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ความหลากหลายของกลุ่มคนในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา : วิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ 
Diversity of People in Urban Community of Ayutthaya: Historical Analysis 
 

อาจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
บทคัดย่อ 
  บทความนี้ต้องการศึกษาถึงความหลากหลายของกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา  โดยต้องการ
แสดงให้เห็นว่าในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยคนหลากหลายเช้ือชาติ  ท้ังชาวพ้ืนเมือง ชาวต่างชาติชาติต่าง 
ๆ  ชาวต่างชาติบางเช้ือชาติถูกจัดให้เป็นชาวพ้ืนเมืองด้วยเหตุผลทางศาสนา กลุ่มลูกครึ่งก็ถูกจัดให้เป็นชาวพ้ืนเมืองด้วย
เหตุผลเรื่องกําลังคน    
คําสําคัญ: กลุ่มคนหลากหลายเช้ือชาติ ชุมชนเมือง  พระนครศรีอยุธยา 
 
Abstract 

This article wants to study groups of people in Ayutthaya and wants to show ethnic diversity in 
Ayutthaya both natives and foreigners. Some foreigners were organized to be natives with religion 
reasons. Metizo in Ayutthaya were organized to be natives with manpower. 
Keywords: Group of ethnic diversity,Urban Society, Ayutthaya, Ethnic diversity 
 
บทนํา  
 พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าการค้าท่ีสําคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ราชสํานักอยุธยาให้
ความสําคัญกับการทําการค้า  พระมหากษัตริย์อยุธยาทรงเล็งเห็นผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทําการค้าและ
ราชอาณาจักรอยุธยาเองก็มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งผลิตสินค้า มีแหล่งสินค้าจากดินแดนตอนในและมี
ความสามารถรวบรวมสินค้าจากดินแดนตอนในให้มาออกสู่ตลาดท่ีพระนครศรีอยุธยาและด้วยทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม ไม่
ห่างจากอ่าวไทยมากนักส่งผลให้พระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าท่ีชาวต่างชาติท้ังเอเชียและยุโรปเดินทางเข้ามา  
ชาวต่างชาติท่ีเข้ามานั้นมีท้ังเข้ามาเพ่ือแวะพัก เข้ามาค้าขาย เผยแผ่ศาสนาและมีบางส่วนได้เข้ามาอยู่อาศัยในเมือง
พระนครศรีอยุธยา  ทําให้พระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนเมืองท่ีมีคนหลากหลายเช้ือชาติเข้ามาอยู่ร่วมกันชุมชนเมือง
พระนครศรีอยุธยาท่ีกล่าวถึงในบทความนี้คือบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และบริเวณโดยรอบเกาะเมืองสองฝั่ง
ของแม่นํ้ารอบเกาะเมือง 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของกลุ่มคนในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา 
  2. เพ่ือศึกษาและจําแนกกลุ่มคนในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา 
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ผลการวิจัย   
  จากการศึกษาพบว่าการท่ีเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นท้ังเมืองท่าการค้าและศูนย์กลางทางการค้าของ
ราชอาณาจักรได้ส่งผลให้พระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันมากมาย กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาสามารถแบ่งออกได้ดังนี ้
  1)  กลุ่มชาวพ้ืนเมืองประกอบไปด้วยเจ้านาย ได้แก่พระมหากษัตริย์  พระบรมวงศานุวงศ์   ขุนนาง (ไม่รวมขุน
นางต่างชาติ) ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นชนช้ันปกครองหรือมูลนาย พระสงฆ์และราษฎร ได้แก่  ไพร่  ทาส ซึ่งเป็นชนช้ันถูก
ปกครอง (ในบันทึกของชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามายังพระนครศรีอยุธยาเรียกคนกลุ่มนี้ว่า ชาวสยาม) รวมถึงกลุ่มชาวลาว  
มอญ  เขมร ท่ีเป็นเชลยสงครามถูกกวาดต้อนเข้ามาและเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารขอเข้ามาลี้ภัยและตั้งรกรากทํามาหา
กิน   
  1.1 กลุ่มเจ้านาย ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ และผู้ร่วมราชสกุลท้ังเจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่านในโดยมี
ฐานันดรศักดิ์สูงสุดท่ีช้ันเจ้าฟ้าและต่ําสุดท่ีข้ันเจ้าราชนิกุล กลุ่มเจ้านายเป็นกลุ่มท่ีมีฐานะทางสังคมสูงสุดและมีอิทฺพลทาง
การเมืองมาก เจ้านายบางพระองค์อาจได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นเจ้าต่างกรมปฏิบัติหน้าท่ีราชการสําคัญ มี
ศักดนิาลดหลั่นกันไป ศักดินาสูงสุดคือพระมหาอุปราชศักดินา 100000 (พระไอยการนาพลเรือน ประมวลกฎหมายรัชกาล
ท่ี 1 จุลศักราช1166, 2527) 
 1.2 กลุ่มข้าราชการและขุนนาง คือกลุ่มข้าราชการท่ีได้รับพระราชทาน ราชทินนาม และมีศักดินาตั้งแต่ 
400 ข้ึนไปจะมีสถานภาพเป็นขุนนาง ดังนั้นกลุ่มขุนนางและข้าราชการ แม้เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในองค์
พระมหากษัตริย์ แต่ข้าราชการไม่อาจเป็นขุนนางได้ทุกคน ขุนนางเป็นคํารวมท่ีใช้เรียกข้าราชการผู้ใหญ่ท่ีมีตําแหน่งสูง 
ส่วนข้าราชการเป็นคํารวมท่ีใช้เรียกกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบัตกิจการงานในพระองค์ (มานพ ถาวรวัฒน์สกุล,2536) ในพระราช
กําหนดเก่าท่ีตราข้ึนในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเป็นขุนนางว่าต้องประกอบด้วยวุฒิ 
4 ประการ คือ ชาติวุฒิ ตระกูลเป็นมหาเสนาบดีสืบต่อกันมา วัยวุฒิ มอีายุ 31 ปีข้ึนไป คุณวุฒิ มีภูมิรู้ท่ีดี และปัญญาวุฒิ มี
ความฉลาดรอบรู้ นอกจากนี้ยังต้องฉันทาธิบดี ถวายสิ่งท่ีต้องประสงค์ วิริยาธิบดี ความเพียรในราชการจิตตาธิบดี กล้า
หาญในสงคราม และวิมังสาธิบดี ฉลาดในการดําเนินการพิพากษาความและอุบายราชการต่างๆ (มานพ ถาวรวัฒน์สกุล
,2536) ฐานะความเป็นขุนนางเกิดข้ึนจากการท่ีพระมหากษัตริย์พระราชทานบรรดาศักดิ์  ตําแหน่งและศักดินาให้ ขุนนาง
ได้อภิสิทธ์ิหลายอย่างเหนือสามัญชน คือ ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน  อยู่ใกล้ชิดราชสํานักทําให้มีอํานาจ  ในลําดับช้ันทาง
สังคมขุนนางอยู่ในระดับสูง  ราษฎรต้องยอมรับฐานะท่ีสูงกว่าของขุนนาง ขุนนางได้สิทธิในการมีไพร่และใช้ประโยชน์จาก
ไพร่ในการเพ่ิมพูนโภคทรัพย์ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ อาคม พัฒิยะ, 2527) 
  1.3 กลุ่มพระสงฆ์และนักบวช  พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่ในสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์หมู่

ต่างๆ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และนิตยภัต∗ นักบวชในลัทธิพราหมณ์มีการกล่าวถึงในพรไอยการตําแหน่งนาพลเรือน
และพระไอยการนาทหารหัวเมือง โดยท่ัวไปพระสงฆ์และนักบวชได้รับความเคราพนับถือเพราะเป็นท่ีพ่ึงทางใจของชุมชน
จึงไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานหรือเข้าเดือนออกเดือน แม้ว่าพระสงฆ์จะไม่ได้อยู่ในระบบราชการ แต่ถือว่าอยู่ในระบบศักดินา
เนื่องจากมีการกําหนดฐานะของพระภิกษุสงฆ์ในพระไอยการนาพลเรือนตามช้ันความรู้พระธรรม เช่น สามเณรรู้ธรรม
เสมอนา300 ตาปะขาวรู้ธรรมเสมอนา 200 ตาปะขาวไม่รู้ธรรมเสมอนา 100 (พระไอยการนาทหารหัวเมือง  ประมวล
กฎหมายรัชกาลท่ี 1 จุลศักราช1166, 2527) นักบวชในศาสนาอ่ืนทําหน้าท่ีสั่งสอนผู้มีศรัทธาของตนตามธรรมเนียมของแต่
ละกลุ่ม และอยู่นอกระบบศักดินา (พัชรพรรณ เสือคง, 2553) 

                                                           

∗นิตยภัต แปลว่า อาหารประจาํ  ในอดตีพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่มสีมณศักดิ ์หรือที่เคารพนับถือเป็นการสว่น
พระองค์ โดยให้เจา้หน้าทีจ่ัดถวายประจาํ ต่อมาพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์มีมากขึ้นและอยู่ตามหัวเมืองมีความไม่สะดวกแกก่ารจัดอาหารถวาย แม้
จะเปลี่ยนเป็นเงินแล้วกย็ังคงเรียกวา่นิตยภัตเหมือนเดิม 
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  1.4 ไพร่  ไพร่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของอาณาจักร  ชายหญิงท่ีไม่ได้เป็นมูลนายและไม่ได้เป็นทาส  มีศักดิ
นา 10-25 คือไพร่  ซึ่งทุกคนต้องลงทะเบียนข้ึนสังกัดกับมูลนาย  ไพร่ชายจะถูกเกณฑ์แรงงานมาทําราชการ  ส่วนไพร่
หญิงส่วนใหญ่จะเพียงแต่ข้ึนทะเบียนเป็นไพร่  มีบางส่วนเท่านั้นท่ีถูกเกณฑ์แรงงานมาใช้และงานท่ีถูกเกณฑ์มาทํามักเป็น
งานท่ีเบากว่างานของไพร่ชาย (ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2550) ไพร่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
   ไพร่หลวง  เป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์ต้องถูกเกณฑ์แรงงานมาใช้ทําราชการ 6 เดือนต่อปี  
พระมหากษัตริย์ทรงแจกจ่ายไพร่หลวงให้ไปอยู่ใต้การปกครองดูแลของขุนนางกรมต่าง ๆ (อคิน รพีพัฒน์,2521) หน้าท่ี
ของไพร่หลวงต่างกันตามแต่กรมท่ีสังกัด (ปิยะฉัตร ปิตะวรรณ,2546)   
   ไพร่หลวงจะถูกเกณฑ์แรงงานมาทํางานโยธาต่าง ๆ  เช่น ขุดคลอง  สร้างกําแพงเมือง  ป้อม
ปราการ วัดวาอารามต่าง ๆ หรือถูกเกณฑ์เป็นกองกําลังในยามศึกสงคราม  สันนิษฐานว่าไพร่หลวงจะถูกนํามาใช้แรงงาน
เมื่ออยู่ในวัยฉกรรจ์น่าจะมีอายุประมาณ 18-20 ปี ต้องถูกเกณฑ์แรงงานจนถึงอายุ 60 ปี  ไพร่หลวงต้องทํางานให้กับรัฐปี
ละ 6 เดือน  โดยผลัดเวรกันมาทํางานเดือนเว้นเดือนหรือท่ีเรียกว่า เข้าเดือนออกเดือน  โดยในช่วงเวลาท่ีเข้าเวรถูกเกณฑ์
แรงงานจะไม่ได้รับค่าจ้างและต้องนําสัตว์ท่ีใช้งาน  เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงเสบียงอาหารไปเอง  เมื่อออกเวรแล้วไพร่
หลวงต้องไปทําตราภูมิคุ้มห้ามเพ่ือแสดงว่าได้ผ่านการเข้าเวรแล้ว  ไพร่หลวงยังต้องรับใช้มูลนายท่ีตนสังกัดด้วยเพราะมูล
นายหรือขุนนางเป็นผู้ควบคุมดูแลคุ้มครองไพร่หลวง (พรภิรมย์ เอ่ียมธรรม, 2527 และ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2550) 
   ไพร่สม  เป็นไพร่ท่ีพระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่เจ้านายและขุนนาง ไพร่สมจะข้ึนอยู่กับนาย
ของตนไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไปทําราชการแต่ต้องรับใช้มูลนายของตนแทน  โดยมูลนายจะแบ่งให้ไพร่สมทํางานเป็น
ผลัด  ไพร่สมมีโอกาสถูกเกณฑ์ไปรับราชการเมื่อเกิดศึกสงคราม    ไพร่สมเป็นสมบัติส่วนหนึ่งของมูลนายแต่ละคนและ
เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานของมูลนาย  มูลนายยังมีสิทธ์ิซื้อขายแลกเปลี่ยนไพร่สมได้ (อคิน รพีพัฒน์, 2521 และ      
พรภิรมย์ เอ่ียมธรรม, 2527) 
   ในช่วงอยุธยาตอนปลายได้เกิด “ไพร่ส่วย” ข้ึน  ไพร่ส่วย คือ ไพร่ท่ีอยู่อาศัยในบริเวณท่ีมี
ทรัพยากรท่ีทางราชสํานักต้องการ โดยเฉพาะดีบุกและดินปืน  ไพร่ส่วยจะส่งสิ่งของในจํานวนท่ีกําหนดไว้ให้กับราชการ  
ไพร่ส่วยอาจเป็นไพร่หลวงหรือไพร่สมก็ได้  ไพร่ส่วยจึงเป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์หรือบุคคลอ่ืนก็ได้ (อคิน รพีพัฒน์
,2521)  การอธิบายโดยแยกประเภทไพร่ออกเป็น 3 ประเภท  ทําให้ไม่เห็นภาพของสังคมเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีเป็น
เมืองการค้า  ซึ่งมีประชากรหลายเช้ือชาติเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ  ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมอยุธยาท่ีปรากฏอยู่ภายใต้ระบบมูลนาย-ไพร่ผูกพันให้คนแต่ละกลุ่มมีหน้าท่ีต่อกันและเมื่อ
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าการค้า  ความสัมพันธ์ของคนภายใต้ระบบมูลนาย-ไพร่ในยามสงบจึงมุ่งผลประโยชน์ในทาง
การค้า   ไพร่บางพวกเป็นแรงงานด้านการค้าให้แก่มูลนายของตน  ไพร่บางพวกมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการค้า   ใน
จดหมายเหตุลา  ลูแบร์  ได้กล่าวถึง  “ไพร่มั่งมี”  ซึ่งสามารถจ่ายเงินแทนการเข้าเวรรับราชการได้  “การเข้าเดือนรับ
ราชการอย่างนี้เปลี่ยนให้ส่งส่วยข้าวเข้าฉางหลวงแทนก็มีหรือไม่ก็ส่งส่วยไม้ฝาง  หรือไม้เนื้ออมต่างๆ  หรือดินประสิว  
หรือช้าง  หรือหนังสัตว์  หรืองาช้าง  หรือพานิชยภัณฑ์อย่างอ่ืนๆ  หรือไม่ก็ชําระเป็นเงินสด  และการชําระเป็นเงินสดนี้
แลคนมั่งมีได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์เป็นเลกเข้าเดือนออกเดือน...” (ลา ลูแบร,์) เมื่อไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานทําให้ไพร่
บางส่วนมีเวลาไปประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ค้าขาย เป็นช่างฝีมือ ทํางานรับจ้าง เป็นต้น  
  1.5  ทาส คือ กลุ่มคนท่ีมีฐานะทางสังคมต่ําต้อยเพราะอับจน หรือเกิดอาสนคือเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีทําให้ต้อง
ขายตัวลงเป็นทาส หรือเป็นลูกเมียของผู้ท่ีเกิดอาสนและถูกขายตัวลงเป็นทาส (พัชรพรรณ เสือคง,2553) ทาสส่วนใหญ่
น่าจะได้มาจากการซื้อขายหรือการกู้หนี้ยืมสิน  หรือ ทาสสินไถ่ คอื ได้ทาสมาจากการเสียทรัพย์ซื้อหรือไถ่มา  ไพร่สามารถ
ขายตัวลงเป็นทาสได้  การขายตัวลงเป็นทาสถือเป็นหลักทรัพย์ของไพร่ ทาสในสังคมอยุธยาเป็นทาสทางเศรษฐกิจท่ี
เรียกว่าทาสเชิงกระยาดอกเบี้ยหรือทาสผูกดอก มีอิสระในการเคลื่อนไหวและดําเนินกิจกรรมการค้า ในบันทึกของ
ชาวต่างชาติระบุว่าไพร่จํานวนไม่น้อยต้องขายตนเองเป็นทาสไม่ใช่เพราะจากความขัดสน แต่เกิดจากการกู้หนี้ยืมสินอัน
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เป็นผลมาจากการเล่นพนันหมดตัว(ลา ลูแบร,์ 2510) 
  1.6 คนผู้ยาก ปรากฏในกฎหมายสมัยอยุธยา พระไอยการลักษณะพยานในประมวลกฏหมายตราสามดวงถึง 
“อุตริพญาณ คือ พ่ีน้องพ้องพันธุญาติกาตนเองแลมติรสหาย เพ่ือนกินอยู่สมเล คนผูย้ากเปนวนิพกแลคนพญาธิเรื้อนหู
หนวกตาบอดอันอยู่รัทยาหาวงษามิได”้(พระไอยการลักษระพยาน ประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี 1 จุลศกัราช1166,2527)  
คนกลุ่มนี้จดัผู้ด้อยโอกาสในสมัยอยุธยา  เนื่องจากอยู่นอกทะเบียนของทางราชการ เป็นพวกท่ีอยู่รัทยา อาศัยหลับนอน
ตามถนนหนทาง เรร่่อนไร้ท่ีอยู่อาศัย ประกอบอาชีพท่ีถือว่าต่ําต้อยท่ีสุดในสังคม เช่น ยาจก วรรณิพก (วนิพก)  และกลุ่ม
กระเทยบณัเฑาะว์ นอกจากนี้ยังมผีู้ผิดปกติทางร่างกายอีกหลายกลุม่ เช่น คนแคระ คนหลังค่อม คนเหล่านี้อาจทํา
ประโยชน์ให้ราชสํานัก  ดังปรากในพระไอยการตําแหน่งนาพลเรือนว่า นางเตี้ย นางค่อม นางเทย นางเผือก นาคล 50 กฏ
มณเฑียรบาลระบุว่าคนเหล่านี้ทํางานในพระราชวัง หากแต่มิได้ระบแุน่ชัดว่าอยู่หน่วยงานใดและทําหน้าท่ีใด (พัชรพรรณ 
เสือคง, 2553)                                                                                                                                                                               
  1.7 กลุ่มชาวต่างชาติท่ีถูกจัดให้เป็นชาวพ้ืนเมือง คนกลุ่มนี้อพยพเข้ามายังพระนครศรีอยุธยาด้วยสาเหตุ
หลายประการ ส่วนหนึ่งเป็นเชลยสงครามท่ีถูกกวาดต้อนเข้ามา อีกส่วนเข้ามาขอลี้ภัยและตั้งรกรากทํามาหากินสืบเนื่อง
ยาวนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชาวพ้ืนเมือง คนกลุ่มนี้คือกลุ่มชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กลุ่มชาวลาว มอญ 
เขมร  สาเหตุท่ีจัดให้ชาวลาว  มอญ  เขมร เป็นชาวพ้ืนเมืองนั้นใช้การพิจารณาจากการถูกเกณฑ์แรงงานภายใต้ระบบ มูล
นาย-ไพร่  กลุ่มชาวลาว  มอญ  เขมร ส่วนหนึ่งจะถูกผสมผสานเข้าสู่ระบบไพร่  เนื่องจากมีกลไกระบบราชการซึ่งควบคุม
ไพร่  ราชสํานักอยุธยาไม่ปิดก้ันการอพยพเข้ามาของคนกลุ่มนี้เพราะถือว่าเป็นแรงงานหรือกําลังคนท่ีเพ่ิมพูนข้ึนและเมื่อ
เข้ามาหัวหน้ากลุ่มจะได้รับการแต่งตั้งจากทางราชสํานักหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งหัวหน้ากลุ่มจะถูกดึงเข้าสู่ระบบราชการ
กลายเป็นมูลนายท่ีมีหน้าท่ีควบคุมดูแลลูกหมู่ (วรพร ภู่พงศ์พันธ์ุ, 2542)  กลุ่มชาวมอญและชาวลาวถูกกวาดต้อนเข้ามา
เป็นเชลยสงครามและอพยพเข้ามาเองหลายครั้งตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงศรีอยุธยาจนผสมกลมกลืนกับชาวไทยจนกระท่ังแยกไม่
ออกว่าเป็นชาวไทย ชาวมอญ หรือ ชาวลาว  จํานวนของกลุ่มนี้คงมีมากและจากความผสมกลมกลืนกับชาวไทย ทําให้ราช
สํานักนับคนกลุ่มนี้เป็นชาวพ้ืนเมืองของพระนครศรีอยุธยา เพราะหากขาดกําลังคนเหล่านี้ย่อมทําให้ราชอาณาจักรเหลือ
ประชากรไม่มากนัก เมื่อรวมเข้ากับการนับถือศาสนาเดียวกันทําให้ชาวมอญและลาวถูกนับเป็นชาวพ้ินเมือง ในกฎหมาย
พระไอยการอาชญาหลวง  ได้กล่าวถึงชาวไทยและมอญรวมเป็นพลเมืองของพระนครศรีอยุธยาโดยออกกฎหมายห้ามมิให้
แต่งงานกับชาวต่างชาต ิ
  “…แลไพร่ฟ้าข้าขอบขันทเสมาทุกวันนี้ ประกอบด้วยราคโทษโมหะโลภะ มิได้กลัวละอายแก่บาป  

เหนนานาประเทศฝารังอังกริดกระปิตันวิลันดาคุลามลายูแขกกวยแกวประกอบไปด้วยทรัพยสมบัดิ
เปนอันมาก แลไทมอญทุกวันนี้ ยกลูกสาว หลานสาว ใหเปนเมียมฤฉาทิฐิถือผิดเปนชอบ…” (พระ
ไอยการอาชญาหลวง,2527) 

 นอกจากนี้ยังมีระบุในพระราชกําหนดเก่าว่า 
       “…ด้วยสมเด็จพระพุทธิเจ้าอยู่หัวทรงพระกรรุณาตําหรัสเหนือเกล้าฯสั่งว่า ทุกวันนี้แขกฝรังอังกฤษ

คุลามลายูนานาประเทศเข้ามาสู่พระบรมโพธิสมภารเปนอันมาก  แต่น้ีสืบไปเมื่อหน้า  ห้ามอย่าให้ไท
มอญลาวลอบลักไปซ่องเสพเมถุนธรรมด้วยแขกฝรังอังกฤษคุลามลายู ซึ่งถือฝ่ายมิดฉาฐิถิ  เพ่ือมิให้ฝูง
ทวยราษฎรไปสู่อบายมุขให้อยู่ตามสัมมาทิฐิ  อย่าให้ระคนปนกัน…”(พระราชกําหนดเก่า,2527) 

  กฎหมายห้ามราษฎรไทย  มอญ  ลาว เสพย์เมถุนกับชาวต่างชาติ  กฎหมายดังกล่าวถือว่าราษฎรไทย  
มอญ  ลาว เป็นพวกเดียวกัน คนไทย  มอญ  ลาวเป็นพวกเดียวกันเพราะนับถือศาสนาพุทธ  ชาวต่างชาติถือเป็นมิจฉาทิฐิ  
คือ ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ 
  การผสมกลมกลืนระหว่างคนไทย  มอญ  ลาว มีปรากฏอยู่ในบันทึกของชาวต่างชาติ  ในบันทึกของ นิโก
ลาส์ แชรแวส  ได้กล่าวถึง คนต่างด้าวท่ีกลายมาเป็นคนชาวสยามไว้ว่า 
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  “…สิ่งท่ีข้าพเจ้าประหลาดใจก็คือ พลเมืองอันแสนอนาถาเหล่านี้เป็นคนต่างด้าวเสียกว่าหนึ่งในสาม   
  คนลางเหล่านี้มีพ้ืนเพดั้งเดิมเป็นคนลาวและคนมอญซึ่งคนสยามจับเป็นเชลยศึกและกวาดต้อนเข้า 
  มาในราชอาณาจักรเมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว …จนกระท่ังทุกวันนี้ปะปนเข้ากับชาวสยาม จนยาก 
  ท่ีจะพิจารณาเห็นความแตกต่างกันได…้” (นิโกลาส์  แชรแวส, 2506) 
 ในบันทึกของฟรังซัวร์  อังรี  ตุรแปง  ได้กล่าวถึงเช้ือชาติของชาวสยามไว้ว่า 
  “ในกรุงสยามเลือดผสมปนกันมาก  จนเป็นท่ีเห็นได้ง่ายว่า  ชนชาตินี้ประกอบด้วยชนชาติอ่ืนหลาย

ชาต…ิพวกลาวและมอญได้มาตั้งนิคมใหญ่  สําหรับชาติตนข้ึนในกรุงสยาม  นับตั้งแต่ประเทศของเขา
ถูกพวกพม่าล้างทําลาย  ดังนั้นจึงต้องมาหาท่ีพักพิงในต่างแดน  และในฐานะผู้มีเคราะห์กรรม  เขาก็
ได้รับการต้อนรับจากชาวสยามท่ีเห็นอกเห็นใจ  มอบท่ีดินให้เขาอยู่ และกําหนดให้เขาส่งเครื่องราช
บรรณาการ  แต่เพียงเล็กน้อย…เขาก็ยังคงปะปนอยู่กับผูอ้าศัยเดิม ซึ่งเขาจะมีความผิดเพ้ียนกันแต่ใน
เรื่องภาษาเท่านั้น”(ฟรังซัวส์ อังรี ตุรแปง,2539) 

 
 ชาวมอญอพยพเข้ามายังพระนครศรีอยุธยาปรากฏว่ามีหลักฐานแสดงการอพยพสําคัญ ๆ 5 ครั้ง  คือ (สุภรณ์ โอเจริญ, 
2519) 
 

