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การศึกษาความรู้และความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ 
ผู้น าเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาระดับความรู้และความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของผู้นําเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ทางลักษณะภูมิหลังของผู้นําเยาวชนต่อความรู้และความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญา                  
ทางวัฒนธรรม ข้อมูลของงานวิจัยน้ีเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย
การมีส่วนร่วมของผู้นําเยาวชนจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการปกป้องและถ่ายทอด
มรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ ได้แก่ ผู้นําเยาวชนจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน 
23 คน ประกอบด้วย ผู้แทนเยาวชนจากประเทศไทย จํานวน 14 คน และจากกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน 9 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้นําเยาวชนมีความรู้ด้านลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ
วัตถุประสงค์ของการปกป้องคุ้มครองของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก และมี
ความรู้ด้านประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับน้อย เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางลักษณะภูมิหลัง ผู้นําเยาวชนที่มีระดับการศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมปกป้อง
คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแตกต่างกันมีความความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ค าส าคัญ:  ความรู้,  ความตระหนัก,  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม,  ผู้นําเยาวชน 
 

 

Abstract 
 This research aims to study levels of knowledge and awareness on value of the 
intangible cultural heritage (ICH) of young leaders in the Southeast Asian region and to 
compare demographic differences of the young leaders in knowledge and awareness on 
value of the ICH. Data of this research is the secondary data obtaining from the Workshop 
on Participation of Young Leaders in Southeast Asia for Safeguarding and Transmission of 
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ICH. There were 23 young leaders from S.E. Asia countries including 14 Thais and 9 young 
leaders from other S.E. countries. 
 The results of the research find that the young leaders highly understand 
characteristics of the ICH and objectives of safeguarding the ICH but they lowly understand 
types of the ICH at the statistically significant level of .01. When comparing demographic 
differences of the young leaders in knowledge and awareness on value of the ICH, the 
results find that the young leaders with different educational levels and ICH cultural 
participation have the awareness on the value of the ICH differently at the statistically 
significant level of .01. Moreover, the Thai young leaders and the young leaders from other 
Southeast Asia countries are aware of the value of the ICH differently at the statistically 
significant level of .01. 
 

Keywords: Knowledge, Awareness, Intangible Cultural Heritage, Young Leaders  
 
บทน า  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ใน
ความหลากหลายน้ี วัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความคล้ายคลึงกัน เพราะได้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนและอินเดีย หรือที่เรียกว่า อินโดจีน (Indo-China) ตัวอย่างเช่น ข้าวถือเป็น
อาหารหลักของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น พิธีกรรม ศิลปะ และลักษณะของบ้านเรือน มัก
ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวงจรของข้าว เริ่มตั้งแต่ขึ้นตอนการปลูก เก็บเกี่ยว ขนส่ง เก็บรักษา และ
การบริโภคข้าว นอกจากนี้ มหากาพย์ของอินเดียทั้ง 2 เรื่อง คือ รามายณะและมหาภารตะ ได้เข้าไป
แทรกซึมจิตวิญญาณของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia Nations, 
2009) แต่ด้วยกระแสการล่าอาณานิคมทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์ทําให้วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดั้งเดิมในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เพลง ภาพยนต์ และแฟชั่น ฯลฯ  
ผลกระทบที่ตามมา คือ การเสื่อมถอยและสูญหายของวัฒนธรรมเดิมที่เยาวชนรุ่นใหม่คิดว่าล้าสมัย 
ไม่เห็นถึงความสําคัญของรากเหง้าหรืออัตลักษณ์ของตน ด้วยเหตุนี้ สมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) เห็นถึงความจําเป็น
ในการปกป้องรักษาวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมของตนไว้ จึงเห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ในการประชุมผู้นําอาเซียน 
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันท่ี 7-8 ตุลาคม 2546 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนมีบทบาทในการ
เสริมสร้างความตระหนักของประชาชนถึงอัตลักษณ์ร่วมกันของภูมิภาคท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  ด้วยการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับและวงการต่าง ๆ  การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกัน (กรม
อาเซียน, 2554) 
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 นอกจากนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) คํานึงถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการเสื่อมถอยและสาบสูญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึง
ได้ประกาศอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Convention for the 
Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) ซึ่งมีการรับรองเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ณ           
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นการปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การ
แสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณี ปัจเจกบุคคลยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทาง
วัฒนธรรมของตน โดยอนุสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม สร้าง
กระแสการอนุรักษ์และคุ้มครองในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ อีกทั้ง ยัง
พิจารณาถึงการสร้างความตระหนักของเยาวชนให้เห็นถึงความสําคัญการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมด้วย (Section of Intangible Cultural Heritage. 2009) ดังเช่นโครงการ
อาสาสมัครเยาวชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (The Youth Volunteers in Cultural 
Heritage Preservation Project) ของประเทศเวียดนามภายใต้ความร่วมมือของโดย UNESCO และ 
Youth Union มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพของเยาวชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลก
ทางวัฒนธรรม ได้แก่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน เมืองโบราณฮอยอัน และอ่าวฮาลอง โดยผ่านการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และแนวคิดการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และทําแผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรท้องถิ่น เช่น ไม้แกะสลักและเครื่องปั้นดินเผาของหมีเซินและฮอยอัน 
(United Nations-Vietnam, 2005)  

การปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนของประชาชนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญใน
การสืบสาน ถ่ายทอด และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาระดับความรู้และความตระหนักใน
คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของผู้นําเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางลักษณะภูมิหลังในความรู้และความตระหนักฯ  ของผู้นําเยาวชน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้และความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ของผู้นําเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางลักษณะภูมิหลังของผู้นําเยาวชนต่อความรู้และความ

ตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
ผู้นําเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการมีส่วนร่วมของผู้นํา

เยาวชนจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในการปกป้องคุ้มครองและถ่ายทอดมรดก
วัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 
จัดโดยกลุ่มปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  และได้ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 23 คน ได้แก่ ประเทศไทย จํานวน 14 คน และประเทศอื่น ๆ จํานวน 9 คน 
ประกอบด้วยประเทศลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ประเทศละ 2 คน และสิงคโปร์ 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  อยูใ่นรูปแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
1. ข้อมูลลักษณะภูมิหลัง ประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษา อายุ ประเทศ การเข้าร่วม

กิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
 2. ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น  3  ส่วน และกําหนดเกณฑ์
วัดระดับความรู้ท่ีร้อยละ 80 ได้แก่ 
 2.1 ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีจํานวน 5 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน หากได้
ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป หมายความว่ามีความรู้ด้านลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน
ระดับมาก 

2.2 ประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีจํานวน 9 ข้อ เท่ากับ 9 คะแนน หากได้
ตั้งแต่ 7 คะแนน 

2.3 วัตถุประสงค์ของการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีจํานวน 14 ข้อ 
เท่ากับ 14 คะแนน หากได้ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป หมายความว่ามีความรู้ด้านวัตถุประสงค์ของการ
ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก 

3. ความตระหนักในคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีจํานวน 10 ข้อ เกณฑ์การตรวจ
ให้คะแนนได้แก่ (1) เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 4 คะแนน (2) เห็นด้วย เท่ากับ 3 คะแนน (3) ไม่เห็น
ด้วย เท่ากับ 2 คะแนน (4) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 คะแนน และ (5) ไม่แน่ใจ เท่ากับ 0 
คะแนน คะแนนสูงสุด 40 คะแนนและคะแนนต่ําสุด 0 คะแนน กําหนดเกณฑ์การวัดระดับความ
ตระหนักที่ร้อยละ 80 สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ําหนักคําตอบ มีดังนี้ 
 0– 29 คะแนน หมายถึง มีความตระหนักในคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับน้อย 

30 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความตระหนักในคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับ
มาก 
      การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัย และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ คือ t-test เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างด้านความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและความตระหนักในคุณค่าของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจําแนกตามลักษณะภูมิหลังของผู้นําเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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ผลการวิจัย 
 ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นผู้ชาย 12 คน ( 52.2%) และผู้หญิง 11 คน (47.8%)  มีอายุเฉลี่ย 25.27 ปี อายุน้อยสุด 
19 ปี และอายุมากสุด 32 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน (60.9%) ระดับการศึกษาสูงสุด 
คือ ปริญญาโท และต่ําสุด คือ มัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (n = 12 หรือ 54.5%) และการทราบข้อมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม (n = 15 หรือ 68.2%) 

การวิเคราะห์ระดับความรู้และความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม 
 ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้และความตระหนักใน
คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของผู้นําเยาวชน จากนั้นวิเคราะห์ค่า           t-test  เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าคะแนนของผู้นําเยาวชนและค่าคะแนนของผู้วิจัย  ผลวิเคราะห์จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ด้านลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเท่ากับ  4.74 คะแนน และด้าน
วัตถุประสงค์เท่ากับ 10.77 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านประเภท
เท่ากับ 5.30 คะแนน อยู่ในระดับน้อยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ตารางที่ 1  ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และระดับความหมายของความรู้และความตระหนักใน
คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของผู้นําเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

ตัวแปรตาม n  SD t df ระดับ 
ความหมาย 

1. ความรู้เก่ียวกับมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม 
     1.1 ลักษณะของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม1 
     1.2 ประเภทของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม2 

     1.3 วัตถุประสงค์ของการ
ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม3 

2. ความตระหนักในคุณค่าของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม4  
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7.89** 
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มาก 
 

น้อย 
 
 

มาก 
 
 

น้อย 
หมายเหตุ: **p.01 
1ผู้วิจัยค่าคะแนนลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเท่ากับ 4 คะแนน แสดงว่าอยู่ในระดับมาก 
 2ค่าคะแนน ประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเท่ากับ 7 คะแนน แสดงว่าอยูใ่นระดับมาก 
 3ค่าคะแนนวตัถุประสงค์ของการปกป้องคุ้มครองมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมเท่ากับ 9 คะแนน แสดงว่าอยูใ่นระดับมาก 
4ค่าคะแนนความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรมเท่ากับ 30 คะแนน แสดงวา่อยู่ในระดับมาก  
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การวิเคราะห์ความแตกต่างในความรู้ด้านลักษณะ ประเภทและวัตถุประสงค์ของมรดก      
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างในความรู้ด้านลักษณะ ประเภท และวัตถุประสงค์ของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจําแนกตามลักษณะภูมิหลังของผู้นําเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะภูมิหลังต่างกันไม่
มีความแตกต่างในความรู้ทั้ง  3 ด้าน 
 
การวิเคราะห์ความแตกต่างในความรู้ด้านลักษณะ ประเภทและวัตถุประสงค์ของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม 
 ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างในความรู้ด้านลักษณะ ประเภท และวัตถุประสงค์ของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจําแนกตามลักษณะภูมิหลังของผู้นําเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะภูมิหลังต่างกันไม่มี
ความแตกต่างในความรู้ทั้ง 3 ด้าน 
 
การวิเคราะห์ความแตกต่างในความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างในในความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมจําแนกตามลักษณะภูมิหลังของผู้นําเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลการ
วิเคราะห์จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้นําเยาวชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านความ
ตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (F = 6.13) โดยกลุ่มตัวอย่างที่จบปริญญาโทมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 31.14 คะแนน) และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (  = 13 คะแนน) เม่ือ
เปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่าง ผล
การวิเคราะห์พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (t = 2.32) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า (  = 32 
คะแนน) กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมฯ (  = 24.56 คะแนน) 
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ตารางที่ 2:  ความแตกต่างในความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านลักษณะ ประเภท และวัตถุประสงค์ จําแนกตามลักษณะภูมิหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูม้รดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรม 
ลักษณะภูมิหลัง 

ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงค์ 
n  SD t F n  SD t F n  SD t F 

1. เพศ 
    1.1 หญิง 
    1.2 ชาย 
2. อายุ 
    2.1 19-25 ปี 
    2.2 26-32 ปี 
3. ระดับการศึกษา 
    3.1 ต่ํากว่าปริญญาตรี 
    3.2 ปริญญาตรี 
    3.3 ปริญญาโท 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมการปกป้องคุ้มครอง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
    4.1 เข้าร่วม 
    4.2 ไม่ได้เข้าร่วม 
5. การทราบข้อมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 
    5.1 ทราบข้อมูล 
    5.2 ไม่ทราบข้อมูล 
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หมายเหตุ: **p.01  *p.05 
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ตารางที่ 3 ความแตกต่างในความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจําแนกตาม
ลักษณะภูมิหลัง                    
ลักษณะภูมิหลัง n  SD t F 
1. เพศ 
    1.1 หญิง 
    1.2 ชาย 
2. อายุ 
    2.1 19-25 ปี 
    2.2 26-32 ปี 
3. ระดับการศึกษา 
    3.1 ต่ํากว่าปริญญาตรี 
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อภิปรายผล 
การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบระดับความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ

ความตระหนักในคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างผู้นําเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ผลการวิจัยพบว่าผู้นําเยาวชนมีความรู้ด้านลักษณะและวัตถุประสงค์ของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับมาก แต่ด้านประเภทอยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะยังมีความสับสน
ระหว่างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural 
Heritage) เพราะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นองค์ความรู้ เป็นลักษณะเชิงนามธรรมที่มีการสืบ
ทอดจากรุ่นไปสู่รุ่น เช่น วรรณกรรมพื้นบ้าน ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล แนวปฏิบัติทาง
สังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปะป้องกันตัว สําหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องได้จะต้องเป็นวัตถุสิ่งของและสถานที่ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2552)  
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ผู้นําเยาวชนที่มีลักษณะภูมิหลังต่างกัน ไม่มีความแตกต่างในความรู้มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมทั้ง 3 ด้าน และความตระหนักในคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกศินี คําทวี และกาญจนกานต์ ลุสมบัติ (2548) ศึกษาบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดอํานาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 56 คน และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 56 คน รวมจํานวน 112 คน 
โดยเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมตามตัวแปรลักษณะภูมิหลัง  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ งานวิจัยของณัฐวสา เจริญ. (2541) ศึกษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทาง
อากาศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 469 คน พบ
ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในความรู้และความ
ตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ รวมถึง ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความตระหนัก
เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศไม่แตกต่างกัน คล้ายคลึงกับผลการวิจัยของพรจักรี มณีนาค (2545) ที่ได้
ศึกษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 365 คน  พบว่า นิสิตที่อยู่ในชั้นปีต่างกันมีความรู้
เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ผู้นําเยาวชนที่มีระดับการศึกษา ผู้นํา
เยาวชนแตกต่างกันมีความความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
โดยผู้นําเยาวชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทมีค่าคะแนนเฉลี่ยความตระหนักฯ มากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรจักรี มณีนาค (2545) พบว่า  นิสิตที่อยู่ช้ันปีต่างกันมี 

ความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความตระหนักฯ สูงที่สุด เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญเพื่อสร้าง
ความเจริญงอกงามของบุคคลและให้แก่สังคม อีกทั้ง ยังช่วยให้บุคคลรู้ จักคุณค่าและชื่นชม
ศิลปวัฒนธรรม เกิดจิตสํานึกในการหวงแหนและรักษาต่อไป (ถวัลย์ มาศจรัส, 2544) 

ผู้นําเยาวชนที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแตกต่าง
กันมีความความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน โดยผู้นําเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความตระหนักฯ สูงกว่าผู้นําเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
เพราะความตระหนักจะเกิดขึ้นเม่ือมีสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น การเข้าร่วมกิจกรรมจะทําให้เกิดการ
เรียนรู้ ประสบการณ์ อาจปรับเปลี่ยนจิตสํานึกและพฤติกรรมได้ (กรนภา วัชระธํารงกุล, 2552)  
ดังเช่น สภาที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ (The Advisory Council on Historical 
Preservation) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการดึงเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ส่งผลถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติ ต่อไป เช่น โครงการ Save Our History (Donaldson, 2011) นอกจากนี้ 
ประเทศลัตเวียได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงและเต้นรําดั้งเดิมให้เยาวชนได้แสดงออกทุก ๆ 4 
ปี (Interarts, 2008) 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผู้นําเยาวชนมีความรู้ด้านลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและวัตถุประสงค์ของ

การปกป้องคุ้มครองของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก และมีความรู้ด้านประเภท
ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับน้อย เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางลักษณะภูมิ
หลัง ผู้นําเยาวชนที่มีระดับการศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมแตกต่างกันมีความความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

1. ควรจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน 
2. ควรคําเนินโครงการถ่ายทอดทักษะด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในรูปการเรียนการ

สอนในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมให้แก่เยาวชน 
3. เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

อินเตอร์เน็ต และโทรทัศน์ ให้แพร่หลายสู่เยาวชนมากขึ้น รวมถึงการจัดตั้งสถานีวัฒนธรรม
โดยเฉพาะ 

4. เพิ่มตัวแปรในงานวิจัยครั้งต่อไป เช่น วิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว แรงจูงใจ ภาวะผู้นํา  
เจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สนับสนุนทุนวิจัย
ประจําปี 2554 และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่อนุเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
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สถานบันเทิงในยุครับวัฒนธรรมแบบอเมริกัน พ.ศ. 2500 – 2520 
Entertainment Businesses during Americanization era, A.D.1957- 1977 

 
ยุวรี  โชคสวนทรัพย์ 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต   
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ต้องการศึกษาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถานบันเทิงระหว่าง 
พ.ศ. 2500- 2520 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากที่สุด 
เนื่องจากเป็นช่วงสงครามต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม รัฐบาลไทยจึงอนุญาตให้
สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย  ในเขตกรุงเทพมหานคร นครพนม นครราชสีมา 
อุดรธานี อุบลราชธานี อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ พื้นที่อู่ตะเภา เขตติดต่อ
ระหว่างอ.บ้านฉาง จ.ระยอง กับ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี การเข้ามาของกองทหารอเมริกันทําให้เกิดสถาน
บันเทิงรูปแบบ ไนท์คลับ บาร์อะโกโก้ ในเขตจังหวัดที่มีฐานทัพตั้งอยู่ เพื่อให้ทหารอเมริกันใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจระหว่างสงคราม ผลจากการดํารงอยู่ของกองทหารอเมริกันทําให้ผู้หญิงไทย
ส่วนหนึ่งประกอบอาชีพ “เมียเช่า” สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัญหาสังคมเม่ือสหรัฐอเมริกาถอนกองกําลัง
ทหารท้ังหมดออกจากประเทศไทย 
 

ค าส าคัญ: สถานบันเทิง วัฒนธรรมอเมริกัน เมียเช่า 
 

 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the development and transformation of 
entertainment businesses between 1957and 1977 (2500 – 2520 B.E.) when Thailand had 
the closest ties with the United States since it was the time of the war against communism 
in Vietnam. Thai government at that time allowed the United States to establish military 
bases in Bangkok, Nakorn Phanom, Nakorn Ratchasima, Udornthani, Ubonratchathani, 
Amphor Nam Pong in Khon Kean province, Amphor Takli in Nakorn Sawan province and U-
taphao area.  The presence of the military personnel brought about several entertainment 
businesses for their leisure: night clubs, bars. And more importantly, these businesses 
started “House girl” as a career. These issues had become Thai social problems which can 
be noticed clearly after the withdrawal of the American troops from Thailand.  
 

Keywords: Entertainment Businesses, Americanization, House girl 
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หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปี 2488 ผู้คนต่างแสวงหาความบันเทิงหลังจากที่
รัฐบาลมีประกาศให้งดความบันเทิงทุกชนิดเพื่อความสงบเรียบร้อยในภาวะสงคราม ส่งผลให้สถาน
บันเทิงอาทิ บาร์ ไนท์คลับ เกิดการขยายตัว ตั้งแต่ปี 2500 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากที่สุดภายหลังสงคราม เนื่องจากสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การทหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิชาการ และการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนซึ่งกําลังเกิดขึ้นใน
ประเทศเวียดนามขณะนั้น รัฐบาลจึงอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพตามจุดยุทธศาสตร์
สําคัญของไทย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครพนม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่อู่ตะเภา ซึ่งครอบคลุมจังหวัด
ชลบุรีและระยองบางส่วน และมีหน่วยงานที่ปรึกษาทางการทหารในประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่า 
หน่วยจัสแมก (Joint United States Military Adviser Group - JUSMAG) บริเวณถนนสาธร เพื่อทํา
สงครามกับเวียดนาม การเข้ามาของกองทหารอเมริกันทําให้เกิดสถานบันเทิงรูปแบบ ไนท์คลับ 
บาร์อะโกโก้ ในเขตพื้นที่ที่มีฐานทัพตั้งอยู่ เพื่อให้ทหารอเมริกันใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ระหว่างสงครามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถานบันเทิงในสังคมไทยระยะนี้  เป็นผลให้
พระราชบัญญัติควบคุมสถานบริการ พ.ศ. 2509 เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก  รวมถึงการดํารงอยู่ของกอง
ทหารอเมริกันทําให้ผู้หญิงไทยส่วนหนึ่งประกอบอาชีพ “เมียเช่า” สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัญหาสังคม
เม่ือสหรัฐอเมริกาถอนกองกําลังทหารทั้งหมดออกจากประเทศไทยในปี 2518 ขณะเดียวกันวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมแบบอเมริกันในสังคมไทย เริ่มได้รับความนิยมมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดย
สะท้อนออกมาในรูปแบบของแฟชั่นการแต่งกาย อาหารการกิน ความบันเทิง รวมถึงความนิยมเที่ยว
สถานบันเทิงรูปแบบดิสโก้เธค บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
สถานบันเทิงจากการรับวัฒนธรรมแบบอเมริกันและผลกระทบของสถานบันเทิงที่มีต่อสังคมไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2500-2520  โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า อาบอบนวด อยู่นอกเหนือการศึกษา การศึกษา
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและนําเสนอตามแนวทางประวัติศาสตร์เชิงพรรณาวิเคราะห์ จากเอกสาร
ชั้นต้นและหลักฐานประเภทอื่นๆ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย บทความ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
รวมถึงการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ร่วมเหตุการณ์ และนําหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการ
ศึกษาวิเคราะห์ 
 
ความเป็นมาของสถานบันเทิงในสังคมไทย 

สถานบันเทิงในยามค่ําคืนที่มีสุราและอาหารจําหน่ายพร้อมกับการให้บริการด้านความ
บันเทิง อาทิ การเต้นรําและการฟังดนตรี เป็นรูปแบบความบันเทิงที่เข้ามาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 
โดยกลุ่มพ่อค้านักเดินทางชาว ตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป ภายหลังจากการทําสนธิสัญญา
เบาริ่งในปี 2398 ทําให้เรือสินค้าต่างประเทศเข้ามาค้าขายในกรุงเทพฯ ถึง 103 ลํา ส่วนเรือจาก
กรุงเทพฯ ก็ได้ออกไปค้าขายต่างประเทศถึง 37 ลํา1 ในปีเดียวกัน การเข้ามาของชาวตะวันตกกลุ่มนี้

                                                 
1“ประกาศให้ใช้เงินเหรียญนอก (ครั้งที่ 1)” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 (กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 
2547), 119. 
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ทําให้เกิดที่พักคนเดินทางหรือโฮเต็ล2ขึ้นในกรุงเทพฯ บริเวณที่รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระบรมราชานุญาต
ให้ชาวตะวันตกอยู่อาศัยและสามารถเช่าซื้อที่ดินโดยกําหนดให้อยู่ภายในพระนครหรือห่างกําแพง
พระนครออกไป 200 เส้น(4 ไมล์) ในระยะเรือพายจะไปถึงได้ใน 24 ชั่วโมง3 โดยจะอยู่ตั้งแต่ปาก
คลองผดุงกรุงเกษมด้านใต้ลงไป ศูนย์กลางชุมชนสําคัญในระยะแรกคือ สถานกงสุลชาติต่างๆ เรียง
รายไปตามริมแม่นํ้าเจ้าพระยา และมีย่านธุรกิจของชาวตะวันตกอยู่สองฟากถนนเจริญกรุงใต้สะพาน
พิทยเสถียรลงไปถึงย่านบางรักรวมถึงเขตถนนที่ตัดใหม่ในบริเวณนี้4 อาทิ ถนนพระรามสี่ ถนนสีลม 
ภายหลังได้มีการตัดถนนสายสําคัญเชื่อมกับถนนเจริญกรุงตอนใต้ เช่น ถนนสุรวงศ์ ถนนสาธร ถนน
สี่พระยา โฮเต็ลแบบตะวันตกจึงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว ได้แก่ Union Hotel5 โดยมี Mr. James 
Cook เป็นผู้ดูแล และ Oriental Hotel ซึ่งไม่ปรากฏชื่อเจ้าของกิจการ เพียงแต่มีการประกาศแจ้ง
ความไว้ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Calendar ของหมอบรัดเลย์  ภายหลังเลิกกิจการเนื่องจากได้รับ
ความเสียหายจากอัคคีภัย ต่อมามีนักเดินเรือชาวสวีเดนสองคน คือ H. Jarck และ  
C. Salje ได้ปรับปรุงโฮเต็ลขึ้นมาอีกครั้ง  

โฮเต็ลแบบตะวันตกจะแยกส่วนของห้องพักกับส่วนของสถานบันเทิงสําหรับการกินดื่มพบปะ
สังสรรค์ที่เรียกว่าพับบลิค เฮ้าส์ (Public House) หรือ พับบลิค บาร์ (Public Bar) ซึ่งต่อมาได้ย่อคํา
ให้สั้นลงและนิยมเรียกว่าผับ (Pub) หรือ บาร์(Bar)ไว้อย่างเป็นสัดส่วน ธิดา สาระยา ให้ความเห็นว่า 
ในทัศนะของชาวยุโรปการใช้เวลาพบปะสังสรรค์ร่วมดื่มและรับประทานเป็นวัฒนธรรมเชิงการค้าและ
วิถีชีวิตของการพักผ่อนหย่อนใจ6 นอกจาก นั้นยังเป็นสถานที่สําหรับการตั้งวงนินทาอีกด้วย7 
อย่างไรก็ตามสถานบันเทิงในช่วงเวลาดังกล่าวถูกจํากัดไว้ในกลุ่มชาวตะวันตกเท่านั้น สันนิษฐานว่า 
เนื่องจากที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกอยู่ห่างจากกําแพงเมืองพระนครและมีระยะทางค่อนข้างไกลทํา
ให้การเดินทางลําบาก อีกทั้งการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงนับว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยและไม่มีความ
จําเป็นสําหรับชาวสยามซึ่งมีความบันเทิงสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตจากงานสมโภชเฉลิมฉลองต่าง ๆ 
มาโดยตลอด 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 การรับวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะจากแถบยุโรปเริ่มเด่นชัดขึ้นใน
สังคมไทย จากการที่ชนชั้นนําไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาจากประเทศเหล่านั้นและนําวัฒนธรรมมา
ปรับใช้ในวิถีชีวิต อาทิ ความนิยมในการพบปะสังสรรค์ร่วมกินดื่มและเต้นลีลาศ การปรับให้สตรีใน
ราชสํานักสวมเสื้อฝรั่งที่ตัดด้วยผ้าลูกไม้และนิยมเรียกเสื้อที่มีแขนพองแบบฝรั่งว่า “เสื้อขาหมูแฮม” 

                                                 
2โฮเต็ล หมายถึง ที่พักแรมของคนเดินทาง ซึ่งเป็นค าทับศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปี 2475 รัฐบาลจึงเปลี่ยนค าเรียกจาก “โฮเต็ล” เป็นค าว่า “โรงแรม” ในบทความนี้จึงขอใช้ค าว่าโฮเต็ล เนื่องจากเป็นการอธิบาย
บริบททางสังคมก่อนปี 2475 
3“ประกาศว่าด้วยเขตที่ซึ่งฝร่ังจะเช่าหรือซื้อได้” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 96.  
4สาวิตรี ทัพภะสุต, “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2398-2453” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527),57-58.  
5ปรีชา  แดงโรจน์, การโรงแรมฉบับนิสิตนักศึกษา (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2530), 59. 
6ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์เก็บตกจากยุโรป (กรุงเทพฯ : สารคดี, 2538), 58. 
7Bethan Ryder, Bar and Club Design (London : Laurence King, 2002), 7-8. 
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นุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าไทย8 การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากห้างฝรั่ง และการเล่นแต่งชุดแฟนซี เป็น
ต้น ส่วนราษฎรเองก็มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น   ทําให้มีการเปิดรับวิถีชีวิตและแนวคิดสมัยใหม่
แบบตะวันตกโดยการเลียนแบบชนชั้นนํา  

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา ราษฎรมีโอกาสในการประกอบอาชีพและการค้า จึงเกิดการ
ลงทุนของชนชั้นนําและพ่อค้าชาวจีนในกิจการต่าง ๆ รวมถึงสถานบันเทิงแบบตะวันตก อาทิ  

คอฟฟี่ช้อป ร้านกาแฟนรสิงห์นับว่าเป็นร้านคอฟฟี่ช้อปแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งขึ้นเป็น
ครั้งแรกที่บริเวณสโมสรเสือป่า โดยอยู่ในความดูแลของกรมมหรสพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรม
มหาดเล็กหลวง กลุ่มชนชั้นนํา พ่อค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปกันมาก เป็นสถานที่
จําหน่ายอาหารว่างพร้อมทั้งเครื่องดื่มและสุรา อาทิ เบียร์สดจากเยอรมัน โดยมีดนตรีของกรม
มหรสพบรรเลงเพลงผลัดเปลี่ยนเป็นประจํา บางครั้งมีการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องสายฝรั่ง9 หรือ
จัดให้มีการเต้นรําร่วมด้วย ภายหลังร้านกาแฟนรสิงห์ย้ายมาอยู่ในบริเวณวังพญาไทก่อนจะเลิก
กิจการในปี 2475 ด้วยเหตุผลทางการเมือง 

ผับ (Pub) หรือ บาร์ (Bar) สถานบันเทิงรูปแบบนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในโฮเต็ลเสมอไป 
สามารถตั้งขึ้นเดี่ยวๆ ได้ พระยาภักดีนรเศรษฐ(เลิศ เศรษฐบุตร) ได้ตั้งบาร์แบบตะวันตกขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 7 ในห้างและโรงน้ําแข็งของตนเอง บริเวณเชิงสะพานพิทยเสถียรเป็นอาคารสูง 6 ชั้น โดย
จําหน่ายสุราต่างประเทศและเบียร์สดซึ่งไม่มีจําหน่ายที่อื่น อาหารที่จําหน่ายเพื่อใช้แกล้มกับสุราหรือ
เบียร์ อาทิ แฮมที่เป็นหมูเค็มดิบบีบมะนาวราดหน้า  ไส้กรอกฝรั่ง เม็ดบัวคั่ว มันฝรั่งทอดกรอบและ
เนยแข็ง อุณหภูมิภายในบาร์มีความเย็นในตัวเพราะตั้งอยู่ในบริเวณโรงผลิตน้ําแข็ง เปิดจําหน่าย
เวลา 11.00-20.00 น. บาร์ของนายเลิศแม้เป็นบาร์ของคนสยามแต่มีการบริการแบบตะวันตกแท้ ๆ 
สินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการจึงเป็น
ระดับสุภาพชนมีเงินเหลือใช้ในการจับจ่ายมากพอ ส่วนมากเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และชาวต่างชาติ 
ภายหลังเลิกกิจการไปในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 210 นอกจากนั้นยังมีบาร์ซ่วนหลีแถวถนนพาหุรัด ซึ่ง
เป็นของพ่อค้าชาวจีนกวางตุ้งเกิดขึ้น ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งใน
สมัยนั้น มีการจําหน่ายสุรา อาหาร มีแตรวงบรรเลงรวมถึงการแสดงเบ็ดเตล็ดที่จัดไว้บริการทุกคืน 
สิ่งที่ทําให้บาร์ซ่วนหลีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปน้ันคือการจัดให้มีการเต้นลีลาศซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก11 

เหลา เป็นทั้งสถานที่พบปะสังสรรค์และเป็นภัตตาคารซึ่งขึ้นชื่อเรื่องอาหารจีน เหลาชื่อดัง
แห่งหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมจากพ่อค้าหรือนายทุนชาวจีนได้แก่ภัตตาคารห้อยเทียนเหลาของตระกูล
ล่ําซํา หรือชื่อไทยว่าหยาดฟ้าภัตตาคาร มีอาหารจีนและอาหารฝรั่งจําหน่าย ตั้งขึ้นเม่ือปี 2455 ที่
ถนนเยาวราช เป็นตึกสูง 3 ชั้น ภายหลังถูกไฟไหม้ จึงย้ายไปตั้งที่ตึก 4 ชั้น อยู่ที่ถนนเสือป่า ในช่วง
ที่คนไทยนิยมการเต้นรําลีลาศกันมาก เหลาแห่งนี้ได้จัดพื้นที่สําหรับการลีลาศไว้บริการเช่นกัน การ

                                                 
8สาระ มีผลกิจ, ราชส านักฝ่ายใน สมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2550), 189. 

