง
หล่อนเปิดมุ้งเดินเข้าครัว เปิดไฟจนสว่างโร่ หม้อเข้าวางสงบอยู่บนที่วาง
เผื่อจะเกิดอัศจรรย์อะไรขึ้นมาบ้าง หล่อนเปิดฝาดู นั่นไงข้าวสุกสี่เม็ดเรียงการ
ตรงที่คอดกิ่วของหม้อ หนึ่ง สอง สาม สี่ หล่อนเก็บเมล็ดข้าวสุกใส่ปาก บรรจง
ขบเคี้ยวด้วยฟันแถวหน้า รสข้าวสุกหวานแล่ม ๆ ดื่มน้้าตามลงไปอีกครึ่งขัน
หล่อนปิดไฟเดินกลับเข้ามุ้ง พอพริกร่างนอนตะแคง เสียงน้า้ ในท้องดัง
ขลุกขลิก หล่อนถอนใจพลางยกแขนขึ้นก่ายหน้าผาก
(หลังเที่ยงคืน 2533 : 16)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ชีวิตของกลุ่มคนชายขอบที่มีสถานภาพที่ยากจนลาบากมาก ต้องทนกับ
ความหิวบ่อย ๆ ที่บา้ นไม่มีอาหารให้กิน เพราะไม่มีเงินที่จะไปสัง่ ซื้ออาหารแล้วเอามาเก็บไว้ในบ้านเพื่อรับประทาน
ตามความต้องการของร่างกาย ตนเองไม่มีรายได้ ต้องพึ่งพาคนในครอบครัวเลี้ยง เห็นได้จากอาการหิวของกาไล หิวจน
ท้องร้องดัง เก็บข้าวสุกสี่เม็ดเรียงการตรงที่คอดกิ่วของหม้อใส่ปาก ไม่มีอาหารให้กินอย่างเพียงพอ ต้องอดข้าวบ่อย
ทาให้เห็นการใช้ชีวิตอย่างลาบากของกลุ่มคนยากจนอย่างชัดเจนโดยผ่านเรื่องอาหารการกิน ซึง่ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่
ที่สาคัญของมนุษย์ แต่กลุ่มคนชายขอบที่ยากจนไม่สามารถรับประทานอาหารตามความต้องการของตนเองได้
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1.3.2 อาหารการกินของโสเภณี นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน ได้กล่าวถึงความรู้สึกของกาไลทีม่ ีต่อสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของแต๋ว ซึ่งเป็นโสเภณีที่หาเงินมาเลี้ยงตนเองได้อย่างสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกิน ดัง
ตัวอย่าง
ก้าไลมองพวกพ้อ งห้องแถวเดียวกันทีไรให้รู้สึกอิจฉา ชีวิตของเขาดูมี
ความสุข แต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามสะอาดสะอ้าน เด็ก ๆ ร่าเริงกินอิ่ม ไม่อมโรค
เหมือนลูกของหล่อน แต๋วนึกจะดูหนังเมื่อไหร่ก็ไปดู นึกจะท้าอะไรก็ท้าได้ เป็น
เจ้าของชีวิตเสียเอง ไม่ต้องพึ่งใครให้ถูกตวาด …..
(หลังเที่ยงคืน 2533 : 45)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะเป็นคนชายขอบ แต่ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินเนื่องจากประกอบ
อาชีพที่หาเงินได้ง่าย เร็วและได้เงินมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหาร นึกจะกินอะไรก็สามารถซื้อกินได้ ชีวิตของกลุ่มคนนี้
ดูมีความสุข จนทาให้คนข้างนอกรู้สึกอิจฉา เห็นได้จากความรู้สึกนึกคิดของกาไลที่มีต่อคนข้างห้อง เขาเห็นเพื่อนบ้าน
แต่ง ตัว สวยงาม เด็ ก ๆ ในบ้านร่า เริงกินอิ่ม ใช้ชี วิต อย่ างสะดวกสบาย แต่ ความเป็ นจริงแล้ว เพื่อนบ้า นของเขา
ประกอบอาชีพโสเภณี เป็นงานที่ผิดกฎหมาย หาเงินเร็ว ทาให้มีเงินมากเพียงพอสามารถซื้ออาหารตามความต้องการ
สรุปได้ว่า อาหารการกินของกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ที่สะท้อนในนวนิยายเรื่อง หลัง
เที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตรมี 2 ลักษณะ คือครอบครัวผู้ใช้แรงงานต้องอดข้าวบ่อย ส่วนคนชายขอบโสเภณีไม่ต้อง
กังวลเรื่องอาหารการกิน สามารถกินอาหารตามความต้องการ ทาให้เห็นว่า แม้จะเป็นกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม” เหมือนกัน แต่มีสภาพการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมาก สะท้อนถึงแนวคิดการใช้ชีวิตและปัญหาของคนชาย
ขอบ ซึ่งอาจกระทบถึงคนรอบข้าง ทาให้หลงไปทางที่ผิดเหมือนคนชายขอบโสเภณี จึงควรให้ความสาคัญกับความคิด
ที่ว่าไปทางานที่หาเงินง่ายและเร็วเพื่อใช้ชีวิตอย่างสบาย เพราะความเป็นจริงแล้วงานที่หาเงินง่ายและเร็วมักเป็นงานที่
ผิดกฎหมาย และส่งผลเสียต่อสังคม
2. ภาพสะท้อนปัญหาของกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ภาพสังคมที่สะท้อนในนวนิยาย
เรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่ง ชลจิตร นอกจากมีภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนชายขอบในสังคมแล้ว ยังมีภาพ
สะท้อนปัญหาอยู่ด้วย มี 2 ปัญหา คือปัญหาครอบครัว และปัญหาอาชญากรรม รายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ปัญหาครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่สอง
คนขึ้น ไป มี ส ามี ภรรยาและลู กด ารงชี วิ ต ร่ว มกัน และพึ่ งพากัน ครอบครัวจึ ง เป็ น สั ง คมย่ อย ๆ ที่ มี การดู แลและ
ช่วยเหลือกัน ลักษณะครอบครัวที่ได้กล่าวถึงในนวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตร คือครอบครัวที่มีพ่อ
แม่ และลูก ผู้เขียนเน้นให้เห็นถึงปัญหาในครอบครัวของกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” คือปัญหาระหว่าง
สามีกับภรรยา และปัญหาการ สั่งสอนดูแลลูก ดังต่อไปนี้
2.1.1 ปัญหาระหว่างสามีกับภรรยา นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน ได้กล่าวถึงโปรยผู้เป็นสามีใช้กาลังทาร้าย
ร่างกายกาไลผู้เป็นภรรยาของเขาทาให้ภรรยาปวดบาดเป็นแผล ดังตัวอย่าง
นี่ โปรยถีบเหนือราวนมซ้ายของหล่อน จนร่างเอนวูบลงไปกับพืน้
หล่อนรีบพยุงตัวขึ้นนั่ง มองดูผวั ด้วยหน่วยตาแดงก่้า ริมฝีปากสันระริก หล่อน
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ขบมันไว้ก่อน น้้าตาหยดแรกกระทบแก้ม โปรยส้าทับวัน ๆ ชอบนั่งบ้านคนอื่น
“บ้านตัวเอง อยู่ไม่ติด อีน”ี่
“ธุระกับแกนิดเดียวเอง”
“เถียงกูอีกนะมึง” โปรยถีบย้้าทีบ่ ั้นเอวอีกครั้ง รุนแรงจนก้าไลร้องโฮ่งอ
อกมา หล่อนทนไม่ไหวแล้ว อีสาวตื่นลืมตา ร้องไห้ด้วยความปวดบาดแผล ยิ่ง
ให้โปรยโกรธแค้นยิ่งขึ้น “มึงสนใจนะ อยากเป็นกะหรี่สิทา่ ”
(หลังเที่ยงคืน 2533 : 94)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ครอบครัวคนชายขอบมีปญ
ั หาระหว่างสามีกบั ภรรยา คือสามีกับภรรยามี
ปัญหาเรื่องทะเลาะกัน ใช้กาลังทาร้ายร่างกายของคู่รัก เห็นได้จากโปรยผู้เป็นสามีตบตีภรรยาของตนเอง เนื่องจากว่า
ภรรยานั่งคุยกันกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นโสเภณี พอดีลูกก็ตกลงบนพืน้ มีบาดแผลด้วย โปรยรู้เรื่องราวแล้วจึงโกรธ คิดว่า
ภรรยาไม่ได้ดูแลลูก อยากเป็นโสเภณี จึงดุด่าและตบตีภรรยา และไม่ยอมฟังคาอธิบายของภรรยา ปัญหานี้เกิดจาก
ความไม่เข้าใจกัน และการไม่ให้เอารพต่อกัน สองฝ่ายมีนสิ ัยที่แตกต่างกัน เอาแต่ความคิดของตนเอง มีการกระทาที่
โหดร้ายและใช้คาหยาบ ทาให้ครอบครัวไม่สงบสุข
2.1.2 ปัญหาการสั่งสอนดูแลลูก นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน ได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องการสั่งสอน การอบรม
ดูแลลูกในครอบครัวคนชายขอบ กาไลผู้เป็นแม่ไม่เคยคิดที่จะส่งลูกไปเรียนหนังสือ และเห็นว่าซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อลูก
ตนเองไม่เคยสนใจเรื่องการเรียนหนังสือของลูก ดังตัวอย่าง
แต๋วอารมณ์ดีขึ้น หลังจากบุรีอีกมวนหมดไป หล่อนจ้องดูไอ้กิ่ง
เล่นกับเด็กห้องข้าง ๆ
“อายุมันเท่าไหร่แล้ว”
“ใครล่ะ”
“ไอ้หัวเน่า”
“สี่ขวบกว่าแล้ว” ก้าไลบอก
“ให้มันเข้าโรงเรียนซะ จะได้อ่านได้เขียน”
ก้าไลนั่งอึ้ง หล่อนไม่เคยนึกเรื่องนี้มาก่อน หล่อนไม่เคยนึกถึง
เรื่องท้านองนี้
“ธุระของพ่อมัน”
“ของมึงด้วยนะ ก้าไล” แต๋วพูดชัดถ้อยชัดค้า
“พ่อมันจัดการเองแหละ”
“ชาติหน้าโน่น”
หล่อนโทษผัว ไม่เห็นมันเคยพูดซักค้า มันเอาแต่เมา
“พวกมึงน่ะเหมือนกันทั้งสองคน” แต๋วพ่นควันบุหรี่คว้าง
(หลังเที่ยงคืน 2533 : 87)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ครอบครัวคนชายขอบมีปญ
ั หาเรื่องการสั่งสอนลูก การส่งลูกไปเรียนหนังสือ
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ผู้เป็นแม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นหน้าทีข่ องพ่อ ตนเองไม่เคยนึกเรื่องนี้ เห็นได้จากบทสนทนาระหว่างกาไลกับแต๋ว แต๋วบอก
กาไลว่า ให้ส่งลูกไปเรียนหนังสือ แต่กาไลกล่าวว่า ตนเองไม่เคยนึกเรื่องนี้มาก่อน ซึ่งเป็นธุระของผู้เป็นพ่อ ทาให้เห็นว่า
ในครอบครัวที่ยากจน การส่งลูกไปเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่ยาก เพราะการเรียนหนังสือต้องใช้เงินมาก ผู้เป็นแม่ไม่ได้
ทางาน ไม่มีเงินส่งลูกไปเรียนหนังสือ ส่วนผู้เป็นพ่อเมาเหล้าบ่อย ทาให้ครอบครัวลาบากมากยิ่งขึ้น จึงไม่มีใครนึกจะส่ง
ลูกไปเรียนหนังสือ ซึ่งจะทาให้ลกู เสียโอกาสไปเยอะมาก ลูกอาจไม่มีอนาคตทีด่ ี เพราะขาดความรู้ต่าง ๆ การเรียน
หนังสือเป็นสิง่ ที่สาคัญมาก ๆ ถ้าผู้พ่อและแม่ทงั้ สองคนก็ไม่เอาใจใส่กับการเรียนหนังสือของลูก ลูกอาจต้องเสียโอกาส
ในการพัฒนาชีวติ ของตนเองจริง ๆ
สรุปได้วา่ ปัญหาในครอบครัวของกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” มีปัญหาระหว่างสามีกับ
ภรรยา คือปัญหาเรื่องทะเลาะกัน ใช้กาลังทาร้ายร่างกายของคู่รัก ทาให้ครอบครัวไม่สงบสุข ซึ่งเกิดจากความคิดที่
แตกต่างกัน นิสัยที่แตกต่างกัน สามีและภรรยาจึงไม่ยอมให้ความเข้าใจกัน สุดท้ายอาจทาให้สองฝ่ายต้องแยกกัน
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการสั่งสอนดูแลลูก คือกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ไม่ให้ความสนใจและ
ความสาคัญกับการศึกษาของเด็ก เป็นเพราะว่าผู้เป็นแม่ไม่เคยนึกเรื่องทานองนี้ เพราะตนเองหาเงินไม่ได้ เพียงเรื่อง
อาหารการกินยังต้องพึ่งพาสามี ส่วนผู้เป็นพ่อติดเหล้า ไม่คิดที่จะเอาเงินมาเก็บไว้เพื่อส่งลูกไปเรียน และให้ลูกมี
อนาคตที่ดี คิดแต่ปจั จุบนั เอาแต่ใจตนเอง ไม่รับผิดชอบกับการพัฒนาของลูก
2.2 ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาที่ร้ายแรงทางสังคม มีการกระทาที่ผิดกฎหมาย
ทาร้ายบุคคลในสังคมและ นาโทษแก่สังคม ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม” ที่สะท้อนในนวนิยาย เรื่องหลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตรมี 3 ประเด็น คือปัญหาการข่มขืนผู้หญิง ปัญหา
การฆ่าคนตายและปัญหาค้าประเวณี ดังต่อไปนี้
2.2.1 ปัญหาการข่มขืนผู้หญิง นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน ได้กล่าวถึงไทยยามคนหนึ่งข่มขืนกาไล เขา
โกหกกาไลว่า เธอทาสิ่งที่ผิดกฎหมาย ต้องติดตะราง ทาให้กาไลกลัว และเดินตามไทยยามไป เพราะไม่อยากติดตะราง
แต่สุดท้ายไทยยามคนนี้พากาไลไปที่ศาลาแห่งหนึ่ง แล้วข่มขืนกาไล ดังตัวอย่าง
“มาท้าไมนี”่ ก้าไลดิ้น ไม่ใช่โรงพัก
“ใจเย็นๆ เรามาตกลงกันเรื่องจะติดหรือไม่ติดตะรางไงล่ะ”
“ท้าไมต้องมาที่ศาลาวัด”
“หมายความว่าอยากติดตะรางใช่ไหม” ไทยยามขู่
“หนูไม่ผิด”
“พูดกันก่อน ถ้าเจ้านายมาเห็นเธอกับน้าพูดกันข้างถนน เขา
ต้องถาม แล้วน้าเป็นคนพูดโกหกไม่เป็น เธอเข้าตะรางทันที” เขาพูดแผ่วลง ๆ
ดึงชายผ้าถุงให้หล่อนหย่อนร่างลงข้าง ๆ หล่อนจับผ้าถุงแน่น ….. อย่าเอ็ดหรือ
ดิ้นเป็นอันขาด เธอไม่เข้าตะรางก็เป็นผีอยู่ในวัดนี้แหละ เมื่อหล่อนนิ่ง เขาวาง
หล่อนลงกับพืน้ ศาลา
(หลังเที่ยงคืน 2533 : 101-102)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาอาชญากรรมทางการเพศเกิดในกลุ่มคนชายขอบอย่างง่าย เป็นปัญหา
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สังคมที่ร้ายแรง คือผู้ชายทาร้ายร่างกายผู้หญิง โดยใช้วิธีการข่มขู่ ให้ผู้หญิงตกใจกลัว และใช้วิธีหลอกลวงผู้หญิง
ให้หลงเชื่อ เห็นได้จากฉากที่ไทยยามคนหนึ่งข่มขู่กาไลที่มีฐานะยากจนว่า เขาขโมยของ จะพาไปที่โรงพัก ทาให้กาไล
กลัว เพราะตนเองเป็นคนยากจน ไม่มีใครช่วย ไม่กล้าต่อต้านกับผู้ที่มีอานาจ เขาจึงตามไทยยามไป แต่สุดท้ายไทยยาม
ลากกาไลไปที่พื้นที่สงัดเงียบแห่งหนึ่ง และข่มขืนกาไล ทาให้เห็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้ นในกลุ่มคนยากจน
โดยเฉพาะผู้หญิง ถูกคนที่มีอานาจสูงกว่าละเมิดทางเพศ โดยไม่กล้าต่อสู้ เพราะกลัวคนที่มีอานาจจะทาร้ายเขาด้วยวิธี
ต่า ง ๆ เช่ น หาว่า ขโมยของ จะส่ง เข้าไปที่ คุก และตนเองเป็น คนยากจน ไม่ มีใครมาช่ ว ย ทางผู้ ใหญ่ก็จ ะไม่ เชื่ อ
คาอธิบายของตนเอง จึงไม่กล้าต่อสู้ นอกจากนี้ ผู้หญิงมีกาลังที่อ่อนกว่าผู้ชาย จึงไม่สามารถต่อต้านหรือเอาชนะผู้ชาย
ได้ ไม่มีความสามารถปกป้องตัวเอง กลุ่มคนยากจนส่วนมากขาดความรู้ทางกฎหมาย ไม่รู้จักวิธีในการปกป้อง รักษา
สิทธิของตนเอง
2.2.2 ปัญหาการฆ่าคนตาย นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน ได้กล่าวถึ งโปรยไปช่วยกาไลเรียกค่าบริการทาง
เพศจากลูกค้า สุดท้ายโดนลูกค้าฆ่าตาย และคนที่ฆ่าโปรยตายก็หนีไป ดังตัวอย่าง
“มาเก็บตังค์อีกสองร้อย” ก้าไลพูด
ชายคนนั้นหัวเราะลั่น “เฮ้ยให้ไปแล้วนี่หว่า”
“ไม่ครบเลย”
“พอแล้ว ให้ก็บุญโขแล้ว” คนเดิมตวาด เสียงคนในห้องถาม
วุ่นวาย
“ธรรมดาชั่วคราวครั้งละร้อย นีส่ าม” โปรยพูดอย่างสุภาพ…..
เขาจะปิดประตู โปรยดึงกลับไว้
“เดี๋ยวครับ ฟังผมก่อน” โปรยพูด จับลูกบิดเอาไว้แน่น
“พูดไปมากความโว้ย แม่ง”
“เฮ้ย อย่า” เสียงใครคนหนึ่งในห้องดังลั่น
ยังไม่ทนั สิ้นเสียงห้าม ร่างอันสูงโย่งของโปรยพงะเยือก…..วัตถุ
มีคมสีด้าไหวๆอยู่ตามหน้าอกของโปรยแล้วหายวับไป
“ไปกันโว้ย กูแทงไอ้แมงดาตัวนีช้ ักแล้ว”
ชายในกางเกงจีนเสื้อยืดคอกลมสามคนกระโดดข้ามร่างของ
โปรยวิ่งหายไป….
(หลังเที่ยงคืน 2533 : 172)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นปัญหาอาชญากรรมฆ่าคนตายในสั งคม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ผู้ที่ถูกฆ่าไม่มี
โอกาสปกป้องตัวเอง และยิ่งไม่รู้ว่าตนเองจะโดนฆ่าตาย เป็นคดีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพูดคุยกันที่ไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่ง
เกิดขึ้นโดยอารมณ์ความรู้ที่โมโหของอีกฝ่ายหนึ่งในสถานการณ์ช่วงนั้น เห็นได้จากฉากที่โปรยไปช่วยกาไลขอค่าบริการ
เพศจากลูกค้า ทาให้ลูกค้าโกรธและใช้มีดแทงโปรยตาย แต่ฝ่ายที่ฆ่าคนตายไม่ได้นึกถึงความผิดของตนเอง ไม่ยอม
จานน และหนีออกไป เป็นคนที่โหดร้าย ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ทาร้ายคนอื่น ส่วนคนที่ถูกฆ่าตายนั้นเป็น
คนยากจน ให้ความสาคัญกับเงินมาก ไม่ได้นึกถึงอันตรายที่แฝงไว้อยู่ข้างหลังของเงินนั้น
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2.2.3 ปัญหาค้าประเวณี นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืน ได้กล่าวถึงตารวจแอบรออยู่ที่โรงแรม เพื่อจับผู้หญิงที่
ทาการค้าขายบริการทางเพศ และได้จับผู้หญิงเป็นจานวนร้อยกว่าคน ดังตัวอย่าง
ผู้ชายแต่งตัวรัดกุมสองคนยืนอยูค่ นละข้างของประตูโรงแรม
เดินเข้ามาคว้าข้อมือก้าไลกับจิ๋มก้าไลสะบัดรุนแรง หล่อนพูดขุ่น ๆ
“ลวนลามกันหรือนี่”
ชายคนที่กุมมือหล่อนพูดเบา ๆ ยิ้มที่มุมปาก
“ไปโรงพัก”
“ถูกจับแล้ว” จิ๋มพูด
ก้าไลใจหายวาบ หน้าซีดปากกระดาษ ต่อไปนี้หล่อนจะท้า
อย่างไร
จิ๋มขึ้นไปนั่งบนรถกระบะสีตองอ่อนร่วมกับผู้หญิงอีกสิบกว่า
คน หล่อนไม่สะทกสะท้านอะไรเลย
“ขึ้นมาเธอ แอ๋ม”
“ข้อหาอะไรล่ะ หล่อนถาม”
“โธ่ ขึ้นมาเถอะน่า”
ชายคนที่กุมมือก้าไรพูด เตร็ดเตร่ตามถนนเพื่อติดต่อ
ค้าประเวณี
(หลังเที่ยงคืน 2533 : 154-155)
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นปัญหาอาชญากรรมการค้าประเวณีในสังคมไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่เคยหายจาก
สังคม แม้ว่าทางราชการมีการจับกลุ่มคนที่ค้าขายประเวณี แต่ปัญหานี้ยังมีอยู่ในสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้ ผู้ที่ค้าขาย
ประเวณี หรือผู้หญิงที่ขายบริการส่วนใหญ่เป็นคนยากจน ไม่ได้รับการศึกษา ไม่ได้รับ ความอบอุ่นหรือความรักจากคน
ในบ้าน จึงคิดที่จะไปขายบริการทางเพศ เพื่อให้ได้เงินมาก สามารถดารงชีวิตอย่างสบาย จึงไปทางานที่ผิดกฎหมาย
สุดท้ายถูกจับกุม เห็นได้จากฉากที่ตารวจปอมตัวอยู่ที่โรงแรมจนจับกาไลและเพื่อนค้าประเวณีอีกหลายคนจนสาเร็จ
การแก้ปัญหาอาชญากรรมด้วยอานาจของกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น จะทาให้ได้ผลในการแก้ปัญหา
เพราะเรื่องการปรับหรือการลงโทษด้วยหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นสิ่งที่คนในสังคมทุกคนรับรู้และยอมรับ
สรุปได้ว่า ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ที่สะท้อนในนวนิยาย
เรื่องหลังเที่ยงคืนของจาลอง ฝั่งชลจิตรมีปัญหาการข่มขืนผู้หญิง ปัญหาการฆ่าคนตายและปัญหาค้าประเวณี ปัญหา
เหล่านี้จะส่งผลเสียต่อสังคม เนื่องจากคนชายขอบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ขาดการศึกษา ขาดความรู้ทางกฎหมาย จึง
มักกระทาสิ่งที่ผิด หรือถูกคนอื่นทาผิดแต่ไม่มีทางที่ไปต่อสู้ ไปปกป้องสิทธิของตนเอง ทาให้เห็นปัญหาของกลุ่มคนชาย
ขอบ ซึ่งควรได้รับความสาคัญจากทางราชการ และคนในสังคมใหญ่ก็ควรให้ความสนใจกับกลุ่มคนชายขอบ ช่วย
แก้ปัญหาของคนชายขอบ ถือว่าเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์กัน สร้างความสงบสุขให้กับสังคมด้วย
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การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ในนวนิยายไทย ผลการวิจัยพบว่า
วรรณกรรมนาเสนอภาพสะท้อนด้านชีวิตความเป็นอยู่และภาพสะท้อนปัญหาของกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม” ทาให้เห็น ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน การประกอบอาชีพ ปัญหาครอบครัว และปัญหาอาชญากรรมของกลุ่ม
คนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ
สังคม ดังที่ตรีศิลป์ บุญขจร (2547:4) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมเป็นเรื่องที่ไม่อาจ
ปฏิเสธได้ ทั้งนี้เพราะนักเขียนคนเดี ยวเปรียบเหมือนคนสามคน คือเป็นนักประพันธ์ทาหน้าที่สร้างงานให้ผู้อ่าน เป็น
หน่วยหนึ่งของคนในยุคสมัยของตน ย่อมต้องใส่ใจในชีวิตตนและชีวิตผู้อื่น และเป็นพลเมืองของสังคม ย่อมต้องใส่ใจใน
เหตุการณ์บ้านเมือง และใช้งานประพันธ์ของตนถ่ายทอดความใส่ใจทางสังคมออกมา นวนิยายเรื่อง หลังเที่ยงคืนของ
จาลอง ฝั่งชลจิตรสะท้อนภาพสังคมของกลุ่มคนชายขอบ ทาให้ผู้อ่านมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของกลุ่มคน
ชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรขวัญ ทองเถาว์ (2554) เรื่องภาพคนชาย
ขอบในวรรณกรรมเยาวชน พบว่า ภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชน 3 บริบท คือคนชายขอบในบริบทภูมิศาสตร์
และชาติพันธุ์ คนชายขอบในบริบทเศรษฐกิจ และคนชายขอบในบริบทสังคมและวัฒนธรรมคนชายขอบในบริบท
สังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ เด็กกาพร้า คือเด็กที่พ่อแม่ทอดทิ้ง ขาดความรักความอบอุ่นและคนในสังคมใช้เป็นวัตถุ
แห่งการสงเคราะห์ เด็กพิการ คือบุคคลที่น่าสงสาร ด้อยความสามารถและเป็นคนมีกรรม คนไทยมุสลิม คือกลุ่มคนที่
มีความแตกต่างจากคนไทยพุทธทั้งวิถีชีวิต เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม และงานวิจัยของ YU KANYING (2562)
เรื่อง ภาพสะท้อนสังคมไทยในรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลของจาลองฝั่งชลจิตร พบว่า สังคมไทยมีปัญหาครอบครัวไทย
ปัญหาความยากจน ปัญหาด้านอาชญากรรม มีการล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาการทาร้ายร่างกาย ด้านแนวทาง
แก้ไขปัญหาสังคมไทยพบว่า มีแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ยังสอดคล้องกับแนวคิดคุณค่าของนวนิยาย ดัง ที่วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2541,น.197) กล่าวว่า วรรณกรรม
ประเภทนวนิยายสะท้อนภาพของสังคม คือเรื่องราวของกลุ่มชนที่อยู่รวมกันภายใต้ระบบวัฒนธรรมเดียวกัน และสิ่งที่
ผู้อ่านได้มองเห็นในนวนิยายเป็นสภาพย่อยสังคมที่นักเขียนอยู่ร่วมจริง วรรณกรรมเกิดจากนักเขียนที่เป็นสมา ชิก
สาคัญในสังคม
ภาพสะท้อนคนชายขอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมสามารถสะท้อนภาพของกลุ่มคนชายขอบเป็น
อย่ า งดี นวนิ ย ายเรื่องหลั ง เที่ ย งคืน จึ ง เป็ น วรรณกรรมที่ มี คุ ณ ค่า ต่ อสั ง คม ได้ ท าหน้ า ที่ ส ะท้ อนภาพคนชายขอบ
“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ทาให้ผู้อ่านได้มองเห็นสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ แนวคิดการใช้ชีวิต และปัญหาของกลุ่ม
คนชายขอบ“ผู้ ด้ อ ยโอกาสทางสั ง คม” รวมทั้ ง ได้ ต ระหนั กถึ ง ความแตกต่ า งหลากหลายของผู้ ค นในสั ง คม เกิ ด
ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนชายขอบ จนทาให้วรรณกรรมมีบทบาทและคุณค่าต่อสังคมอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1) ควรศึกษาภาพสะท้อนคนชายขอบกลุ่มอื่นในวรรณกรรมไทย
2) ควรศึกษาภาพคนชายขอบจากวรรณกรรมที่เขียนโดยนักเขียนเป็นคนชายขอบ
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย
วรรณกรรมน าเสนอภาพสะท้ อนด้ า นชี วิ ต ความเป็ น อยู่ แ ละภาพสะท้ อ นปั ญ หาของกลุ่ ม คนชา ยขอบ
“ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ได้แก่ สภาพการใช้ชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิตและปัญหาของกลุ่มคนชายขอบ “ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม”
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ไทยในสารคดีโทรทัศน์จีนเรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน
โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและการวิเคราะห์ตัวบทของสารคดี แล้วนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผล
การศึกษาพบว่า สารคดีเรื่องนี้ผลิตขึ้นเพื่อให้ผู้ชมรับรู้ถึงการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนในประวัติศาสตร์
และทางการทู ตและเพื่อกระชับ ความ สั มพั น ธ์ของทั้ งสองประเทศให้แน่น แฟ้น ยิ่ งขึ้น โดยมีเนื้ อหาที่ฉายให้เห็น
ภาพลักษณ์ไทย 4 ด้าน ได้แก่ 1) เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 2) ขนบธรรมเนียมประเพณี 3) วิถีชีวิต และ 4) วัฒนธรรม
ส่วนภาพลักษณ์ไทยที่ผู้ผลิตรายการสารคดีเรื่องนี้ได้นาเสนอผ่านการแสดงความคิดเห็นใน 3 มิติ ได้แก่ 1) ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์และน่าค้นหา 2) คนไทยเป็นมิตรและสนิทได้ง่าย และ 3) ความสัมพันธ์ไทยจีนเสมือนเพื่อน
ร่วมทุกข์ร่วมสุข ซึ่งความคิดเห็นทั้ง 3 มิติดังกล่าวล้วนบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ไทยเชิงบวกทั้งสิ้น
คาสาคัญ : ภาพลักษณ์ไทย สารคดีโทรทัศน์จีน ไทย-จีนพี่น้องกัน