  คร้ังท่ีหนึ่ง สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ. 2112-2133) การอพยพครั้งนี้เกิดข้ึนหลังจากท่ีสมเด็จพระ
นเรศวรทรงประกาศอิสรภาพท่ีเมืองแครงในพ.ศ. 2127 มีพระยาเกียรติ พระยาราม ผู้นําชาวมอญและพระมหาเถรคันฉ่อง
ได้พาชาวมอญเขามาด้วยโดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญเข้ามาตั้งบ้านเรือนบริเวณบ้านใหม่ มะขามหย่อง บางลี่ บางขาม 
ปากน้ําประสบ บ้านบางเพลิง บ้านไร่ ป่าฝ้าย ส่วนครอบครัวของพระยาเกียรติ พระยาราม ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านขมิ้น
ใกล้พระราชวังของสมเด็จพระนเรศวรในพระนครศรีอยุธยาและครอบครัวญาติโยมของพระมหาเถรคันฉ่องก็โปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งบ้านเรือนท่ีตําบลหัวแหลม 
  คร้ังท่ีสอง สมัยสมเด็จพระนเรศวร (พ.ศ.2133-2148) ชาวมอญอพยพเข้ามาถึงสองครั้งเนื่องจากสภาพความ
เดือดร้อนท่ีชาวมอญได้รับจากสภาพสงครามและกวาดต้อนชาวมอญมาเป็นจํานวนมากไม่ปรากฏว่าจัดให้ชาวมอญไปอยู่ท่ี
ใดสันนิษฐานว่าคงจะให้ไปอยู่แถบชานพระนครรวมกับพวกมอญท่ีอพยพเข้าในครั้งแรก 
  คร้ังท่ีสาม สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2173-2198) การอพยพครั้งนี้ไม่ปรากฎในหลักฐานของไทย 
แต่มีกล่าวถึง แต่มีกล่าวถึงในบันทึกของชาวตะวันตก โดยมอญได้ร่วมมือกันก่อการกบฏแต่ถูกปราบปรามทําให้มอญพากัน
อพยพเข้ามาในครั้งแรก 
  คร้ังท่ีสี ่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ. 2199-2231) พม่าเกิดศึกกับจีน ทําให้มอญถูกเกณฑ์ไปรบ แต่ทางมอญ
ไม่เต็มใจพากันหลบหนีเข้าปล้นเมืองเมาะตะมะและขอเข้าสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระนารายณ์ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ครอบครัวมอญท่ีอพยพเข้ามาในครั้งนี้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านสามโคก วัดตองปุ และบริเวณคลองคูจาม  โดยทรงแต่งตั้ง
นายครัวมอญท่ีเป็นหัวหน้ามอญ 11 คน ให้มียศศักดิ ์
  คร้ังท่ีห้า สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ (พ.ศ.2275-2301) เกิดสงครามระหว่างมอญกับพม่า มอญอพยพ
เข้ามาหลายครั้งโดยทรงพระราชทานท่ีดินให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ชานพระนครบริเวณบ้านโพธ์ิสามต้น พระองค์ทรงให้ความ
ช่วยเหลือพวกมอญเนื่องมาจากรัชกาลของพระองค์เป็นช่วงท่ีขาดแคลนกําลังคนซึ่งเป็นแรงงานสําคัญในงานราชการและ
งานท่ัวไปท้ังในยามสงบและยามศึกสงคราม 
  ส่วนชาวเขมรถูกกวาดต้อนเข้ามาตั้งแต่เริ่มสถาปนาพระนครศรีอยุธยาและคงอพยพเข้ามาอีกหลายครั้ง ใน
รัชกาลสมเดจ็พระนารายณ์มีชาวเขมรอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรอยุธยาถึง 1,773 คน และยังมีแขกแม่นังกะเบาอพยพ
จากกัมพูชาเข้ามาอีก 773 คน ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระมีชาวกัมพูชาเข้ามาขออาศัยในพระนครโดยได้รับ
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พระราชานุญาตให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ใต้วัดค้างคาว(วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ,2548)  ส่วนชาวลาวนั้นหลักฐานท่ีกล่าวถึงการ
อพยพไม่ชัดเจน สันนิษฐานว่าคงอพยพเข้ามาหลายครั้งและคงมีส่วนหนึ่งท่ีถูกกวาดต้อนเข้ามานอกจากนี้ยังมีชาวพม่าและ
ฉาน ท่ีเป็นท้ังเชลยสงครามและผู้ท่ีอพยพเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร 
  1.8 กลุ่มลูกคร่ึง ชาวพ้ืนเมืองอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มเช้ือชาติผสมซึ่งเกิดจากการอยู่กินระหว่างพ่อค้าต่างชาติกับ
หญิงชาวพ้ืนเมือง คนกลุ่มนี้คงมีจํานวนพอสมควรและพระมหากษัตริย์อยุธยาถือว่าเป็นคนไทย  ดังปรากฏตัวอย่างในสมัย
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองท่ีพนักงานบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือ VOC มีลูกกับหญิงไทยและต้องการให้เด็ก 
ๆ เหล่านี้ได้รับความดูแลอารักขา (Custody) เมื่อพวกเขาออกไปจากพระนครศรีอยุธยาหรืออย่างน้อยต้องการส่งเด็ก
เหล่านี้ไปยังปัตตาเวีย ซึ่งจะทําให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมแบบคริสเตียน  แต่สมเด็จพระเจ้าประสาททอง
ทรงปฎิเสธและอ้างว่าเด็กท่ีเกิดจากพนักงานบริษัท VOC กับหญิงไทยเป็นราษฎรของพระองค์ไม่สามารถเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรได้และต้องอยู่กับมารดาท่ีเป็นคนไทย(วรพร ภู่พงศ์พันธ์ุ, 2542)  สมัยสมเด็จพระนารายณ์หลังจากทํา
สนธิสัญญา พ.ศ. 2207 (ค.ศ.1664) ปรากฏว่าเด็กลูกครึ่งดัชต์ท่ีจะเดินทางไปปัตตาเวียได้ ต้องมีอายุไม่เกิน 6-7 ปี(Han 
Ten Brummelhuis,1978:39)   กลุ่มลูกครึ่งจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของชาวพ้ืนเมือง  เพราะราชสํานักอยุธยาให้ความสําคัญ
กับแรงงานและกําลังคนในราชอาณาจักร   
 2) กลุ่มชาวต่างชาติ  ประกอบไปด้วยพ่อค้าและชาวต่างชาติท่ีเข้ามาตั้งถ่ินฐานอย่างถาวรและช่ัวคราวใน
พระนครศรีอยุธยารวมไปถึงนักบวชท่ีเข้ามาเผยแพร่ศาสนา  ในจดหมายเหตุ  ลา  ลูแบร์ได้กล่าวถึงชนต่างชาติท่ีเข้ามาพ่ึง
พระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์อยุธยาว่ามีถึง  40  ชาติ  โดยลา  ลูแบร์  คิดว่า “เป็นการโอ่ตามแบบชาวชมพูทวีป
อยู่มาก”(ลา ลูแบร์, 2510)  ซึ่งถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วจํานวนชนต่างชาติท่ีมีค่อนข้างมากเช่นนี้อาจจะ
กลายเป็นการนับตามจํานวนภาษาพูดก็เป็นได้  กลุ่มชาวต่างชาติในพระนครศรีอยุธยาเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆกัน
บางพวกเข้ามาเพ่ือทําการค้า  บ้างเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพด้านการเกษตรและประกอบอาชีพอ่ืนๆ บางส่วนเข้ามาเผยแผ่
ศาสนามีบางส่วนท่ีเข้ามาเพ่ือเป็นทหารรับจ้าง  
  2.1)  กลุ่มชาวโคชินไชน่า (เวียดนามตอนใต้) ชาวตังเก๋ีย ชาวอันนัม  ไม่มีหลักฐานกล่าวถึงชนกลุ่มนี้มากนัก  
ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เป็นต้นไป  คนกลุ่มนี้อาศัยอยู่รอบหมู่บ้านฝรั่งเศสนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งบาทหลวง
ฝรั่งเศสนําเข้ามาเผยแพร่ (วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ, 2548)  ใกล้ชุมชนชาวโคชินไชน่ามีตลาดวัดมะพร้าว  ซึ่งมีหลักฐาน
ระบุว่าตั้งอยู่ริมบ้านญวนทะเล (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2550) 
  2.2)  กลุ่มชาวจีน   เป็นกลุ่มชาวต่างชาติ ท่ี เ ข้ามาอยู่ ในพระนครศรีอยุธยาตั้ งแต่ ก่อนการสถาปนา
พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ชาวจีนท่ีเข้ามาอยู่ในพระนครศรีอยุธยามีอยู่หลายกลุ่ม  แต่ส่วนใหญ่มาจากจีนทางใต้  
คือ  กวางตุ้ง  ฝูเจี้ยน  และกวางสี(วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ, 2548)  ชาวจีนในพระนครศรีอยุธยาสามารถตั้งบ้านเรือน
ปะปนกับชาวพ้ืนเมืองได้  สถานท่ีตั้งบ้านเรือนและค้าขายของชาวจีนกระจายอยู่หลายแห่งท้ังในและนอกพระนคร  
บริเวณท่ีมีกลุ่มคนจีนอาศัยอยู่มากคือ  บริเวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองท้ังในและนอกกําแพงพระนคร  ในพระนคร
บริเวณย่านในไก่ต่อกับยา่นสามม้าเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ ่
  นอกจากนี้ชาวจีนยังตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณย่านขนมจีนและย่านวัดน้อยประตูจีน  บริเวณนอกพระนครก็มี
ชาวจีนอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งค้าขายสําคัญ  โดยมีตลาดปากคลองวัดเดิมใต้ศาลเจ้าปูนเท่าก๋ง   เป็นตลาดเอกในท้องน้ํา
หรือตลาดน้ําท่ีมีขนาดใหญ่และมีความสําคัญอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะเมือง  โดยมีศาลเจ้าปูนเท่าก๋ง  ศาลเจ้าจีนท่ี
แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณชุมชนชาวจีนท่ีสําคัญ  บริเวณวัดท่าราบก็เป็นชุมชนชาวจีน  โดยมีบ้านของเจ้าสัวซี  
เศรษฐีชาวจีนบริเวณหน้าบ้านเป็นตลาดวัดท่าราบ  ซึ่งมีตึกแถวยาว  16  ห้อง  2  ช้ัน  ช้ันล่างใช้สําหรับค้าขาย  ช้ันบนใช้
อยู่อาศัย  บริเวณปากคลองขุนละครไชย (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2550) ก็เป็นชุมชนชาวจีนท่ีสําคัญ  
  ชาวจีนเป็นชาวต่างชาติท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในพระนครศรีอยุธยา  โดยได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าและค้าขาย
เจริญรุ่งเรืองท่ีสุด  “เขายอมรับจารีตประเพณีของชาวสยามประกอบกับนิสัยและขนบธรรมเนียมก็คล้ายคลึงกันจึงดู
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เหมือนเขาจะได้รับสิทธิพิเศษและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อๆไป” (ฟรังซัวส์ อังรี ตุรแปง, 2539)กลุ่มชาวจีนเป็นกลุ่มคนท่ีเข้า
มาอาศัยในพระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด และยังคงตั้งรกรากถ่ินฐานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   
  2.3)  กลุ่มแขกมัวร์และมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คนท่ีเรียกรวมว่า “แขกมัวร์” หมายถึงกลุ่มคนท่ีนับ
ถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งหมายเฉพาะชาวอินเดีย  อาหรับ  เตอร์ก  และเปอร์เซีย  การท่ีหลักฐานตะวันตกเรียกรวมว่าพวก
มัวร์  ทําให้แยกออกได้ลําบากว่าหมายถึงชนชาติใด  ตามหลักฐานไทยท่ีพบส่วนใหญ่มักจะเรียกพวกมุสลิมว่า “แขก” เช่น  
แขกมลายู  แขกแม่นังกะเบา  แขกมักกะสัน  แขกชวา  แขกอินเดีย  ซึ่งเป็นกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งใน
พระนครศรีอยุธยาและเมืองมะริด  นอกจากพวกมัวร์แล้วยังมีพวกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมาจากมลายู  ชวา  
ปัตตานี  มักกะสัน  และจาม  ท่ีนับถือศาสนาอิสลามอีกกลุ่มหนึ่งท่ีอาศยัอยู่ในพระนครศรีอยุธย า(วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ, 
2548) 
   การท่ีมีแขกหลายเช้ือชาติอาศัยอยู่ในพระนครศรีอยุธยา  ทําให้การตั้งบ้านเรือนค่อนข้างกระจัดกระจายไป
ตามกลุ่มเช้ือชาติ  ถึงแม้ชุมชนแขกจะมีออกพระจุฬาราชมนตรีทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าชุมชน  แต่ความแตกต่างทางเช้ือชาติ
และนิกายทางศาสนา  ทําให้การรวมเป็นกลุ่มเป็นไปอย่างหลวมๆ  และอยู่ได้เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันบางประการและ
บางช่วงเวลาเท่านั้น(วรพร ภู่พงศ์พันธ์ุ, 2542)    
   ชุมชนของแขกมัวร์  อยู่ในพระนครบริเวณท่ีตั้งชุมชนแขกมัวร์อยู่บริเวณใกล้วัดอําแม่เรียกว่า  บ้านแขกใหญ ่ 
(นิโกลาส์  แชรแวส, 2506) 
   ชุมชนของชาวเปอร์เซีย  ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางใต้ของพระนคร  ริมคลองคูจามฝั่งตะวันตกซึ่งเรียกกันว่า  ทุ่ง
แขก  หรือ  สุเหร่าแขกเฉกอะหมัด (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2550)   บริเวณบ้านท่ากายี  บริเวณบ้านป้อมหัวแหลมเป็นท่ีอยู่
ของแขกเก่าแขกมลายู  ตั้งชุมชนอยู่บริเวณคลองตะเคียน  แขกกลุ่มนี้มีประชากรมากท่ีสุดในหมู่ผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  
นิโกลาร์  แชรแวส  ได้บันทึกไว้ว่า “พวกมลายูมีมากมายเหลือคณานับ” (นิโกลาส์  แชรแวส, 2506) 
   แขกมะกะสัน  หรือพวกมากัสซาร์  เป็นกลุ่มชุมชนท่ีมาจากหมู่เกาะเซลีเบส  ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน  
อพยพเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์และได้รับพระราชทานท่ีดินให้ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเกาะเมือง  โดยตั้งบ้านเรือนอยู่
ใต้ชุมชนแขกมลาย ู
   แขกจาม  อยู่บริเวณบ้านน้ําวนบางกะจะ  บ้านท้ายคู  วัดแก้วฟ้า  และวัดลอดช่อง  แขกตานี  หรือ  แขก
ปตัตานี  ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมวัดลอดช่อง 
  2.4) กลุ่มชาวญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเข้ามาในพระนครศรีอยุธยาช่วงรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร  ชุมชนชาวญี่ปุ่นตั้ง
บ้านเรือนอยู่ภายนอกพระนครทางด้านตะวันออกเฉียงใต ้ ทางทิศตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยาโดยมีหลักฐานใบเบิกร่อง
ประทับตราแสดงท่ีมีข้อความว่า “ชาวญี่ปุ่นท่ีอาศัยอยู่ในแดนสยาม” ซึ่งเป็นใบเบิกร่องประทับตราแดงท่ีเก่าท่ีสุด 
(พ.ศ.2147/ค.ศ.1604) แสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพระนครศรอียุธยาแล้ว (อิชิอิ โยเนโอะ และโยชิกาวะ 
โทชิฮาร,ุ 2542) 
  2.5)  กลุ่มชาวอาร์มีเนีย  เป็นกลุ่มประชาคมต่างด้าว นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์กลุ่มเล็ก ๆ  และไม่
ปรากฏหลักฐานมากนัก  ชาวอาร์มีเนียเป็นพ่อค้าท่ีทําการค้าท้ังทางบกและทางทะเล  มีเครือข่ายการค้านานาชาติของ
ตนเอง  เชอวาลิเยร์  เดอ โชมองต์  กล่าวว่าในพระนครศรีอยุธยามีชาวอาร์มีเนียอยู่ราว  15-16  ครอบครัว  ประกอบ
อาชีพค้าขายและเป็ทหารม้าองครักษ์ของสมเด็จพระนารายณ์  ไม่พบหลักฐานว่ามีหมู่บ้านชาวอาร์มีเนียตั้งอยู่บริเวณใด  
อาจไม่ได้อยู่เป็นหมู่บ้านหรืออาจอยู่รวมกับหมู่บ้านชาวต่างชาติเช้ือชาติอ่ืน (วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ, 2548) 
  2.6)  กลุ่มชาวโปรตุเกส  ชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกท่ีเข้ามาในพระนครศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี 2  มีชาวโปรตุเกสจํานวนมากอพยพเข้ามายังพระนครศรีอยุธยา  ชาวโปรตุเกสท่ีเข้ามาตั้งถ่ินฐานและค้าขาย
ในพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่คือพ่อค้าเอกชน  ทหารระดับต่ํา  และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้เงินเดือนน้อย  ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มีชาวโปรตุเกสจํานวนมากอพยพมาจากมากัสซาร์และได้รับอนุญาตให้ตั้งบ้านเรือนในพระนครศรีอยุธยาได้  
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เนื่องจากอยู่มาเป็นเวลานานและอพยพเข้ามาอีกจึงมีกลุ่มคนเช้ือสายโปรตุเกสและลูกครึ่งหรือเมสทิโซ(Mestizo) จํานวน
มาก  ชุมชนชาวโปรตุเกสตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา  ในแผนท่ีของลาลูแบร์แสดงให้เห็นว่าชุมชน
โปรตุเกสตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนต่างชาติอ่ืนๆ  ทางด้านเหนือเป็นชุมชนชาวจีน  ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาตรงข้าม
กับหมู่บ้านโปรตุเกสเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่น  เยื้องข้ึนไปทางเหนือจากหมู่บ้านญี่ปุ่นเป็นท่ีตั้งสถานีการค้าของฮอลันดา  ด้านใต้
และตะวันตกของชุมชนชาวโปรตุเกสเป็นท่ีตั้งของหมู่บ้านชาวมาเลย์และชาวมากัสซาร์  ด้านตะวันตกเฉียงเหนือเป็นท่ีตั้ง
ชุมชนชาวโคชินไชน่าและพะโค(พิทยะ ศรีวัฒนสาร, 2542) 
  2.7) กลุ่มชาวฮอลันดา  ชาวฮอลันดาเดินทางเข้ามาค้าขายครั้งแรกท่ีปัตตานี  เมื่อพ.ศ.2145 (ค.ศ.1602)  และ
เดินทางเข้ามายังพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.2147  ภายใต้บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา (Verenigde  
Oostindische  Compagnie: VOC) หมู่บ้านชาวฮอลันดาตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก  ห่างจาก
พระนครศรีอยุธยาประมาณ  2  กิโลเมตร  ลงมาทางใต้  ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านญี่ปุ่น  บริษัท VOC  ได้รับพระราชทานท่ีดิน
จากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อ พ.ศ.2177 (ค.ศ.1634)  โดยสร้างสํานักงานและท่ีอยู่ให้ลูกจ้างบริษัทและครอบครัว  
โดยมีหัวหน้าคลังสินค้าของบริษัท VOC  ประจําพระนครศรีอยุธยาเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน (วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ, 2548) 
  2.8) กลุ่มชาวอังกฤษ  พ่อค้าบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ หรือ English East India Company (EIC) เข้า
มาในพระนครศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  โดยนําพระราชสาส์นจากพระเจ้าเจมส์ท่ี 1 มาถวาย
สมด็จพระเจ้าทรงธรรม โดยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพระราชทานตึกหลังหนึ่งให้เป็นท่ีตั้งสถานีการค้าของบริษัทตั้งอยู่
บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยาใกล้กับสถานีการค้าของฮอลันดา (บุษราคัม ช่วงชัย, 2533) 
  2.9) กลุ่มชาวฝร่ังเศส  บาทหลวงชาวฝรั่งเศสเข้ามาในพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. 2205 (ค.ศ.1662) และเข้า
มาอีกครั้งใน พ.ศ.2207 (ค.ศ.1664)  สถานีการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศส (Compagnie Royale  des 
Indes Orientales) เข้ามาภายหลัง  ชุมชนฝรั่งเศสจึงเป็นชุมชนท่ีก่อตั้งโดยบาทหลวง  ประชากรในชุมชนฝรั่งเศสแบ่งได้ 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ส่งเข้ามารับใช้สมเด็จพระนารายณ์มีท้ังทหาร วิศวกรและช่างต่างๆ กลุ่มท่ีเข้ามา
ทํางานให้กับบริษัทและกลุ่มมิชชันนารี  พวกบาทหลวงเป็นผู้นําในการตั้งหมู่บ้านฝรั่งเศสซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่นํ้าเจ้าพระยาด้านใต้ นอกเกาะเมืองใกล้ปากคลองตะเคียนและวัดพุทไธสวรรย์  สมเด็จพระนารายณ์พระราชทานท่ีนา
ให้สร้างโบสถ์ อยู่ริมน้ําติดกับบริเวณท่ีพวกญวนอยู่ เรียกว่า บ้านปลาเห็ด มีโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟและโรงเรียนบ้านเณร  
พ่อค้าชาวฝรั่งเศสท่ีเดินทางเข้ามาภายหลังก็ได้เข้ามาอยู่รวมกัน(วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ, 2548) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการตั้งถ่ินฐานของชาวต่างชาติในพระนครศรีอยุธยา   

ชาวต่างชาติ ท่ีอยู่อาศัย เข้ามาเมื่อ 
ชาวโคชินไชน่า รอบหมู่บ้านฝรั่งเศส  

ตลาดวัดมะพร้าว  
- 

ชาวจีน กระจายอยู่ ท่ั ว ไป ท้ังในและนอกพระนคร  
บริเวณท่ีหนาแน่น คือ บริเวณด้านตะวันออก
ของพระนคร ย่านในไก่ต่อย่านสามม้า 

ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ส ถ า ป น า
พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธาน ี

แขกมัวร ์ ในพระนครใกล้วัดอําแม่มีชุมชนบ้านแขกใหญ ่ - 

เปอร์เซีย ทางใต้ของพระนคร  ริมคลองคูจามฝั่งตะวันตก  
บริ เ วณบ้ าน ท่ากายี และบริ เ วณบ้ านป้อม
หัวแหลม 

- 

แขกมลาย ู บริเวณคลองตะเคียน - 

แขกมะกะสันพวกมากัสซาร ์ นอกเกาะเมืองใต้ชุมชนแขกมลาย ู สมัยสมเด็จพระนารายณ ์
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ตารางท่ี 1 แสดงการตั้งถ่ินฐานของชาวต่างชาติในพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

ชาวต่างชาติ ท่ีอยู่อาศัย เข้ามาเมื่อ 
แขกจาม บ้านน้ําวนบางกะจะ  บ้านท้ายคู วัดแก้วฟ้า  วัด

ลอดช่อง 
- 

แขกตาน ี ริมวัดแก้วฟ้า - 

ชาวญี่ปุ่น นอกพระนครทางด้านตะวันออกเฉียงใต้  ทางทิศ
ตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา 

สมัยสมเด็จพระนเรศวร 
 

โปรตุเกส บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 
 

ฮอลันดา ริ ม แ ม่ น้ํ า เ จ้ า พ ร ะ ย า ฝั่ ง ต ะ วั น อ อ ก ห่ า ง จ า ก
พระนครศรีอยุธยาประมาณ 2  กิโลเมตรลงมาทางใต ้

พ.ศ. 2417 

อังกฤษ ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาใกล้สถานีการค้าของฮอลันดา สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  
 

ฝรั่งเศส ริมแม่น้ําเจ้าพระยาด้านใต้  นอกเกาะเมือง  ใกล้ปาก
คลองตะเคียนและวัดพุทไธสวรรย ์

พ.ศ. 2205 

 
   พระมหากษัตริย์อยุธยาทรงต้อนรับกลุ่มชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามายังพระนครศรีอยุธยา  ชาวต่างชาติมี
ความรู้ความสามารถด้านการค้าและช่วยให้การค้าของพระนครศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรือง  ราชสํานักอยุธยาสนับสนุนให้
ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองพระนครศรีอยุธยา  ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในพระนครศรีอยุธยาจะอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มเช้ือชาติแต่ละชาติมีเขตอยู่ท่ีอาศัยของตนแตกต่างกันออกไป  อาณาเขตท่ีอยู่อาศัยของชาวต่างชาติจะอยู่นอกพระ
นคร  ยกเว้นชาวจีนกับชาวแขกได้รับอนุญาตให้อยู่ภายในพระนครได้เพราะเป็นชาติแรกๆ ท่ีเข้ามายังพระนครศรีอยุธยา  
บริเวณท่ีอยู่อาศัยของชาวต่างชาตินั้นชาวสยามเรียกว่าบ้าน “บ้าน” (Ban)  ชาวโปรตุเกสเรียกว่า “ค่าย” (Champ)  แต่
ชาติจะเลือกหัวหน้าหรือนายข้ึนเพ่ือดูแลคนในชาติและติดต่อกับทางราชการ 
   ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาอยู่ในพระนครศรีอยุธยามีเป็นจํานวนมาก  ชาวต่างชาติได้แต่งงานอยู่กินกับชาวพ้ืนเมือง
หรือชาวต่างชาติอ่ืนจึงเกิดลูกครึ่งข้ึนเป็นจํานวนมากในพระนครศรีอยุธยา  และกลุ่มชาวต่างชาติและกลุ่มลูกครึ่งเป็นผู้ท่ี
สามารถประกอบกิจกรรมการค้าท่ีหลากหลายโดยมีความสามารถเฉพาะด้านท่ีคนพ้ืนเมืองไม่ถนัดและยังมีฝีมือด้านการ
ช่างเฉพาะเช้ือชาติท่ีสืบทอดกันมา  ราชสํานักอยุธยาเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในการดําเนิน
กิจกรรมการค้าและชาวต่างชาติสามารถเข้าไปมีบทบาททางการเมืองได้โดยการเป็นขุนนางฝ่ายชํานาญการ  การท่ี
ชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับระบบราชการของพระนครศรีอยุธยาได้น้ัน  นอกจากจะเป็นไปตามความพอ     พระ
ราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์แล้ว  ระบบมูลนายไพร่ซึ่งเป็นกรอบการควบคุมโครงสร้างทางสังคมก็เป็นปัจจัยสนับสนุนท่ี
สําคัญ  ความสัมพันธ์และพันธะหน้าท่ีในระบบมูลนาย-ไพร่  ไม่เอ้ือต่อเศรษฐกิจการค้าในสังคมเมืองท่ีต้องการ
ผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน  ซึ่งเป็นความจําเป็นท่ีทําให้ชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนอยู่ในระบบราชการของพระนครศรีอยุธยา  
เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในสังคมอยุธยาแล้ว ก็ย่อมมีปฏิสัมพันธ์กับชาวพ้ืนเมือง ชาวต่างชาติบางส่วนได้
เข้าไปรับใช้ราชสํานักเป็นขุนนาง เป็นพ่อค้าของพระมหากษัตริย์ เป็นทหารรับจ้าง ชาวต่างชาติบางส่วนเข้ามาเผยแผร่
ศาสนา บ้างเข้ามาค้าขาย บ้างเข้ามาตั้งรกรากในเมืองพระนครศรีอยุธยาบ้างก็เข้ามาเพียงเพ่ือรอเวลาเดินทางไปยังดิน
แคนอ่ืน ๆ  
   การท่ีมีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายและอยู่อาศัยร่วมกับชาวพ้ืนเมืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมความ
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เป็นชุมชนเมืองให้กับพระนครศรีอยุธยา นอกเหนือจากปัจจัยอ่ืนๆ อันได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมต่อการเป็นเมือง
ท่าการค้า และบทบาทความเป็นเมืองท่าการค้า คําว่า “ชุมชนเมือง” ในท่ีนี้หมายถึง  ชุมชนท่ีมีฐานะเป็นศูนย์กลางของ
สังคม มีชนช้ันทางสังคม ทําให้มีโครงสร้างท่ีซับซ้อน มีการจัดระเบียบภายใน และมีการเกณฑ์แรงงาน ประกอบกับ
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าการค้าเป็นแหล่งรวมพ่อค้าจากนานาชาติท่ีเข้ามาติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและเข้ามา
อยู่อาศัยตั้งรกรากเป็นชุมชนชาวต่างชาติในเมืองพระนครศรีอยุธยา  โดยอาศัยอยู่ร่วมกับชาวพ้ืนเมืองมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ท้ังในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมซึ่งราชสํานักอยุธยามีกลไกในการควบคุมกําลังท้ังคนพ้ืนเมืองและคนต่างชาติให้
อยู่ร่วมกันได้  สังคมเมืองพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นพหุสังคม  สังคมท่ีมีความหลากหลายท้ังในเรื่องของกลุ่มคน  เช้ือชาติ  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
  ในเมืองการค้าย่อมมีกลุ่มคนหลากหลายเช้ือชาติเข้ามาอาศัย เมืองพระนครศรีอยุธยาก็เช่นเดียวกัน มีชาวต่างชติ
อาศัยอยู่ปะปนกับชาวพ้ืนเมือง สังคมอยุธยาเป็นสังคมเปิดผู้คนจํานวนมากท่ีมีความแตกต่างทางชาติพันธ์ุอยู่ร่วมกัน เป็น
ลักษณะของสังคมนานาชาติท่ีผู้คนต่างชาติต่างภาษาอยู่ร่วมกัน เกิดการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เกิดการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ในการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นอกจากให้ความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจแล้ว  
การศึกษาประวัติศาสตร์สังคมก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน สังคมอยุธยาเป็นสังคมนานาชาติท่ีมีคนหลากเช้ือชาติ หลาย
ศาสนาอยู่ร่วมกัน ในปัจจุบันเห็นได้ว่าในจังหวัดพระนครศรอียุธยามีท้ังวัดวาอาราม มัสยิด และโบสถ์คริสต์อยู่รวมกันเป็น
สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสืบเนื่องจากอดีตในการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยน ผสมผสานทางวัฒนธรรม เกิด
การยอมรับในความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม  ถึงแม้จะมีความแตกต่างทางศาสนาแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยได้ สังคมอยุธยาท้ังในอดีตและปัจจุบันเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคมสมานฉันท์ท่ีอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขท่ีสังคม
หรือชุมชนอ่ืนน่าจะนําไปเป็นแบบอย่างในการจัดการสังคมหรือชุมชน  
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สตรีไทยกับการประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 6 
Thai Women's Career in the Reign of King Rama V - King Rama VI. 
 
อาจารย์ปิยะนาถ   อังควาณิชกุล 
ภาควิชาประวัติศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทคัดย่อ 

สถานภาพสตรีไทยในสมัยจารีต (ก่อนการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) สตรี

ยังไม่มีเสรีภาพในชีวิตของตนเองมากนัก ก่อนแต่งงานเป็นสมบัติและอยู่ในความดูแลของบิดามารดา เมื่อแต่งงานแล้วก็

เป็นสมบัติและอยู่ในความดูแลของผู้เป็นสามี ดังนั้นภาระหน้าท่ีของสตรีไทยในสมัยจารีต คือการปรนนิบัติพ่อแม่ สามี และ

ดูแลงานบ้านงานเรือน แต่ถ้าเป็นสตรีสามัญชนจะต้องประกอบอาชีพด้วย อาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง เนื่องจากสตรี

ในสมัยจารีตนั้นไม่มีโอกาสในการได้รับการศึกษา อาชีพดังกล่าว ได้แก่ ทําไร่ ทํานา ทอผ้า รวมไปถึงการค้าขาย  

เมื่อเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ สยามเร่งปรับเปลี่ยนประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) การปฏิรูปประเทศและปรับเปลี่ยนโครงสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5)  มีต่อเนือ่งไปถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) เป็นผลให้สถานภาพ

สตรีในสมัยนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ความคาดหวังกับความสามารถของสตรีในยุคนี้มีมากข้ึน นอกจากจะ

ดูแลบ้านเรือนตามเดิมแล้ว ยังต้องเป็นผู้รอบรู้วัฒนธรรมตะวันตกและปรับเปลีย่นในวิถีชีวิตประจําวันได้ สังคมเริ่มยอมรับ

ให้สตรีเปิดตัวเข้าสู่สังคมขนาดใหญ่ได้มากข้ึน ในขณะท่ีสตรีช้ันสูงต้องรู้จักการเข้าสมาคมกับชาวตะวันตก สตรีสามัญชนก็

ไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวมากเหมือนสมัยก่อนสําหรับสตรีตามหัวเมืองโดยเฉพาะหัวเมืองเหนือ  มีผู้ประกอบอาชีพค้าขาย

เพ่ิมข้ึนอีกท้ังยังมีลูกค้าท้ังชาวสยามและชาวต่างชาติ สําหรับสตรีในกรุงเทพฯ สตรีท่ีเป็นลูกขุนนาง ข้าราชการ ได้รับการ

ส่งเสริมทางการศึกษาให้มาเล่าเรียนท้ังโรงเรียนมิชชันนารีและโรงเรียนท่ีจัดตั้งโดยหลวง ลูกสาวสามัญชนและพ่อค้าท่ี

พอจะมีฐานะบางคนได้ถูกส่งเข้ามาเรียนในโรงเรียนดังกล่าว  จนกระท่ังจํานวนสตรีท่ีได้รับการศึกษาค่อยๆ ขยายจํานวน

มากข้ึน ทําให้เกิดกลุ่มสตรีช้ันกลาง กลุ่มสตรีช้ันกลางเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาก็ได้ประกอบอาชีพท่ีสังคมกําลังต้องการ นั่น

คืออาชีพ ครู และพยาบาล ตามการขยายตัวของการศึกษาของสตรีในสมัยนั้น ส่วนสตรีสามัญชนบางกลุ่มยังคงอาชีพเดิม 

คือการรับจ้าง ทําไร่ ทํานา ทอผ้า หาบของ นางรํา นางละคร แต่สําหรับสตรีสามัญชนท่ีเข้ารีตหรือมีโอกาสเรียนรู้จากพวก

มิชชันนารี ได้รับความรู้ในอาชีพใหม่ คือ การเย็บผ้าสําเร็จรูป และท้ายท่ีสุดอาชีพนี้จะพัฒนาไปสู่การทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมจนเกิดอาชีพสาวโรงงานข้ึนในสังคมไทย 

คําสําคัญ: การประกอบอาชีพของสตรีไทย, สตรีไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 6 
 

Abstract 

In the traditional period (Before the reformation in King Rama V period), Thai women had less  
freedom.  Before their marriage, they depended on their parents. When they married, they depended 
on their husbands.Their duty was to serve their family and took care of their houses.  However, 
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common women had to pursue a career such as farmer, weaver, laborer and merchant which did not 
require any skill as they had no chance for education. 