9กรรณิการ์ ตันประเสริฐ, พระราชวังพญาไท ในวันวารห้าแผ่นดิน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2553), 214. 
10ยุธิษเฐียร[นามแฝง], ขุดจากอดีต (พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2514), 15-18. 
11กาญจนาคพันธุ[์นามแฝง], กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สารคด,ี 2542), 144. 



 

ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม 

  27 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 

เต้นรําหรือการเต้นลีลาศในช่วงเวลานั้นเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมกันมาก จนต้องมีการดัดแปลงภัตตาคาร
ให้มีบริการเต้นรําเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

เบียร์ฮอลล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ในประเทศสยามเป็นเครื่องดื่มที่ต้องนําเข้า
จากต่างประเทศมาโดยตลอด อาทิ ร้านกาแฟนรสิงห์จําหน่ายเบียร์จากเยอรมัน บาร์นายเลิศจําหน่าย
เบียร์จากเดนมาร์ค เป็นต้น ในสมัยรัชกาลที่ 7 เบียร์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงอยู่ในประเทศสยามได้แก่ 
เบียร์ซัปปาโรจากญี่ปุ่น และ เบียร์ไทเก้อร์จากมลายูซึ่งเป็นดินแดนในปกครองของประเทศอังกฤษ12 
คนที่ใช้บริการเบียร์ฮอลล์ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่มีเงินเนื่องจากราคาเครื่องดื่มจากต่างประเทศ
ค่อนข้างแพง ภายหลังได้เกิดบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่13 ของพระยาภิรมย์ภักดี ซึ่งผลิตและจําหน่าย
เบียร์สยามเพื่อแข่งขันกับเบียร์ต่างประเทศโดยเริ่มจากการตั้งราคาให้ถูกกว่า และจัดตั้งระบบร้านค้า
ตัวแทนจําหน่ายเบียร์ของบุญรอดบริวเวอรี่มากมาย โดยใช้ชื่อที่เรียกกันว่าเบียร์ฮอลล์ 14 สันนิษฐาน
ว่า เพื่อเป็นการกระจายปริมาณสินค้าสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น และมีนโยบายให้พนักงานสตรีที่ทําหน้าที่
บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านสามารถร่วมดื่มเป็นเพื่อนกับผู้มาใช้บริการได้ตามสะดวก  จึง
สันนิษฐานได้ว่า ราคาเบียร์ที่ถูกลงและการใช้สตรีเป็นพนักงานบริการ ทําให้กลุ่มคนที่มาใช้บริการ
ส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปซึ่งมีรสนิยมในการหาความบันเทิงดังกล่าว 

ไนท์คลับ (Night Club) เป็นสถานที่พักผ่อนยามราตรี แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “สโมสร
ราตร”ี15 ซึ่งมีจุดประสงค์ในการจําหน่ายสุรานานาชนิดรวมถึงการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมี
การจัดแสดงดนตรีและมีนักร้องไว้บริการ ภายในมีฟลอร์สําหรับเต้นรํา เป็นสถานบันเทิงที่มีราคาสูง 
ยุคแรกนั้นไม่เป็นที่นิยมสําหรับชาวสยามแต่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มชาวตะวันตกที่อยู่ในสยามเท่านั้น 
ไนท์คลับยุคแรกช่วงสมัยรัชกาลที่ 6-7 ที่เคยมีการบันทึกไว้อาทิเช่น ไนท์คลับที่ชื่อว่าเชอีฟ16 บริเวณ
หนา้ไปรษณีย์กลาง เป็นสถานที่ที่ชาวตะวันตกในสยามใช้พักผ่อนหย่อนใจหลังสิ้นสุดจากการทํางาน
ในแต่ละวันซ่ึงเป็นเวลาค่ําคืน เพื่อใช้พูดคุยในเรื่องสัพเพเหระ ร่วมกินดื่ม และฟังดนตรีหรือเต้นรํา ผู้
ที่จะเข้าไปใช้บริการเพื่อหาความสําราญต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกและมีการเสียค่าบํารุง17 

ขณะนั้นโรงโสเภณีหลายแห่งเล็งเห็นโอกาสทางการค้า จึงปรับให้มีบริการเต้นรําคล้ายกับ
ไนท์คลับทั่วไป เสฐียรโกเศศได้อธิบายการปรับตัวของโรงโสเภณีขณะนั้นไว้อย่างน่าสนใจ โดยอ้าง
ถึงเพลงยาวซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์ ทรงนิพนธ์ไว้ท่อนหนึ่งว่า “แล้วจะ
ปลูกโรงรําไว้สําเพ็ง ให้แซ่เซ็งหลายภาษาไปหางาน” คําว่าโรงรําในสําเพ็ง เสฐียรโกเศศสันนิษฐานว่า 
หมายถึงหญิงโสเภณีท่ีคอยให้บริการแก่ผู้ไปเที่ยวหาความสําราญทางเพศในยุคที่การเต้นลีลาศกําลัง
เป็นท่ีนิยมในสังคมไทย สํานักค้าประเวณีบางแห่งในบริเวณสําเพ็งได้ฝึกสอนลีลาศให้แก่หญิงบริการ
ในสํานักของตนเพื่อดึงดูดให้มีคนมาใช้บริการ ส่วนไนท์คลับที่เรียกว่า “โรงฝรั่งเต้นรํา” มีเพียงหนึ่ง

                                                 
12ยุธิษเฐียร[นามแฝง], ขุดจากอดีต, 24. 
13สจช. สร.0201.23/10 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จ ากัด (พ.ศ. 2476-2484)  
14ยุธิษเฐียร[นามแฝง], ขุดจากอดีต, 25. 
15เรื่องเดียวกัน, 496.  
16เรื่องเดียวกัน, 499. 
17เรื่องเดียวกัน, 513.   
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หรือสองแห่งแถวบางรักสําหรับให้บริการแก่ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ ผู้หญิงที่เป็นคู่เต้นรําเรียกกัน
ว่า “พาร์ทเนอร์” จะมีแต่ผู้หญิงฝรั่งเท่านั้น ไนท์คลับที่ให้บริการแก่ชาวสยามมีเพียงบางแห่ง อาทิ 
บริเวณสะพานพุทธยอดฟ้าและศาลาเฉลิมกรุง ภายในไนท์คลับมีดนตรีบรรเลงและมีพาร์ทเนอร์18

ร่วมเต้นรํา ซึ่งได้รับความนิยมจากกลุ่มชายวัยทํางานที่ชื่นชอบการกินดื่มและเต้นลีลาศเพื่อเป็นการ
หย่อนใจ 

กล่าวได้ว่าสถานบันเทิงเกิดขึ้นจากการเลียนแบบวิถีชีวิตของชาวตะวันตกแถบยุโรป โดยรับ
ผ่านทาง ชนชั้นนําไทยและค่อย ๆ เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และปรับใช้โดยราษฎร ต่อมาชนชั้นนํา
ไทยและบรรดาพ่อค้านายทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีความชํานาญในการค้า
และธุรกิจได้ทําการเปิดสถานบันเทิงขึ้นโดยมีการปรับให้เข้ากับสังคมไทย  ในระยะนี้เองได้เกิดบุคคล
ที่มีแนวคิดสมัยใหม่เป็นจํานวนมาก การออกเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงของคนในสังคมจึงมีมากขึ้น
ตามลําดับ จนเม่ือเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา รัฐบาลประกาศงด
ความบันเทิงเช่นการเต้นรําตามสถานที่ต่าง ๆ ในภาวะสงคราม ร้านค้าห้ามจําหน่ายสุราระหว่าง 
22.00 นาฬิกา ถึง 05.00 นาฬิกาในวันรุ่งขึ้น19 สถานบันเทิงจึงซบเซาและปิดตัวลงในที่สุด 

 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถานบันเทิงในยุครับวัฒนธรรมอเมริกัน พ .ศ. 2500 - 2520 
 หลังจากญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองในปี 2488  จักรพรรดิฮิโรฮิโตได้
ประกาศยอมแพ้และสั่งให้ทหารญี่ปุ่นท่ัวโลกวางอาวุธ สถานการณ์สงครามในประเทศไทยจึงได้ยุติลง
ด้วย การยอมแพ้ของญี่ปุ่นมีผลให้ประเทศที่เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะรวมทั้งประเทศไทยตกอยู่ในฐานะ
ประเทศที่แพ้สงครามเช่นเดียวกัน แต่รัฐบาลไทยอ้างว่าการประกาศสงครามของรัฐบาลจอมพล ป . 
พิบูลสงคราม ถือเป็นโมฆะ เนื่องจากผิดเจตนารมณ์และความประสงค์ของประชาชนชาวไทย เม่ือ
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงได้เจรจากับอังกฤษเพื่อยกเลิกสถานะ
สงคราม ในขณะที่สหรัฐอเมริกายื่นมือเข้าช่วยเหลือและยอมรับว่าการประกาศสงครามของประเทศ
ไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นโมฆะแล้ว ประเทศอังกฤษจึงตกลงยกเลิกสถานะสงครามกับไทยเช่นกัน 
แต่ประเทศไทยยังคงต้องรับโทษตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยทําไว้กับอังกฤษเม่ือวันที่ 11 มกราคม 
2489 จํานวน 3 ข้อด้วยกันคือ  

1. บริจาคข้าวให้สหประชาชาติจํานวน 1.5 ล้านตัน     
2. ชดใช้ค่าเสียหายให้กับกิจการของชาติสัมพันธมิตรที่รัฐบาลไทยยึดกิจการมาดําเนินการ

ระหว่างสงคราม 
        3. รับภาระเลี้ยงดูกองทหารสหประชาชาติที่เข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในประเทศไทย20  

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางเศรษฐกิจหลังสงครามของรัฐบาลจึงมุ่งเน้นในเรื่องการเงิน
และการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงครามกลับเข้ามาบริหาร
                                                 
18พาร์ทเนอร์ หมายถึง หญิงที่บริการเป็นคู่เต้นร าเต้นลีลาศให้กับนักเที่ยวที่มาคนเดียว โดยส่วนมากจะเคยใช้บริการกันมาก่อนจนรู้จังหวะ
ของกันและกันที่เรียกว่าคู่ขา ทั้งนี้คนที่ไปเที่ยวถือว่าการเต้นร านอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วยังเป็นการออกก าลังกายด้วย ในที่นี้ จึง
หมายถึงคู่เต้นจริง ๆ ที่ไม่ใช่หญิงขายบริการทางเพศ 
19สจช. บก.สูงสุด 1/200  ประกาศห้ามการเต้นร าในที่สาธารณะสถาน 
20“ข้อตกลงสมบูรณ์แบบระหว่างประเทศไทยกับบริเตนใหญ่”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 63 ตอนที่ 4 (11 มกราคม 2489), 36. 
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ประเทศอีกครั้ง จึงมีนโยบายเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
สหรัฐอเมริกา  สมศักดิ์  นิลนพคุณ ให้ความเห็นว่า การที่ไทยเริ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
สหรัฐอเมริกามีจุดเริ่มต้นมาจาก การรับรองขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาและคอยช่วยเหลือ
ประเทศไทยตลอดมาโดยไม่ถือว่าเป็นประเทศแพ้สงคราม อีกทั้งประเทศอื่นที่เคยเข้ามาลงทุนในไทย 
อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส ต่างได้รับผลกระทบจากสงครามทั้งสิ้น ส่วนสหรัฐอเมริกาน้ันได้รับผลกระทบ 

จากสงครามน้อยกว่าและเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดหลังสงคราม21  ดังนั้นคนไทยส่วน
ใหญ่จึงมีความรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาคือมิตรท่ีแท้จริงในยามตกทุกข์ได้ยาก22  

เมื่อคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมิตรที่ดีแล้ว จึงยอมรับวัฒนธรรมแบบอเมริกัน
ด้วยความเต็มใจ ก่อนหน้านี้คนไทยนิยมวัฒนธรรมแบบยุโรปตามอย่างชนชั้นนํามากกว่า แต่
หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองคนไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปตามอย่างอเมริกันแทบทั้งสิ้น “คน
ไทยเริ่มตื่นน้ าอัดลมโคล่า เป๊ปซี่ พอใจที่จะรับประทานฮอทดอก ( Hot dog) แฮมเบอร์เกอร์ 
(hamburger) แทน หมูแฮมไข่ดาว ชอบดูภาพยนตร์เรื่องบู๊ ซึ่งส่วนมากเป็นภาพยนตร์ที่ท าจากสหรัฐ
และที่มีอิทธิพลโดยตรง เด็กวัยรุ่นพอใจมากที่จะนุ่งกางเกงยีนส์ (jeans) แบบอเมริกัน ใส่เสื้อยืดคอ
กลมแบบ ที เชิ้ต (Tee shirt)”23 วิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามแบบอเมริกันกล่าวได้ว่า 
เป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยรับวัฒนธรรมแบบอเมริกันอย่างเต็มตัว คนร่วมสมัยในยุคนั้นมักจะพูดกันติด
ปากว่ายุคซิกตี้ หรือ ยุคโก๋หลังวัง วัยรุ่นผู้ชายจะถูกเรียกว่าจ๊ิกโก๋ และนิยมแต่งกายด้วยเสื้อยืดรัดรูป
พับแขนกับกางเกงยีนส์ขาเดฟ ส่วนวัยรุ่นผู้หญิงจะถูกเรียกว่าจ๊ิกกี๋ ซึ่งนิยมไว้ผมบ๊อบและแต่งกาย
ด้วยชุดกระโปรงบาน24 

หลังสงครามยุติ สถานบันเทิงและการเต้นลีลาศกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในสังคมไทย 
ตามงานรื่นเริงมักจะต้องมีการเต้นลีลาศด้วยเสมอ รัฐบาลจัดให้มีสถานลีลาศตามที่ต่างๆ อาทิ สถาน
ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และ สถานลีลาศสวนลุมพินี กรุงเทพฯ รวมถึงไนท์คลับต่างๆ 
โดยเฉพาะบริเวณถนนราชดําเนิน อาทิ โลลิต้า โลฟิโน อเล็กซานดร้า มูแรงรูจ เป็นต้น ซึ่ งกลุ่มวัย
ผู้ใหญ่นิยมไปฟังเพลงจากนักร้องชื่อดังอย่าง สุเทพ วงศ์กําแหง และ สวลี ผกาพันธุ์ รวมถึงการ
เต้นรําลีลาศเพื่อออกกําลังกาย25 ส่วนวัยรุ่นมักจะนิยมเที่ยวบริเวณหลังวังบูรพา ซึ่งมีบาร์ชื่อนครถ้ํา 
หรือ ฟังเพลงจากตู้เพลงหยอดเหรียญที่เรียกว่าจู๊กบ๊อกซ์ (Jukebox) ตามร้านเครื่องดื่ม วัยรุ่นยุคนี้
นิยมการเต้นรําในจังหวะใหม่ ๆ อาทิ ร็อคแอนด์โรล ทวีสต์ และ ออฟบิท เป็นจังหวะที่เร่าร้อนและ
ท่าทางการเต้นรําสื่อไปในทางยั่วยุกามารมณ์ จึงมีการสั่งห้ามบรรเลงและเต้นรําตามที่สาธารณะรวม

                                                 
21สมศักดิ์ นิลนพคุณ, “ปัญหาเศรษฐกิจของไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการแก้ไขของรัฐบาล ระหว่าง พ.ศ.2488-2498” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2527), 
148-149.  
22ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริการะหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  ปาฐกถาแสดงที่หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 17 
สิงหาคม 2489 โดย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา หนังสือแปลชุด “นวทัศน์” เล่มที่ 25 (กรุงเทพฯ 
: แพร่พิทยา, 2519) , 176.  
23มณี สิริวรสาร, ชีวิตเหมือนฝัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984), 2530), 420.  
24สัมภาษณ์ นายนิยม ศิลปดิษฐ์ อายุ 68 ปี, วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554.   
25สัมภาษณ์ ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูมิ อายุ 82 ปี, วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2554.      
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ไปถึงการห้ามฉายภาพยนตร์ที่มีการบรรเลงหรือการแสดงในจังหวะดนตรีดังกล่าวด้วย26 อย่างไรก็
ตามการเต้นรําในจังหวะดังกล่าวไม่ได้หายไปจากสังคมไทย สันนิษฐานว่า เนื่องจากรัฐบาลสั่งห้าม
การเต้นรําในที่สาธารณะเท่าน้ันแต่ก็ยังสามารถกระทําในที่พักอาศัยได้  

ในปี 2518 เกิดสถานบันเทิงประเภทดิสโก้เธคแบบอเมริกันชื่อ “บีบลอส” ขึ้นเป็นครั้งแรกที่
พัทยา ซึ่งได้รับความนิยมจากวัยรุ่นในกรุงเทพฯ อย่างมาก จนทําให้ต้องขยายสาขามาที่ย่านสุขุมวิท
ซอย 4 ในกรุงเทพฯ ยิ่งเป็นการตอกย้ําให้เห็นว่าบรรดาวัยรุ่นต่างชื่นชอบและยอมรับวัฒนธรรม
อเมริกันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต เป็นโอกาสให้สถานบันเทิงประเภทอื่น อาทิ ไนท์คลับ ผับ บาร์ 
ปรับตัวในการดําเนินธุรกิจและหันมาให้ความสําคัญกับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น สิ่งที่ทําให้ดิสโก้เธคได้รับ
ความนิยมจากวัยรุ่นสันนิษฐานว่า เป็นสถานบันเทิงที่เต็มไปด้วยแสงสีวูบวาบประกอบกับเสียงเพลง
อันดังเร้าใจจากการเปิดแผ่นโดยไม่มีการหยุดขั้นจังหวะเหมือนวงดนตรีและนักร้องที่ต้องหยุดพักเป็น
ช่วง อีกทั้งสามารถเต้นรําได้อย่างอิสระไม่ต้องบังคับท่าทางเช่นการเต้นลีลาศ จึงได้รับความนิยมจาก
กลุ่มวัยรุ่นมากกว่าวัยอื่น ๆ  

สถานบันเทิงที่กล่าวมาได้รับความนิยมในหมู่คนไทยอย่างมากหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ขณะเดียวกันสถานบันเทิงท่ีเกิดขึ้นเพื่อรองรับทหารอเมริกันในประเทศไทยโดยเฉพาะก็มีจํานวนมาก
เช่นกัน ซึ่งมีปัจจัยมาจาก การดํารงอยู่ของกองทหารสหรัฐอเมริการวมกว่า 4 หม่ืนนาย บริเวณพื้นที่
ยุทธศาสตร์สําคัญในประเทศไทย27 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครพนม จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอุดรธานี อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่อู่ตะเภา ซึ่ง
ครอบคลุมจังหวัดชลบุรีและระยองบางส่วน และมีหน่วยงานที่ปรึกษาทางการทหารในประเทศไทย
ตั้งอยู่บริเวณถนนสาธรในกรุงเทพฯ หรือ หน่วยจัสแมก ซึ่งเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2507 
เนื่องจากรัฐบาลไทยยอมรับความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในประเทศเวียดนาม รวมถึงการตกลงกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของ Rest and 
Recreation Service ซึ่งเป็นการให้เวลาพักผ่อนของกองทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม อัน
ถือเป็นจุดกําเนิดของการเปิดสถานเริงรมย์ยามราตรีในย่านพัฒน์พงษ์ 28 และย่านเพชรบุรีตัดใหม่ 
รวมถึงตามฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในจังหวัดต่าง ๆ 

ตามค่ายทหารอเมริกันทุกจังหวัดจะมีสถานบันเทิงประเภท ไนท์คลับ และบาร์ต่าง ๆ เกิดขึ้น 
ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด บทความวิจัยนี้จึงขอยกตัวอย่างสถานบันเทิงเฉพาะจังหวัดที่
สามารถหาหลักฐานได้เพียงพอในการวิจัยเท่านั้นอาทิเช่น จังหวัดอุดรธานีพบว่าบริเวณหน้าฐานบิน
มีสถานบันเทิง 20-30 แห่ง ส่วนหน้าค่ายรามสูรมีสถานบันเทิงมากกว่าถึง 2 เท่า การเที่ยวตามสถาน
บันเทิงของบรรดาทหารอเมริกันมักถือเหล้าของตนเองไปดื่มในไนท์คลับหรือบาร์โดยนั่งตาม
เคาน์เตอร์บาร์เป็นส่วนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร หากมีเพื่อนร่วมนั่งดื่มด้วยต่างก็จะจ่ายแต่เฉพาะในส่วน

                                                 
26สจช. มท.0201.2.1.3/398 ห้ามการบรรยายเพลงหรือการแสดงในจังหวะร็อค เอน รอลล์ จังหวะทวิสต์ และ ออฟบิท  
27พวงทอง รุ่งสวสัดิทรัพย์ ภวัครพันธุ์, สงครามเวียดนามกับความจริงของ“รัฐไทย” (กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2549), 9. 
28พิเชษฐ  สายพันธ์,  “บางลําพู และ “สลีม” “พื้นที”่ และ “ตัวตน” ในอัตลักษณ์ของคนเมือง”, ใน 30 ปี ไทยคดีศึกษา (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540) : 97.  
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ของตนเองเท่านั้น บางครั้งจะมีการเรียกหญิงพนักงานมาร่วมนั่งดื่มและกอดจูบ29 ในกรุงเทพฯ มี
สถานบันเทิงท่ีตั้งขึ้นโดยกองทหารอเมริกัน 2 แห่ง ได้แก่ Villa Club ถนนสุขุมวิท และ 59ers(NEO) 
Club ถนนราชวิถี ซึ่งได้อภิสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี และการซื้อขายนิยมใช้เงินเหรียญอเมริกัน 30 ทํา
ให้สกุลเงินดอลล่าร์สะพัดในขณะนั้น ส่วนย่านพัฒน์พงษ์นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สําหรับทหารอเมริกันแล้ว ยังเป็นแหล่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้มาใช้จ่าย
เงินตราได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร บาร์อะโกโก้ย่านพัฒน์พงษ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
สงครามเวียดนามใกล้จะยุติลง โดยมีนายทหารอเมริกันคนหนึ่งเล็งเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเป็น
ย่านธุรกิจและเป็นที่ทําการของสายการบินต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งนายทหารอเมริกันและนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศจํานวนมากหมุนเวียนเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวอยู่เสมอ จึงเล็งเห็นโอกาสทางการค้าจากคน
กลุ่มนี้ด้วยการก่อตั้งบาร์อะโกโก้แห่งแรกขึ้นบนถนนพัฒน์พงษ์ในปี 251231 ส่งผลให้เกิดบาร์อะโกโก้
ขึ้นอีกหลายแห่งจนสถานบันเทิงย่านพัฒน์พงษ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มทหารอเมริกันและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

สถานบันเทิงนับว่าเป็นกิจการที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดประเภทหนึ่งในช่วงสงคราม
เวียดนาม เนื่องจากทหารอเมริกันจะเที่ยวหาความสําราญกันเต็มที่หลังเสร็จจากงานในค่ายทหาร
และหลังจากการรบในแต่ละครั้ง ทหารอเมริกันและคนอเมริกันในยุคนี้นิยมการพักผ่อนโดยถือคติ 
“กิน ดื่ม รื่นเริงเข้าไว้ เพราะพรุ่งนี้เราก็ตาย”32 บรรดาทหารอเมริกันจึงนิยมดื่มสุราและเที่ยวผู้หญิง
บริการ รวมถึงการจ้างผู้หญิงไทยเป็นเมียเช่าระหว่างที่ยังปฏิบัติการอยู่ในประเทศไทย โดยมี
ระยะเวลาตามแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน จากนั้นจะไปเช่าบ้านหรือบังกะโลเพื่อหาความสําราญ 
เนื่องจากบรรดาเมียเช่าไม่สามารถเข้าไปในค่ายทหารได้  การพักผ่อนของทหารอเมริกันส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศในระยะน้ันเฟื่องฟูอย่างมาก เกิดการติดต่อค้าขายและทํางานกับหน่วยงานของ
สหรัฐอเมริกาอาทิ การจัดหาเสบียงและสินค้าฟุ่มเฟือยให้กับพื้นที่ที่หน่วยทหารอเมริกันตั้ งฐานทัพ
อยู่ ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการของทหารเหล่านี้ 
การให้บริการด้านความบันเทิงอาทิ ไนท์คลับ บาร์อะโกโก้ เป็นต้น ทหารอเมริกันใช้เงินกับสิ่งที่กล่าว
มานี้ระหว่างปี 2507-2512 รวมเป็นเงินราว 20,000 ล้านบาท33 กล่าวได้ว่าเกิดเงินหมุนเวียนใน
ประเทศจํานวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฐานทัพของอเมริกันตั้งอยู่ เป็นผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อใน
ขณะน้ัน 

 

                                                 
29พงษ์ศักดิ์ ปัตถา, “ผลกระทบของฐานทัพสหรัฐอเมริกาต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานี พ .ศ. 2505-2520” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 61.  
30สจช. [1]มท.3.1.5.18/2 ปึก 4 การประชุมเพื่อพิจารณาเก่ียวกับฐานทัพที่สหรัฐใช้อยู่ในประเทศไทย(19 เม.ย.2500-7 ม.ค.
2519)  
31อรวรรณ ศรีอุดม, วันวานกับวันนี้ของถนนสีลม (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พรินติ้งกรุ๊ป, 2535), 38.  
32สมร นิติทัณฑ์ประภาส, ค าบรรยาย วิชาอารยธรรมอเมริกันปีที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512), 107.  
33แถมสุข นุ่มนนท์, ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, 2526), 104. 
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สถานบันเทิงยุครับวัฒนธรรมอเมริกันกับผลกระทบต่อสังคมไทย 
ตลอดเวลาที่กองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาดํารงอยู่ในประเทศไทยนั้น เศรษฐกิจหมุนเวียน

ภายใน ประเทศดีขึ้นอย่างมาก รายได้จากการพักผ่อนหย่อนใจของทหารอเมริกันในเมืองไทย พ.ศ. 
2508 มีประมาณ 2 ล้านดอลล่าร์อเมริกัน พ.ศ. 2509 มี 11 ล้านดอลล่าร์อเมริกัน และใน พ.ศ. 2512 
เพิ่มเป็น 24 ล้านดอลล่าร์อเมริกัน34 นับว่าเป็นรายได้จํานวนมหาศาล การหย่อนใจของบรรดาทหาร
อเมริกันและคนไทยส่วนหนึ่งทําให้เกิดสถานบันเทิงรูปแบบต่างๆ ขึ้น ซึ่งบ่อยครั้งพบว่าเกิดการ
ทะเลาะวิวาทในกลุ่มผู้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงอยู่เป็นประจํา ทําให้กรมตํารวจทําการยกร่าง
พระราชบัญญัติสถานบริการขึ้นในปี 2506 เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จึงเกิดพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 ขึ้นเป็นฉบับแรก โดย
มีสาระสําคัญได้แก่ 

1. ความหมาย "สถานบริการ" คือ สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ โดยหวังประโยชน์ในการค้า 
มี 4 ประเภท คือ  

 ก. สถานที่เต้นรํา รําวง หรือรองเง็ง  
 ข. สถานท่ีอาบนํ้า หรือ อบตัว  
 ค. สถานท่ีขายอาหาร สุรา น้ําชา  
 ง. สถานที่ ที่จัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิง ทั้งนี้ 

รวมถึงมีที่พักผ่อนหลับนอนและหญิงบําเรอปรนนิบัติ 
2. การขอใบอนุญาต ผู้ขอ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยประพฤติเสื่อมเสียศีลธรรม หรือ วิกลจริต หรือ 

เป็นโรค พิษสุราเรื้อรัง ยาเสพติด หรือประพฤติผิดทางเพศ มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีและ ฯลฯ 
3. ที่ตั้ง สถานบริการต้องอยู่ห่างจากชุมชนและสถานท่ีสําคัญ เช่น ห่างจากโรงเรียน วัด 

สถานท่ีราชการ และท่ีพักอาศัยเป็นต้น 
4. ผู้ที่เข้าทํางาน ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า18 ปี ส่วนผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า20 ปี และ

ห้ามหญิงที่มิได้ทํางานเข้าสถานบริการโดยไม่มีชายเข้ามาด้วย 
5. การขอใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม การยึด พักใช้และ เพิกถอนใบอนุญาต 
6. บทลงโทษ หากฝ่าฝืน มีโทษจําคุกตั้งแต่ไม่เกินหนึ่งเดือน ถึง ไม่เกินหน่ึงปี และ ปรับไม่

เกินหนึ่งพันบาทถึงปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้แบ่งสถานบริการไว้ 4 ประเภท ซึ่งสถาน

บริการบริการในประเภท ก. หมายถึงไนท์คลับต่าง ๆ ที่จัดให้มีการเต้นรํา ทั้งนี้การรวมสถานที่รําวง
และรองเง็งไว้ด้วย สันนิษฐานว่า สถานที่รําวงนั้นต้องการให้ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ปริมณฑลสิ่งนิยม
การรําวงมาตั้งแต่สมัยสงครามตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ส่วนรองเง็งนั้นสันนิษฐาน
ว่า ต้องการให้มีการครอบคลุมความบันเทิงในภาคใต้ของไทยไว้ด้วย เนื่องจากลักษณะของรองเง็ง
ของภาคใต้นั้นจะคล้ายกับรําวงในภาคกลาง โดยมีการจับคู่ ชาย-หญิง ผลัดเปลี่ยนกันร้องบทกลอน 

                                                 
34วารสารสังคมปริทัศน์ 11, 5 (พฤษภาคม 2516) : 18-26.  
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ตามจังหวะดนตรีและรําหมุนเป็นวงไปรอบ ๆ แบบรําวง35 
ประเด็นน่าสนใจอีกประการหนึ่งที่ปรากฏในสาระสําคัญข้อ 4 ได้แก่ การห้ามสตรีที่ไม่ได้

ทํางานบริการเข้าไปยังสถานบริการหากไม่มีผู้ชายเข้าไปด้วย สันนิษฐานได้ว่า รัฐบาลพยายามจะ
ป้องกันการแอบแฝงการขายบริการทางเพศของหญิงโสเภณีที่มีจํานวนมากขึ้นระหว่างที่กองทหาร
อเมริกันดํารงอยู่ในประเทศไทย 

ต่อมาเม่ือสงครามเวียดนามยุติลง คนไทยจํานวนมากได้เรียกร้องให้กองกําลังสหรัฐถอน
ออกไปจากประเทศไทย ด้วยเหตุผลว่าเม่ือสงครามเวียดนามสิ้นสุดกองกําลังสหรัฐจึงไม่มีความ
จําเป็นที่จะต้องอยู่ในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร เนื่องจากเป็นการชักพาให้ประเทศไทย
เข้าไปมีส่วนพัวพันอยู่ในสงคราม สิ่งสําคัญ 2 ประการที่พอจะสันนิษฐานว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการ
ให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาถอนกําลังออกไปทั้งๆที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองคนไทยต่างให้การต้อนรับ
สหรัฐในฐานะมิตรที่ดี ประการแรกมาจากองค์การประมวลข่าวกลางของอเมริกาหรือ ซี .ไอ.เอ. 
(Central Intelligence Agency - C.I.A) เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศของไทยซึ่งเป็น
อันตรายอย่างยิ่งต่อความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยของชาติ นอกจากการแทรกแซงทางการเมือง
ยังปรากฏข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันเกือบทุกฉบับในช่วงเวลานั้นว่า ซี .ไอ.เอ. ยังมีส่วน
เกี่ยวพันกับการปลูกฝิ่นของชาวเขาในภาคเหนือเพื่อหาข่าวกรองและความเคลื่อนไหวทางการเมือง
และการทหารของคอมมิวนิสต์ด้วย ประการที่สอง กรณีเหตุการณ์เรือสินค้ามายาเกซสัญชาติสหรัฐที่
ถูกจับในน่านน้ํากัมพูชาระหว่างที่เดินทางเข้ามาที่สัตหีบในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 
ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐเพื่อช่วยเหลือเกิดขึ้นทันที โดยนาวิกโยธินอเมริกันจากเกาะโอกินาวา
และอ่าวซูบิคถูกส่งมายังฐานทัพที่อู่ตะเภารวมถึงมีเครื่องบินรบจากฐานทัพอเมริกันที่อุดรธานีและ
โคราชออกปฏิบัติการร่วมด้วย ซึ่งรัฐบาลไทยไม่เคยล่วงรู้ถึงปฏิบัติการครั้งนี้มาก่อนและถือว่าการ
กระทําครั้งนี้เป็นการละเมิดอธิปไตยของไทย จึงได้ยื่นบันทึกประท้วงต่อสหรัฐพร้อมทั้งระบุให้ถอน
นาวิกโยธินออกทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความเห็นพ้องกับคนไทยส่วนใหญ่ เป็นผลให้
สหรัฐอเมริกาถอนกองกําลังออกจากประเทศไทยภายในปีเดียวกัน 