Abstract
This research aimed to analyze Thai images in Chinese documentary called Thai – Chinese
Brotherhood. Document and text of the documentary were studied and analyzed. Research
findings were reported as a descriptive analysis. It was found that the production of this
documentary aimed to publicize the establishing history of Thai – Chinese diplomatic relationship
in order to strengthen the bilateral connection. The documentary showed four areas of Thai
images, including 1) historical events; 2) Thai traditions; 3) ways of life; and 4) culture. These
images were portrayed through three points of view, which were 1) the fascinating Thailand; 2) the
friendly and approachable Thai people; and 3) the true friend relationship. All the three aspects
presented the positive images of Thailand.
Keywords : Thai images, Chinese television documentary, Thai – Chinese brotherhood
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บทนา
“ภาพลักษณ์ ” เป็นผลรวมระหว่างข้อเท็จจริง (Objective Facts) กับการประเมินส่วนตัว (Personal
Judgment) ซึ่งมีผลมาจากการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เสรี วงษ์มณฑา, 2540) ในยุคโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ประเทศไทยได้แพร่ออกไปทางสื่อต่าง ๆ ทั้ง
อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสื่อมวลชนของต่างประเทศ ข้อมูลเหล่านี้มี
ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ซึ่งได้สร้างทั้งภาพลักษณ์เชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น ภาพรวม
ภาพลักษณ์ของไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยโดยตรงในด้านต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน
มีการบันทึกไว้ว่า ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่สอง ผู้คนของทั้งสองประเทศ มีการติดต่อไปมาหาสู่กันไม่ขาดสาย ตลอด
ระยะเวลาหลายร้อยปี ประเทศไทยและประเทศจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 1975 ทั้งสองประเทศได้กลายเป็นพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่าเสมอ และมีการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ ดังสถิติพบว่า ประเทศ
ไทยนอกจากเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่ได้รับความชื่นชอบเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว ยังเป็น
จุดหมายการศึกษาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสาหรับนักศึกษาจีน ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีนักศึกษาจากจีน
เดินทางมาศึกษายังประเทศไทยกว่า 12,000 คน (อว.ถกด่วนมาตรการดูแล 1.2 หมื่นนักศึกษาจีนในไทย, 2563) ซึ่ง
สามารถนารายได้ให้แก่ประเทศไทยมหาศาล และมีผลดีต่อการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ปัจจัยที่ดึงดูดชาวจีน
จานวนมากให้เข้ามาเที่ยวหรือศึกษาที่ไทยมีหลายประการ ได้แก่ ความปลอดภัย ความน่าอยู่ คนไทยนิสัยใจคอดี
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นภาพลักษณ์ของไทยที่ได้สร้างขึ้นมาใน
สายตาชาวจีน ซึ่งมีชาวจีนอีกจานวนมากที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย แหล่งที่มาหรือช่องทางที่ได้รับและสร้าง
ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาชาวจีนนั้น ส่วนใหญ่ได้มาจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ดังนั้น ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในสื่อมวลชนจีนจึงมีความสาคัญมาก
สารคดีเป็นงานประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาเป็นสาระความรู้จากข้อแท้จริง และได้สอดแทรกข้อคิดของผู้สร้าง
(วีรวัฒน์ อินทรพร, 2561) โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้สารคดีโทรทัศน์เป็นสารคดีประเภทหนึ่งที่แพร่หลายได้รวดเร็วกว่า
ประเภทอื่น ๆ ถ้าดูจากมุมมองของผู้ชมแล้ว การดูสารคดีโทรทัศน์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถรับรู้ถึงข้อเท็จจริงในเรื่อง
นั้น ซึ่งนอกจากจะทาให้เกิดความเพลิดเพลินแล้ว ยังอาจจะได้รับอิทธิพลจากทรรศนะของผู้ผลิตรายการสารคดีเรื่อง
นั้นอีกด้วย ดังนั้น สารคดีโทรทัศน์จึงเป็นช่องทางสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ผู้ชมต่างประเทศ
รวมถึงผู้ชมชาวจีนด้วย ซึ่งทาให้เกิดความน่าเชื่อถือในภาพลักษณ์ไทยในสารคดีมากกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ
เนื่องจากสารคดีจะนาเสนอลักษณะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ไทยตามจุดประสงค์ของสารคดี
เรื่องนั้นอย่างแท้จริง ดังนั้น เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง และทรรศนะหรือความคิดเห็นของผู้ผลิตสารคดีของประเทศไทย
ที่ปรากฏอยู่ในสารคดีจีน จึงเป็นส่วนสาคัญและสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของผู้ชมชาว
จีน รวมถึงรัฐบาลของจีนด้วย
สารคดีโทรทัศน์เรื่อง “ไทย-จีนพี่น้องกัน” เป็นสารคดีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
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กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตโดยเดอะไชนา อินเตอร์คอนติเนนตัล คอมมิวนิเคชั่น เซนเตอร์ (The China
Intercontinental Communication Center) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัด
สานักงานข้อมูลของสภาแห่งรัฐจีน และสังกัดกรมโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ดังนั้น สารคดีเรื่องนี้ทาให้
สามารถมองเห็นภาพลั กษณ์ ไทยที่ ปรากฏอยู่ ในเนื้อหาที่ เป็ นข้อเท็ จจริง และทรรศนะของผู้ ผ ลิต สารคดี ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลของจีน
ดังนั้ น ผู้ วิจั ยในฐานะชาวต่ างชาติ ที่ศึกษาสาขาวิช าการสื่ อสารภาษาไทยเป็น ภาษาที่ สอง จึ งสนใจศึกษา
วิเคราะห์ภาพลักษณ์ไทยในสารคดีโทรทัศน์จีน โดยจะศึกษาเนื้อหาของสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกันที่
นาเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อทราบภาพลักษณ์ไทยที่แท้จริงในสายตาของชาวจีน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ไทยในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค รั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี วิ จั ย 2 ประการ ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Documentary Research) และวิธีการการวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของสารคดี
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์
3. รวบรวมและศึกษาข้อมูลสารคดี จีนเรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน โดยจดบันทึกเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่
ปรากฏในสารคดีจีน และแปลเป็นภาษาไทย
4. วิเคราะห์เนื้อหาของสารคดีจีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ที่นาเสนอเรื่องภาพลักษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
5. นาเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
การศึกษาภาพลักษณ์ไทยในสารคดีเรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของผู้ผลิตสารคดี
เนื้อหาข้อเท็จจริงที่ฉายให้เห็นภาพลักษณ์ไทย และภาพลักษณ์ไทยที่ผู้ผลิตรายการสารคดีเรื่องนี้ได้นาเสนอผ่านการ
แสดงความคิดเห็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของผู้ผลิตสารคดี สารคดีโทรทัศน์ เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน เป็นหนึ่งในสารคดีชุด “Story of
Time” ซึ่งเป็นรายการชื่อดังที่มี เรื่องราวเกี่ยวกับความสัพ พันธ์ระหว่างจีนและประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ และได้
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์จีน ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชน
จีน สารคดีเรื่องนี้ผลิตโดยเดอะไชนา อินเตอร์คอนติเนนตัล คอมมิวนิเคชั่น เซนเตอร์ (The China Intercontinental
Communication Center) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสานักงานข้อมูลของสภา
แห่งรัฐจีน และสังกัดกรมโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา บริษัทนี้
มุ่งมั่นปฏิบัติในด้านประชาสัมพันธ์ภายนอกเพื่อประเทศชาติ
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จากการศึกษาสารคดีโทรทัศน์ เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน พบว่า ผู้ผลิตรายการมีวัตถุประสงค์ ดังตัวอย่างคา
บรรยายในสารคดีโทรทัศน์เรื่องนี้ว่า
การเวลาผ่านไปดั่งสายน้้า ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน
ธรรมดา ประมุขแห่งรัฐ หรือราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ ต่างมีความรู้สึกที่จริงใจต่อกัน
ด้วยประสบการณ์และมุม มองที่ แตกต่างกัน พวกเขาได้ร่วมกันเสริม สร้างเรื่องราว
ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่แน่นแฟ้น เสมือนดังเป็นครอบครัวเดียวกัน
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:49:31)
จากตัว อย่างคาบรรยายดังกล่ าว แสดงให้เห็น ถึงสารคดีโ ทรทัศน์เรื่องนี้ มี วัตถุป ระสงค์ที่ชัด เจน นั่นก็คื อ
เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ใกล้ชิดกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความ
ผูกพันของทั้งสองประเทศให้เสมือนครอบครัวเดียวกัน ถึงแม้ทั้งสองประเทศและประชาชนจะมีความแตกต่างกันใน
หลาย ๆ ด้านก็ตาม แต่ด้วยสาเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยมีการติดต่อกัน มีมิตรภาพ และมีความ
จริงใจที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงได้เห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้ให้ผลิตสารคดีเรื่องนี้ขึ้นมาตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว
จากการวิเคราะห์ถึงผู้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน อยู่ภายในสังกัดสานักงานข้อมูลของ
สภาแห่งรัฐจีน และสังกัดกรมโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แสดงให้เห็นถึงสารคดีโทรทัศน์เรื่องนี้ไม่ได้
เป็นเพียงสารคดีโทรทัศน์ธรรมดาที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมเท่านั้น หากยังเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนว่ามองประเทศ
ไทยในภาพลักษณ์อย่างไรอีกด้วย จากตัวอย่างที่ยกมา แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของสารคดีเรื่องนี้ก็คือ เพื่อให้ผู้ชม
รับรู้ถึงเรื่องราวการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนในประวัติศาสตร์ และทบทวนการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตจากมุมมองของพยานแห่งประวัติศาสตร์ เพื่อนาเสนอประเทศไทยในภาพลักษณ์เสมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วม
สุขของประเทศจีนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่ง
ขึ้น ดั งนั้ น วัต ถุป ระสงค์หลัก ๆ ที่ สาคัญ ของผู้ ผลิ ตสารคดี โทรทั ศน์ เรื่องนี้ ก็คือรัฐบาลของจี นมี จุด มุ่ง หมายที่จ ะ
เสริมสร้างประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และโฆษณาชวนเชื่อให้กับประเทศชาติของตน
2. เนื้อหาข้อเท็จจริงของสารคดี ผลการวิเคราะห์สารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกันได้พบเนื้อหา
ข้อเท็จจริงที่ฉายให้เห็นภาพลักษณ์ไทย 4 ด้าน ได้แก่ เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ สารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนอเหตุการณ์สาคัญใน
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนไว้ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์วีรชนจีนโพ้นทะเลเสียสละเพื่อประเทศชาติ และ
เหตุการณ์รัฐบาลไทยส่งลูกไปเป็นตัวแทนในจีน ดังนี้
2.1.1 เหตุการณ์วีรชนจีนโพ้นทะเลเสียสละเพื่อประเทศชาติ ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่
น้องกัน ได้กล่าวถึง คุณ Yi guangyan (蚁光炎) เป็นนักธุรกิจจีนที่ประสบความสาเร็จในไทยเป็นอย่างมาก เมื่อ
ครั้งสงครามที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีนในปี ค.ศ. 1937 เขาได้ลุกขึ้นมากอบกู้ประเทศชาติ เผยแพร่อุดมการณ์ และ
ระดมทุนเพื่อต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่น กระทั่งในวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1939 เขาได้ถูกลอบสังหารเสียชีวิต
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กลางถนนเยาวราช สารคดีเรื่องนี้ ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และได้สัมภาษณ์อรัญ เอี่ยมสุรีย์ (Yi fan
蚁凡) หลานชายของวีรชนท่านนี้ โดยหลานชายได้เล่าถึงสิ่งต่าง ๆ ที่คุณปู่ของเขาได้ทาให้กับประเทศชาติจีน และ
ความรักชาติที่ยิ่งใหญ่ของคุณปู่ของเขา
สารคดี เ รื่ อ งนี้ นอกจากจะมี ฉ ากที่ ถ่ า ยท าที่ ป ระเทศไทยแล้ ว ยั ง มี ฉ ากที่ ถ่ า ยท าที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประวัติศาสตร์ชาวจีนโพ้นทะเล ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้เก็บหลักฐานในเวลานั้นไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยาย
สิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ดังนี้
“สิ่ง ของที่ จั ด แสดงอยู่ด้ า นหลั ง ดิ ฉันชิ้ น นี้ เป็ น ของผู้ น้ าชาวจี นโพ้ น ทะเลใน
ประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักกันดี อี่ กวงเอี๋ยน ในอดีตคุณอี่ กวงเอี๋ยนเคยด้ารงต้าแหน่ง
ประธานหอการค้าไทย-จีน ของจัดแสดงชิ้นนี้มาจากตอนที่เขาถูกลอบสังหาร เลือด
ของเขากระเด็นไปเบื้อนบนชุดของภรรยาและน้องสาวของเขา (ภาพที่ 1)”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:04:13)
ภาพที่ 1 เลือดของอี่ กวงเอี๋ยนกระเด็นไปเบื้อนบนชุดของภรรยา

ที่มา : ไทย-จีนพี่น้องกัน. (2563). สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน CCTV. ค้นคืนจาก
http://tv.cctv.com/2021/10/18/VIDAvEEcjofAKiSpN5osTnfe211018.shtml #Documentary
จากคาพูดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง คาบรรยาย และหลักฐานที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ แสดงให้เห็นถึงสารคดี
จีนมีจุดมุ่งหมายให้ข้อเท็จจริงและความรู้ทางประวัติศาสตร์แก่ผู้ชม ทาให้ผู้ชมชาวจี นรับรู้และซาบซึ้งในความรักที่คน
จีนโพ้นทะเลในไทยที่มีต่อประเทศชาติ และทาให้ผู้ชมชาวจีนไม่ลืมความหลังและจดจาวีรบุรุษชาวจีนโพ้นทะเลในไทย
ผู้ที่เสียสละ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
2.1.2 เหตุการณ์รัฐบาลไทยส่งบุตรของบุ คคลสาคัญไปเป็นตัวแทนในจีน ในสารคดีโทรทัศน์จีน
เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ ในช่วงทศวรรษที่ 50 สังข์ พัธโนทัย บิดาของสิรินทร์ พัธโนทัย เป็นหัว
หน้าที่ปรึกษาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความเป็นมิตรไมตรีที่ประเทศไทยมีต่อประเทศ
จีน สังข์ พัทธโนทัย จึงได้ตัดสินใจส่งลูก ๆ ของเขา คือ สิรินทร์ อายุ 8 ปี และพี่ชาย อายุ 12 ปี ไปอยู่กับผู้นาจีนที่
ปั ก กิ่ ง เรื่ อ งราวชี วิ ต ของคุ ณ สิ ริ น ทร์ พั ธ โนทั ย ในความดู แ ลและต่ อ มาได้ เ ป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรมของโจวเอิ น ไหล
นายกรัฐมนตรีจีน ประเทศไทยเมื่อครั้งที่ยังไม่อาจสร้างความสัมพันธ์กับจีนอย่างเปิดเผยได้ จึงต้องหาวิธีการอื่นเพื่อ
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ไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ดัง
ตัวอย่างของคุณสิรินทร์ พัธโนทัย ที่ทาให้ผู้ชมได้ทราบถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เธอได้พบท่านโจวเป็น ครั้งแรกดังบท
บรรยายว่า
“ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีความรักเด็ก ท่านก็มีความธรรมชาติมากยื่นสองมือ
ออกมาเต็มที่เลย ที่จะมาโอบอ้อมดิฉันกับพี่ชาย เราก็วิ่งเข้าไปกอดท่านนายก…ท่านก็
นั่งคุยบนโซฟา ท่านก็มากอดเรา และพาเข้าไปนั่งใกล้ ๆ แล้วก็บอกว่าชอบเมืองจีนมั๊ย
ฉันก็ตอบไปตรง ๆ เลย โอ้ ไม่ชอบ ฉันเห็นสายตาของพี่ชาย พี่ชายมองโมโหมากที่น้อง
พูด แต่แท้ที่จริง ท่านนายกโจวหัวเราะ ฮ่าฮ่าฮ่า โอ้ย ผมนี่เข้าใจคุณจริง ๆ เลย ตั้งแต่
นั้นเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับนายกโจวไม่มีอะไรผิดแปลกเลย เหมือนที่เรา
อยู่กับครอบครัวในประเทศไทย เราคุยได้ เราหัวเราะได้ เราซนได้ รู้สึก……”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:15:50)
จากตัวอย่างเหตุการณ์ที่ยกมา คาพูดของบุคคลสาคัญที่อยู่ในเหตุการณ์ โดยมีการนาเสนอเนื้อหาในลักษณะ
ของการเล่าเรื่องราว ความเป็นมา ความสาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ เพราะเหตุการณ์
สาคัญนี้จะมีผู้เก็บหลักฐาน มีทั้งภาพถ่าย และคลิปวิดีโอ บันทึกไว้สรุปเรื่อง นอกจากทาให้ให้ผู้รับชมได้ความรู้เกี่ยวกับ
การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน อีกทั้งยังเป็นการยกย่องและได้ราลึกถึงความสาคัญของเหตุการณ์และบุคคลสาคัญ
ในประวัติศาสตร์ไทย-จีนด้วย
2.2 ขนบธรรมเนียมประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจน
เป็นแบบแผน ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ
คนไทยเชื้อสายจีน ได้แก่ ประเพณีการไหว้เจ้า และประเพณีการแต่งงาน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 การไหว้เจ้า การไหว้เจ้า เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ลูกหลานจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาตาม
ความเชื่อที่จะต้องไหว้เจ้าที่ และไหว้บรรพบุรุษ เพื่อให้เกิดความสิริมงคล และนามาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่
ตนเองและครอบครัว ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับประเพณีการไหว้เจ้าของ
ลูกหลานชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย เช่น อรัญ เอี่ยมสุรีย์ มาไหว้เจ้าที่เยาวราช และได้ราลึกถึงคูณปู่ของเขา
ซึ่งเป็นวีรชนจีนพ้นทะเล ชื่อ Yi guangyan 蚁光炎 (ภาพที่ 2) ดังความว่า
“ศาลเจ้าไต้ฮงกงตั้งอยู่ในย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร ในวันแรกของทุก
เดือนตามปฏิทินจีน อรัญ เอี่ยมสุรีย์ จะมาไหว้บรรพบุรุษที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เขามีชื่อว่า Yi
fan 蚁凡 บรรพบุรุษของเขาในอดีตเคยอาศัยอยู่ในแถบกวางตุ้งและ ฝูเจี้ยน”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:02:16)
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ภาพที่ 2 อรัญ เอี่ยมสุรีย์ไหว้บรรพบุรุษที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง

ที่มา : ไทย-จีนพี่น้องกัน. (2563). สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน CCTV. ค้นคืนจาก
http://tv.cctv.com/2021/10/18/VIDAvEEcjofAKiSpN5osTnfe211018.shtml
#Documentary

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงประเพณีการไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ เป็นการเคารพบูชาและแสดงความกตัญญู
กตเวที ซึ่งทาให้ผู้ชมชาวจีนได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์และวิถีชีวิตของลูกหลานชาวจีนในประเทศไทยไทยที่ยังคงปฏิบัติสืบ
ทอดขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษอย่างดี และลูกหลานชาวจีนในไทยที่ยังคงมีความกตัญญูกตเวทีต่อ
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
2.2.2 การแต่งงาน การแต่งงาน ถือเป็นธรรมเนียมที่ดีงามที่ชาวจีนปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
เป็นวิธีเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตคู่ ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนอฉากงานแต่งงาน
แบบไทยผสมจีนของสะใภ้ลูกครึ่งไทยจีน ซึ่งเป็นฉากที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ของการแต่งงาน และบรรยากาศที่คึกคัก
และสนุกสนาน มีทั้งพิธีแห่ขันหมากและพิธีรับไหว้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
แบบโต๊ะจีน ดังให้คาสัมภาษณ์ของอาภรณ์ แก้วนิมิ ตรชัย หัวหน้าเชฟ ร้านนิมิตรชัยโภชนา พ่อครัวที่มีชื่อเสียงที่เป็น
คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครปฐม ว่า
“การจัดเรียงแบบโต๊ะจีน ต้องใช้โต๊ะกลม ซึ่งต่างจากอาหารไทย และอาหาร
ฝรั่ง ในความคิดของผม ท้าไมโต๊ะจีนต้องเป็นโต๊ะกลม เพราะเวลามีงานส้าคัญ ๆ ญาติ
พี่น้องจะได้รวมกลุ่มกัน จะได้เสมอเท่าเทียมกัน ได้นั่งคุย สังสรรค์ กินเหล้ากัน ไม่
เหมือนฝรั่ง เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยม คนนั่งหัวโต๊ะบ้าง ท้ายโต๊ะบ้าง คุยกันไม่รู้เรื่อง”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:40:39)
จากตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์เชฟที่รับผิดชอบและพิธี แห่ขันหมากในงานแต่งทาให้ผู้รับชมได้ความรู้เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมงานแต่งแบบผสมผสานทั้งไทยและจีน ซึ่งเป็นความรู้ที่น่าสนใจและแปลกใหม่สาหรับคนจีน ทาให้เกิด
ความรู้สึกถึงความเป็นพี่น้องกัน
จากการวิเคราะห์มาสรุปได้ว่า ในสารคดีโทรทัศน์จีนเรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนอความรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย ซึ่งเน้นที่นาเสนอประเพณีจีนที่ยังดารงสืบทอดอยู่ในสังคมไทย มีทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม
ของชาวจีนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผสมผสานแบบจีน -ไทย สาหรับผู้ชมชาว
จีนแล้ว ขนบธรรมเนียมประเพณี ดั้งเดิมของไทยถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่แปลกใหม่และน่าค้นหา ดังนั้น
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ขนบธรรมเนีย มประเพณี เหล่ า นี้ ท าให้ผู้ ช มชาวจี น สามารถรับ รู้ถึง ภาพลั กษณ์ไ ทยในด้ า นดารงรักษาวั ฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
2.2.3 วิถีชีวิต วิถีชีวิต หมายถึง การกระทาตามวิธีการและแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกระทาอย่าง
ต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย กระทั่งการกระทานั้นได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิต ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่อง
ไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนอวิถีชีวิตของคนไทยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดา ประมุขแห่งรัฐ หรือ
ราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ ต่างได้มีการนาเสนอในสารคดีโทรทัศน์จีนเรื่องนี้ ด้วยประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่าง
กัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ประชาชนธรรมดา ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนอวิถีชีวิตของประชาชน
ธรรมดา อย่างการใช้ชีวิตคู่ของสามีภรรยาข้ามชาติ คือ สามีชื่อเจี๋ย เปี่ยวซุ่น เป็นคนจีนที่ทางานอยู่บริษัท เทลซัน
เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จากัด และภรรยาชื่อ อนุสรา วงก่า เป็นคนไทย ซึ่งในสารคดีเรื่องนี้มีฉากที่บอกถึงการใช้ชีวิต
ของสะใภ้ไทยที่อยู่กับพ่อแม่สามีที่เป็นคนจีน มีทั้งการทาอาหารจีน และอาหารไทย การรับประทานอาหารพร้อมหน้า
พร้อมตากัน การดูแลลูกสาวที่มีด้วยกัน และการออกไปเที่ยวทั้งครอบครัว ดังตัวอย่างคาบรรยายต่อไปนี้
“จากคนสองคนที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาให้เข้าใจกันได้ จนปัจจุบันมีโซ่ทอง
คล้องใจ การใช้ชีวิตร่วมกันของทั้งสองคนต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้าหากัน ปัจจุ บัน
ครอบครัวของอนุสราอยู่ร่วมกับพ่อแม่สามี อาหารที่รับประทานมีทั้งอาหารจีนที่สามี
คุ้นเคย และอาหารไทยที่อนุสราชอบ”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564 , 00:43:45)
จากตัวอย่างที่ยกมา เป็นการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของครอบครัวไทย-จีนที่อยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุ ข แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสะใภ้คนไทยที่อ่อนโยน มีความกตัญญู และเคารพนับถือพ่อแม่สามี ซึ่ง
สามารถทาให้ผู้ชมชาวจีนมีความรู้สึกว่า คนไทยเป็นมิตร หันหน้าเข้าหากันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ง่าย เสมือนญาติพี่
น้องที่สนิทสนม ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในสายตาคนจีน นั่นคือประเทศไทยเป็นประเทศเปิดกว้าง
และต้อนรับคนจีนอย่างอบอุ่น
2) บุตรของบุคคลสาคัญในรัฐบาลไทย ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนอวิถีชีวิต
ของอดีตบุตรของบุคคลสาคัญในรัฐบาลไทยที่ดารงชีวิตอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน นั่นก็คือ คุณ สิรินทร์ พัธโนทัย
บุตรสาวของสังข์ พัธโนทัย ผู้ที่มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในสารคดีเรื่องนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราว
ของเด็กหญิงไทยคนหนึ่งที่ถูกพ่อส่งมาเรียนที่ปักกิ่ง และกลายมาเป็นบุตรบุญธรรมของนายกรัฐมนตรีจีน โจว เอินไหล
จนกระทั่งปีนี้ เธอมีอายุ 73 ปี ใช้เวลาบั้นปลายชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเมืองปักกิ่ง (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 เพื่อนสนิทของคุณสิรินทร์ พัธโนทัย ซึ่งเป็นหลานสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล

ที่มา : ไทย-จีนพี่น้องกัน. (2563). สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน CCTV. ค้นคืนจาก
http://tv.cctv.com/2021/10/18/VIDAvEEcjofAKiSpN5osTnfe211018.shtml #Documentary

ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกันมีฉากที่ถ่ายทาในบ้านเรือนดั้งเดิมของปักกิ่ง siheyuan ที่คุณสิริ
นทร์ พัธโนทัยและลูกหลานของเธออยู่ ภายในเรือนมีสไตล์การตกแต่งแบบจีนโบราณสีแดงเป็นหลัก ซึ่งมีการนาเสนอ
ชีวิตตามปกติของเธอวันหนึ่ง เช่น มีฉากที่เธอรดน้าต้นแมงมุมในสวนหน้าบ้าน มีฉากที่เพื่อนสนิทของเธอมาเยี่ยมที่
บ้าน และมีฉากที่อยู่ด้วยกันกับลูกหลานอย่างมีความสุข เป็นต้น ทาให้ผู้ชมชาวจีนมีความรู้สึกว่า เธอได้ใช้ชีวิตเหมือน
คนปักกิ่งทั่วไป คนไทยไม่ได้แตกต่างจากคนจีนสักเท่าไหร่นัก แถมยังสนิทสนมและมีความผูกพันเหมือนญาติพี่น้องกัน
มาโดยตลอด
3) ราชวงศ์ ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
โดยทรงมีพระอาจารย์ภาษาจีนคือ ศาสตราจารย์จังยิง ประจาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 2001
ในสารคดีเรื่องนี้ พระอาจารย์ย้อนความทรงจาถึง ชีวิตในมหาวิทยาลัยของพระองค์ไม่ได้ทรงผ่อนคลายเท่าไหร่นัก ดัง
ตัวอย่างบทบรรยายต่อไปนี้
“ช่วงเช้า จะเป็น วิชาการสนทนาหรือวิช าภาษาจีนทั่วไป ส่วนช่ วงบ่ายปกติจะมี
วิชาการเขียนตัวอักษร วาดภาพหรือดนตรี ซึ่งพระองค์ทรงศึกษาซอเอ้อร์หู จะเห็นว่า
ตารางเรียนค่อนข้างแน่นมาก”
“ในตอนเช้าพระองค์จะทรงศึกษาการร้าไท้เก๊กที่นี่ หากทรงมีเวลาว่างจะทรงพระ
ด้าเนิน ทรงวิ่งออกก้าลังกาย หรือทรงพระด้าเนินชมรอบทะเลสาบเว่ยหมิง ดังนั้น
พระองค์จึงโปรดสถานที่แห่งนี้เป็นพิเศษ”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:25:53/00:27:35)
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ภาพที่ 4 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาการราไท้เก๊ก ณ ริม
ทะเลสาบเว่ยหมิง มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ที่มา : ไทย-จีนพี่น้องกัน. (2563). สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน CCTV. ค้นคืนจาก
http://tv.cctv.com/2021/10/18/VIDAvEEcjofAKiSpN5osTnfe211018.shtml #Documentary

จากตัวอย่างที่ยกมา ฉากที่นาเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทาให้ผู้ชมรับรู้ถึงชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของพระองค์ ซึ่งใช้ชีวิตแบบสามัญชนที่มีความขยันหมั่นเพียรและเรียบง่าย ไม่ต่างกับนักศึกษาจีนสักเท่าไหร่นัก ซึ่งทา
ให้ผู้ชมชาวจีนรู้สึกมีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับคนไทยมากขึ้น
ผลการวิเคราะห์ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สารคดีโทรทัศน์จีนเรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นา เสนอภาพลักษณ์ไทย
ผ่านบุคคลที่มีฐานะที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดา ประมุขแห่งรัฐหรือราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ ด้วย
ประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ต่างทาให้ผู้ชมชาวจีนมีความรู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตร เข้าหาและใช้ชีวิตอยู่
ด้วยกันได้ง่าย เสมือนญาติพี่น้องที่สนิทสนม
2.2.4 วัฒนธรรม วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทาความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่อง
ไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนอภาพลักษณ์ไทยผ่านวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน การแต่งกาย และการใช้ภาษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) อาหารการกิน อาหารการกินเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา ไม่ว่าเชื้อชาติไหนก็ย่อมมีวัฒนธรรม
การกิน มีคติความเชื่อเกี่ยวกับการกินและการประกอบอาหารด้วยกันทั้งนั้น สิ่งเหล่านี้ทาให้แต่ละชนชาติ แต่ละ
ท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนออาหาร
การกินแบบผสมผสานไทยจีน ยกตัวอย่างเช่น พ่อครัวมีชื่อเสียงที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครปฐม ไปซื้อซื้อ
วัตถุดิบและเครื่องปรุงต่าง ๆ ที่ตลาด เพื่อจัดอาหารประณีตประเภทโต๊ะจีนสาหรับงานแต่งงาน ในสารคดีเรื่องนี้มีทั้ง
การบรรยาย คาสัมภาษณ์ และรูปภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร ดังความว่า
“เจ้าสาวในงานวันนี้เป็นลูกครึ่งไทยจีน อาหารทุกจานจึงแฝงด้วยวัฒนธรรม
อาหารจีน เช่น กุ้งอบวุ่นเส้น วุ่นเส้นจะยืดยืดยาว ๆ หมายถึงถ้าแต่งงานกันแล้วจะรัก
กันนาน ๆ ต่อไปก็เป็นปลา ปลาหมายความว่าเหลือกินเหลือใช้ ……มีเมนูจานเด็ดมา
น้าเสนอซึ่งเป็นเมนูที่เขาคิดสูตรขึ้นมาเองว่า ปลาสองแผ่นดิน แถบนี้เป็นของคนไทย
แถบนี้เป็นของคนจีนมาต่อกัน ให้มาเชื่อมโยงว่าเป็นอาหารสองแผ่นดิน เหมือนพี่น้อง
กัน ปลาหนึ่ง ตั วสองรสชาติด้ วยวิ ธีการท้ าอาหารจีน และไทย เป็ นผลงานความคิด
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สร้างสรรค์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมความรู้สึกของชาวไทยและจีนเข้าไว้ด้วยกัน”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:41:30)
จากตัวอย่างที่ยกมาแล้ว บ่งบอกถึงอาหารมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมทั้งนิสัยใจคอ
ของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ การที่พ่อครัวเป็นคนเชื้อสายจีน ได้รับการอบรมสั่งสอนวัฒนธรรมอาหารจีนมาตั้งแต่เด็ก มี
จิตใจและฝีมือในการทาอาหารแบบผสมผสาน เอาสองวัฒนธรรมมารวมกันอาหาร ซึ่งทาให้ผู้ชมชาวจีนสามารถสัมผัส
ถึงภาพลักษณ์ไทยแบบสงวนความเป็นจีนแบบดั้งเดิม และเข้าหากันกับความเป็นไทยที่อพยพไปอยู่ในท้องถิ่นนั้นได้
อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ยังทาให้ผู้ชมได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายที่เป็นคติหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏในอาหารเมนู
ต่าง ๆ อีกด้วย
2) การแต่งกาย การแต่งกายถือเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่ต้องประสานทั้งอารมณ์ความรู้สึก ความถูกต้อง
และกาลเทศะตามสถานที่นั้น ๆ และการแต่งกายยังบ่งบอกถึงลักษณะนิสัย ฐานะทางสังคม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของผู้สวมใส่ด้วย
ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาเสนอการแต่งกายของบุคคลในสารคดี
ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดสูทสากลที่เป็นทางการของนักการเมืองและนักธุรกิจไทย การแต่งชุด
กีฬาของลูกหลานไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีน การแต่งเครื่องแบบไทยของครูอาจารย์ การแต่งชุดนักเรียนไทยของ
นักเรียนชั้นประถม การแต่งชุดเชฟไทยของพ่อครัวชื่อดัง การแต่งกายของนักร้องไทยวัยรุ่น การแต่งชุดไทยดั้งเดิมของ
คู่บ่าวสาว เป็นต้น ผู้วิจัยได้สังเกตว่า มีการแต่งกายของบุคคลสาคัญท่านหนึ่งที่น่าสนใจมาก นั่นก็คือการแต่งชุด “จง
ซัน” (中山装) ของท่านวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปเรชั่น จากัด ซึ่งชุด “จงซัน” ที่เขา
แต่งเป็นชุดประจาชาติจีนของผู้ชาย เป็นชุดคล้าย ๆ ชุดราชปะแตนไทย ชุดนี้เรียกว่า ชุดจงซานจวง แปลตรง ๆ คือ
ชุดแบบ ดร. ซุนยัดเซ็น ซึ่งชื่อภาษาจีนกลางคือ ซุนจงซาน (孙中山) และชุดแบบนี้มักจะเห็นอยู่บ่อยในข่าวที่ผู้นาจีน
อย่างประธานาธิบดีสีจินผิงแต่งเป็นประจา
จากการยกตัวอย่างการแต่งกายของบุคคลในสารคดีที่ปรากฏอยู่ในสารคดีโทรทัศน์จีนเรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน
ได้ทาให้ผู้ชมชาวจีนรับรู้ถึงรูปแบบและวัฒนธรรมการแต่งกายของไทย และสร้างภาพลักษณ์ของคนไทยออกมาในเรื่อง
การแต่งกายว่า คนไทยให้ความสาคัญกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สถานที่ต่าง ๆ และมีความเหมาะสม
กับกาลเทศะในการไปยังที่ต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว ชุดจีนที่นักธุรกิจไทยนิยมใส่ สามารถสร้างภาพลักษณ์ของคนไทย
ออกมาให้มีความรู้สึกอย่างใกล้ชิดกับคนจีนอีกด้วย
3) การใช้ภาษา ศิลปะ และดนตรี การเรียนภาษาจีนได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว จะนาไปสู่การเปิดและเพิ่มโอกาสในอาชีพต่าง ๆ ทาให้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนได้รับ
ความสนใจจากทั่วประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นาภาพลักษณ์ไทยผ่าน
การเรียนรู้ภาษาจีน ตัวอักษรจีนและดนตรีจีน ดังตัวอย่างเช่น ฉากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ฉากที่หลานชายทั้งสองคนของคุณสิริ
นทร์ พัธโนทัยหัดเขียนพู่กันจีน ฉากที่นักเรียนประถมของโรงเรียนเทพวิทยา เรียนทั้งภาษาจีนและร้องเพลงภาษาจีนได้
เกือบทุกคน ฉากที่ชิสา วิเศษกุล นักร้องไทยวัยรุ่นที่ร้องเพลงภาษาจีนและได้รางวัลที่หนึ่งของรายการโทรทัศน์จีน เดอะ
วอยซ์ ออฟ ไชน่า (The Voice of China) เนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจาก เติ้ง ลี่จวิน (deng lijun) เป็นต้น
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นอกจากการเรียนรรู้ภาษาและดนตรีจีนแล้ว ผู้วิจัยยังได้สังเกตฉากที่น่าสนใจมาก นั่นก็คือบุคคลในสารคดีใน
สารคดีเรื่องนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยมีชื่อภาษาจีน และมีการระบุชื่อจีนในซับไตเติ้ล ยังได้ตั้งชื่อให้ลูกหลานมีชื่อที่เป็น
ภาษาจีนอีก เช่น คุณสิรินทร์ พัธโนทัย มีชื่อจีนว่า ฉังหยวน (常媛) ลูกชายของเธอชื่อจีนว่า ฉังเนี่ยโจ (常念周)
และหลานชายของเธอมีชื่อจีนว่า ฉังเอินโจ (常恩周) และฉังซ่งโจ (常颂周) ซึ่งต่างมีความหมายว่าคิดถึง รู้บุณคุณ
และสรรเสริญอดีตนายกรัฐมนตรีจีน โจว เอินไหล
จากตัวอย่างที่ยกมา มีทั้งการเรียนภาษาจีน และดนตรีจีนของคนไทย ทาให้ผู้ชมชาวจีนสามารถเข้าถึง
ภาพลักษณ์ของคนไทยที่มีไมตรีจิตอันดีงามต่อกัน คนไทยเป็นญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทที่เปิดใจกว้างให้แก่กัน เพื่อรับ
คนจีนและประเทศจีนอยู่โดยตลอด การที่เรียนภาษาและวัฒนธรรม จะได้สื่อสารกันอย่างไร้พรมแดน ทาให้คนทั้งสอง
ประเทศมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
จากการวิเคราะห์มาสรุปได้ว่า ในสารคดีโทรทัศน์จีนเรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ได้นา เสนอภาพลักษณ์ไทย
ออกมาผ่านวัฒนธรรมอาหารการกิน การแต่งกายและการใช้ภาษา ล้วนทาให้มองเห็นทั้งส่วนที่แตกต่างกันและส่วนที่
เหมือนกันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งส่วนที่เหมือนกันทาให้คนทั้งสองประเทศเข้าหากันได้ง่าย สื่อสารกันรู้
เรื่อง และเข้าใจกันได้สนิทสนมเหมือนญาติพี่น้องกัน
จากการวิเคราะห์ตัวบทและจดบันทึกภาพที่ปรากฏในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน แสดงให้
เห็นถึงภาพลักษณ์ของคนไทย และองค์ประกอบอื่น ๆ ในสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษา
การนาเสนอภาพลักษณ์ไทยในสารคดีเรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน โดยนาเสนอผ่านเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในสารคดี 4 ประเด็น
ได้แก่ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ด้านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มี
เหตุการณ์วีรชนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ และเหตุการณ์รัฐบาลไทยส่งลูกไปเป็น
ตัวแทนในจีน ส่วนด้านขนบธรรมเนียมประเพณีมีทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ การ
แต่งงานทาให้ผู้ชมชาวจีนสามารถรับรู้ถึงภาพลักษณ์ไทยในด้านดารงรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม
ส่ว นวิ ถีชี วิ ตไม่ว่ าจะเป็ นระดั บ ประชาชนธรรมดา ลูกหลานประมุขแห่ง รัฐ หรือราชวงศ์ ต่ างทาให้ผู้ ชมชาวจี น มี
ความรู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตร เข้าหาและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ง่าย อีกทั้งยังมีด้านวัฒนธรรมอาหารการกิน การแต่งกาย
และการใช้ภาษา ล้วนสามารถมองเห็นส่วนที่เหมือนกันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ทาให้คนทั้งสองประเทศ
สื่อสารกันได้รู้เรื่อง และเข้าใจกันได้สนิทสนมเหมือนญาติพี่น้อง
3. ภาพลักษณ์ไทยในความคิดเห็นของผู้ผลิตสารคดี การแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะเป็นสิ่งสาคัญอีก
ประการหนึ่ง ของสารคดีโ ทรทั ศน์ ที่ท าให้ผู้ช มได้รับรู้ความคิดเห็น และแง่ คิด ของผู้ ผลิต จากการชมเรื่องนั้ น ๆ ใน
การศึกษาความคิดเห็นที่ปรากฏในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน พบว่า ภาพลักษณ์ไทยที่ผู้ผลิตรายการ
สารคดีเรื่องนี้ได้นาเสนอผ่านการแสดงความคิดเห็นใน 3 มิติ ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทย ความคิดเห็น
เกี่ยวประชาชนไทย และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมนต์เสน่ห์และน่าค้นหา ผู้ผลิตรายการได้บรรยายถึงภาพรวมของ
ประเทศไทย และประกอบภาพที่มีเอกลักษณ์ต่าง ๆ ของประเทศไทย ดังความว่า
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“นี่คือประเทศที่ร่้ารวยด้วยวัฒนธรรมและมนต์เสน่ห์ แนวชายฝั่งที่ทอดยาวก่อ
เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม ท้องฟ้าและทะเลสีคราม งดงามไม่เป็นรองใคร ประเทศนี้เป็นที่
รู้จักกันทั่วโลกในฐานะอาณาจักรแห่งผลไม้ มีผลไม้นานาพันธุ์ ที่ส่งกลิ่นหอม ยั่วยวน
ตลอดปี และยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะดินแดนพุทธศาสนา เปี่ยมไปด้วยความเมตตา
และความสงบสุข ท้าให้ที่นี่เป็นดินแดนที่น่าค้นหามากขึ้น”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 0:00:02)
จากตัวอย่างเป็นฉากที่บรรยายในตอนเปิดเรื่องสารคดี ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นหลัก ๆ ที่สาคัญของ
ผู้ผลิตรายการที่มีต่อประเทศไทย ทาให้ผู้ชมชาวจีนสามารถรับรู้ถึงภาพรวมของประเทศไทย และเกิดมุมมองที่กว้างขึ้น
ต่อไประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทยในภาพที่เป็นประเทศที่มีเสน่ห์และน่าค้นหา มี
วัฒนธรรมหลากหลาย และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นจุดที่น่าสนใจสาหรับชาวจีน และ
สามารถเร้าใจผู้ชมให้อยากดูสารคดีเรื่องนี้ต่อไป อีกทั้งยังมีภาพประกอบที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่
เหมือนจีน ดึงดูดให้ผู้ชมชาวจีนอยากจะไปเที่ยวที่ประเทศไทย ไม่ว่าคนที่เคยไปหรือว่าไม่เคยไปก็ตาม
3.2 คนไทยเป็นมิตรและสนิทได้ง่าย ผู้ผลิตรายการได้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุคคลสาคัญหลายคน
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยจีน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 การบรรยายแบบภาพรวม
“ส้าหรับคนจีนส่วนใหญ่ คนไทยไม่ใช่คนแปลกหน้า แต่เป็นเพือ่ นจากบ้านใกล้
เรือนเคียงที่ได้เจอกันทุกวัน”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:38:55)
ตัวอย่างที่ 2 คาสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์จางยิ่ง อาจารย์ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ตอนที่เปิดประตูต้อนรับพระองค์ ฉันรู้สึกเหมือนก้าลังต้อนรับเพื่อนเก่าที่สนิท
สนม คุ้นเคยกัน มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น การสนทนากับพระองค์เป็นไปอย่างผ่อน
คลายและเป็นธรรมชาติ ได้พูดคุยกันเรื่องการเรียนและตารางเรียน”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:25:17)
ภาพที่ 5 ปี 2019 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยภรณ์เหรียญมิตรภาพสาธารณรัฐประชาชนจีน แด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา : ไทย-จีนพี่น้องกัน. (2563). สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนCCTV. ค้นคืนจาก
http://tv.cctv.com/2021/10/18/VIDAvEEcjofAKiSpN5osTnfe211018.shtml #Documentary
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จากตัวอย่างการบรรยายและคาสัมภาษณ์ที่ยกมา เป็นการแสดงทรรศนะหรือความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาที่มี
ต่อคนไทย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดา ประมุขแห่งรัฐ หรือราชวงศ์ ซึ่งทาให้ผู้ชมชาวจีนได้ความรู้ที่เกี่ยวกับคนไทย
ในมุมมองของผู้ผลิตรายการมากขึ้น เปรียบเสมือนการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความผูกพันระหว่างคนทั้งสอง
ประเทศในมุมมองต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ไทย-จีนไปพร้อมกับผู้ผลิตรายการสารคดี
3.3 ความสัมพันธ์ไทยจีนเสมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุ ข การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ไทย-จีนที่ปรากฏอยู่ในสารคดี เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ผู้ผลิตรายการได้แสดงความคิดเห็น ดังตัวอย่างคาบรรยาย
ต่อไปนี้
“จีนไทยพี่น้องกัน คือความสัมพันธ์ที่ค่อย ๆ สะสมผ่านการเปลี่ยนแปลงและ
กาลเวลา คือความจริงใจและไว้เนื้ อเชื่อใจซึ่งกันและกันของผู้น้าทั้งสองประเทศ คือ
ความช่วยเหลือเกื้อกูล เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสบกับความยากล้าบาก คือเรื่องราว
ของความสัมพันธ์ในโลกที่แปรผัน สนิทชิดเชื้อ ดังครอบครัวเดียวกัน คือค้าอธิบาย
ความสัมพันธ์จีน-ไทยที่ชัดเจนและมาจากใจของประชาชนทั้งสองประเทศ”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:49:31)
จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างบน แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ไทยจีน ของผู้ผลิตสาร
คดีโทรทัศน์เรื่องนี้ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประชาชนทั้งสองประเทศมี
ความจริงใจและช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน เพื่อนาเสนอประเทศไทยในภาพลักษณ์เสมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขมาของ
ประเทศจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นอกจากค าบรรยายแล้ ว สารคดี โ ทรทั ศ น์ เ รื่ อ งไทย-จี น พี่ น้ อ งกั น ยั ง ได้ มี ค าสั ม ภาษณ์ จ ากพยาน
ความสัมพันธ์ไทย-จีน เช่น อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ผมคิดว่าความสัมพันธ์และความเข้าใจกันระหว่างคนไทยกับคนจีน มีมา
เป็นเวลามายาวนาน และก็จะมีต่อไป ณ โอกาสนี้ ก็อยากจะขออวยพรให้พี่น้องชาว
ไทยและชาวจี น แล้ ว ก็รั ฐ บาลของทั้ ง สองประเทศ มี ความใกล้ ชิ ด สนิ ท สนมและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเช่นที่ผ่านมา และสามารถร่วมมือกันในการพัฒนา ร่วมมือกันใน
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไป”
(ไทย-จีนพี่น้องกัน, 2564, 00:50:02)
จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างบน แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ไทย-จีนของสารคดี
โทรทัศน์เรื่องนี้ โดยผ่านบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทบทวนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจากมุมมอง
ของพยาน เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพอันลึกซึ้งและกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โดยสรุป ได้ ว่ า ผู้ ผลิ ต รายการสารคดี โ ทรทั ศน์ เรื่องไทย-จีน พี่ น้องกัน เห็น ว่า ในอดีต ประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนาน ปัจจุบันเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เป็นมิตรที่ดี จนกระทั้งเป็นพี่น้อง
ที่ดี ในอนาคต ประเทศทั้งสองจะร่วมมือกันพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางและมีศักยภาพการพัฒนาที่กว้างไกล
ผลการศึกษาภาพลักษณ์ไทยที่ผู้ผลิตรายการสารคดีเรื่องนี้ได้นาเสนอผ่านการแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏ
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อยู่ในสารคดีโทรทัศน์จีน เรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน ผู้ผลิตรายการได้นาเสนอความคิดเห็นที่น่าสนใจไว้อย่างหลากหลาย
มุมมอง ไม่ว่าการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประเทศไทย ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคนไทย และอีกทั้งยังได้แสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน ล้วนเป็นความคิดเห็น ที่แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ไทยเชิงบวก ซึ่งเป็นการสร้าง
โลกทัศน์ให้แก่ผู้ชมชาวจีนในแง่ดีและมีมุมมองที่กว้างขวาง กระตุ้นให้ผู้ชมชาวจีนใช้ข้อคิดและปฏิบัติการไปมาหาสู่กัน
กับคนไทยตามความรู้และทรรศนะที่ผู้ผลิตรายการได้นาเสนอไว้