In  Modernization Period of Rattanakosin era, since the reign of King Mongkut (King Rama IV)  
up to the reign of King  Vajiravudh (King Rama VI).  The status of Thai women changed a lot . This 
increased expectations of the ability of Thai women. They should learn more about western culture 
and modified their daily life. Their status was wildly accepted in the society. Common women could 
go out and communicate with the outside world. For women outside Bangkok especially in Northern 
towns, they were in trading business. In Bangkok, women who were daughters of nobles and daughters 
of merchants, they had chance to study in missionary or government schools. When women became 
more educated, they became middle-class people. They had new career that matched society’s need 
such as teachers and nurses. However, the common women still continued in farming, dancing, 
weaving and theatre-acting. Christian Thai women learned sewing clothes from missionaries. This 
rendered them a new career which later developed to factory made cloth. 

Keywords:ThaiWomen's Career, Thai Women in the Reign of King Rama V - King Rama VI. 
 
บทนํา 

บทความเรื่อง สตรีไทยกับการประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 6 เน้นการศึกษาจากเอกสาร
ชาวตะวันตกท่ีบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับประเทศสยาม มีเอกสารหลายฉบับน่าสนใจและให้มุมมองเก่ียวกับสตรีไทย
เปรียบเสมือนงานบันทึกประวัติศาสตร์สังคมไทย ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเอกสารจากบันทึกของชาวตะวันตกท่ีได้เดินทางเข้า
มาตั้งแต่ก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ชาวตะวันตกเหล่านี้เข้ามาในสถานภาพท่ีหลากหลาย มีท้ังท่ีเดินทางมาเพ่ือค้าขาย เผยแผ่คริสต์ศาสนา เจริญสัมพันธไมตรี 
ราชทูต นักธรรมชาติวิทยา แพทย์ ทหาร ตลอดจนนักท่องเท่ียว บุคคลเหล่านี้ได้บันทึกสภาพบ้านเมืองสยามในสมัย
รัตนโกสินทร์ วิถีชีวิตผู้คน การแต่งกาย ชีวิตความเป็นอยู่สถานภาพของสตรีไทย รวมถึงอาชีพของสตรีไทยซึ่งถือว่าผู้บันทึก
มีความละเอียดในการบันทึกสภาพวิถีชีวิตท้ังสตรีท่ีอยู่ในพระนครและตามหัวเมือง ซึ่งมีอาชีพท้ังท่ีคล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกัน งานบันทึกของชาวตะวันตกเหล่านี้มีท้ังการบันทึกอย่างตรงไปตรงมาตามสภาพท่ีตนมองเห็น  

นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ศึกษาวิถีชีวิตของสตรีไทยผ่านวรรณกรรมไทยในสมัยต่างๆ การบรรยายสภาพวิถีชีวิตผู้คน
ในวรรณกรรมทําให้ทราบถึงอาชีพของสตรีไทยโดยเฉพาะสตรีสามัญชน อันเนื่องจากสตรีช้ันสูงในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 5 – 
รัชกาลท่ี 6 ยังไม่ได้เข้าสู่การประกอบอาชีพเท่าไร แต่เป็นสมัยท่ีสตรีได้เริ่มรับการศึกษาตามแบบตะวันตก อาจมีการสอน
งานอาชีพโดยมิชชันนารีบ้าง อาชีพของสตรีสามัญชนในพระนครและหัวเมืองมีอาชีพท่ีมีความหลากหลายตามความถนัด
และน่าสนใจ การพัฒนาประเทศทําให้เกิดสตรีช้ันกลาง สตรีเหล่านี้ได้ประกอบอาชีพ ได้แก่ ครู พยาบาล และประกอบ
ธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษามูลเหตุในการประกอบอาชีพของสตรีไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 6 
 2. เพ่ือศึกษาการประกอบอาชีพของสตรีไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 6 

3. เพ่ือศึกษาบทบาทของสตรีทางเศรษฐกิจจากการประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 6 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  (historical approach)  ในรูปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (analytical description) โดยการศึกษาจากเอกสาร (documentary research) และบันทึกของชาวตะวันตก
หลายฉบับท่ีได้เดินทางเข้ามาตั้งแต่ก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  งานวรรณกรรมร่วมสมัยและวิทยานิพนธ์เก่ียวกับสตรีศึกษา 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บทความวิจัยนี้ได้ศึกษาจากเอกสารบันทึกของชาวตะวันตก ได้แก่ ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์ (Jean-Baptiste 
Pallegoix) เซอร์จอห์น เบาว์ริง (Sir John Bowring) มัลคอล์ม สมิธ (Malcolm Smith) หรือหมอสมิธ อเล็กซานเดอร์  
อังรี มูโอต์ (Alexander Henri Mouhot) จอร์จ วินด์เซอร์ เอิร์ล (George Windsor Earl) คาร์ล บ็อค (Carl Bock) ลิ
ลเลียน จอห์นสัน เคอร์ติส (Lillian Johnson Curtis) และแม็กซ์เวล ซอมเมอร์วิลล์ (Maxwell Sommerville) งาน
วรรณกรรมท่ีบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้แก่ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศ
ภูเขาทอง นิราศเมืองเพชรโคลงนิราศเมืองสุพรรณ  

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังนี ้

ลําพรรณ น่วมบุญลือ. (2519).  งานวิจัยเรื่องสิทธิและหน้าท่ีของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. 
งายวิจัยนี้นําเสนอให้เห็นถึงสิทธิและหน้าท่ีของสตรีผ่านทางกฎหมายท่ีสําคัญ คือ พระอัยการลักษณะผัวเมียในกฎหมาย
ตราสามดวง ได้อธิบายถึงความเสียเปรียบของสตรีไทยโดยผ่านความเช่ือทางศาสนาทางคัมภีร์ธรรมศาสตร์  การแบ่งชนช้ัน
ของสตรีตามระบบศักดินาทําให้เกิดการเสียเปรียบของสตรี มาจนถึงการแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับสิทธิสตรีในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิทธิของสตร ี

 เปรมสิรี  ชวนไชยสิทธ์ิ. (2539).  งานวิจัยเรื่อง ผู้หญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456 – 2479.งานวิจัยนี้มุ่ง
เสนอแนวความคิดเก่ียวกับสถานภาพของสตรีไทยทางด้านอาชีพครูในอดีต ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการปฏิรูปทางการศึกษา การ
ขยายตัวของการศึกษาในสมัยปฏิรูปประเทศมีผลทําให้สตรีมีโอกาสได้รับการศึกษามากข้ึน เป็นพ้ืนฐานท่ีทําให้เกิดความ
ต้องการครูผู้หญิง  

ผลการวิจัย 

 นับตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สถานภาพของสตรีไทยซึ่งแบ่งตามสภาพชนช้ัน มีสตรี

ไทย 2 กลุ่ม ได้แก่ สตรีช้ันสูง และสตรีสามัญชน สตรีช้ันสูงมีชีวิตอยู่ในราชสํานักหรืออยู่ในชนช้ันผู้ปกครอง ได้รับ

การศึกษาในอักขรวิธี งานแม่เรือน งานประดิษฐ์ เย็บปักถักร้อย และการทําอาหาร แต่ไม่ต้องประกอบอาชีพ ในขณะท่ีสตรี

สามัญชนไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา มีเพียงการถ่ายทอดความรู้จากสตรีผู้ใหญ่ในครอบครัว ซึ่งเป็นการสอนงานบ้านงาน

เรือนเท่านั้น ถ้าเป็นสตรีสามัญชนท่ีมีฐานะดี ก็อาจไม่ต้องประกอบอาชีพเช่นกัน แต่สําหรับสตรีสามัญชนท่ีเป็นสตรีระดับ

ล่างเช่นไพร่ สตรีเหล่านั้นจะต้องประกอบอาชีพ  

อาชีพท่ีปรากฏหลักฐานของสตรีสามัญชนสมัยจารีต ได้แก่ ค้าขาย (แม่ค้า) ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง งาน

หตัถกรรม ทอผ้า  อาชีพท่ีปรากฏหลักฐานมากท่ีสุด คือ อาชีพค้าขาย พบได้ท้ังในพระนครและหัวเมือง ท้ังหัวเมืองเหนือ 

หัวเมืองตะวันออก หัวเมืองใต้ ผลงานของสุนทรภู่หรือพระสุนทรโวหารซึ่งเป็นกวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้พรรณา

ถึงสตรีท่ีเป็นแม่ค้าตามหัวเมืองต่างๆ อยู่หลายผลงาน ได้แก่ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง นิราศเมือง

เพชร โคลงนิราศสุพรรณ ในงานของสุนทรภู่ได้เล่าถึงแม่ค้าแขวงเมืองนนทบุรี เมืองแกลง เมืองนครปฐม เมืองสุพรรณบุรี 
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เมืองเพชรบุรี ส่วนใหญ่เป็นการพรรณาถึงการต้องดิ้นรนทํามาหากินของสตรีสามัญชนตามหัวเมือง สะท้อนภาพการเป็น

แรงงานของไพร่หญิงในสังคมสมัยนั้นว่า เมื่อผู้ชายต้องไปเกณฑ์แรงงาน ผู้หญิงจึงต้องรับผิดชอบครอบครัวแทน สินค้าท่ี

แม่ค้านํามาขายมีหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นอาหารในท้องถ่ิน ดังปรากฏในนิราศเมืองเพชร สุนทรภู่ได้พรรณนาถึงสิ่งของท่ี

นํามาขายจนแม่ค้าท่ีแม่กลองได้เงินกําไรมาก ดังนี ้

  “ขายสําเร็จเป็ดไก่ท้ังไข่พอก  กระเบนกระบอกปลาทูท้ังปูหอย 

ลูกค้ารับนับกันเป็นพันร้อย  ปลาเล็กน้อยขมงโกรยโกยกระบุง 

นางแม่ค้าปลาเค็มก็เต็มสวย  กําไรรวยรวมประจบจนครบถุง 

บ้างเหน็บท้องป่องปุ่ยตุ่ยตุ่ยตุง ต่างบํารุงรูปรา่งสําอางตา ฯ” 

นอกจากการประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงคนในครอบครัวแล้ว สตรีสามัญชนยังมีภาระการส่งส่วยให้หลวง ดัง

ตัวอย่างท่ีสุนทรภู่ได้กล่าวถึงบทบาทของสตรีในระบบไพร่ต้องส่งส่วยเข้ามายังกรุงเทพฯ ในนิราศเมืองแกลงได้พรรณนาถึง

สตรีท่ีบ้านแกลงกําลังสานเสื่อเพ่ือส่งส่วยให้หลวง ดังนี ้

“ถึงศาลเจ้าอ่าวสมุทรท่ีสุดหาด  เลียบลีลาศข้ึนตามช่องท่ีคลองขวาง 

ถึงบ้านแกลงลัดบ้านไปย่านกลาง  เห็นฝูงนางสานเสื่อนั้นเหลือใจ 

แต่ปากพลอดมือสอดขยุกขยิก  จนมือหงิกงอแงไม่แบได ้

เป็นส่วยบ้านสานส่งเข้ากรุงไกร  เด็กผู้ใหญ่ทําเป็นไม่เว้นคน” 

 นอกจากอาชีพค้าขายแล้ว อาชีพท่ีสุนทรภู่ได้พรรณนาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน คือ อาชีพประมง ซึ่งมักเป็นการ

ช่วยกันประกอบอาชีพระหว่างสามีภรรยาดังปรากฏในโคลงนิราศสุพรรณถึงวิถีชีวิตของชาวบางระกํา (ปัจจุบันคือ อ.บาง

เลน จ.นครปฐม) และชาวบ้านย่านยาว (คือ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีในปัจจุบัน) ดังนี ้

  “๏   นาวาคลาเคลื่อนคล้อย   ลอยลํา 

ล่วงย่านบ้านบางรกํา   รกไม ้

สาวหนุ่มสุ่ม(1)ซ่อน(2) ทํา   แทงพวก   ชมวก(3) แฮ 

ปลาติดปลิดปลดได ้   ดุกด้องช่อนชโด ฯ” 

       “๏   ย่านซื่อช่ือว่าบ้าน   ย่านยาว 

เหนแต่ชุมนุมลาว    ล่อนโล่ง 

ลากอวนส่วนหนุ่มสาว   เสียงแซ่   แม่เอย 

เท่า(4) แก่แลโล้งโต้ง    ต่างหล้อน(5) ห่อนอายฯ” 

หมายเหตุ ;(1) สุ่ม=ซุ่ม (2) ฉบับเขยีนสมุดฝร่ังว่า “สาวหนุ่มสุ่มส้อนทํา แทงพวก ฉมวกแฮ” น่าจะถูกต้องเพราะสุ่มส้อนและฉมวก 
แต่ละอยา่งเป็นเคร่ืองมือจับและแทงสัตว์น้ํา (ปลา)  (3) ชมวก=ฉมวก (4) เท่า=เฒ่า (5) หล้อน=ล่อน=ล่อนจ้อน 
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เมื่อเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ปรับปรุงประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) ฌัง-

บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์ (Jean-Baptiste Pallegoix)บาทหลวงคาทอลิกชาวฝรั่งเศสผู้ดํารงตําแหน่งมุขนายกมิซซังแห่งมัลโลส์ 

(Evêque de Mallos) และมีอํานาจปกครองเขตมิซซังสยาม ได้เรียบเรียงหนังสือเก่ียวกับสยามไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสช่ือ 

Description du Royaume Thai ou Siam ข้ึนใน พ.ศ. 2397  ได้บรรยายวิถีชีวิตของสตรีสามัญชนซึ่งยังไม่เปลี่ยนแปลง

ไปจากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปาลเลกัวซ์ได้กล่าวถึงสตรีเมืองทุ่งใหญ่ (ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองจันทบุรี) ว่ามี

พลเมืองจํานวนมากเป็นแม่ค้า ปาลเลกัวซ์ได้แสดงข้อมูลให้เห็นว่าสตรีไทยได้รับการศึกษาเฉพาะงานแม่บ้านแม่เรือน ได้แก่ 

การทําอาหาร ขนม มวนบุหรี่ และจีบพลู ภาระหน้าท่ีของสตรีสามัญชน คือ หาฟืน ผัก ตักน้ํา ช่วยงานต่าง ๆ ของบิดา

มารดา ตักบาตร ฯลฯ ส่วนการประกอบอาชีพของพวกเธอ ได้แก่ การเป็นช่างทอ สานเสื่อ และพายเรือค้าขายปาลเลกัวซ์

ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตของสตรีคริสตังในสยามท่ีสะท้อนถึงอาชีพของสตรีท่ีหลากหลายและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบใน

ครอบครัวว่า        “... ส่วนพวกผู้หญิง โดยท่ัวไปก็เลีย้งหมู และเลี้ยงเป็นจํานวนมากเสียด้วย ส่วนใหญ่ทําขนมหวานชนิด

ต่างๆ บ้างก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ บ้างก็เลี้ยงตัวไหม บ้างก็สานเสื่อ, ทอผ้าพ้ืนและผ้าไหม บางคนก็ลงเรือทําการค้าขายโดยวิธี

เอาผลไม้, ขนม, ยาสูบ ฯลฯ ไปแลกข้าวกับปลา ...” 

บันทึกของเซอร์จอห์น เบาว์ริง (Sir John Bowring) ข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจําฮ่องกงในฐานะราชทูตผู้เข้ามา
เยือนสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพ.ศ. 2398 ได้กล่าวถึงสถานภาพของสตรีไทยว่าเป็นไป
ตามการได้รับโอกาสในการศึกษาเซอร์จอห์น เบาว์ริง ได้กล่าวว่า“…การศึกษาของสตรีถูกละเลยมากยิ่งกว่าในประเทศ
สยาม มีสตรีเพียงไม่ก่ีคนท่ีสามารถจะอ่านหรือเขียนได้ อย่างไรก็ตาม ในการจัดแสดงละครท่ีอยู่ในพระราชวังนั้น สตรีผู้
หนึ่งเป็นผู้บอกบทและพลิกหน้ากระดาษต้นฉบับบทละครท่ีกําลังแสดงอยู่ด้วยความกระตือรือร้นอย่างยิ่ง พวกเธอหลายคน
ได้เรียนดนตรี และบรรดาภรรยากับนางบําเรอของพวกขุนนางก็มักจะมีส่วนในการขับร้องและการบรรเลงดนตรีเพ่ือสร้าง
ความบันเทิงให้กับบรรดาเจ้านายของพวกเธอและอาคันตุกะของพวกเขา พวกเธอบางคนได้ฝึกฝนศิลปะในการเย็บปักถัก
ร้อยทําพวงมาลัยและทําเครื่องตกแต่งอ่ืนๆ ด้วยดอกไม้เพ่ือประดับประดาบ้านเรือน และเตรียมขนมหวานกับอาหารอัน
โอชะสําหรับโต๊ะอาหาร ...” 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) มีชาวตะวันตกท่ีเดินทางเข้ามาด้วยภาระหน้าท่ีท่ี
แตกต่างกัน ท้ังนักการทูต มิชชันนารี นักสํารวจ นักวิชาการ และพ่อค้า พวกเขาได้ทําการบันทึกการดํารงชีวิตของสตรีไทย
ท้ังสตรีช้ันสูงและสตรีสามัญชน สําหรับสตรีสามัญชนนั้นอาชีพท่ีมีการกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ค้าขายหรือแม่ค้า ทําไร่
นา ไร่สวน เลี้ยงสัตว์ การทอผ้า และการทอเสื่อจักสาน  การค้าขายมีท้ังตลาดทางบกและตลาดทางน้ํา ซึ่งเป็นสภาพท่ีพบ
เห็นได้ท้ังในกรุงเทพฯ และหัวเมือง  คาร์ล บ็อค(Carl Bock) นักธรรมศาสตร์วิทยาชาวนอร์เวย์ ได้บรรยายบรรยากาศ
ตลาดในเมืองเชียงใหม่ยามเช้าว่า     “… ภาพชีวิตประจําวันท่ีน่าดูในเมืองก็คือตลาด ... ตามสองฟากถนนใหญ่มีผู้หญิงท่ี
นําของจากริมฝั่งน้ําและจากตําบลใกล้เคียงมานั่งขายเรียงกันอยู่เต็ม ผู้หญิงท่ีนี่ค้าขายเก่งเหมือนกับผู้หญิงในเกาะบาลี ... 
ของท่ีขายส่วนมากก็เป็นพวกอาหาร ผลไม้ ผัก ยาสูบ หมาก ปูน ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลาร้า ... เนื้อควายและหนังควายเป็น
แผ่นๆ ... ตัวแมลงแกลบ ... เห็ด ... ข้ีผึ้ง เทียนไข หม้อดิน โอ่ง คนโทน้ํา และมดีอกไม้ขายมากมายจนชาวปารีสคงจะอิจฉา
ทีเดียว ข้างหลังแถวแม่ค้าพวกนี้ก็มีร้านแผงลอย มีพวกจีนและพม่าปนอยู่บ้าง ...”จอร์จ วินด์เซอร์ เอิร์ล (George 
Windsor Earl) พ่อค้าชาวอังกฤษได้กล่าวถึงเรือนแพตลาดน้ําของสตรีกรุงเทพฯ ซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตริมน้ําของคนภาค
กลางและแสดงถึงการปรับตัวโดยการใช้เรือนแพทําการค้าว่า  “... ผู้คนท่ีอาศัยในเรือนแพกําลังเปิดบานพับท่ีคล้าย
หน้าต่าง ซึ่งเมื่อเปิดออกแล้วเนื้อท่ีของแพตรงนั้น จะกลายเป็นหน้าร้านซึ่งมีสินค้าวางขายอยู่หลายชนิด เช่น ถ้วยโถโอชาม 
ผ้าดิบมีลาย ร่มกระดาษ เนื้อหวาน หม้อ กะทะ เป็นต้น ของเหล่านี้วางขายในลักษณะท่ีเชิญชวนให้ผู้ผ่านไปมาอยากซื้อ 
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คนขายในเรือนแพทุกคนล้วนเป็นผู้หญิง ส่วนผู้ชายหากไม่น่ังบนพ้ืนเพ่ือสูบบุหรี่ ก็กําลังเตรียมตัวจะออกเรือ…”คาร์ล บ็อค 
กล่าวถึงความชํานาญในการต่อรองทางการค้าของสตรีริมแม่นํ้าเจ้าพระยาว่า “... เป็นตลาดลอยน้ํา มีเรือประมาณ 10 กว่า
ลําพายไปมา แต่ละลํามีผู้หญิงคนหนึ่งหรือสองคน ส่วนมากสวมเสื้อทรงกระบอกสีขาวไม่คลุมหน้าแต่สวมงอบเป็นคนพาย
หรือแจวส่งเสียงเจื้อยแจ้วได้ยินท่ัวไป ต่อรองราคากับพวกลูกค้าและบอกขายผลไม้ ผัก ฟืน และสินค้าจากชนบทของตน 
...” ในเรื่องของสินค้าท่ีนํามาขาย มีอาหาร ผลไม้ สินค้าต่างเมือง และของป่า คาร์ล บ็อคได้สํารวจของป่าท่ีสตรีไปหามา 
เล่าว่า “... ข้าพเจ้าเห็นพวกผู้หญิงเดินกลับมาจากป่า ข้าพเจ้าอยากทราบว่าในกระจาดของเขามีอะไรบ้าง ... ส่วนใหญ่เป็น
กบ เห็ด แมงดานา ...หอยน้ําจืดตัวใหญ่ ... รากไม้บางชนิด ... และแมงมุมชนิดหนึ่ง...” 

นอกจากอาชีพท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีอาชีพอ่ืนๆ คือ การทอเสื่อจักสาน คาร์ล บ็อคได้กล่าวถึงการทอเสื่อของสตรี

เมืองกาญจนบุรีและอาชีพนายท่าเรือ หรือท่ีเอ็ดน่า บรูเนอร์ บัลค์ลีย์ มิชชันนารีสตรีชาวอเมริกัน  เรียกว่า ผู้จัดการเรือ  

“... เรามองเห็นผู้จัดการเรือข้ามฝาก เธอเป็นหญิงสูงอายุชาวพ้ืนเมือง มีฟันสีดําซึ่งเป็นผลจากการเคียว บีเทิล นัท (หมาก) 

มาตลอดชีวิต เธอแต่งกายแบบผู้หญิงตามตลาดท่ัวไป คือห่มผ้าแถบและสวม ผ้านุ่ง (โจงกระเบน) เมื่อมิสเตอร์ชไนเดอร์วาง

เหรียญทองแดงสองสามเหรียญลงบนโต๊ะ เธอก็ทําเสียงบางอย่างในลําคอ และกรีดเสียงแหลมร้องเรียกคนเรือท่ีอยู่ทางอีก

ฟากหนึ่งของแม่นํ้า ...” 

ส่วนสตรีช้ันสูงนั้นชาวตะวันตกส่วนใหญ่ได้บันทึกในทางเดียวกันถึงสตรีช้ันสูงว่ามีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย ไม่

ต้องประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ยุ่งอยู่กับการละครและงานฝีมือ ตามท่ีปาลเลกัวซ์ได้กล่าวถึงสตรีช้ันสูงท่ีเล่นดนตรีซึ่งแสดงถึง

วัฒนธรรมของชนช้ันสูงว่า  “... ตะเข้ เป็นเครื่องดนตรีท่ีแปลกมาก เป็นกีตาร์ยาวใช้สายลวดโลหะวางอยู่กับพ้ืน แล้ว

สุภาพสตรีของบรรดาเจ้านายใช้เล็บปลอม สวมดีดทําเสียงได้ดังและไพเราะสําคัญ...” และบทบาทของสตรีกับการละคร 

แม็กซ์เวล ซอมเมอร์วิลล์ (Maxwell Sommerville) ศาสตราจารย์ทางด้านการเจียระไนอัญมณีจากมหาวิทยาลัย

เพนซิลวาเนีย (University of Pennsylvania) สหรัฐอเมริกา กล่าวถึงโรงละครในกรุงเทพฯ ใช้นักแสดงเป็นสตรีเกือบ

ท้ังหมด มีท้ังนางรํารุ่นสาวและนางรํารุ่นอาวุโส  

การทอผ้าเป็นงานฝีมือท่ีสตรีช้ันสูงและสตรีสามัญชนได้รับการถ่ายทอดกันมาและถูกฝึกให้ทํา แต่มีความแตกต่าง

กันในรายละเอียด เนื้อผ้า ลวดลาย การประดับลงบนผ้า หากเป็นงานสตรีช้ันสูงจะมีความประณีตมากกว่า ส่วนสตรี

ชาวบ้านก็ทอผ้าท้ังไว้ใช้เองและนําไปขาย แม็กซแวล กล่าวถึงการทอผ้าไว้ว่าเป็นงานหัตถกรรมสําคัญของชาวสยามซึ่งทํา

กันมาแต่ดั้งเดิมตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษท่ี 18 เรื่อยมาจนถึงเมื่อต้นคริสตศตวรรษนี้ ได้แก่ การทอโสร่ง หรือผ้านุ่งไหม  

ผ้าเหล่านี้เป็นงานหัตถกรรมท่ีทอกันในหมู่หญิงสาวชาวบ้าน ซึ่งบางส่วนอาจถูกเกณฑ์แรงงานเพ่ือทอส่งให้แก่ร้านรับจํานํา

สิ่งของ โดยสตรีจะถูกฝึกให้ทําตั้งแต่วัยเด็ก แม็กซเวลได้ยืนยันถึงการทอผ้าเป็นอาชีพของสตรีไทยโดยเขาได้กล่าวถึงร้านทอ

ผ้าร้านหนึ่งในกรุงเทพฯ ว่า “... ส่วนท่ีร้านจําหน่ายผ้าทอมีหูกทอผ้าโบราณขนาดเล็กตั้งวางอยู่ มีหญิงสาวกําลังนั่งทํางาน

ไปอย่างช้าๆ สอดกระสวยทอผ้ากลับไปกลับมาอย่างอดทน โดยแต่ละจังหวะจะต้องหยุดพักเพ่ือมิให้ผ้าท่ีทอเกิดมีปมหรือ

รอยตําหนิข้ึน ผ้านุ่งเหล่านี้มีความยาวประมาณ 2 เมตรครึ่ง บางผืนออกแบบได้อย่างประณีตงดงาม เล่นลวดลายหลาก

สีสันตลอดกลางผืน แต่บางผืนก็มีความยาวเพียง 1 เมตรครึ่ง ตรงกลางผืนทอเป็นแบบเรียบๆ แต่ท่ีปลายเชิงผ้าท้ัง 2 ด้าน 

ซึ่งกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ทอเป็นลวดลายสีสันท้ังสีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ําเงิน และยังมีร้านค้าอีกหลายร้าน

ท่ีเราเห็นพวกผู้ชายกําลังนั่งแกะสลักตราไม้สําหรับประทับซึ่งมิได้ทําไว้เฉพาะสําหรับคนท่ีไม่รู้หนังสือเท่านั้น ...” 
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ลิลเลียน จอห์นสัน เคอร์ติส (Lillian Johnson Curtis) สตรีชาวอเมริกันผู้สอนศาสนาในคณะเพรสไบทีเรียน

ฝ่ายเหนือ ได้เล่าความประทับใจท่ีได้ไปพบเห็นการทอผ้าของเด็กหญิงชาวสยามท่ีหมู่บ้านริมแม่น้ําปิงใกล้เมืองระแหง 

(ปัจจุบัน คือจังหวัดตาก) ว่า“... เด็กหญิงชาวสยามท่ีน่ารักคนหนึ่งกําลังทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้าน เมื่อตอนสมัยเด็ก ๆ ข้าพเจ้า

มักจะชอบไปดูการทอผ้าตามบ้านของคนยากจนซึ่งอยู่ใกล้ๆสวนของบิดาข้าพเจ้า แต่เครื่องทอผ้าเหล่านั้นไม่สามารถนํามา

เปรียบเทียบในเรื่องความหยาบของผลงานกับเครื่องนี้ได้ เป็นความจริงท่ีเครื่องทอผ้าเครื่องนี้มีความสามารถพิเศษของการ

เป็นเครื่องทอผ้าด้วยมือ ซึ่งทํางานได้ดีทุกอย่าง ท้ังผ้าท่ีเด็กหญิงคนนี้กําลังทออยู่ก็ดูสวยงาม เรียบและมีศิลปะในการ

ออกแบบจริง ๆ เธอมีความเช่ียวชาญในการพุ่งกระสวยและดึงไหมสลับย้อนกลับด้วยวิธีถีบแผ่นถีบ อิริยาบถขณะท่ีเธอนั่ง