หลังจากกองกําลังสหรัฐอเมริกาถอนทัพออกจากประเทศไทยไปแล้วพบว่าเกิดผลกระทบกับ
เศรษฐกิจและสังคมไทยหลายด้าน อาทิ การว่างงานของคนไทยกว่า 30,000 คน ที่เคยทํางานกับ
สหรัฐ36 ปัญหาสตรีที่ทําอาชีพเมียเช่าตามฐานทัพต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และ ปัญหาเด็กหัวแดง 
หรือ เด็กลูกครึ่งซ่ึงเกิดจากทหารอเมริกันจํานวนมาก โดยเฉพาะปัญหาเด็กหัวแดงซึ่งเป็นปัญหาใหม่
ของสังคมไทยในขณะนั้นเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ จนมูลนิธิเพิลเอส.บัค(Pearl S. Buck Foundation) 
ของนักประพันธ์หญิงชาวอเมริกัน ได้เข้ามาสํารวจและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กหัวแดงที่เรียกว่าอเม
ราเชียน(Amerasian) จากการสํารวจเขตอันเป็นที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐ ในปี 2511 พบว่าประเทศไทย
มีเด็กหัวแดงถึง 1,200 คน และในปี 2514 มีโอกาสเพิ่มเป็น 3,000 คนโดยทางมูลนิธิมีเจตนาที่จะให้

                                                 
35สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, อุบลศรี อรรถพนัธุ์ และ ประพนัธ์ เรืองณรงค์, การละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ (สงขลา คณะกรรมการพัฒนา
หนังสือ, 2528), 12. 
36สจช. [1]มท.3.1.5.18/2 (1) การประชุมเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับฐานทัพที่สหรัฐใช้อยู่ในประเทศไทย(19 เม.ย.2500-7 ม.ค.2519)  
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เด็กเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นพลเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
ในอนาคต37  

ปัญหาสังคมเร่ืองเด็กหัวแดงซึ่งรวมทั้งเด็กลูกครึ่งอเมริกันผิวขาวและอเมริกันผิวดําหรือนิโกร
นับว่าเป็นปัญหาอย่างมากในระยะแรก เพราะเด็กไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยได้และรู้สึก
แปลกแยกจากเด็กไทยท่ัวไปทั้งเรื่องของ หน้าตา สีผม หรือ สีผิว ส่วนสตรีที่เคยทําอาชีพเมียเช่านั้น
แม้บางส่วนจะมีโอกาสไปทําอาชีพบริการด้านอื่น แต่ส่วนมากไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทั่วไปได้
ง่ายเนื่องจากขาดความรู้ทางวิชาชีพ กรมประชาสงเคราะห์จึงต้องช่วยเหลือโดยสอนให้สตรีกลุ่มนี้มี
การฝึกฝนอาชีพด้านอื่น 

สถานบันเทิงและธุรกิจบริการทั่วประเทศอาทิ บังกะโล บ้านเช่า และรถแท็กซี่ ต่างประสบ
ปัญหาขาดทุนหลายราย ดังตัวอย่างที่อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ที่เดือดร้อนและได้รับความ
กระทบกระเทือนจากการถอนทหารได้แก่ ผู้ที่ไปผ่อนส่งรถเก๋งมาทําแท็กซี่รับทหารอเมริกันจาก
แค้มป์เข้ามาตลาดเที่ยวละ 1 ดอลล่าร ์บางรายค่าซื้อรถยังผ่อนไม่หมดจึงเป็นเรื่องหนักใจกันมาก อีก
รายหนึ่งพบว่าเป็นนายทหารชั้นประทวนซึ่งผ่อนรถมาวิ่งทั้งหมด 40 คันก็ต้องพบกับภาวะขาดทุน 
บรรดาพ่อค้าที่ลงทุนสร้างบาร์ ไนท์คลับเพื่อบริการแก่ทหารอเมริกันต่างได้รับผลกระทบอย่างมาก 
อาทิ บาร์ฟ็อกซ์ของนายวิชัย แซ่ตั้ง ขาดทุนจากการลงทุนทั้งสิ้น 280,000 บาท บาร์แพนเอมของ
นายมะยม เอี่ยมรอด ลงทุนไปประมาณ 1 ล้านบาทยังไม่ทันเปิดให้บริการ บาร์ชิคาโก้ ของนายศรีชา 
ตาฆวัฒน์ ลงทุนไป 400,000 บาท ต้องทุบทิ้งและกลับไปทําพืชไร่ซึ่งยังมีราคาดี บาร์กรังด์ปรีซ์ ไม่
ทราบเจ้าของกิจการก็ต้องทุบท้ิงเช่นกัน38  

กล่าวได้ว่า มีกลุ่มคนจํานวนไม่น้อยที่ลงทุนในกิจการสถานบันเทิงและการบริการด้านต่าง ๆ 
เพื่อรองรับทหารอเมริกันโดยมีความคิดว่าจะได้กําไรที่คุ้มค่ากับจํานวนเงินที่ลงทุนไป แต่เม่ือ
สหรัฐอเมริกาถอนทัพออกจากประเทศไทย บรรดานักลงทุนเหล่านี้ต่างประสบปัญหาขาดทุนอย่าง
หนักจนบางแห่งต้องปิดตัวลง นักลงทุนบางส่วนต้องกลับไปทําอาชีพพื้นฐานดั้งเดิมคือเกษตรกรรม  
ส่วนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงพบว่า สถานบันเทิงที่ให้บริการแก่ทหารอเมริกันได้รับผลกระทบ
เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ยังคงดําเนินกิจการต่อไปได้ เนื่องจากบรรดาสถานบันเทิงมีการปรับตัวเพื่อ
ความอยู่รอดโดยหันมาให้บริการเพื่อตอบสนองคนกรุงเทพฯ ที่มีรสนิยมในการหาความสําราญตาม
สถานบันเทิง รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37สจช. ก/ป5/2511/22 ปัญหาเมียเช่าและลูกครึ่งไทย-อเมริกัน  
38สจช. ก/ป5/2517/8(2) การถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศไทยและการแทรกแซงของ ซี.ไอ.เอ.  
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สรุป 
การศึกษาสถานบันเทิงในยุครับวัฒนธรรมแบบอเมริกัน พ.ศ. 2500 – 2520 พบว่า สถาน

บันเทิงเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนในชุมชนเมืองหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปี 2488 
ผู้คนต่างแสวงหาความบันเทิงหลังจากที่รัฐบาลมีประกาศให้งดความบันเทิงทุกชนิดในภาวะสงคราม 
เม่ือสงครามยุติสถานบันเทิงจึงเป็นพื้นที่สร้างความสุข ความรื่นรมย์ ความเพลิดเพลินต่างๆ ให้กับ
ผู้คนที่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อผ่อนคลาย หลังสงครามโลกคนไทยรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบ
อเมริกันในทุกด้าน ทําให้สถานบันเทิงในทศวรรษนี้มีการเลียนแบบอย่างอเมริกันแทบทั้งสิ้น อาทิ 
การเต้นรําลีลาศในแบบยุโรปเริ่มหมดความนิยมลงโดยมีการเต้นรําในจังหวะสนุกสนานอย่างร็อค
แอนด์โรล์เข้ามาแทนท่ี และความนิยมเที่ยวสถานบันเทิงประเภทดิสโก้เธคในกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น 

ตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกามีความใกล้ชิด
กันมากขึ้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในหลายด้าน อาทิ การเงิน 
การทหาร การคมนาคม และการศึกษา ต่อมาเม่ือลัทธิคอมมิวนิสต์กําลังขยายตัวในกลุ่มประเทศอิน
โดจีนโดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่างมีนโยบายเดียวกันใน
การต่อต้านระบบคอมมิวนิสต์ เป็นผลให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้กองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้ง
ฐานทัพอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ในประเทศไทย พร้อมด้วยนายทหารอเมริกันรวมทั้งสิ้นกว่า 4 หม่ืน
นาย เพื่อประจําการอยู่ตามฐานทัพในจังหวัดต่างๆ  

การดํารงอยู่ของกองทหารอเมริกันส่งผลให้สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ในแต่ละ
วันทหารเหล่านั้นจะต้องออกมาพักผ่อน เพื่อเที่ยว บาร์ ไนท์คลับ จํานวนมากที่ตั้งขึ้นมาบริเวณหน้า
ฐานทัพเพื่อรองรับทหารอเมริกันโดยเฉพาะ ทําให้เกิดธุรกิจด้านบริการต่าง ๆ ขึ้น อาทิ บังกะโล บ้าน
เช่า รถแท็กซี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้สตรีไทยเข้าสู่อาชีพค้าประเวณีเพิ่มขึ้น เห็น
ได้จากสตรีที่ประกอบอาชีพมอบความสุขให้กับทหารอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนาม อาทิ เมียเช่า 
โสเภณี ผู้หญิงนั่งชั่วโมง เป็นต้น การขยายตัวของสถานบันเทิงและการเกิดความบันเทิงรูปแบบ
ใหม่ๆ ทําให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เพื่อควบคุมดูแลให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสังคม 

เมื่อทหารอเมริกันถอนทัพกลับไปสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาได้แก่ ปัญหาหนี้สินจากการขาดทุน
ในกิจการสถานบันเทิง ปัญหาการว่างงานของคนที่เคยทํางานตามสถานบันเทิง ปัญหาเด็กหัวแดง
หรือเด็กลูกครึ่งท่ีเกิดจากทหารอเมริกัน และปัญหาโสเภณีซึ่งเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งที่ยากเกินจะ
แก้ไข  

อย่างไรก็ตาม สถานบันเทิงเป็นสิ่งที่สังคมไทยได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกซึ่งมีการนํามา
ปรับให้เข้ากับรสนิยมของคนไทย แม้นักวิชาการบางส่วนให้ความเห็นว่าสถานบันเทิงจํานวนมากใน
สังคมไทยเป็นสิ่งไม่เหมาะสมที่อเมริกันทิ้งไว้ แต่คนไทยเองกลับยินดีรับสิ่งนั้นไว้ในวิถีชีวิต จึงทําให้
สถานบันเทิงสามารถขยายตัวไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศจนกลายเป็นแหล่งม่ัวสุมและเป็นสถานที่ก่อ
อาชญากรรมได้ง่าย ซึ่งกลายเป็นปัญหาสังคมมาจนถึงปัจจุบัน 
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       การเชื่อมโยงความและเนื้อหารายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
  (The  Cohesion  and  Television  Programs  for  Children  Content ) 
                            

สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเชื่อมโยงความและเนื้อหาของรายการ
โทรทัศน์สําหรับเด็ก   ผู้วิจัยเลือกรายการ "ขนมไทยอะไรเอ่ย" และ รายการ "เป็นเด็ก"   เก็บข้อมูล
โดยการถอดเทปจากโทรทัศน์ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553  ผลการวิจัยพบว่า รายการ
โทรทัศนส์ําหรับเด็กมีการเชื่อมโยงความเพื่อสื่อสารกับเด็ก 4 วิธี คือ การอ้างถึง  การละ  การซ้ําและ
การใช้คําเชื่อม  ส่วนเน้ือหาของรายการโทรทัศน์สําหรับเด็กมี 7 ประเภท คือ เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ 
โภชนาการ ชีวิตสัตว์ การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ การส่งเสริมจริยธรรมและการประกอบอาชีพ    
เนื้อหาดังกล่าวล้วนส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีความรู้ ขยันหมั่นเพียรและมีคุณธรรม 
 

ค าส าคัญ : รายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก   การเชื่อมโยงความ 

 

Abstract 
 This article studies the cohesion method and the television programs for children 
content. The researcher collected and translated information from 2 television program 
videos: “KA-NOM-THAI-ARAI-EI” (What is Thai desserts?) program and “Pen-dek” (Children) 
program which on-air during 0ctober to November, 2010. The result show that the television 
programs for children have 4 cohesion methods: reference elippsis repetition and 
conjunction. The television programs for children have 7 contents : health nutrition animal 
life travel history ethics and occupations. The television programs for children contents instill 
knowledge, persistence and morality in Thai children. 
 

Keywords : the television programs for children ,  the cohesion 
 
บทน า 
 ปัจจุบันสื่อโทรทัศน์มีบทบาทสําคัญในการให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และความบันเทิงเป็นสื่อ
ที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยเพราะมีภาพเคลื่อนไหว มีแสงสีเสียงดึงดูดความสนใจ รูปแบบและเนื้อหา
ของรายการนับเป็นสิ่งสําคัญ มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้ชมโดยเฉพาะเด็กวัย 
7-12 ปี พ่อแม่หรือผู้ปกครองบางคนนิยม  ใช้โทรทัศน์เป็นเครื่องมือเลี้ยงดูเด็ก เชื่อว่าโทรทัศน์จะ
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ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแต่ความเป็นจริงคือ โทรทัศน์ไม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ทุก
กรณี หากมีเนื้อหาที่รุนแรง สยองขวัญ เรื่องเพศ ชิงรักหักสวาท และใช้ภาษาที่หยาบคาย เด็กที่ใช้
เวลาดูโทรทัศน์หลาย ๆ ชั่วโมงจะขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่มีทักษะการสื่อสาร สมาธิสั้นและ
สุขภาพอ่อนแอ 
 แม้ว่าโทรทัศน์ไม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญาของเด็กได้ทุก
กรณีแต่ผู้ผลิตรายการควรตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคล 
รายการโทรทัศน์สําหรับเด็กควรเป็นรายการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะแก่เด็กทุกวัยทุกกลุ่มและทุก
ภาคของประเทศ..จากการวิจัยของโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม(2552) 
เสนอว่ารายการที่เหมาะสมสําหรับเด็กคือรายการท้าทายความคิด ให้การศึกษาและกระตุ้นการ
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ให้ข้อมูลข่าวสารแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อม                    
เป็นรายการที่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาทบทวนบทเรียนวิชาต่าง  ๆ ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนั้นรายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก คือ รายการที่มุ่งจัดให้เด็กดูเพื่อ
เข้าใจ ได้ความรู้ ความบันเทิงและปลูกฝังจริยธรรม ค่านิยมที่ดีแก่เด็ก  ผู้ผลิตรายการสําหรับเด็กต้อง
เข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เน้นความรู้คู่คุณธรรม ไม่ควรมุ่งด้านธุรกิจมากเกินไป ควรทํา
รายการที่ทําให้เกิดความเสมอภาค เคารพสิทธิของเด็ก มุ่งประโยชน์แก่เด็กเป็นหลัก ด้านรูปแบบ
ของรายการอาจทําให้น่าสนใจสามารถติดตามดูได้ทั้งครอบครัวเพราะเด็กต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแล
และแนะนําการดําเนินชีวิต อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจพบว่ารายการโทรทัศน์สําหรับเด็กปัจจุบันมี
น้อยมากเพียงร้อยละ 6.49 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด 
 ผู้วิ จัยสนใจรายการโทรทัศน์สําหรับเด็กวัย .7.-.12.ปีเพราะเป็นวัยที่ควรส่งเสริมให้มี
พัฒนาการทุกด้านเป็นวัยท่ีเริ่มต้นศึกษาหาความรู้จากการอ่านหรือการสังเกตสิ่งรอบตัว เด็กจะสนใจ
โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น อยากเรียนรู้เรื่องของสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลอื่น ผู้วิจัยได้เลือก
ศึกษารายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก 2 รายการ คือรายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” และรายการ “เป็นเด็ก” 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai..PBS) โดยศึกษาการใช้ภาษาระดับสัมพันธสารคือ 
กลวิธีการเชื่อมโยงความเพื่อให้เห็นควาสัมพัธ์ของคํา วลี และประโยคในการสื่อสารอีกทั้งจะวิเคราะห์
เนื้อหาของรายการว่าสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กวัย 7-12 ปีมากน้อยเพียงใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลวิธีเชื่อมโยงความของรายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก 
 2. เพื่อศึกษาเนื้อหาของรายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยได้เลือกรายการโทรทัศน์สําหรับเด็กที่ออกอากาศระหว่างเวลา 7.30 – 8.30 น. 
เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์จํานวน  2 รายการ คือ รายการขนมไทยอะไรเอ่ย และรายการเป็นเด็ก 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 
 2. เก็บข้อมูลทั้ง 2 รายการๆละ 4 ครั้งโดยการถอดเทปจากโทรทัศน์ระหว่างเดือนตุลาคม – 
เดือนพฤศจิกายน 2553 รวมบทโทรทัศน ์ 8 บท 
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 3.ศึกษาเฉพาะวิธีการเชื่อมโยงความและเนื้อหาของรายการโทรทัศน์สําหรับเด็กทั้ง   2 
รายการเท่านั้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะภาษาไทยที่ใช้ผ่าน
สื่อ มวลชนโทรทัศน์ ของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2537) การศึกษาบทสนทนาการแสดงตลกทางวิดิ
ทัศน์ ของ น้ําเพชร สายบุญเรือน (2547) การเชื่อมโยงความในการรายงานข่าวทางโทรทัศน์ : ข่าว
อ่านกับข่าวสดแบบไม่มีบท ของ สุภาพร งามประดิษฐ์ (2540) การวิเคราะห์เนื้อหาโทรทัศน์สําหรับ
เด็ก ของ นรากร ติยายน(2536).ส่วนกรอบความคิดที่ใช้วิจัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความนั้นใช้ตามที่
ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความประเภทต่าง ๆ ในภาษาไทย ของ ชลธิชา 
บํารุงรักษ์ (2539) 
 2. เลือกรายการโทรทัศน์สําหรับเด็กช่วงวัย 7-12 ปี ระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สําคัญ ผู้วิจัยพบว่า ช่วงเวลาที่มีรายการสําหรับเด็กของทุกสถานีมักเป็นเวลา 7.00 – 
8.30 น. เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประกอบด้วยรายการการ์ตูน รายการสารคดี รายการ
ท่องเที่ยว รายการทําอาหาร รายการครอบครัวและรายการให้ความรู้สําหรับเด็ก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือก
รายการให้ความรู้สําหรับเด็กรูปแบบใหม่ที่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการดําเนินรายการ..เช่น..การแสดง
ความรู้ความสามารถ ผลงานสร้างสรรค์อีกทั้งให้มีพิธีกรดําเนินรายการนอกสถานที่ด้วยซึ่งมี 2 
รายการ คือ รายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” และรายการ “เป็นเด็ก” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวี
ไทยซ่ึงเป็นสถานีใหม่ของประเทศไทยและไม่มีช่วงเวลาโฆษณาสินค้า 
 3. บันทึกเสียงรายการโทรทัศน์ตลอดรายการ ดังนี้ 
 3.1 รายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” บันทึกเสียงวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม วันที่ 31 ตุลาคม 
วันที่ 7 พฤศจิกายน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ออกอากาศระหว่างเวลา 7.40 – 8.00 น. มีความ
ยาวครั้งละ 20 นาที ทั้งหมด 4 ครั้ง 
 3.2 รายการ “เป็นเด็ก” บันทึกเสียงวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม วันที่ 30 ตุลาคม วันที่ 6 
พฤศจิกายนและวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ออกอากาศเวลา 8.10 – 8.30 น. มีความยาวครั้งละ 20 
นาที ทั้งหมด 4 ครั้ง 
 4.  ถอดเทปบันทึกเสียงรายการโทรทัศน์ทั้ง 8 ครั้งเป็นอักษรไทยและนําบทโทรทัศน์นั้นมา 
วิเคราะห์ในแง่การเชื่อมโยงความและเนื้อหาของรายการ 
 5. เรียบเรียงและสรุปผลการวิจัย 
 
รูปแบบการน าเสนอรายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย”   และรายการ “เป็นเด็ก” 
 ก่อนที่จะวิเคราะห์เรื่องการเชื่อมโยงความ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงรูปแบบการนําเสนอรายการทั้ง
สองพอสังเขป ดังนี้ 

1. รายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” 
รายการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจนอกสถานท่ีเปิดโอกาสให้เด็ก 
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ซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีเป็นผู้ดําเนินรายการ แม้ว่าชื่อรายการทําให้ผู้ชมคิดว่าเป็นรายการสอนเด็ก
ทําขนมไทยเท่านั้นซึ่งนับวันเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จัก ..ไม่เคยลิ้มรสหรือคิดว่าล้าสมัยแต่รายการนี้ยัง
นําเสนอสารที่มีคุณค่าน่าสนใจอื่นๆด้วย เช่น ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การประกอบอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร รู้จักโต้ตอบ สัมภาษณ์
บุคคลหลายวัยหลายอาชีพเพื่อค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกทั้งสร้างมนุษยสัมพันธ์อีกด้วย 
 รูปแบบการนําเสนอมี 3 ส่วน คือ 
     1)  การเปิดรายการ จะเปิดรายการด้วยพิธีกรเด็กหญิงและเด็กชายกล่าวสวัสดีผู้ชม 
แนะนําตนเอง พร้อมกับบอกวัตถุประสงค์ว่าจะนําชมเรื่องอะไร สถานท่ีใด เช่น 
  “สวัสดีค่ะ พบกับรายการขนมไทยอะไรเอ่ย วันนี้เราไม่ได้มากันแค่ 2 คนนะคะ  ยังมีน้อง 
ๆ มาร่วมทําขนมกับเราด้วยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญชวลี ชื่อเล่นน้องน้ําค่ะ  สวัสดีครับ  

 ผมช่ือเด็กชายนพรุจน์   สวัสดีครับ ผมช่ือเด็กชายเจริญวิทย์ชื่อเล่นน้องเบนซ์ครับ วันน้ี 
เราจะมาชมพิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์นะคะ ที่น่ีคือที่ไหนเหรอคะ  ที่น่ีคือพิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์ 
นะคะน้องน้ํา  เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ ไปเลย...” 

        (24 ต.ค. 53) 
 2) การด าเนินรายการ พิธีกรจะพาผู้ชมไปสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตของคน
ไทยจังหวัดต่าง ๆ เช่น อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สัมภาษณ์สัตว
แพทย์ให้ความรู้เรื่องสัตว์ สัมภาษณ์เจ้าของร้านขนมไทยเพื่อเรียนรู้วิธีการดําเนินธุรกิจ ที่ขาดไม่ได้
คือทุกครั้งต้องมีการสาธิตการทําขนมไทยจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งพิธีกรเด็กจะหัดทําด้วยเพื่อเป็นการสืบ
ทอดและอนุรักษ์ขนมไทย  เช่นข้าวแต๋นน้ําแตงโม ขนมผิง ขนมตะโก้  บางกรณีก็เป็นขนมไทย
ประยุกต์ เช่น ไอศกรีม ขนมเบื้อง ไอศกรีมฟักทองแกงบวด เป็นต้น 
 3) การปิดรายการ พิธีกรเด็กจะปิดรายการด้วยการขอบคุณผู้ให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ ทางบ้านติดต่อเข้าร่วมเป็นพิธีกรของรายการหรือทํากิจกรรมร่วมกัน เช่น 
     “วันนี้ต้องขอบคุณพี่ที่ช่วยสอนเราทําไอศกรีมขนมเบื้องชาววังนะคะขอบคุณค่ะเพื่อน 
ๆคนไหน อยากเข้าร่วมในรายการขนมไทยอะไรเอ่ยไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่ส่งรูปถ่ายและประวัติมาที่
ตู้ปณ.5 ปณฝ. เสนานิคม กรุงเทพฯ 10902 ขอเชิญเพื่อนๆเขียนเรียงความในหัวข้อ ขนมไทยที่ฉัน
ชอบมาด้วยนะคะ” 
          (24 ต.ค. 53) 
 2. รายการ “เป็นเด็ก” 
      รายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก..ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิต
สัตว์และสุขภาพ เปิดโอกาสให้เด็กเขียนจดหมายมาถามปัญหาและติชมรายการ มีพิธีกรประจํา
ดําเนินรายการ คือ พี่คาเรน เฟิร์ส บูดู โดยเฉพาะพี่คาเรนจะเป็นพิธีกรดําเนินรายการนอกสถานที่
ด้วย 
 รูปแบบการนําเสนอมี 3 ส่วน คือ 
 1)  การเปิดรายการ พิธีกรกล่าวคําสวัสดีสั้น ๆ แล้วเริ่มสนทนากันเกี่ยวกับประเด็นที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เช่น 
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    “สวัสดีครับ โอย!หิวจังเลย วันน้ียังไม่ได้กินอะไรเลยล่ะ มีอะไรให้กินม่ังเนี่ย อ้าว! ขนมของ
ใครเอ่ย ใครซ้ือมาฝากเรา พี่คาเรนเหรอ อือ!ทั้งสวยท้ังใจด”ี 
           (23 ต.ค. 53) 
    บางครั้งก็ไม่กล่าวสวัสดี  แต่พิธีกรใช้การสนทนาด้วยกันเองเริ่มรายการ เช่น 
    “โอโห! วันน้ีพี่คาเรนทําข้าวหมูแดงมาให้บอยซะด้วย น่าอร่อยจังเลยแต่ว่าจะอร่อยกว่านี้ 
นะเนี่ย ถ้าได้โรยน้ําตาลเพิ่มความหวานสักหน่อย โห...โห...โห...หวานพอรึยังเนี่ย ขอชิมหน่อยซิ โอ้
...สุดยอด อร่อยมากเลย” 
           (6 พ.ย. 53) 
 2)  การด าเนินรายการ..พิธีกรจะเริ่มประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมหรือภาวะ
โภชนาการของเด็ก ๆ ว่า หากเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไร...การแก้ไขจะกล่าว
ไว้ตอน ท้ายรายการโดยจะแทรกรายการความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ เรื่องสุขภาพ ศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เช่น การเริ่มเรื่องด้วยปัญหาของบอยที่ชอบโรยน้ําตาลบนข้าว...ติดรสหวานขณะรับประทานทั้ง
อาหารและขนม จากนั้นพี่คาเรนพาเด็ก ๆ ที่ร่วมรายการไปอยู่ที่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ชม
ชีวิตสัตว์ เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วกลับมาที่บอยซึ่งชอบรสหวานมีอาการง่วงซึม พี่คาเรนเตือน
ให้ลดขนมหวาน ลูกอม น้ําหวาน ฉากต่อไปเป็นการสัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรค ฉากสุดท้ายกลับไปยังห้องส่งเป็นเรื่องของ
บอยที่ปวดฟันเพราะชอบกินของหวานแล้วไม่แปรงฟันต้องไปหาหมอฟัน พิธีกรจึงสรุปด้วยคําพูด
ที่ว่า “กินหวานไม่ดีต่อร่างกายแต่การกระทําอ่อนหวานเป็นสิ่งที่ดี” เพื่อให้เด็ก ๆ จดจําและนําไป
ปฏิบัติตาม 
 3) การปิดรายการ พิธีกรปิดรายการด้วยประโยคสั้น ๆ อําลาผู้ชม เช่น 
      “สําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ บ๊ายบาย...” 
           (30 ต.ค. 53) 
     บางครั้งกล่าวคําอําลาแล้ว  แต่พธิีกรยังสนทนากันต่อ เช่น 
      “วันน้ีรายการเป็นเด็กหมดเวลาแล้วนะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าและเวลาเดิม บ๊ายบาย
... 
      เฟิร์ส   ขอกล่องดินสอนะ 
      ไม่ให้  พี่คาเรนอุตส่าห์ซ้ือให้” 
           (23 ต.ค. 53) 
 
การเชื่อมโยงความในรายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” และรายการ “เป็นเด็ก” 
 การเชื่อมโยงความ (Cohesion) เป็นการศึกษาระดับสัมพันธสาร (Discourse) เพื่อให้เห็น
ความ สัมพันธ์ของคํา วลีและประโยค จากการศึกษาการเชื่อมโยงความทั้งสองรายการ ผู้วิจัยพบว่า
พิธีกรและผู้ร่วมรายการมีวิธีการ เชื่อมโยงความของสัมพันธสารท่ีใช้สื่อสาร ดังนี้ 
 1. การอ้างถึง (Reference) มีการใช้วิธีนี้เป็นจํานวนมากอาจเป็นเพราะรายการโทรทัศน์มี
ภาพให้ดูไม่จําเป็นต้องกล่าวซ้ําเพียงใช้รูปแทน การอ้างถึงคือ การเชื่อมโยงความที่ต้องอาศัยการ
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ตีความรูปภาษาหนึ่งเชื่อมโยงไปถึงอีกรูปภาษาหนึ่ง รูปภาษาที่แสดงความหมายหลักเรียกว่า “รูป
หลัก” ส่วนรูปภาษาที่ต้องอาศัยการตีความอ้างอิงอีกรูปภาษาหนึ่ง เรียกว่า “รูปแทน” จากการศึกษา
พบความสัมพันธ์ระหว่างรูปหลักและรูปแทนเป็นความสัมพันธ์แบบตาม (Anaphoric relation) 
หมายถึงการที่รูปหลักปรากฏนําหน้ารูปแทน นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์แบบนํา (Cataphoric 
relation) หมายถึงการที่รูปหลักปรากฏหลังรูปแทน  ตัวอย่างการอ้างถึงมีดังนี ้
    1.1 การอ้างถึงหน่วยนาม หมายถึง การใช้รูปแทนโดยอ้างถึงรูปหลักที่เป็นคํานามหรือ
นามวลีโดยใช้คําบุรุษสรรพนาม คําบ่งชี้ คําเรียกขานซึ่งอาจจะเป็นคําเครือญาติ คําเรียกอาชีพ คํา
เรียกตําแหน่ง ฯลฯ เช่น 
   ตัวอย่างที่ 1 
   “ขนมที่ขึ้นชื่อของอําเภอกงไกรลาศนะคะ คือ ขนมผิง ขนมทองม้วน น้องเจอยากทํา
ไหมคะลูก 
   อยากทําค่ะ น้องเจจําได้ว่ามันกรอบ ๆ หอม ๆ มาจากเทียนอบใช่ไหมคะ” 
          (ขนมไทยอะไรเอ่ย 31 ต.ค. 53) 
   จากตัวอย่างคําว่า “มัน” เป็นคําบุรุษสรรพนามใช้เป็นรูปแทน “ขนมผิง ขนม
ทองม้วน” ซึ่งเป็นรูปหลัก 
   ตัวอย่างที่ 2 
   “นี่คือกลุ่มหนูน้อยอาสาซึ่งนําทีมโดยน้องเจมส์ น้อง ๆ กลุ่มนี้ได้ส่งกิจกรรมทําความ
ดีเข้ามา” 
          (เป็นเด็ก 23 ต.ค. 53) 
   จากตัวอย่างคําว่า “นี”้ เป็นคําสรรพนามบ่งชี้ใช้เป็นรูปแทน “กลุ่มหนูน้อยอาสาซึ่งนํา
ทีมโดยน้องเจมส์” 
   ตัวอย่างที่ 3 
   “น้องๆครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ไสว อาจารย์แห่งสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัย 
   แม่ฟ้าหลวงครับ สวัสดีครับ อาจารย์ครับ หัวใจของการศึกษาแพทย์แผนไทยคือ
อะไร” 
          (เป็นเด็ก 6 พ.ย. 53) 
   จากตัวอย่างคําว่า “อาจารย์” เป็นคําเรียกขานที่บอกอาชีพ ใช้เป็นรูปแทน “อาจารย์
ไสว” ซึ่งเป็นรูปหลัก    ตัวอย่างที่ 1-3 เป็นความสัมพันธ์แบบตาม (Anaphoric relation)  
   นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์แบบนํา (Cataphoric relation) เช่น 
   ตัวอย่างที่ 4 
   “รู้จักเจ้าม้ากันไปแล้วนะคะ ตอนนี้เรามารู้จักตัวอื่น ๆ ดีกว่าค่ะ วัวตัวนี้คือ วัวพันธุ์
ขาวลําพูนนะคะ 
   ซึ่งจะมีสีขาวทั้งตัวเลย” 
          (เป็นเด็ก 23 ต.ค. 53) 
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   จากตัวอย่างคําว่า “ตัวอื่นๆ” เป็นคําบ่งชี้ ใช้เป็นรูปแทน “วัวพันธุ์ขาวลําพูน” ซึ่งเป็น
รูปหลักที่ปรากฏหลังรูปแทนจึงเป็นความสัมพันธ์แบบนํา 
   1.2 การอ้างถึงหน่วยกริยา หมายถึง การใช้รูปแทนโดยอ้างถึงรูปหลักที่เป็นคํากริยาหรือ
กริยาวลี โดยใช้กริยาอื่นแทน เช่น 
   ตัวอย่างที่ 5 
   “พี่คาเรนฝันไว้ว่าสักวันหน่ึงจะปลูกผักเลี้ยงสัตว์ใช้ชีวิตอย่างเกษตรกรเต็มขั้นเลยค่ะ 
แล้ววันน้ี 
   พี่คาเรนก็ได้ลงมือทําจริง ๆ เลยค่ะ” 
          (เป็นเด็ก 23 ต.ค. 53) 
   จากตัวอย่างคําว่า “ทํา” เป็นคํากริยาใช้เป็นรูปแทนกริยาวลี “จะปลูกผักเลี้ยงสัตว์ใช้
ชีวิตอย่างเกษตรกรเต็มขั้น” ซึ่งเป็นรูปหลักปรากฏหน้ารูปแทน เป็นความสัมพันธ์แบบตาม 
  1.3 การอ้างถึงประโยคหรืออนุพากย์ หมายถึง การใช้รูปแทนโดยการอ้างถึงรูปหลักที่เป็น
ประโยคหรืออนุพากย์ซึ่งอาจใช้คําบ่งชี้ คําลงท้ายตอบรับ เช่น 
   ตัวอย่างที่ 6 
   “ร้านน้ีใช่ไหมคะที่เราจะมาชิมกัน 
   ใช่ค่ะ” 
                   (ขนมไทยอะไรเอ่ย 31 ต.ค. 53) 
   จากตัวอย่างคําว่า “ใช่ค่ะ” เป็นคําลงท้ายตอบรับใช้เป็นรูปแทน ประโยคที่อ้างถึงคือ 
“ร้านน้ีที่เราจะมาชิมกัน” ซึ่งเป็นรูปหลักที่ปรากฏหน้ารูปแทนเป็นความสัมพันธ์แบบตาม 
   ตัวอย่างที่ 7 
   “เอางีด้ีกว่า เราให้คนละชิ้นเลยนะ” 
            (เป็นเด็ก 23 ต.ค. 53) 
   จากตัวอย่างคําว่า “งี้” มาจากคําว่า แบบนี้ เป็นคําบ่งชี้ ใช้เป็นรูปแทนประโยคที่อ้าง
ถึงคือ “เราให้คนละชิ้น” ซึ่งเป็นรูปหลักที่ปรากฏหลังรูปแทนเป็นความสัมพันธ์แบบนํา 
   ตัวอย่างที่ 8 
   “ไม่หรอก ปูปูกําลังลดหุ่น ขอบใจนะ” 
   อ้าว! ทําไมพูดยังงี ้ทําไม” 
            (เป็นเด็ก 13 พ.ย. 53) 
   จากตัวอย่างคําว่า “ยังงี”้ เป็นคําบ่งชี้เป็นรูปแทนอนุพากย์ “ปูปูกําลังลดหุ่น”  ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์แบบตาม 
 