การอภิปรายผล
จากการศึกษาภาพลักษณ์ไทยที่ปรากฏในสารคดีโทรทัศน์จีนเรื่องไทย-จีนพี่น้องกัน โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร
และการการวิเคราะห์ตัวบทของสารคดี แล้วนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า สารคดี
เรื่องนี้มีเนื้อหาที่ฉายให้เห็นภาพลักษณ์ไทย 4 ด้าน ได้แก่ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม ส่วนภาพลักษณ์ไทยที่ผู้ผลิตรายการสารคดีเรื่องนี้ได้นาเสนอผ่านการแสดงความคิดเห็นใน 3 มิติ ได้แก่
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์และน่าค้นหา คนไทยเป็นมิตรและสนิท ได้ง่าย และ ความสัมพันธ์ไทยจีนเสมือน
เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข ซึ่งความคิดเห็นทั้ง 3 มิติดังกล่าวล้วนได้บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ไทยเชิงบวกทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
สารคดีเรื่องนี้ผลิตขึ้นเพื่อให้ผู้ชมรับรู้ถึงการสถาปนาความสัมพันธ์ร ะหว่างไทย-จีนในประวัติศาสตร์และทางการทูต
และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมรับรู้ถึงเรื่องราวการสถาปนา
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในประวัติศาสตร์ และทบทวนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจากมุมมองของ
พยานแห่งประวัติศาสตร์ เพื่อนาเสนอประเทศไทยในภาพลักษณ์เสมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขของประเทศจีนมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน และกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ดังนั้น วัตถุประสงค์หลัก
ๆ ที่สาคัญ ของผู้ผลิต สารคดีโทรทัศน์เรื่องนี้ ก็คือรัฐบาลจีนมี จุด มุ่งหมายที่จะเสริมสร้างประชาสัมพัน ธ์ที่ดีให้กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และโฆษณาชวนเชื่อให้กับประเทศชาติของตน ซึ่ง ผลการศึกษาที่กล่าวข้างต้นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของสมิทธิ์ บุญชุติมา (2554) ที่กล่าวถึงการที่ประชาชนจะมีความรู้สึกนึกคิดต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ
การที่ประเทศหนึ่งจะมีภาพลักษณ์อย่างไรในความคิดของประชาชนนั้นส่วนมากจะได้รับอิทธิพลมาจากสื่อ ซึ่งสื่อ
มักจะมีส่วนอย่างมากในการทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหรือมีภาพในใจเกี่ยวกับประเทศนั้นในเชิงบวกหรือลบได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประชาชนที่ยังไม่มีประสบการณ์ตรงกับประเทศนั้น ๆ เช่น ไม่เคยไปประเทศนั้น หรือไม่
เคยพบกับคนจากประเทศนั้นมาก่อน นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับแนวคิดของอนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
(2560) ที่พบว่า การเผยแพร่ภาพของประเทศหนึ่ง ๆ ผ่านสื่อมวลชนนั้น มีนัยสาคัญต่อการประกอบสร้างภาพลักษณ์
ของประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประชากร การศึกษา ทรัพยากร
และ อื่น ๆ อีกมากมาย

ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ไทยในสารคดีโทรทัศน์จีนเรื่องไทย-จีนพี่น้องกันครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรศึกษาภาพลักษณ์ไทยในมุมมองอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมื อง การท่ องเที่ยวการศึกษา
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ให้ละเอียดมากกว่านี้ เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ไทยที่กว้างขึ้น
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2. ควรศึกษาวิเคราะห์ ภาพลักษณ์ไทยในสื่อมวลชนจีนประเภทอื่น เช่น ข่าว ภาพยนตร์ และละครโทรทั ศน์
เป็นต้นควรศึกษาวิเคราะห์ หรือศึกษาวิเคราะห์ภาพลักษณ์ไทยในสื่อมวลชนประเทศอื่น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชาวเหนือในภาพยนตร์ไทย โดยใช้การวิจัยแบบ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย ผลการวิจัยพบว่า ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้
สะท้อนให้เห็นความเป็นเหนือใน 4 ด้าน ได้แก่ วิถีชีวิต ความเชื่อและประเพณี ค่านิยม และภาษา 1) วิถีชีวิต
สะท้อนความเป็นสังคมเหนือที่มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ เรียบง่าย นิยมรับประทานอาหารท้องถิ่นของตน การแต่ง
กายแบบพื้นเมืองมักเป็นผู้สูงอายุและผู้ยึดถือความเป็นเหนือ ส่วนวัยหนุ่มสาวทั่วไปมักแต่งกายแบบพื้นเมืองในวัน
สาคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ เท่านั้น การประกอบอาชีพมีอาชีพที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม คือ ขายอาหารพื้นเมือง อาชี พที่
สัมพันธ์กับความเชื่อ คือ คนทรงเจ้า อาชีพที่สัมพันธ์กับความเป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คือพนักงาน
ต้อนรับในรีสอร์ต และอาชีพที่สัมพันธ์กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คือ อาชีพยูทูปเบอร์ 2) ความเชื่อและประเพณี
สะท้อนความเป็นสังคมเหนือที่ยังดารงรักษาความเชื่อทั้งศาสนาพุทธ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี และความเชื่อเกี่ยวกับ
เรื่องไสยศาสตร์เป็น อย่ างดี โดยชาวเหนื อยั งพึ่ งพาอาศัย ความเชื่ อเหล่ านี้ ในการแก้ปัญ หาในชีวิ ต และประเพณี
สงกรานต์ยังเป็นประเพณีสาคัญที่ชาวเหนือจะได้มีโอกาสพร้อมหน้ากันในครอบครัวอยู่ร่วมกันทาพิธี รดน้าดาหัวผู้ใหญ่
3) ค่านิยมที่สะท้อนความเป็นสังคมชาวเหนือ มีค่านิยมเกี่ยวกับความงดงามของผู้หญิงเหนือว่า ภาพลักษณ์อันดีงาม
ของสาวเหนือคือมี รูป โฉมงดงามและกิริย าวาจาเรีย บร้อยอ่อนหวาน ค่า นิ ยมเกี่ย วกับ การเลื อกคู่ครองที่ เป็น คน
กรุงเทพฯ และค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบทอดและภาคภูมิใจในความเป็นเหนือ และด้าน 4) ภาษา สะท้อนความ
เป็นเหนือจากการที่ชาวเหนือนิยมพูดภาษาเหนือในชีวิตประจาวัน และถือว่าภาษาเหนือเป็นลักษณะเฉพาะของตน
คาสาคัญ : ภาพสะท้อน สังคมชาวเหนือ ภาพยนตร์ ส้มป่อย

Abstract
This research aimed to analyze social reflections of northern people in a Thai movie called
Sompoi. A content analysis approach was applied in the study. Research findings showed that the
studied movie reflected four aspects of “northerness,” including ways of life; beliefs and traditions;
values; and dialect. 1) Ways of life, the northerness was presented as a simple life favoring local
food; the elders and the northern-lovers preferred wearing norther clothing, but the youths wore
only on special or festival days; many professions showing relevance to culture, beliefs, the
northern central of economy and tourism, and modern technology, for example – local food
sellers, the oracle, receptionists, YouTubers, respectively. 2) Beliefs and traditions, the northerness
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was shown in practices relating to Buddhism, spirits and superstition; these beliefs and traditions
were as problem solutions of northern people; Songkran was the important tradition for most
northern people being an occasion for a reunion of family members and for paying respect to
elders. 3) Northerness values, shown in the idea of beautiful and gentle northern women;
preference of a Bangkokian husband; and pride of being northern people and spirit of conservation
of the northerness. 4) Northern dialect, most northern people normally spoke the northern
dialect in their daily lives and regarded it as their unique identity.
Keywords : reflections, society of northern people, the Sompoi movie

บทนา
ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีจุดประสงค์เพื่อสนองความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ หลายเรื่องจึงสร้างสรรค์อยู่
ภายใต้เงื่อนไขของสังคม สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ และเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์และการเมือง ภาพยนตร์
เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม และเป็นผลิตผลของสังคมหนึ่ง ๆ และน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจสังคมได้ดีขึ้นด้วย
ภาพยนตร์จึงถือได้ว่าเป็นสื่อบันเทิงที่ มีบทบาทสาคัญต่อชีวิตมนุษย์มาเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จาเริญ
ลักษณ์ ธนะวังน้อย (2544, น.253) ได้กล่าวว่าการชมภาพยนตร์เป็นสิ่งบันเทิงที่ได้รับความนิยมและแพร่ขยายไปทั่ว
โลกในฐานะของการเป็นสื่อมวลชนที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด ภาพยนตร์นั้นเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็น
สภาพในสังคม กล่าวคือ ภาพยนตร์ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงอย่างเดียว แต่ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความ
เป็นลักษณะร่วมของคนใน แต่ละชนชาติ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการทาหน้าที่สื่อสาร สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้น ๆ สะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้ตกตะกอนทางความคิด ดังนั้น การชมภาพยนตร์จึงไม่ต่างจาก
การอ่านหนังสือที่มีทั้งความสนุกและความรู้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ภาพยนตร์ยังเป็นสื่อที่สะท้อนถึงบริบทของ วิถีชีวิตและ
สภาพสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างชัดเจน โดยการนาประเด็นใกล้ตัวมาเล่าเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือการเล่าเรื่องผ่าน
องค์ประกอบของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นฉาก ตัวละคร หรือแม้กระทั่งเทคนิคการถ่ายทาต่าง ๆ ก็ตาม ภาพยนตร์แสดง
บทบาทที่สาคัญสาหรับสังคม และได้รับความนิยมมากขึ้นของผู้คน ภาพยนตร์จึงมีความสาคัญมากต่อสังคม และมี
ความสัมพันธ์กับสังคมอย่างใกล้ชิด ภาพยนตร์ส่วนใหญ่สร้างจากเรื่องจริง จึงสะท้อนให้เห็นถึงภาพสังคม นอกจากนี้
จาเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย (2544, น.237) ยังได้กล่าวว่า ภาพยนตร์ไทยได้แสดงเนื้อหาและรูปแบบในลักษณะต่าง ๆ
กันตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมของช่วงเวลานั้น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สภาพของสังคมไทยได้ไป
ปรากฏอยู่ ในเรื่องราว การน าเสนอเรื่องและบุ คลิ กของตั ว ละคร การศึกษาภาพยนตร์ช่ ว ยให้ม องเห็น ภาพของ
สังคมไทยนั้น อย่างชัดเจน ดังนั้น ภาพยนตร์กับสังคมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจาก
ภาพยนตร์ในแง่มุมต่าง ๆ นั้นก็เปรียบเสมือนกับการเปิดประตูไปสู่การตระหนักรู้ในเรื่องราวของสังคมที่ถูกถ่ายทอด
เอาไว้ในภาพยนตร์
สังคมชาวเหนือเป็นสังคมรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย เป็นองค์ประกอบสาคัญและมีบทบาทสาคัญของสังคมไทย
ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเหนือถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นเอกลั กษณ์ของสังคมเหนือ ซึ่งทาให้สังคมเหนือ
ต่างจากสังคมภาคอื่น ๆ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมที่หลากหลายของภาคเหนือสามารถถ่ายทอดผ่านสื่อ
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บันเทิงไทยต่าง ๆ เช่ น ละครโทรทัศน์ วรรณกรรม หรือแม้ภาพยนตร์ ซึ่งสื่อที่กล่าวข้างต้นนั้น ผู้ผลิ ตมักดึงเอา
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสังคมชาวเหนือออกมาเผยแพร่ให้บุคคลในสังคมเข้าใจสังคมชาวเหนือได้มากยิ่งขึ้น
ภาพยนตร์ไทยที่สะท้อนสังคมชาวเหนือก็มีจานวนไม่น้อย เช่น เรื่องรักเอย (2539) เรื่องเพื่อนสนิท (2548)
เรื่อง The Melody รักทานองนี้ (2555) และเรื่องส้มป่อย (2564) เป็นต้น แต่ภาพยนตร์ดังกล่าวแต่ละเรื่องมีเวลา
ออกฉายต่างกันเกือบสิบปี และทั้งหมดเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างเก่า นอกจากนี้ จากการให้สัมภาษณ์ผู้กากับของ
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย ผู้ผลิตมีความตั้งใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสไตล์ท้องถิ่นภาคเหนือที่นาเสนอสังคม
และวัฒนธรรมเหนือ โดยนาวัฒนธรรมเหนือหลายด้านมาสร้างภาพยนตร์ (สัมภาษณ์ 2 ผู้กากับหน้าใหม่จากเรื่อง
‘ส้มป่อย’ หนังไทยที่ฉีกกฏสาวเหนือผู้อ่อนหวาน 5 พฤศจิกายน 2564 : ออนไลน์) ในตัวอย่างภาพยนตร์ส้มป่อยมี
คาแนะนาว่า “ภาพยนตร์สุดน่าฮักฉบับล้านนา” ซึ่งได้แนะนาถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่
นาเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของภาคเหนือ ภาพยนตร์ส้มป่อยดาเนินเรื่องด้วยภาษาเหนือเกือบทั้งเรื่อง
ผู้วิจัยมีความคิดว่าเป็นลักษณะเด่นที่ต่างจากภาพยนตร์ไทยที่สะท้อนสังคมชาวเหนือเรื่องอื่น ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย
เป็นภาพยนตร์แนวเหนือที่ออกใหม่และสะท้อนสภาพสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยม ฯลฯ ของชาวเหนือ โดยผ่าน
ตัว ละคร ฉาก โครงเรื่อง และเนื้ อเรื่อง ท าให้ผู้ ช มสามารถรับรู้ถึง ลั กษณะสั ง คมชาวเหนื อและวั ฒ นธรรมที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของภาคเหนือจากภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างดี
ดังนั้ น ผู้ วิจั ยในฐานะชาวต่ างชาติ ที่ศึกษาสาขาวิช าการสื่ อสารภาษาไทยเป็น ภาษาที่ สอง จึ งสนใจศึกษา
วิเคราะห์ภาพสะท้อนความเป็นสังคมชาวเหนือในสังคมปัจจุบันจากภาพยนตร์ไทย เรื่องส้มป่อย เพื่อทราบถึงสภาพ
ชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ ชาวต่างชาติเรื่องของ
สังคมชาวเหนือต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชาวเหนือในภาพยนตร์ไทย เรื่องส้มป่อย

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาภาพสะท้อนสังคมชาวเหนือปัจจุบันในภาพยนตร์ไทยที่มีตัวละครเอกเป็นชาวเหนือ
และนาเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคมของคนไทยในภาคเหนือ โดยคัดเลือกภาพยนตร์ไทยเรื่องส้มป่อย (2564) ผลิต
และจัดจาหน่ายโดย M Pictures ก้องเกียรติ โปรดักชั่น และเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ Netflix เนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง
ส้มป่อยเป็นภาพยนตร์ที่นาเสนอเนื้อหา มีตัวละคร และฉากหลักเป็ นสังคมเหนือเรื่องล่าสุดที่สามารถทาให้เห็นสังคม
ชาวเหนือในปัจจุบัน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กับสั งคม เพื่อนามาเป็น
แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเหนือและสังคมชาวเหนือ
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3. ศึกษาภาพยนตร์ไทยที่นาเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคมของคนไทยในภาคเหนือ
4. คั ด เลื อ กภาพยนตร์ ที่ มี ตั ว ละครเอกเป็ น ชาวเหนื อ และน าเสนอเกี่ ย วกั บ วิ ถีชี วิ ต และสั ง คมชาวเหนื อ
ภาพยนตร์ เรื่องส้มป่อย (2564)
5. วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชาวเหนือในภาพยนตร์ไทยเรื่องส้มป่อย
6. นาเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

นิยามศัพท์เฉพาะ
ความเป็นเหนือ หมายถึง วัฒนธรรมเหนือที่ได้สืบทอดมาอย่ างยาวนานให้คงอยู่ในบริบทสังคมปัจจุบันที่มี
ลักษณะเฉพาะในด้านต่าง ๆ หรือเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากภาคอื่นที่ทาให้ผู้พบเห็นเกิดความเข้าใจและรับรู้ตรงกันว่า
คือสิ่งที่บ่งบอกถึงภาคเหนือ เช่น ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย การประกอบอาชีพ อาหารการกิน ความเชื่อ ประเพณี
ค่านิยม และภาษาเหนือ เป็นต้น
ภาพสะท้อนสัง คมชาวเหนือปั จจุ บั น หมายถึง ลักษณะของสั งคมของกลุ่ ม ชนชาติ ที่ อาศัยอยู่ ร่ว มกัน ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบท้องถิ่นเหนือ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นต่างจาก
สังคมอื่นและสังคมสมัยก่อน ได้แก่ ภาษาพูด การประกอบอาชีพ การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ความเชื่อ อาหาร ประเพณี
และค่านิยม เป็นต้นที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์

ผลการวิจัย
ภาพยนตร์ เรื่ อ งส้ ม ป่ อ ย เป็ น ภาพยนตร์ โ รแมนติ ก คอมเมดี้ มี ตั ว ละครเอกฝ่ า ยหญิ ง ชื่ อ ส้ ม ป่ อ ยเป็ น
สาวเหนือที่ไม่อยากใช้ชีวิตที่น่าเบื่ออยู่ในบ้านเกิด อยากได้คนรักเป็นคนกรุงเทพฯ และไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพฯ ส้มป่อย
ได้พบกับหนุ่มชาวกรุงเทพฯ ชื่อแวน ซึ่งเป็นยูทูปเบอร์ทาเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หลงรักวัฒนธรรมเหนือ ส่วน
แซ้ป เป็นหนุ่มเหนืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกับส้มป่อยที่ประกอบอาชีพเป็นคนทรงเจ้ า ส้มป่อยไปปรึกษาและขอความ
ช่วยเหลือจากแซ้ปเพื่อให้แวนสนใจตน แต่แซ้ปกลับแอบชอบส้มป่อยด้วย เรื่องราวก็เกิดขึ้นระหว่างตัวละคร 3 คนนี้
การศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชาวเหนือในภาพยนตร์ไทย เรื่องส้มป่อย ผู้วิจัยพบว่า ภาพยนตร์ไทย
เรื่องส้มป่อยได้สะท้อนให้เห็นความเป็นเหนือในด้านวิถีชีวิต ด้านความเชื่อและประเพณี ด้านค่านิยม และด้านภาษา
ดังนี้
1. ด้านวิถีชีวิต การศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตของชาวเหนือในภาพยนตร์ เรื่องส้มป่อยมีเนื้อหาที่เล่าถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวเหนืออยู่ไม่น้อย ทาให้ผู้ชมได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเหนือในด้านที่อยู่อาศัยด้านการแต่ง
กาย ด้านการประกอบอาชีพ และด้านอาหารการกิน ดังต่อไปนี้
1.1 ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการดารงชีวติ ของมนุษย์ เป็นสถานที่ที่มนุษย์ได้ใช้ชวี ิต
อยู่และอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย ได้สร้างฉากที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเหนือ มีหลายฉากเป็น
หมู่บ้านและบ้านทีต่ ัวละครเอกฝ่ายหญิงชื่อส้มป่อยอาศัยอยู่ ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่อยู่อาศัยว่าเป็นบ้านทรงไทย
ภาคเหนือ และอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ดังตัวอย่างตามรูปภาพ
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ภาพที่ 1 หมู่บ้านภาคเหนือในภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย
(ที่มา :https://www.netflix.com/th/title/81511310)