อยู่บนม้านั่งสามขาตรงนั้นเป็นภาพท่ีน่ารัก ซึ่งเห็นได้ชัดว่ากําลังขะมักเขม้นอยู่กับงานของเธอ ...”     เคอร์ติสเป็น

มิชชันนารีท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีทางหัวเมืองเหนือท่ีเมืองลคร (ปัจจุบันคือ ลําปาง) แพร่ น่าน และเชียงราย เธอจึงได้เล่าถึงการ

เรียนการสอนของโรงเรียนเด็กหญิงท่ีคณะผู้สอนศาสนาตั้งข้ึนท่ีเมืองลครว่า   “โรงเรียนเด็กหญิงนั้นเจริญเติบโต

เช่นเดียวกับงานด้านการศึกษาท้ังหมดของคณะผู้สอนศาสนา ... นางสาวฟลีสันและนางสาววิลสัน (Miss Wilson) ช่วยกัน

พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านการฝึกแรงงานเพ่ือการผลิตของโรงเรียนมาโดยลําดับ จนกระท่ังบัดนี้เป็นจุดเด่นของงานสอน

หนังสือท่ีมีความสําคัญอย่างชัดแจ้ง เด็กผู้หญิงจะได้รับการสอนให้รู้จักการปั่น ทอ ตัด เย็บและการดูแลรักษาหอพักให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนได้รับการฝึกให้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าท่ีประจําซึ่งเป็นท่ีเกลียดชังสําหรับพวกเธอ” 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอนุญาตให้มิชชันนารีจัดตั้งโรงเรียนท้ังในกรุงเทพฯ 

และหัวเมือง ทําให้มิชชันนารีเหล่านี้มีโอกาสพบเห็นและศึกษาวิถีชีวิตของเด็กหญิงและสตรีไทย มีการเรียนการสอนตาม

แบบตะวันตกท้ังในวิชาการ การบ้านการเรือน และวิชาชีพ การทอผ้าซึ่งสตรีไทยได้รับการฝึกฝนมาแต่เดิมก็ได้รับการ

พัฒนาในวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าจากมิชชันนารี แม็กซแวลได้อธิบายสถานภาพสตรีไทยโดยท่ัวไป และกล่าวถึงโอกาสของสตรี

ไทยท่ีได้รับการศึกษาจากชาวตะวันตกไว้อย่างน่าสนใจว่า       “... สยามเป็นประเทศท่ีมีผู้คนยากจนอาศัยอยู่เป็นจํานวน

มาก ความเกียจคร้านจึงมักจะเป็นสิ่งท่ีแอบแฝงอยู่ในความงดงามและความเจริญแล้วท้ังหลาย ซึ่งท้ังสองสิ่งนี้จะปรากฏให้

เห็นอยู่ท่ัวไปทุกหนแห่งในประเทศสยาม รวมถึงผู้หญิงท่ีมีความสวยงามแบบยั่วยวนใจก็มีให้เห็นด้วยเช่นกัน โดยปกติแล้ว

หญิงสาวชาวสยามส่วนใหญ่จะถูกบังคับให้ทํางานหาเลี้ยงตัวเองแทบจะตั้งแต่อ้อนแต่ออก โดยเริ่มจากงานแบกหามไม่ว่า

จะเป็นน้ํา ข้าวสาร ผลไม้และอ้อย ซึ่งจะถูกเทินข้ึนไว้บนศีรษะและบนบ่า บางคนอาจจะถูกใช้ให้ไปทํางานรับจ้างในตลาด 

ในขณะท่ีบรรดาหญิงสาวท่ีพอจะมีโชคลาภวาสนาอยู่บ้างก็อาจจะได้มีโอกาสเรียนรู้งานเย็บปักถักร้อยจากพวกมิชชันนารี

ชาวอเมริกัน ซึ่งแน่นอนว่าหญิงสาวเหล่านี้ย่อมจะต้องตัดเย็บเสื้อผ้าไว้สําหรับสวมใส่กันเอง และมีรสนิยมในการแต่งกาย

ดีกว่าพ่ีน้องคนอ่ืนๆ ท่ีไม่เคยผ่านการอบรมสั่งสอนมาเลย ชาวสยามก็เหมือน ๆ กับชาวตะวันออกโดยท่ัวไปท่ีชอบสีสัน

สวยงาม และมีรสนิยมในการแต่งกายท่ีดูดี และรู้จักตกแต่งประดับประดาเพ่ิมความงามให้กับตัวเองได้อย่างประสม

ประสานกลมกลืน หญิงสาวบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจในสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจําเป็นเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือแม้แต่ข้าว

ปลาอาหาร แต่ยอมท่ีจะสละเงินเพ่ือซื้อเครื่องประดับเพชรพลอยจําพวกแหวน กําไลข้อมือและอัญมณีต่างๆ มากกว่า 

สําหรับประเทศสยามนับเป็นโชคร้ายของเด็กผู้หญิงท่ีมีหน้าตาธรรมดาหรือค่อนข้างจะข้ีริ้ว เพราะงานหนักท้ังหมดจะตกมา

เป็นภาระของพวกเธอ ในขณะท่ีผู้หญิงท่ีมีหน้าตาสะสวยกลับไม่ต้องทําอะไรเลย แต่จะวุ่นวายอยู่กับการโชว์ความงามกับ

คนท่ีมีฐานะร่ํารวย ส่วนใหญ่หญิงสาวเหล่านี้มักจะไม่เดินทางมาโดยลําพัง ซึ่งเราก็คงจะต้องยอมรับว่าในโลกนี้มีผู้คนอยู่

ด้วยกันมากมายหลายประเภท พวกเธอมักจะมาพร้อมกับกลุ่มผู้ใจบุญท่ีชอบรวบรวมเงินไปบริจาคสําหรับบูรณะปฏิสังขรณ์
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วัดวาอารามต่าง ๆ เหมือนกับผู้ชายในประเทศทางแถบตะวันออกท่ัวไป ซึ่งการทําเช่นนี้เป็นท่ีรู้จักกันในประเทศสยามว่า 

การทําบุญ” 

การจัดการศึกษาแบบตะวันตกให้แก่สตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นจุดเริม่ตน้ท่ี

วางรากฐานให้แก่เจ้านายสตรีและบุตรีของขุนนาง ต่อมามิชชันนารีได้ขอพระราชทานอนุญาตตั้งโรงเรียนสตรีข้ึนโรงเรียน

แรกในกรุงเทพฯ คือ โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง (โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในปัจจุบัน) ในสมัยแรกตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง

มิชชันนารีก็ประสบปัญหา คือมีจํานวนนักเรียนหญิงน้อย อันเนื่องจากสังคมไทยในสมัยนั้นยังมีค่านิยมตามจารีตเดิม รู้สึก

ลําบากใจในการจะอนุญาตให้ลูกสาวหลานสาวออกมานอกบ้าน นักเรียนหญิงโรงเรียนกุลสตรีวังหลังในยุคแรกจึงเป็นลูก

ของลูกจ้างชาวจีนชาวญวนของโรงเรียน ต่อมาภายใต้การบริหารโรงเรียนของมิสซิสเฮ้าส์ โรงเรียนกุลสตรีวังหลังได้รับ

ความนิยมมาก มีเจ้านายหลายพระองค์ท่ีส่งพระธิดาและบุตรีมาเรียนท่ีโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตัวอย่างเช่นพระธิดาใน

ตระกูลวรวรรณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  ความนิยมท่ีมีมากข้ึน ปรากฏในบันทึกท่ีเอ็ดน่า บรู

เนอร์ บัคลีย์เขียนไว้ว่า      “ในช่วงต้นศตวรรษนี้ (คริสต์ศตวรรษท่ี 20) การศึกษาสําหรับเด็กผู้หญิงท่ีอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ 

ยังเรียกได้ว่าเป็นเรื่องท่ีไกลเกินฝัน ยกเว้นแต่ในพ้ืนท่ีเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีมีโรงเรียนของมิชชันนารีตั้งอยู่เท่านั้น โรงเรียนประจํา

สําหรับสตรีของมิสซิส แฮเรียต เฮาส์ หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่า โรงเรียนวังหลัง (ช่ือนี้แปลว่า ‘อยู่ข้างหลังวัง’ เป็นโรงเรียนท่ีมี

รายช่ือคนท่ีมารอเข้าเรียนยาวเป็นหางว่าวและไม่เคยมีเตียงว่างเลยสักเตียงเดียว ... ท่ีน่ีเป็นโรงเรียนหญิงแห่งเดียวในสยาม 

ท่ีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานท่ีรัฐบาลกําหนดใช้สําหรับโรงเรียนชาย”ในพ.ศ.2446 สมัยการบริหาร

โรงเรียนของมิสเอ็ดน่า เอส โคล(Edna S. Cole) ท่ีดํารงตําแหน่งครูใหญ่ ได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง โดยบัคลีย์ได้กล่าวถึงนักเรียนโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง 4 คน ท่ีได้รับอนุญาตเข้าสอบชิงทุนเล่าเรียน

หลวงทัดเทียมกับนักเรียนชาย ซึ่งนักเรียนหญิงจากโรงเรียนกุลสตรีวังหลังจํานวน 4 คนนี้ต้องสอบแข่งขันกับนักเรียนชาย

ประมาณ 200 คน บัคลีย์ได้บันทึกถึงความสําเร็จในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังไว้ว่า “ปีน้ีนับเป็นปีทอง

ของมิสโคลทีเดียว เนื่องจากรัฐบาลเพ่ิงจะให้การยอมรับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนของเธอแห่งนี้ ว่ามีมาตรฐาน

สูง นักเรียนหญิงช้ันมัธยมปลายสี่คนได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสอบในข้อสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงเท่าเทียมกับนักเรียนชาย

จากโรงเรียนรัฐบาลอ่ืนๆได้ เด็กหนุ่มจํานวนหนึ่งท่ีสอบได้คะแนนสูงสุดได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับสูงยังประเทศในยุโรป 

ส่วนนักเรียนหญิงเหล่านี้สามารถสอบผ่านได้หมดท้ังสี่คน” (นักเรียนสี่คนนี้ คือ น.ส.แช่ม วิมุกตะนันทน์ น.ส.ตาด ประทีป

เสน หม่อมลิ้นจี่ จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา และ น.ส.ทองสุก พิศาลบุตร ซึ่งน.ส.ตาด ประทีปเสนได้รับรางวัลเกียรตินิยมด้วย) 

 การเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีตามหลักสูตรแบบตะวันตก ได้แก่ การอ่านเขียนท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เลข ภูมิศาสตร์ การเรียงความ วาดเขียน พลศึกษา และวิชาท่ีสตรีไทยถูกฝึกฝนมาโดยตลอด คือ วิชาแม่บ้าน

แม่เรือน การเย็บปักถักร้อยได้รับการพัฒนาเป็นวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า ภายหลังโรงเรียนสตรีท่ีจัดตั้งโดยมิชชันนารีได้กําเนิดข้ึน

อีกหลายแห่งท้ังในกรุงเทพฯ และหัวเมือง เช่น โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนพระ

ราชชายา (โรงเรียนดาราวิทยาลัย) นอกจากโรงเรียนสตรีท่ีจัดตั้งโดยมิชชันนารีแล้ว ยังได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสตรีของรัฐ 

ภายใต้พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ ได้แก่ โรงเรียนสุนันทาลัย โรงเรียนเสาวภา โรงเรียนราชินี โรงเรียนสีชัง และโรงเรียนท่ีกระทรวงธรรมการให้

การสนับสนุนช่วยเหลือ ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนศึกษานารี ตามหัวเมืองได้มีการก่อตั้งโรงเรียนสตรีมากข้ึนในรัช 
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สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนสตรีพิษณุโลก โรงเรียนดัดดรุณี  

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงสนับสนุนให้เห็นถึงความสําคัญของ

การศึกษาของสตรี ทรงกล่าวว่า “...สตรีเป็นผู้ฟูมฟักกุลบุตร กุลธิดามาแต่กําเนิด เป็นผู้ให้การศึกษา และอบรมฝ่ายบ้าน 

ถ้าสตรีได้มีการศึกษาแล้ว ย่อมเป็นกําลังช่วยในการศึกษาฝ่ายโรงเรียนได้มาก...” และการออกพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษาให้เด็กชายและเด็กหญิงอายุ 8 ปีข้ึนไปได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ภายหลังจากท่ีกระทรวงธรรมการได้

กําหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงทําให้เกิดความตื่นตัวในการจัดตั้งโรงเรียนสตรีท้ังในกรุงเทพฯ และภูมิภาค เช่น โรงเรียน

เบญจมราชาลัย โรงเรียนสตรีวัดหัวลําโพง โรงเรียนสายปัญญา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง อีกท้ังสมเด็จพระพันปีหลวงได้

พระราชทานทุนในการจัดตั้งโรงเรียนในส่วนภูมิภาค เช่น โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม โรงเรียนจอมสุรางค์

อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การเกิดโอกาสทางการศึกษาของสตรีในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทําให้เกิดการขยายตัวของจํานวนโรงเรียนสตรีและจํานวนนักเรียนหญิงอย่าง

ต่อเนื่อง การขยายตัวของโรงเรียนสตรีทําให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งตามมา คือการขาดแคลนครูท่ีเป็นผู้หญิง นับแต่โรงเรียน

กุลสตรีวังหลังก่อตั้ง มีนโยบายจ้างครูสตรีสอนนักเรียนหญิง แต่ก็ไม่สามารถสอนได้ทุกวิชา จึงมีการขอยืมครูชายจาก

โรงเรียนอ่ืนมา เช่น ครูสอนศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง และครูสอนวิชาพลศึกษา ซึ่งเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่

เหมาะสมในสังคมสมัยนั้น เมื่อโรงเรียนสตรีได้ขยายตัวไปท่ัวทุกภูมิภาค ยิ่งทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูผู้หญิง ใน

ระยะแรกโรงเรียนต่าง ๆ จึงแก้ปัญหาด้วยการสนับสนุนนักเรียนรุน่แรกๆ ท่ีมีผลการเล่าเรียนดี บัคลีย์ได้กล่าวถึง นักเรียน

โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ท่ีไปสอบแข่งขันทุนเล่าเรียนหลวงกับนักเรียนชาย ว่าสามในสี่คนนั้นได้กลับมาเป็นครูสอนท่ี

โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง  การว่าจ้างครูผู้หญิงในโรงเรียนสตรีนับเป็นความจําเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแนวความคิดใน

ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนในสังคม เนื้อหาในรายวิชาท่ีทําการสอนตามโรงเรียนสตรี ยังคงมีวิชาหลักของสตรี ได้แก่ 

วิชาแม่บ้านแม่เรือน วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า วิชามารยาทและการเข้าสมาคม วิชามาตเวทวิทยา (การเตรียมตัวเป็นแม่) ซึ่งวิชา

เหล่านี้จะมีแต่ผู้หญิงท่ีสามารถทําการสอนได้ อีกท้ังในบางรายวิชา เช่น สุขศึกษา พลศึกษา หากเป็นครูผู้ชายสอน ก็ทําให้

นักเรียนหญิงเกิดความตะขิดตะขวงใจ รู้สึกกระดากอายท่ีจะถาม หรือบางครั้งก็เกิดความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติตน จึง

กล่าวได้ว่าเมื่อสตรีจํานวนหนึ่งได้รับการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาจํานวนเพ่ิมข้ึน สังคมไทยได้เกิดสตรีช้ันกลางหรือกลุ่ม

ปัญญาชน อาชีพแรกท่ีสตรีเหล่านี้ได้เข้าประกอบอาชีพ คือ อาชีพครู ซึ่งเป็นท่ีต้องการและจําเป็นอย่างยิ่งในสังคมสมัยนั้น 

ไม่เพียงแต่ครูผู้น้อยท่ีสอนในรายวิชาและรับผิดชอบดูแลนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูใหญ่ท้ังในโรงเรียนมิชชันนารี

และโรงเรียนของรัฐก็เริ่มมีครูใหญ่ชาวไทย เช่น หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล ท่านเริ่มเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียน

สุนันทาลัย ได้เข้าไปเป็นครูพิเศษในพระบรมมหาราชวัง และได้รับความไว้วางพระทัยจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ   ให้ดํารงตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนราชินี  หม่อมเจ้าหญิงจันทรนิภา เทวกุล ครูใหญ่โรงเรียนเบญจมราชาลัย  ครู

ทิม กาญจนโอวาท ครูใหญ่โรงเรียนศึกษานารีและโรงเรียนสตรีวิทยา การสนับสนุนให้สตรีช้ันกลางก้าวเข้าสู่อาชีพครู คือ

การจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูผู้หญิง ได้แก่ โครงการฝึกหัดครูผู้หญิงท่ีโรงเรียนสุนันทาลัย การฝึกหัดครูผู้หญิงในโรงเรียนสตรี

วิทยา และโรงเรียนฝึกหัดครูผู้หญิงเบญจมราชาลัย ต่อมาการส่งเสริมอาชีพครูได้รับการส่งเสริมด้วยการจัดตั้งวิทยาลัย

ฝึกหัดครูอีกหลายวิทยาลัย  
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นอกจากการพัฒนาการศึกษาแล้วสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถยังเป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริมการ

พัฒนาด้านการสาธารณสุขทรงเป็นผู้ริเริ่มการยกเลิกการบรรทมเพลิง (อยู่ไฟ)  มัลคอล์ม สมิธ (Malcolm Smith) แพทย์

ชาวอังกฤษผู้ปฏิบัติหน้าท่ีถวายการดูแลพระพลานามัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ทําการยกย่องว่าสตรีใน

ราชสํานักท่ีเปลี่ยนแปลงเรื่องการอยู่ไฟได้สําเร็จ คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โดยกล่าวว่า “...เมื่อถึงคราวท่ี

พระองค์ทรงมีพระประสูติกาลพระราชโอรสและพระราชธิดา พระองค์ได้ทรงประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการล้มเลิก

ข้ันตอนท่ีเป็นท่ียอมรับนับถือกันมาแต่ในอดีตซึ่งส่งผลให้ข้าราชสํานักคนอ่ืน ๆ เริ่มปฏิบัติตามอย่าง ...” ทรงสนับสนุน

การแพทย์แบบตะวันตกหรือการแพทย์สมัยใหม่ ทรงเห็นว่าวิชาแพทย์และการผดุงครรภ์มีความสําคัญและจําเป็น ในพ.ศ.

2426 จึงทรงมีพระราชดําริสนับสนุนด้วยการส่งสตรีไปศึกษาและฝึกฝนวิชาผดุงครรภ์ท่ีประเทศอังกฤษ ในพ.ศ.2439 

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ข้ึนในโรงพยาบาลศิริราช ทําให้สตรีท่ีได้รับ

โอกาสในกลุ่มนี้ได้เข้าประกอบอาชีพพยาบาล ซึ่งในสมัยนั้นวิชาชีพสําหรับสตรีท่ีจะเลือกเรียนมีไม่มากนัก ถ้าจะเรียนเพ่ือ

ไปประกอบวิชาชีพก็มีเพียงวิชาชีพครูและพยาบาลเท่านั้น การเข้าเรียนในโรงเรียนพยาบาลยังไม่มีกฎเกณฑ์มากนัก เพียง

แค่อ่านออกเขียนได้ก็สามารถเข้าเรียนพยาบาลได้ นอกจากนั้นทางการยังสนับสนุนให้คนเรียนวิชาพยาบาลโดยให้เงินเดือน

ระหว่างเรียนเดือนละ 15 บาท ต่อมาเมื่อมีการส่งนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชาแพทย์ท่ีต่างประเทศ ยิ่งทําให้

ความต้องการพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพของสตรีมีมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ในพ.ศ.2456 ทรงลาออกจากโรงเรียนสตรีวิทยาและเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลในโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ฯ  

ดังนั้นอาชีพพยาบาลจึงเป็นอาชีพท่ีได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และเป็นความจําเป็นอย่างเร่งด่วนในกลุ่มสตรีท่ีได้รับ

การศึกษาเช่นเดียวกับอาชีพครูสําหรับสังคมไทยซึ่งกําลังเร่งพัฒนาประเทศให้ทันสมัย 

สําหรับสตรีช้ันกลาง ชนช้ันท่ีเติบโตข้ึนมาจากสองปัจจัย คือการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นชนช้ันท่ี

เกิดข้ึนในสมัยปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย ด้านการศึกษาดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครูตามความ

ต้องการทางการขยายตัวทางการศึกษา ส่วนทางด้านเศรษฐกิจสตรีช้ันกลางโดยเฉพาะผู้มีเช้ือสายจีน ได้ขยายโอกาสของ

ตนเองตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มมีการสร้างตึก

อาคารตามย่านถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง และถนนเฟ่ืองนคร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

ตึกแถวเหล่านั้นเป็นมรดกให้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดา เป็นมรดกตกทอดในหมู่เจ้านาย พระราชโอรสและพระราช

ธิดาได้นําตึกแถวเหล่านี้มาสร้างผลประโยชน์ด้วยการปล่อยเช่า แต่ต้องหาผู้มาดูแลเก็บค่าเช่าให้ บางครั้งการเก็บค่าเช่าท่ีผู้

เช่ามีเงินจ่ายบ้าง ไม่มีจ่ายบ้าง หรือจ่ายไม่ตรงตามกําหนด ได้สร้างปัญหาให้แก่เจ้านาย นายแม่ในตระกูลคนจีนบางคนจึง

เกิดอาชีพใหม่ คือการนําเงินก้อนไปเซ้งตึกของเจ้านายมาปล่อยเช่าระยะสั้นให้แก่พวกพ่อค้าชาวจีน ตัวอย่างเช่น อําแดงอยู่ 

ภรรยาของหลวงอภัยวานิช (จาต) แห่งโซวเฮงไถ่ ตระกูลเศรษฐีท่ีร่ํารวยมากในย่านตลาดน้อย อําแดงอยู่มีเช้ือสายจีนจาก

บิดาซึ่งใช้แซ่ก๊วย เมื่อแต่งงานมาเป็นนายแม่แห่งตระกูลโซว มคีวามคิดท่ีจะทําให้ทรัพย์สมบัติงอกเงยข้ึนมา อําแดงอยู่จึงได้

ประกอบธุรกิจด้วยการเซ้งตึกมาปล่อยเช่า จนพัฒนามาเป็นอาชีพของอําแดงอยู่ คือ การปล่อยเช่าอาคาร ต่อมาได้พัฒนา

มาเป็นการปล่อยเช่าท่ีดิน ปล่อยเงินกู้ รับจํานําตึกและข้าวของเครื่องใช้ท่ีมีมูลค่า 

การประกอบอาชีพธุรกิจของตนเองเช่นนี้ไม่ได้มีเพียงสตรีช้ันกลางในกลุ่มเช้ือสายจีนเท่านั้น สตรีช้ันสูงบางท่านก็

สามารถทําให้ทรัพย์สินเดิมท่ีมีอยู่เพ่ิมพูนอย่างมั่งคั่ง ตัวอย่างเช่น เจ้าอุบลวรรณาแห่งเมืองเชียงใหม่ เจ้าอุบลวรรณาเป็น
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พระธิดาในเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เป็นพระขนิษฐาของเจ้าทิพเกสร มหาเทวีของเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ และ

เป็นน้าของเจ้าดารารัศมี ซึ่งสตรีสูงศักดิ์เหล่านี้ได้รับเงินค่าตอไม้สักเป็นรายได้หลักความเฉลียวฉลาดและวิสัยทัศน์ท่ี

กว้างไกล ประกอบกับมีความชํานาญในภาษาอังกฤษและคุ้นเคยในการเข้าสมาคมกับพ่อค้าชาวต่างชาติเป็นอย่างดี จึงทํา

ให้เจ้าอุบลวรรณามีธุรกิจของตนเองอีกหลายประเภท ท้ังโรงงานทอผ้าซึ่งพัฒนามาจากทักษะหัตถกรรมการทอผ้าท่ีสตรี

ไทยมีความชํานาญมาแต่เดิม ธุรกิจค้าไม้ โรงงานไม้แกะสลัก โรงผลิตเครื่องเขิน การค้าทางไกลกับพ่อค้าวัวต่างการยื่น

ความจํานงขอรับสัมปทานรางรถไฟ และธุรกิจโรงต้มเหล้า จนเจ้าอุบลวรรณาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักธุรกิจหญิงแห่ง

ล้านนา 

สรุปและอภิปรายผล 
ถึงแม้ว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มมีการศึกษาแบบตะวันตกและมีการก่อตั้ง

โรงเรียนสตรี แต่สตรีไทยท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการประกอบอาชีพยังคงเป็นกลุ่มชนช้ันสูงหรือกลุ่มชน

ช้ันกลาง คือบุตรีของขุนนางข้าราชการ พ่อค้าท่ีมีฐานะดีในการจะส่งบุตรีเข้าเรียนตามหลักสูตรแบบตะวันตกได้ ในกลุ่ม

สตรีไทยท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาเช่นนี้ จึงเกิดอาชีพใหม่สําหรับสตรีไทย คือ อาชีพครู และอาชีพพยาบาล แต่สําหรับ

สตรีสามัญชนท้ังในกรุงเทพฯ และภูมิภาค สตรีกลุ่มนี้ยังคงเป็นแรงงานในการผลิต กล่าวคือในการเกษตรกรรม ท้ังการ

เพาะปลูกข้าว การทําไร่สวน การประมง การปศุสัตว์ การทอผ้าท่ีภายหลังจะได้เติบโตเป็นอุตสาหกรรม การจักสาน การ

แสดง การละคร การรับจ้างใช้แรงงาน เช่น กุลีแบกหาม รับจ้างทําสวนทํานาให้กับผู้อ่ืน และอาชีพค้าขาย ซึ่งแม่ค้าตามหัว

เมืองจะมีความคล่องตัวและชํานาญทางการค้าแตกต่างกัน โดยเฉพาะสตรีหัวเมืองเหนือซึ่งมีผู้บันทึกตรงกันหลายคนว่าเปน็

ผู้กุมเศรษฐกิจของครอบครัวและมีบทบาทท้ังในบ้านและตลาด อย่างไรก็ตามภาพรวมชาวตะวันตกยังคงมองเห็นสตรี

สามัญชนทํางานหนักกว่าชายชาวสยามแต่เมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชียแล้วสตรีสามัญชนชาวสยามยังคงมี

สถานภาพท่ีดีกว่า ส่วนสตรีช้ันสูงส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ต้องประกอบอาชีพ ยุ่งอยู่กับการละคร มีการ

ฝึกหัดงานฝีมือท่ีมีฝีมือข้ันสูงกว่าสตรีสามัญชน เกิดกลุ่มสตรีช้ันกลางซึ่งมีผลมาจากโอกาสทางการศึกษาและเศรษฐกิจ สตรี

ช้ันกลางบางกลุ่มและสตรีช้ันสูงท่ีมีความแคล่วคล่องในการติดต่อและเข้าสมาคมกับกลุ่มพ่อค้า และมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 

จึงมีโอกาสประกอบอาชีพธุรกิจเป็นของตนเองหรือเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของ

สตรีไทย 

ข้อเสนอแนะ 
 หากสนใจศึกษาเพ่ิมเติมสามารถค้นคว้าข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง หรือสอบถามมาท่ี piyanardu@swu.ac.th 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้ไดจ้ากการเก็บข้อมูลของโครงการวิจัยเรือ่ง สิทธิและสถานภาพสตรีไทย พ.ศ.2325 – 2453. และ
ระหว่างการทําวิจยัในโครงการวิจยั เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสตรี ในพ.ศ.2411 – 2475. โดยไดร้ับทุนจาก 
งบประมาณรายได้ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของบางกอกฝ่ังตะวันตกในต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325– 2398 
The Factors on the Development of West Bank of Bangkok in the Early Rattanakosin Pariod, 
1782-1855 A.D. 
 