 2. การละ (Elippsis) คือ การเชื่อมโยงความโดยไม่ปรากฏรูปใดๆเพราะผู้พูดจะละไว้ในฐานที่
เข้าใจระหว่างผู้พูดผู้ฟัง เช่น การละคํา วลีหรือประโยค โดยใช้สูญรูป (Ø) คือ ไม่ปรากฏรูปหลักหรือ
รูปแทนเพราะได้กล่าวรูปหลักก่อนหน้านี้แล้ว...จากการศึกษาพบว่ามีการเชื่อมโยงแบบละเป็น



 

ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม 

  45 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 

จํานวนมากทั้งปรากฏรูปหลักและไม่ปรากฏรูปหลักเพราะรายการโทรทัศน์จะปรากฏภาพชัดเจน ไม่
จําเป็นต้องกล่าวซ้ํา เช่น 
   ตัวอย่างที่ 9 
   “เอาข้าวเหนียวในตลาดมาทําเป็นข้าวแต๋นได้ไหมคะ 
   ไม่ได้ค่ะ Ø1 ในตลาดนิ่มเกินไป ทําข้าวแต๋นแล้ว Ø2 จะไม่พองค่ะ” 
          (ขนมไทยอะไรเอ่ย 14 พ.ย. 53) 
   จากตัวอย่าง สูญรูปที่ 1 Ø1 ละรูปหลักคือข้าวเหนียวและสูญรูปท่ี 2 Ø2 ละรูปหลัก คือ ข้าวแต๋น 
           ตัวอย่างที่ 10 
   “เอ...ไม่มีดินสอแท่งยาวๆยางลบใหม่ ๆ กว่านี้หรือ 
   ทําไมเหรอ ก็ยังใช้ Ø1 ได้อยู่น่ีเฟิร์ส 
   แต่ดินสอนี้ก็สั้นนิดเดียว เธอจะใช้ Ø2 เหรอ ฉันยังเห็นว่า Ø3 ก้อนนิดเดียวเองแถม Ø4 
   ยังเปื้อนดินสอดําปิ๊ดป๋ีอีกขืนใช้ Ø5 ไปมันก็ไม่สะอาดอยู่น่ันแหละ”         
                                   (เป็นเด็ก 23 ต.ค. 2553) 
  จากตัวอย่างสูญรูปที่ 1 Ø1 ละรูปหลักคือคําว่า “ดินสอ ยางลบ” สูญรูปที่ 2 Ø2 ละรูปหลักคือ 
“ดินสอสั้น” สูญรูปที่ 3 Ø3 ละรูปหลักคือ “ยางลบ” สูญรูปที่ 4 Ø4 ละรูปหลักคือ “ยางลบ” สูญรูปที่ 5 
Ø5 ละรูปหลักคือ “ยางลบ” เป็นความสัมพันธ์แบบตาม 
  ตัวอย่างที่ 11 
    “ก็เฟิร์สเอาดินสอไปให้เจนครับ  เจนเค้าประทับใจในตัวเฟิร์สมากเขาก็ไปเล่า Ø1 

     ให้เพื่อนในช้ันฟัง  พอเพื่อนในช้ันรู้ Ø2   เขาก็เลยมาขอดินสอกับยางลบนะครับ” 
              (เป็นเด็ก 23 ต.ค. 53) 
  จากตัวอย่าง สูญรูปที่ 1 Ø1 และสูญรูปท่ี 2 Ø2 ละรูปหลักที่เป็นประโยคคือ “เฟิร์สเอาดินสอ
ไปให้เจน” เป็นความสัมพันธ์แบบตาม 
  
 3. การซ้ํา (Repetition) คือ การปรากฏรูปหลักหรือความหมายนั้นๆอีกครั้งหนึ่ง อาจซ้ํารูป
ทั้งหมด หรือซ้ําบางส่วนก็ได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การซ้ํารูป (Recurrence) การซ้ําความ 
(Paraphrase) และการซํ้า โครงสร้าง (Parallel structure) 
  ตัวอย่างที่ 12 
     “วันน้ีเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ ที่น่ีคือที่ไหนเหรอคะ 
  ที่น่ีคือ พิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์ค่ะ” 
          (ขนมไทยอะไรเอ่ย 24 ต.ค. 53) 
 จากตัวอย่างเป็นการซ้ํารูปท้ังหมดคือคําว่า “ที่นี่คือ” 
      ตัวอย่างที่ 13 
      “พี่คะ เวลาเราจะสลักนี่ เราต้องแกะผลไม้และผักหลายอย่างเลยใช่ไหมคะ 
  ใช่ค่ะ เราต้องแกะสลักทั้งผักและผลไม้เลย” 
          (ขนมไทยอะไรเอ่ย 24 ต.ค. 53) 
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  จากตัวอย่างเป็นการซ้ํารูปบางส่วนคือประโยคที่ว่า “เราต้องแกะผลไม้และผัก” และ “เรา
ต้องแกะสลักทั้งผักและผลไม้” 
  ตัวอย่างที่ 14 
  “กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทยตั้งอยู่ทางตะวันออกของ
แม่นํ้าเจ้าพระยา” 
          (ขนมไทยอะไรเอ่ย 24 ต.ค. 53) 
  จากตัวอย่างเป็นการซํ้าความคือชื่อเมืองหลวงของไทยโดยการใช้รูปคําต่างกัน 
  ตัวอย่างที่ 15 
  “สวัสดีครับผมช่ือเด็กชายเจริญวิทย์ชื่อเล่นน้องเบนซค์รับ”   
          (ขนมไทยอะไรเอ่ย 24 ต.ค. 53) 
  จากตัวอย่างเป็นการซ้ําความคือ “เด็กชายเจริญวิทย์” และ “น้องเบนซ์” ซึ่งเป็นบุคคล
เดียวกันแต่ใช้รูปคําต่างกัน 
  ตัวอย่างที่ 16 
  “อย่าบอกนะว่าเต้ไม่ได้ทําการบ้าน เพราะไปช่วยเจนแทนเราแล้วอย่าบอกนะว่า 
  ให้บอยยืมเงินแล้วไม่มีเงินซื้อข้าวเที่ยง” 
          (เป็นเด็ก 13 พ.ย. 53) 
  จากตัวอย่างเป็นการซํ้าโครงสร้าง “อย่าบอกนะว่า + อนุพากย์” 
  ตัวอย่างที่ 17 
  “แล้ววันน้ีพี่คาเรนก็ได้เป็นเกษตรกรได้เลี้ยงสัตว์ ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงาม 
      ได้รู้จักนิสัยของสัตว์ต่างๆแต่ละประเภท” 
          (เป็นเด็ก 23 ต.ค. 53) 
  จากตัวอย่างเป็นการซํ้าโครงสร้าง “ได้ + กริยา” 
 

 4. การใช้คําเชื่อม (Conjunction) คือ การเชื่อมโยงความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์ที่ปรากฏในข้อความที่อยู่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกันโดยใช้คําเชื่อม...จากการศึกษาพบว่ามี
การใช้คําเชื่อมแสดงความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 4.1 ความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม เพื่อแสดงว่าข้อความที่อยู่ต่อเนื่องกันเป็นไปในทํานอง
เดียวกัน เช่นคําว่า “และ”  “แล้ว”  “แล้ว...จึง” 
   ตัวอย่างที่ 18 
   “คืนหนึ่งทูตสวรรค์มาปรากฏแล้วบอกแก่มารีว่าบุตรแห่งพระเจ้าจะถือกําเนิดผ่าน 
   ครรภ์ของเธอและเธอจงตั้งชื่อบุตรน้ันว่าเยซู” 
          (เป็นเด็ก 30 ต.ค. 53) 
  4.2 ความสัมพันธ์แบบขัดแย้ง เพื่อแสดงว่าข้อความที่อยู่ต่อเนื่องกันมีความแตกต่าง
หรือไม่ไปในทํานองเดียวกัน เช่นคําว่า “แต่”  “แต่ว่า” 
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ตัวอย่างที่ 19 
   “พี่คาเรนเคยเห็นการแสดงออกของช้างแสนรู้ ลิงแสนรู้ แต่การแสดงของม้าแสนรู้  
   พี่คาเรนเพิ่งเห็นเป็นคร้ังแรก” 
          (เป็นเดก็ 30 ต.ค. 53) 
  4.3 ความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของอีกเหตุการณ์หนึ่ง เช่นคําว่า “ถ้า”  “หาก” 
   ตัวอย่างที่ 20 
   “โอ้โห! วันน้ีพี่คาเรนทําข้าวหมูแดงมาให้บอยซะด้วยน่าอร่อยจังเลย แต่ว่าจะอร่อย 
กว่านี้นะเนี่ยถ้าได้โรยนํ้าตาลเพิ่มความหวานสักหน่อย” 
          (เป็นเด็ก 6 พ.ย. 53) 
  4.4 ความสัมพันธ์แบบแสดงเหตุ เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์หนึ่งเป็นสาเหตุให้แก่อีก
เหตุการณ์หนึ่ง เช่นคําว่า “เพราะ”  “ก็เพราะ” 
   ตัวอย่างที่ 21 
   “กระต่ายเกลียดการหิ้วหูมากที่สุดเพราะหูเป็นท่ีรวมของเส้นประสาทค่ะ” 
          (เป็นเด็ก 23 ต.ค. 53) 
  4.5 ความสัมพันธ์แบบแสดงผล เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์หนึ่งเป็นผลของอีกเหตุการณ์หนึ่ง 
เช่นคําว่า “จึง”  “ก็”  “เพราะฉะน้ัน” 
   ตัวอย่างที่ 22 
   “รถคันนี้ทําจากไม้สักทั้งคัน เป็นเสา เสาเป็นคอกๆคล้ายคอกหมู คนกงไกรลาศจึง
เรียกรถนี้ว่ารถคอกหมูค่ะ” 
          (ขนมไทยอะไรเอ่ย 31 ต.ค. 53) 
 
  4.6 ความสัมพันธ์แบบขยายความ เพื่อขยายความหมายของข้อความนั้นให้ชัดเจน 
ข้อความนั้นอาจเป็นคํา วลี หรือประโยคก็ได้ เช่นคําว่า “ที”่  “ซึ่ง” 
   ตัวอย่างที่ 23  
   “ก็รู้สึกดีใจทีไ่ด้มอบสิ่งดีๆให้ความรู้ใหม่แก่น้องๆของเรา” 
         (เป็นเด็ก 30 ตุลาคม 53) 
  4.7 ความสัมพันธ์แบบแจกแจงรายละเอียด เพื่อให้รายละเอียดระบุส่วนปลีกย่อยของ
ข้อความนั้น เช่นคําว่า “หมายถึง”  “หมายความว่า”  “เรียกว่า”  “คือ”  “ไม่ว่าจะเป็น” 
 
   ตัวอย่างที่ 24 
   “คริสต์มาสคือวันท่ีบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูได้เกิดมาในโลกนี”้ 
          (เป็นเด็ก 30 ต.ค. 53) 
  4.8 ความสัมพันธ์แบบแสดงตัวอย่าง เพื่อเสนอตัวอย่างขยายข้อความที่อยู่ข้างหน้า เช่น 
คําว่า “เช่น”  “เช่นว่า”  “อย่างเช่น” 
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   ตัวอย่างที่ 25 
   “มุมนี้มีตุ๊กตาชาวเขาเผ่าต่างๆด้วย เช่น เผ่าม้ง กะเหรี่ยง ลีซู เมี่ยน ละหู่ ค่ะ” 
          (เป็นเด็ก 13 พ.ย. 53) 
  4.9 ความสัมพันธ์แบบให้เลือก เพื่อแสดงการเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างข้อความ
ที่อยู่ต่อเนื่องกัน เช่นคําว่า “หรือ”  “หรือไม่ก็” 
   ตัวอย่างที่ 26 
   “แบบน้ีน้องอัญชิสาต้องดูรายการเป็นเด็กช่วงอาร์ต ครีเอชั่นนะจ๊ะหรือไม่ก็ 
   เขียนจดหมายเข้ามาขอแบบท่ีอาร์ตครีเอชั่นรวมฮิต” 
          (เป็นเด็ก 30 ต.ค. 53) 
  4.10 ความสัมพันธ์แบบตัดตอนหรือแยกส่วน เพื่อแสดงข้อความที่ตามมาเป็นเรื่องที่แยก
ออกจากข้อความที่อยู่ข้างหน้าซึ่งอาจกล่าวถึงเรื่องใหม่หรือบุคคลอื่นหรือสิ่งใหม่ที่เกี่ยวข้องกันก็ได้ 
เช่นคําว่า “ส่วน”  “นอกจากนี้”  “ทางด้าน”  “สําหรับ” 
   ตัวอย่างที่ 27 
   “เตาถ่านมันมีความระอุ ทําให้นิ่มส่วนเตาแก๊สมันร้อนจะทําให้แข็ง” 
         (ขนมไทยอะไรเอ่ย 3 ต.ค. 53) 
  4.11 ความสัมพันธ์แบบแสดงวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงว่าข้อความที่ปรากฏหลังคําเชื่อม
เป็นจุดมุ่งหมายของข้อความข้างหน้า เช่นคําว่า “เพื่อ”  “เพื่อให้” 
   ตัวอย่างที่ 28 
   “เขานํานมไปหมกในหิมะเพื่อให้กลายเป็นนมแช่แข็ง” 
          (ขนมไทยอะไรเอ่ย 24 ต.ค. 53) 
 
  4.12 ความสัมพันธ์แบบแสดงวิธีการ เพื่อแสดงกระบวนการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
มักใช้คําว่า “โดย” “ด้วย” 
   ตัวอย่างที่ 29 
   “เป็นการเรียนแบบผสมผสานระหว่างแผนปัจจุบันกับแผนไทยด้วยการประยุกต์ 
ใช้ยาสมุนไพรจ่ายยาคนไข้ โดยจะไม่จ่ายยาแผนปัจจุบัน” 
          (เป็นเด็ก 6 พ.ย. 53) 
  4.13 ความสัมพันธ์แบบแสดงลําดับเวลา เพื่อแสดงความสัมพันธ์ก่อนหลังของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เช่นคําว่า “เมื่อ”  “และ”  “.แล้ว”  “ภายหลัง” 
   ตัวอย่างที่ 30 
   “ทูตสวรรค์ได้มาปรากฏแล้วบอกข่าวดีเรื่องการประสูติของพระเยซูให้แก่พวกเขา 
   และเล่าเรื่องราวนี้ให้คนในเมืองฟังภายหลังมีพวกโหราจารย์ทางทิศตะวันออกมายัง
กรุงเยรูซาเล็ม” 
          (เป็นเด็ก 30 พ.ย. 53) 
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  4.14 ความสัมพันธ์แบบแสดงจุดเริ่มต้น เพื่อแสดงเหตุการณ์อันเป็นจุดเริ่มต้น เช่น คําว่า 
“ตั้งแต่”  “จาก” 
   ตัวอย่างที่ 31 
   “จากที่เราลงแพไปแล้วนะ เราจะขึ้นรถคอกหมู ตอนน้ีเราเดินเท้า” 
                 (ขนมไทยอะไรเอ่ย 31 ต.ค. 53) 
  4.15 ความสัมพันธ์แบบแสดงจุดสิ้นสุด เพื่อบอกให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นดําเนินมาจนถึง
จุดสิ้นสุด เช่นคําว่า “จนกระทั่ง” “จนถึง” “จนกว่า” 
   ตัวอย่างที่ 32 
   “ใช่ค่ะ ต่อไปเอาใส่เครื่องนวดหรือใช้มือนวดจนกว่าจะนิ่ม” 
  4.16 ความสัมพันธ์แบบแสดงลําดับขั้นตอน เพื่อบอกให้ทราบว่าขั้นตอนการดําเนินการมี
อะไรบ้างตามลําดับ พบมากในรายการสาธิตวิธีทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นคําว่า “เริ่มจาก” “ขั้นแรก” “ขั้น
ต่อไป” “ขั้นที่สอง” “จากนั้น” “ต่อไป” “ตอ่จากนี้” “แล้วก”็ 
   ตัวอย่างที่ 33 
   “เริ่มจากเอาไข่ ใครตอกไข่เป็นยกมือขึ้น O.K. ต่อไปเทกะทิกับวิปปิ้งครีมเลยค่ะ… 
   ต่อไปเราก็เอาใส่เข้าไปในน้ีแล้วกด จากนั้นก็เลื่อนให้ส่วนผสมเข้ากัน พอเราเห็นว่า 
   เริ่มเนียนแล้วก็เอาน้ําตาลปี๊บใส่ลงไป” 
                  (ขนมไทยอะไรเอ่ย 24 ต.ค. 53) 
  4.17 ความสัมพันธ์แบบเปรียบเทียบ เพื่อแสดงความเหมือนของเหตุการณ์หรือข้อความที่
นํามาเปรียบเทียบกัน เช่นคําว่า “ดูเหมือนว่า” “คล้ายกับ” 
   ตัวอย่างที่ 34 
   “รถคันนี้ทําจากไม้สักทั้งคันเป็นเสา เสาเป็นคอก ๆ คล้ายกับคอกของหม”ู 
          (ขนมไทยอะไรเอ่ย 31 ต.ค. 53) 
  4.18 ความสัมพันธ์แบบสรุปความ เพื่อสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเน้นยํ้าความคิดของผู้
พูดให้ชัดเจน เช่นคําว่า “ดังนั้น” “ฉะนั้น” “งั้น”   “เพราะฉะนั้น” 
   ตัวอย่างที่ 35 
   “ต้องรู้จักการให้อย่างพอดีคือการไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีไปให้คนอื่นและไม่ให้คนอื่นมาก 
   เกินไปจนตัวเองต้องลําบาก...เพราะฉะน้ันให้เราดูเรื่องของเฟิร์สเป็นตัวอย่างนะคะ” 
          (เป็นเด็ก 23 ต.ค. 53) 
 
เน้ือหาของรายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” และ “เป็นเด็ก” 
 โทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงเด็กได้ง่ายเพราะมีทั้งภาพที่เคลื่อนไหวได้และเสียงที่ดึงดูด
ความสนใจ...สื่อโทรทัศน์สามารถสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่เด็กและสามารถสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับเด็กทุกกลุ่ม ดังนั้นรายการโทรทัศน์ต้องมีเนื้อหาที่
เหมาะสมกับวัยการเรียนรู้ของเด็ก จากการศึกษาเนื้อหาของรายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” และ
รายการ “เป็นเด็ก” ซึ่งเด็กที่ชมส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี กําลังศึกษาระดับประถมศึกษา พบว่า
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เนื้อหาสอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงอายุของเด็ก .กล่าวคือเด็กวัยนี้กําลังเริ่มต้นศึกษาหาความรู้
สนใจโลกแห่งความเป็นจริง รักพวกพ้องเริ่มหาเหตุผลมากกว่าจินตนาการ..ดังนั้นเนื้อหาของรายการ
จะใกล้เคียงกับชีวิตจริงเพื่อสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้  เนื้อหาของรายการสามารถแบ่งเป็น
ประเภทได้ดังนี ้
 1. เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ การสอนให้เด็กรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนนับเป็นสิ่งสําคัญ 
รายการ “เป็นเด็ก” จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพแทรกอยู่เสมอ เช่น การสัมภาษณ์อาจารย์ไสว แห่ง
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคของแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ได้ความรู้ว่า เตยมีสรรพคุณบํารุงรักษาหัวใจและสมอง ดอกแก้วใช้ใบเป็นยาชา สีแดง
ของต้นเทียนกิ่งนํามาเป็นยาทาเล็บและย้อมผม นอกจากนี้ ดอกมะลิ บุนนาค สารภี เกสรบัวหลวง 
พิกุล นําไปทํายาบํารุงหัวใจ เรียกว่า เทียนเผาทั้งห้า การใช้เกลือแกง น้ําตาล โซเดียมไบคาร์บอเนต 
แป้งข้าวโพด การบูร มาชั่งตามสัดส่วนแล้วผสมกันเป็นวิธีการทําเกลือแช่เท้า นับเป็นเนื้อหาที่
น่าสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพื่อให้เด็กรู้จักสืบทอดภูมิปัญญาไทยด้วย 
 นอกจากนั้นรายการ “เป็นเด็ก” ยังนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของตน เช่น 
เสนอให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดขนมหวานจัด ขนมกรุบกรอบ น้ําหวาน อาหารไขมันสูง
หรือมีรสเค็มล้วนส่งผลเสียต่อร่างกาย เด็ก ๆ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กินผักผลไม้ ดื่ม
นม และแปรงฟันตอนเช้า หลังอาหารและก่อนนอนทุกครั้งเพื่อสุขภาพของฟัน 
 2. เนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการ รายการ “เป็นเด็ก” ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบอินทรีย์ 
ดังนั้นผักที่ปลูกด้วยวิธีนี้จะรับประทานได้อย่างปลอดภัยเพราะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ส่วนรายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” สอนให้เด็กหัดทําขนมไทยหรือขนมไทยประยุกต์ โดยเรียนรู้วิธีการ
จากผู้เชี่ยวชาญ การทําขนมไทยในท้องถิ่น เช่น วิธีการทําข้าวแต๋นน้ําแตงโม จากป้ามานี จังหวัด
ลําปาง วิธีการทําตะโก้ผลไม้จากพี่พิม กรุงเทพมหานคร วิธีการทําขนมผิงสูตรโบราณของป้าติ๋ม 
จังหวัดสุโขทัย ตลอดจนการนําขนมไทยประยุกต์กับไอศกรีมแบบตะวันตก คือ ไอศกรีมรสขนมเบื้อง 
รสขนมหม้อแกง เด็กที่ร่วมรายการมีโอกาสทดลองทําด้วยตนเองอย่างสนุกสนานและภูมิใจในฝีมือ
การทําขนมของตนเป็นการสร้างความม่ันใจให้ตนเอง...รู้จักรับผิดชอบ รู้จักสังเกตขั้นตอนการผลิต
และรสชาติและสร้างความ สัมพันธ์อันดีกับคนต่างวัย ต่างอาชีพ 
 3. เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ ทั้งรายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” และรายการ “เป็นเด็ก” มีเนื้อหา
เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ เพราะเด็กวัยน้ีชอบเลี้ยงสัตว์ อยากเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ เช่น รายการ “ขนมไทย
อะไรเอ่ย” ถ่ายทําที่จังหวัดลําปาง เมืองรถม้า พิธีกรเด็กสัมภาษณ์สัตวแพทย์เกี่ยวกับชีวิตของม้า
ทราบว่าม้าในเมืองไทยโดยเฉพาะที่เห็นในจังหวัดลําปางนั้นมีขนาดเล็ก เป็นม้าสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่ง
สืบสายพันธุ์มาจากม้าป่าจึงมีร่างกายหนา  หัวใหญ่ท้ายลาด สีน้ําตาลอ่อนคงลักษณะม้าโบราณ รอบ
ปากรอบคอมีขนสีขาว การผสมพันธุ์ม้าข้ามสายพันธุ์นับเป็นการทําลายสายพันธุ์ของสัตว์ทําให้สาย
พันธุ์อ่อนแอและสูญพันธุ์ง่าย 
 รายการ “เป็นเด็ก” เป็นอีกรายการหนึ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ เช่น วัวพันธุ์ขาวลําพูน
ที่ใช้ประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญของไทย  ชีวิตของกระต่ายทําให้ทราบว่า การอุ้มกระต่าย
ที่ถูกต้อง คือ รวบขาหน้าและขาหลังไม่ควรหิ้วหู เพราะหูกระต่ายเป็นศูนย์รวมเส้นประสาท ชีวิตของ
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แรดขาวซึ่งเป็นแรดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ดังกล่าว สอนให้เด็กเข้าใจ
ธรรมชาติ มีความรักและเมตตาสัตว์ อีกทั้งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีววิทยาอีกด้วย 
 4. เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” และรายการ “เป็นเด็ก” มีการ
ถ่ายทํานอกสถานท่ีทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ได้
มีโอกาสพบเห็นวิถีชีวิตของคนไทยในภาคต่างๆสร้างความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น 
รายการขนมไทยอะไรเอ่ย พิธีกรเด็กพาไปชมชีวิตของคนลุ่มน้ํายม จังหวัดสุโขทัย ตลาดปลาที่เกาะ
กง ดูการซื้อขายปลาของชาวประมง รายการ “เป็นเด็ก” พาเที่ยวฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ดูการทํานา
ขั้นบันไดเพื่อช่วยการรักษาหน้าดินและป้องกันน้ําท่วมตลอดจน การท่องเที่ยวไนท์ซาฟารีเพื่อดูชีวิต
สัตว์อย่างใกล้ชิด 
 5...เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์..รายการโทรทัศน์ทั้งสองรายการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยการชมพิพิธภัณฑ์ เช่น รายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” นําชม
พิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์ จะทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งกรุง วัฒนธรรมการจัดเครื่องเสวย เช่น การ
แกะสลัก หนังสือเกี่ยวกับการทําขนมไทยเล่มแรก คือ แม่ครัวหัวป่าก์ สมัยรัชกาลที่ 5 และประวัติ 
ไอศกรีมในเมืองไทย 
  รายการ “เป็นเด็ก” นําชมพิพิธภัณฑ์แบงค็อกดอล ซึ่งก่อตั้งโดยคุณหญิงทองก้อน จันทวิ
มล จัดแสดงตุ๊กตาไทยและนานาชาติ นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทย 
ประเพณี วิถีชีวิตของคนไทยแต่ละยุคสมัย ตุ๊กตานาฏศิลป์ ตุ๊กตาชาวเขาเผ่าต่าง  ๆ ตุ๊กตาจาก
วรรณคดีและตุ๊กตานานาชาติเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิมของคนไทย
และต่างประเทศ อีกทั้งนําเสนอประวัติของวันคริสต์มาสด้วย 
 6. เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม นอกจากความรู้และการฝึกทักษะการสื่อสารด้าน
ต่างๆให้เด็กแล้ว จริยธรรมและคุณธรรม นับเป็นสิ่งสําคัญทําให้เด็กอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข รายการ “เป็นเด็ก” จะเน้นเรื่องคุณธรรม สอนมารยาทสังคม การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น 
เสนอปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนท่ีเด็กวัยน้ีต้องเผชิญ เช่น เด็กบางคนไม่มีเพื่อนเพราะไม่ยอมคุยกับคนอื่น
ก่อน เป็นเด็กแข็งกระด้าง หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม ปัญหาของเด็กที่ใช้เงินไม่เป็น ซื้อของไม่มีประโยชน์จน
เงินหมดต้องยืมเพื่อน ปัญหาของเด็กที่ปฏิเสธใครไม่เป็นโดยเฉพาะให้เพื่อนยืมเงินจนตนเองไม่มีเงิน
ซื้ออาหารกลางวัน รายการ “เป็นเด็ก” จะให้แง่คิดแก่เด็กว่า  การให้ทําให้คนเรามีความสุขยิ่งกว่าการ
รับ แต่ต้องให้อย่างพอดีและดีพอ คือ ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีไปให้คนอื่น ไม่ให้คนอื่นมากเกินไปจนตัวเอง
ต้องลําบากและบางครั้งคนรับอาจไม่เห็นคุณค่า 
 นอกจากการส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กแล้วรายการ “เป็นเด็ก” จะจัดช่วงภารกิจของจิตอาสา
โดยให้เด็กทําหนังสือทํามือเพื่อเป็นสื่อการสอนแล้วไปแจกให้น้อง  ๆ นักเรียนชาวไทยภูเขาที่
โรงเรียนอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสอนให้เด็กใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น มีความสุขที่เป็นผู้ให้  รู้จักเสียสละ แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น 
 7. เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” ได้สอนให้เด็กรู้จักการ
ประกอบอาชีพที่ดี เช่น ให้เด็กทดลองเป็นเจ้าของธุรกิจร้านขายขนมไทย เจ้าของร้านจะสอนเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า ใช้ของที่ดีมีคุณภาพทําขนม พิจารณาเรื่องทําเลการเลือกตั้งร้าน 
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การแต่งร้านให้สวย สะอาดและเหมาะสมกับทุนทรัพย์ นอกจากนั้นเม่ือพิธีกรเด็กไปถ่ายทําที่จังหวัด
ลําปางยังมีโอกาสเดินตลาดเก๊าจาวที่ขายอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ...ได้พบเห็นอาหารและผัก
พื้นเมืองหลายอย่าง ตลอดจนได้ทดลองเป็นแม่ค้าขายผักอีกด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษารายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก 2 รายการ คือ รายการ “ขนมไทยอะไรเอ่ย” และ
รายการ “เป็นเด็ก” จากสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยถอดเทปจาก
โทรทัศน์ ระหว่าง เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2553 เพื่อศึกษาวิธีการใช้ภาษาระดับสัมพันธสาร
ด้านการเชื่อมโยง ความและเนื้อหาของรายการ พบว่ามีการเชื่อมโยงความ 4 ประเภท คือ  1)  การ
อ้างถึง (Reference)  2) การละ (Elippsis) 3) การซ้ํา (Repetition) และ 4)การใช้คําเชื่อม 
(Conjunction) ผู้วิจัยพบการละและ การอ้างถึงเป็นจํานวนมากอาจเป็นเพราะสื่อโทรทัศน์มีภาพที่
สามารถโยงความเข้าใจได้โดยใช้รูปแทนหรือไม่จําเป็นต้องกล่าวซ้ํารูปเดิม 
 ส่วนเน้ือหาของรายการ พบว่า สอดคล้องกับพัฒนาการระดับอายุของเด็กวัย 7-12 ปี เพราะ
มีเนื้อหา เหมาะสมกับการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเด็ก ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ ชีวิต
สัตว์ การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ จริยธรรม การประกอบอาชีพเพื่อให้เด็กมีความรู้ ขยันหม่ันเพียร
และมีคุณธรรม...นอกจากนั้นรายการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้เด็กร่วมผลิตรายการเพื่อฝึกทักษะด้าน
การ สื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลต่างวัย ต่างอาชีพ สอนการปรับตัวให้เข้ากับบุคลอื่น มี
ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นับเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จะสร้างทรัพยากรบุคคล
ของชาติในอนาคต 
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นักสืบหญิงสูงวัย: การตอกย้ าและโต้กลับวาทกรรมเร่ืองอายุและเพศสถานะ 
ในนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน 