ภาพที่ 2 บ้านเรือนของตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยใน
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย
(ที่มา :https://www.netflix.com/th/title/81511310)

จากตัวอย่างรูปภาพสะท้อนให้เห็นคนชนบททางภาคเหนือมักจะอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านสภาพบ้านเรือนส่วน
ใหญ่จะปลูกง่าย ๆ ตามสภาพความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย บ้านเรือนของตัวละครที่เป็นคนชนบททางภาคเหนือเป็นบ้านใต้
ถุนสูงและมีบันได หลังคาทรงสูงลาดเอียง และเป็นเรือนไม้ ตัวบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ หลังบ้าน
มีป่าไม้ ในบริเวณบ้านมีการเลี้ยงสัตว์ปีกด้วย สะท้อนให้เห็นว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบททางภาคเหนือมี
ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย การดาเนินชีวิตประจาวันขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ซึ่งใช้วัสดุสร้างบ้านเรือนที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของชนบทภาคเหนือที่มีป่าไม้จานวนมาก บ้านเรือนมักสร้างอยู่ใกล้ธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้
1.2 การแต่งกาย การแต่งกายของแต่ละชาติแต่ละกลุ่มชนเป็นสิ่งที่ช่วยทาให้เรารู้และเข้าใจวัฒนธรรมได้
ทั้งที่เป็นแบบดั้งเดิมและที่รับจากที่อื่น สาหรับในประเทศไทยแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของเครื่อ งแต่งกายที่แตกต่าง
กันออกไป การแต่งกายเป็นสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่ง ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของคนแต่ละพื้นถิ่น
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยแสดงให้เห็นถึงลักษณะการแต่งกายของชาวเหนือ ตัวละครที่เป็นชาวเหนือต่างวัยมี
การแต่งตัวที่ไม่เหมือนกัน ดังตัวอย่างตามรูปภาพ

ภาพที่ 3 การแต่งกายของกลุ่มผู้ใหญ่ภาคเหนือใน
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย
(ที่มา :https://www.netflix.com/th/title/815
11310)

ภาพที่ 4 การแต่งกายของข้าวตอก ส้มป่อยและ
วัยรุ่นทั่วไปในภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย
(ที่มา :https://www.netflix.com/th/title/815
11310)

ภาพที่ 5 การแต่งกายของแซ๊ปเมื่อเป็นคนทรงเจ้าและ
เพื่อนที่เป็นวัยรุ่นทั่วไปในภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย
(ที่มา :https://www.netflix.com/th/title/81511310)

ภาพที่ 6 การแต่งกายของพ่อส้มป่อยในภาพยนตร์
เรื่องส้มป่อย
(ที่มา :https://www.netflix.com/th/title/81511310)
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ตัวละครหญิงข้าวตอกเป็นผู้ที่ยึดถือความเป็นเหนือ ส้มป่อยเป็นผู้ที่อยากแสดงความเป็นผู้หญิงเหนือ ทั้งสอง
คนจะนุ่งผ้าซิ่น ห่มสไบ แต่งตัวด้วยผ้าเมือง สวมชุดแต่งกายสตรีแบบดั้งเดิมของภาคเหนือ แม่ของส้มป่อยนุ่งผ้าซิ่น
สวมเสื้อแขนกระบอก พ่อของส้มป่อยสวมเสื้อม่อฮ่อมและคาดผ้าขาวม้าส่วนการแต่งกายของตัวละครอื่น ๆ เช่น
ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มวัยรุ่นมักจะสวมเสื้อผ้าธรรมดาตามสมัยนิยม กลุ่มผู้ใหญ่มักจะสวม
ชุดเมืองซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของภาคเหนือ
จากการแต่งกายของตัวละครที่เป็นชาวเหนือในภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย สะท้อนให้เห็นการแต่งกายของชาว
เหนือ การแต่งกายของคนภาคเหนือที่เป็นชาวบ้านทั่วไป ชายจะนุ่งกางเกงขายาว ส่วนเสื้อก็นิยมสวมเสื้อม่อฮ่อมหรือ
เสื้อพื้นเมือง สาหรับหญิงชาวเหนือจะนุ่งผ้าซิ่นหรือผ้าถุงยาวเกือบถึงตาตุ่ม นิยมนุ่งทั้งสาวและคนแก่ ผ้าถุงจะมีความ
ประณีต งดงาม ตีนซิ่นจะมีลวดลายงดงาม ส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อคอกลม มีสีสัน ลวดลายสวยงามเช่นเดียวกัน อาจห่ม
สไบทับ และเกล้าผม ฉะนั้นเห็นได้ว่า เรื่องการแต่งกายนี้ ชาวเหนือถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ แต่ในปัจจุบั นเมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไปการแต่งกายก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย คนที่จะแต่งกายแบบดั้งเดิมก็จะเป็นผู้สูงอายุและผู้ยึดถือความเป็นเหนือ
วัยหนุ่มสาวที่แต่งกายแบบพื้นเมืองก็มีจานวนน้อยลง ซึ่งมักแต่งกายแบบพื้นเมืองในวันสาคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ
1.3 การประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพเป็นสิ่งสาคัญของมนุษย์ในการดาเนินชีวิต คนในสังคมต้องมี
อาชีพเพื่อที่จ ะเลี้ยงชีวิตตั วเองและครอบครัวได้ การประกอบอาชีพต่าง ๆ สามารถสะท้อนให้เห็น ถึงสภาพชีวิ ต
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมนั้น ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยสะท้อนภาพว่า คนในสังคมชนบททางภาคเหนือได้ประกอบ
อาชีพหลากหลาย ซึ่งมีอาชีพแบบดั้งเดิมที่ชาวเหนือได้ทากันมานาน เช่น อาชีพขายอาหารพื้นเมือง อาชีพคนทรงเจ้า
และมีการเปลี่ยนแปลงตามความเจริญก้าวหน้าของสังคม เช่น พนักงานต้อนรับในรีสอร์ต และ อาชีพยูทูปเบอร์
ดังต่อไปนี้
1) อาชีพขายอาหารพื้นเมือง ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้กล่าวถึง เพื่อนส้มป่อยเป็นเจ้าของร้านอาหาร
เปิดร้านขายลาบในหมู่บ้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ส้มป่อย : คนเรามันต้องมีเป้าหมายในชีวิต เกิดมาสวยอย่างเดียวไม่ได้นะ ดูเจ๊แหวว
สิ อยู่ร้านลาบอยู่ดี ๆ ก็ได้ผัวฝรั่งมาช่วยท้าลาบเลย
(ส้มป่อย 2564: 7′26″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือเปิดร้านขายอาหารพื้นเมือง สะท้อนให้เห็น การค้า
ขายในชนบทภาคเหนือก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ชาวเหนือนิยมทากัน การเปิดร้านอาหารก็เปิดตามที่เป็นแหล่งชุมชนหรือ
หมู่บ้าน และมักจะขายอาหารประจาท้องถิ่นของภาคเหนือ เช่น ลาบ สะท้อนให้เห็นว่าชาวเหนือประกอบอาชีพที่
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น
2) อาชีพคนทรงเจ้า ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้กล่าวถึง ตัวละครฝ่ายชายแซ๊ปประกอบอาชีพเป็นคนทรง
เจ้า หลอกลวงเงินจากชาวบ้านที่ศรัทธา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ชาวบ้าน : พี่น้องครับ ขยับเข้ามาใกล้ ๆ เอาเงินใส่ขันบูชาพ่อหม่อนกันนะครับ
(ส้มป่อย 2564: 8′35″)
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จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือประกอบอาชีพเป็นคนทรงเจ้า สะท้อนให้เห็น
สังคมชาวเหนือมีอาชีพคนทรงเจ้า ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายและสามารถทาได้หลายอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ที่ม า
ติดต่อขอความช่วยเหลือผ่าน “การเข้าทรง” ซึ่งก็คือ การติดต่อผีหรือวิญญาณผ่านคนทรงโดยทั่วไป ซึ่งร่างทรงจะ
ติดต่อกับวิญญาณ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง ตามแต่จุดประสงค์ของผู้มาติดต่อขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากสังคมชาวเหนือมีความเชื่อเรื่องผี ชาวเหนือยังพึ่งพาอาศัยกับความเชื่อเรื่องผีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงทาให้
มีอาชีพคนทรงเจ้า ซึ่งเป็นอาชีพที่สัมพันธ์กับความเชื่อ และสามารถตอบสนองความต้องการของชาวเหนือ ซึ่งชาวบ้าน
มีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้มักขอความช่วยเหลือจากคนทรงเจ้า
3) พนักงานต้อนรับในรีสอร์ต ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้กล่าวถึง ตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยไปหาตัว
ละครฝ่ายชายแวนที่ รีสอร์ตได้พบพนักงานของรีสอร์ต ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ส้มป่อย : น้องคะ
พนักงานต้อนรับในรีสอร์ต : มาเช่าห้องเหรอคะ
ส้มป่อย : น้องคะ คือพี่มาหาพี่คนที่ชื่อแวนค่ะ ที่เขาเป็นคนกรุงเทพฯ หล่อ ๆ ชอบ
สะพายกล้องเดินไปเดินมา
(ส้มป่อย 2564: 40′27″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือประกอบอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับในรีสอร์ต
สะท้อนให้เห็นว่าการประกอบอาชีพของคนในสังคมชนบททางภาคเหนือในปัจจุบันกาลังเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
การพัฒนาของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือ ทาให้มีการเปิดรีสอร์ตหรือโรมแรมเพิ่มมากขึ้น
คนรุ่นใหม่ในชนบททางภาคเหนือไม่ได้ประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมเหมือนรุ่นปู่ย่าตายายเป็นอาชีพทาไร่ทานา ก็เลือก
ประกอบอาชีพอื่นเช่น รับจ้างเป็นพนักงานต้อนรับในรีสอร์ต
4) อาชีพยูทูปเบอร์ ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้กล่าวถึง เมื่อตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยประกอบอาชีพ
สมัยใหม่ คือเป็นยูทูปเบอร์ ส้มป่อยกับเจ๊แหววก็รีวิวอาหารพื้นเมืองเหนือลาบในช่องน้องส้มป่อยคนสวย ซึ่งเป็นช่อง
ยูทูปของส้มป่อยเอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ส้มป่อย : สวัสดีพ่อ แม่ พี่ น้อง บ้านใกล้ บ้านไกล ทุกผู้ ทุกคนเลยนะคะ
เจ๊แหวว : มาเจอกับน้องส้มป่อยและเจ๊แหว
ส้มป่อย : แน่นอนค่ะ ในช่องน้องส้มป่อยคนสวยนะคะ ส้าหรับวันนี้เราสองคนจะมา
รีวิวอาหารเหนือบ้านเรา
เจ๊แหวว : ส้าหรับลาบควาย สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้้าพริกลาบของเจ๊แ หววบ้าน
คอกวัว แน่นอนค่ะ เรายังมีดีวัวขมตราเจ๊แหววบ้านคอกวัวเจ้าดังเจ้าเดิม ดีวัวขม สด ๆ
สะอาด ๆ ราคาไม่แพง เพียงขวดละสามสิบบาทเท่านั้น เรายังมีนีเลยค่ะ น้้าปลาตราเจ๊
แหววก็มีขายนะจ๊ะ ยังไม่พอ ยังมี ผงชุรสตราเจ๊แหววอีกค่ะ
(ส้มป่อย 2564: 1:56′05″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือประกอบอาชีพเป็นเป็นยูทูปเบอร์ มีช่อง ยูทูปของ
ตนเองและมีการขายของไลฟ์สดในช่องยูทูบ สะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตของผู้คนก็ได้รับอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลง
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อย่างมากจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและสังคม ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคดิจิ ทัล การสื่อสารระหว่างคนในสังคมก็สะดวก
และรวดเร็วขึ้น ซึ่งทาให้มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย คนรุ่นใหม่ของชาวเหนือก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงไม่ได้
ประกอบอาชีพดั้งเดิมเหมือนรุ่นบรรพบุรุษ แต่เลือกประกอบอาชีพใหม่ เช่น ขายของไลฟ์สด และยูทูปเบอร์ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสังคมชาวเหนือ คือ มีการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพมากขึ้น
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวสรุปได้ว่า คนในสังคมชนบททางภาคเหนือมีการประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย
และมักเกิดจากความสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น อาชีพที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม คือ ขายอาหารพื้น เมือง อาชีพที่สัมพันธ์กับ
ความเชื่อ คือ คนทรงเจ้า อาชีพที่สัมพันธ์กับความเป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คือพนักงานต้อนรับในรีสอร์ต
การประกอบอาชีพที่หลากหลายของคนในสังคมชนบทภาคเหนือในปัจจุบันทาให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
ชนบทปัจจุบันที่ต่างคนต่างก็มีวิธีการของตนในการทามาหากินเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป แต่เมื่อสังคมเปลี่ยน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในชนบททางภาคเหนือ แนวความคิดของชาวเหนือก็เปลี่ยนแปลงไป และมีอาชีพใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น เช่น ขายของไลฟ์สด และยูทูปเบอร์ เป็นต้น
1.4 อาหารการกิน อาหารการกินเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดารงชีวิตของมนุษย์ ในแต่ละภาคของ
ประเทศไทยมีความแตกต่างทางสภาพแวดล้อมและภูมิภาค รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ดังนั้น อาหารการ
กินของคนแต่ละภาคจึงต่างกันไปตามแต่วัตถุดิบที่หาง่ายในที่นั้น ๆ อาหารการกินสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในสังคม
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้กล่าวถึง ตัวละครฝ่ายชายแซ๊ปทาลาบ ส้มป่อยก็กินกับข้าวเหนียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
แซ๊ป : อะ ไหน ๆ มึงก็มาแล้ว ชิมหน่อยสิ […]
แซ๊ป : ข้าวเหนียวไหม
ส้มป่อย : มีเหรอ
แซ๊ป :มีสิ ของชอบเลยสินะ
ส้มป่อย : อร่อยมาก […]
แซ๊ป : พี่แวนเขาก็ดูดีจริงนะ เพอร์เฟ็กต์ทุกอย่างขนาดนั้น เขาจะมาชอบผู้หญิงชอบ
ลาบชอบลู่ แบบมึงเหรอ
(ส้มป่อย 2564:1:12′18″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือกาลังกินลาบและข้าวเหนี ยว สะท้อนให้เห็นว่าอาหาร
การกินของคนในชนบททางภาคเหนือสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตของคนในสังคม คนในชนบททางภาคเหนือ
นิยมอาหารท้องถิ่นของตน เช่น ลาบ และข้าวเหนียวซึ่งอาหารการกินยังคงมีลักษณะแบบพื้นเมือง
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้กล่าวถึง ส้มป่อยกับแซ๊ปเริ่มมีความชอบต่อกัน ส้มป่อยให้แซ๊ปชวนเธอไปกินลาบที่
บ้าน และเพื่อน ๆ ของแซ๊ปก็พูดล้อเล่นกับแซ๊ป ซึ่งวันที่ชวนส้มป่อยมากินลาบที่บ้านเป็น วันสาคัญที่ตัวละครคู่นี้
สามารถแสดงความชอบของกันและกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ส้มป่อย : วันพรุ่งนี้มารับกูไปกินลาบที่บ้านมึงได้ไหม […]
เพื่อนของแซ๊ป : ชวนกินลาบแล้วยังไงต่อวะ
แซ๊ป : ก็แค่นั้น
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เพื่อนของแซ๊ป : หลอกให้เขารัก แล้วไม่เอาเขาจริง หลอกให้เขาแล แต่ไม่แคร์เขา
เสียละมั้ง มันไม่จบแค่นี้นั้นนะ เอ๊ อย่าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นะพี่แซ๊ป พี่จะไปรับวันไหนหรอ
แซ๊ป : พรุ่งนี้มาช่วยกูท้าลาบได้ไหม
(ส้มป่อย 2564:1:29′35″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือชวนคนที่ตนเองชอบมากินลาบที่บ้านในวันสาคัญ
สะท้อนให้เห็นว่าชาวเหนือนิยมอาหารพื้นถิ่นของตน เช่น ลาบ ซึ่งเป็นอาหารชั้นดีข องชาวพื้นเมืองภาคเหนือ นิยมทา
เลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองในงานสาคัญต่าง ๆ และชาวเหนือมักจะทาลาบในกรณีพิเศษหรือในวันสาคัญ แสดงให้เห็นว่า
ลาบเป็ น อาหารส าคัญ ส าหรับ สั ง คมชาวเหนื อ การชวนกิน ลาบและการท าลาบสามารถบ่ ง บอกถึง ระดั บ การให้
ความสาคัญต่อสิ่งต่าง ๆ ของชาวเหนือ
2. ด้านความเชื่อและประเพณี แต่ละสังคมมีความเชื่อและประเพณีของตนเอง สังคมชาวเหนือก็มีความเชื่อ
และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยสะท้อนความเป็นสังคมเหนือมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา
พุทธความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี และความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ และชาวเหนือถือว่าประเพณีสงกรานต์เป็น
ประเพณีที่สาคัญ ดังรายละเดียดต่อไปนี้
2.1 ความเชื่อ ทัศนีย์ ทานตวณิช (2523, น. 4) กล่าวว่า ความเชื่อ คือการยอมรับนับถือว่าเป็นความจริง
หรือมีอยู่จริง การยอมรับหรือการยึดมั่นนี้อาจมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้หรืออาจไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์สิ่งนั้น
ให้เห็นจริงได้ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งความเชื่อบางอย่างอาจสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้สะท้อนให้เห็นความเชื่อในสังคมชาวเหนือ 3 ความเชื่อ คือ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ศาสนา
พุ ท ธ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งผี และความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งไสยศาสตร์ ดั ง รายละเอี ย ดต่ อ ไปนี้
1) ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย ได้กล่าวถึงตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยกับเพื่อนไปจุดธูปบูชาพระที่วัดเป็นปกติ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เจ๊แหวว : ขอให้หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ถูกหวย สาธุ
(ส้มป่อย 2564: 20′36″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือไปจุดธูปบูชาพระที่วัดเป็นปกติ สะท้อนให้เห็นว่า
ชาวเหนือมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ชาวเหนือมักไปที่วัด นาเครื่องไหว้ เช่น ธูป เทียน และดอกไม้ เป็นต้น เพื่อ
บูชาพระพุทธรูป และอธิษฐานขอพร แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันสังคมชาวเหนือยังดารงรักษาความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา
พุทธ และรุ่นหนุ่มสาวยังพึ่ง พาอาศัยศาสนาพุท ธเป็นที่พึ่ งทางใจ ชาวเหนื อจะไปที่ วัดและบูช าพระพุท ธรูปอย่า ง
สม่าเสมอ เชื่อว่าจะทาให้ชีวิตมีความสงบสุข ได้พบแต่สิ่งดี ๆ แม้มีอุปสรรคหรือประสบชะตากรรมที่ลาบากทุกข์ยาก
การบูชาพระพุทธรูปก็ช่วยให้มีกาลังใจและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้
2) ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย ได้กล่าวถึงตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยอยากมีคนรักเป็นคนกรุงเทพฯ เพื่อน
ของส้มป่อยจึงพาไปขอความช่วยเหลือจากพ่อหม่อนซึ่งเป็นผู้ที่สามารถติดต่อผีหรือวิญญาณ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ผู้ช่วยประกอบพิธี : เอาเงิน ใส่ขันบูชาพ่อหม่อนกันนะครับ พ่อหม่อนจะเข้าทรงแล้ว
เจ๊แหวว: ไป อีส้มป่อย อยากรู้อะไรไปถามพ่อหม่อนโน่นเลย พ่อหม่อนเขาบอกได้
หมด
ส้มป่อย : คือว่าหนูอยากมีแฟนเป็นคนกรุงเทพฯ หนูเลยอยากรู้ว่า เนื้อคู่หนูจะเป็น
คนกรุงเทพฯเหมือนที่หนูอยากได้ไหม
พ่อหม่อน : ผัวกรุงเทพฯเหรอ ไม่มีนะ
ส้มป่อย : หา ไม่มีผัวกรุงเทพฯ เหรอคะ
พ่อหม่อน : ผัวเฉย ๆ ก็ไม่มี ชะตาเนื้อคู่ขาดครึ่ง ผีปู่ย่าเขาตามมาเอาคืนแล้วรู้ไหม
ส้มป่อย : ตามมาเอาคืนอะไรคะ
พ่อหม่อน : ก็ที่มึงไปเยี่ยวใส่ท่าน [...]
(ส้มป่อย 2564: 8′40″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือเมื่อมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ในชีวิตประจาวันมักไปขอ
ความช่วยเหลือจากคนทรงเจ้า สะท้อนให้เห็นว่าชาวเหนือมีความเชื่อเรื่องผี ผีปู่ย่าเป็นผีบ รรพบุรุษ คอยคุ้มครองดู
ลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข มีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของคนในเรือน และลูกหลานต้องมีการบูชาบวงสรวงเซ่น
ไหว้ เพื่อไม่ให้ผีปู่ย่าเกิดความโกรธและลงโทษ การนับถือผีปู่ย่านั้นจะเป็นแบบแผนวัฒนธรรมของชาวเหนือมาแต่
โบราณ ปัจจุบันก็ยังได้รับการอนุรั กษ์สืบทอดจากชาวเหนือเป็นอย่างดี ไม่ว่าเป็นผู้สูงอายุหรือวัยรุ่น แสดงให้เห็นว่า
ความเชื่อเรื่องผียังเป็นความเชื่อสาคัญของสังคมชาวเหนือ
3) ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้กล่าวถึงตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยหลงรักแวน หนุ่มชาวกรุงเทพฯ เพื่อน
ของส้มป่อยต่างช่วยกันคิดวิธีที่สามารถทาให้แวนหลงรักส้มป่อยซึ่งเจ๊แหววได้กล่าวถึงวิธี ทาเสน่ห์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ส้มป่อย : ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะ พี่แวนต้องไปหลงรักมันแน่เลยอะ เราจะท้าไงดีวะ
เจ๊แหวว : ประเมินสถานการณ์แล้วนี่น่ะ เราคงจะเหลือแค่วิธีเดี ยวแล้วมั้งที่จะช่วย
เราได้
ส้มป่อย : วิธีไหนอีกเหรอเจ๊
เจ๊แหวว : ไปท้าเสน่ห์กัน [...]
เจ๊แหวว : ของแบบนี้จะท้าก็ต้องท้าให้มันสุด ๆ ก่อนอื่นเลยนะหนูต้องรีบไปเอาเส้น
ผมพี่แวนมาให้ได้
ส้มป่อย : เส้นผมพี่แวนเนี่ยนะ
เจ๊แหวว : ใช้ทั้งของพี่แว่นและของหนูเลยนะ [...]คนสมัยก่อนอะนะเขาเอาเส้นผม
มายัดใส่ตุ๊กตา เอาสายสิญจน์พัน ๆ ซ่อนไว้ใต้หมอนนะ
(ส้มป่อย 2564: 8′40″)
จากตั ว อย่ างข้างต้น เห็น ได้ ว่ าตั ว ละครที่ เป็ นชาวเหนื ออยากใช้วิ ธี ทาเสน่ ห์ท าให้ผู้ช ายหลงรักตนเอง
สะท้อนให้เห็นว่า การทาเสน่ห์คือทาให้เพศตรงข้ามหลงรักด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์ ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ของคน
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ชนบททางภาคเหนือก็ยังปรากฏอยู่ ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาเป็นยาวนานตั้งแต่โบราณ และคนรุ่นใหม่ยัง
ได้รับอิทธิพลความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ เมื่อชาวเหนือได้พบกับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้จะคิดใช้วิธีการทางไสยศาสตร์
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวสรุปได้ว่า สังคมชาวเหนือมีความเชื่อทั้งศาสนาพุทธ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี
และความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ ปัจจุบันนี้สังคมชาวเหนือยังดารงรักษาความเชื่อดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยชาว
เหนือยังพึ่งพาอาศัยความเชื่อเหล่านี้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
2.2 ประเพณี ประเพณีถือเป็นแบบแผนของพฤติกรรมของชุมชนหมู่ใดหมู่หนึ่งที่เป็นอย่างเดียวกันและ
สืบทอดต่อกันมานาน ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคอาจมีทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน ภาคเหนือมีประเพณี
หลายอย่างทีป่ ฏิบัตสิ ืบต่อกันมา ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้สะท้อนให้เห็นประเพณีสงกรานต์ในสังคมชาวเหนือ ได้
กล่าวถึงในช่วงสงกรานต์ตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยกับครอบครัวเข้าร่วมพิธีรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ ดังรูปภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 7 การเต็มน้าสาหรับ“รดน้าดาหัว”ใน
ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย
(ทีม่ า :https://www.netflix.com/th/title/81
511310)