อาจารย์วัลลี  นวลหอม 
โปรแกรมสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
บทคัดย่อ 

แม้ว่าใน พ.ศ. 2325 บางกอกฝั่งตะวันตกจะหมดความสําคัญในฐานะศูนย์กลางของราชอาณาจักรสยาม เพราะ
รัชกาลท่ี 1 ทรงย้ายราชธานีจากแถบนี้ไปยังฝั่งตรงข้ามเนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ แต่บางกอกฝั่งตะวันตกก็ยังคง
ความสําคัญและเติบโตควบคู่ไปกับราชธานีเรื่อยมาจนกระท่ังการทําสนธิสัญญาเบาริงใน พ.ศ. 2398ดังนั้น บทความฉบับนี้ 
จึงมุ่งหาคําตอบว่า เพราะเหตุใดบางกอกฝั่งตะวันตกจึงยังคงความสําคัญกับราชสํานักสยาม ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ท่ีทําให้บางกอกฝั่งตะวันตกยังคงความสําคัญอยู่น้ัน เนื่องมาจากปัจจัย 3 ประการคือ 1) บางกอกฝั่งตะวันตกเป็นท่ีตั้งของ
วังเจ้านายและบ้านขุนนาง โดยเฉพาะขุนนางตระกูลบุนนาค 2) เป็นแหล่งเกษตรกรรมสําคัญ และ 3) บางกอกฝั่งตะวันตก
เป็นย่านผลิตสินค้าประเภทหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียง 
คําสําคัญ:  บางกอกฝั่งตะวันตก ต้นรัตนโกสินทร ์ปัจจัย 
 
Abstract 

In 1782 west bank of Bangkok was not the capital of the kingdom as before because King 
Rama I moved his capital to the opposite side of the river due to various factors. However, the west 
bank was still important and prospered side by side with the new capital until the treaty of Bowring in 
1855. Then, this article aims to study why the west bank of Bangkok was still significant to Siamese 
court. According to the study, there were 3 factors which affected the development of this area. 
Firstly, the palace of the royal members and the noble’s houses were situated there. Secondly, it was 
significant agricultural area and lastly, the west bank of Bangkok was the quarters of well-known 
handicraft. 
Keywords:  west bank of Bangkok, the Early Rattanakosin Period, factors 
 
บทนํา 

บางกอกเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี เนื่องด้วยเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ห่าง
จากปากแม่น้ําเจ้าพระยา 21 กิโลเมตร และเป็นเส้นทางเช่ือมต่อไปยังกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าท่ีสําคัญ
แห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้นเมืองบางกอกปรากฏในเอกสารเป็นครั้งแรก เมื่อมีการขุดคลองลัดบางกอก
ในพ.ศ.2065 ได้ส่งผลให้พ้ืนท่ีบางกอกถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือพ้ืนท่ีบางกอกฝั่งตะวันออกและบางกอกฝั่งตะวันตก 
ต่อมา   ราชสํานักอยุธยาจึงยกฐานะชุมชนบางกอกข้ึนเป็นเมือง “ทนบุรียศรีมหาสมุทร” ซึ่งเป็นด่านภาษีท่ีสําคัญแห่งหนึ่ง
ของสยาม ในขณะเดียวกันเมืองแห่งนี้ยังมีความสําคัญในฐานะแหล่งผลิตผลไม้รสเลิศ และเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของ
ราชอาณาจักรในเวลาต่อมาอีกด้วย  

ความสําคัญของเมืองบางกอกหรือทนบุรียศรีมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังสมเด็จพระเจ้า       
กรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) ทรงกอบกู้อิสรภาพจากพม่าได้สําเร็จ เพราะพระองค์ได้สถาปนาเมืองแห่งนี้ข้ึนเป็นราชธานี  



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

182                    :ประวัติศาสตร์ สงัคม วัฒนธรรม 

 

แห่งใหม่ หลังจากนั้นพระองค์ได้ส่งเสริมและกวาดต้อนให้ผู้คนตามหัวเมืองใกล้ไกลเข้ามาตั้งถ่ินฐานในเมืองแห่งนี้ ทําให้มี
ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งถ่ินฐานตามริมแม่นํ้าเจ้าพระยาและลําคลองต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่การตั้งชุมชนของผู้คน
จะอยู่ตามกลุ่มชาติพันธ์ุของตน  

ต่อมาแม้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1 พ.ศ. 2325-2352) ทรงสถาปนา
กรุงเทพมหานคร (บางกอกฝั่งตะวันออก) เป็นราชธานีแห่งใหม่ แต่บางกอกฝั่งตะวันตกยังคงเป็นบริเวณท่ีอยู่อาศัยของ
เจ้านาย ขุนนางและผู้คนเช้ือชาติต่าง ๆ นอกจากนี้ การท่ีบางกอกฝั่งตะวันตกเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางเกษตรกรรม และ
แหล่งผลิตสินค้าประเภทหัตถกรรมต่างๆ  ซึ่งมีความสําคัญต่อราชธานีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น แม้ว่าพ้ืนท่ีแถบนี้จะไม่มี
ความสําคัญในฐานะศูนย์กลางอํานาจของราชอาณาจักรดังท่ีเคยเป็นมา แต่บางกอกฝั่งตะวันตกก็ยังคงเติบโตควบคู่ไปกับ
บางกอกฝั่งตะวันออกเรื่อยมา จนกระท่ังเมื่อสยามทําสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 ท่ีทําให้พัฒนาการของท้ัง
สองฟากฝั่งแม่นํ้าดูจะห่างไกลกันออกไปทุกที 

ด้วยความสําคัญดังกล่าวนี้ ทําให้มีผู้สนใจศึกษาพัฒนาการและความสําคัญของบางกอกฝั่งตะวันตกหรือฝั่งธนบุรี   
มาโดยตลอด แต่ในบทความฉบับนี้ ผู้เขียนจะศึกษาเฉพาะปัจจัยท่ีทําให้แม้รัชกาลท่ี 1 จะทรงย้ายราชธานีมายังฝั่งพระนคร 
แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บางกอกฝั่งตะวันตกจึงยังคงความสําคัญควบคู่ไปกับฝั่งตะวันออก ในการศึกษาพบว่าปัจจัย   
ท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตกในระยะนี้มีอยู่ 3 ประการ คือ การเป็นท่ีตั้งของวังเจ้านายและบ้านขุนนาง    
การเป็นแหล่งพืชผลทางการเกษตร และการเป็นแหล่งผลิตสินค้าประเภทหัตถกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
1. ศึกษาความสําคัญของบางกอกฝั่งตะวันตกในต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 – 2398 
2. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตกในต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 – 2398 
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝั่งตะวันตกในต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 – 2398 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาบทความช้ินนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ เพ่ือนําเสนอตามแนวทางประวัติศาสตร์เชิงพรรณนา
วิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารช้ันต้นและหลักฐานประเภทอ่ืนๆ คือ วิทยานิพนธ์ ผลงานการวิจัย บทความ และ
วารสาร แล้วนําข้อมูลและหลักฐานท่ีได้มาวิเคราะห์  

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝ่ังตะวันตก 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝั่งตะวันตกในต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 – 2398 นั้น เป็นผลพวงมา
จากการท่ีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงเลือกเมืองบางกอกเป็นราชธานีแห่งใหม่ เพราะทรงเล็งเห็นความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจและการเป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ผนวกกับปัจจัยเสริมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ทําให้บางกอกฝั่งตะวันตกมีความสําคัญและเติบโตควบคู่กับบางกอกฝั่งตะวันออก โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ปัจจัย ดังนี ้

1. การเป็นท่ีต้ังของวังเจา้นายและบ้านขุนนางในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

 เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวังข้ึน 3 แห่งได้แก่ พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล และพระราชวังบวรสถานพิมุข ตามแบบแผนท่ี
มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา (สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, 2545: 123) ในครั้งนี้รัชกาลท่ี 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ในราชธานีแห่งใหม่คือบริเวณบางกอกฝั่งตะวันออก ส่วน
พระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) นั้นตั้งอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกใกล้กับปากคลองบางกอกน้อย  



 

 การท่ีรัชกาลท่ี 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังหลังในพ้ืนท่ีบางกอกฝั่งตะวันตกนั้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
เมืองธนบุรี ท่ีทําหน้าท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการรักษาพระนครทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็นการระวัง
การตีผ่าเมืองบางกอกซึ่งมีชัยภูมิท่ีมีแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านกลางเมือง จึงจําเป็นต้องมีการกระจายกําลังในการป้องกันพระ
นครโดยวิธีการขนาบทัพศึก นอกจากนี้ รัชกาลท่ี 
นิเวศน์เดิมของพระองค์เมื่อครั้งยังทรงดํารงตําแหน่งเจ้าพระยาจั
โดยยกฐานะข้ึนเป็นวังรวมท้ังสิ้น 5 วัง 
ยุทธศาสตร์ และเฉลิมพระเกียรติยศให้แก่พระประยูรญาติ โดยวังท่ีสร้างข้ึนนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีบา
ท่ี 1)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงพระราชวังและวังในสมัยรัชกาลท่ี 
ตะวันออกแต่รัชกาลท่ี 1 ยังทรงเห็นความสําคัญของฝั่งตะวันตก กระท่ังโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างของเจ้านายต่างๆ 
รวมท้ังสร้างพระราชวังบวรสถานพิมุขข้ึนสําหรับคอยดูแลปกป้องพระนครฝั่งตะวันตกในยามศึกสงคราม ท่ีมา 
จาก (ม.ร.ว. แน่งน้อย ศักดิ์ศรีและคณะ
 

พระราชวังเดิมของสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรี 
และคลองมาบรรจบกัน รัชกาลท่ี 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นท่ีประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศบดินทร์ พระโอรส
สมเด็จฯ พระพ่ีนางองค์ใหญ่ เพ่ือรักษาพระนครทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระองค์ทรง
พ.ศ.2328หลังจากนั้นรัชกาลท่ี 1 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรเสด็จไปประทับ ณ 
พระราชวังเดิม ครั้นเมื่อเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
2367) จึงเสด็จย้ายไปประทับณ พระบรมมหาราชวัง ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 
ชันษาออกวังได้จึงเสด็จมาประทับท่ีพระราชวังเดิม และเมื่อทรงออกผนวชใน พ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังหลังในพ้ืนท่ีบางกอกฝั่งตะวันตกนั้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
เมืองธนบุรี ท่ีทําหน้าท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการรักษาพระนครทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็นการระวัง

กอกซึ่งมีชัยภูมิท่ีมีแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านกลางเมือง จึงจําเป็นต้องมีการกระจายกําลังในการป้องกันพระ
นครโดยวิธีการขนาบทัพศึก นอกจากนี้ รัชกาลท่ี 1 ยังโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระราชวังเดิมในสมัยธนบุรี และพระราช
นิเวศน์เดิมของพระองค์เมื่อครั้งยังทรงดํารงตําแหน่งเจ้าพระยาจกัรี รวมท้ังท่ีประทับของพระราชวงศ์ผู้ใหญ่หลายพระองค์ 

วัง (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรีและคณะ, 2534: 29) เพ่ือทําหน้าท่ีรักษาพระนครตามจุด
ยุทธศาสตร์ และเฉลิมพระเกียรติยศให้แก่พระประยูรญาติ โดยวังท่ีสร้างข้ึนนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีบางกอกฝั่งตะวันตก 

แผนท่ีแสดงพระราชวังและวังในสมัยรัชกาลท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการย้ายราชธานีไปอยู่บางกอกฝั่ง
ยังทรงเห็นความสําคัญของฝั่งตะวันตก กระท่ังโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างของเจ้านายต่างๆ 

รวมท้ังสร้างพระราชวังบวรสถานพิมุขข้ึนสําหรับคอยดูแลปกป้องพระนครฝั่งตะวันตกในยามศึกสงคราม ท่ีมา 
แน่งน้อย ศักดิ์ศรีและคณะ, 2534: 33) 

จพระเจ้ากรุงธนบุรี (หมายเลข 1) ตั้งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่บริเวณหัวคุ้งของแม่น้ํา
1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นท่ีประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศบดินทร์ พระโอรส

สมเด็จฯ พระพ่ีนางองค์ใหญ่ เพ่ือรักษาพระนครทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระองค์ทรงประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ใน 
จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรเสด็จไปประทับ ณ 

พระราชวังเดิม ครั้นเมื่อเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลท่ี 
เสด็จย้ายไปประทับณ พระบรมมหาราชวัง ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 2 เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงเจริญพระ

ชันษาออกวังได้จึงเสด็จมาประทับท่ีพระราชวังเดิม และเมื่อทรงออกผนวชใน พ.ศ.2366 ซึ่งเป็นปีแรกในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3 : พ.ศ.2367 - พ.ศ.2394) พระราชวังเดิมจึงเป็นท่ีประทับของสมเด็จ
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โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังหลังในพ้ืนท่ีบางกอกฝั่งตะวันตกนั้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
เมืองธนบุรี ท่ีทําหน้าท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการรักษาพระนครทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็นการระวัง

กอกซึ่งมีชัยภูมิท่ีมีแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านกลางเมือง จึงจําเป็นต้องมีการกระจายกําลังในการป้องกันพระ
ยังโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระราชวังเดิมในสมัยธนบุรี และพระราช

กรี รวมท้ังท่ีประทับของพระราชวงศ์ผู้ใหญ่หลายพระองค์ 
เพ่ือทําหน้าท่ีรักษาพระนครตามจุด

งกอกฝั่งตะวันตก (ดังแผนท่ี

แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการย้ายราชธานีไปอยู่บางกอกฝั่ง
ยังทรงเห็นความสําคัญของฝั่งตะวันตก กระท่ังโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างของเจ้านายต่างๆ 

รวมท้ังสร้างพระราชวังบวรสถานพิมุขข้ึนสําหรับคอยดูแลปกป้องพระนครฝั่งตะวันตกในยามศึกสงคราม ท่ีมา : ปรับปรุง

ตั้งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่บริเวณหัวคุ้งของแม่น้ํา
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นท่ีประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศบดินทร์ พระโอรส

ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ใน 
จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรเสด็จไปประทับ ณ 

รัชกาลท่ี 2 : พ.ศ.2352 - พ.ศ.
เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงเจริญพระ

ซึ่งเป็นปีแรกในรัชกาล
พระราชวังเดิมจึงเป็นท่ีประทับของสมเด็จ
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พระศรีสุริเยนทรา และเจ้าฟ้าจุฑามณีฯ (ต่อมาทรงบวรราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยได้เสด็จ
ประทับอยู่ถึง พ.ศ.2393 (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรีและคณะ, 2525: 183-184) 
 พระนิเวศน์เดิมของรัชกาลท่ี 1 (หมายเลข 2) ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมอญ รัชกาลท่ี 1 โปรดเกล้า ฯ ให้เป็นท่ี
ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ก่อนท่ีจะทรงย้ายไปประทับยังพระราชวังเดิมใน พ.ศ.
2328 ต่อมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสคือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์เสด็จประทับ ต่อมาเมื่อทรงได้รับอุป
ราชาภิเษกเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลใน พ.ศ.2352 จึงย้ายไปประทับยังพระราชวังบวรสถานมงคล กรมขุนธิเบศร์
บวร พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรเสนานุรักษ์จึงเสด็จประทับต่อมาจนสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ.2411  
 พระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลัง (หมายเลข 5) ตั้งอยู่บริเวณตําบลสวนลิ้นจี่ ใกล้วัดระฆังโฆสิตาราม รัชกาล
ท่ี 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประทับของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศน์ พระราชโอรสองค์ใหญ่ใน
สมเด็จพระพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี พระพ่ีนางพระองค์ใหญ่ ซึ่งต่อมาทรงสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบวร
สถานพิมุข (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรีและคณะ, 2534: 27) ทว่าเมื่อกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จทิวงคตใน พ.ศ. 
2349 รัชกาลท่ี 1 มิได้ทรงตั้งเจ้านายพระองค์ใดดํารงตําแหน่งพระราชวังบวรสถานพิมุขอีก (ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรีและ
คณะ, 2525: 179) นอกจากนี้ ในบรเิวณใกล้เคียงกันยังเป็นท่ีตั้งของวังสวนมังคุด (หมายเลข 4)  ซึ่งอยู่ระหว่างวัดระฆังโฆ
สิตารามกับพระราชวังบวรสถานพิมุข บริเวณนี้เป็นพระนิเวศน์เดิมของสมเด็จพระพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี 
ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงข้ึนเป็นวังเรียกว่าวังสวนมังคุด(ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรีและคณะ, 2534: 29) ส่วนวังบ้านปูน 
(หมายเลข 3)  ตั้งอยู่ท่ีตําบลบ้านปูนระหว่างวัดระฆังโฆสิตารามกับวังสวนมังคุด (สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ, 2542: 
88) รัชกาลท่ี 1 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นบําเหน็จแก่พระองค์เจ้าขุนเณรซึ่งเป็นสามัญชน แต่ทรงสถาปนาให้มียศเป็น
พระองค์เจ้า เนื่องด้วยกระทําความดีความชอบเมื่อครั้งทําศึกไทยรบพม่าท่ีทุ่งลาดหญ้ารายละเอียดเรื่องสงครามทุ่งลาด
หญ้า ดูใน (กรมศิลปากร, 2505: 104) 
 ทําเลท่ีตั้งของวังต่าง ๆ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ดังกล่าว พบว่าทุกวังตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา โดย
แบ่งเป็น 3 ตําแหน่งตามพ้ืนท่ีท่ีขนาบกับพระบรมมหาราชวัง เพ่ือทําหน้าท่ีอารักขาพระบรมมหาราชวังและเป็นพ้ืนท่ีตั้งรับ
กองทัพพม่า ซึ่งในระยะแรกของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ยังคงมีศึกติดพันอยู่กับสงครามพม่าอยู่ ดังเช่น สงครามเก้าทัพ 
(พ.ศ. 2328) สงครามทุ่งลาดหญ้า สงครามท่ีปากพิงและสงครามทางหัวเมืองปักษ์ใต้(กรมศิลปากร, 2505: 100)เป็นต้น 
ต่อมาเมื่อการสงครามระหว่างไทยและพม่าท้ิงช่วงห่าง รัชกาลท่ี 1 โปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสท่ีมีพระชันษาสมควรเข้า
รับใช้ราชการแผ่นดิน โดยท่ีสร้างวังใหม่พระราชทานให้เป็นท่ีประทับ วังท่ีโปรดเกล้าฯ สร้างพระราชทานในระยะนี้ ได้แก่ 
วังพระราชโอรสฝ่ายวังหน้า ตั้งอยู่บริเวณริมพระนิเวศน์เดิมฝั่งตะวันตก ท่ีสําคัญมี 3 วัง ได้แก่ วังท่ีพระราชทานแก่กรม
ขุนธิเบศร์บวร วังท่ีพระราชทานแก่กรมหมื่นอมรมนตรี และวังท่ีพระราชทานแก่กรมหมื่นกระษัตริย์ศรีศักดิเดช ซึ่งวังท้ัง 3 
แห่งนี้ ได้พระราชทานให้กับพระราชโอรสร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกัน คือ เจ้าจอมมารดาน่วม ในสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาเสนานุรักษ์ (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2513: 31) 

นอกจากนี้ บางกอกฝั่งตะวันตกยังเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของกลุ่มขุนนางในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ โดยขุนนางตระกูล
บุนนาคเป็นกลุ่มหนึ่งท่ีเข้ามาตั้งบ้านเรือนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา ในบริเวณทางใต้ของชุมชนกุฎีจีน ขุนนาง
ตระกูลบุนนาคมีบทบาทในกรมพระคลังและกรมท่า ซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านการค้าและการต่างประเทศ ส่งผลให้บริเวณ
นิวาสสถานของตระกูลบุนนาคกลายเป็นเรือนรับรองราชทูต บ้านพักชาวต่างชาติ ห้างร้านของพ่อค้าตะวันตก บ้านพักกลุ่ม
มิชชันนารี และโกดังสินค้าของพ่อค้าชาวจีนและพ่อค้าชาวอินเดียอีกด้วย (สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ, 2542: 35) 

การท่ีกลุ่มขุนนางตระกูลบุนนาคซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้สร้างนิวาสสถาน
และให้การสนับสนุนทางด้านการค้าส่งผลให้เกิดเป็นการตั้งบ้านเรือนของกลุ่มมิชชันนารีและพ่อค้าชาวตะวันตกท่ีเข้ามา
ค้าขายในสมัยนั้น ซึ่งส่งผลให้พ้ืนท่ีบางกอกฝั่งตะวันตกเกิดความคึกคักและเป็นเสมือนเมืองท่าการค้าและแหล่งสินค้าท่ีมา
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จากตะวันตก กระตุ้นให้เศรษฐกิจภายในพ้ืนท่ีบางกอกฝั่งตะวันตกเจริญข้ึน และแม้ว่าการค้าจะขยายตัวมากข้ึนแต่บางกอก
ฝั่งตะวันตกก็ยังคงทําหน้าท่ีเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางเกษตรกรรมท่ีเป็นท่ีต้องการของท้องตลาดอีกด้วย 
  2. แหล่งผลิตพืชผลทางเกษตรกรรม 
 ช่ือเสียงของบางกอกฝั่งตะวันตกในฐานะเป็นแหล่งผลไม้รสดี เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้คนเข้ามาตั้ง    
ถ่ินฐานในบริเวณนี้มากข้ึน ท้ังนี้เพราะบางกอกฝั่งตะวันตกมีดินท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็นท่ีอยู่อาศัย     
ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 ความว่า “ฝั่งตะวันออกนั้นเสียแต่เป็นท่ีลุ่ม เจ้ากรุงธนบุรีจึง
ได้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นท่ีดอน” (เจ้าพระยาทิพากรวงศ,์ 2531: 1) โดยลักษณะของพ้ืนท่ีลุ่มทางฝั่งตะวันออกนั้นมีความ
เหมาะสมกับการทํานามากกว่าทําสวน ส่วนพ้ืนท่ีดอนทางฝั่งตะวันตกจะเหมาะกับการทําสวนมากกว่าทํานา สําหรับการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรกรรมของพ้ืนท่ีในบางกอกฝั่งตะวันตกกระจายอยู่ท่ัวไป ในบางบริเวณมีช่ือเรียกเฉพาะตาม
ระยะทางโดยเอาพระนครเป็นศูนย์กลางว่า สวนบางบนและสวนบางล่าง สวนในและสวนนอก สวนบางบนคือพ้ืนท่ี
ทางด้านเหนือพระนครข้ึนไป เช่น สวนทุเรียนบางขุนนนท์ บางผักหนาม สวนบางล่างคือพ้ืนท่ีทางด้านใต้พระนครลงมา 
เช่น สวนทุเรียนตําบลวัดทอง (วัดทองนพคุณ) สวนในหมายถึงพ้ืนท่ีบริเวณตั้งแต่นนทบุรีเรื่อยมาถึงบางกอกจรดถึงพระ
ประแดง (ปากลัด) และสวนนอกหมายถึงบริเวณทิศตะวันตกไปทางแม่น้ําท่าจีนไปจนถึงแม่น้ําแม่กลองท่ีราชบุรี (ฉัตรา
ภรณ์ พิรุณรัตน,์ 2535: 20) 
 ผลไม้ท่ีปลูกในแต่ละพ้ืนท่ีมีรสชาติท่ีดีแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจข้ึนอยู่กับสภาพดิน น้ํา และอากาศของสถานท่ีนั้น ๆ 
ส่งผลให้แต่ละพ้ืนท่ีมีผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงแตกต่างกันออกไป โดยพ้ืนท่ีในบางกอกฝั่งตะวันตกมีการปลูกมะพร้าว ลิ้นจี่ ลําไย 
มะไฟ และกล้วย ซึ่งเป็นผลไม้ท่ีปลูกกันท่ัวไป (กาญจนาคพันธ์ุ 2519: 89) ส่วนผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดีในแต่ละ
ย่านนี้ ได้แก่ ทุเรียนบางบน ปลูกท่ีบางขุนนนท์ในคลองบางกอกน้อย เป็นทุเรียนผลโตมีรสมันมากกว่าหวาน(พลาดิศัย สิทธิ
ธัญกิจ, 2551: 145-147)ทุเรียนบางล่าง ปลูกท่ี ตําบลวัดทอง แถบคลองสาน เป็นทุเรียนเนื้อละเอียดมีรสหวานมากกว่ามัน
, ลางสาด คลองสาน ปลูกแถบคลองสาน มีรสชาติท้ังหอมและหวาน, หมากบางล่างราษฎร์บูรณะ, สวนพลูบางไส้ไก่และ
บางยี่เรือ, มังคุดวังหลัง, มะม่วง มะปราง เงาะบางยี่ขัน และฝรั่งบางเสาธง  
 สําหรับการเพาะปลูกของชาวสวนในบางกอกฝั่งตะวันตกนั้นจะมิได้ปลูกพืชผลไม้เพียงชนิดเดียว แต่จะมีการปลูก  
พืชพันธ์ุหลากหลายชนิดปะปนกันไปในพ้ืนท่ี สําหรับสวนในบางย่านท่ีได้ช่ือว่าสวนทุเรียน สวนเงาะ สวนมะปราง 
เนื่องมาจากมีการปลูกผลไม้ชนิดนั้นเป็นหลักหรือมีจํานวนมาก และผลไม้ชนิดนั้น ๆ  หากปลูกในพ้ืนท่ีน้ีจะมีรสดีกว่าบริเวณ
อ่ืนนอกจากนี้ในบริเวณสวนอาจปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ พริก พริกไทย มะนาว เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน 
และยังสามารถนําไปขายท่ีตลาดเมื่อมีปริมาณท่ีมากเกินความต้องการ และด้วยเหตุท่ีบางกอกฝั่งตะวันตกเป็นแหล่งผลิต
ผลไม้นานาชนิดทําให้เกิดชุมชนหรือตลาดท่ีขายผลไม้แหล่งใหญ่ในภูมิภาค และในพ้ืนท่ีบางกอกฝั่งตะวันตกเองก็ได้มีการ
ขายพืชผลเกษตรเหล่านี ้ ในรูปแบบของตลาดผลซึ่งมักเป็นขายอยู่บริเวณริมน้ําและได้กลายเป็นตลาดน้ําซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบางกอกฝั่งตะวันตกไปในท่ีสุด  
 3. แหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม 
 แม้การเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 จะทําให้ไพร่พลท่ีอาศัยอยู่ในใจกลางของราชอาณาจักรสยามเบาบางลง 
แต่ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีท้ังการจูงใจและการบังคับ ผ่านการเทครัวในการทํา
สงครามต่างๆ ทําให้ผู้คนในแถบนี้ และในกรุงธนบุรีเพ่ิมข้ึนในเวลาเพียงไม่นานนัก และเพ่ือความสะดวกในการจัดการดูแล 
สมเด็จ  พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงให้ไพร่พลต่างๆ ท่ีมีเช้ือชาติและท่ีมาเดียวกัน รวมกลุ่มกันและตั้งชุมชนของตนเอง ทําให้
ชุมชนต่างๆ ในราชธานีแห่งใหม่นี้เป็นชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์ท้ังด้านความเป็นอยู่ การนับถือศาสนา รวมไปถึงการประกอบ
อาชีพ ซึ่งในประเด็นหลังนี้เอง ทําให้ในเวลาต่อมาชุมชนในบางกอกฝั่งตะวันตกนั้นเป็นชุมชนช่างฝีมือเฉพาะทาง ท่ีไม่เพียง
ผลิตสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของชาวบางกอกเท่านั้น แต่ยังเป็นสินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมของชุมชนใกล้เคียงด้วย สินค้า
หัตถกรรมท่ีสําคัญในบางกอกฝั่งตะวันตกมีอยู่อย่างหลากหลาย ดังเช่น ขันลงหิน การหล่อพระพุทธรูป และการทําขมิน้ 
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 เป็นต้น 
การทําขันลงหินของชุมชนบ้านบ ุ

 บ้านบุตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย เป็นชุมชนท่ีมีงานหัตถกรรมสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ย่านบ้านบุเป็น
แหล่งการผลิตเครื่องโลหะทองเหลือง ทองขาว (ฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน,์ 2535: 119) และการทําขันลงหินบ้านบุ โดยปรากฏ
หลักฐานในนริาศหลายเรื่องในสมัย รัชกาลท่ี 3ซึ่งกวีใช้คลองบางกอกน้อยเป็นเส้นทางสัญจร ดังเช่น นิราศพระแท่นดงรัง 
ของหมื่นพรหมสมพัตสร มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงบ้านบุความว่า 

....ถึงบ้านบุบุขันสนั่นก้อง  เขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหล 
 ทรวงพ่ีร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟ ทํากระไรร้อนเราจะเบาบาง…. (ทองต่อ  กล้วยไม้ ณ อยุธยา, 2538: 
397) 
 อย่างไรก็ดี มีการสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบุเป็นชุมชนท่ีมีการอพยพย้ายถ่ินฐานของผู้คนมาจากกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง
เคยประกอบอาชีพช่างบุ ทําเครื่องทองลงหินหรือเครื่องทองสัมฤทธ์ิมาก่อน ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีจึงได้อพยพเข้ามาตั้ง
บ้านเรือนข้ึนบริเวณนอกคลองคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตกท่ีบริเวณปากคลองบางกอกน้อย โดยมีวัดอมรินทรารามและวัด
สุวรรณาราม   (วัดทอง) เป็นศูนย์กลางของชุมชน ผู้คนในย่านนี้ประกอบอาชีพด้วยการทําภาชนะเครื่องทองลงหิน 

การหล่อพระพุทธรูปของชุมชนบ้านช่างหลอ่ 
 ศิลปกรรมคือเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของชุมชนหรือสังคม การหล่อพระพุทธรูปเป็นงานหัตถกรรม
อีกแขนงหนึ่งของชาวไทยท่ีแสดงถึงศิลปกรรมช้ันสูงของชาติ ซึ่งมีมาตั้งแต่ในสมัยท่ีพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในดินแดน
สยาม พระพุทธรูปแต่ละสมัยมีเอกลักษณ์และความสวยงามท่ีแตกต่างกันไป การสร้างพระพุทธรูปจึงงานท่ีมีความ
ยากลําบากและสลับซับซ้อน ช่างหล่อพระพุทธรูปจึงต้องมีความสามารถและมีใจรักทางด้านศิลปะ การหล่อพระพุทธรูปได้
เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของชาวไทย โดยชุมชนบ้านช่างหล่อเป็นชุมชนหนึ่งท่ีมีการสืบทอดศิลปกรรมในการปั้น
หล่อพระพุทธรูป       มาตั้งแต่สมัยธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์  
 บ้านช่างหล่อตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังบวรสถานพิมุข สันนิษฐานว่ากลุ่มคนท่ีมาอาศัยในย่าน         
บ้านช่างหล่อมีหลากหลาย ท้ังท่ีเป็นกลุ่มชาวลาวซึ่งมีฝีมือทางการช่างถูกกวาดต้อนมา และมาเป็นไพร่ในกรมพระราชวัง    
บวรสถานพิมุข นอกจากนี้ยังมีกลุ่มช่างฝีมือคนไทยซึ่งอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา มาตั้งบ้านเรือนท่ีบริเวณริมด้านนอก
คลอง  คูเมืองในสมัยธนบุรี ซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพช่างหล่อพระพุทธรูป และมีความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ   ท่ีสืบสกุลต่อเนื่องกันมาในสกุลช่างต่าง ๆ (กรมศิลปากร,2553: 119) ในอดีตชุมชนบ้านช่างหล่อเป็นท่ีตั้งของ
โรงหล่อพระหลายแห่ง โดยโรงหล่อพระเหล่านี้เป็นเสมือนศูนย์กลางของกลุ่มบ้านช่างท่ีตั้งอยู่ในบริเวณนี้ ชุมชนบ้านช่าง
หล่อจึงเป็นท่ีรวมของช่างปั้นและหล่อพระพุทธรูปหลายตระกูล เช่น พระเทพรจนา (สิน ปฏิมากร ) เจ้ากรมช่างสิบหมู่ ช่าง
เอกในสมัยรัชกาล  ท่ี 3 และเป็นต้นตระกูลปฏิมากร (สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, 2545: 245) ผู้คนในชุมชนแห่งนี้มี
อาชีพหล่อพระพุทธรูปเป็นงานหลักประกอบไปด้วยช่างปั้น ช่างเททอง รวมถึงช่างลงรักปิดทอง ท่ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในช่วงรัชกาลท่ี 3 ซึ่งมีการสร้างพระพุทธรูปห่มจีวรลายดอกพิกุลปิดทอง สืบเนื่องจากการท่ีเป็นชุมชนช่างฝีมือจึง
ทําให้บ้านช่างหล่อสามารถพัฒนาข้ึนเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญในฐานะแหล่งหล่อพระพุทธรูป เพราะ
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ผู้คน       ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดอยู่ในจารีตการทําบุญแบบเดิม คือ คติการสร้างพระพุทธรูปถวายวัด 
ท่ีถือว่าเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นการหล่อพระพุทธรูปของชุมชนแห่งนี้จึงขยายตัวมากข้ึน  