Old-aged heroines: Highlights and counter discourse on age and gender  
in detective stories 

 
มนัสวี พรหมสุทธิรักษ์ 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
บทน า 
 โดโรธี แอล. เซเยอร์ (Dorothy L. Sayer) ให้ความเห็นไว้ว่านวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนมี
จุดกําเนิดมาตั้งแต่สมัยโบราณ เรื่องราวการใช้ปัญญาสังเกตเพื่อแก้ไขปัญหามักจะแทรกอยู่ใน
วรรณกรรมประเภทต่างๆ แทบทุกภูมิภาคทั่วโลก อาทิเช่น ในนิทานอิสปเรื่อง “สุนัขจ้ิงจอกกับ
ราชสีห์” วิธีการสืบสวนสอบสวนลักษณะต่างๆ ปรากฏแทรกอยู่ในวรรณกรรมเรื่อยมาแต่ยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน (Sayer 1945 : 6) รูปแบบที่ชัดเจนของนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนมีจุดเริ่มต้นใน
ประเทศแถบตะวันตกเม่ือปีค.ศ. 1841 นักเขียนชาวอเมริกัน เอ็ดการ์ แอลลัน โป (Edgar Allan Poe) 
ได้เขียนเรื่องสั้นที่เน้นการสืบสวนโดยเฉพาะคือเรื่อง “The Murders in the Rue Morgue” สร้างตัว
ละครที่มีอาชีพเป็นนักสืบผู้เน้นใช้เหตุผล ใช้การสังเกตอย่างรอบคอบตั้งแต่ฉากแรกถึงฉากสุดท้าย 
เพื่อคลี่คลายคดีขึ้นมาเป็นคนแรกคือ ออกุส ดูแปง (Auguste Dupin) เรื่องสั้นของโปได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นจุดกําเนิดวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวน เนื่องจากโปเป็นผู้ริเริ่มสูตร หรือโครงสร้างในการ
เขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่เรียกว่า “locked room mystery” กล่าวคือ เกิดการฆาตกรรม
ขึ้นในห้องที่ปิดตาย จนดูเหมือนว่าฆาตกรไม่สามารถเข้าหรือออกไปได้ จากเรื่องสั้นของโป จะเห็น
ได้ถึงลักษณะเฉพาะของนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน คือการเน้นความสําคัญของตัวนักสืบ ซึ่งอาจ
เป็นมืออาชีพ หรือมือสมัครเล่นก็ได้ รวมทั้งให้น้ําหนักของเรื่องมากกว่าครึ่ง กับกระบวนการสืบสวน
สอบสวนคลี่คลายอาชญากรรม ซึ่งโดยมากมักเป็นการฆาตกรรม (Rzepka : 104) 
 การที่โปสร้างสูตรและเน้นความสําคัญของตัวละคร จนกลายเป็นลักษณะเฉพาะ เป็นรูปแบบ
ที่ชัดเจนของนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน ทําให้งานของโปได้รับความนิยมและมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อนักเขียนและงานเขียนแนวสืบสวนสอบสวนในสมัยนั้น อย่างไรก็ตาม แม้เรื่องสั้นของโปจะได้รับ
การยอมรับ แต่กลับไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่ากับนวนิยายนักสืบชุด เชอร์ลอค โฮล์มส์ (Sherlock 
Holmes)  ของเซอร์ อาเธอร์ โคนัน ดอยล์ (Sir Arthur Conan Doyle) ซึ่งตีพิมพ์ในปีค.ศ. 1887 
(เรืองเดช จันทรคีรี : 10) เหตุเนื่องมาจากรูปแบบวิธีการสืบสวนสอบสวน และโครงสร้างของเรื่องมี
ความแน่นอนมากขึ้น รูปแบบของนวนิยายที่ปรากฏในยุคนี้เรียกว่า “นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน
แบบคลาสสิค” (Classical Detective Story) หรือเรียกว่า “Whodunit” หรือ “Who-done-it” (Todorov 
1977 : 45) ซึ่งลักษณะสําคัญของนวนิยายประเภทนี้คือ ตัวละครที่มักเป็นนักสืบสมัครเล่น หรือ
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นักสืบกึ่งมืออาชีพ (semi-professional detective) จะเก็บข้อมูลจากการเล่าเหตุการณ์อาชญากรรมที่
เกิดขึ้นของพยาน ซึ่งแสดงมุมมองที่แตกต่างกันไปต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยที่นักสืบจะได้เรียนรู้ และ
คลี่คลายปมปัญหาไปทีละน้อย คิดใคร่ครวญพิจารณาเหตุการณ์ อันเป็นกระบวนการสืบสวน
สอบสวนจนสามารถได้ข้อสรุปในท้ายท่ีสุด นอกจากนั้น ตัวละครเพื่อนนักสืบมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นผู้ติดตามตัวนักสืบไปในระหว่างการสืบสวนคลี่คลายคดี และนํารายละเอียดทั้งหมดมา
ถ่ายทอดในรูปของบันทึกความทรงจําหรือเรื่องเล่าย้อนหลัง รวมทั้งทําหน้าที่เป็ นผู้เล่าหลัก 
(Narrator) ของเรื่องและมักเป็นชายหนุ่มเช่นเดียวกับตัวนักสืบ บทสนทนาของตัวละครทั้งสองมี
ลักษณะเป็นแบบโสเครติค (Socratic) คือ ครูจะต้องแนะลูกศิษย์ด้วยคําถามคําตอบไปจนพบ
จุดหมาย (เรืองเดช จันทรคีรี : 45)  
  จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน ลักษณะของการสืบสวน
ล้วนข้องเกี่ยวอยู่กับกฎเกณฑ์ต่างๆ ศีลธรรม สถาบัน อาชญากรรม การเมือง การศาล ทั้งการ
ลงโทษ การตัดสิน รวมทั้งนําเสนอการคลี่คลายปมปัญหาด้วยการใช้เหตุผล พิจารณาไตร่ตรอง ทําให้
ตัวละครเอกที่เป็นนักสืบจําเป็นต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตัว เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการนําเสนอเรื่อง 
กล่าวคือ นักสืบต้องมีความรู้ อย่างน้อยในทางวิทยาศาสตร์ หรือกฎหมาย รวมถึงยังต้องรู้จักสังเกต 
รอบคอบ ดังนั้นตัวละครชายหนุ่มผิวขาวชนชั้นกลางจนถึงชนชั้นสูง ซึ่งได้รับการยอมรับว่าร่างกายมี
ความแข็งแกร่ง และได้รับโอกาสในการการศึกษามากกว่าสตรี จึงถูกเลือกให้รับบทบาทนักสืบ 
เพื่อให้เกิดความสมจริง ขณะที่สตรีได้รับบทบาทที่เหลืออยู่ในเรื่อง คือเป็นเหยื่อ ดังจะเห็นได้จากนว
นิยายชุด เชอร์ลอค โฮล์มส์ ตัวละครเอกคือเชอร์ลอค โฮล์มส์เป็นชาวอังกฤษ มีความรู้รอบตัวใน
หลาย ๆ ด้านทั้ง เคมี ฟิสิกส์ ความรู้เกี่ยวกับพืชมีพิษตระกูลต่าง ๆ มีความรู้ด้านอาชญวิทยา 
(Forensic science)  ตรรกศาสตร์ ทั้งยังรู้กฎหมายอังกฤษอย่างดี ขณะที่ตัวละครสตรีในเรื่องมักเป็น
ทั้งตัวแทนสําหรับการแก้แค้น และเป็นทั้งเหยื่อของความรุนแรงต่างๆ เช่น เป็นสิ่งที่ถูกจับบูชายัญ ผู้
แต่งนิยมเสนอภาพความอ่อนแอและเน้นภาพเรือนร่างที่ไร้สมอง ไร้สติปัญญาของเพศหญิง 
(Johanna M. Smith : 87)  
 ต่อมา เริ่มเกิดกระแสสตรีนิยม (Feminism) ขึ้น ทําให้นักเขียนเลือกนํานวนิยายแนวสืบสวน
สอบสวนมาเปลี่ยนให้ตัวละครเอกนักสืบเป็นหญิง เพื่อแสดงความเป็นอัจฉริยะของสตรี แสดงให้เห็น
ว่าสตรีมีศักยภาพเต็มเปี่ยม จนมีโอกาสได้เข้าไปในโลกการทํางานของบุรุษ เป็นวิธีการส่งเสริม 
พัฒนาบทบาทความเท่าเทียมของสตรีกับบุรุษ เพราะอาชีพนักสืบเป็นงานที่ยากและเสี่ยงต่อความ
รุนแรงอย่างมาก นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของเหล่านักเขียนกลายเป็นตัวอย่างความสําเร็จของ
สตรี ทั้งยังให้อารมณ์เร้าใจ  แสดงพลังของสตรีที่มีบทบาทเป็นผู้กระทํา (active role) ทําให้กลุ่ม
ผู้อ่านให้การตอบรับอย่างดี ดังจะเห็นได้ตั้งแต่ยุคทองของนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน (The 
Golden Age of Detective Fiction) คือราวปีค.ศ. 1920 – ค.ศ. 1930 สตรีชาวอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาเริ่มรวมกลุ่มชุมนุมกันเรียกร้องสิทธิทางการลงคะแนนเสียง สิทธิเกี่ยวกับการแต่งงาน 
และสิทธิภายในครอบครัวของพวกเธอ นักเขียนสตรีในยุคทองดังกล่าวจึงใช้นวนิยายสืบสวน
สอบสวนเป็นเครื่องมือเรียกร้อง หรือแสดงสิทธิความเท่าเทียมของสตรี เช่น งานเขียนชุดมิสมาร์เปิล 
(Miss Marple) ของ อกาธา คริสตี ที่สร้างตัวละครนักสืบสมัครเล่นเป็นสตรีวัยประมาณ 70 ปี ชื่อเจน 
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มาร์เปิล (Jane Marple) ปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องฆาตกรรมสยองขวัญ (The Murder at the 
Vicarage) เม่ือปีค.ศ.1930 มิสมาร์เปิลสามารถเดินทางไปสืบสวนหาหลักฐานด้วยตนเองได้แม้
บางครั้งจะเคลื่อนไหวได้ช้า มีอาการปวดหลังบ้างตามแบบผู้สูงอายุทั่วไป แต่จิตใจของเธอมีความ
เข้มแข็ง ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ประกอบกับมีไหวพริบ การสังเกตที่ยอดเยี่ยม จนสามารถคลี่คลาย
คดีที่มีความซับซ้อน อธิบายเหตุผล แรงจูงใจของฆาตกรให้เจ้าหน้าที่ตํารวจท้องถิ่ นฟังได้อย่าง
กระจ่างชัด (Rzepka : 197) นวนิยายชุดนี้จึงนับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียม
ระหว่างบุรุษและสตรีในสังคมอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในยุคนั้น 
 นอกจากนั้น เม่ือสังคมสมัยใหม่พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น สามารถอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สูงวัยได้มากขึ้น  อีกทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ก้าวไกล ก็ทํา
ให้มนุษย์สามารถมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น สามารถคงศักยภาพทางความคิด สติปัญญา กําลังกายได้
นานขึ้น ก็ทําให้ผู้สูงวัยยังคงมีสมรรถภาพที่พร้อมสําหรับการทํางานต่างๆ ผู้แต่งนวนิยายแนว
สืบสวนสอบสวนในปัจจุบัน จึงนิยมสร้างให้ตัวละครนักสืบที่มีลักษณะเด่นคือการใช้ชีวิตอย่างเสี่ยง
อันตราย จําเป็นต้องใช้สติปัญญาไหวพริบในการคลี่คลายคดีเป็นผู้สูงวัยมากขึ้น เพื่อแสดง
ความสามารถที่ยังคงอยู่ของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน แตกต่างจากในยุค
แรกเริ่มของนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่มีนักสืบเป็นผู้สูงวัยยังมีจํานวนน้อย เช่น ออคซี บารอน
เนส (Orczy Baroness) สร้างนักสืบชายสูงอายุขึ้นเป็นครั้งแรกคือ พอลลี เบอร์ตัน (Polly Burton) 
โดยมีลักษณะเป็นชายชราที่นั่งอยู่มุมห้องของร้านน้ําชา และแทบไม่ลุกจากเก้าอี้ เขาสืบคดีจากการ
คิดต่อยอดเท่านั้น (Melvyn Barnes : 25) เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนสภาพสังคมและโต้กลับวาท
กรรมทางสังคมในสมัยนั้นที่ผู้สูงวัยถูกละเลย ทั้งยังถูกเห็นว่าไร้สมรรถภาพ จนแทบจะไม่มีบทบาท
ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า นวนิยายสืบสวนสอบสวนสมัยใหม่มีแนวโน้มว่าจะมี
ประเด็นเรื่องอายุ เสียงของสตรีมากและซับซ้อนขึ้น เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นการโต้กลับวาทกรรม
ของสังคมกระแสหลักในด้านความสามารถของสตรีและผู้สูงวัยตามลําดับ  ผู้แต่งที่เป็นสตรีก็มีเพิ่ม
มากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากพวกเขาได้รับความเคารพและการยอมรับจากสังคมกระแสหลักมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นอิทธิพลที่ส่งถึงกันระหว่างนวนิยาย มนุษย์ และสังคมอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมตะวันตก 
 ขณะที่นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของไทยในยุคแรกเริ่ม ได้รับอิทธิพลจากนวนิยายแนว
เดียวกันนี้ของตะวันตก โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 6 อาชญนิยายได้รับความนิยมอย่างมาก
โดยเฉพาะเรื่องชุดเชอร์ลอก โฮล์มส์ได้รับความนิยมมากที่สุด และมีอิทธิพลต่ออาชญนิยายไทยในยุค
แรกที่ใช้เนื้อเรื่องคล้ายคลึงต้นฉบับ แต่ปรับเปลี่ยนฉาก ตัวละคร สํานวนภาษา และเนื้อเรื่องให้มี
ความเป็นไทย อาทิ เรื่องชุดนิทานทองอิน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งมีเหตุการณ์หลายตอนท่ีคล้ายคลึงกับเรื่องชุดนักสืบเชอร์ลอก โฮล์มส์ อาทิ การที่นักสืบหายตัวไป
ในขณะต่อสู้กับคนร้ายจนทําให้เป็นที่เข้าใจว่าเสียชีวิต หรือการที่นักสืบมีชื่อคู่หูนักสืบคล้ายคลึงกัน 
เป็นต้น (อังคณา สุขวิเศษ :121) 
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  อย่างไรก็ดี จากการวิจัยพบว่า นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของไทยในยุคแรกเริ่ม  ได้รับ
อิทธิพลด้านโครงเร่ือง จากนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิคของตะวันตก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนวนิยายชุดเชอร์ลอก โฮล์มส์ และเนื่องจากนวนิยายชุดเชอร์ลอก โฮล์มส์ รวมทั้งนวนิยายแนว
สืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิคของตะวันตกในยุคแรก ที่ผู้แต่งชาวไทยรับอิทธิพลมา ยังไม่ให้
ความสําคัญกับประเด็นเรื่องอายุ และเสียงของสตรีมากนัก ประเด็นเหล่านี้จึงไม่ปรากฏในนวนิยาย
แนวสืบสวนสอบสวนของไทยในยุคแรกเริ่ม แต่ในปัจจุบันนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของไทยเริ่ม
ให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องอายุ และเพศสถานะมากขึ้นเช่นเดียวกับนวนิยายของตะวันตก การ
วิจัยครั้งนี้จึงจะศึกษานวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของตะวันตก คือเรื่องชุดนักสืบหญิงหมายเลข
หนึ่ง (The No. 1 Ladies' Detective Agency) ของอเลกซานเดอร์ แมคคอล สมิธ (Alexander 
McCall Smith)  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่มีตัวละครเอกเป็นนักสืบ
หญิงสูงวัย ในยุคปัจจุบันของไทย คือเรื่องชุดคุณป้ามาธูรของ “แก้วเก้า” และเรื่องชุดสโมสรนักสืบ
ของ “นายา” เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบประเด็นเร่ืองอายุ และเพศสถานะในงานท้ังสามชุด 
 