ภาพที่ 8 ครอบรัวของส้มป่อยร่วมกันทาพิธี
รดน้าดาหัวผู้ใหญ่ในภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย
(ที่มา :https://www.netflix.com/th/title
/81511310)

จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าในช่วงสงกรานต์ ตัวละครที่เป็นชาวเหนือกลับ มาจากที่ต่าง ๆ และอยู่ร่วมกันทา
พิธีรดน้าดาหัวผู้ ใหญ่ สะท้อนให้เห็นว่าประเพณี รดน้าดาหัวผู้ใหญ่เป็นประเพณีที่ สาคัญในช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็ น
ประเพณีโบราณของทางเหนือ ซึ่งเป็นการขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยแล้ว ยังมี
ความหมายแฝงอีกอย่างคือ การแสดงความเคารพต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ ประเพณีรดน้าดาหัวผู้ใหญ่
ถือว่าเป็นประเพณีที่สาคัญสาหรับสังคมชาวเหนือซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ชาวเหนือให้ความสาคัญกับประเพณี
รดน้าดาหัวผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก ในช่วงสงกรานต์ คนในครอบครัวต้องกลับจากที่ต่าง ๆ มาพร้อมหน้าพร้อมตากัน
เพื่ออยู่ร่วมกันทาพิธีรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ แสดงให้เห็นว่าชาวเหนือให้ความสาคัญกับการรวมตัวของสมาชิกในครอบครัว
ในเทศกาลสาคัญ ๆ และให้ความสาคัญกับการเคารพผู้อาวุโส
3. ด้านค่านิยม ค่านิยม หมายถึงสิ่งที่บุคคลยึดถือและยอมรับกันเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกาหนดการ
กระท าของตนเอง หรือหมายถึง มาตรฐานการตั ดสิน ของบุ คคล ค่า นิยมคือวิ ธีการจัดรูปแบบความประพฤติที่ มี
ความหมายต่อบุคคล และเป็นแบบฉบับของความคิดที่ฝังแน่นอยู่ในใจ ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้สะท้อนให้เห็น
ค่านิยมของชาวเหนือในด้านค่านิยมเกี่ย วกับความงดงาม ค่านิยมเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง และค่านิยมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สืบทอดและภาคภูมิใจในความเป็นเหนือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ค่านิยมเกี่ยวกับความงดงาม ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย ได้กล่าวถึงตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยที่
ต้องการมีคู่รักเป็นคนกรุงเทพฯ ส้มป่อยก็ได้พบกับแวนหนุ่มกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นยูทูปเบอร์ที่ทาเนื้อหาเกี่ยวกับท่องเที่ยว
ที่หลงรักวัฒนธรรมล้านนา ส้มป่อยพยายามทาตัวเป็นกุลสตรีเมืองเหนือ แต่ก็ไม่สาเร็จ เพื่อนของส้มป่อยจึงพาเธอไป
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เรียนรู้วิถีของสาวที่ชื่อข้าวตอก ซึ่งเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์อันดีงามของสาวเหนือได้ดีที่สุดในหมู่บ้าน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
เจ๊แหว๋ว : งั้นมึงก็ร้องแบบว่า เป็นผู้หญิงสาวหวานสาวเหนือสิ […] งั้นมึงก็ต้องเป็น
สาวเหนือเนิบ ๆ ช้า ๆ อ่อนโยน เข้าใจไหม ส้มนี่ก็เสียดาย ใส่ชุดเมืองอย่างสวย แต่ไม่มี
ความเป็นกุลสตรีเมืองเหนือเลย […] ว่าจะรักษาภาพลักษณ์อันดีงามของสาวเหนือได้ยังไง
ข้าวตอก : […] งดงามตามฉบับผู้หญิงล้านนา แม่พี่เคยบอกว่าเกิดเป็นลูกผู้หญิงต้อง
รู้จักรักนวลสงวนตัว ท้าตัวให้มีคุณค่า ให้เขาได้เห็นว่าเราไม่ได้สวยแค่ภายนอก ความงดงาม
ของล้านนาเป็นอะไรที่อยู่คู่กับความสวยของสาวเหนือ
(ส้มป่อย 2564: 25′40″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือพยายามรักษาภาพลักษณ์อันดีงามของสาวเหนือ ซึ่งต้อง
แต่งตัวด้วยชุดเมือง และมีกิริยาที่เนิบ ๆ ช้า ๆ อ่อนโยน สะท้อนให้เห็นว่าสังคมชาวเหนือมีค่านิยมเกี่ยวกับความ
งดงามของผู้หญิงเหนือว่า ภาพลักษณ์อันดีงามของผู้หญิงเหนือคือมีรูปโฉมงดงามและกิริยาวาจาเรียบร้อยอ่อนหวาน
สวยทั้งภายนอกและภายใน
3.2 ค่านิยมเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง ในชีวิตเราการมีครอบครัว การเลือกคู่ครองมีความสาคัญมาก เพราะคู่
สมรสที่ดี จะช่วยให้ คนทั้งสองครองชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทุ กยุคสมัยย่อมมีค่านิยมการเลือกคู่ที่แตกต่าง
กัน ทุกคนในสังคมก็มีความคิดที่แตกต่างกันจึงมีค่านิยมการเลือกคู่ที่ไม่เหมือนกัน บางคนเลือกคู่เพราะความรัก บาง
คนเลือกคู่เพราะฐานะและเงินทอง เป็นต้น ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย ได้กล่าวถึงตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยอยากมี
คูร่ ักเป็นคนกรุงเทพฯ และไปใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ส้มป่อย : ก็พี่เขาหล่อ แถมเป็นคนกรุงเทพฯ ด้วยนะโว้ย
แซ๊ป : มันเกี่ยวอะไรกับคนกรุงเทพฯ วะ
ส้ ม ป่ อ ย : การที่ เ ราได้ แ ฟนเป็ น คนกรุ ง เทพฯ แบบแวนเนี่ ย มั น ดี ม ากเลยนะ
มึงลองคิดดูถ้ากูแต่งงานกับพี่แวน กูก็ต้องไปอยู่กรุงเทพฯ นาน ๆ กลับบ้านทีนี้คนก็จะมารุม
ล้อม โหน้อง กรุงเทพฯ เป็นอย่างไรบ้าง ดูผิวพรรณเขาสิ ขาวผ่องอย่างกับแม่เลี้ยงเลย
(ส้มป่อย 2564: 1:13′40″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนืออยากมีคู่รักเป็นคนกรุงเทพฯ สะท้อนให้เห็นว่า สังคมชาว
เหนือมีค่านิยมเกี่ยวกับการเลือกคู่ครองที่เป็นคนกรุงเทพฯซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี การมีคู่ครองเป็นชาวกรุงเทพฯ ก็สามารถ
ออกจากบ้านเกิดของตนและไปใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ กรุงเทพฯ ซึ่งกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวงที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนา
และมาตรฐานการครองชีพที่ดี ทาให้คนภาคอื่นมีทัศนคติที่ดีต่อกรุงเทพฯ ซึ่งมักคิดว่าชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงเทพฯ
ดีกว่าในบ้านเกิดของตน
3.3 ค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบทอดและภาคภูมิใจในความเป็นเหนือ การสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
เหนือมีความสาคัญยิ่งต่อการรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นเหนือ ซึ่งจะแสดงออกถึงวิถีความเป็นเหนือในหลาย ๆ ด้าน
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้วัฒนธรรมได้ดารงอยู่ในสังคมต่อไป
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ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อย ได้กล่าวถึงตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยกับข้าวตอกไปเรียนฟ้อนเล็บกัน เพื่อ
แสดงให้แวนหนุ่มกรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจวัฒนธรรมเหนือเห็นความเป็นเหนือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข้าวตอก : การฟ้อนเล็บ เป็นศิลปะดั้งเดิมของคนเมืองล้านนา ที่สืบทอดกันมา
ยาวนานมีความอ่อนช้อยงดงามตามแบบฉบับของคนล้านนา พี่ชายสนใจไปดูดิฉันและ
เพื่อน ๆ ไหมคะ
แวน : สนใจครับ ผมจะไปเก็บภาพด้วย
ข้าวตอก : พี่ขอยืมตัวพี่ชายเขาวันหนึ่งนะส้มป่อย พี่จะพาเขาไปเรียนรู้วิถีของ
ผู้หญิงล้านนาที่แท้จริง
ส้มป่อย : ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าส้มป่อยก็ต้องไปซ้อมฟ้อนที่นั่นเหมือนกัน
ข้าวตอก : อ้าว ส้มป่อย เธอฟ้อนเล็บเป็นด้วยเหรอ
ส้มป่อย : เป็นค่ะ
(ส้มป่อย2564: 50′44″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือเรียนฟ้อนเล็บกัน มีภาคภูมิใจในการแสดงให้คนภาค
อื่น สะท้อนให้เห็นว่าฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคเหนือ ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และ
ในปัจจุบันยังได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ชาวเหนือมีค วามภาคภูมิใจกับความเป็นเหนือ ซึ่งนิยมแสดงวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตนให้คนภาคอื่นเห็น
4. ภาษา ภาษาถิ่นของภาคเหนือ เรียกว่า คาเมือง ซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือ
ตอนบน มักจะพูดกันมากใน เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่านและแม่ ฮ่องสอน ทั้งหมด 8 จังหวัด
ในภาคเหนือ (ปิยะวัติ วังซ้าย สมเกียรติ รักษ์มณี , 2557 น. 86) ภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดลาพูน ตัวละครที่เป็นชาวเหนือต่างก็พูดภาษาเหนือ ภาพยนตร์เรื่องนี้พูดภาษาเหนือเกือบทั้งเรื่อง ภาพยนตร์
เรื่องส้มป่อย ได้กล่าวถึงตัวละครเอกฝ่ายหญิงส้มป่อยไปพบกับตัวละครเอกฝ่ายชายแวนที่ริมแม่น้า และส้มป่อยก็พูด
กลอนภาษาเหนือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ส้มป่อย : นกน้อยลอยอยู่บนฟ้า นกการ้องอยู่บนดอย ส่วนนกตัวนี้เป็นนกตัวน้อย ๆ
เฝ้ามองเฝ้าคอย เมื่อไรพี่จะมองกลับมา
แวน : อยู่ดี ๆ ท้าไมมาพูดกลอนอะไรแบบนี้ครับ
ส้มป่อย : ค้าเมือง ถ้าคนเหนือไม่พูดแล้วใครจะพูดล่ะคะ
แวน : ส้มป่อยนี่ดูภูมิใจกับความเป็นภาคเหนือจังเลยนะ
ส้มป่อย : ภูมิใจมากเลยค่ะ
(ส้มป่อย 2564: 41′54″)
จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าตัวละครที่เป็นชาวเหนือพูดกลอนภาษาเหนือและได้บอกว่า คาเมือง ถ้าคนเหนือ
ไม่พูดแล้วใครจะพูด เพื่อแสดงถึงความเป็นเหนือ สะท้อนให้เห็นว่า ชาวเหนือนิยมพูดภาษาเหนือหรือ คาเมืองใน
ชีวิ ต ประจ าวัน ไม่ ว่า สื่ อสารกับ คนภาคเหนื อหรือคนต่ า งถิ่น ปั จ จุบั น ผู้ คนเริ่มให้ความสนใจและความสาคัญ กับ

760

วัฒนธรรมท้ องถิ่นมากขึ้นภาษาเป็น สัญลั ก ษณ์ ของคนในแต่ล ะท้องถิ่นซึ่ง การพูด ภาษาเหนือถือว่ าเป็ นการแสดง
เอกลักษณ์ของชาวเหนือ

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจั ย เรื่อง“ความเป็ น เหนื อ ”: ภาพสะท้ อนสั ง คมชาวเหนื อปั จ จุบั น ในภาพยนตร์ไ ทย เรื่องส้ ม ป่อย มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชาวเหนือในภาพยนตร์ไทย เรื่อ งส้มป่อย สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมชาว
เหนือปัจจุบันใน 4 ด้าน ได้แก่ วิถีชีวิต ความเชื่อและประเพณี ค่านิยม และภาษา ผลการวิจัยทาให้เห็นว่าสังคมชาว
เหนือปัจ จุ บัน ยัง รักษาวิ ถีชีวิ ตที่ เป็น เอกลั กษณ์ และความเป็น เหนื อไว้ เช่น ที่ อยู่ อาศัยปลู กง่ ายเป็น บ้า นใต้ ถุน สู ง
ชาวบ้านนิยมอาหารและการแต่งกายพื้นเมือง นิยมพูดภาษาเหนือในชีวิตประจาวันเพื่อแสดงความเป็นเหนือ และยัง
ดารงรักษาประเพณีสงกรานต์ ความเชื่อศาสนาพุทธ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี และความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์
ได้เป็นอย่างดี และยังมีค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบทอดและภาคภูมิใจในความเป็นเหนือ การพัฒนาทางสังคมและ
เศรษฐกิจทาให้มีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาสร้างอิทธิพลให้กับสังคมชาวเหนือ เช่นการแต่งกายของรุ่นหนุ่มสาวทั่วไปมักแต่ง
กายตามสมัยนิยม ส่วนการประกอบอาชีพของรุ่นหนุ่มสาวมักเลือกประกอบอาชีพสมัยใหม่ที่สัมพันธ์กับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และอาชีพที่สัมพันธ์กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของกาจร หลุยยะพงศ์ (2556, น. 2-4) ภาพยนตร์เป็นปฏิบัติการสังคมและวัฒนธรรม ภาพยนตร์ในฐานะภาพ
สะท้อนสังคม ภาพยนตร์จะเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนความเป็นไปในสังคม ในทางกลับกัน ภาพยนตร์คือการ
ประกอบสร้างความเป็นจริง สามารถประกอบสร้างความหมายใหม่ขึ้นได้ตามแต่ว่าใครจะเป็นผู้กาหนด นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาภัทร เทศหมวก (2549) ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวเหนือในเรื่องสั้นของมาลา คาจันทร์
ผลการวิจัยพบว่า ด้านวิถีชีวิตสะท้อนให้เห็นคนชนบททางภาคเหนือจะอยู่รวมเป็นหมู่บ้าน สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่
จะปลูกง่าย ๆ ตามสภาพความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชาวเหนือนิยมรับประทานข้าวเหนียว ลาบ น้าพริกผักจิ้ม แกง และ
เมี่ยง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดก็เป็นอาหารท้องถิ่นของภาคเหนือ และการประกอบอาชีพของคนชนบททางภาคเหนือมี
หลากหลายอาชีพ ซึ่งแต่ละอาชีพเป็นอาชีพที่เรียบง่าย เช่น อาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ หาของป่า เป็นต้น แต่ก็มี
การเปลี่ยนแปลตามกาลเวลาและเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น อาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้าง เป็นต้น ด้านวัฒนธรรม
สะท้อนให้เห็นถึงคนชนบททางภาคเหนือมีความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ และยังรักษาประเพณีปีใหม่ สงกรานต์ และชาวเหนือพูดภาษาท้องถิ่นเหนือ ซึ่งเป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาภาพลักษณ์ของผู้หญิงเหนือในภาพยนตร์ เรื่องส้มป่อย
2. ควรศึกษาภาพสะท้อนสังคมชาวเหนือในสื่อบันเทิงไทยต่าง ๆ เช่น ละครโทรทัศน์ และวรรณกรรม เป็นต้น
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การเปรียบเทียบภาพแทนของผู้หญิงในนวนิยายย้อนเวลาเรื่อง บุพเพสันนิวาส
The comparison of representations of women in the periodical novel
Buppesanniwas
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บภาพแทนของผู้ ห ญิ ง ในนวนิ ย ายย้ อ นเวลา เรื่ อง
บุพเพสันนิวาส โดยศึกษาจาก ตัวละครเอกที่ชื่อ เกศสุรางค์หรือการะเกด และใช้ทฤษฎีภาพแทนเป็นหลัก ผลการวิจัย
พบว่า ภาพแทนผู้หญิงในปัจจุบันและอดีตในนวนิยายย้อนเวลาเรื่อง บุพเพสันนิวาสมีทั้งความเหมือนและ
ความแตกต่างกัน สามารถแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ รูปลักษณ์ ความสามารถ นิสัยและบทบาท ภาพแทนของผู้หญิงด้าน
รูปลักษณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างให้ความสาคัญกับเรื่องความงามของรูปร่างหน้าตา โดยภาพแทนของผู้หญิงใน
ปัจจุบัน คือ ผู้หญิงที่มีรูปลักษณ์ไม่สวยงามสามารถปรับเปลี่ยนให้สวยงามได้ แต่ภาพแทนของผู้หญิงในอดีต ผู้หญิงที่มี
รูปลักษณ์สวยงามแล้วยังต้องรู้จักบารุงรักษาความงามให้คงอยู่ ภาพแทนของผู้หญิงด้านความสามารถ พบว่า ผู้หญิง
ในอดีตเป็นแม่เรือนต้องรู้จักทางานบ้าน แต่ในปัจจุบัน ผู้หญิงมีความสามารถทางการบ้านการเรือนและมีความรู้เพื่อ
การประกอบอาชีพ ภาพแทนของผู้หญิงด้านลักษณะนิสัย พบว่า ผู้หญิงปัจจุบันเป็นผู้หญิงทั้งมีจิตเมตตาและกล้าหาญ
แต่ผู้หญิงในอดีตเป็นคนที่เรียบร้อยและความอ่อนแอ ส่วนภาพแทนของผู้หญิงด้านสถานภาพทางสังคม ผู้หญิงในอดีต
เป็นแม่เรือนที่ดูแลงานบ้านงานเรือนภายในครอบครัว แต่ผู้หญิงปัจจุบันเป็นแม่เรือน และเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสใน
การศึ กษา ความแตกต่ า งของภาพแทนผู้ หญิ ง เหล่ า นี้เกิด จากความเปลี่ ยนแปลงทางด้า นการเมื อง สภาพสั ง คม
การศึกษา และทัศนคดีที่ต่อผู้หญิงของคนในสังคมไทย
คาสาคัญ : ภาพแทน นวนิยายย้อนเวลา บุพเพสันนิวาส

Abstract
This research aimed to comparatively analyze representations of women, focusing on the
protagonist called Gate-su-rang or Gala-kate, in the periodical novel called Buppesanniwas by
representation theories. It was found that representations of a woman at present versus in the
past were both the same and different in four aspects, including appearances; abilities; characters;
and roles.
For the appearance, both women in the past and at present prioritized countenance
beauty. The present woman, though unattractive, was able to adjust her beauty; while the woman
in the past, though attractive, still had to nourish her beauty. On the ability aspect, representations
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of the woman in the past focused on a capable housewife; while the present woman was both
efficient in household management and profession. For the character aspect, the present women
were compassionate and brave; however, the woman in the past were polite and delicate. For
social status, the woman in the past mainly involved with her household duties, yet the present
one held both roles dealing with housework and taking educational opportunities. Eventually, the
differences of stated representations of women were fruitfulness of political; social; educational
changes and progressive attitudes toward women in Thai society.
Keywords : representations, periodical novel, Buppesanniwas

บทนา
นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี เนื้อหาในนวนิยายใกล้เคียงกับความเป็นจริงในสังคมจริง ดังที่
สมเกียรติ รักษ์มณี (2558, น. 2) กล่าวว่า นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องแต่ง จาลองภาพชีวิตจริงของมนุษย์
ในสังคมแง่มุมหนึ่งหรือหลายแง่มุมมาเผยแพร่ให้คนในสังคมได้รับรู้ เสมือนหนึ่งว่าเป็นเรื่องจริง เนื้อเรื่องของนวนิยาย
จึงมีทั้งในแง่มุมที่งดงาม โหดร้าย หดหู่ แช่มชื่น ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวละคร
นวนิยายประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ ได้แก่ แก่นเรื่อง โครงเรื่ อง ตัวละคร ฉาก และบรรยากาศ และ
ตัวละครเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด เพราะว่าตัวละครเป็นผู้ที่แสดงพฤติกรรมและสนทนาต่าง ๆ ให้ผู้อ่านมี
ความประทับใจต่อวรรณกรรม ดังที่ วนิดา บารุงไทย (2544, น. 13) กล่าวว่า ตัวละครนับว่าเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
และความประทับใจของผู้อ่านได้มากกว่าส่วนอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะตัวละครเป็นผู้ที่แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ หรือเป็นผู้ทาให้
เกิด เหตุ การณ์ ผั น แปรหรือเกิด ปมความขัด แย้ ง ขึ้ น ท าให้การผู ก เรื่องเป็ น ไปอย่ า งน่ า สนใจและน าไปสู่ จุ ด หมาย
ปลายทางได้ในที่สุด และอิงอร สุพันธุ์วณิช (2554, น. 122) ยังกล่าวถึงบทบาทและความสาคัญของตัวละครว่า
ตัวละครยังมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทาของผู้อ่านจนเกิดการแต่งกายเลียนแบบอีกด้วย แม้กระทั่งตัวละครที่มี
ภาพลักษณ์เพียงด้านเดียวก็อาจจะเป็นตัวละครที่ติดปากและอยู่ในความทรงจาของผู้อ่านได้
ถึงแม้ว่านวนิยายมีหลายประเภท อย่างเช่น นวนิ ยายเชิงชีวประวัติ นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ และนวนิยาย
ล้อเลียน เป็นต้น แต่ในทั้งหมดเหล่านี้ นวนิยายย้อนเวลาเป็นนวนิยายที่มีแก่นเรื่องที่แตกต่างกับนวนิยายประเภทอื่น
อย่างชัดเจน คือ นวนิยายย้อนเวลามักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวละครสาคัญเดินทางข้ามไปยังอดีต แกนเรื่องมักเป็น
เรื่องราวความรัก ในนวนิยายย้อนเวลา ตัวละครมักจะเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือพบสิ่งมหัศจรรย์ จนย้อนเวลาไปถึงอดีต
แต่การข้ามเวลาเพียงแต่เป็นการเริ่มต้นของเรื่องราว ทาให้ตัวละครเผชิญเรื่องต่าง ๆ ที่สนุกสนานและตื่นเต้น จนทา
ให้ผู้ชมได้รับความบันเทิง และสามารถได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม การใช้ชีวิต การแต่งกาย อาหารการกิน ที่อยู่
อาศัย และประเพณีของสมัยใดสมัยหนึ่งด้วย
บุพเพสันนิวาส เป็นนวนิยายของรอมแพง เป็นนิยายที่สร้างชื่อเสียงให้กับรอมแพงมากที่สุด มีการสร้างเป็น
ละครโทรทัศน์ชื่อเดียวกันในปี 2561 และได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก เรตติ้งเฉลี่ยทั้งเรื่อง 15 ตอนอยู่ที่
13.384 จานวนคนดูเฉลี่ยถึง 8,779,000 ล้านคน (ปณชัย อารีเพิ่มพร. 2561) นางเอกชื่อ เกศสุรางค์ เป็น หญิงสาวที่
อ้วนแต่มีความรู้ถูกรถชนจนวิญญาณได้เข้ามาอยู่ในร่างกายของแม่การะเกด ซึ่งเป็นหลานของออกญาโหราธิบดีในสมัย
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อยุธยา เป็นผู้หญิงที่โหดร้าย และได้หมั้นกับหมื่นสุนทรเทวา บุตรชายของออกญาโหราธิบดี หลังจากที่เกศสุรางค์ได้
ย้อนเวลาไปใช้ชีวิตในอดีต ก็ได้พบเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนุกสนานหลากหลาย จนทาให้มีผู้ชมติดตามเป็นอย่างมาก ใน
เรื่อง บุพเพสันนิวาสไม่เพียงแต่ได้สะท้อนให้เห็นสังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา หากแต่ลักษณะโครงเรื่องย้อนเวลา
ยังทาให้ตัวละครปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับตัวละครอดีต จึงสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนไทย
และสภาพสังคมไทยที่แตกต่างด้วย
ลักษณะของนวนิยายย้อนเวลาทาให้ตัวละครต้องมีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีลักษณะทั้งเป็นปัจจุบันและอดีต ดังนั้น
ผู้หญิงในนวนิยายย้อนเวลาสามารถเป็นภาพแทนที่ถ่ายทอดความแตกต่างระหว่างผู้หญิงปัจจุบันกับผู้หญิงอดีตได้
อย่างชัดเจนโดยผ่านการใช้ภาษา ความคิด และพฤติกรรมต่าง ๆ โดยภาพแทนเป็นผลผลิตจากทั้งความคิดและภาษา
ดังที่สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (2548, น. 23) ได้อธิบายความหมายของภาพแทนว่า ภาพแทน representation ใน
ภาษาอังกฤษได้มีการนาเสนอแนวคิดที่อาจจะไม่สามารถแปลความหมายออกมาว่าเป็นแค่ ภาพแทน เนื่องจากคาว่า
ภาพแทนอาจอธิบายได้เพียงว่าเป็น ผลผลิตหรือวัตถุสาเร็จเท่านั้น แต่คาว่า representation ยังหมายรวมไปถึง
กระบวนการนาเสนอด้วย ดังนั้น จึงสามารถแปลออกมาได้ว่า การนาเสนอภาพแทน คาว่า ภาพแทนจึงมีความหมาย
นัยยะที่ซับซ้อนมาก ภาพแทนในวรรณกรรมจึงไม่ใช่ภ าพแทนของความเป็นจริงในอุดมคติ หากแต่เป็นภาพแทนจาก
มุมมองของผู้เขียน ผู้แต่งหรือผู้สร้างโดยเฉพาะ ซึ่งมักมีความเกี่ยวพันกับกรอบวาทกรรม ตัวละครย้อนเวลาเป็น
ตัวละครที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันกับตัวละครในนวนิยายทั่วไป พวกเขาสามารถสะท้อนให้เห็นภาพแทนของ
ตัวละครของยุคสมัย ที่แตกต่างกันได้ อย่า งชัดเจน เพราะว่า ผู้เขีย นกาหนดสร้างขึ้นจากความคิด และวาทกรรมที่
แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยเลือกศึกษาภาพแทนผู้หญิงในนวนิยายย้อนเวลาโดยศึกษาเกศสุรางค์หรือการะเกด นางเอกที่
ย้อนเวลาในนวนิยาย บุพเพสันนิวาส เพราะเป็นนวนิยายย้อนเวลาที่ได้ รับความนิยมและสามารถสะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในสังคมปัจจุบันและสมัยอยุธยา
ที่ผ่านมา การศึกษาที่เกี่ยวกับภาพแทนของผู้หญิงมีมากมาย เช่น ภัทรศศิร์ ช้องเจิม (2559) ศึกษาเรื่อง ภาพ
แทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney princess เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา (2562) ศึกษาเรื่อง ภาพแทนของความเป็นเพศ
หญิงในหนังสือนิทานภาพสาหรับเด็ก และละอองดาว จิตต์พิริยะการ (2562) ศึกษาเรื่อง หญิงม่าย : ภาพแทนนางเอก
ชายขอบในนวนิยายไทยร่วมสมัยเป็นต้น แต่ยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับภาพแทนของผู้หญิงในนวนิยายย้อนเวลา
ผู้วิจัยในฐานะชาวต่างชาติที่ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเป็นภาษาที่สองจึงสนใจศึกษาภาพแทนของผู้หญิงในนวนิยาย
ย้อนเวลา เรื่อง บุพเพสันนิวาส เนื่องจากนวนิยายย้อนเวลาสามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภาพ
แทนของผู้หญิงโดยผ่านตัวละครที่ย้อนเวลา ทาให้ผู้อ่านได้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของภาพแทนผู้หญิงที่ปรากฏในนว
นิยายย้อนเวลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพแทนของผู้หญิงในนวนิยายย้อนเวลาเรื่อง บุพเพสันนิวาส

ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัยนี้ คือ นวนิยาย บุพเพสันนิวาส (2561) ของ รอมแพง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 61 สานักพิมพ์แฮป
ปี้ บานานา
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะห์ตัวบทนวนิยาย
(Textual Analysis) โดยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับภาพแทน ทฤษฎีสตรีนิยม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพแทนในวรรณกรรมเพื่ อ
นาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
2. ศึกษาประเภทของวรรณกรรมไทย คัดเลือกศึกษานวนิยายย้อนเวลา เนื่องจากนวนิยายย้อนเวลามีลักษณะ
ที่แตกต่างกับนวนิยายอื่น สามารถแสดงให้เห็นลักษณะสังคมที่แตกต่างกัน
3. คัด เลือกนวนิ ยายย้ อนเวลา เรื่อง บุพเพสัน นิวาส เพราะเป็นนวนิยายย้อ นเวลาที่ได้รับความนิย มและ
สามารถสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในสังคมปัจจุบันและสมัยอยุธยา
4. วิเคราะห์ภาพแทนของผู้หญิงโดยเลือกศึกษาเกศสุรางค์หรือการะเกด นางเอกที่ย้อนเวลาของนวนิยาย
บุพเพสันนิวาส เนื่องจากนางเอกในเรื่องนี้เป็นตัวละครมีลักษณะทั้งปัจจุบันและอดีต ทาให้เห็นภาพแทนของผู้หญิงใน
ต่างยุคสมัยได้อย่างชัดเจนมาก
5. วิ เคราะห์เปรียบเทีย บภาพแทนของผู้ หญิง ก่อนย้ อนเวลากับหลั งย้ อนเวลาในนวนิย ายย้อนเวลา เรื่อง
บุพเพสันนิวาส
6. นาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ภาพแทนของผู้หญิงจากตัวละครเกศสุรางค์ ตัวละครหญิงก่อนย้อนเวลาและเกศสุรางค์
หรือการะเกด ตัวละครหญิงหลังย้อนเวลาเพื่อเปรียบเทียบภาพแทนของผู้หญิงในแต่งยุคสมัย โดยเปรียบเทียบในด้าน
รูปลักษณ์ ความสามารถ ลักษณะนิสัย และสถานภาพทางสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ภาพแทนของผู้หญิงด้านรูปลักษณ์ รูปลักษณ์ หมายถึง ลักษณะร่างกายที่เห็น ถือว่าเป็นลักษณะที่
ชัดเจนและโดยตรงที่สุดของคนใดคนหนึ่ง ภาพแทนของผู้หญิงด้านรูปลักษณ์ในเรื่อง บุพเพสันนิวาส นาเสนอผ่าน
รูปลักษณ์ของผู้หญิงในปัจจุบัน และรูปลักษณ์ ของผู้หญิงในอดีตที่มีความแตกต่างกัน ตัวละครปัจจุบันจะเป็นคนที่
ไม่ได้โดดเด่นในรูปลักษณ์ แต่มีความสามารถ และเมื่อย้อนเวลาไปอยู่ในสังคมอดีตยัง ได้รักษาความสามารถต่าง ๆ
ก่อนย้อนเวลาด้วย ส่วนตัวละครอดีตจะเป็นผู้ที่มีรูปลักษณ์งดงาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 รูป ลั กษณ์ ของผู้ หญิ ง ในปั จ จุ บั น ผู้ ห ญิ ง ในปั จ จุ บั น คือ ตั ว ละครที่ ชื่ อ เกศสุ รางค์ ในเรื่อ ง
บุพเพสันนิวาส กล่าวถึง เกศสุรางค์เป็นหญิงสาวที่ไม่สวยงามทั้งหน้าตาและรูปร่าง ซึ่งหน้าอวบกลมจนทาให้ตาสองชั้น
ของเธอแทบเป็นชั้นเดียว ใต้คางสะสมไขมันเป็นชั้น ๆ ถึงแม้ว่าเกศสุรางค์ก็แต่งหน้าบ้าง แต่ก็ไม่ได้ทาให้ ดูสวยขึ้น ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ลูกสาวของเธอคนนี้ไม่เคยท้าสิ่งใดให้หนักใจหรือผิดหวัง เว้นเพียงเรื่องเดียว
คือรูปร่างหน้าตาที่ผิดพ่อผิดแม่ไปไกล วงหน้าขาวนั้นอวบกลมจนตาสองชั้นแทบ
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จะเป็นชั้นเดียว คิ้วเข้มแม้เรียวสวยก็ไม่ได้ท้าให้ดูดีขึ้น เมื่อมีแก้มหนาอวบแดงก่้า
อยูเ่ สมอ พร้อมใต้คางที่สะสมไขมันเป็นชั้น ๆ
ใบหน้ า ที่ เคยแต่ ง แต้ ม ด้ ว ยเครื่อ งส้ า อางอยู่ ไ ม่ กี่หนก็มี อั น ต้ องยอมแพ้ ไ ป
เพราะความมันย่องที่มาเยือนเพียงผ่านไปไม่กี่นาทีจนท้าให้ดูสวยสยองยิ่งกว่าเดิม
จะเคราะห์ดีหน่อยก็ตรงที่ไม่สิวฝ้าราคีใด ๆ มากรายกล้้าหากแต่ก็ยากที่จะท้าให้ ดู
ดีขึ้นมาได้
(บุพเพสันนิวาส , 2561: 8)
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า เกศสุรางค์เป็นภาพแทนของผู้หญิงปัจจุบันที่มีรูปลักษณ์ไม่
สวยงาม แต่มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนให้สวยงามขึ้น ภาพแทนดังกล่าวนี้ได้นาเสนอผ่าน
พฤติกรรมของเกศสุรางค์เคยแต่งหน้าด้วยเครื่องสาอางต่าง ๆ เพื่อทาให้ตัวเองสวยขึ้น ซึ่งเป็นภาพแทนที่เกิดจากวาท
กรรมเรื่องเครื่องสาอางที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้หญิงสวยขึ้นมากได้และจากความคิดของคุณแม่ของเกศสุรางค์คิดว่าทุกอย่างที่
เกศสุรางค์ทาดีพร้อมแล้ว ยกเว้นหน้าที่ไม่สวยงามของเกศสุรางค์ ทาให้ คุณแม่ของเกศสุรางค์หนักใจมาก จึงสามารถ
เห็นได้ว่า ในสังคมปัจจุบัน ถึงแม้ว่าผู้หญิงอาจเป็นคนที่มีความสามารถ แต่คนในสังคมก็ให้ความคาดหวังกับผู้หญิงว่า
ควรมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เพราะว่าความสวยงามของผู้หญิงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการรับความชื่นชมจากคนในสังคม
1.2 รูปลักษณ์ของผู้หญิงในอดีต ผู้หญิงในอดีต คือ ตัวละครที่ชื่อแม่การะเกด ตัวละครแม่การะเกด
ในที่ นี้ เ ป็ น ตั ว ละครที่ มี วิ ญ ญาณของเกศสุ ร างค์ ตั ว ละครจากปั จ จุ บั น ที่ ใ ช้ ร่ า งกายของแม่ ก าระเกด ในเรื่ อ ง
บุพเพสันนิวาส กล่าวถึงเมื่อวิญญาณของเกศสุรางค์เข้ามาอยู่ในร่างกายของแม่การะเกด เกศสุรางค์สังเกตว่า
ตัวเองเปลี่ยนเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสวยงาม มีดวงตากลมโตและเป็นสองชั้นด้วย จมูกโด่ง ผิวขาว ผมยาว ซึ่งเป็น
ผู้หญิงที่มีลักษณะงดงามแตกต่างกับตัวตนคนเดิมเป็นอย่างมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เมื่อมองกระจกทองเหลืองตรงหน้าก็พบกับดวงตากลมโตที่สบประสานมาจน
เธอต้องโน้มหน้าเข้าไปมองตัวเองในตอนนี้ให้ชัดตาอีกครั้ง วงหน้าผุดผาดงดงาม
ไปทุกสัดส่วนนั้นงามจนชวนตะลึง คิ้วเรียวรับกับดวงตาโตเปลือกตาสองชั้นชัด
เหมือนถูกกรีดมา ขนตางอนยาวเป็นแพท้าให้ดูหวานจนแทบหยาดหยด และแวว
ตาใสเป็นประกายเด่นชัดแป๋วแหววทั้ง ๆ ที่กระจกทองเหลื องแจ่มชัดสู้กระจกใน
ยุคของเธอไม่ได้เลย
จมูกโด่งได้รูปกับริมฝีปากอิ่มตึงแทบปริดูยั่วยวนอยู่ในที ฟันขาวสวยนี่ก็ผิด
แปลกไปจากคนอื่นที่เธอเพิ่งพบเห็นเมื่อครู่ ลูกคางกลมกลึงเสริมให้วงหน้านั้น
งดงามแทบลืมหายใจ ที่ดูขัดตาเธอเห็นจะเป็นทรงผม เพราะปีกผมที่ถูกกันรอบ
เห็นรอยชัดจนดูตลก ความยาวประบ่านั้นก้าลังดีเมื่อเอามือจับก็รู้สึกว่าจะเหนียว
เล็กน้อย ทว่ามีกลิ่นหอมตุ ๆ เก่า ๆ คล้ายยามที่เธออยู่ในห้องพระที่บ้าน สวย
แบบโบราณ สวยเด็ดขาด สวยสุดใจ ใช้ได้หมดส้าหรับสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้า
(บุพเพสันนิวาส , 2561: 44)
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นการบรรยายลักษณะหน้าตางดงามตามอย่างที่คนส่วนใหญ่คาดหวัง เช่น
ตาโต เปลือกตาสองชั้น ขนตายาว จมูกโด่ง ริมฝีปากอิ่ม ฟันขาว และผมยาวประบ่า สามารถสะท้อนให้เห็นรูปลักษณ์
ที่สวยงามของผู้หญิงในสมัยเก่า คือ มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม และต้องรู้จักกันเก็บให้งดงามเรียบร้ อย ดังเช่น เมื่อเกศสุรางค์มอง
กระจกก็เห็นผมของตัวเองมีปีกผมที่ชัดเจนและผมก็ไม่ยาวเกินไป มีความยาวถึงประบ่าพอดี และต้องใช้สิ่งที่มีความ
เหนียวและหอบมาช่วยแต่งผมด้วย เพื่อทาให้ตัวเองดูสวยขึ้น
สรุปได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงด้านรูปลักษณ์สามารถสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่า ในสังคมอดีตหรือสังคม
ปัจจุบันต่างก็ให้ความหวังต่อความสวยงามของผู้หญิงเป็นอย่างมาก ภาพแทนดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากระบบสังคมไทย
ในอดีตเป็นสังคมปิตาธิปไตย ซึ่งจะถือผู้ชายเป็นใหญ่ และสามารถมีภรรยาหลายคน ความสวยงามของผู้หญิงถือว่า
เป็นเครื่องมือที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชาย จนทาให้ตัวเองสามารถได้รับความสนใจและความรักของผู้ชายมากกว่า
ภรรยาอื่น ส่วนในสังคมสมัยใหม่ ความสวยงามของผู้หญิงไม่เพียงแต่ทาให้ตัวเองมีโอกาสมากยิ่งขึ้น ยังสามารถเป็น
ปัจจัยที่เสริมความสาเร็จของตัวเอง ซึ่งผู้หญิงมีทั้งหน้าตาสวยงามและความสามารถจะได้รับ คาชื่นชมจากคนในสังคม
มากกว่าผู้หญิงมีแต่ความสามารถ ภาพแทนของรูปลักษณ์ของผู้หญิงปัจจุบันมาจากวาทกรรมที่เกี่ยวกับผู้หญิงต้องมี
ดวงตากรมโต เปลือกตาสองชั้น จนตางอนยาว แววตาใส จมูกโด่ง และปีกผม ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นรูปลักษณ์ที่
สวยงามที่คนในสังคมคาดหวัง
2. ภาพแทนของผู้หญิงด้านความสามารถ ภาพแทนของผู้หญิงด้านความสามารถ หมายถึง ความรู้ความ
เชี่ยวชาญของผู้หญิงในการทาเรื่องราวต่าง ๆ ภาพแทนของผู้หญิงด้านความสามารถในเรื่อง บุพเพสันนิวาส พบว่า
ผู้ ห ญิ ง ในอดี ต มั ก เป็ น แม่ บ้ า นแม่ เ รื อ นที่ ต้ อ งรู้ จั ก ท างานบ้ า นต่ า ง ๆ แต่ ผู้ ห ญิ ง ในปั จ จุ บั น เป็ น ผู้ ห ญิ ง นอกจากมี
ความสามารถในการทางานบ้านแล้ว ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถทาอาชีพที่ตัวเองชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ความสามารถของผู้หญิงในปัจจุบนั
เรื่อง บุพเพสันนิวาส กล่าวถึง เกศสุรางค์เป็นหญิงสาวปัจจุบัน และเป็นหญิงสาวที่มีความรู้ในวิชา
โบราณคดี และการใช้ภาษาต่างประเทศหลายภาษา ซึ่งเกศสุรางค์ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเคยไป
เรียนที่ต่างประเทศด้วย สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สิ่งที่พอเชิดหน้าชูตาได้ก็คงเป็นใบปริญญาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญา
โทที่ร่้าเรียนมาทั้งในและนอกประเทศ กับภาษาต่างแดนที่เธอสามารถฟังพูดอ่าน
เขียนได้คล่องถึงสามภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน มิหน้าซ้้ายังพอได้
ภาษาญี่ปุ่นอีกนิด ๆ หน่อย ๆ เพราะความที่คลั่งดารานักร้องญี่ปุ่นสมัยยังเรียน
มัธยม
(บุพเพสันนิวาส , 2561: 12)
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงในปัจจุบันด้านความสามารถเป็นผู้หญิงที่มี
ความรู้ต่าง ๆ และสามารถใช้ความรู้ต่าง ๆ ภาพแทนนี้สามารถเห็นได้จากเกศสุรางค์ สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้
หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน หรือญี่ปุ่นก็ตาม และภาพแทนของผู้หญิงในปัจจุบันที่ เป็นผู้หญิงมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญได้สร้างขึ้นเพราะส่วนหนึ่งมาจากความเปิดกว้างของคนในสังคมในด้านการยอมรับวัฒนธรรม
อื่น ๆ ทาให้ผู้หญิงสามารถได้สัมผัสวัฒนธรรมอื่นจนทาให้ตัวเองมีความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ใหม่ ภาพ
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แทนส่วนนี้เห็นได้จากคากล่าวถึงเกศสุรางค์ พอพูดได้ภาษาญี่ปุ่นบ้าง เพราะเมื่อเรียนชั้นมัธยม เกศสุรางค์หลงรัก
ดารานักร้องญี่ปุ่นมาก จึงได้เรียนภาษาญี่ปุ่นบ้าง และภาพแทนด้านความสามารถยังแสดงผ่านการยกย่องผู้หญิงที่มี
ความสามารถในการศึกษา เห็นได้จากคากล่าวถึงสิ่งที่พอเชิดหน้าชูตาของเกศสุรางค์เป็นทั้งได้สาเร็จการศึกษาทั้ง
ปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศและต่างประเทศ
2.2 ความสามารถของผู้หญิงในอดีต
เรื่อง บุพเพสันนิวาส ได้กล่าวถึง การะเกดหญิงสาวในอดีตที่มีจิตวิญญาณของเกศสุรางค์สิงอยู่ได้พบ
เห็นพ่อค้ากาลังถูกคนฝรั่งข่มขู่อยู่ และการะเกดทนไม่ไหวจึงเข้าไปช่วยพ่อค้าคนนั้น สุดท้ายคนฝรั่งก็ไม่หาเรื่องกับ
พ่อค้า แต่ก่อนที่พวกเขาจากไป พวกเขาได้พูดภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นคาที่ดูถูกพวกพ่อค้า การะเกดก็ใช้ภาษาฝรั่งเศส
ตอบกลับไป ทาให้คนที่อยู่ในนั้นตื่นเต้นมาก เพราะไม่เคยคิดว่าแม่การะเกดสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เลย
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“Alfred,allons y,on ne va plus predre de temps avec cea
clochards” (อัลเฟรด กลับกันเถอะอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับพวกสถุลพวกนี้อีกเลย)
“Si nous sommes clochards, vous letes vous aussi, car nous
sommes des etres humains avant tout” (ถ้าพวกฉันสถุล พวกคุณก็สถุล
พอกัน เพราะพวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือน ๆ กัน)
เสียงและส้าเนียงภาษาฝรั่งเศสที่เกศสุรางค์สวนกลับทันควันชัดเจนเกินกว่า
จะคิดว่าหูฝาดไป ใบหน้าขาวของออกหลวงสุระสงครามแดงก่้าด้วยความอับอาย
เพราะนึกไม่ถึงว่ าจะมี ผู้ใดแปลค้าพูดและตอบโต้กลับได้เช่น นี้ยิ่งเป็นสตรีชาว
สยามยิ่งคาดไม่ถึงเข้าไปใหญ่ ส่วนทหารคนสนิทถึงกับตาเบิกโพลงรีบเดินตามนาย
ไปลงเรือด้วยความงุนงงและอับอายไม่แพ้กัน
(บุพเพสันนิวาส , 2561: 115)
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงทั่วไปในสังคมอดีตเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความรู้
ความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศ เห็นได้จากเมื่อการะเกดซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นเกศสุรางค์ตัวละครปัจจุบันใช้
ภาษาฝรั่งไปโต้เถียง ทาให้ชาวต่างประเทศนึกไม่ถึงว่าผู้ใดแปลคาพูดและตอบโต้กลับได้เช่นนั้น ยิ่งเป็นสตรีชาวสยาม
ด้วย จนทาให้ชาวต่างประเทศอับอายและรีบหนีไป สามารถสะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงในสังคมสมัยเก่าไม่สามารถได้รับ
โอกาสในการเรียนความรู้ต่าง ๆ จนทาให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถในด้านอื่น ๆ ยกเว้น
ความสามารถในการทางานบ้านต่าง ๆ
สรุปได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงด้านความสามารถในเรื่อง บุพเพสันนิวาส สามารถแสดงให้เห็นถึง ผู้หญิง
ในสังคมปัจจุบันเป็นผู้หญิงที่ไม่เพียงแต่ต้องมีความสามารถในการทางานบ้าน ยังมีโอกาสได้เรียนความรู้จนนามา
ประกอบอาชีพของตัวเอง เพราะว่าในสังคมปัจจุบันนี้ ความเท่าเทียมกันทางเพศทาให้ผู้หญิงมีโอกาสได้ออกจากบ้าน
มาทางานที่ข้างนอก และมีโอกาสได้รับการศึกษาด้วย จนทาให้ผู้หญิงกลายเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถและสามารถ
สร้างประโยชน์แก่สังคม แต่ผู้หญิงในสังคมอดีต เนื่องจากถูกสังคมคาดหวังว่าต้องเป็นแม่เรือนที่รู้จักทางานบ้านต่าง ๆ
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ถึงจะได้เป็นกุลสตรี จนทาให้ผู้หญิงไม่สามารถพัฒนาความสามารถด้านอื่นได้ ภาพแทนดังกล่าวเกิดจากวาทกรรมที่
คนในสังคมนึกไม่ถึงว่าผู้หญิงสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ และมีความกล้าหาญในการโต้เถียงกับผู้ชาย
3. ภาพแทนของผู้หญิงด้านลักษณะนิสัย ลักษณะนิสัย หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความประพฤติของบุคคลแต่
ละบุคคล ลักษณะนิสัยมีหลากหลาย เช่น กล้าหาญ อ่อนโยน เมตตา และโหดร้าย เป็นต้น ภาพแทนของผู้หญิงด้าน
ลักษณะนิสัย พบว่า ไม่ว่าผู้หญิงในปัจจุบันหรืออดีตต่างก็มีจิตใจเมตตา เป็นคนที่เอาใจใส่ต่อคนอื่น แต่ผู้หญิงใน
ปัจจุบันมีความกล้าหาญมากกว่าผู้หญิงในอดีต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 นิสัยของผู้หญิงในปัจจุบัน
1) กล้าหาญ
เรื่อง บุพเพสันนิวาส ได้กล่าวถึง ผู้หญิงในปัจจุบันที่ชื่อเกศสุรางค์กับเรืองฤทธิ์เป็นเพื่อนสนิท และสอง
คนได้ออกไปศึกษาโบราณคดีที่อยุธยา ตอนกลางคืนเรืองฤทธิ์ก็ชวนเกศสุรางค์ไปเที่ยวที่วัดไชยวัฒนาราม ถึงแม้ว่า
เกศสุรางค์เป็นผู้หญิง แต่เธอก็ไปกับเรืองฤทธิ์อย่างกล้าหาญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ที่แกพยายามพาฉันมานี้จะให้มาวัดไชยวัฒนารามเนี่ยนะ ปัดโธ่ ! มาตั้งไม่รู้
กี่ล้านรอบแล้ว”
“แต่แกไม่เคยมาตอนดึก ๆ อย่างนี้ใช่ไหมล่ะ”
เกศสุ ร างค์ ม องรอบกายที่ ส วยงามแปลกตากว่ า ตอนกลางวั น ด้ ว ยแสง
สปอตไลต์แรงต่้าที่ส่องตัวพระปรางค์ แสงและเงาที่พอเหมาะท้าให้บรรยากาศดู
นุ่มนวลจนคนที่เหนื่อยหอบเริ่มมีอาการดีขึ้นตามล้าดับ
(บุพเพสันนิวาส , 2561: 12)
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงในปัจจุบันด้านลักษณะนิสัยเป็นผู้หญิงที่กล้า
หาญ เห็นได้จากเกศสุรางค์กล้าออกไปเที่ยวกับเพื่อนในตอนกลางคืน และยังให้ความสนใจกับการชมวิวที่สวยงามด้วย
จากเพื่อนผู้ชายชวนเกศสุรางค์ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดและยังเป็นเวลากลางคืนด้วย ยังสามารถเห็น ภาพแทนของ
ผู้หญิงในปัจจุบันที่เป็นผู้ที่มีอิสระ ไม่ได้ถูกสังคมบังคับว่าเป็นผู้หญิงต้องอยู่ในแต่ในบ้านเรือน
2) เมตตา
เรื่อง บุพเพสันนิวาส ได้กล่าวถึง เกศสุรางค์กับการะเกดได้เจอกันในมิติฝัน ถึงแม้ว่าสองคนเพิ่งพบ
กัน แต่เกศสุรางค์ก็ให้ความเมตตาต่อการะเกดเป็นอย่างมาก เมื่อเห็นอาหารหลายอย่างที่น่ารับประทาน เกศสุรางค์ก็
ชวนการะเกดมากินอาหารด้วยกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“โอ้ว...เลิศ” ข้าว ขนมปัง กับข้าวหลากชนิดทั้งหมู เห็ดเป็ดไก่พร้อมสรรพ
เครื่องดื่มมีทั้งนมและน้้ารวมไปถึงน้้าอัดลม ขนมมีทั้งของไทยและของเทศวาง
เรียงรายเต็มตั่งใหญ่ แม้แต่หญิงสาวผู้นั้นก็พลอยหยุดชะงักกลืนน้้าลายด้วยหิว
โหยไปด้วย
[...]