การทําผงขมิ้นของชุมชนบ้านขมิ้น 
ย่านบ้านขมิ้นตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดระฆังโฆษิตาราม โดยย่านบ้านขมิ้นปรากฏช่ือตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร ์

ผู้คนในย่านนี้ประกอบอาชีพผลิตผงขมิ้นขาย ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณบ้านนี้ว่า “บ้านขมิ้น” ขมิ้นเป็นสินค้าท่ีขายดีมา
ยาวนานและเป็นท่ีต้องการของตลาด เนื่องจากสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างท้ังนําไปบริโภคกับหมากพลูหรือ
เป็นเครื่องสําอางประทินผิว (สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, 2545: 229-230) เช่น ถ้านําขมิ้นไปผสมกับปูนขาวเพ่ือให้ผง
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ขมิ้นทําปฏิกิริยากับปูนขาวก็จะได้เป็นปูนแดงไว้กินกับหมากพลูซึ่งเป็นท่ีนิยมของคนไทย นอกจากนี้ผู้คนยังนิยมใช้ขมิ้นผง 
แป้งหินร่ํา ดินสอพองมาเป็นเครื่องประทินผิว โดยนําขมิ้นมาละลายน้ําใช้ถูตัวช่วยขัดคราบไคลตามร่างกาย อีกท้ังผงขมิ้น
ยังสามารถนําไปใช้สําหรับการแสดงละครรํา การประกอบอาหารเพ่ือเพ่ิมกลิ่นและรสร้อนแรงให้แกงหลายชนิด (อังคาร, 
2545: 6)นอกจากนั้นขมิ้นยังมีสรรพคุณทางยา โดยสารหอมระเหยของขมิ้นมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้อง ท้องอืด 
แน่นจุกเสียด อาหารไม่ย่อยอีกด้วย   
 การตั้งถ่ินฐานของผู้คนในชุมชนบ้านบุ ชุมชนบ้านช่างหล่อและชุมชนบ้านขมิ้น ซึ่งยึดอาชีพงานหัตถกรรมซึ่งเป็น
อาชีพหลักในการตั้งถ่ินฐานยังได้รับการสนับสนุนจากรัชกาลท่ี 2 เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดฯ ให้มีการส่งเสริมการสอน
วิชาชีพ และการช่างต่าง ๆ ข้ึนในแหล่งชุมชนหัตถกรรมนั้น ๆ ประกอบกับสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ท่ีผลิตได้เป็นท่ีนิยมของ
สังคมไทยท่ีให้ความสําคัญกับการสร้างบุญไว้ในบวรพุทธศาสนา ด้วยเหตุน้ีท้ังสามชุมชนในย่านบางกอกฝั่งตะวันตกจึงยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณข์องชุมชนหัตกรรมท่ีมีช่ือเสียงถึงในปัจจุบัน 
 
สรุป 

ผลของการศึกษาพบว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝั่งตะวันตกได้รับปัจจัยสนับสนุนสําคัญ 3 ประการ
คือ 1) การเป็นท่ีตั้งของวังเจ้านายและบ้านขุนนางในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งรัชกาลท่ี 1 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการ
ปรับปรุงพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และพระราชนิเวศน์เดิมของพระองค์เมื่อครั้งยังทรงดํารงตําแหน่ง
เจ้าพระยาจักรีในสมัยธนบุรี  รวมถึงท่ีประทับของพระราชวงศ์ผู้ใหญ่หลายพระองค์โดยยกระดับข้ึนเป็นวังรวมท้ังสิ้น 5 วัง 
มีวัตถุประสงค์  เพ่ือทําหน้าท่ีรักษาพระนครตามจุดยุทธศาสตร์ อีกท้ังเพ่ือพระราชทานให้กับพระประยูรญาติ และเป็น
บําเหน็จความชอบแก่  ผู้ร่วมรบในการกอบกู้ชาต ิ2) การเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางเกษตรกรรมท่ีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้คนเข้ามาตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้มากข้ึน ท้ังนี้เพราะบางกอกฝั่งตะวันตก
เป็นลักษณะพ้ืนท่ีลุ่มมีดิน   อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเป็นท่ีอยู่อาศัย ในบางกอกฝั่งตะวันตกมีการทํา
เกษตรกรรมกระจายอยู่ท่ัวไป ตามบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาและลําคลองต่าง ๆและ 3) การเป็นแหล่งผลิตสินค้า
หัตถกรรมซึ่งเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของย่านชุมชนช่างท่ีมีฝีมือในงานหัตถกรรม ได้แก่ ชุมชนบ้านบุ ท่ีทําเครื่องทองลงหิน และ
ชุมชนบ้านช่างหล่อ ท่ีทําการหล่อพระพุทธรูป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลต่อสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน และเศรษฐกิจใน
บางกอกฝั่งตะวันตกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตลาดน้ําจํานวนมากท่ีเกิดข้ึนในบริเวณบางกอกฝั่งตะวันตก ซึ่งมักตั้งอยู่ตาม
บริเวณปากคลองหรือจุดตัดทางแยกของลําคลองสําคัญท่ีเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากสวนออกสู่ชุมชนภายนอก ได้แก่ 
ตลาดน้ําปากคลองบางกอกน้อย ตลาดน้ําปากคลองบางกอกใหญ่ และตลาดน้ําวัดทอง โดยหลักฐานท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
บรรยากาศสภาพการค้าขายของตลาดน้ําในบางกอกฝั่งตะวันตก มักปรากฏอยู่ในนิราศท่ีแต่งข้ึนในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ท่ี
กวีได้พรรณนาถึงตลาดและเรือนแพ ท่ีมีอยู่อย่างหนาแน่นในเส้นทางคลองบางกอกน้อย 
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การสร้างภาพลักษณ์ของ  “สยามใหม”่  ในตราอาร์มแผ่นดินสมยัต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว(พ.ศ. ๒๔๑๑ – พ.ศ. ๒๔๓๕) 
Making of “New Siam” in the Coat of Arms in the Early King Rama V’s Reign(CE 1868-1892) 
 

เรวัตร  หินอ่อน 

บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาประวัตศิาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้ศึกษาถึงการใช้ตราราชการไทย  ในช่วงระยะเวลาของการเผชิญหน้ากับความท้าทายท่ีมาจากชาติ
ตะวันตก  อันนํามาซึ่งการปรับปรุงด้านการบริหารประเทศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว    ท้ังนี้การ
ใช้งานตราราชการซึ่งเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ท่ีมีมาในระบบการปกครองของสยาม  ได้ถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปกครองรูปแบบใหม่ท่ีเริ่มดําเนินการด้วย  โดยมีการพัฒนาท้ังรูปแบบ  การใช้งาน  รวมท้ังการให้ความหมาย  เพ่ือให้
เหมาะสมกับระบบราชการท่ีเน้นหลักการรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลางในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เนื่องจากลักษณะ
การปกครองแบบจารีตดั้งเดิมของสยามนั้น  หน่วยราชการต่างๆยังมีหน้าท่ีทางการปกครองท่ีสับสน  และรัฐมีอํานาจเหนือ
ท้องถ่ินไม่มากนัก  อีกท้ังยังขาดความชัดเจนเก่ียวกับอาณาเขตการปกครองท่ีแน่นอน  จึงส่งผลให้รัฐมีสถานะท่ีเปราะบาง
เป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นในการปฏิรูปจึงต้องเน้นความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประเทศในรูปแบบของรัฐสมัยใหม่ซึ่ง
ตราอาร์มแผ่นดินท่ีประดิษฐ์ข้ึนจากพ้ืนฐานการใช้ตราในธรรมเนียมโบราณของไทยผสมผสานกับรูปแบบความเปน็ตะวันตก  
ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมประการหนึ่งในการแสดงจุดมุ่งหมายดังกล่าวของสยาม 
คําสําคัญ:  ตราราชการ  ตราอาร์มแผ่นดิน  การปฏิรูปการปกครอง 
 
Abstarct 
 In King Rama V’s reign, Siam encountered western colonization from powerful nations such as 
British Empire and French Empire. To respond the colonization, the country needed to modernize the 
administration that centralize power to the monarch. One of means was modernize usability of official 
seals and royal coat of arms. So, this essay researches about development of using official seals and 
coat of arms, these previously were administrational custom fromAyutthaya era, and modification of 
them to be symbols of modern Siam. 
Keywords: Seal, Coat of arms,Reformation 
 

บทนํา 

 การใช้ตราของไทยในสมัยโบราณ ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะระบุถึงสถานะ  ตําแหน่ง  และ
อํานาจหน้าท่ีของแต่ละบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอกสารต่างๆของทางราชการท่ีปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา  จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ซึ่งจะถือลายประทับของตราเป็นสําคัญ  เนื่องจากไม่มีธรรม
เนียมการลงลายมือช่ืออันเป็นลักษณะใหม่ท่ีเข้ามาพร้อมกับอิทธิพลความคิดแบบตะวันตกในภายหลัง  ดังตัวอย่างท่ีสมเด็จ
ฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงอธิบายไว้ว่า  “...แต่ก่อนไม่ได้ใช้เซ็นช่ือ  ใช้ตราประจําตัวหรือประจําตําแหน่ง
ประทับแทนเซ็นช่ือ  เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินกับท้ังบรรดาคนสามัญ  ซึ่งมีธุระในการหนังสือก็ทําตราข้ึนใช้ประจําตัว” 
(พระยาอนุมานราชธน,  ๒๔๙๓)  ในกรณีของตราประจําตําแหน่งต่าง ๆ  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลก็ต้องถวายคืนตรา  
เพ่ือท่ีพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานตรานั้นให้แก่ผู้ท่ีจะเข้ามารับตําแหน่งใหม่ต่อไป  ผู้อ่ืนจะนําไปใช้ประทับต่อโดย
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ไม่ได้รับพระราชทานไม่ได้  จะถือว่ามีความผิดเพราะถือว่าดวงตรานั้นเป็นเครื่องยศอย่างหนึ่งเช่นกัน (กระทรวงวัฒนธรรม,  
๒๕๔๖)  

การใช้ตราราชการในระบบการปกครองของไทยสมัยโบราณนั้น  จากหลักฐานต่างๆทําให้ทราบได้ว่ามีความ
ต่อเนื่อง ท้ังในด้านของรูปแบบ  และวิธีการใช้ตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี  เรื่อยมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น  จนกระท้ังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือปรับตัวเข้าสู่สังคมโลกยุคใหม่ท่ีมีชาติตะวันตกเป็นผู้นํา  ซึ่ง
เริ่มข้ึนอย่างจริงจังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ท่ีทรงมีพระราชดําริเห็นว่าแนวคิดและวิทยาการ
สมัยใหม่แบบตะวันตก  จะเป็นกุญแจในการสร้างความมั่นคงให้กับพระราชอาณาจักร  เพ่ือเผชิญหน้ากับภัยคุกคามของ
มหาอํานาจตะวันตกท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย
ดังกล่าวสืบต่อมา  การปรับตัวในครั้งนี้  สิ่งหนึ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการปรับตัวของระบบราชการ  เพ่ือให้เท่าทันกับสิ่ง
ใหม่ๆท่ีเข้ามาในสังคม  และเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวในระบบราชการข้ึนแล้วการใช้ตราราชการก็ย่อมท่ีจะเกิดพัฒนาการท่ี
สอดคล้องไปพร้อมกันด้วยเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการปฏิบัติงานทางราชการต่างๆ 

 
ความหมายของรัฐสมัยใหม่บนตราอาร์มแผ่นดินของสยาม 
 ความพยายามในการปฏิรูปโดยเฉพาะในส่วนของการปกครองและบริหารประเทศในช่วงแรกของพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และกลุ่มชนช้ันนําท่ีให้การสนับสนุนพระองค์  สามารถดําเนินไปได้อย่างจริงจังในช่วง
ระยะเวลาไม่นานนัก  คือจากปี พ.ศ. ๒๔๑๖  (ค.ศ.๑๘๗๔)  ถึง  พ.ศ. ๒๔๑๘  (ค.ศ.๑๘๗๖)  โดยต้องสะดุดหยุดลงจากผล
ของวิกฤตการณ์วังหน้า  แต่ก็ถือเป็นโอกาสท่ีจะทําให้พระองค์และกลุ่มผู้ท่ีสนับสนุน  ได้มีเวลาในการวางแผนการดําเนิน
นโยบายการปฏิรูปท่ีรอบคอบและรัดกุมยิ่งข้ึนท้ังนี้การปฏิรูปท่ีเริ่มข้ึนตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๑๖ (ค.ศ.๑๘๗๔)  หลังพิธีบรม
ราชาภิเษกครั้งท่ีสองแล้วนั้น  ในส่วนของการใช้งานตราราชการได้ปรากฏความเคลื่อนไหวข้ึนเช่นกันโดยเกิดความ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งคือ  การท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้มีการสร้างตรา
แผ่นดินแบบใหม่ข้ึน  โดยทรงมีประราชประสงค์ให้ตราดังกล่าวเป็นเครื่องหมายตัวแทนร่วมกันของทางราชการ  หรือเป็น
ตราประจําของรัฐบาลนั่นเอง  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน  เพราะแต่เดิมนั้นรัฐและองค์พระมหากษัตริย์ถือเป็นสิ่ง
เดียวกันท่ีไม่อาจแยกจากกันได้ในคติการปกครองแบบโบราณของสยาม  ดังนั้น  ตราขององค์พระมหากษัตริย์จึงถือว่าเป็น
ตราแผ่นดินด้วย  ส่วนหน่วยราชการต่างๆก็ใช้ตราของขุนนางท่ีดูแลหรือปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานของตน  ดังนั้นการสร้าง
ตราแผ่นดินดังกล่าว  จึงสะท้อนให้เห็นความพยายามท่ีจะสร้างสัญลักษณ์อันแสดงถึงความเป็นรัฐ  ตามแบบของรัฐสมัย
ใหม่ท่ีได้รับอิทธิพลความคิดจากทางตะวันตก  และถือเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดตามอุดมการณ์ของกลุ่มท่ีสนับสนุนการปฏิรูป
อีกด้วยตราแผ่นดินท่ีทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างข้ึนใหม่น้ี  ทรงมอบหมายให้หม่อมเจ้าประวิช  ชุมสายในกรมขุนราชสีหวิกรม
เป็นผู้ออกแบบสร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ (ค.ศ.๑๘๗๔)  ในลักษณะตราแบบยุโรปท่ีเรียกว่า  ตราอาร์ม (Coat of Arms)  
โดยประกอบด้วยสัญลักษณ์ท่ีสื่อความหมายต่างๆ  ซึ่งระบุลักษณะเอาไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน ร.ศ. 
๑๐๘  (พ.ศ. ๒๔๓๒/ค.ศ.๑๘๘๙)  ท่ีประกาศข้ึนภายหลังว่า 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้รวบรวมท่ีหมายเครื่องขัติยราชอิศริยยศสําหรับพระมหากษัตริย์  แล 
พระราชลัญจกรสําหรับแผ่นดิน  แลสําหรับพระบรมราชวงษท้ังตราหลวงสําหรับตําแหน่งราชการ  รวมประดับร้อยกรอง
ข้ึนเปนตราแผ่นดินมีรูปพระมหาพิไชยมงกุฎ  จักร  ตรี   โล่   มีรูปช้างไอยราพต  ช้างเผือก  กริช  สังวาล 
นพรัตนราชวราภรณ์  พระสังวาลเครื่องอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  แลเครื่องสูงเจ็ดช้ัน  มีราชสีห์  คชสีห์ประคอง  คาถา
ภาษิตด้วยเปนสําคัญ  รวมเปนตราแผ่นดินอย่างน้อยแลอย่างใหญ่  เติมฉลองพระองค์ครุยแลเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์เข้า
อีก  สําหรับใช้ในราชการท่ัวไป (ราชกิจจานเุบกษา, ๒๔๓๒) 

ท้ังนี้การให้สัญลักษณ์แทนความหมายนั้น  พบได้ในตราท่ีใช้มาแต่เดิมของสยามเช่นกัน  แต่จะเป็นไปในลักษณะ
ท่ีค่อนข้างเฉพาะเจาะจงในความหมายแทนบุคคลหรือตําแหน่งนั้นๆเป็นหลัก  ในขณะท่ีตราแผ่นดินท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ี  เมื่อ 
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พิจารณาสัญลักษณ์ท่ีนํามาประกอบกันแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการให้ความหมายท่ีขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางข้ึน  ใน
ลักษณะของความเป็นสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการแสดงความเป็นรัฐ  และสะท้อนอํานาจอันชอบธรรมของรัฐบาล  
ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบของดวงตราได้ดังต่อไปนี้   

ส่วนบนสุดตรงกลาง  คือ  ภาพพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี  หมายถึงความเป็นพระมหากษัตริย์   ภายใต้พระ
มหาพิชัยมงกุฎเป็นภาพจักรและตรีไขว้ เรียกว่า ตรามหาจักรี อันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องหมายแทนนามราชวงศ์จักรี (สํานักนายกรัฐมนตรี, 
๒๔๓๕) ความหมายโดยรวมจึงแปลว่า พระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี  ทางด้านซ้ายและขวาของพระมหาพิชัย
มงกุฎเป็นรูปฉัตร ๗ช้ัน อันเป็นเครื่องหมายแห่งราชาธิปไตย ท่ีเป็นฉัตร ๗ช้ัน ก็เนื่องด้วยเป็นฉัตรสําหรับใช้ประกอบกับ
นพปฏลมหาเศวตฉัตร (ฉัตร ๙ช้ัน) ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงพระราชอิสริยศของพระมหากษัตริย์ การใช้รูปดังกล่าวจึงเป็น
การประกาศให้รู้ว่า ดินแดนสยามอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์  

ใต้ลงมาเป็นรูปโล่แบ่งออกเป็น ๓ห้อง โดยส่วนบนแบ่งเป็น ๑ห้อง ส่วนล่างเป็น ๒ห้อง มีความหมายดังนี้  ห้อง
ด้านบนเป็นภาพช้าง ๓เศียร หมายถึง สยามเหนือสยามกลาง และสยามใต้ พ้ืนโล่เป็นสีเหลือง  ห้องล่างด้านขวาเป็นภาพ
ช้างเผือก หมายถึงประเทศราชลาวล้านช้าง (กรุงศรีสัตนาคนหุต) พ้ืนโล่เป็นสีแดง  ห้องล่างด้านซ้ายเป็นภาพกริชคดและ
กริชตรงไขว้กัน หมายถึง หัวเมืองประเทศราชมลายู พ้ืนโล่เป็นสีชมพู  ความหมายโดยรวมของรูปสัญลักษณ์ภายในโล่จึง
หมายถึงอาณาเขตท้ังหมดของประเทศสยามในเวลานั้น  ต่อจากฉัตรทางด้านขวาเป็นภาพคชสีหป์ระคองฉัตร ส่วนทางด้าน
ซ้ายเป็นภาพราชสีห์ประคองฉัตร คชสีห์หมายถึงข้าราชการฝ่ายกลาโหม ซึ่งดูแลทางฝ่ายทหาร ส่วนราชสีห์หมายถึง 
ข้าราชการฝ่ายมหาดไทย ซึ่งดูแลฝ่ายพลเรือน ท้ังสองฝ่ายนี้มีหน้าท่ีป้องกันพระราชอาณาจักรและค้ําจุนพระราชบัลลังก์  
ส่วนขอบโล่ด้านล่างสุดล้อมรอบด้วยพระมหาสังวาลนพรัตน์รัตนราชวราภรณ์ หมายถึง พระพุทธศาสนาเนื่องด้วย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ท่ีสร้างข้ึนในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ซึ่งพระมหาสังวาลนพรัตน์รัตนราชวราภรณ์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดนี้ด้วยนั้น  ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ กําหนดให้พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการท่ีกระทําคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมือง
อย่างใหญ่หลวง โดยเง่ือนไขสําคัญในการพระราชทานนั้นกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า จะพระราชทานให้แก่บุคคลท่ีเป็นพุทธ
มามกะเท่านั้น (สํานักนายกรัฐมนตร,ี ๒๕๓๕)  

ส่วนใต้พระมหาสังวาลนพรัตน์รัตนราชวราภรณ์ คือ สายสร้อยจุลจอมเกล้าพร้อมดวงตรา หมายถึงการบํารุงวงศ์
ตระกูลให้เจริญ อันเป็นภาษิตของเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ส ร้ า ง ข้ึ น  เ พ่ื อ เ ป็ น บํ า เ ห น็ จ ค ว า ม ช อ บ แ ก่ ผู้ ท่ี ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ด้ ว ย ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ แ ผ่ น ดิ น  แ ล ะ 
พระบรมราชวงศ์ และบุตรทายาทของผู้ปฏิบัติราชการ โดยพระราชทานสืบสกุลลงไปจนสิ้นสายบุตรชายเพ่ือเป็นเกียรติแก่
วงศ์ตระกูล และเพ่ือให้ผู้สืบสกุลกระทําความชอบต่อแผ่นดิน และสามัคคีกันรับใช้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  ส่วนล่างสุด
ของภาพ คือ คาถาภาษาบาล ีจารึกบนแพรแถบด้วยอักษรไทย เป็นข้อความว่า "สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฒิ สาธิกา" 
แปลว่า ความพร้อมเพรียงของบุคคลท้ังปวงผู้อยู่เป็นหมวดหมู่กัน ย่อมเป็นเครื่องทําความเจริญให้สําเร็จ อันเป็นพระนิพนธ์
คาถาของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
๒๕๑๒) นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายอ่ืนๆ ท่ีแทรกอยู่ในตรา แต่เห็นได้ไม่ชัดเจนนัก คือ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ท้ัง ๕อันเป็น
เครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ ์

เมื่อรวมความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆท่ีประกอบกันข้ึนเป็นดวงตราดังกล่าว จะเห็นได้ถึงเจตนาอันชัดเจนใน
ความพยามยามท่ีจะสร้างรัฐบาลท่ีเข้มแข็ง  ตามรูปแบบของรัฐสมัยใหม่อันมีแกนกลางอยู่ท่ีสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีทรงมี
พระราชอํานาจโดยสมบูรณ์  และทรงมีฐานะเป็นผู้นําพานโยบายต่างๆในการพัฒนาประเทศ  อันเป็นเนื้อหาสาระหลักของ
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั่นเอง  นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกท่ีปรากฏสัญลักษณ์แสดงความหมายของ
อาณาเขตในการปกครองของสยามบนตราท่ีใช้ในทางราชการ  อันเป็นผลมาจากมุมมองใหม่เก่ียวกับรัฐและอาณาเขตท่ี
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ต้องการความแน่นอนชัดเจน  ดังนั้นการสื่อความหมายของตราแผ่นดินท่ีสร้างข้ึนนี้  จึงสะท้อนความต้องการท่ีจะแสดง
อํานาจและความชอบธรรมทางการปกครอง  ท่ีครอบคลุมอาณาบริเวณท้ังหมดตามความรับรู้เก่ียวกับดินแดนท่ีอยู่ใต้
อิทธิพลของสยาม  โดยอาศัยความเข้าใจตามการปกครองในรูปแบบเดิมเป็นพ้ืนฐาน  ท้ังนี้สังเกตได้ว่าในการปกครองรูป
แบบเดิมนั้นชนช้ันปกครองของสยามสามารถท่ีจะแยกแยะบริเวณท่ีตนมีอํานาจอย่างแท้จริง  กับอาณาเขตท่ีเป็นประเทศ
ราช  คือดินแดนท่ีรับอํานาจการปกครองท่ีศูนย์กลางอย่างหลวมๆหรือเพียงในนามออกจากกันได้  จึงเป็นท่ีแน่นอนว่า
สยามรู้อย่างชัดเจนว่า  บริเวณท่ีตนมีอํานาจอย่างแท้จริงนั้นมีอยู่เพียงใด  แต่กลับปรากฏจากสัญลักษณ์ในตราแผ่นดินท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างข้ึนนี้ว่ามีการรวมดินแดนท่ีเป็นประเทศราชเข้าไว้ด้วย  
ซึ่งในแง่หนึ่งก็อาจกล่าวได้ว่าสยามกําลังพยายามขยายดินแดนของตนออกไปให้มากข้ึน โดยอาศัยช่องว่างของความคิด
เก่ียวกับเขตแดนสมัยใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน  สวมทับลงไปในดนิแดนประเทศราชต่างๆ เพ่ือสร้างอาณาเขตแบบรัฐสมัยใหม่
ของตนข้ึนมา  โดยประสบความสําเร็จเมื่อได้มีการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอาณานิคมของชาติตะวันตกอย่างเป็น
ทางการ  ซึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับจากชาติมหาอํานาจว่าอาณาเขตเหล่านั้นเป็นของสยามอย่างชอบธรรมตามความหมาย
ของเขตแดนสมัยใหม่  และจะมีผลต่อนโยบายในการปฏิรูปทางการปกครองและบริหารประเทศของสยามในเวลาต่อมา 

 

ตราอาร์มแผ่นดินบนอัฐกระดาษเพ่ือการแสดงบทบาทของรัฐสมัยใหม ่
พ.ศ. ๒๔๑๗ (ค.ศ.๑๘๗๔)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงปัญหาทางเศรษฐกิจประการ

หนึ่งท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปในเวลานั้น  หรืออาจจะก่อนหน้านั้นมาเป็นระยะเวลาพอสมควร  คือปัญหาในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าในท้องตลาด  โดยเฉพาะสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันซึ่งมักจะมีราคาท่ีไม่สูงนัก  จึงนิยมใช้อัตรา
เงินหน่วยย่อยอย่าง  เบี้ย  อัฐ  และเฟ้ือง  ในการติดต่อค้าขาย  ซึ่งปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ  เงินหน่วยย่อยดังกล่าวท่ีใช้กันอยู่
เกิดขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ  เนื่องจากเกิดปัญหาท้ังในกระบวนการผลิตของทางราชการ  ด้วยเหตุที “...โร
งกษาปน์สิทธิการ  ซึ่งได้ทําเบี้ยอยู่แต่ก่อนนั้น  เครื่องจักรเสีย  จึงได้ทรงสั่งเครื่องจักรใหม่เปนราคาพันช่ังเสศ...” (ราช
กิจจานุเบกษา, ๒๔๑๗)และด้วยสาเหตุท่ีมีการนําเงินท่ีเคยทําข้ึนใช้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปใช้งาน
อย่างอ่ืน  โดยปรากฎว่า  “...แต่ราษฎรเหนราคาถูก  ก็ยุบเอาทองแดงดีบุกไปใช้การอ่ืนๆ  ฤๅทําเปนแท่งเปนปึกขายมีกําไร  
เบี้ยอัฐ  เบี้ยโสฬศ  เบี้ยซีก  เบี้ยเสี้ยว  แต่ก่อนนั้นก็สูญไปหมด  ไม่มีจะใช้ในท้องตลาด...” (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔๑๗)
ด้วยเหตุท่ีเงินหน่วยย่อยดังกล่าวเป็นเงินท่ีมีมูลค่าน้อย  ดังนั้นจึงปรากฏว่าได้มีชาวจีนผู้ทําหน้าท่ีเป็นนายอากรบ่อนเบี้ย  
คิดทําเบี้ยท่ีเรียกว่า  “ ปี้ ”  ข้ึนใช้  และเป็นท่ียอมรับในหมู่ประชาชนท่ัวไปอย่างกว้างขวาง  เนื่องด้วยปัญหาการขาด
แคลนเงินหน่วยย่อยดังกล่าว  ซึ่งก็เกิดปัญหาว่านายอากรบ่อนมักจะยกเลิกปี้ท่ีออกอยู่บ่อยๆ  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ส่งผลให้ผู้ท่ีมาแลกปี้คืนไม่ทันต้องเสียเงินของตนไปเปล่าๆ  แม้จะเป็นเงินท่ีมีมูลค่าไม่สูงแต่ก็สร้างกําไรให้กับผู้ออกปี้เป็น
อย่างมาก  แต่ประชาชนท่ัวไปกลับต้องได้รับความเดือดร้อน  โดยพบข้อความกล่าวไว้ในประกาศเรื่องใช้อัฐกระดาษตอน
หนึ่งว่า  “...ก็ในระหว่างนี้ราษฎรใช้ปี้  ขุนพัดนายบ่อนก็ใช้  ได้เปนแห่งเปนตําบล  ราษฎรได้ความร้อนรน  ด้วยเบี้ยท่ีจะ
ซื้อขายจ่ายของต่างๆ  ถ้าขุนพัดออกจากท่ีขุนพัดเมื่อใดปี้นั้นก็ใช้หาได้ไม่  ราษฎรมีแต่จะขาดทุนไปทุกที...” (ราชกิจจา
นุเบกษา, ๒๔๑๗)ด้วยเหตุน้ีจึงทรงประกาศให้มีการพิมพ์อัฐกระดาษข้ึนใช้เป็นการช่ัวคราว  โดยสาเหตุทีมีการกําหนดราคา
ไว้เพียงหนึ่งอัฐ ซึ่งถือเป็นเงินท่ีมีค่าต่ํานั้นมีการกล่าวไว้ในประกาศด้วยว่า 