การตอกย้ าและโต้กลับวาทกรรมเรื่องอายุ 
 Michel Foucault ซึ่งเป็นทั้งนักคิด นักเขียน และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ได้กล่าวไว้ว่า “วาท
กรรม” (Discourse) หมายถึงระบบ และกระบวนการในการสร้าง/ผลิต (Constitute) เอกลักษณ์/อัต
ลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นความรู้ ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง นอกจากนั้นแล้ว วาทกรรมยังคงทําหน้าที่ตรึง
สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นให้ดํารงอยู่และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง (Valorize) จนกลายเป็นวาท
กรรมหลัก (Dominant Discourse) ขึ้นมาในสังคม และยังมองว่าวาทกรรมคือระบบที่ทําให้การพูด/
การเขียนถึง (รวมทั้งการปฏิบัติ) ในเรื่องต่าง ๆ ในสังคมหนึ่งๆ เป็นไปได้ เพราะวาทกรรมจะเป็น
ตัวกําหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และกลไกต่างๆ ในการพูด การเขียน (รวมทั้งการปฏิบัติ) ในเรื่องราว/
ในรูปแบบต่างๆ ด้วย จากที่กล่าวมาในข้างต้นทําให้เห็นว่า วาทกรรมเป็นมากกว่าเรื่องภาษา คําพูด 
หรือถ้อยแถลงอย่างที่มักนิยมเข้าใจกัน แต่วาทกรรมนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติการจริงของวาท
กรรม (Discursive Practices) ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อ คุณค่า 
และสถาบันต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ด้วย ฉะนั้น วาทกรรมจึงสร้างสรรพสิ่งต่างๆ ขึ้น 
ภายใต้กฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง กฎเกณฑ์นี้จะเป็นตัวกําหนดการดํารงอยู่ การเปลี่ยนแปลงหรือการเลือน
หายของสรรพสิ่ง นั่นคือควบคู่ไปกับสิ่งต่างๆ ที่สังคมสร้างขึ้น ยังมีการสร้างและการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
ถูกพูดถึงโดยวาทกรรมอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นการใช้อํานาจและความรุนแรงเข้าไปบังคับให้เกิดวาท
กรรมชุดหน่ึง และขณะเดียวกันวาทกรรมดังกล่าวนั้นก็จะเก็บกด บดบัง ปิดกั้น ขจัด หรือทําลายมิให้
สิ่งที่แตกไปจากเอกลักษณ์และความหมายของสิ่งที่วาทกรรมนั้นสร้างขึ้นปรากฏขึ้น มากกว่าเป็น
เรื่องของการผูกติดกันอย่างเหนียวแน่นของคุณสมบัติเฉพาะ (Attributes) บางอย่างในตัวของสิ่ง
เหล่านั้นเอง (Hendricks : 65) จะเห็นได้ว่า วาทกรรมเป็นการสร้าง ผลิต นิยามและสืบทอดความรู้
บางอย่างขึ้นเพื่อให้มีอํานาจในการกําหนดความจริง มีลักษณะของการครอบงําความคิด รวมถึงการ
ปฏิบัติตนของคนในสังคม และยังมีกระบวนการ "ช่วงชิงความหมาย" ในการกําหนดนิยามให้เรื่อง
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ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ทุกสิ่งในสังคมจึงมีชุดวาทกรรมหลายชุดเกี่ยวข้อง วาทกรรม
แต่ละชุดก็จะมีลักษณะขัดแย้ง หรือปฏิเสธ "ความจริง" ของวาทกรรมอีกชุดหนึ่ง 
 ดังนั้น เ ม่ือธรรมชาติกําหนดให้การสูญเสียและเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายเป็น
ลักษณะเฉพาะของผู้สูงวัย ลักษณะดังกล่าวจึงกลายเป็นชุดความรู้ของสังคมที่เป็นมายาคติ ((Myth, 
Mythology) เป็นศัพท์ทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาซึ่ง Roland Barthes ชาวฝรั่งเศสนําคําจาก
ภาษากรีกว่า mythos หมายถึง นิทาน ตํานาน ผสมกับคําว่า logos ซึ่งหมายถึง ความรู้ เม่ือรวมทั้ง
สองคําเข้าด้วยกันจึงเกิดเป็นความหมายว่า เรื่องที่สรรค์สร้างขึ้นอยู่เหนือการพิสูจน์หรือความเป็น
มายา คติความเชื่อหรือทัศนคติที่เป็นมายา หรือ ความเชื่อที่ไม่เป็นความจริง (Hendricks : 89)) ว่า
ความเสื่อมสมรรถภาพทางกายของผู้สูงวัยหมายถึงการสิ้นสุดโอกาสในการปฏิบัติงาน สิ้นสุดบทบาท
ที่เคยมีในสังคม และลักษณะทางธรรมชาตินี้ยังทําให้เกิดชุดวาทกรรมเพื่อใช้เฉพาะกับผู้สูงวัย 
กล่าวคือ “แก่” “เหี่ยว” “เฒ่า” “หย่อน” “ยาน” “คล้อย” เป็นชุดวาทกรรมที่เกิดจากการสังเกตเห็น
ผิวหนังซึ่งสูญเสียความยืดหยุ่นของผู้สูงวัย “สายตาฝ้าฟาง” “หูตึง” “ผมหงอก” “ผมขาว” “หลังโกง” 
“หลังค่อม” “เชื่องช้า” “เหงาหงอย” วาทกรรมเหล่านี้ล้วนเกิดจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
ภายนอกทั้งสิ้น โดยภาพรวม เม่ือส่วนต่างๆ ของร่างกายทําหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ย่อมทําให้ผู้
สูงวัยไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกเรื่อง จําต้องพึ่งพาบุคคลอื่น กลายเป็น “ภาระ” ของผู้อื่น และ
ชุดวาทกรรมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของสมองที่ลดลง ทําให้จดจําแต่ข้อมูลข่าวสารเก่า ไม่
สามารถบรรจุข้อมูลใหม่ ได้แก่ “สมองช้า” “โบราณ” “คร่ําครึ” “เลอะเทอะ” “หลงลืม” “ย้ําคิดย้ําทํา” 
“จู้จ้ี” “ขี้บ่น” (บุษยมาส สินธุประมา : 43) ชุดวาทกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประชากรวัยอื่นได้สร้าง
กระบวนการช่วงชิงอํานาจในสังคม โดยการลดอํานาจ และกีดกันบทบาทหน้าที่ของผู้สูงวัยออกจาก
สังคมด้วยการกําหนดชุดวาทกรรมที่สะท้อนถึงความไร้สมรรถภาพดังกล่าว 
 จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่างานเขียนชุดมิสมาร์เปิลเป็นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน
แบบคลาสสิค ซึ่งตัวละครเอกนักสืบไม่ต้องออกเสี่ยงภัย และปลอดภัยเสมอ ดังนั้นการสร้างนักสืบให้
เป็นสตรีสูงวัยจึงยังสามารถรองรับกลวิธีการนําเสนอเรื่องได้อย่างสมจริง ยิ่งกว่านั้น แม้ว่าภาวะสูงวัย
ของมิสมาร์เปิล จะแสดงออกผ่านความอ่อนแอทางกายภาพ แต่ประสบการณ์ชีวิตของเธอซึ่งเพิ่มพูน
ขึ้นตามอายุ ทําให้มิสมาร์เปิลสามารถวิเคราะห์ และคาดเดาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่าง
แม่นยําเพราะมีตัวอย่างมาแล้วในอดีต นับได้ว่ามีประโยชน์ต่อการสืบสวนคลี่คลายคดีอย่างยิ่ง จะ
เห็นได้ว่า ภาวะสูงวัยได้บ่มเพาะความช่างสังเกต รอบคอบ รวมทั้งความจัดเจนในการวิเคราะห์ปม
ปัญหาต่างๆ ให้กับเธอจนสามารถคลี่คลายคดีได้อย่างง่ายดาย งานเขียนชุดดังกล่าวมีอิทธิพล และ
เป็นต้นแบบให้เกิดตัวละครนักสืบหญิงชราอีกต่อมาจํานวนมาก ตัวละครนักสืบหญิงชรายังคงเกิดขึ้น
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ตัวละครเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากตัวละครมิสมาร์เปิลอย่างมาก โดยเฉพาะ
การเน้นย้ําความสามารถทางสติปัญญา และการนําเสนอธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของคนชรา ที่ไม่มีผลกระทบกับการทํางานสืบสวน สะท้อนให้เห็นความพยายามของผู้เขียน
ผู้สร้างชุดวาทกรรมเกี่ยวกับภาวะสูงวัย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมายาคติที่สังคมมีต่อผู้สูงวัย 
ตัวละครเหล่านี้มีส่วนช่วยสืบทอดกระบวนการล้มล้างการครอบงําทางความคิดของวาทกรรมกระแส
หลักของสังคม ที่ว่าผู้ชรามีระดับสติปัญญาถดถอยลง ด้วยกลวิธีการสวมบทบาทนักสืบผู้ชาญฉลาด 
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และเม่ือนวนิยายเหล่านี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมกําลังเริ่มยอมรับ
ความหมาย รวมทั้งชุดวาทกรรมเกี่ยวกับผู้สูงวัยอย่างใหม่ นั่นคือความเป็นผู้เปี่ยมสติปัญญา และ
ประสบการณ์ สามารถเป็นท่ียอมรับได้ในโลกของการทํางานของคนหนุ่มสาว 
 อย่างไรก็ตาม ภาวะสูงวัยย่อมนํามาซึ่งอคติอันเกิดจากมายาคติความสูงวัยของสังคมที่มีสืบ
ต่อกันมายาวนาน ผู้สูงวัยไม่อาจหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมายาคติ และวาทกรรมของคนหนุ่มสาว
ในสังคมกระแสหลักได้ นวนิยายท่ีมีตัวละครเอกเป็นผู้สูงวัยจึงมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอายุ การตอบ
โต้และตอกย้ําวาทกรรมของสังคมเรื่องภาวะสูงวัยอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้
จากนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดนักสืบหญิงหมายเลขหนึ่ง เป็นผลงานของอเล็กซานเดอร์ แมก
คอลล์ สมิธ (Alexander McCall Smith) เนื้อหาหลักของนวนิยายชุดนี้กล่าวถึงกิจการสํานักงาน
นักสืบของตัวละครเอกนักสืบที่เป็นนักสืบเอกชนชื่อ “พรีเชียส รามอตสเว” (Precious Ramotswe) 
ตั้งแต่ต้นเรื่อง ผู้เขียนแสดงลักษณะท่าทางและลักษณะนิสัยของตัวละครเอกพรีเชียส รามอตสเวว่า 
เธอเป็นสตรีผิวดําชาวบอตสวานา รูปร่างอ้วน อายุประมาณสามสิบสี่ถึงสามสิบห้าปี ฉลาด เป็นมิตร 
มีน้ําใจ ชอบดื่มชา ซื้อของ อ่านนิตยสารและทําสวน ลักษณะนิสัยของเธอที่นิยมดื่มชาและจัดตกแต่ง
สวนให้สวยงามอยู่เสมอนั้น เป็นลักษณะนิสัยและงานอดิเรกตามขนบความนิยมของคนผิวขาว ซึ่ง
พบได้อย่างชัดเจนในตัวละครเอกนักสืบอย่าง “มิสมาร์เปิล” นอกจากนั้น ยังพบว่ามีความพยายาม
เชื่อมโยงและการสืบทอดลักษณะการแสดงความคิดเห็น ที่สะท้อนถึงความพยายามธํารงคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามของสังคม ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการ “พร่ําบ่น” และการมองการณ์ไกลด้วย
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต อย่างละเอียดรอบคอบ  
 แม้ว่าตามเนื้อเรื่องพรีเชียส รามอตสเวจะยังอายุไม่มากพอที่จะนับเข้าเป็น “ผู้สูงวัย” ได้ดัง
เกณฑ์ที่กําหนดตามประเพณีที่องค์การสหประชาชาติกําหนดว่าผู้สูงอายุ คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 
ปีขึ้นไป แต่ก็มีผู้นิยามเธอว่าเป็นผู้สูงวัยดังที่ปรากฏในบทความเรื่อง“Detecting Change: Gender 
and Ethnicity in the Detective Novel”  เธอถูกเรียกว่าเป็นนักสืบชรา “The elder detective” (Smith 
: 75) และจากการใช้คําที่เธอมักเรียก หรือเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏ
ในเรื่องแสดงให้เห็นว่าเธอจัดให้ตนเองอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัย เช่น การอธิบายถึงสภาพร่างกายของเธอเอง 
ดังตัวอย่าง “She held up a picture, printed across two pages. Mma Ramotswe squinted to 
make it out. Her eyes were not what they once were, she had noticed. (Alexander McCall 
Smith, c: 9) ซึ่งแสดงถึงสภาพสายตาที่ไม่ดีเหมือนในอดีตของพรีเชียส รามอตสเว ยิ่งไปกว่านั้น 
ผู้วิจัยเห็นว่าเหตุการณ์สําคัญในชีวิตของตัวละครที่ทําให้สามารถเรียกพรีเชียส รามอตสเวว่าเป็น “ผู้
สูงวัย” ได้ คือ ประสบการณ์เกี่ยวกับความรักและชีวิตครอบครัวที่ผิดหวัง จากเรื่องจะพบว่า ตอนช่วง
อายุย่ีสิบปีพรีเชียส รามอตสเวหลงใหลผู้ชายช่ือโนต โมโคติจนไม่ฟังคําทักท้วงด้วยความปรารถนาดี
ของพ่อของเธอ คือโอเบด รามอตสเว และตัดสินใจแต่งงานกับโนต หลังจากนั้นนิสัยแท้จริงของโนตก็
ปรากฏ เขาเป็นคนเจ้าชู้ ชอบใช้ความรุนแรงกับเธอ ทําให้เธอคลอดลูกสาวคนแรกก่อนกําหนด เด็กมี
อายุเพียงห้าวันก็เสียชีวิต พรีเชียส รามอตสเวเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาก โดยเฉพาะเรื่องที่เธอ
ไม่ฟังคําทักท้วงของพ่อเธอและเรื่องการเสียชีวิตของลูกสาว ซึ่งเธอได้ระลึกและกล่าวถึงทั้งสองคน
ต่อมาอย่างสมํ่าเสมอ ประสบการณ์ดังกล่าวนํามาสู่ทัศนคติ แนวทางการดําเนินชีวิต วิธีวินิจฉัย
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ปัญหาเพื่อคลี่คลายคดีต่าง ๆ ทําให้ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเองของพรีเชียส รามอตสเวเปลี่ยนแปลง
ไป กล่าวคือ เธอเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เธอมีวุฒิภาวะ และมีประสบการณ์มากจนกระทั่งเธอ
สามารถจัดประเภทตนเองให้ “สูงวัย” กว่าคนรุ่นเดียวกันได้ดังจะเห็นจากการวิพากษ์ตนเองของเธอ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะ “เธอยังเด็กเกินไป” “เธอหัวรั้นดังเช่นคนอายุยี่สิบทุกคน 
ตอนนั้นเราจะเหมือนหูหนวกตาบอด แม้จะคิดว่าเห็นได้ชัดเจนก็ตาม” ความคิดดังกล่าวนี้แสดงให้
เห็นความสําคัญของช่วงอายุที่มีผลอย่างมาก ต่อการตัดสินใจจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิต
มนุษย์ พรีเชียส รามอตสเวเห็นว่าช่วงอายุยี่สิบปี เป็นวัยหนุ่มสาว มนุษย์มักจะตัดสินใจผิดพลาดจน
นําไปสู่ปัญหา เธอผ่านช่วงเวลาที่ผิดพลาด เต็มไปด้วยปัญหาดังกล่าวมาแล้วเช่นกัน จึงสามารถ
ย้อนกลับไปมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง นํามาสู่การมองเห็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นกับ
คนหนุ่มสาวในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ในแง่นี้ จึงทํา ให้พรีเชียส รามอตสเว เป็นผู้สูงวัยได้ 
นอกจากนั้น การที่พรีเชียส รามอตสเวชอบมองย้อนกลับไปคิดถึงความหลัง (reminiscence) ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่โดดเด่นของผู้สูงวัย ตามแนวคิดจิตวิเคราะห์ที่ว่าผู้สูงวัยซึ่งโดยมากมีอายุเกินสี่สิบปีจะ
ชอบมองย้อนอดีตเพื่อตรวจสอบ ตัดสินว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดของเธอได้รับความสมหวังอย่างไร
บ้าง เธอทําให้ชีวิตตนเองมีค่าเพียงใด เม่ือเธอพบว่าชีวิตตนเองคุ้มค่า และเปี่ยมประสบการณ์ที่น่า
จดจํา ก็ทําให้เธอรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดังนั้น ในกรณีนี้ อายุจึงไม่ได้เป็นตัวกําหนดพฤติกรรม แต่
พฤติกรรมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว อันนํามาสู่กรอบในการมองและตีความเหตุการณ์ของพ
รีเชียส รามอตสเว และทําให้เธอนับว่าเป็นผู้สูงวัยได้ตามแนวคิดดังกล่าว 
 จากการที่ผู้วิจัยจัดให้พรีเชียส รามอตสเวเป็นผู้สูงวัย ทําให้พบว่าเนื้อเรื่องได้แสดงให้เห็น
เหตุการณ์ที่เธอต้องเผชิญหน้ากับมายาคติของสังคม เกี่ยวกับผู้สูงวัยในด้านกายภาพ ซึ่งเธอก็แสดง
ให้เห็นกลวิธีการต่อรองกับมายาคติเหล่านั้นไปพร้อมกันด้วย ดังตัวอย่างที่ตัวละครอื่นแสดงความ
คิดเห็นว่าสภาพร่างกายของเธอทําให้เธอถูกจัดว่าเป็นผู้สูงวัย แต่พรีเชียส รามอตสเวกล่าวว่า “We 
are not old these days until we are seventy-may be more. It has all changed.” (Alexander 
McCall Smith, b: 169) ซึ่งแสดงให้เห็นการตอบโต้ชุดวาทกรรมเกี่ยวกับการนิยามคนชราตามเกณฑ์
ประเพณีที่ว่าบุคคลอายุ 60 ปี จึงจะถูกนับว่าเป็นคนชรา แต่เธอแย้งว่าเธอยังคงมีสมรรถภาพที่ดี
เช่นเดยีวกับคนอายุ 60 ปี อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์จะพบว่า แม้ว่าตัวละคร พรีเชียส รามอตสเว 
จะมีประสบการณ์ชีวิตจนรู้เท่าทันโลกและสามารถนํามาใช้เป็นกรอบความคิด มุมมองในการวิเคราะห์
คลี่คลายคดีได้ แต่ในบางกรณีเธอกลับนิยามว่าตนเองยังไม่สามารถจัดอยู่ในภาวะชราภาพได้ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกับอาชีพการเป็นนักสืบของเธอ สะท้อนให้เห็นความเคลือบแคลงของการยอมรับ
ตัวละครเอกนักสืบที่เป็นสตรีสูงวัย ในนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิก เพราะเม่ือนว
นิยายแนวดังกล่าวมีกลวิธีการนําเสนอเรื่องที่ตัวละครเอกนักสืบไม่ต้องออกเสี่ยงภัย และปลอดภัย
เสมอแล้ว ตัวละครนักสืบสตรีสูงวัยก็น่าจะสามารถดําเนินเรื่องได้อย่างเหมาะสมและสมจริง แต่
ตัวอย่างของพรีเชียส ราอตสเวแสดงให้เห็นว่า เธอยังไม่สามารถนิยามตนเองว่าเป็นผู้สูงวัยได้เต็มที่ 
และบางครั้งเธอก็ต้องเอนเอียงไปนิยามตนเองให้เข้ากับขนบของตัวละครที่พบในนวนิยายแนว
สืบสวนสอบสวนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมักเป็นคนหนุ่มสาวนั่นเอง  
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 ขณะท่ีนวนิยายชุดสโมสรนักสืบมีตัวละครเอกนักสืบเป็นสตรีสูงวัยถึงสามคน ผู้ร่วมกันก่อตั้ง
สโมสรนักสืบขึ้น กล่าวคือ “ย่านิศ” “ย่านันท์” และ “ย่าโรส” ซึ่งมีคําอธิบายกริยาท่าทางของย่านักสืบ
ทั้งสามคนคือ “กระฉับกระเฉง” และยังพบคําอื่นอีกจํานวนมากในเรื่อง ได้แก่ “คล่องแคล่ว” 
“กระปร้ีกระเปร่า” “ฉับไว” นอกจากนั้น การแต่งหน้าย้อมผมของย่านิศและย่าโรส “เรือนผมสั้นตัดเป็น
แนวตรงของย่าซึ่งดูดําอยู่เสมอเพราะการย้อม” “ผ่องนวลด้วยครีมกันแดดกับครีมรองพื้นพร้อมด้วย
ลิปสติกสีอ่อนแต้มริมฝีปากเป็นประจํา” “ผมเป็นลอนย้อมด้วยน้ํากลั่นจากบลูเบอร์รี่สีน้ําเงินปนเทา
เป็นเงาวับ” ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นวิธีชะลอความชราของสตรีสูงวัยด้วย เนื่องจากความสูงอายุเป็น
กระบวนการทางชีวะอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้เกิดการสูญเสียเซลล์ที่ผลิตเม็ดสี ทําให้ผมและขนเป็นสี
ขาว ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์อันชัดเจนอย่างหนึ่งที่ทําให้บุคคลอื่นรับรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สูงวัย การย้อม
ผมเป็นการปกปิดความจริงดังกล่าว ทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น แสดงให้เห็นความ “ไม่อยากแก่” ของ
ย่าทั้งสอง โดยเฉพาะย่านิศ ซึ่งอาศัยการแต่งหน้า การแต่งกายและการรักษารูปร่างผอมบางไว้ได้ 
จนทําให้ “แลดูเหมือนคนสาวอายุประมาณสี่สิบ” (นายา: 5) “ลักษณะครึ่งสาวครึ่งแก่ในเรือนกายสูง
ชะลูดกระโปรงจีบรอบตัว” (นายา: 6)  ความไม่ต้องการสูงวัยท่ีสะท้อนผ่านการกระทํากับร่างกายของ
ตัวละครเอกทั้งสาม แตกต่างอย่างยิ่งกับตัวละครเอกต้นฉบับ คือ มิสมาร์เปิล แสดงให้เห็นถึง
วิทยาการความก้าวหน้า การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสตรีสูงวัยในยุคปัจจุบัน 
 วิธีการชะลอความชราทางกายภาพของย่านักสืบทั้งสามคน แสดงให้เห็นความพยายามใน
การนําเสนอ นิยามวาทกรรมเกี่ยวกับคนชราใหม่ว่าคนชราเป็นผู้ที่ทันสมัยและยังคงมีความสวยงาม
ไม่ต่างจากคนหนุ่มสาว แต่เนมิน หลานชายของย่านิศมีความคิดเห็นที่ลักลั่นว่า “เขายังคงเป็นผู้ชาย
แบบโบราณ อยากให้ย่าเป็นย่าแก่ ๆ อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ทําคุกกี้ให้ลูกหลานรับประทาน
มากกว่า” (นายา : 20) นอกจากนั้น เขายังเห็นย่านิศเป็น “สิ่งที่น่าสนเท่ห์แกมขําขันสําหรับเขา” (นา
ยา : 22) แต่ในที่สุดเขากลับเห็นว่า “เม่ือก่อนผมอยากให้ย่าทําตัวแก่สมวัย แต่เดี๋ยวนี้ ผมชอบให้ย่า
เป็นอย่างที่ย่าเป็น ย่าอยากทําอะไรย่าก็ทําได้ วัยไม่ใช่ขอบเขตจํากัด โลกยังเต็มไปด้วยแสงสีสําหรับ
คนอายุ 66 บวก” (นายา : 89) ซึ่งตัวอย่างความพยายามชะลอความชราของย่าทั้งสามคนข้างต้น 
สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับจากสังคมที่มีต่อคนชรา ว่าสังคมก็ยังคงไม่ยอมรับคนชราที่มีลักษณะ
ทางกายภาพเป็นคนชราอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือคนชรานั้นมีอาชีพเป็นนักสืบ สังคม
ยอมรับเฉพาะคนชราที่ยังคงสภาพร่างกายเหมือนคนรุ่นสาว ผู้เขียนจึงต้องสร้างตัวละครเอกนักสืบ
ให้มีลักษณะเป็นคนสาว ด้วยวิธีการปรุงแต่งร่างกายต่าง ๆ ข้างต้นเพื่อปกปิดภาวะสูงวัยซึ่งเห็นได้
เด่นชัดจากทางกายภาพนั่นเอง และความคิดเห็นของเนมินก็สะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่าผู้เขียนจะ
พยายามเรียกร้อง และแสดงให้สังคมตระหนัก ยอมรับในคุณค่า ความสามารถของผู้สูงวัย ด้วยการ
สร้างตัวละครเอกนักสืบที่เป็นสตรีสูงวัย แต่ผู้เขียนกลับเห็นว่าลักษณะท่าทางของตัวละครที่เธอสร้าง
ขึ้นนั้น ขัดแย้งกับวาทกรรมเกี่ยวกับคนชราในความคิดของเธอเอง ที่ต้อง “เชื่องช้า” “เหงาหงอย” 
ตัวอย่างนี้จึงแสดงให้เห็นความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นในกลวิธีการสร้างตัวละครเอกนักสืบสูงวัยได้เป็น
อย่างดี จากนวนิยายท้ังสองชุด สะท้อนให้เห็นว่าสังคมซึ่งรวมทั้งผู้เขียนยังคงยึดติดกับมายาคติ และ
มีความลักลั่นกับลักษณะทางกายภาพของคนชราอยู่มาก กล่าวคือ คนชรายังคงถูกนิยามว่าจะต้องมี
ร่างกายเสื่อมโทรมตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการไร้สมรรถภาพ
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ที่เหมาะสมกับบทบาทการทํางาน แต่เม่ือคนชรานั้นพยายามปรับปรุงร่างกายตนเองให้เป็นหนุ่มสาว
มากขึ้น เพื่อนําเสนอชุดวาทกรรมเกี่ยวกับความชราอย่างใหม่ที่ขัดแย้งและปฏิเสธชุดวาทกรรมที่มีอยู่
เดิมแก่สังคมกระแสหลัก ก็จะถูกเห็นว่าเป็นเร่ืองแปลกประหลาด แกมขําขัน ดังเช่นความคิดเห็นของ
เนมิน และไม่ได้รับการยอมรับอยู่เช่นเดิม แม้แต่ในนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิค ที่ตัว
ละครเอกไม่จําเป็นต้องเสี่ยงภัย ไม่จําเป็นต้องอาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อคลี่คลายคดี ก็
ยังคงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นกับตัวละครนักสืบที่เป็นผู้สูงวัยด้วยอย่างไม่มีข้อยกเว้น ดังที่พบในเรื่อง
สโมสรนักสืบ และเรื่องนักสืบหญิงหมายเลขหนึ่ง    
 นอกจากนั้น ในนวนิยายเร่ืองคุณป้ามาธูร ซึ่งเป็นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของ
ไทย ที่มีตัวละครเอกนักสืบเป็นสตรีสูงวัย และมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย ในแง่นี้
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า นวนิยายชุดนี้ได้รับอิทธิพลจากนวนิยายชุดมิสมาร์เปิล เช่นเดียวกับนวนิยายชุด
นักสืบหญิงหมายเลขหนึ่ง ผู้แต่งคือแก้วเก้า ต้องการทดลองสร้างงานแนวดังกล่าวโดยนําต้นแบบคือ
มิสมาร์เปิล มาปรับเปลี่ยนกลายเป็นป้ามาธูร นวนิยายชุดนี้มีเพียงสองตอนเท่านั้น คุณป้ามาธูรเป็น
สตรีวัยประมาณหกสิบปี ผิวขาว รูปร่างสันทัด ท่าทางกระฉับกระเฉง ฉลาด ใจดี มีคุณสมบัติแบบกุล
สตรีไทยอย่างครบถ้วน ทั้งอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม ความสามารถด้านการทําอาหาร และงานฝีมือ 
ความสามารถในการเป็นนักสืบของคุณป้ามาธูร เกิดจากสามีของเธอเคยเป็นตํารวจมาก่อน เธอจึง
ได้รับถ่ายทอดหรือซึมซับวิธีการอนุมาน วิธีการสืบสวนสอบสวนมาจากสามีจนกลายเป็นนักสืบ
สมัครเล่น คุณป้ามาธูรนับงานสืบสวนเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นงานที่อาศัยสติปัญญา
ช่วยเหลือผู้อื่น กลายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เธอรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองที่ยังคงมีให้กับสังคม 
นอกจากนั้น การออกความคิดเห็นวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เรียกว่าเป็น “การลับสมอง” (แก้วเก้า: 
70) ยังช่วยทําให้เธอไม่หลงลืมเหมือนผู้สูงวัยอื่น เพราะสมองยังคงได้ทํางานไม่เสื่อมลงไปตามอายุ 
และการที่คุณป้า “อยากทําประโยชน์ให้คนอื่น” (แก้วเก้า: 70) แสดงให้เห็นการเห็นคุณค่าของชีวิต 
เม่ือชีวิตที่ผ่านมาของเธอเต็มไปด้วยความหมายและคุณค่า จึงทําให้เธอเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพจิตดี 
และยังคงสามารถทําประโยชน์ให้สังคมได้ การที่ผู้ เขียนสร้างตัวละครป้ามาธูรให้ มีความ
กระฉับกระเฉง ไม่ทําตนเป็นภาระของผู้อื่น และยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย นับเป็นการโต้
กลับวาทกรรมของสังคมที่เห็นว่าคนชราตามเกณฑ์ประเพณีคือมีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะต้องเชื่องช้า และ
เป็นภาระของผู้อื่น นอกจากนั้น ตัวอย่างต่อมาได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้เขียนที่จะให้คํา
นิยามคําว่า “ยายแก่” กับสังคมไทยด้วยความหมายใหม ่
 จะเห็นว่า คุณป้ามาธูรมองตนเองเป็นยายแก่ที่สามารถดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของ
ตนเองได้ โดยบุคคลอื่นจะเห็นว่าเธอไม่มีพิษมีภัย รวมท้ังไม่ติดใจสงสัยว่าเธอปลอมตัวไปสืบคดี หรือ
ถึงจะรู้ความจริงก็ไม่ทําร้ายเธอ เพราะเห็นว่าเธอไม่สามารถต่อสู้เอาชนะด้วยความแข็งแกร่งของ
ร่างกายได้ กล่าวได้ว่า คุณป้ามาธูรเป็นตัวแทนคนชราที่มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองว่าชราตามเกณฑ์
ประเพณีของสังคมไทย ที่นับการเกษียณอายุเม่ืออายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์ตัดสินภาวะสูงวัยของ
ประชากร เนื่องจากนวนิยายไม่ได้บรรยายสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงของคุณป้ามาธูร ไม่กล่าวถึง
การพึ่งพาบุตรหลาน แต่กลับแสดงให้เห็นความกระฉับกระเฉง ความสามารถทางสติปัญญาอันอ่อน
เยาว์กว่าวัยของเธอ รวมทั้งการเป็นที่พึ่งของบุตรหลานอย่างชัดเจน และเม่ืองานอดิเรกของคุณป้า  
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คือการเป็นนักสืบ จึงเป็นส่วนสําคัญที่แสดงให้เห็นความพยายามแสดงบทบาทหน้าที่ แสดง
ความสามารถของคนชราให้สังคมไทยยอมรับ เพื่อให้เกิดการทบทวนแก้ไขกฎเกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน 
ภาวะสูงวัยของประชากรซึ่งเคร่งครัดมากจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า การปรากฏตัวของคุณ
ป้ามาธูรในบทบาทตัวละครเอกนักสืบ จึงมีความสําคัญยิ่งในการให้ความหมาย คํานิยามใหม่แก่คําว่า 
“ยายแก่” รวมทั้ง “คนชรา” เป็นการเรียกร้องให้สังคมเห็นคุณค่าความสามารถทางสติปัญญาที่ยังคง
อยู่ของคนชรา ด้วยการนําเสนอว่ายายแก่หรือคนชรา คือผู้มีความรู้ ไหวพริบ ผู้สามารถช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ อันจะนํามาซึ่งการยกย่องเชิดชู ให้ความสําคัญ และสร้างมายาคติ วาทกรรมใหม่กับกลุ่ม
คนชราในสังคมไทยในช่วงปีค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นปีท่ีตีพิมพ์นวนิยายเร่ืองนี้น่ันเอง 
 
การตอกย้ าและโต้กลับวาทกรรมเรื่องเพศสถานะ 
 แนวคิดและมายาคติเกี่ยวกับเพศสถานะของสังคมตะวันตกและตะวันออกมีอิทธิพลอย่างยิ่ง
ในการแบ่งแยกความสามารถของชายหญิง และการกําหนดบทบาทในสังคมตามเพศ การสถาปนา
ระบบอํานาจแบบชายเป็นใหญ่ โดยการวิเคราะห์อ้างอิงจากระบบธรรมชาติ ความแตกต่างด้าน
ชีววิทยาระหว่างหญิงกับชาย หรือแนวคิดในการเลือกสรรโดยธรรมชาติ เป็นการจัดระเบียบทางเครือ
ญาติและการสืบสายโลหิตของสังคมมนุษย์ ความเป็นชายหญิง ถูกมองคู่ขนานไปกับความเป็น
ธรรมชาติ เกิดการตกผลึกของความเชื่อเรื่องความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสองเพศ ทําให้สตรี
กลายเป็นชนชั้นสองไปโดยปริยาย อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ที่ฝังรากลึกอยู่ในทุกอณูของสังคมเป็น
เหตุที่ทําให้เกิดการเลือกปฏิบัติขึ้น โดยที่การกําหนดได้รับการถ่ายทอดสั่งสมมา โดยปราศจากการ
ต่อต้านจากสมาชิกในสังคม ทั้งยังเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแทรกซึมอยู่ใน
กิจกรรมทางสังคมแทบทุกประเภท เช่น การอบรมเลี้ยงดูลูกมีผลต่อความคิดความเชื่อ ค่านิยมของ
สังคมในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ กล่าวคือ ลูกชายไม่ต้องช่วยงานบ้าน หากแต่เป็นหน้าที่ของลูก
สาว ชายจึงมีแนวคิดว่างานบ้านเป็นเรื่องของสตรี สามีถือว่าเป็นหน้าที่ของภรรยา แม่ต้องรับผิดชอบ
ทุกอย่าง ความเข้มงวดต่อลูกสาวและละเลยพฤติกรรมทางเพศของลูกชาย จากความคิดว่าชายไม่มี
ความเสียหายทางเพศ ไม่ให้การศึกษาแก่สตรี จากความคิดที่ว่าลูกสาวไม่ต้องประกอบอาชีพ เพราะ
ในอนาคตจะมีอาชีพแม่บ้านเพียงอย่างเดียว ทําให้สตรีมีการศึกษาน้อย มีโลกทัศน์แคบ ตัวอย่างนี้ทํา
ให้เห็นภาวะความด้อยโอกาส และการถูกกดขี่ข่มเหงที่ซึมซับ สั่งสมลงไปในภาวะจิตใจของสตรีใน
สังคมจากรุ่นสู่รุ่น (Chris Beasley: 92) 
 นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่มีตัวละครเอกนักสืบเป็นสตรี จึงเป็นการแสดงออกรูปแบบ
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นการโต้กลับมายาคติของสังคมชายเป็นใหญ่ แสดงให้เห็นประสบการณ์ ชุด
ความรู้ความคิด รวมท้ังสัญชาตญาณโดยธรรมชาติของสตรีว่าเท่าเทียม และหรือเก่งกาจสามารถกว่า
บุรุษ แสดงให้เห็นทักษะความสามารถในด้านการทํางานนอกบ้านของสตรี สตรีสามารถทํางานใน
บริบท “สาธารณะ” ได้ดีไม่แพ้บริบทใน “บ้าน” สตรีสามารถประสบความสําเร็จจากการทํางานอื่น
นอกเหนือจากการเย็บปักถักร้อย ทําอาหาร ทําสวน ปรนนิบัติสามีและลูกได้ สตรีสามารถรับแรง
กดดันจากการทํางานหนักทั้งสองทางได้อย่างดียิ่ง การทํางานเป็นนักสืบนี้สร้างรายได้ที่พอเพียงต่อ
การดํารงชีวิตของสตรี จนไม่ต้องเป็นฝ่าย “พึ่งพา” บุรุษในด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกต่อไป ทําให้
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สตรีมีอํานาจต่อรองกับชนชั้นนายทุนผู้กําหนดทิศทางการบริโภคของสังคมได้ด้วย เป็นการนําเสนอ
ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทของสตรีตามการแบ่งงานกันทําตามเพศในอีกด้านหนึ่ง แต่
อย่างไรก็ตาม มายาคติของสังคมที่มีสืบต่อมายาวนาน ก็ยังคงตอกย้ําให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่เกิด
จากบทบาทการทํางานของสตรีในโลกของบุรุษอยู่นั่นเอง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในนวนิยายทั้ง
สามชุด ดังนี้  
 ในนวนิยายชุดนักสืบหญิงหมายเลขหนึ่ง ตัวละครเอกนักสืบคือพรีเชียส รามอตสเวได้
สะท้อนถึงการตอกย้ําและโต้กลับมายาคติเรื่องความอ่อนแอตามธรรมชาติของสตรี ดังตัวอย่าง
ความคิดของเธอเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่งูพันตัวเข้ากับใบพัดในเครื่องยนต์รถของเธอ พรีเชียสหวาดกลัว
และคาดหมายว่าถ้าเธอมีสามี สามีจะต้องมีหน้าที่กําจัดงูออกจากรถของเธอ ว่า สตรียังคงต้องการให้
บุรุษมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพวกเธออยู่นั่นเอง “This was what husbands were for.” (Alexander 
McCall Smith, b: 132)  ความคิดเห็นของเธอที่ว่าสามีก็มีไว้เพื่อเหตุนี้จึงเป็นการเน้นย้ําให้เห็นจริง
ตามมายาคติของสังคม อย่างไรก็ดี หลังจากความคิดดังกล่าว ได้มีชายผ่านทางมาช่วยเหลือ ให้
สัญญาณเธอให้เหยียบคันเร่งเพื่อฆ่างูตัวนั้น แต่พรีเชียสเลือกเล่ากับทนายความว่าเธอเป็นผู้ฆ่างูเอง 
ซึ่งเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว จะเห็นได้ว่าวิธีการเล่าเรื่องของพรีเชียส ทําให้บุรุษเพศในวงสนทนา
ตื่นตะลึง และยอมรับในความกล้าหาญของสตรี นอกจากนั้นวิธีการเลือกเล่าของเธอ ยังเป็นการโต้
กลับมายาคติของสังคมดังที่เธอกล่าวว่า ”ผู้ชายบางคนเห็นว่าผู้หญิงนุ่มนวลและสามารถปั่นหัวได้” 
(Alexander McCall Smith, b: 87) เหตุการณ์ดังกล่าวจึงสอดรับขับเน้นให้เห็นข้อเท็จจริงเรื่องความ
อ่อนแอของสตรี แต่ก็แสดงให้เห็นความฉลาดในการใช้กลวิธีของเธอ ในการเอาตัวรอดจากวาทกรรม
ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน  
 ขณะที่นวนิยายชุดคุณป้ามาธูร ผู้เล่าเรื่องคือ ปาณิก ทนายความหนุ่มชาวไทย เนื้อเรื่อง
ของนวนิยายก็อยู่ในบริบทสภาพสังคมไทย ประเด็นเรื่องเพศสถานะในนวนิยายเรื่องนี้ จึงถูก
ถ่ายทอดผ่านระบบความคิดแบบชายเป็นใหญ่ ตามสภาพความเป็นจริงในสังคมไทย โดยเริ่มตั้งแต่
ในระดับครอบครัว ครอบครัวไทยให้ความสําคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาว ตามคติความคิดที่รับมา
จากกระแสวัฒนธรรมจีน และอินเดีย เนื่องจากเห็นว่าลูกชายสามารถศึกษาเล่าเรียนได้สูง มีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นํายศศักดิ์มาให้วงศ์ตระกูลได้มากกว่าลูกสาว ขณะที่ลูกสาวได้แต่สร้าง
ความเสื่อมเสียทางเพศให้เกิดขึ้น ดังตัวอย่างของตัวละครนางสาวสุชาติหรือเผือก ตัวละครนี้เป็น
หลานสาวคนเดียวที่อาศัยอยู่กับป้าทุเรียน ป้าทุเรียนจึงเลี้ยงเธอแบบเก่า คือ จํากัดพื้นที่ของเธอให้
อยู่เฉพาะในบริเวณบ้าน และห้ามเธอมีปากมีเสียง เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียที่เกิดจากบุรุษ เกิดจาก
ความกล้าหาญเกินหญิง ทั้งยังให้คนรับใช้คอยติดตามเม่ือเธอออกจากบ้าน ซึ่งเทียบได้กับการมี
บรรยากาศ มีบริบทของบ้านตามแวดล้อมเธอตลอดเวลานั่นเอง โอกาสเดียวที่เผือกจะได้พ้นจากการ
ควบคุมของญาติผู้ใหญ่ คือการแต่งงาน เมื่อพ่อแม่ของนายธงชัยมาสู่ขอเธอ ป้าทุเรียนจึงโล่งใจเพราะ
เป็นหลักประกันว่าหลานสาวจะไม่สร้างเรื่องเสื่อมเสียให้วงศ์ตระกูล แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยแบบ
เก่านิยมการแต่งงานแบบคลุมถุงชน หรือการแต่งงานที่พ่อแม่จัดหาคู่ครองให้ เพราะเหมาะสมกับ
บทบาทฐานะของสตรีท่ีอ่อนแอ ไม่รู้จักโลกภายนอกดีพอที่จะรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของสังคม การคัดกรอง
คู่ครองโดยพ่อแม่จึงรับประกันได้ระดับหนึ่งว่าชีวิตของสตรีจะประสบความสําเร็จ โดยมีชายเป็นผู้นํา
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ชีวิตนั่นเอง ในเวลาต่อมา ตัวละครนี้ได้หนีการแต่งงานที่ป้าจัดให้และตามไปอยู่กินกับผู้ชายที่ตนเอง
รัก แสดงให้เห็นความพยายามในการโต้กลับมายาคติของสังคม แสดงออกถึงความกล้าหาญที่จะ
เลือกใช้ชีวิตของเธอเอง แต่หลังจากเรื่องราวเปิดเผย สุชาติก็ยังคงมีท่าทางเขินอาย ไม่กล้าพูดคุยกับ
ปาณิกและตัวละครอื่นที่ตามหาเธอจนพบ “เธอแอบอยู่หลังสามี” (แก้วเก้า, ก: 80) และยังคงเก็บตัว 
โดยจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าเม่ือมีสามีเป็นสื่อกลางให้เท่านั้น ในแง่นี้จึงย้อนแย้งให้เห็นความ
อ่อนแอของสตรีท่ียังคงต้องพึ่งพาบุรุษอยู่น่ันเอง  
 นอกจากนั้น ในวนิยายชุดนี้ยังพบข้อความที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของสตรีไทยในระบบ
สังคมชายเป็นใหญ่ สตรีในอดีตเผชิญหน้ากับระบบดังกล่าวด้วยความอดทนและยอมจํานน ซึ่งในแง่
หนึ่งสามารถมองว่าเป็นความเข้มแข็งของสตรีที่เปี่ยมด้วยความอดทนอดกลั้น แต่ในอีกด้านหนึ่งก็
กล่าวได้ว่าเป็นการยอมรับว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอจริง ไม่ยอมต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง ขณะที่สตรี
สมัยใหม่เริ่มเรียกร้องสิทธิสตรี และต่อสู้ แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญด้วยการเลือกหลุดพ้นจาก
สถาบันครอบครัวโดยการหย่าร้าง ผู้เขียนมีน้ําเสียงแสดงความยกย่องเห็นใจสตรีในอดีต แต่ไม่ได้
เสนอทางออกของปัญหา ความคิดเห็นของผู้เขียนที่แทรกลงมานี้ อยู่ในช่วงต้นเรื่อง หลังจากนั้นไม่
พบว่ามีความคิดเห็นของผู้เขียนในลักษณะดังกล่าวอีกเลย ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า การแทรกความ
คิดเห็นในลักษณะดังกล่าวจะขัดแย้งกับการเลือกผู้เล่าเรื่องเป็นชาย และจะเป็นเหตุให้นวนิยายขาด
เอกภาพ และสัมพันธภาพ เนื่องจากผู้เล่าเรื่องในนวนิยายเรื่องนี้ เป็นตัวแทนของสังคมที่จะต้องมี
บทบาทในการแสดงความเคลือบแคลงสงสัยในความสามารถของตัวละครเอกนักสืบที่เป็นสตรีนั่นเอง 
การนําเสนอภาพความย้อนแย้งในตัวเองของสตรีโดยผู้เขียน สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของสตรีใน
สังคมไทยที่ต้องเผชิญกับความลักลั่นในบทบาทฐานะของตนเอง จะเห็นได้ว่า นวนิยายพยายาม
นําเสนอวาทกรรมใหม่ ให้สตรีข้ามพ้นจากมายาคติของสังคมกระแสหลักเกี่ยวกับความอ่อนแอตาม
ธรรมชาติ โดยใช้กลวิธีให้ตัวละครสตรีทั้งคุณป้ามาธูรและนางสาวสุชาติแสดงออกถึงความสามารถ
ทางสติปัญญา ความสามารถในการตัดสินใจ อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากการแสดงออกถึง
ความพยายามดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความอ่อนแอที่สตรียังคงมีอยู่ กลายเป็นความย้อนแย้งลักลั่น 
ทําให้สตรีไทยไม่สามารถหลุดพ้นจากมายาคตินี้ได้ และยิ่งขับเน้นให้เห็นจริงในมายาคติดังกล่าวด้วย 
 อีกด้านหนึ่งในนวนิยายชุดสโมสรนักสืบ จะเห็นได้ว่า ความรู้จากการเป็นแพทย์ ความรู้ทาง
นิติเวชศาสตร์-นิติวิทยาศาสตร์ความสามารถด้านการสังเกต ความพยายาม กระตือรือร้นในการ
ทํางาน และสัญชาตญาณแบบนักสืบ ที่มีในสตรีทั้งสองคือย่านิศ และย่านันท์ แสดงให้เห็นการโต้กลับ
ชุดวาทกรรมของสังคมปิตาธิปไตยที่ว่า สตรีไม่มีสติปัญญา และต้องการการปกครอง การพึ่งพาได้
อย่างดี นอกจากนั้น การที่เนมินและเพื่อนตํารวจของเขา แสดงการยอมรับ ให้การช่วยเหลือย่าทั้ง
สามในการสืบคดี ก็แสดงให้เห็นการยอมรับบทบาทของสตรีในอาชีพนักสืบด้วย กล่าวได้ว่า นวนิยาย
ชุดนี้พยายามแสดงให้เห็นแนวโน้มในการเลือกประกอบอาชีพระหว่างชายหญิง ในสังคมประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยแสดงให้เห็นว่าสตรีท่ีมีความรู้ความสามารถจะมีโอกาสได้รับการยกย่อง ได้รับการ
ยอมรับเม่ือเธอเลือกทํา “งานของบุรุษ” โดยไม่มีกรอบมายาคติกีดกัน หรือสร้างความเคลือบแคลง
สงสัยมากนักดังเช่นสังคมไทย และบอตสวานา 
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สรุป 
 วรรณกรรมเป็นผลผลิต เป็นผลึกความนึกคิดของคนในสังคม จึงสามารถเป็นตัวแทนสะท้อน
ทัศนคติของสังคมในแต่ละสังคม แต่ละช่วงเวลาได้ นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนทั้งสามชุด แสดงให้
เห็นความพยายามสร้างและนิยามความหมายชุดวาทกรรมใหม่ให้แก่คนชราและสตรี ที่แตกต่าง
ขัดแย้งกับชุดวาทกรรมของสังคมกระแสหลักอย่างชัดเจน ดังนี้ ในด้านกายภาพและสติปัญญา ตัว
ละครเอกนักสืบพรีเชียส รามอตสเว คุณป้ามาธูรและย่านักสืบทั้งสามคนจากเรื่องสโมสรนักสืบ เป็นผู้
สูงวัยท่ีพยายามแสดงออก นิยามตนเอง หรือปรุงแต่งลักษณะทางกายภาพของตนเองให้แตกต่างไป
จากสภาพตามธรรมชาติของคนชรา ให้กลายเป็นคนสาว เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเป็น
นักสืบ ซึ่งสังคมมีมายาคติว่าเป็นบทบาทของคนหนุ่มสาว การปรุงแต่งตนเองและนําเสนอตัวตนที่
ขัดแย้งกับมายาคติของสังคมกระแสหลัก ทําให้พวกเขาถูกสังคมมองว่าแปลกประหลาด ถูกปฏิเสธ
จากชุดวาทกรรมของสังคมกระแสหลัก จึงชวนให้สงสัยในภาวะสูงวัยท่ีสังคมต้องการให้คนชราเป็น ผู้
สูงวัยท่ีแม้จะเป็นนักสืบ อาชีพที่แสดงออกถึงสติปัญญา และมีคุณค่าที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น แต่นักสืบนั้น
มีลักษณะทางกายภาพเป็นคนชราตามธรรมชาติ จะยังคงได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างแท้จริง
หรือ ในเม่ือตัวละครยังไม่สามารถยอมรับสภาพความชราตามธรรมชาติของตนเองได้ และเม่ือพวก
เขาเปลี่ยนแปลงตนเองให้กระฉับกระเฉงทันสมัย ก็ยังคงไม่ได้รับการยอมรับอยู่นั่นเอง การแสดงออก
ถึงตัวตนของคนชราจึงมีลักษณะเป็นการ “เลือกไม่ได้และไปไม่ถึง” เพราะสังคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้สูง
วัยได้โต้กลับมายาคตินั้น อย่างไรก็ตาม การที่ตัวละครอื่นได้แสดงให้เห็นการทํางานที่ผิดพลาดซึ่ง
เกิดจากความเสื่อมโทรมทางกายภาพของตัวละครนั้น ก็ได้เน้นย้ําให้เห็นจริงในมายาคติของสังคม
กระแสหลักที่มีต่อผู้สูงวัยอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
 นอกจากนั้น มายาคติเรื่องเพศสถานะ ที่ถูกสะท้อนออกมาจากนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน
ทั้งสามชุด แสดงให้เห็นทั้งการตอบโต้ และตอกย้ําวาทกรรมของสังคมเกี่ยวกับสตรีในระบบสังคม
ปิตาธิปไตย แตกต่างกันตามสภาพสังคม กล่าวคือ สังคมประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศโลกที่สาม ที่
กําลังพัฒนาในสมัยประมาณสามสิบปีมาแล้ว ตามระยะเวลาที่นวนิยายเร่ือง คุณป้ามาธูร ตีพิมพ์   
เป็นสังคมท่ีมีระบบชายเป็นใหญ่ฝังรากลึกอยู่ในความคิดของสมาชิกในสังคมอย่างม่ันคง ดังจะเห็นได้
จากความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ดูหม่ินตัวละครเอกนักสืบสตรี ผ่านตัวละครชายผู้เล่าเรื่อง แม้ว่า
ตัวละครเอกนักสืบจะแสดงถึงความสามารถแบบบุรุษในการทํางาน แต่สังคมก็เห็นว่าเป็นเรื่อง “พิลึก” 
ที่แสดงถึงการไม่สามารถโต้กลับมายาคติดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังพบว่าตัวละครสตรีใน
เรื่องแสดงถึงความอ่อนแอ จําเป็นต้องถูกปกป้อง ต้องพึ่งพาบุรุษอย่างชัดเจน กลายเป็นการขับเน้น
ให้เห็นการยึดติดกับมายาคติเรื่องเพศสถานะของสังคมไทยยิ่งขึ้น สังคมประเทศโลกที่สามอีกแห่ง
หนึ่งคือ สังคมประเทศบอตสวานา ที่ถูกนําเสนอผ่านนวนิยายชุด นักสืบหญิงหมายเลขหนึ่ง สังคม
ประเทศนี้มีระบบชายเป็นใหญ่ฝังรากลึกอยู่ในความคิดของสมาชิกในสังคมอย่างม่ันคงเช่นเดียวกับ
สังคมไทย หากแต่แตกต่างกันที่ระยะเวลาผ่านมาเพียงประมาณสิบปี ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวทําให้สตรี
ผ่านประสบการณ์หลากหลาย ทั้งความขัดแย้ง การถูกกดขี่ทางเพศ การพยายามสร้างความเท่า
เทียมระหว่างเพศ การพยายามแสดงให้เห็นความสามารถของสตรี ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการ
กระทําของตัวละครและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง แม้ว่าพวกเธอจะใช้กลวิธียกย่องให้งานบ้านเป็น
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งานของวีรสตรี ซึ่งเป็นการโต้กลับมายาคติของสังคมเกี่ยวกับพื้นที่ของสตรี แต่ก็กลายเป็นการแฝง
การยอมรับให้สตรียอมรับบทบาทตามเพศด้วย อีกทั้งยังพบว่า ในสังคมชายเป็นใหญ่ สตรีที่จะได้รับ
การยกย่องจะต้องเป็นผู้ที่ทํางานบ้านและงานนอกบ้านได้ดีเสมอกันเท่านั้น สตรีเหล่านั้นต้องสวม
บทบาทแบบชายในการทํางานนอกบ้าน ซึ่งเป็นกลวิธีที่ทําให้สตรีได้รับการยอมรับ กลายเป็นความ
ลักลั่นที่ทําให้กล่าวได้ว่า สตรียังคงไม่ได้รับการยอมรับยังคงติดอยู่ในมายาคติของสังคม นอกจากนั้น 
พบว่าระดับความสําเร็จของสตรีถูกกดให้ต่ํากว่าระดับความสําเร็จของชายเสมอ สตรีที่ประสบ
ความสําเร็จจะถูกทดสอบ และต่อรองอํานาจโดยบุรุษอยู่บ่อยครั้ง 
 ขณะที่อีกด้านหนึ่ง สังคมประเทศโลกที่หนึ่งที่พัฒนาแล้ว คือ สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันถูก
นําเสนอผ่านนวนิยายเรื่อง สโมสรนักสืบ เนื้อเรื่องแสดงให้เห็นว่าสังคมอเมริกันเปิดกว้างทาง
ความคิด เปิดโอกาส ยอมรับและยกย่องสตรีท่ีมีความสามารถในการทํางาน อันเป็นการแสดงออกถึง
ความเลือนลางของกรอบมายาคติเกี่ยวกับเพศสถานะในการประกอบอาชีพ แต่เนื้อเรื่องก็แสดงให้
เห็นว่าสตรียังคงถูกกําหนด ถูกคาดหวังให้มีบทบาทในพื้นที่บ้าน มากกว่างาน “สาธารณะ” ทั้งหมดนี้
ทําให้กล่าวได้ว่าความพยายามนําเสนอวาทกรรมใหม่ของผู้สูงวัยและสตรีที่สะท้อนผ่านนวนิยาย 
ยังคงถูกปฏิเสธจากมายาคติเกี่ยวกับผู้สูงวัยและสตรีของสังคมกระแสหลัก ดังนั้น นักสืบหญิงสูงวัย
จึงยังคงไม่ได้รับการยอมรับยกย่องเท่ากับตัวละครชายหนุ่มนักสืบตามขนบอยู่นั่นเอง     
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มโนทัศน์พื้นที่ค าว่า “หลัง” ในภาษาไทย 