770

“โอ้โฮ สุดยอด อย่างกับบุฟเฟต์แน่ะ อ้าวยืนอยู่ท้าไม มากินสิของอร่อย ๆ
ทั้งนั้น” หญิงสาวกวักมือเรียกผู้หญิงอีกคนให้มานั่งด้วยกัน หากแต่อีกฝ่ายยังคง
ยืนลังเลคล้ายก้าลังหวาดกลัวสิ่งใดอยู่
[...]
“อร่อยมาก มากินสิ” มือเรียวสั่นเทานั้นคว้าน่องไก่ในถาดทองค้ามากัดกิน
ด้วยความลังเล ทว่าเพียงเข้าปากทุกอย่างก็กลายเป็นเถ้าธุลีจนต้องถ่มคายออกมา
ด้วยความทรมาน
(บุพเพสันนิวาส , 2561: 31-32)
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงในปัจจุบันด้านนิสัยยังเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจ
เมตตา สามารถเห็นได้จากเกศสุรางค์ชวนแม่การะเกดมารับประทานอาหารอย่างเต็มอกเต็มใจ ภาพแทนของผู้หญิงที่
เป็นผู้หญิงที่มีความเอื้อเฟื้อเมตตาแบ่งปันอาหารเกิดขึ้นจากความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ทาให้คนในสังคมไม่จาเป็นต้องอดกินการใช้เหมือนในอดีต เห็นได้จากอาหารที่เกศสุรางค์พบมีทั้งข้าว ขนม
ปัง หมูเห็ดเป็ดไก่ และเครื่องดื่ม นม น้า น้าอัดลม ขนมไทย และขนมของต่างประเทศ ความสมบูรณ์หลากหลายของ
อาหารทาให้คนในสังคมมีน้าใจต่อคนอื่น
สรุปได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงในปัจจุบันด้านนิสัยเป็นผู้หญิงทั้งมีจิตใจเมตตาและกล้าหาญ พวกเขา
ไม่เพียงแต่มีคุณธรรมที่งดงามดังที่สังคมคาดหวัง ยังได้รับสิทธิ์การต่อต้านความไม่ยุติธรรมมากขึ้นจนสามารถแสดง
ความกล้าหาญของตัวเองได้อย่างอิสระ
3.2 ลักษณะนิสัยของผู้หญิงในอดีต
1) เรียบร้อย
เรื่อง บุพเพสันนิวาส ได้กล่าวถึง เมื่อเกศสุรางค์ย้อนเวลาไปเข้าร่างกายของแม่การะเกด เธอไม่รู้จะ
แต่งตัวอย่างไร บ่าวที่ชื่อผินและแย้มเตือนแม่การะเกดหรือเกศสุรางค์ว่าต้องแต่งตัว เรียบร้อย การใช้ผ้าแยกใช้ แต่ละ
ชั้นแตกต่างกัน ไม่ใช้รวมกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“โอ้โฮ เอาไปทั้งหมดนี้เลยเนี่ยนะ”
“ผืนนี้ไว้ผลัดเจ้าค่ะ ผืนนี้ไว้ห่ม ผืนนี้ไว้อาบ” นางผินจัดแจงกองผ้าวางซ้อน
แล้วเดินออกจากห้องไป ส่วนนางแย้มน้าสไบและผ้าพิมพ์ลายสีเข้มออกมาวางไว้
บนเตียงก่อนจะคว้ากล่องไม้ที่ใส่ผอบหลายใบอยู่ด้านใน
“นั่นอะไรน่ะ”
“ขมิ้น ไพลสด มะขามเปียกเจ้าค่ะ ส่วนอันนี้แม่ขันเอาไว้ผสมเครื่องอาบเจ้า
ค่ะ”...
(บุพเพสันนิวาส , 2561: 55-56)
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงในอดีตด้านนิสัยเป็นผู้หญิงที่เรีย บร้อย เห็น
ได้จากการแต่งตัวของผู้หญิงในสมัยอยุธยา ซึ่งต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อน มีผืนผ้าหลากหลาย เช่น ผืนไว้ผลัด ผืนไว้ห่ม
ผืนไว้อาบ สไบ เป็นต้น เนื่องจากในสังคมสมัยเก่า การแต่งตัวจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไร ส่วนใหญ่จะใช้ผืนผ้ามาทาเป็น
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เสื้อผ้าต่าง ๆ จึงเกิดความลาบากในการแต่งตัว โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องใส่ผ้าหลาย ๆ ผืน การแต่งตัวเรียบร้อยไม่
เพียงแต่ทาให้คนอื่นให้ความชื่นชม ยังสามารถทาให้ตัวเองดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วย
2) อ่อนแอ
เรื่อง บุพเพสันนิวาส ได้กล่าวถึง ตอนที่แม่การะเกดหรือเกศสุรางค์ไปเที่ยวที่ตลาด ได้พบคนฝรั่งเศส
สองคนกาลังเอาเปรียบพ่อค้าชาวสยาม เนื่องจากคนฝรั่งสองคนนั้นเป็นคนออกหลวง จึงทาให้ชาวบ้านไม่กล้าไป
ยุ่งเกี่ยว แต่แม่การะเกดหรือเกศสุรางค์ทนไม่ไหว จึงไปโต้เถียงกับฝรั่งสองคนนั้น โดยไม่เกรงกลัวอานาจของสองคน
นั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“แม่นางท่านเจ้าขา อย่าได้กล่าววาจาเยี่ยงนี้ ฝรั่งผู้นี้เป็นถึงออกหลวงเชียว
หนาเจ้าคะ” นางแย้มออกปากห้ามแม่นายของตนด้วยความหวาดหวั่นใจ
“จะออกหลวง ออกญาอะไรก็ไม่สน แต่จะมาหาเรื่องคนท้ามาค้าขายสุจริต
อย่างนี้ ข้าไม่เห็นด้วย” เสียงฮือดังมาจากทั่วสารทิศ
[...]
“ไม่เป็นไรหรอก เป็นถึงลูกน้องออกหลวงข้าแผ่ นดิน แต่ มาท้า ตัวเกะกะ
ระรานชาวบ้ านไม่ ล ะอายบ้า งหรือยั งไง สยามนี้ ให้อิสระไม่ ว่า ผู้ใดก็ม าท้ าการ
ค้าขายได้ อยู่กันได้อย่างพี่น้องมิใช่จะให้ใครมาท้าตัวเองใหญ่ข่มเหงน้้าใจคนอื่นได้
ง่าย ๆ ” นางเจิมและพรรคพวกพยักหน้าให้กันคล้ายเป็นลูกคู่ชักมีดเหน็บออกมา
เตรียมตัวป้องกันหากว่าฝรั่งตัวโตนี้จะเข้ามาท้าร้ายแม่นายของตน
(บุพเพสันนิวาส , 2561: 113)
จากตั วอย่ างข้างต้ นสามารถเห็นได้ ว่า ภาพแทนของผู้ หญิง ในอดีตด้ านนิ สัยส่ วนใหญ่เป็นผู้ หญิง ที่
อ่อนแอ ไม่กล้ายุ่งเรื่องเกี่ยวกับคนอื่น โดยเฉพาะคนที่มีฐานะ เห็นได้จากบ่าวของการะเกดให้คาเตือนแก่การะเกดว่า
ฝรั่งสองคนเป็นคนของออกหลวง อย่ายุ่งกับพวกเขาดีกว่า ภาพแทนของผู้หญิงที่ไม่มีความกล้าหาญเกิดจากการแบ่ง
ชนชั้นที่เข้มงวดและระบบปิตาธิปไตยของสังคมสมัยเก่า ทาให้ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ยุ่งเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบตัว ในเมื่อ
ตัวละครปัจจุบันได้แสดงนิสัยกล้าหาญในตัวของตัวละครในอดีต จึงทาให้คนในสังคมตื่นเต้น เห็นได้จากเมื่อการะเกด
พูดว่าตัวเองไม่สนใจฐานะของคนฝรั่ง คนรอบตัวเริ่มมีเสียงฮือกัน
สรุปได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงในอดีตด้านนิสัยเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยและอ่อนแอ เพราะว่าได้อิทธิพล
จากระบบสังคมที่เป็นปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่และการแบ่งชนชั้นอย่างเข้มงวดของสังคมสมัยเก่า ดังที่ รุ้งนภา
ยรรยงเกษมสุข )2558, น. 89) ได้อธิบายถึงลักษณะของสังคม ไว้ว่า ”ชายเป็นใหญ่“ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะ
เป็นปัจเจกชนที่ควบคุมผู้หญิงให้ต้องอยู่แต่ภายในบ้าน โดยผู้ชายที่อยู่ใน ตาแหน่งนี้ อาจเป็นสามีหรือพ่อของผู้หญิง ผู้
ที่ทาหน้าที่ในการกดขี่โดยตรงและได้ประโยชน์จากผู้หญิงอยู่ ในสถานะต่ากว่าหรือด้อยกว่า การที่ผู้หญิงถูกกดขี่อยู่
เช่นนั้น ก็เพราะผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่แต่ในพื้นที่ ส่วนตัวของผู้ชายไม่สามารถเข้าสู่โครงสร้างของการทางานที่มี
ค่าตอบแทนหรือโครงสร้างการเมืองได้
จากภาพแทนของผู้หญิงด้านนิสัยในนวนิยาย เรื่อง บุพเพสันนิวาส สามารถสะท้อนให้เห็นว่า ในสังคม
สมัยเก่า ผู้หญิงเป็นคนที่เรียบร้อย แต่จิตใจอ่อนแอ มักเป็นกลุ่มที่ต้องอดทน จนกลายเป็นกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์ในการ
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เรียกร้องเรือ่ งต่าง ๆ แต่ตามการพัฒนาของสังคม ผู้หญิงในปัจจุบันยังรักษาคุณธรรมที่งดงามอยู่ในตัว แต่ได้กลายเป็น
กลุ่มคนที่มีความกล้าหาญ กล้าแสดงความคิดของตัวเอง และกล้าเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง
4. ภาพแทนของผู้หญิงด้านสถานภาพทางสังคม สถานภาพทางสังคม หมายถึง ตาแหน่งหรือฐานะที่ ได้
จากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคม เป็นข้อกาหนดสิทธิ์และหน้าที่ของบุคคลที่มีต่อคนอื่น ภาพแทนของผู้หญิงด้าน
สถานภาพทางสังคมในเรื่อง บุพเพสันนิวาส พบว่า สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงในอดีต มักเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่
ช่วยดูแลครอบครัวและทางานบ้านต่าง ๆ แต่สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนเป็นนักศึกษาที่
ได้รับโอกาสการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงในปัจจุบัน
เรื่อง บุพเพสันนิวาส ได้กล่าวถึง เกศสุรางค์เป็นนักศึกษาคณะโบราณคดี กาลังศึกษาวิชาฝรั่งเศสและ
โบราณคดี และเธอยังได้ทุนไปเรียนที่ต่างประเทศด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การเรียนคณะโบราณคดี วิชาเอกฝรั่งเศส วิชาโทโบราณคดี ท้าให้การสอบ
ชิงทุนไปเรียนต่อด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่ฝรั่งเศสเป็นไปอย่างราบรื่น จวบจน
เรี ย นจบมาก็ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ใ ห้ ท้ า งานในมหาวิ ท ยาลั ย ทั น ที การงานและ
ความสามารถของเธอคงเป็นสิ่งที่พอจะกลบเกลื่อนปมด้วยจากรูปร่างหน้าตาทีเ่ ข้า
ขั้นขี้เหร่ลงไปได้บ้าง ทว่าเธอก็ยังอยากจะสวยกว่านี้ทั้ง ๆ ที่พยายามบอกตัวเอง
หลายครั้งว่าไปเกิดใหม่น่าจะง่ายกว่าการลดความอ้วนหรือท้าศัลยกรรม
(บุพเพสันนิวาส , 2561: 12)
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงในปัจจุบันเป็นผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคม
ที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เห็นได้จากประสบการณ์การเรียนของเกศสุรางค์ ซึ่งเกศสุรางค์เป็นนักเรียนที่เรียน
คณะโบราณคดี วิชาเอกฝรั่งเศส และวิชาโทโบราณคดี และจากคาว่า เกศสุรางค์ได้ทุนไปเรียนที่ต่างประเทศ และหลัง
สาเร็จการศึกษาก็สามารถได้ทางานในมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงสังคมให้ความสนับสนุนต่อ การศึกษาของผู้หญิง
เป็นอย่างมาก จึงทาให้ผู้หญิงสามารถใช้สิทธิ์การศึกษาได้อย่างเต็มที่ และจากคากล่าวว่าเกศสุรางค์ จะเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพแทนของผู้หญิงในปัจจุบันด้านสถานภาพทางสังคมที่เป็นผู้ที่มีฐานะ ได้รับ
ความยอมรับและความเคารพจากคนในสังคมมากยิ่งขึ้น
4.2 สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงในอดีต
เรื่อง บุพเพสันนิวาส ได้กล่าวถึง หลังจากเกศสุรางค์ย้อนเวลาไปใช้ชีวิตในสมัยอยุธยา เกศสุรางค์ต้อง
ช่ว ยงานบ้า นต่า ง ๆ ของครอบรัว ทั้ง ดูแลบ้ า นเรือน ยั งต้ องเย็ บผ้ า และท ากับ ข้า ว ไม่ เช่ น นั้น ก็จ ะท าให้ผู้ใหญ่ ใน
ครอบครัวไม่พอใจ จนสร้างความลาบากแก่ตัวเองได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เกศสุรางค์เองก็พยายามท้าตัวให้เรียบร้อยสุดชีวิตทั้งขยันเย็บปักถักร้อย ทั้ง
ช่วยดูแลบ้านเรือน คุมบ่าวท้ากับข้าวกับปลา รวมไปถึงท้าเมนูรสเด็ดหมูกระทะ
พร้อมน้้าจิ้มสูตรแซบเอาใจคุณหญิงป้าอย่างเต็มที่เผื่อว่าจะท้าให้คุณหญิงจ้าปาใจ
อ่อนยอมปล่อยให้เธอได้เที่ยวอย่างอิสระเหมือนที่เคยเป็น
(บุพเพสันนิวาส , 2561: 251)
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จากตัวอย่างข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า ภาพแทนของผู้หญิงในอดีตด้านสถานภาพทางสังคมมักเป็น
แม่บ้านแม่เรือน ต้องช่วยดูแลครอบครัวและทางานบ้านต่าง ๆ เห็นได้จากเกศสุรางค์ช่วยทางานบ้านหลากหลาย ทั้ง
การเย็บปักถักร้อย ดูแลบ้านเรือน และคุมบ่าวทากับข้าวกับปลา เนื่องจากสังคมสมัยเก่าเป็นสังคมปิตาธิปไตย ซึ่งถือ
ผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงไม่มีอานาจหรือสิทธิ์เท่าเทียมเหมือนผู้ชาย บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคือการดูแลครอบครัว การ
ทากับข้าว การสั่งสอนลูก และการแบ่งภาระของสามี จนทาให้ตัวเองได้รับความชื่นชมและความยอมรับจากครอบครัว
และชีวิตของตัวเองจะสามารถได้รับความราบรื่นและความสุข
สรุปได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงของภาพแทนของผู้หญิงด้านสถานภาพทางด้านสังคมจากแม่บ้านแม่เรือน
เปลี่ยนเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเกิดจากกระแสสตรีนิยมที่ปรากฏในสังคมไทย ทาให้คนในสังคมมีสานึกที่
เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศ จนกลับให้ความสนใจและเสนอโอกาสต่าง ๆ ให้ผู้หญิงมากยิ่งขึ้น

สรุปและอภิปรายผล
ภาพแทนของผู้หญิงในนวนิยายย้อนเวลา เรื่อง บุพเพสันนิวาส สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพแทนของผู้หญิง
ในอดีตกับภาพแทนของผู้หญิงในปัจจุบัน ภาพแทนของผู้หญิงในอดีตเป็นผู้หญิงที่รู้จักรักษาความสวยงามของตัวเอง มี
ความสามารถในการท างานบ้ า นต่ า ง ๆ เป็ น ผู้ หญิ ง ที่ เ รีย บร้อย อ่อนแอ และมั กจะเป็ น แม่ บ้ า นแม่ เรือนที่ ต้ องดู
ครอบครัว ภาพแทนนี้เกิดจากระบบสังคมที่เป็นปิตาธิปไตย ซึ่งเป็นสังคมที่ถือผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงต้องอยู่ในฐานะที่
ด้อยกว่าผู้ชาย ต้องรับหน้าที่การทางานบ้านและดูแลครอบครัว ต้องเชื่อฟังคาพูดของสามีหรือผู้ใหญ่ของครอบครัว
อีกประการหนึ่ง ในสังคมปิตาธิปไตย ผู้ชายสามารถมีภรรยาหลายคน ความสวยงามและการรู้จักรักษาความสวยงาม
ของตัวเองสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชาย ส่วนภาพแทนของผู้หญิงในปัจจุบันเป็นผู้หญิงที่ให้ความสาคัญต่อ
ความสวยงามของหน้าตา จะพยายามใช้เครื่องสาอางมาช่วยเสริมความสวยงามของตัวเอง เป็นผู้หญิงที่มี ไม่เพียงแต่
รู้จักทางานบ้าน ยังมีความรู้ต่าง ๆ เพื่อนามาประกอบเป็นอาชีพ เป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญและความเมตตา และผู้หญิงใน
ปัจจุบันยังได้มีสถาพทางสังคมที่เป็นผู้ได้รับโอกาสในการศึกษา ภาพแทนของผู้หญิงในปัจจุบันเกิดจากแนวคิดสตรีนิยมที่
เผยแพร่ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ทาให้ผู้หญิงได้รับโอกาสและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ดารัณ อุดมรัตนปภากุล (2562) เรื่อง กากี สีดา วันทอง ในเพลงรักร่วมสมัย: การศึกษาภาพตัวแทนความเป็นหญิง ใน
เพลงที่ประกอบด้วยนางในวรรณคดี พบว่า เพลงที่ประกอบด้วยนางในวรรณคดีแสดงให้เห็นถึงความเป็นหญิงใน
รูปแบบเก่าที่แตกต่างจากความเป็นหญิงปัจจุบัน โดยผู้หญิงในแบบเก่ามีลักษณะที่แสดงความอ่อนแอ แสดงอารมณ์
เสียใจ ต้องพึ่งพาผู้ชาย ยึดติดกับความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว ห้ามมีชู้ ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ ผู้หญิง
ไม่มีสิทธิในการเลือก ส่วนผู้หญิงสมัยใหม่ ออกมาต่อสู้กับคาตีตรา มีอานาจในตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถ
เลือกคนรักได้ด้วยตนเอง แม้สังคมจะประณามว่าหลายใจแต่ผู้หญิงสมัยใหม่เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเธอเองได้
จากการวิเคราะห์ภาพแทนของผู้หญิงในนวนิยายย้อนเวลาเรื่อง บุพเพสันนิวาส สามารถได้รู้ว่าคนในสังคมไทย
มั กให้ค วามส าคัญ ต่ อรู ป ลั ก ษณ์ ที่ ส วยงามของผู้ หญิ ง เนื่ องจากในสั ง คมสมั ย เก่า ผู้ ช ายมั กจะมี ภ รรยาหลายคน
รูปลักษณ์ที่สวยงามสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชาย หากยังสามารถช่วยยกฐานะของตัวเองด้วย และในสังคม
ปัจจุบัน ผู้หญิงที่มีรูปลักษณ์สวยงามสามารถได้รับความนิยมจากคนในสังคม จนทาให้ตัวเองได้รับความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ยังสะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงได้รับความเท่าเทียมกันจากคนในสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งในการทางานนอกบ้านและ
การศึกษา จนทาให้ผู้หญิงมีบทบาทหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่ งไม่เพียงแต่เป็นแม่บ้านเท่านั้น ยังสามารถเป็นผู้ที่รับ
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โอกาสในการศึกษา และน าความรู้ต่ า ง ๆ ไปประกอบอาชี พ ที่ ตั ว เองชอบ จนท าให้ตั ว เองไม่ ต้ องอาศัย เงิ น และ
ความสามารถของผู้ชาย หากยังช่วยแบ่งภาระของครอบครัวได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนัญญา วารีสะอาด
(2553) เรื่อง อัตลักษณ์กับบริบททางสังคมในนิยายโรมานซ์แนวข้ามภพข้ามชาติของไทย พบว่า ความคาดหวังต่อ
ความเป็นหญิงในสังคมไทยที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไป ผู้หญิงในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 เริ่มถูกคาดหวังจากสังคมมากขึ้นคือไม่
เพียงแต่ต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องมีความรู้ และเป็นเพื่อนคู่คิดของสามีได้ด้วย และความงามของ
ภรรยาถือเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบารมีของสามีแทนการมีภรรยาหลายคน ผู้หญิงจึงถูกคาดหวังจากสังคมให้มีรูปร่างหน้าตา
ที่งดงาม สังคมมีการตัดสินคุณค่าและความแตกต่างของผู้หญิงแต่ละคนตามระดับความงาม
จากภาพแทนของผู้หญิงในนวนิ ยาย เรื่อง บุพเพสันนิวาสทาให้เห็นอุดมคติความงามของสังคมที่คาดหวังผู้
หญิงไทยควรเป็นผู้หญิงที่มีทั้งรูปและจิตใจงดงามมีความสามารถ เป็นคนที่สามารถดูแลบ้านแล้ว ยังต้องแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเอามารับใช้กับสังคม เป็นคนที่มีความกล้าหาญในการต่อสู้กับความไม่ ยุติธรรมและกล้า
เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นอุดมคติที่งดงามของผู้เขียนด้วย ซึ่งผู้เขียนตั้งใจ
ตระหนักให้คนในสังคมมีจิตสานึกในความเท่าเทียมกันทางเพศ ปรับทัศนคติเก่าที่มีต่อผู้หญิง กลับให้ความสนใจต่อ
ผู้หญิงมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ภาพแทนของผู้หญิงในนวนิยายย้อนเวลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปนี้
1. ควรศึกษาการธารงอัตลักษณ์ของผู้หญิงในนวนิยายย้อนเวลา เรื่อง บุพเพสันนิวาท
2. ควรศึกษาภาพแทนของผู้หญิงในละครย้อนเวลาเรื่องอื่น เช่น ทวิภพ บ่วงบรรจถรณ์ และเรือนมยุ รา
เป็นต้น
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