 “...ถ้าคิดแต่ค่ากระดาษค่าจ้างคนทํา  ค่าจ้างเสมียรก็กว่าราคาอัฐหนึ่งคือแปดร้อยเบี้ย เพราะจะให้ราษฎรท่ี 
เปนคนจน ๆ  ขายซื้อของเลก ๆ น้อย ๆ  ไม่ให้ขาดทุนด้วยเรื่องปี้...” (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔๑๗)หมายความว่าแม้แต่ค่า
พิมพ์อัฐกระดาษนี้ก็ยังมีมูลค่ามากกว่าตัวเงินเสียอีก  ท้ังนี้ก็เนื่องด้วยต้องการแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินหน่วยย่อยใน
ท้องตลาดนั่นเอง   

แม้อัฐกระดาษนี้จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการใช้งานช่ัวคราวระหว่างรอเครื่องจักรในการผลิตเหรียญทองแดงชุด
ใหม่ท่ีสั่งนําเข้ามาจากต่างประเทศ  แต่ก็ถือได้ว่าเป็นความพยายามแรก ๆ ของรัฐ  ท่ีจะเข้ามาควบคุมการใช้เงินตราใน
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ท้องตลาดให้มีมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เพ่ือรองรับกับการ
ขยายตัวด้านการค้า  และการลงทุนแบบสมัยใหม่  แม้การออกเงินตราท่ีใช้ในประเทศจะเป็นหน้าท่ีดั้งเดิมของรัฐมาเป็น
ระยะเวลาช้านานแล้ว  โดยระบุไว้ในกฎหมายตั้งแต่สมัยโบราณถึงเรื่องราวของการออกเงินตรา  และการลงโทษผู้ปลอม
แปลงหรือออกเงินตราใช้เอง  แต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจภายในแบบดั้งเดิมของสยามนั้น  เป็นแบบท่ีเน้นการใช้เงินตราน้อย  
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนซื้อขายในชีวิตประจําวัน  ส่งผลให้เงินท่ีมีมูลค่าสูงไม่ค่อยปรากฏการใช้งานเท่าใดนัก  แต่กลับ
พบการใช้เงินมูลค่าต่ํา  อย่างเบี้ยและอัฐ  ท่ีแพร่หลายมากกว่า  ท้ังนี้ด้วยมูลค่าท่ีน้อยมากจึงปรากฏว่ามีการควบคุมดูแล
น้อยด้วยเช่นเดียวกัน  สิ่งท่ีสังเกตได้ก็คือการท่ีมีกลุ่มบุคคลอย่างนายบ่อนชาวจีนสามารถออกวัตถุท่ีสามารถใช้แทนเบี้ยได้
โดยเป็นท่ียอมรับของผู้คนโดยท่ัวไป  แม้จะมีข้อจํากัดในเรื่องของขอบเขตพ้ืนท่ีในการใช้วัตถุแทนเงินเหล่านั้น  ซึ่งจาก
ประกาศเรื่องอัฐกระดาษในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ (ค.ศ.๑๘๗๔)  แม้จะช้ีแจงปัญหาในการใช้วัตถุแทนเงินเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจน  
แต่กลับไม่ได้มีการระบุโทษของผู้ท่ีทําข้ึนแต่อย่างใด  แม้ของเหล่านั้นจะถูกนํามาใช้เป็นเงินตราก็ตาม  ดังนั้นการประกาศ
ออกอัฐกระดาษจึงถือเป็นการเข้าควบคุมการใช้เงินตราตามสภาพท่ีเป็นจริงของตลาด  โดยแสดงอํานาจของรัฐอย่างชัดเจน
ยิ่งข้ึนว่า  เป็นผู้ท่ีมีความชอบธรรมเพียงหนึ่งเดียวในการควบคุมระบบเงินตรา  ท่ีครอบคลุมทุกด้านตามการใช้งานจริงของ
ประชาชน  ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการคลังด้วย  ท้ังนี้เนื่องจากรัฐบาลแบบรัฐสมัยใหม่ท่ีกําลังพยายามสร้าง
ข้ึนนั้น  นอกจากจะต้องเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในการจัดเก็บรายได้ของประเทศแล้ว  ยังต้องเป็นผู้ควบคุมเงินตราท่ีไหลเวียน
อยู่ในระบบเศรษฐกิจให้มีมาตรฐาน  จํานวน  และความน่าเช่ือถือท่ีเพียงพออีกด้วย  ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าอัฐกระดาษท่ีออก
ข้ึนใช้งานนี้  แมจ้ะมีลักษณะการใช้งานอย่างเดียวกับสิ่งท่ีเรียกว่า ตั๋วแลกเงิน  คือใช้เป็นหลักฐานเพ่ือมาขอข้ึนเงินตราอีก
ครั้งหนึ่ง  แต่ก็สามารถนําไปใช้แทนเงินจริงได้ด้วย  เนื่องด้วยมีอายุการใช้งานท่ีสั้นเมื่อถึงเวลาท่ีทางราชการผลิตเหรียญได้
ตามปกติแล้วก็สามารถนํามาแลกได้ทันที  แต่สิ่งท่ีน่าสนใจก็คือ  วิธีให้การรับรองอัฐกระดาษนี้ไม่ได้เป็นการรับรองขององค์
พระมหากษัตริย์โดยการประทับตราพระราชลัญจกร  หรือตราของเสนาบดีผู้ดูแลกํากับการคลัง  เหมือนเมื่อครั้งท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคยออกสิ่งท่ีเรียกว่า  “หมาย”  ซึ่งมีลักษณะการใช้งานท่ีคล้ายกัน  แต่กลับ
เป็นการประทับตราแผ่นดินท่ีโปรดเกล้าฯให้สร้างข้ึนใหม่  อันมีความหมายแทนการรับรองของรัฐบาล  โดยปรากฏลักษณะ
ของอัฐกระดาษตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังนี้  “...ครั้งนี้จึงโปรตเกล้าฯ  ให้เจ้าพนักงานลงพิมพ์ประทับตราเปน
สําคัญ  ในกระดาษแผ่นหนึ่งเปนราคาอัฐหนึ่ง  แลในกระดาษอัฐนั้นมีดวงตราแผ่นดินใหญ่ดวง ๑  เลกดวง ๑  แลมี
หมายเลข ๑  เลข ๒  เลข ๓ ข้ึนไปมิให้ซ้ําตัวเลขได้...” (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔๑๗) การใช้ตราแผ่นดินในการรับรองอัฐ
กระดาษนี้จึงถือเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสะท้อนจุดมุ่งหมายท่ีต้องการปฏิรูปสยามไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ได้เป็นอย่างด ี

นอกจากอัฐกระดาษท่ีพิมพ์ออกมาใช้งานในครั้ งนี้จะเป็นเพียงการใช้งานช่ัวคราวตามประกาศแล้ว   
ยังอนุญาตให้ราษฎรเลือกท่ีจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ตามความสมัครใจ  ท้ังนี้เนื่องจากทางราชการก็ไม่ได้มีความมุ่งหวังท่ีจะใช้
งานอย่างถาวรอยู่แล้วเช่นกัน  แต่สุดท้ายแล้วเมื่อโรงกสาปน์สิทธิการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถดําเนินการผลิตเหรียญ
ข้ึนใช้ได้ อีกครั้ ง   ได้มีการประกาศไ ว้อย่างชัดเจนว่าจะบังคับให้ ราษฎรทุกคนต้องใช้ เหรียญท่ีออกโดยรัฐ  
(ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔๑๗)   ซึ่งก็เท่ากับว่าต่อจากนี้ไปสิ่งท่ีใช้เป็นเงินตราต่างๆไม่ว่าจะมีมูลค่ามากน้อยเพียงใดท่ีมีการ
นํามาใช้งานในท้องตลาด  จะต้องผลิตข้ึนโดยรัฐเท่านั้น  และสัญลักษณ์สําคัญท่ีต้องปรากฏอย่างเป็นทางการบนเงินตราทุก
ชนิดตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา  ก็คือตราอาร์มแผ่นดินอันเป็นเครื่องหมายของรัฐบาลสยามนั่นเอง 

 
ตราอาร์มแผ่นดินกับการขยายอํานาจส่วนกลางของสยาม 
 ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ดินแดนภายใต้อิทธิพลอํานาจท่ีสยามมองว่ามี
ความสําคัญท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองมากท่ีสุดแห่งหนึ่งคือหัวเมืองล้านนา  ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างป่าไม้  และเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมต่อกับดินแดนภายใต้อํานาจของอังกฤษและฝรั่งเศสโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับ
ดินแดนในฝั่งของพม่า  ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ภายใต้อํานาจของอังกฤษ  ส่งผลให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังของชาวอังกฤษและคน
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ในบังคับอย่างคึกคักในบริเวณหัวเมืองล้านนา  ท่ีสําคัญท่ีสุดคือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการทําป่าไม้ท่ีบรรดาเจ้านายล้านนา
นิยมหารายได้  โดยการให้สัมปทานป่าไม้แก่ชาวอังกฤษ  หรือคนในบังคับ  ซึ่งก็มักเกิดปัญหากระทบกระท่ังกันเป็นคดี
ความ  ท้ังในบรรดากลุ่มคนงานตัดไม้  หรือระหว่างเจ้านายล้านนากับบริษัททําไม้อยู่เสมอ (สรสัวดี  อ๋องสกุล, ๒๕๕๔) ซึ่ง
ผู้ปกครองท่ีกรุงเทพฯมองว่าการปล่อยให้หัวเมืองล้านนาดําเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเอง  อาจทําให้เกิดปัญหาท่ี
บานปลายกับอังกฤษตามมา  จนถูกแทรกแซงและต้องตกไปอยู่ใต้อํานาจของอังกฤษในท่ีสุด  
 ดังนั้นการตัดสินคดีความจึงมีความสําคัญ  ซึง่นอกจากต้องตัดสินอย่างยุติธรรมให้เป็นท่ีพอใจของท้ังสองฝ่าย
แล้ว  ท่ีสําคัญคือต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอันเป็นท่ียอมรับด้วย  ท้ังนี้เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าดินแดนล้านนาในขณะนั้น  ถือ
เป็นประเทศราชของสยาม  จึงมีอํานาจในการดูแลกิจการภายในของตนเองค่อนข้างอิสระ  ซึ่งตามธรรมเนียมรูปแบบการ
ปกครองเดิมของสยามก็จะไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวด้วยแต่อย่างใด  ดังนั้น  ข้อตกลงต่างๆท่ีผู้ปกครองท่ีกรุงเทพฯได้ทําไว้กับชาติ
ตะวันตก  จึงเป็นปัญหาว่าดินแดนประเทศราชต้องร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านั้นด้วยหรือไม่  เพราะในทางปฏิบัติแล้ว
ประเทศราชถือเป็นดนิแดนของรัฐอีกรัฐหนึ่ง  ไม่ใช่รัฐเดียวกันกับสยาม  ซึ่งปัญหาดังกล่าวดูจะมีแนวโน้มท่ีแสดงให้เห็นว่า  
ผู้ปกครองของสยามพยายามรวมประเทศราชเข้ามาอยู่ในความหมายของรัฐตามรูปแบบรัฐสมัยใหม่ของตนด้วย  ดังกรณี
ตัวอย่างของล้านนา  โดยอาศัยช่องว่างระหว่างระบบการดําเนินการแบบเก่า  กับแบบใหม่หรือแบบตะวันตกซึ่งยังไม่เป็นท่ี
คุ้นเคยของดินแดนล้านนาเป็นจุดเริ่มต้น    โดยอ้างข้อผูกพันตามสนธิสัญญาท่ีทําไว้กับชาติตะวันตกเพ่ือเข้ามาจัดการ
เก่ียวกับคดีความท่ีเก่ียวข้องกับชาวต่างชาติ  “...ด้วยหนังสือสัญญากรุงสยาม  ซึ่งทําไว้กับบริติชอินเดีย  เมื่อจุลศักราช 
๑๒๓๕  ว่าจะตั้งข้าหลวงกรุงเทพฯข้ึนมาอยู่ ณ เมืองเชียงใหม่  สําหรับจะได้ชําระความพม่าตองซู  คนในสัปเยกอังกฤษแล
ต่างประเทศ...” (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔๑๗) 
 ดังนั้นจึงมีการแต่งตั้งข้าหลวงจากกรุงเทพฯ เพ่ือข้ึนไปทําหน้าท่ีตัดสินคดีความในล้านนาซึ่งนอกจากจะนํา
รูปแบบทางกฎหมายท่ีผ่านการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของชาวตะวันตกจากส่วนกลางมาใช้แทนแบบพ้ืนเมืองท่ีเคย
ปฏิบัติกันมาแล้ว  ยังมีการนําสัญลักษณ์ของอํานาจแบบใหม่มาใช้ด้วย   
 ท้ังนี้เนื่องจากข้าหลวงท่ีข้ึนมาทําหน้าท่ีนั้น  มีการดํารงตําแหน่งในลักษณะของข้าราชการสมัยใหม่อย่าง
ชัดเจน   โดยจะไม่มีผู้ใดท่ีดํารงตําแหน่งอย่างถาวร  แต่จะมีการแต่งตั้งและโยกย้ายได้ตามความเหมาะสม    จึงมีสิ่งท่ี
แสดงสถานะหรือตําแหน่งผ่านตราประจําตัว  ท่ีไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ประจําตัวเฉพาะบุคคลตามระบบราชการเดิมท่ี
เคยปฏิบัติมา  แต่จะเป็นการเน้นไปท่ีหน้าท่ีตามตําแหน่งท่ีรับผิดชอบ  ซึ่งสัญลักษณ์ท่ีเลือกนํามาใช้เป็นดวงตรา  ก็ปรากฏ
เป็นครั้งแรกๆเช่นกันว่ามีการนํามาใช้ในส่วนภูมิภาค  โดยเฉพาะในส่วนท่ียังไม่มีความชัดเจนนักในเรื่องของอํานาจทางการ
ปกครองอย่างเมืองประเทศราช  ท้ังนี้ตราประจําข้าหลวงท่ีข้ึนมาปฏิบัติหน้าท่ี ณ เมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗  (ค.ศ.
๑๘๗๔) นั้นได้ระบุไว้ในประกาศราชกิจจานุเบกษาว่า  “...มีตราสํารับตําแหน่ง ๒ ดวง  ประจําชาดดวงหนึ่ง  ประจําครั่ง
ดวงหนึ่ง  ในดวงกลาง เปนตราแผ่นดินเตมดวงรอบมีหนังสือไทยว่า “ข้าหลวงสํารับเมืองลาวเฉียงนครเชียงใหม่”  แต่ดวง
ประจําครั่งนั้นไม่มีพระแสงมีผ้า  มีแต่ดวงตราแลหนังสือรอบเหมือนดวงใหญ.่..” (ราชกิจานุเบกษา, ๒๔๑๗) 
 เมื่อพิจารณาจากความหมายของตราแผ่นดินท่ีสร้างข้ึนก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งปีแล้ว  จะเห็นได้ว่าตราประจํา
ตําแหน่งข้าหลวงประจําเมืองเชียงใหม่นี้   ไม่ได้เป็นเพียงการทําหน้าท่ีเ พ่ือแสดงอํานาจของกรุงเทพฯเท่านั้น    
แต่เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการในนามของรัฐบาลสยาม  อันให้ภาพของประเทศท่ีบริหารปกครองโดยรัฐบาลเพียง
หนึ่งเดียว  ท้ังท่ีตามข้อเท็จจริงแล้วถือว่ายังไม่เกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว 

 
พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๔๓๒ 

ความพยายามในการสร้างระเบียบการใช้งานตราราชการให้เป็นแบบแผนสอดคล้องกับการปกครองแบบ
สมัยใหม่ท่ีกําลังดําเนินการอยู่นั้น  มีปรากฏอยู่เป็นระยะ  ดังเช่นการออกระเบียบให้มีการลงช่ือกํากับการประทับตราใน
เอกสารทางราชการทุกครั้ง  เพ่ือยืนยันความแน่ชัดในส่วนของผู้ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบประจําตําแหน่งนั้นๆ  ซึ่งแม้จะ
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เริ่มมีการลงลายมือช่ือมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แต่ในระยะต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ก็ยังคงมีการลงลายมือช่ือกํากับการประทับตราบ้างไม่ลงลายมือช่ือบ้างปะปนกันอยู่  เนื่องจาก
ยังไม่ได้กําหนดไว้เป็นข้อบังคับอย่างเป็นทางการ  จนกระท่ังปี พ.ศ. ๒๔๓๑ (ค.ศ. ๑๘๘๘)  จึงได้มีการวางระเบียบให้มีการ
ลงช่ือกํากับการประทับตราด้วย  ดังมีประกาศต่อไปนี ้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า  ทรงพระราชดําริว่า  ท้องตราท่ีมีไปยัง  หัวเมืองดําเนินพระ
ราชโองการนั้น  แต่ก่อนมามีแต่ช่ือเสนาบดีสําหรับตําแหน่งข้างต้น  แลประทับตราข้างท้ายหาได้ลงช่ือตัวผู้ท่ีเป็นเสนาบดี
บังคับการกระทรวงนั้นๆไม่  แต่น้ีต่อไปถ้าจะมีท้องตราไปถึงหัวเมือง  ให้เสนาบดีกระทรวงลงช่ือในท้ายตราด้วยเพ่ือจะได้
เปนหลักฐานมั่นคงข้ึน 

ประกาศมา ณ วัน ๑ เดือน ๔ ข้ึน ๒ ค่ํา ปีชวด สัมฤทธิศก  ศักราช  ๑๒๕๐  เปนวันท่ี  ๗๔๑๘  ในรัชกาลปัตยุ
บันนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔๓๑) 

 
ข้อสังเกตประการหนึ่งเก่ียวกับการออกระเบียบดังกล่าวก็คือ  เป็นการวางพ้ืนฐานความเข้าใจในส่วนของหนังสือ

คําสั่งต่าง ๆ ของทางราชการซึ่งกําลังจะเปลี่ยนไปจากเดิม  ท้ังนี้เนื่องจากระบบการปกครองเดิมของสยามนั้น  ผู้ ท่ี
รับผิดชอบดูแลหน่วยราชการต่างๆมักจะดํารงตําแหน่งตลอดชีวิต  หรือจนกว่าจะขอทูลลาออกจากราชการ  หรือโปรด
เกล้าฯให้ไปดํารงตําแหน่งอ่ืน  ซึ่งแตกต่างจากระบบราชการแบบใหม่ท่ีกําลังจะเริ่มอย่างเป็นทางการ  ท่ีตําแหน่งราชการ
จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้ตามผลงานและความเหมาะสม  โดยไม่มีตําแหน่งถาวรตลอดชีวิตอีกต่อไป  ดังนั้นตรา
ประทับของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งนั้นๆ  ก็จะพัฒนาไปสู่การเป็นตราประจําตําแหน่งท่ีแท้จริงมากยิ่งข้ึน  กล่าวคือ  เริ่ม
ท่ีจะมีตราราชการท่ีถูกกําหนดมาอย่างแน่นอนว่าใช้แสดงอํานาจหน้าท่ีในเรื่องใด  หน่วยงานใด  โดยจะปรากฏอย่างเป็น
ทางการบนเอกสารราชการทุกครั้งไม่เปลี่ยนแปลง  แต่สิ่งท่ีเปลี่ยนคือลายมือช่ือผู้มีอํานาจท่ีผลัดเปลี่ยนมาประจําตําแหน่ง
เท่านั้น  ซึ่งตราท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้ทําหน้าท่ีดังกล่าวและจะมีการนํามาใช้ในหน่วยงานท่ีปรับเปลี่ยนเป็นระบบแบบใหม่
อย่างแพร่หลายก็คือตราอาร์มแผ่นดิน  ท่ีทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๖ (ค.ศ.๑๘๗๓)  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นเครื่องหมายตัวแทนของประเทศและรัฐบาล  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการนํามาใช้งานทางราชการหลายรูปแบบมา
เป็นเวลานาน  จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๒ (ค.ศ.๑๘๘๙)  หรือกว่า  ๑๖  ปีมาแล้ว  แต่ก็ยังไม่ได้มีการวางกฎระเบียบในการใช้ตรา
ดังกล่าวอย่างชัดเจน   

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในการใช้ตราแผ่นดินดังกล่าวท้ังในหมู่ประชาชนและชาวต่างชาติ  จึงได้มี
การประกาศเป็นพระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒/ค.ศ.๑๘๘๙)  ข้ึน  สิ่งท่ีน่าสนใจในเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว  คือมีการผนวกรวมตราเครื่องหมายอ่ืนๆอีกหลายอย่างเข้าไว้ด้วย  เพ่ือเป็นการจัดหมวดหมู่ให้มี
ความสําคัญโดดเด่นข้ึนมาอย่างชัดเจนกว่าตราในรูปแบบอ่ืนๆท่ีมีใช้กันอยู่ในขณะนั้น  ซึ่งประกอบด้วย ตราแผ่นดิน  ตรา
พระราชวงศ์  ตราประจํารัชกาลท้ัง ๕  รัชกาล  ตราพระปรมาภิไธยย่อ จปร.  รวมท้ังตราท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องราชอิศริยา
ภรณ์  เนื่องจากเป็นความพยามยามของผู้ปกครองสยามตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๑๖ (ค.ศ.๑๘๗๓) เป็นต้นมา  ท่ีพยายามแบ่งแยก
สถานะของตราท่ีใช้งานอยู่  ออกมาเป็นตราท่ีเก่ียวข้องกับรัฐต่างหาก  ด้วยการนิยามความหมายและให้ความสําคัญมาก
ข้ึนกับตราบางชนิดท่ีถูกนํามาใช้แสดงความเป็นหน่วยราชการของรัฐ  หรือแสดงสถานะบางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับรัฐ
โดยเฉพาะ  จึงต้องพยายามคงความหมายและความสําคัญของตราเหล่านั้น  เพ่ือแสดงสถานะพิเศษภายใต้อํานาจของรัฐ
เอาไว้  ดังคําอธิบายสาเหตุของการประกาศพระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดินท่ีว่า 

 
บัดนี้  ได้ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าลูกค้าทําแลสั่งตราแผ่นดินเข้ามาจําหน่ายซื้อขายใช้สอย  ไม่เฉพาะแต่

ใช้ในราชการอย่างเดียว  ผู้ท่ีไม่เป็นราชการก็ใช้เฝือท่ัวไป  ท่ีสุดจนลงทําตรายี่ห้อการค้าขายสําหรับห้างสําหรับร้านก็มี  ท่ี
มิได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เปนการมิได้ถูกต้องตามพระราชประเพณีดูไม่สมควรเลย  เพราะเปนการฟ่ันเฝือท่ีจะ
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กําหนดสังเกตได้ว่า  ดวงตราท่ีใช้ในราชการแลมิใช่ราชการ  แลเปนเหตุให้เสื่อมถอยพระเกียรติคุณและพระเกียรติยศของผู้
ท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้ใช้ดวงตราแผ่นดินนั้นไป 

(กรมราชเลขาธิการ, ๒๔๓๒) 
 

เมือ่พิจารณาจากปีท่ีประกาศใช้พระราชบัญญัติคือ พ.ศ. ๒๔๓๒ (ค.ศ.๑๘๘๙) แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นความพยาม
ยามเริ่มต้นกระบวนการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง  ก่อนการดําเนินการอย่างแท้จริงในอีก ๓ ปีต่อมา  คือการปฏิรูปการ
ปกครองครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.๒๔๓๕ (ค.ศ.๑๘๙๒)  ท้ังนี้เนื่องจากการใช้ตราราชการนั้น  ถือเป็นเครื่องหมายในการยอมรับ
อํานาจการปกครองรูปแบบหนึ่ง  การท่ีตรารูปแบบใดจะเป็นท่ียอมรับหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับผู้มีอํานาจปกครองกับผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบนั้นๆท่ีเห็นพ้องต้องกันว่าจะยอมรับหรือไม่  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าในระบบราชการแบบเดิมตามธรรมเนียมของสยาม
จึงมีท้ังตราราชการท่ีได้รับพระราชทานให้ใช้และมีระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน  ถึงรูปแบบ  และขอบเขตอํานาจในการ
ใช้งานของตรานั้นๆ  เช่น  ตราประจําตําแหน่งสมุหนายกสมุหพระกลาโหม  และเสนาบดีจตุสดมภ์ท้ัง ๔  เป็นต้น  ใน
ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้บรรดาขุนนางท่ีปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆสามารถท่ีจะมีตราประจําของตนเองได้ด้วย  ซึ่งเมื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามคําสั่งทางราชการก็ถือเป็นตราราชการด้วยเช่นเดียวกัน  ส่วนบรรดาหัวเมืองและประเทศราชต่างก็มีตรา
ประจําเมืองของตนเป็นสัญลักษณ์ในการติดต่อกับราชธานีด้วย  ในลักษณะท่ีแตกต่างกันไป  ดังนั้นการประกาศ
พระราชบัญญัติให้ผู้ท่ีใช้ตราต่าง ๆ ต้องส่งเรื่องมาขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน  จึงเป็นการแสดงอํานาจไป
ในตัวว่า  ดวงตราต่าง ๆ ท่ีใช้นั้น  เป็นการใช้งานภายใต้อํานาจความเห็นชอบของพระมหากษัตริย์ในฐานะของหัวหน้า
รัฐบาล  ผู้มีอํานาจควบคุมดูแลและให้การรับรองการปฏิบัติงานของขุนนาง  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือตราราชการใดๆท่ี
ไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้งาน  ก็จะไม่สามารถท่ีจะใช้รับรองการใช้อํานาจได้อีกต่อไป  เนื่องจากไม่ได้อยู่ในความ
รับรองของรัฐบาล  ดังนั้นสิ่งท่ีเกิดข้ึนต่อมาก็คือ  บุคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตรานั้น  ล้วนอยู่ใน
ขอบข่ายท่ีรัฐสามารถเข้ามาจัดการและควบคุมดูแลได้แทบท้ังสิ้น  นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  ยังถือเป็น
แบบอย่างของการผสมผสานระหว่างลักษณะแนวความคิดตามประเพณีท่ียังคงมีอยู่เข้ากับการสร้างสัญลักษณ์แบบ
ตะวันตก ด้วยเหตุท่ีแต่เดิมนั้นถือว่าการใช้ตราทุกอย่าง  (แม้ในความเป็นจริงจะไม่ได้ครอบคลุมท้ังหมด) เป็นพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริย ์ท่ีจะมพีระบรมราชานุญาตให้ใช้ได้   

ดังนั้นแม้จะเป็นตราท่ีเป็นสัญลักษณ์ซึ่งใช้งานในวงกว้างกว่าความหมายท่ีแทนตัวบุคคล  ดังเช่น  ตราอาร์ม
แผ่นดิน ซึ่งเป็นตราท่ีสร้างข้ึนตามรูปแบบและการใช้งานในความหมายแบบตะวันตก  เพ่ือสะท้อนความเป็นชาติตามการ
ปรับตัวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่  ก็ไม่สามารถท่ีจะใช้ได้ท่ัวไป  ดังข้อบัญญัติท่ีว่า        

ข้อ ๙  ให้เจ้ากรมกองตระเวนซ้ายขวาในกรมพระนครบาล  แลกรมการผู้ใหญ่ในหัวเมือง  คอยระวังตรวจตรา
ตามท้องตลาดแลห้างร้านท้ังปวง  ห้ามอย่าให้ลูกค้าซื้อขายใช้สอยสิ่งของซึ่งมีตราแผ่นดินท่ีมิใช่เปนของสําหรับใช้ราชการ  
ฤๅท่ีเจ้าผนักงานอนุญาตให้ทํา  ฤๅส่งตั้งเปนร้านสําหรับกระทรวงนั้น  ถ้าพบปะสิ่งของท่ีมีตราแผ่นดิน  ซึ่งซื้อขายใช้สอย
ตามห้างตามร้านตามบ้านตามเรือน  ท่ีมิได้รับอนุญาตฤๅเป็นของใช้ราชการฤๅของท่ีได้รับพระราชทานแล้ว  ก็ให้บอกให้
เจ้าของทําลายดวงตราแผ่นดินนั้นเสีย  แลห้ามอย่าให้ซื้อขายใช้สอยสืบไป 

 (กรมราชเลขาธิการ, ๒๔๓๒) 
ด้วยเหตุท่ีพระราชบัญญัติอาจมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังในช่วงแรกจํากัดอยู่แค่เพียงบริเวณท่ีส่วนกลางมีอํานาจ

ดูแลได้อย่างแท้จริงเท่านั้น จึงมีลักษณะข้อบังคับท่ีค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงและดูไม่กว้างขวางนัก  แต่ต่อมาจะเห็นได้ว่า
ระเบียบท่ีบัญญัติไว้จะขยายการตีความออกไปเพ่ิมข้ึน  ตามการจัดระบบราชการแบบใหม่  พร้อมบทบาทของรัฐท่ีสูงข้ึน
ด้วย  ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ปีแรกท่ีประกาศใช้พระราชบัญญัติเลยทีเดียว  ดังตัวอย่าง
จดหมายท่ีเจ้าพระยาภาสกรวงษ์  ส่งมาถึงกรมวังกล่าวโทษหลวงวิเศศภักดียกกระบัตรเมืองอ่างทองความตอนหนึ่งว่า 
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บอกส่งตั๋วรูปพรรณโคกระบือซึ่งประทับตราหลวงวิเศศภักดียุกระบัตรเมืองอ่างทอง  ใช้ตรารูปจักร  ซึ่งหาได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตไม่  เจ้าพนักงานผู้ตรวจกองโคกระบือจับได้...สอบดูในบัญชีตราหัวเมืองซึ่งประทับตั๋ว
รูปพรรณโคกระบือก็ถูกต้องว่าเปนตราฃองหลวงวิเศศภักดี  ส่วนพระราชบัญญัติก็ได้โปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งข้ึน ณ เดือน
เมษายนนั้นแล้ว  กํานตให้ใช้ได้ในเดือนกันยายน  ตั๋วรูปพรรณโคกระบือท่ีส่งมาฉบับนี้ลงวันล่วงมาถึงวันท่ี  ๒๕  กันยายน
แล้ว  หลวงวิเศศภักดี  ก็เปนกรมการผู้ใหญ่มิได้ประพฤติตามพระราชบัญญัติ  เปนความผิดอยู่  ฃ้าพระพุทธเจ้าได้แจ้ง
ความไปยังกรมมหาดไทยฃอให้หาตัว  หลวงวิเศศภักดีมาชําระว่ากล่าวตามสมควร (กระทรวงวัง, ๒๔๓๒) 