The Spatial Concept of back in Thai 
 

ศุภชัย  ต๊ะวิชัย 
ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างมโนทัศน์คําว่า “หลัง” ในภาษาไทย เก็บ
ข้อมูลจาก “Search Engine Smart Office” เว็บไซต์พันทิปดอทคอม โดยใช้ทฤษฎีมานุษยวิทยาปริ
ชานศาสตร์ (Cognitive Anthropology Theory) ของ Kovecses (2006) Lakoff & Johnson (1980, 
1987) Gibbs (1992, 1994) Gibbs, Lenz, Lima, Francozo (2004) Boroditsky & Ramscar (2002) 
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าคําว่า “หลัง” ในภาษาไทยมีโครงสร้างมโนทัศน์พื้นท่ี
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ มโนทัศน์หลัง หมายถึง “หน้า” “หลัง” “ล่าง” และ “บน” มโนทัศน์ดังกล่าว
นี้เกิดจากมิติการแปลงให้เป็นมนุษย์และการแปลงให้เป็นสัตว์ โดยผ่านมุมมองในมิติแนวตั้งและมิติ
แนวนอน  
 

ค าส าคัญ : มโนทัศน์ อวัยวะร่างกาย หลัง 
 
Abstract 
 This research aims to examine the conceptual structure of the word  back in Thai. 
All information employed for this study has been collected from the search engine smart 
office at Panthip.com. The Cognitive Anthropology Theory of Kövecses (2006), Lakoff & 
Johnson (1980, 1987), Gibbs (1992, 1994), Gibbs, Lenz, Lima, Francozo (2004), and 
Boroditsky & Ramscar (2002) was applied as the main tool for this analysis. The findings 
revealed that the words back in Thai had the structure of spatial concept which can be 
classified into 4 groups: FRONT  BACK  DOWN and ON. Perceived from the vertical and 
horizontal dimensions, such a spatial concept derives from the anthropomorphic and 
zoomorphic models. 
 

Keywords: conceptual, human body, back 
 
1.  บทน า 
 ภาษากับความคิดมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เนื่องจากภาษาเป็นตัวแทนของ
ความคิดและความคิดเป็นตัวแทนของภาษา อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2549) กล่าวว่าคําเป็นตัวแทน
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ของมโนทัศน์ หากมีมโนทัศน์เม่ือใดแสดงว่าต้องมีคําในภาษา ดังนั้น การศึกษาภาษากับความคิดนั้น
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวถึงมโนทัศน์ เพราะมโนทัศน์สามารถสะท้อนระบบความคิดของผู้ใช้
ภาษาผ่านภาษาที่ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาในระดับคํา  

มโนทัศน์พื้นที่ (Spatial concept) สามารถเป็นตัวแทนในภาษาเพื่อสร้างความเข้าใจภาษาใน
ระดับมโนทัศน์ได้ การศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการศึกษาที่ระบุตําแหน่งพื้นของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
มนุษย์ โดยแสดงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างสิ่งของสองสิ่งขึ้นไปหรือสิ่งของต่างๆ กับตําแหน่ง
ของมนุษย์ (สิทธิชยั สาเอี่ยม, 2539)  

การใช้ภาษาโดยปราศจากความเข้าใจภาษาในระดับมโนทัศน์อาจทําให้การสื่อสารไม่
สัมฤทธิผล เนื่องจากภาษาแต่ละชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ย่อมมีมุมมองการใช้ภาษาที่แตกต่าง
กัน ดังตัวอย่าง การใช้คําว่า “หลัง”  (BACK) ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ดังต่อไปนี้  

(1) You'll find the book behind the table.  
(2) The tree is at the back of my house. 
(3) ช่วยหยิบแก้วน้ําที่อยู่หลังตู้เอกสารมาให้หน่อย  
(4) การเล่นซ่อนหาเด็กๆ มักวิ่งไปแอบอยู่หลังตู้ 

ประโยค (1) และ (2) เป็นตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในมโนทัศน์ BACK และตัวอย่าง (3) 
และ (4) เป็นตัวอย่างการใช้มโนทัศน์คําว่า “หลัง” ในภาษาไทย จะเห็นได้ว่า มโนทัศน์หลังใน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยนั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ ประโยค (1) และ (2) คําว่า behind และ back 
มีการระบุพื้นที่ตําแหน่งในมโนทัศน์ BACK ประโยค (3) คําว่า “หลัง” ในภาษาไทยนั้นระบุพื้นที่
ตําแหน่งในมโนทัศน์ BACK และ มโนทัศน์ ON ส่วนประโยค (4) ระบุตําแหน่งด้านหลังเช่นเดียวกับ
ประโยคที่ (1) และ (2) ในภาษาอังกฤษ สิ่งที่น่าสนใจคือ ประโยค (3) ที่มีการระบุตําแหน่งพื้นที่ของ
คําว่าหลังในมโนทัศน์ ON  

นอกจากนี้ยังพบว่าภาษาไทยมีการระบุตําแหน่งพื้นที่ที่น่าสนใจ เช่นการใช้คําว่า “หลัง” ที่
เกี่ยวกับการบอกตําแหน่งของเวลา ดังประโยคที่ว่า  

(5) คุณแม่โทร.มาตามแล้ว ไว้เจอกันวันหลังนะ 
(6) ย้อนหลังไป 10 ปี ที่นี่เคยเป็นป่าช้ามาก่อน  

ประโยค (5) และ (6) มีการระบุพื้นท่ี (เวลา) ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ “วันหลัง” หมายถึง เวลา
อนาคต ส่วน “ย้อนหลัง” หมายถึง เวลาที่ผ่านไปแล้ว ทั้งประโยค (5) และ (6) มีมโนทัศน์ระบุ
ตําแหน่งพื้นที่ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าเวลาอนาคต ผู้ใช้ภาษาไทยบางคนใช้ว่า “วันหน้า” 
ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า “วันหลัง”  

คําว่า “หลัง” มีการระบุตําแหน่งพื้นท่ีที่หลากหลาย และการศึกษาด้านตําแหน่งพื้นที่สามารถ
นําองค์ความรู้ไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเรียนการสอนวิชาอรรถศาสตร์  
ภาษาและวัฒนธรรม และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทํา
พจนานุกรมเครือข่ายความหมาย และเป็นแนวทางการศึกษามโนทัศน์พื้นที่ในมโนทัศน์อื่น  ๆ และ
ภาษาอื่น ๆ ได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีผู้สนใจศึกษาเรื่องมโนทัศน์พื้นที่น้อย และในภาษาไทยนั้นยังไม่มี
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ใครศึกษามาก่อน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาด้านนี้ต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษามโนทัศน์พื้นที่คําว่า “หลัง” ในภาษาไทย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างมโนทัศน์คําว่า “หลัง” ในภาษาไทย ตามแนว
ทฤษฎีมานุษยวิทยาปริชานศาสตร์ (Cognitive Anthropology Theory) ของ Kövecses (2006) 
Lakoff & Johnson (1980, 1987) Gibbs (1992, 1994) Gibbs, Lenz, Lima, Francozo (2004) 
Boroditsky & Ramscar (2002) เก็บข้อมูลจาก “Search Engine Smart Office” เว็บไซต์พันทิป
ดอทคอม ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ว่ามโนทัศน์พื้นที่คําว่า “หลัง” ในภาษาไทย มีการระบุ
พื้นที่ 4 ตําแหน่ง ได้แก่ มโนทัศน์บน มโนทัศน์ล่าง มโนทัศน์หน้า และมโนทัศน์หลัง มโนทัศน์
ดังกล่าวนี้เกิดจากมิติการแปลงให้เป็นมนุษย์และการแปลงให้เป็นสัตว์ โดยผ่านมุมมองในมิติแนวตั้ง
และมิติแนวนอน 

 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1  การเลือกแหล่งข้อมูลภาษา 
การเก็บข้อมูลภาษา ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจาก “Search Engine Smart Office” เว็บไซต์พัน

ทิปดอทคอม เนื่องจากฐานข้อมูล “Search Engine Smart Office” นอกจากจะเป็นการใช้ภาษา
ปัจจุบันแล้ว ยังมีความเป็นธรรมชาติของการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลที่
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายในโลกของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่
สามารถเป็นตัวแทนการใช้ภาษาไทยในสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 
 2.1.1)  เว็บไซต์พันทิปดอทคอมจัดได้ว่าเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้
บุคคลทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นในการถามตอบ โดยมีกระทู้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่
หลากหลาย อีกทั้งยังได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป  
 2.1.2) ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ดังกล่าวนี้มีความหลากหลายทั้งด้านเพศ วัย การศึกษา 
อาชีพ ฯลฯ งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งหากข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์มีความหลากหลายตามปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น และสามารถเห็นภาพรวมของการใช้คําว่า 
“หลัง” ของคนไทยได้อย่างชัดเจน  

2.1.3)  ฐานข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอมมีห้องต่าง ๆ ที่สามารถแสดงความ
คิดเห็นในลักษณะของกระทู้ถามตอบหลายห้อง ได้แก่ ห้องก้นครัว ห้องกล้อง ห้องไกลบ้าน ห้อง
เครื่องแป้ง ห้องจตุจักร ห้องเฉลิมกรุง ห้องเฉลิมไทย ห้องชานเรือน ห้องชายคา ห้องโทรโข่ง ห้องมา
บุญครอง ห้องรัชดา ห้องราชดําเนิน ห้องไร้สังกัด ห้องศาลาประชาคม ห้องศาสนา ห้องศุภชลาศัย 
ห้องสยามสแควร์ ห้องสวนลุมพินี ห้องสินธร ห้องสีลม ห้องหว้ากอ ห้องห้องสมุด ห้อง  Blueplanet 
เป็นต้น โดยแต่ละห้องจะมีกระทู้ย่อยต่าง ๆ อีกหลายกระทู้ แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งด้าน
เนื้อหา ภาษา และลีลาการใช้ภาษาที่หลากหลาย ดังนี้ 
     (1)  ความหลากหลายด้านเนื้อหา ฐานข้อมูลในเว็บไซต์พันทิปดอทคอมมีเนื้อหา
ทั้งสัมพันธสาร เรื่องเล่า (Narrative Discourse) สัมพันธสารสั่งสอน (Hortatory Discourse) สัมพันธ
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สารอธิบาย (Expository Discourse) และสัมพันธสารกระบวนการ (Procedural Discourse) ตาม
หลักการจําแนกสัมพันธสารของ Longacre (1983) 
  (2)  ความหลากหลายด้านภาษา ฐานข้อมูลในเว็บไซต์พันทิปดอทคอมมีทั้งภาษาพูด 
ภาษาเขียน และภาษาเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังมีระดับภาษาหลายระดับด้วยกัน กล่าวคือ มีทั้ง
ภาษาระดับทางการ ภาษาระดับกึ่งทางการ และภาษาระดับสนทนา 
  (3)  ความหลากหลายด้านลีลาการใช้ภาษา เนื่องจากความหลากหลายด้านปัจจัย
ทางสังคมที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในข้อ (2) จึงทําให้รูปภาษาที่ปรากฏในฐานข้อมูลเว็บไซต์พันทิป
ดอทคอมมีลีลาการใช้ภาษาที่หลากหลาย และเกิดการใช้คําศัพท์ใหม่ ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจจะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหมายและการใช้ภาษาของคนไทยในอนาคตได้ เช่น “หลัง” ปรากฏ
ร่วมกันคําว่า “ไมค์” เป็น “หลังไมค์” คําดังกล่าวนี้มีที่มาจากการจัดรายการวิทยุ เม่ือมีผู้ฟังรายการ
แสดงความคิดเห็นในขณะที่ออกอากาศ (on air) เรียกว่า “หน้าไมค์” แต่หากผู้ฟังรายการวิทยุที่อยู่
ทางบ้านไม่ต้องการให้ผู้ฟังคนอื่นๆ ได้ยินในขณะออกอากาศ เพื่อต้องการพูดคุยส่วนตัวกับนักจัด
รายการมักจะพูดว่าขอ “หลังไมค์” ซึ่งคําว่า “หลังไมค์” นี้หมายถึง ความลับ, การไม่เป็นที่เปิดเผยต่อ
ที่สารธารณะ  
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลคําว่า “หลัง” ในภาษาไทยจาก
แหล่งดังกล่าว โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลและการคัดเลือกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 2.2  การเก็บข้อมูลภาษา 
       2.2.1)  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลคําว่า “หลัง” ที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม โดยเข้าไป
ที่ “Search Engine Smart Office” ซึ่งเป็นบริการค้นหาคําหรือวลีที่ปรากฏในเว็บพันทิปดอทคอม 
โดยพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ดังนี้ “http://search.pantip.com/cgi-bin/ss” 
       2.2.2)  พิมพ์คําสําคัญลงไปในช่องว่าง 
       2.2.3)  เลือกห้องที่ต้องการจะค้น ได้แก่ ห้องก้นครัว ห้องกล้อง ห้องไกลบ้าน ห้อง
เครื่องแป้ง ห้องจตุจักร ห้องเฉลิมกรุง  ห้องเฉลิมไทย  ห้องชานเรือน  ห้องชายคา ห้องมาบุญครอง 
ห้องรัชดา ห้องราชดําเนิน ห้องไร้สังกัด ห้องศาลาประชาคม  ห้องศาสนา ห้องศุภชลาศัย  ห้อง
สยามสแควร์  ห้องสวนลุมพินี ห้องสินธร  ห้องสีลม  ห้องหว้ากอ ห้องห้องสมุด  ห้อง  Blueplanet  
และ ห้องโทรโข่ง 

       2.2.4)  คลิกปุ่ม   โปรแกรมจะค้นข้อมูลอัตโนมัติ  
รายละเอียดต่างๆ ตามข้อที่ 3.2.1 – 3.2.4) มีรายละเอียด ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลคําว่า “หลัง” ในภาษาไทย 
ที่มา : ปรับปรุงจาก “http://search.pantip.com/cgi-bin/ss” 
   
       2.2.5)  หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้จัดลําดับหมายเลขโดยเรียงลําดับ
ตามข้อมูลที่ปรากฏ หลังจากนั้นได้คัดเลือกข้อมูลเฉพาะท่ีลงท้ายด้วยหมายเลขศูนย์มาเป็นตัวแทน
ของผู้ใช้ภาษาไทย (คิดเป็นร้อยละสิบจากข้อมูลทั้งหมด) 
       2.2.6)  ตัดคําที่ไม่สมบูรณ์และคําที่ไม่ได้นําเอาคําว่า “หลัง” ที่มาจากประสบการณ์
ร่างกายออกไป เช่น คําว่า "เลหลัง" มาจากภาษาโปรตุเกสคือคําว่า "Leilao" หรือคําว่า "สําปะหลัง" 
เป็นคําพ้องรูปที่ไม่ได้มาจากประสบการณ์ร่างกาย เป็นต้น 
        2.2.7)  จํานวนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 2,405 ข้อมูล  
         2.2.8)  จัดเรียงข้อมูลใหม่ในแต่ละห้องและใส่หมายเลขกํากับ 
  2.2.9)  บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
 

2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล  
       2.3.1)  จัดประเภทความหมายของคําว่า "หลัง" ตามมโนทัศน์พื้นท่ี  

(1) “มโนทัศน์บน” 
(2) “มโนทัศน์ล่าง” 
(3) “มโนทัศน์หน้า” 
(4) “มโนทัศน์หลัง” 

      2.3.2)  วิเคราะห์ปรากฏการณ์คําว่า “หลัง” ในภาษาไทย ตามแนวทฤษฎี
มานุษยวิทยาปริชาน         
            (1)  กระบวนการแปลงวัตถุ 
                  (1.1)  กระบวนการแปลงให้เป็นอวัยวะร่างกายมนุษย์ 
                  (1.2)  กระบวนการแปลงให้เป็นอวัยวะร่างกายสัตว์ 
                    (2)  วิเคราะห์มิติการเปรียบเทียบคําว่า “หลัง” ในภาษาไทย  
                      (2.1)  มิติแนวตั้ง  

1.  ที่อยู่เว็บไซต ์

2.  พิมพ์ค าส าคัญ 

3.  เลือกห้อง 

4.  คลิกปุ่มเพื่อคน้หา 
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                     (2.2)  มิติแนวนอน 
     2.3.3)  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ      
 
3.  ข้อตกลงเบื้องต้น 
 3.1  ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ หมายถึง มโนทัศน์พื้นท่ี เช่น BACK หมายถึง 
มโนทัศน์พื้นที่ของ คําว่า “หลัง” 
 3.2  ตัวอักษรภาษาไทยท่ีพิมพ์ตัวหนา เอียง และอยู่ในเครื่องหมายคําพูด หมายถึง มโน
ทัศน์พื้นท่ี เช่น “มโนทัศน์บน”  หมายถึง มโนทัศน์คําว่า “หลัง” ที่แสดงมโนทัศน์พื้นที่ด้านบน 
  
4.  ทฤษฎีมานุษยวิทยาปริชาน 
      สิทธิชัย สาเอี่ยม (2539 : 19, 53) กล่าวว่า การศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาปริชานศาสตร์
เกิดจากการรวมแนวคิดทางด้านมานุษยวิทยา จิตวิทยา และภาษาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษา
และอธิบายเร่ืองราวต่างๆ ของมนุษย์ในด้านภาษา ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม โดยองค์ความรู้ที่ได้
นั้นจะต้องเป็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการออกภาคสนามเป็นสําคัญ 
      การก่อตั้งของกลุ่มวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาปริชานศาสตร์ (Cognitive Anthropology 
Research Group) เริ่มก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2534 (ค.ศ. 1991) ณ กรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมนี จุดมุ่งหมายหลักของการก่อตั้งเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของภาษา กระบวนการทาง
ความคิดและวัฒนธรรมทางภาษาที่มีความแตกต่างกัน กลุ่มวิจัยนี้นิยมศึกษา มโนทัศน์พื้นที่ของ
ภาษาต่างๆ และเชื่อว่ามโนทัศน์พื้นที่เป็นศูนย์กลางทางความคิดของมนุษย์ โดยสามารถนําไป
เปรียบเทียบได้กับมโนทัศน์อื่น ๆ เกือบทุกมโนทัศน์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์เวลา เครือญาติ 
โครงสร้างทางสังคม ดนตรี คณิตศาสตร์ และ อารมณ์ เป็นต้น (สิทธิชัย สาเอี่ยม, 2539) 
 แนวคิดสําคัญที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการวิเคราะห์ภาษา ได้แก่ แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์พื้นที่ 
ส่วนใหญ่มักจะเป็นการศึกษาข้ามวัฒนธรรม ดังการศึกษาของ (Heine 1995, 1997 ; Heine, Claudi 
& Hünemeyer 1991) ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทางเลือกการสร้างมโนทัศน์ข้ามภาษา โดย
ศึกษาความสัมพันธ์พื้นที่ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากประสบการณ์ร่างกายของมนุษย์ 
และจะนําไปสู่การสร้างโครงสร้างมโนทัศน์ เช่นคําว่า ON/UNDER, FRONT,  BACK,  IN (Heine 
1995) คําว่า ON เป็นรูปที่แสดงถึงประสบการณ์เกี่ยวข้องกับคําว่า up, above, on และ on top of 
ส่วนคําว่า DOWN จะเกี่ยวข้องกับคําว่า down, below under และ bottom กลุ่มคําเหล่านี้เป็น
ความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดโครงสร้างมโนทัศน์ที่เป็นจุดอ้างอิงพื้นที่ (spatial reference points) ซึ่งเป็น
พื้นฐานสําคัญที่มาจากอวัยวะร่างกายของมนุษย์ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างมโนทัศน์ตามความสัมพันธ์ตําแหน่งพื้นที่กับอวัยวะร่างกาย 
ที่มา : Heine (1995) อ้างใน Kövecses Metaphor in Culture : Universality and Variation (New 
York : Cambridge University Press, 2005), 80. 
 

 จากภาพที่ 2 แสดงถึงโครงสร้างมโนทัศน์ตามความสัมพันธ์ตําแหน่งพื้นที่ที่มาจาก
ประสบการณ์ทางร่างกายระหว่างภาษา African และ ภาษา Oceanic ซึ่งทั้ง 2 ภาษานี้มีโครงสร้าง
มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับตําแหน่งพื้นที่ทั้งที่ เหมือนกัน แตกต่างกัน และเหลื่อมซ้อนกัน กล่าวคือ 
โครงสร้างมโนทัศน์ของคําว่า FRONT, ON ทั้งสองภาษามีโครงสร้างมโนทัศน์ที่เหมือนกัน ส่วนคําว่า 
UNDER ของภาษา African มีโครงสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับตําแหน่งพื้นที่ของร่างกายที่แตกต่างกัน 
คือ "บั้นท้าย" และ "ทวารหนัก" แต่ภาษา Oceanic นั้นมีโครงสร้างมโนทัศน์ของคําว่า UNDER มา
จากพื้นฐานประสบการณ์ร่างกายที่เกี่ยวกับ "เท้า" และ "ขา" นอกจากนี้ยังพบคําว่า IN ในภาษา 
African มีโครงสร้างมโนทัศน์มาจากอวัยวะร่างกายที่มาจากประสบการณ์อวัยวะร่างก่ายที่อยู่ภายใน 
เช่น คําว่า "ท้อง" และ "กระเพาะ" เป็นต้น ส่วนภาษา Oceanic จะรวมอวัยวะร่างกายอื่นๆ ด้วย เช่น 
ฟัน ท้อง กระเพาะ หัวใจ ตับ และ ลําไส้ เป็นต้น และส่วนสุดท้ายคือ การเหลื่อมซ้อนกัน คือ คําว่า 
BACK ในภาษา African ตําแหน่งพื้นที่ตั้งแต่บริเวณไหล่ลงมาถึงบริเวณเอว ส่วนคําว่า BACK ใน
ภาษา Oceanic ได้รวมพื้นท่ีมากกว่าภาษา African กล่าวคือ ในภาษา Oceanic รวมบริเวณก้นด้วย  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประสบการณ์ร่างกายที่เกี่ยวกับตําแหน่งพื้นที่จากการศึกษาของ Heine 
(1995) แสดงให้เห็นว่ามนุษย์แต่ละสังคมหรือแต่ละวัฒนธรรมนั้นมีการมองประสบการณ์ทางร่างกาย
ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากระบบความคิดและมุมมองความสนใจที่แตกต่างกัน ซึ่ง
การศึกษาลักษณะนี้ทางภาษาศาสตร์ปริชานอธิบายสาเหตุดังกล่าวนี้ว่า เนื่องจากผู้ใช้ภาษาแต่ละ
สังคมมีโครงสร้างมโนทัศน์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น จึงทําให้มีมุมมองหรือมโนทัศน์ที่แตกต่างกันไปด้วย  
 นอกจากการศึกษาของ Heine ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท์
อวัยวะร่างกาย เช่น วิทยานิพนธ์ของ Miriam Rachel Leah (1986) เรื่อง "Body Part Terminology 
in Hebrew : A Study in Lexical Semantics" พบว่าผู้ใช้ภาษา Hebrew มีการใช้คําว่า "หลัง" ซึ่งแบ่ง
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ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกนับตั้งแต่พื้นที่บริเวณคอลงมาถึงบริเวณเอว เรียกว่า "gav" และส่วนที่
สองนับตั้งแต่พื้นที่บริเวณเอวลงมาจนถึงบริเวณต้นขา เรียกว่า "yašvan" ดังภพที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงตําแหน่งพื้นที่ของคําว่า "หลัง" ในภาษา Hebrew  
ที่มา : ปรับปรุงจาก Miriam Rachel Leah.  Body Part Terminology in Hebrew : A Study in 
Lexical Semantics (Ph.D. Linguistics, University of California, Berkeley, 1986) 315, 313, 319 
and 317  
 
 จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างมโนทัศน์แสดงตําแหน่งพื้นที่ของคําว่า “หลัง” ใน
ภาษา Hebrew และภาษา African  แตกต่างกัน กล่าวคือ ภาษา Hebrew จะรวม BACK และ 
UNDER ในภาษา African ไปด้วย และยังรวมตําแหน่งพื้นที่บริเวณต้นคออีกด้วย ดังนั้น จาก
ตัวอย่างการศึกษาโครงสร้างมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษา African Oceania และ Hebrew มีตําแหน่งพื้นที่
ที่แตกต่างกัน  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีมานุษยวิทยาปริชานมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์มโน
ทัศน์พื้นท่ีคําว่า “หลัง” ในภาษาไทย ต่อไปจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

5.  การจัดประเภททางความหมายของค าว่า “หลัง”  ในภาษาไทย 
 ความหมายของคําว่า “หลัง”  ในภาษาไทย จัดประเภทตามมโนทัศน์พื้นที่คําว่า “หลัง” 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ “หลัง” หมายถึง “บน”  “ล่าง”  “หน้า” และ “หลัง”  
 การจัดมโนทัศน์ดังกล่าวเป็นผลมาจากโครงสร้างมโนทัศน์ Heine (1995) ได้อธิบาย
โครงสร้างมโนทัศน์พื้นฐานของมนุษย์ว่า โครงสร้างมโนทัศน์ของมนุษย์เกิดจากก ารนําเอา
ประสบการณ์ร่างกายของมนุษย์และสัตว์มาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างมโนทัศน์ ซึ่ง Heine เรียกว่า
การแปลงให้เป็นมนุษย์ (anthropomorphic model) และการแปลงให้เป็นสัตว์ (zoomorphic model) 
กล่าวคือ มนุษย์มองวัตถุหรือสรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์โดยใช้มุมมองจากประสบการณ์
ร่างกายทั้งของมนุษย์และของสัตว์มาเป็นพื้นฐานในการมองโดยผ่านมุมมองของตนเอง 
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 5.1  โครงสร้างมโนทัศน์ที่มาจากประสบการณ์อวัยวะร่างกายมนุษย์ 
 โครงสร้างมโนทัศน์ที่มาจากประสบการณ์อวัยวะร่างกายมนุษย์  หมายถึง การนํา
ประสบการณ์ร่างกายของมนุษย์มาอธิบายเกี่ยวกับการเรียกวัตถุหรือสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์  
เช่น คําว่า "หัว" จะสนับสนุนสรรพสิ่งที่อยู่ด้านบน สูง และระดับต้นหรือลําดับแรก เช่นคําว่า หัว
กระดาษ หัวเรือ หัวบันได หรือคําว่า "ตีน" จะสนับสนุนสรรพสิ่งที่อยู่เบื้องล่าง เช่น ตีนเขา ตีน
สะพาน และ ตีนเทียน เป็นต้น 

รูปแบบการแปลงให้เป็นมนุษย์นี้ Ullmann (1962) มองว่าเป็นรูปภาษาเชิงเปรียบเทียบอย่าง
หนึ่งซึ่งเขาเรียกว่า Anthropomorphic Metaphor ตัวอย่างที่อยู่ในรูปภาษาเชิงเปรียบเทียบตาม
แนวคิดของ Ullmann เช่นคําว่า brow of a hill, the mouth of a river, the hands of a clock เป็นต้น  
 คําว่า "หลัง" ในภาษาไทยใช้ประสบการณ์อวัยวะร่างกายมนุษย์จะมองสรรพสิ่งที่อยู่
แนวตั้งฉากกับพื้นโลกในลักษณะท่ายืน ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างคําว่า "หลัง" ที่มาจากประสบการณ์อวัยวะร่างกายมนุษย์ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Heine (1995) และพบว่าคําว่า “หลัง” มีการ
แปลงสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือมิติการแปลง ได้แก่ การแปลงให้เป็น
มนุษย์และการแปลงให้เป็นสัตว์ และมิติการเปรียบเทียบ ได้แก่ มิติแนวตั้งและมิติแนวนอน ดังตาราง
ที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการสรุปมโนทัศน์พื้นท่ีคําว่า “หลัง” ในภาษาไทย 

                มิติการแปลง 
มิติการเปรียบเทียบ 

การแปลงให้เป็นมนุษย์
(anthropomorphic model) 

การแปลงให้เป็นสัตว์ 
(zoomorphic model) 

1.  มิติแนวตั้ง  
     (vertical dimension) 

“หน้า” 
(เช่น วันหลัง) 

“ล่าง” 
(เช่น หลังปก/ปกหลัง) 

2.  มิติแนวนอน  
     (horizontal dimension) 

“หลัง”~“ท้าย” 
(เช่น หลังบ้าน/แถวหลัง) 

“บน” 
(เช่น หลังตู้) 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการสรุปโมทัศน์พื้นท่ีคําว่า “หลัง” ในภาษาไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
 มิติการแปลงวัตถุหรือสรรพสิ่งตามแนวคิดของ Heine (1995) แบ่งการแปลงออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ การแปลงให้เป็นมนุษย์และการแปลงให้เป็นสัตว์ การแปลงให้เป็นมนุษย์และสัตว์นี้เป็นการ
มองสรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ผ่านมุมมองตนเอง ส่วนมิติการเปรียบเทียบนั้นแบ่งออกเป็น 2 
มิติ คือ มิติแนวตั้ง โดยจะใช้ประสบการของมนุษย์ผ่าน “ดวงตา” ของมนุษย์ ได้แก่ มิติแนวตั้งเป็น
การมองตั้งวัตถุหรือสรรพสิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก ส่วนมิติแนวนอนเป็นการมองวัตถุหรือสรรพสิ่งที่
ขนานกับพื้นโลก มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 “มโนทัศน์หน้า” 
 “มโนทัศน์หน้า”  หมายถึง คําว่าหลังที่แสดงมโนทัศน์พื้นที่ในตําแหน่งด้านหน้า ผล
การศึกษาพบว่า รูปภาษาที่ปรากฏจะเกี่ยวข้องกับเวลา เช่นคําว่า “วันหลัง/ช่วงหลัง/หลังจบรายการ
.../” เป็นต้น แต่ไม่พบคําว่า “เดือนหลัง/ปีหลัง” ซึ่งสองคําน้ีจะใช้คําว่า “เดือนหน้า/ปีหน้า” แทน 

สาเหตุสําคัญที่ผู้ใช้ภาษาใช้คําว่า “วันหลัง” ที่หมายถึงเวลาในอนาคต เป็นผลมาจาก
โครงสร้างมโนทัศน์ ดังการศึกษาเชิงทดลองของโบโรดิทสกี และรามสการ์ (Boroditsky & Ramscar, 
2002) ได้ศึกษาการทดลองนวัตกรรม (innovative experiments) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การ
เคลื่อนที่ในขณะนั่งอยู่ในรถไฟ การทดลองนี้ผู้ใช้ภาษาจะเชื่อมโยงประสบการณ์ในการเคลื่อนที่
ขณะที่นั่งอยู่ในรถไฟกับประสบการณ์การเคลื่อนที่ของเวลา ประสบการณ์การนั่งรถไฟเป็น
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ร่างกาย ประสบการณ์การเคลื่อนที่ในขณะที่
นั่งอยู่ในรถไฟจัดอยู่ในวงความหมายต้นทาง (source domain) และการเคลื่อนที่ของเวลาจัดอยู่ในวง
ความหมายปลายทาง (target domain)  

การศึกษาครั้งนี้พบว่ามโนทัศน์การผ่านไปของเวลาเป็นการเคลื่อนที่ของผู้สังเกตการณ์ 
(TIME PASSING IS A MOVING OBSERVER) ดังประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า “We're coming up 
on Christmas.” และมโนทัศน์การผ่านไปของเวลาเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ (TIME PASSING IS A 
MOVING OBJECT) ดังประโยคที่ว่า “Christmas is coming up on us.” ทั้ง 2 ประโยคนี้มีมโนทัศน์
การเคลื่อนท่ีที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประโยคแรกผู้สังเกตการณ์หรือผู้ใช้ภาษามีการเคลื่อนที่ไปหาวัน
คริสต์มาสโดยวันคริสต์มาสไม่ได้เคลื่อนที่ ส่วนประโยคที่สองนั้น ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ใช้ภาษาไม่ได้
เคลื่อนท่ีแต่วันคริสต์มาสเคลื่อนท่ีมาหาผู้สังเกตการณ์หรือผู้ใช้ภาษา สาเหตุที่ผู้ให้สัมภาษณ์หรือผู้ใช้
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ภาษาตอบแตกต่างกันก็เพราะว่ามีการใช้ประสบการณ์ร่างกาย (embodiment) ในการเคลื่อนที่ของ
เวลาที่แตกต่างกัน 
 โคเวคเซส (Kövecses 2006 : 22) ได้ตรวจสอบการศึกษาเชิงทดลองของ โบโรดิทสกี และ
รามสการ์ (Boroditsky & Ramscar) ข้างต้น โดยใช้สถานการณ์เกี่ยวกับการนัดหมายมาเป็น
กรณีศึกษาเพื่อที่จะสนับสนุนแนวการศึกษาเชิงทดลองจากประสบการณ์ภายนอก (In vivo 
Experiment) ของ โบโรดิทสกี และรามสการ์ ซึ่งโคเวคเซส (Kövecses) ได้ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ตามตารางการนัดหมายโดยสมมติสถานการณ์การนัดเจอในวันพุธหน้า  แต่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตารางการนัดเวลาจากวันดังกล่าวไป 2 วัน จากนั้นจึงถามคําถามว่า “What day is 
the meeting, now that, has been rescheduled?” จากการศึกษาของ โคเวคเซส (Kövecses) 
พบว่าสามารถแบ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้ใช้ภาษาที่ใช้โครงสร้างมโน
ทัศน์ผู้สังเกตการณ์เคลื่อนที่ (MOVING OBSERVER) ดังนั้นกลุ่มแรกจึงตอบคําถามว่า “เจอกันวัน
ศุกร์” และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มผู้ใช้ภาษาที่ใช้โครงสร้างมโนทัศน์วัตถุเคลื่อนที่ (MOVING OBJECT) 
ดังนั้น กลุ่มสองจึงตอบคําถามว่า “เจอกันวันจันทร์” เป็นต้น  
 โคเวคเซส (Kövecses) อธิบายสาเหตุที่ผู้ใช้ภาษาตอบวันนัดหมายไม่ตรงกันว่า เพราะผู้ใช้
ภาษามีมโนทัศน์การเคลื่ อนที่ของเวลาไม่เหมือนกัน จึงเชื่อมโยงประสบการณ์ร่างกาย 
(embodiment) แตกต่างกัน กล่าวคือ หากผู้ใช้ภาษาตอบว่านัดเจอกันวันศุกร์ แสดงว่าผู้ใช้ภาษา (ผู้
สังเกตการณ์) เป็นผู้เคลื่อนที่ไปสู่วัตถุคือวัน โดยที่วันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหน ส่วนผู้ใช้ภาษาที่ตอบว่า 
“นัดเจอกันวันจันทร์” นั้น แสดงว่าผู้ใช้ภาษา (ผู้สังเกตการณ์) ไม่ได้เคลื่อนที่ แต่วัตถุคือวันนั้น 
เคลื่อนท่ีไปข้างหน้า  
 ตัวอย่างการศึกษาของโบโรดิทสกี และรามสการ์ (Boroditsky & Ramscar, 2002) และโค
เวคเซส (Kövecses, 2006) สอดคล้องกับภาษาไทยที่ว่า เหตุใดผู้ใช้ภาษาไทยจึงกล่าวว่า “วันหลัง” 
หมายถึง “เวลาที่ยังมาไม่ถึง” สาเหตุดังกล่าวนี้มาจากโครงสร้างมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาที่เชื่อมโยง
ประสบการณ์ร่างกายของตนเอง โดยใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางในการมอง สรุปได้ดังภาพที่ 5 
 
  

 
 
 

           วันอาทิตย์                       วันพุธ   อนาคต                                                           
 
ภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างมโนทัศน์พื้นท่ีของคําว่า "วันหลัง”  
 
 โครงสร้างมโนทัศน์ปัจจุบันมองไปยังอดีต หมายถึง ผู้ใช้ภาษาใช้มุมมองตนเองเป็น
ศูนย์กลาง โดยจุดเริ่มต้นคือวันเวลาปัจจุบัน และมองว่าวันเวลาในอดีตเป็นเป้าหมาย อย่างเช่นคน
ไทยมีโครงสร้างมโนทัศน์ว่าวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ ก็จะได้โครงสร้างว่า วันอาทิตย์ วัน
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จันทร์ อังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ หากผู้พูดพูดในวันพุธว่า "เจอกันในวันหลัง" โดย
มองวันอาทิตย์เป็นวันเป้าหมายคือต้นสัปดาห์ วันหลังในที่นี้คือ วันที่นับจากวันพุธคือวันพฤหัสบดี
เป็นต้นไปคือวันหลัง คําว่า "หลัง" ที่อยู่ในโครงสร้างมโนทัศน์นี้ เช่นคําว่า ภายหลัง ระยะหลัง เป็น
ต้น 
 โครงสร้างมโนทัศน์ปัจจุบันมองไปยังอนาคต หมายถึง ผู้ใช้ภาษาใช้มุมมองตนเองเป็น
ศูนย์กลาง โดยจุดเริ่มต้นคือวันเวลาปัจจุบัน และมองว่าวันเวลาในอนาคตเป็นเป้าหมาย  อย่างเช่น 
เมื่อต้องการเล่าเรื่องในอดีตมักจะพูดว่า “ย้อนหลัง” ดังภาพที่ 6 
 
  

 
 
 
   

      อดีต                                                       ปัจจุบัน                   อนาคต                                               
ภาพที่ 6 แสดงโครงสร้างมโนทัศน์พื้นท่ีของคําว่า "วันหน้า" 
 

จากตัวอย่าง ผู้ใช้ภาษาใช้ประสบการณ์ร่างกายโดยใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางซึ่งอยู่ ณ เวลา
ปัจจุบัน และมองวันเวลาเป้าหมายในอนาคต เช่น ผู้พูดในเดือนมิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นเวลาปัจจุบัน 
และมองไปยังวันเวลาในอนาคตคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป และมองว่าเวลานับจากเดือน
มิถุนายนขึ้นไปคือ พฤษภาคม เรื่อยไปถึงต้นปีเป็นอดีต ดังนั้น คําว่า “ย้อนหลัง” เป็นมุมมองจาก
โครงสร้างมโนทัศน์โดยผู้ใช้ภาษามองอนาคตเป็นวันเวลาเป้าหมาย 
 

 “มโนทัศน์หลัง” 
 “มโนทัศน์หลัง” หมายถึง คําว่า “หลัง” ที่แสดงมโนทัศน์พื้นท่ีในตําแหน่งด้านหลัง มโนทัศน์
ดังกล่าวนี้ เกิดจากการแปลงให้เป็นมนุษย์โดยใช้มิติการเปรียบเทียบตามลักษณะแนวนอน ผลที่ได้
จาการศึกษาพบว่า คําว่าหลังที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ เช่น “หลังบ้าน/หลังแถว/หลังรถ/หลังห้อง” 
เปน็ต้น 
 สาเหตุของการเกิดมโนทัศน์พื้นที่คําว่า “หลัง” หมายถึง  “หลัง” และ “ท้าย” นี้ เกิดจาก
มุมมองประสบการณ์ร่างกายของมนุษย์ อวัยวะร่างกายที่มีส่วนสําคัญทําให้เกิดมโนทัศน์พื้นที่ในที่นี้
คือ “ดวงตา” เนื่องจากมนุษย์มีดวงตาที่อยู่ด้านหน้าและสรีระตั้งฉากกับพื้นโลก ทําให้มองภาพได้
กว้าง ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์เห็นจะเรียกว่า “ด้านหน้า” ส่วนสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นจะเรียกว่า “ด้านหลัง” เป็น
ต้น  
 ตัวอย่างสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นและเรียกว่า “หลัง” เช่น น้องชอบแอบอยู่หลังตู้  เป็นต้น 
 อีกส่วนหน่ึง ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมองด้วยตาเห็นก็ตาม แต่ยังใช้หลังอยู่ โดยการมองจะเป็นมิติ
การเปรียบเทียบแนวระนาบกับพื้นโลก เช่น “แถวหลัง” “หลังรถ” เป็นต้น การใช้คําว่าหลังนี้เป็นการ
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ระบุตําแหน่งพื้นท่ีส่วนมักจะให้ในทางตรงข้างกับหน้าหรือหัว เช่น หัวแถว-ท้ายแถว หน้ารถ-หลังรถ 
เป็นต้น  
 

 “มโนทัศน์บน” 
 “มโนทัศน์บน”” หมายถึง คําว่า “หลัง” ที่แสดงมโนทัศน์ตําแหน่งพื้นที่ด้านบน เกิดจากการ
ที่มนุษย์มองความสัมพันธ์ระหว่างรูป (form) และพื้น (ground) โดยกระบวนการแปลงวัตถุสิ่งของ
เหล่านั้นว่าเป็นสัตว์จําพวกสัตว์เลื้อยคลาน เนื่องจากสรีระร่างกายของสัตว์จําพวกนี้มีลําตัวขนานกับ
พื้นโลกซึ่งแตกต่างจากสรีระของมนุษย์ที่ร่างกายตั้งฉากกับพื้นโลก มโนทัศน์นี้เกิดจากมุมมองของ
มนุษย์ที่มองวัตถุสิ่งของนั้นเป็นเช่นเดียวกับสัตว์ ดังภาพที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างคําว่า "หลัง" ที่มาจากประสบการณ์อวัยวะร่างกายสัตว์ 
 
 การแปลงให้เป็นสัตว์ หมายถึง การนําเอาประสบการณ์ร่างกายของสัตว์มาอธิบายเกี่ยวกับ
การเรียกวัตถุหรือสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ การแปลงให้เป็นสัตว์นี้จะสนับสนุนวัตถุจําพวกเครื่อง
เรือนที่มี 4 ขา หรือภาชนะต่างๆ ที่เปรียบเหมือนสัตว์ เช่น หลังตู้ หลังคาบ้าน ปากขวด ปากแก้ว
ปากหม้อ เป็นต้น 
 โครงสร้างมโนทัศน์คําว่า "หลัง" โดยใช้โครงสร้างมโนทัศน์ที่มาจากประสบการณ์คําว่า 
"หลัง" ของสัตว์นี้ จะเห็นได้ว่าคําว่าหลังจะแสดงถึงทิศที่อยู่ด้านบน ในภาษามีการใช้คําว่า "หลัง" ใน
ลักษณะนี้ โดยมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสัตว์ เช่น หลังตู้ หลังตู้เย็น หลังคาบ้าน หลังคารถ หลังเต่า 
(ถนน) เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม คําว่า "หลัง" นั้นสามารถแปรไปตามบริบทในการใช้ได้ อย่างเช่นประโยค
ที่ว่า "แม่เอากรอบรูปไว้หลังตู้เย็น" กลับประโยคที่ว่า "นิดเล่นซ้อนหาโดยแอบที่หลังตู้เสื้อผ้า" จาก
ตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้ภาษาที่ใช้โครงสร้างมโนทัศน์ที่มาจากประสบการณ์ร่างกายที่
แตกต่างกันย่อมแสดงตําแหน่งพื้นที่แตกต่างกัน ดังประโยคแรกใช้ประสบการณ์ร่างกายของสัตว์ 
ส่วนประโยคที่สองใช้ประสบการณ์ร่างกายของมนุษย์ โดยผู้ใช้ภาษามองว่าตู้เย็นเป็นสัตว์ และมองว่า
ตู้เสื้อผ้าเป็นมนุษย์ เป็นต้น 
 “มโนทัศน์ล่าง” 
 “มโนทัศน์ล่าง”  หมายถึง คําว่า “หลัง” ที่แสดงมโนทัศน์พื้นที่ตําแหน่งด้านล่าง มโนทัศน์
ดังกล่าวนี้เกิดจากการที่มนุษย์ใช้ดวงตามองไปยังวัตถุที่อยู่ในแนวระนาบกับพื้นโลก โดยสิ่งที่มนุษย์

 

หลัง 
“หัว” “ท้าย” ~ “หาง” 

“บน” 

“ล่าง” 
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มองเห็นจะเรียกว่าด้านหน้า เช่น การมองหนังสือในแนวระนาบ เราเรียกสิ่งที่เห็นว่า “หน้าปก” ส่วน
สิ่งที่มองไม่เห็น เราเรียกว่า “หลังปก” หรือ “ปกหลัง” เป็นต้น  
 

6.  สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 มโนทัศน์พื้นที่คําว่า “หลัง” ในภาษาไทย แบ่งมโนทัศน์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ มโนทัศน์
บน มโนทัศน์ล่าง  มโนทัศน์หน้า และมโนทัศน์หลัง มโนทัศน์ดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากมุมมองการ
แปลงให้เป็นมนุษย์ และการแปลงให้เป็นสัตว์ โดยผ่านมุมมองในมิติแนวตั้งและมิติแนวนอน 
 มโนทัศน์พื้นที่คําว่า “หลัง” เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ร่างกายและร่างกาย
กับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ดังการศึกษาของ Koller (2003) ได้แบ่งความสัมพันธ์ตําแหน่งพื้นที่ของ
อวัยวะร่างกายของมนุษย์ โดยสรุปออกมาเป็นโครงร่างได้ 3 แบบ คือ  
 1)  โครงร่างอวัยวะร่างกายอย่างเดียว (Body only schema)  
 โครงร่างอวัยวะร่างกายอย่างเดียว หมายถึง การนําเอาประสบการณ์ร่างกายท่ีเกี่ยวกับ
อวัยวะร่างกายมนุษย์มาใช้ในการกําหนดตําแหน่งพื้นที่ เช่นคําว่า "head" ในภาษาอังกฤษนั้นจะมา
จากความสัมพันธ์กับตําแหน่งพื้นที่ที่หมายถึง "UP" ส่วนคําว่า "foot/leg" จะมาจากความสัมพันธ์กับ
ตําแหน่งพื้นที่ที่หมายถึง "DOWN" และอวัยวะที่อยู่ภายในจะสัมพันธ์กับตําแหน่งพื้นท่ีที่หมายถึง 
"IN" เป็นต้น ดังภาพตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 แสดงโครงร่างอวัยวะร่างกายอย่างเดียว 
ที่มา : Koler อ้างใน Kövecses Language, Mind, and Culture : A Practical Introduction (New 
York : Oxford University press, 2006), 161. 
 
 จากภาพที่ 8 จะเห็นได้ว่าตําแหน่งที่ตั้งของอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายมนุษย์
มาใช้ในการกําหนดตําแหน่งพื้นที่ ซึ่ง Kövecses (2005, 2006) เรียกความสัมพันธ์ดังกล่าวว่า 
"spatial relation" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ใช้ภาษาแต่ละสังคมมีโครงสร้างมโนทัศน์ที่เหมือนและ
แตกต่างกัน 
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 ข้อมูลคําว่า “หลัง” ที่นําเอาประสบการณ์ร่างกายเพื่อบอกตําแหน่งและทิศทาง เช่น แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หลังที่เป็นการนําอวัยวะร่างกายของมนุษย์ (มองในมิติแนวตั้ง) และหลังที่เป็น
การนําอวัยวะร่างกายของสัตว์ (มองในมิติแนวระนาบ) ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ จะแตกต่างจากงาน
ของ Koler (2006) ซึ่งนําเสนอเพียงประสบการณ์ร่างกายของมนุษย์เท่านั้น แต่ในภาษาไทยนอกจาก
จะใช้ประสบการณ์ของมนุษย์แล้วยังใช้ประสบการณ์ร่างกายของสัตว์อีกด้วย การใช้มโนทัศน์ดังกล่าว
นี้ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ภาษาไทยนั้นมีระบบโครงสร้างทางภาษาที่มีการแบ่งระดับของสิ่งต่างๆ เช่น 
โต๊ะมี 4 ขา ลักษณะเช่นเดียวกับสัตว์จึงมองว่าโต๊ะเป็นสัตว์ เป็นต้น   
           2)  โครงร่างอวัยวะร่างกายกับสิ่งแวดล้อม (Body – environment schema)  
 โครงร่างอวัยวะร่างกายกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การนําเอาประสบการณ์ร่างกายที่
เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นจุดอ้างอิง (Landmark) เช่น "ท้องฟ้า/เมฆ" เป็น
จุดอ้างอิง มนุษย์ใช้อวัยวะร่างกายเป็นศูนย์กลาง เม่ือท้องฟ้าหรือเมฆซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือมนุษย์ 
ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะร่างกายมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจึงมีความสัมพันธ์ตําแหน่งพื้นที่ใน
คําว่า "UP" ในทางกลับกัน อวัยวะร่างกายของมนุษย์ตั้งแต่ส่วนเอวลงมาบริเวณขาหรือส่วนที่อยู่ใต้
ฝ่าเท้าจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะร่างกายกับสิ่งแวดล้อมคือพื้นดินหรือพื้นโลกที่มนุษย์
เหยียบ ลักษณะดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ตําแหน่งพื้นที่ในคําว่า  "DOWN" ดังภาพ
ตัวอย่าง 
 

 
ภาพที่ 9 แสดงโครงร่างอวัยวะร่างกายกับสิ่งแวดล้อม 
ที่มา : Koler อ้างใน Kövecses Language, Mind, and Culture : A Practical Introduction (New 
York : Oxford University press, 2006), 162. 
 
 จากภาพที่ 9 จะเห็นได้ว่า ตําแหน่งที่ตั้งของอวัยวะร่างกายมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กัน กล่าวคืออวัยวะร่างกายที่อยู่ในตําแหน่งระดับสูงเช่นศีรษะจะแสดงความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่สูงเหนือระดับศีรษะขึ้นไป เช่น ท้องฟ้า เมฆ หรือสรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของ
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มนุษย์ที่อยู่ในระดับสูง ความพันธ์เหล่านี้จะแสดงความหมายสู่คําว่า "UP" ส่วนอวัยวะร่างกายที่อยู่
ระดับต่ําเช่นเท้าจะแสดงความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระดับต่ําเช่น พื้นดิน เป็น
ต้น ลักษณะดังกล่าวนี้จะแสดงความสัมพันธ์กับตําแหน่งพื้นที่หรือแสดงความหมายสู่คําว่า "DOWN" 
เป็นต้น 
 ในคําว่า “หลัง” นั้น พบว่าอวัยวะที่สําคัญในการเกิดมโนทัศน์ คือ “ดวงตา” เนื่องจากมนุษย์
ใช้ดวงตาในการมองทําให้เกิดภาพขึ้นมา โดยส่วนใหญ่ข้อมูลที่ปรากฏจะพบว่าคําว่า “หลัง” นอกจาก
จะบอกตําแหน่งพื้นที่ของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ แล้ว สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมักจะใช้คําว่า “หลัง” ส่วนสิ่ง
ที่มองเห็นมักจะใช้คําว่า “หน้า” แทน ดังภาพที่ 10 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 แสดงการมองวัตถุแบบมีที่กําบัง 
 
          3)  โครงร่างการขยายออกของร่างกาย (Extended body schema)  
 โครงร่างการขยายออกของร่างกาย หมายถึง การนําเอาประสบการณ์ร่างกายท่ีเกี่ยวกับ
อวัยวะร่างกายมนุษย์ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ในลักษณะปิดล้อม เช่น ห้อง บ้าน 
อาคาร เป็นต้น การขยายออกของร่างกายนี้ Koler อ้างใน Kövecses (2005) ได้ยกตัวอย่างวัตถุปิด
ล้อมคือ บ้านและหลังคาบ้าน เมื่อมนุษย์อยู่ภายในบ้านจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งพื้นที่
กับวัตถุที่ปิดล้อม ในที่น้ีได้แก่คําว่า AT, TO, WITH, UP ดังภาพตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงโครงร่างการขยายออกของอวัยวะร่างกาย 
ที่มา : Kövecses Mepaphor in Culture : Universality and Variation (Cambridge : Cambridge 
University press, 2005), 82. 
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 จากภาพที่ 11 จะเห็นได้ว่า อวัยวะร่างกายมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการขยายออกของ
ร่างกายกับวัตถุที่ปิดล้อม กล่าวถึง สิ่งที่อยู่เหนืออวัยวะร่างกายนั้นจะแสดงความสัมพันธ์ตําแหน่ง
ตําแหน่งพื้นที่คือคําว่า "UP" และส่วนที่อยู่ภายนอกบ้านจะสัมพันธ์ตําแหน่งพื้นที่คือคําว่า "OUT" 
ส่วนอวัยวะร่างกายส่วนที่อยู่ระดับล่าง เช่น ขา เท้า จะสัมพันธ์กับตําแหน่งพื้นที่ของคําว่า AT, TO, 
WITH เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะร่างกายกับการขยาย
ออกของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่ปิดล้อมมนุษย์ ส่วนคําว่า “หลัง” ในภาษาไทย ไม่พบการขยาย
ออกของร่างกายในลักษณะน้ี  

กล่าวโดยสรุป ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าคําว่า “หลัง” ในภาษาไทยเกิดจากการนํา
ประสบการณ์ร่างกายของมนุษย์และสัตว์มาใช้ในการเปรียบเทียบในลักษณะแนวตั้ง (vertical 
dimension) และแนวนอน (horizontal dimension) การมองในลักษณะแนวตั้งจะได้มโนทัศน์ “หลัง” 
ที่หมายถึง ด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนการมองในลักษณะแนวนอนจะได้มโนทัศน์ด้านบนและ
ด้านล่าง โครงสร้างมโนทัศน์ทั้ง 4 ประการนี้เกิดจากโครงร่าง (Schema) 2 ประการคือ โครงร่าง
อวัยวะร่างกายอย่างเดียว (Body only schema) คือ “หลังที่เป็นอวัยวะร่างกาย” และโครงร่างอวัยวะ
ร่างกายกับสิ่งแวดล้อม (Body – environment schema) อวัยวะร่างกายที่สําคัญในการกําหนดมโน
ทัศน์คือ “ตา/ดวงตา” เนื่องจากมนุษย์ใช้ดวงตาในการมองเห็นวัตถุต่างๆ ที่อยู่รอบตัว สิ่งที่มองเห็น
มักจะหมายถึงด้านหน้า ส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นมักจะหมายถึงด้านหลัง เป็นต้น 
 จากการวิจัยมโนทัศน์พื้นที่คําว่า “หลัง” ในภาษาไทยเป็นเพียงประเด็นเล็ก ๆ เท่านั้นควรมี
การวิจัยและขยายผลให้ลุ่มลึกและใช้ข้อมูลในการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอ
แนวทางการศึกษาต่อไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษามโนทัศน์คําว่า “หลัง” แบบข้ามวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาความเหมือนและ
ความต่างของโครงสร้างมโนทัศน์พื้นในลักษณะของสากลลักษณ์ 

2. ควรศึกษามโนทัศน์คําว่า “หลัง” โดยใช้แบบจําลองรูปภาพแสดงตําแหน่ง โดยให้ผู้
ทดสอบตอบคําถามหรือบอกตําแหน่ง เป็นต้น 

3. ควรศึกษามโนทัศน์พื้นที่อื่น ๆ เช่น หน้า บน ล่าง ซ้าย และขวา ทั้งระบบ  
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An Ethnosemantic Study 
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  สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย  
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ที่มาและความหมายของชื่อเรือประมง รวมทั้งความเชื่อและค่านิยมที่สะท้อนจากชื่อเรือประมงใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ข้อมูลที่ใช้ใน  การวิเคราะห์คือชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมง จํานวนทั้งสิ้น 350 ชื่อ ผลการศึกษาพบว่าชื่อเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงครามมีจํานวนพยางค์ตั้งแต่ 2 พยางค์ จนถึง 7 พยางค์ โดยพบชื่อที่มีจํานวน 4 พยางค์มาก
ที่สุด วิธีการประกอบชื่อเรือประมงมี 4 รูปแบบ ได้แก่ วิธีการประกอบชื่อด้วยคํา วิธีการประกอบชื่อ
ด้วยคําและตัวเลข วิธีการประกอบชื่อด้วยอักษรย่อและคํา  และวิธีการประกอบชื่อด้วยอักษรย่อ  คํา 
และตัวเลข ซึ่งพบวิธีการประกอบชื่อด้วยคําและตัวเลขมากที่สุด ด้านที่มาและความหมายของชื่อ
เรือประมงในจังหวัดสมุทรสงครามพบว่า มีการเลือกใช้ที่มาและความหมายทั้งสิ้น 16 กลุ่ม ทั้งนี้พบ
กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเรือประมงลําอื่นมากที่สุด ผลการศึกษาชื่อ
เรือประมงดังกล่าวสามารถสะท้อนความเชื่อและค่านิยมของคนไทยหลายประการ ได้แก่ ความเชื่อ
เรื่องโชคลาภ ความเชื่อเรื่องตัวเลข ความเชื่อเรื่องสิริมงคล ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ค่านิยมเกี่ยวกับความสําคัญของครอบครัว ค่านิยมความภาคภูมิใจในตนเอง ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสําคัญของอาชีพประมง และค่านิยมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ชัยชนะ และความม่ังคั่ง 
 

ค าส าคัญ : การตั้งชื่อ  เรือประมง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

Abstract 
The purpose of this article is to analyze names of fishing boats in Samutsongkhram 

province with regard to naming methods, sources and meanings, and beliefs and values. 
The data are 350 names collected from interviews. 

                                                 
*บทความนี้มาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติbพันธุ์” วิทยานิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2554 



 

ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม 

  89 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 

The results of the study are as follows. Names of fishing boats in Samutsongkhram 
province are composed of two to seven syllables, four-syllable names are of most frequency. 
There are 4 kinds of combinations in fishing boats naming: word-word combination, word-
number combination, abbreviation-word combination, and abbreviation-word-number 
combination, the second kind of which is the most frequent combination 

In terms of sources and meanings, names of fishing boats can be categorized into 
16 groups, names in the group of “relationship to other fishing boats” appear most 
frequently. The above findings show a lot of beliefs and values of Thai people: luck, 
numbers, auspiciousness, religion and holy spirits, importance of family, self-pride, 
importance of fishing career, and prosperity, victory and wealth.          
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