ตัวอย่างในกรณีของหลวงวิเศศภักดีดังกล่าว  จะเห็นได้ว่า  รัฐให้ความใส่ใจอย่างจริงจังกับกฎหมายดังกล่าวอย่าง
มาก  เพราะถือเป็นพ้ืนฐานตอ่ไปในการขยายบทบาทของรัฐให้มีอํานาจเป็นท่ียอมรับอย่างท่ัวถึงนั่นเอง 

เมื่อการปฏิรูปการปกครองเริ่มดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ.๑๘๙๒)  จึงมีเป้าหมายชัดเจน
ถึงการจัดให้มีการปกครองแบบรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง  ซึ่งจะส่งผลให้อาณาจักรท่ีเคยปกครองพ้ืนท่ีด้วยอํานาจรัฐอย่าง
หลวมๆถูกรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยระบบบริหารแบบตะวันตกซึ่งมีรูปแบบของจารีตเดิมผสมผสานอยู่ด้วย
บางส่วน  เพ่ือสร้างสยามให้เป็นรัฐประชาชาติ (Nation State) ในท่ีสุด (ชมพูนุช  นาคีรักษ์,  ๒๕๑๓)  และด้วยเหตุท่ี
ระบบการบริหารราชการเป็นสิ่งท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง  ดังนั้นการใช้ตราราชการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ  จึงต้องมี
การปรับปรุงตามไปด้วย  เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารราชการแบบใหม่ท่ีเริ่มข้ึน  ซึ่งระเบียบการใช้งาน
บางส่วนก็ปรากฏออกมาในรูปของกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมบ้างแล้ว  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๒  (ค.ศ.๑๘๘๙)  คือ
พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน  อันเป็นแนวทางในการใช้ตราราชการในเวลาต่อมา   

 
สรุป 
 การปรับปรุงด้านการปกครองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว  นอกจากเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการสร้างความทันสมัยแบบตะวันตกให้กับประเทศแล้ว  ยังเป็นความพยายามในการรักษาเอกราชและบูรณะภาพของ
ประเทศให้คงอยู่  ภายใต้แรงกดดันจากการคุกคามของชาติมหาอํานาจอย่าง  อังกฤษ  และ  ฝรั่งเศส  อีกด้วย  ท้ังนี้การใช้
งานตราราชการซึ่งเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ท่ีมีมาในระบบการปกครองของสยามได้ถูกดึงเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ปกครองรูปแบบใหม่น้ีด้วย  โดยมีการพัฒนาท้ังรูปแบบ  การใช้งาน  รวมท้ังการให้ความหมาย  เพ่ือให้เหมาะสมกับระบบ
ราชการแบบใหม่ท่ีเน้นหลักการรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลางในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และชนช้ันนําของสยามในเวลานั้น  ต่างรับรู้และมีประสบการณ์มากพอท่ีจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่า  
ปัญหาด้านการปกครองนั้นเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีสุดประการหนึ่ง  ท่ีเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้ง  และการแทรกแซง  
ของชาติมหาอํานาจท่ีจะมีต่อสยาม  เนื่องจากลักษณะการปกครองแบบจารีตดั้งเดิมของสยามนั้น  เป็นรูปแบบการ
ปกครองท่ีส่วนกลางยังมีหน้าท่ีการปกครองท่ีสับสน  และรัฐบาลมีอํานาจเหนือท้องถ่ินต่างๆ  อย่างหลวมๆ  อีกท้ังยังขาด
ความชัดเจนในเรื่องของอาณาเขตการปกครองท่ีแน่นอน  จึงส่งผลให้รัฐมีสถานะภาพท่ีไม่มั่นคงนัก  ดังนั้นจึงต้องเน้น
ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประเทศในรูปแบบของรัฐสมัยใหม่เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานท้ังความอยู่รอดและการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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พัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธาน(ีพ.ศ. 2477 – ปัจจุบัน) 

The Development of Ubon Ratchathani Historiography (1934 - present) 

นายธันยพงศ์  สารรัตน ์

นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2477 – ปัจจุบัน  โดย
วิเคราะห์ผลงานประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานี  ได้แก่ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยท่ีปรากฏ
ระหว่าง พ.ศ. 2477 – ปัจจุบัน  ผลการศึกษาพบว่า บริบททางสังคมมีผลต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมือง
อุบลราชธานี โดยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บรรยากาศทางการเมืองท่ีให้ความสําคัญต่อประชาชน 
และการแพร่ขยายแนวคิดชาตินิยมในภาคอีสาน ส่งผลต่อการบันทึกประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีแนว
ประวัติศาสตร์วิชาการเล่มแรก คือ “ประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี” ของ นิล พันธ์ุเพ็ง ใน พ.ศ. 2477 และขยาย
ขอบเขตความสนใจสู่เรื่องราวของท้องถ่ินมากข้ึนโดยมีลักษณะการเขียนเป็นระบบคล้ายคลึงกับประวัติศาสตร์นิพนธ์
ตะวันตก แตกต่างจากการเขียนประวัติศาสตร์แบบจารีตเดิมต่อมาทศวรรษ 2500 ถึงปัจจุบัน การพัฒนาท้องถ่ินส่งผลให้
เมืองอุบลราชธานีกับกรุงเทพฯ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกท้ังการขยายตัวของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ทํา
ให้งานเขียนนําเสนอภาพอดีตเมืองอุบลราชธานีท่ีอยู่ภายใต้บริบทของกรุงเทพฯ อย่างสมบูรณ์ และภายหลัง พ.ศ. 2530 
เป็นต้นมา การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีในวงวิชาการขยายตัวมากข้ึน โดยมีท้ังงานประเภทวิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย และรายงานสัมมนาวิชาการ ผลงานระยะแรกมักศึกษาข้อมูลจากเอกสารส่วนกลางเป็นสําคัญ ต่อมาเมื่อมีการ
ปริวรรตเอกสารใบลานจํานวนมาก จึงเกิดงานประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีท่ีใช้เอกสารท้องถ่ินมาเป็นข้อมูล
ช้ันต้น รวมท้ังใช้หลักฐานจากคําบอกเล่า  หลักฐานทางโบราณคดี และภาพถ่ายทางอากาศด้วย 
            ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีมีพัฒนาการเด่นชัด โดยมีการศึกษาด้าน
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของเมืองอุบลราชธานี รวมท้ังมีการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีแบบสห
วิทยาการดังเช่นในปัจจุบันจากผลการศึกษาข้างต้น ทําให้ได้แบบอย่างการพัฒนาวิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์
มาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต และสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือทําการศึกษาต่อไป 
คําสําคัญ:  พัฒนาการ ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธาน ี
 

Abstract  
 This research is to study the development of Ubon Ratchathani historiography from 1934 to 
the present by analyzing various studies concerning Ubon Ratchathani historiography, namely, books, 
articles, theses, and researches written in this period. The study has found that social contexts 
influenced the development of Ubon Ratchathani historiography. After the 1932 Revolution, people 
became a focus point of politics and nationalism spread into the Northeastern region. These contexts 
played an important role in writing style of historicalwork from traditional to academic style which was 
similar to Western historiography.The first Ubon Ratchathani’s historical book was Nin Panpheng’s 
“Prawatsatchangwat Ubon Ratchathani” of 1934.  Scopes of historical study also expanded such as 
works of local history. These writings providevast knowledge for the study of Ubon Ratchathani history. 
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Between 1957 to the present, an increasing of a close relationship between Ubon Ratchathani and 
Bangkok which influenced from the provincial development and an expansion of local historical study 
have affected the outline of historical writings, presenting the history of Ubon Ratchathani under the 
context of Bangkok. Since 1987, the study of Ubon Ratchathani history has expanded. Various works 
are produced such as theses, researches, and seminar proceedings. The initial works mainly relied on 
official documents. Later, after a great development of palm leaf manuscripts they became a main 
primary source. Also, oral history, archaeological data, and air-photography have been used for the 
study.  Since 1934, the development of Ubon Ratchathani historiography is clearly outstanding. The 
studies include social, economic, and political history. Some are interdisciplinary studies. This research 
provides valuable knowledge regarding the pattern of development of methodology in Ubon 
Ratchathani historiography which can be applied for further studies.  
Keywords: Development, Ubon Ratchathani historiography 
 

บทนํา 
 ในอดีตภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อนสมัยอิทธิพลอาณาจักรล้านช้าง บริเวณ
ท่ีตั้งเมืองอุบลราชธานีมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเก่ียวกับการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
สืบเนื่องถึงช่วงท่ีแสดงพัฒนาการด้านภูมิปัญญาการบันทึกหลักฐานลายลักษณ์ของมนุษย์ อันเป็นเครื่องบ่งช้ีสมัย
ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานียุควัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมเจนละหรือวัฒนธรรมขอมก่อนเมืองพระนคร วัฒนธรรม
ขอมสมัยเมืองพระนคร จนถึงยุควัฒนธรรมไทย-ลาว* ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทางการเมืองและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านช้างท่ี
สถาปนาข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 19 (สิลา วีระวงศ,์ 2539) ดังนั้น ผู้คนเมืองอุบลราชธานีจึงมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับคนฝั่ง
ซ้ายแม่น้ําโขง รวมถึงการมี “ความทรงจําทางสังคมร่วมกัน” ดังจารีตการบันทึกประวัติศาสตร์แบบ “พ้ืน” (จารุวรรณ 
ธรรมวัตร, 2540) ซึ่งหมายถึง ตํานาน ประวัติ หรือภูมิหลัง (บุญเกิด พิมพ์วราเมธากุล และ นภาพร พิมพ์วราเมธากุล, 
2545)  ได้แก่ “พ้ืนเมืองอุบล”ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี   

กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ราชสํานักกรุงเทพฯ จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลผนวกอีสานเป็นส่วนหนึ่ง และมี

นโยบายถ่ายทอดวัฒนธรรมเพ่ือให้ประชาชนเกิดสํานึกความเป็นชาติร่วมกัน (พิชิต พิทักษ์, 2540) เป็นผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงการบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องเมืองอุบลราชธานีให้มีเนื้อหาเน้นสัมพันธภาพระหว่างเจ้านายท้องถ่ินกับราช

สํานักกรุงเทพฯ เช่น พงศาวดารเมืองอุบลราชธานี เป็นต้น ผลงานดังกล่าวล้วนเป็นเครื่องมือของชนช้ันนําไทยเพ่ือควบคุม

คน พ้ืนท่ีอีสาน และเมืองอุบลราชธานีตามความต้องการของรัฐสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บรรยากาศการเมืองระบบใหม่มีส่วนเอ้ือให้คนท้องถ่ินเคลื่อนไหวให้

รัฐบาลปรับปรุงท้องถ่ินตน ซึ่งเน้นสํานึกท้องถ่ินนิยมให้เด่นชัดข้ึน (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2544) รวมถึงการบันทึก

ประวัติศาสตร์ท่ีนําเสนอตัวตนเมืองอุบลราชธานีท่ีมีลักษณะบางประการร่วมกับลาว เห็นจากผลงานเรื่อง “ประวัติศาสตร์

จังหวัดอุบลราชธาน”ี ของ นิล พันธ์ุเพ็ง ตีพิมพ์ พ.ศ. 2477 อย่างไรก็ตาม การบันทึกประวัติศาสตร์ลักษณะดังกล่าวล้วน 
                                                           

*
จากการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมอืงอุบลราชธานีตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ สมัยล้านช้าง สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ อาจกล่าวถึง

หลักฐานสําคัญได้หลายประเภท ซ่ึงรวมถึงหลักฐานร่วมสมัย ได้แก่ จารึก และหลกัฐานที่เขียนขึน้สมัยหลังจําพวกหนงัสือ “พ้ืน” พงศาวดารเมือง และงาน
เขียนประวัติศาสตร์ ซ่ึงเป็นการอธิบายอดีตแบบใหม่ สําหรับศิลาจารกึนัน้อยู่นอกขอบเขตการศึกษาในครั้งนี ้ ผู้เขียนจะวิเคราะห์ความสําคัญของหลกัฐาน
ประเภทหลัง  
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อยู่บนพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ชาติ อันเป็นแนวคิดท่ีนิยมเวลานั้น ตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน การพัฒนา

ประเทศและการขยายตัวของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินส่งผลให้ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีถูกผลิตโดย

ภาพรวมอันสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เกิดการศึกษาประเด็นใหม่ๆ ท่ีใช้หลักฐานรอบด้านมากข้ึน โดยเฉพาะการ

เขียนประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ท่ีมุ่งศึกษาวิถีชีวิต และพัฒนาการของท้องถ่ินอุบลราชธานี จนพัฒนาสู่การศึกษา

ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีแบบสหวิทยาการในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีระหว่าง พ.ศ. 2477 ถึงปัจจุบัน 
 
ประโยชน์ของการศึกษาวิจัย 
 สามารถรวบรวมและเห็นถึงพัฒนาการของงานเขียนประวัติศาสตร์เรื่องเมืองอุบลราชธานีท้ังหมดท่ีปรากฏช่วง 
พ.ศ. 2477 – ปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นแนวทางศึกษาประวัติศาสตร์อีสานและศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์นิพนธ์ท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
ศึกษาวิเคราะห์เฉพาะเอกสารภาษาไทยท้ังหมดเก่ียวกับประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีท้ังท่ีเป็นผลงานของคน

พ้ืนเมืองและนักวิชาการภายนอกท้องถ่ิน เช่น หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ซึ่งม ี
ผลงานของนิล พันธ์ุเพ็ง เรื่อง “ประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน”ี เป็นงานเขียนประวัติศาสตร์อุบลราชธานีแบบวิชาการ
สมัยใหม่ท่ีถูกตีพิมพ์เล่มแรก  ถึงปัจจุบัน 
 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้านี้ใช้วิธีการตามกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ และนําเสนอรายงานแบบพรรณนา
วิเคราะห์ โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารช้ันต้นท่ีเป็นงานเขียนประวัติศาสตร์เรื่องเมืองอุบลราชธานี และใช้ข้อมูลท่ีเป็น
เอกสารช้ันรองประกอบ 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. พัฒนาการ  หมายถึง การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของการเขียนประวัติศาสตร์เรื่องเมืองอุบลราชธานีท่ี
สัมพันธ์กับบริบทของสังคมในแต่ละช่วงเวลา 
 2. ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานี  หมายถึง งานเขียนหรือวรรณคดีประวัติศาสตร์ และกระบวนการ
เขียนประวัติศาสตร์เรื่องเมืองอุบลราชธานี ซึ่งศึกษาเก่ียวกับจารีต ปัจจัย และอิทธิพลท่ีมีต่อแนวคิดของผู้เขียนงาน
ประวัติศาสตร์ด้วย  
 

ผลการศึกษาวิจัย 

1.  พัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีในมิติ “ท้องถ่ินนิยม” ระหว่าง พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 
2500ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมสมัยใหม่ท่ีให้ความสําคัญต่อประชาชนหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มต่างๆ ส่งผลต่อเนื้อหาและแนวการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
โดยศึกษา 2 ประเด็น คือ 1) บริบททางสังคม โดยเน้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนอุบลราชธานีท่ีสะท้อนสํานึก
ท้องถ่ินและส่งผลต่อการบันทึกประวัติศาสตร์ 2) เนื้อหาและแนวการเขียนของผลงานประเภทต่างๆ สมัยนี้  
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1.1 บริบททางสังคมท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธาน ี

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญท่ีเอ้ือต่อความเคลื่อนไหว

ของผู้คนบนพ้ืนฐานสํานึกท้องถ่ินเพ่ือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ “ชาติ” และการริเริ่มศึกษาเรื่องเมืองอุบลราชธานีจาก

สถาบันส่วนกลาง  บริบททางการเมือง 3 ประการท่ีส่งผลต่อการเขียนประวัติศาสตร์ คือ 

 ประการแรก   การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยของกลุ่มผู้แทนราษฎร

จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีใช้รัฐสภาเป็นพ้ืนท่ีนําเสนอเรื่องราวท้องถ่ิน (เฉลิมเกียรติ ภาระเวช, 2542) อันเป็นผลจากสํานึก 

“ท้องถ่ินนิยม”ท่ีเริ่มก่อตัวข้ึน(ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2543)  ความเคลื่อนไหวดังกล่าว แสดงให้เห็นการตื่นตัวของ

ผู้คนต่อการมีส่วนร่วมในสังคมแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงการริเริ่มเรียบเรียงงานเพ่ือสร้างความเป็นเมืองอุบลราชธานีให้มีพ้ืนท่ีใน

ระบบการเมืองใหม่ด้วยเช่นกัน  

 ประการท่ีสอง  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  การสร้างภาพลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งผล

ต่อการขยายตัวของความคิดท้องถ่ินนิยมมากข้ึน นอกจากต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว คนท้องถ่ินยังต้องการ

มีบทบาทในพ้ืนท่ีสังคม และความคิดร่วมกับคนกลุ่มอ่ืน ปัจจัยดังกล่าวได้กระตุ้นให้ปราชญ์ชาวบ้านเมืองอุบลราชธานีเขียน

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินข้ึนท้ังนี้เพ่ือให้ “ทันสมัย” รวมท้ังตอบคําถามเก่ียวกับท่ีมาของคนท้องถ่ินท่ีสัมพันธ์กับส่วนกลาง เห็น

จาก นิล พันธ์ุเพ็ง เขียนเรื่อง “ประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน”ี (2477) เป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีแนว

ประวัติศาสตร์เล่มแรกท่ีพยายามอธิบายอดีตแบบใหม่ ภายใต้ระบบคิดและจารีตการเขียนแบบตะวันตกในคํานําหนังสือ

เล่มนี้ผู้เรียบเรียงอธิบายถึงท่ีมาของข้อมูลในการเรียบเรียงว่ามาจากต้นฉบับของพระมหาราชครูเจ้าท่านหอแก้ว วัดหลวง 

เมืองอุบลราชธานี จากต้นฉบับของท้าวไชยกุมาร (คูณ) เมืองมหาชนะไชย (อําเภอฟ้าหยาด) จากพงศาวดารนครจําปาศักดิ์ 

นอกจากนี้ยังสืบสวนจากท้องตราของ “พระยาศรีสิงหเทพ” ซึ่งได้เก็บรวบรวมไว้ท่ีท่ีทําการ (ออฟฟิต) เมืองอุบลราชธานี

ตั้งแต่ ร.ศ.113 เนื้อหากล่าวถึงสมัยเจ้านายพ้ืนเมืองอุบลราชธานี 4 ท่านปกครองเมืองอุบลราชธานี (นิล พันธ์ุเพ็ง, 2477)  

นับว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าท่ีใช้เอกสารท้องถ่ินเป็นหลักและช่วยต่อภาพประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีตั้งแต่สมัยแรก

สร้างกับสมัยปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435 ท่ีมีเอกสารของหม่อมอมรวงษ์วิจิตรเรียบเรียงไว้ก่อนหน้านั้น และมีความ

ต่อเนื่องกับงานของเติม สิงหัษฐิต ในหนังสือฝั่งขวาแม่นํ้าโขง พ.ศ. 2499 งานนี้อาจสะท้อนความพยายามของคนท้องถ่ินใน

การยืนยันถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ียาวนานของเมืองอุบลราชธานีโดยตรงครั้งแรก และงานของพระพรหมมุนี 

(อ้วน ติสฺโส) เรื่อง “ตํานานวัดสุปัฏนาราม” (2479) วัดนี้เป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยแห่งแรก และศูนย์กลางศาสนาพุทธ

ธรรมยุติกนิกายในภาคอีสาน เนื้อหาเป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์บ้านเมืองจากเอกสารท้องถ่ิน มีเนื้อหาหลักว่าด้วย

ประวัติศาสนสถานสําคัญและเรื่องราวเมืองอุบลราชธานี รวมท้ังการบํารุงรักษาวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเป็นหลัก มีการ

ตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานหลายประเภท และแสดงให้เห็นพัฒนาการการเขียนแบบ“พ้ืน/พงศาวดาร” มาสู่การเขียน

ประวัติศาสตร์แบบวิชาการได้เป็นอย่างดี งานเขียนสองเรื่องนี้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด

ใกล้เคียง  

 ประการท่ีสาม  นโยบายส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์โดยรัฐ  สถาบันริเริ่มสําคัญ ได้แก่ กรมศิลปากร ท่ี
จัดพิมพ์วารสารศิลปากรฉบับปฐมฤกษ์ใน พ.ศ. 2480 และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ระหว่าง พ.ศ. 2477 ถึง 2500 วารสาร
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ศิลปากรได้ตีพิมพ์ผลงานเก่ียวกับเมืองอุบลราชธานี 2 เรื่อง คือ ขุนวรรณรักษ์วิจิตร เขียนเรื่อง “วินิจฉัยประวัติพระประทุม
ราชวงศา (คําผง)” (2480) ผลงานเรื่องนี้เป็นความพยายามของนักวิชาการกรมศิลปากรท่ีจะวิเคราะห์สถานะทาง
ประวัติศาสตร์ของพระประทุมราชวงศา (คําผง) เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรกจากเอกสารช้ันต้นประเภทต่างๆ และงาน
เขียนของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) เรื่อง “ประวัติและความสําคัญของสถานท่ีทําน้ําอภิเษกจังหวัดอุบล” (2493) 
กล่าวถึงความเป็นมาของสถานท่ีต่าง ๆ ในการทําน้ําอภิเษกเมืองอุบลราชธานียุคปฏิรูปประเทศ ผลงานเขียนสองเรื่องนี้
แสดงให้เห็นบทบาทกรมศิลปากรในฐานะสถาบันส่วนกลางท่ีให้ความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธาน ี

1.2 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีในมิติ “ท้องถิ่นนิยม” 

การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  เป็นช่วงเริ่มต้นระบบการเมืองใหม่ท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม ส่งผลให้

คนท้องถ่ินรับวิธีทางประวัติศาสตร์สมยัใหม่เข้ามาปรับฐานความรูเ้รือ่งอดีตใน “พ้ืน/พงศาวดาร” ให้มีเนื้อหาขยายสู่

เรื่องราวท่ีแลเห็นตัวตนท้องถ่ินมากข้ึน (อนุชิต สิงห์สุวรรณ, 2553) อย่างไรก็ดีงานเขียนช่วงนี้ยังมีขอบเขตเนื้อหาในบริบท

ส่วนกลางเช่นเดมิ ดังนั้นงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ช่วงนี้จึงจัดแบ่งประเภทงานเขียนได้ประเภทเดียว คอื งานเขียนประเภท

ประวัติศาสตร์บ้านเมือง 

 งานเขียนประเภทประวัติศาสตร์บ้านเมือง 

 งานเขียนประเภทนี้สันนิษฐานว่าพัฒนามาจาก “พ้ืน” และ “พงศาวดารเมือง” ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสาแหรก

วงศ์ผู้นําเมืองเป็นหลัก แต่งานเขียนสมัยนี้มลีักษณะเป็นความเรียงสมัยใหม่ โดยให้ความสําคัญกับหลกัฐานท่ีใช้เรียบเรียง 

แต่ยังพบคติศาสนาเจือปนอยู่ ในสว่นเนื้อหา ผู้เขียนได้ค้นคว้าหลักฐานต่างๆ ทําให้มีรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก“พ้ืน”และ 

“พงศาวดารเมือง”งานเขียนท่ีแสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจารีตการบันทึกดังกล่าวชัดเจน ได้แก่ งานของ นิล พันธ์ุเพ็งเรื่อง 

“ประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน”ี (2477) นําเสนอเก่ียวกับบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองอุบลราชธานี นิล พันธ์ุเพ็งตั้ง

ข้อสังเกตว่า ประวัติความเป็นมาของเมืองอุบลราชธานีถือกําเนิดจากการอพยพและการต่อสู้ ตลอดจนการแสวงหาความ

เป็นอิสระของคนตระกูลพระวอพระตา (นิล พันธ์ุเพ็ง, 2477)นอกจากนี้ผู้เขียนได้อธิบายถึงการประกอบคุณงามความดี

และความสัมพันธ์ทางเครือญาติของเจ้าเมืองอุบลราชธานี 4 ท่านก่อนยุค “เทศาภิบาล” ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้จาก

เอกสารท้องถ่ิน กอปรกับผูเ้ขียนมเีช้ือสายเจ้านายพ้ืนเมือง ทําให้ผลงานนี้น่าเช่ือถือมากข้ึน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ของ นิล พันธ์ุเพ็ง ตีพิมพ์ พ.ศ. 2477 เป็นประวัติศาสตรน์ิพนธ์เมืองท่ีมา: นิล 

พันธ์ุเพ็ง (2477) 
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204                    :ประวัติศาสตร์ สงัคม วัฒนธรรม 

 

   อุบลราชธานีแนวประวัติศาสตร์วิชาการรูปแบบความเรียงสมัยใหม่เล่มแรก 

งานเขียนประเภทประวัติศาสตร์บ้านเมืองอีกเรื่องคือ ผลงานของพระพรหมมุนี (อ้วน ติสฺโส)  เรื่อง “ตํานานวัดสุ

ปัฏนาราม” (2479)ถึงแม้จะเป็นประวัติศาสนสถานสําคัญในตัวเมือง แต่ให้ภาพสังคมเมืองอุบลราชธานียุคปฏิรูปประเทศ 

โดยกล่าวถึงการจัดการศึกษาสมัยใหม่ระยะแรก การเผยแผ่ศาสนาพุทธธรรมยุติกนิกาย ตลอดจนพระบุญญาธิการของ

รัชกาลท่ี 4  รวมท้ังแทรกเกร็ดภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้ด้วย เนื้อหาประวัติศาสตร์เมืองเหล่านี้ล้วนได้รับอิทธิพลจาก “พ้ืน/

ตํานาน” ท่ีคนรุ่นเก่าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  อาจกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ในทัศนะของพระพรหมมุนีเป็นเรื่องราวในอดีต

ท่ียังวนเวียนในโลกตํานานเป็นสําคัญ (พระพรหมมุนี (อ้วน ติสฺโส), 2479) 

จะเห็นว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีสมัยนี้ เน้นการประกอบวีรกรรมของวีรชนท้องถ่ินท่ีทํา

คุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองแต่ละสมัย รวมถึงการมีวัฒนธรรมท้องถ่ินอันดีงาม เป็นการศึกษาเพ่ือรวบรวมและบันทึก

ประวัติศาสตร์มากกว่าการนําหลักการตะวันตกมาอธิบาย สะท้อนให้เห็นโครงเรื่องประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีท่ีมี

วัฒนธรรมบางประการร่วมกับลาว แต่มีบริบทอยู่ในกรอบประวัติศาสตร์ชาติไทย อันแสดงถึงเจตจํานงในการขอเข้าไปมี

ส่วนร่วมในพ้ืนท่ีทางสังคมของการเมืองระบบใหม่อย่างแท้จริง และถึงแม้ว่างานศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีจะมี

ค่อนข้างน้อยในช่วงนี้ แต่บริบทสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2477-2500 ได้ส่งผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีใน

ทศวรรษ 2500 ต่อมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

2. พฒันาการของประวติัศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีในมิติ “ประวติัศาสตร์ชาติ” ระหวา่ง พ.ศ. 2500  ถึงสิ&น 

ทศวรรษ 2520 
 การรณรงค์ลัทธิชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงครามท่ีส่งเสรมิการเขียนประวัติศาสตร์ชาตินิยม (ราม วัชร
ประดิษฐ์, 2534) มีส่วนกระตุ้นใหเ้กิดการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถ่ินมากข้ึน กอปรกับสถานการณ์บรเิวณสมรภูมิอินโดจีน 
(สงครามเวียดนาม) ส่งผลใหส้ัมพันธภาพระหว่างคนอีสานกับส่วนกลางเหนียวแน่นข้ึน (พยุงศาสตร์ อุทโท, 2535)  อันเอ้ือ
ต่อการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีให้อยู่ในกรอบประวัติศาสตร์ชาติ โดยนําเสนอ 2 ประเด็น คือ 1) บริบท
ทางสังคมท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานี  2) ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมอืงอุบลราชธานีในมิติ
ประวัติศาสตร์ชาติ  

2.1 บริบททางสังคมท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์นพินธ์เมืองอุบลราชธานี  

ตั้งแต่ พ.ศ. 2500  เป็นต้นมา  สังคมไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  เป็นผลจากนโยบายการพัฒนาภาค

อีสานของรัฐบาลไทย (ยุภาพิน ภาระศร,ี 2533) ทําให้กระบวนการเรียนรูสู้่ชุมชนเริ่มต้นจริงจัง การเคลื่อนไหวทางวิชาการ

ท่ีศึกษาเรื่องเมืองอุบลราชธานีช่วงนี้เป็นหนึ่งในกระแสความเคลื่อนไหวในบริบทดังกล่าว ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

พัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีเท่านั้น ซึ่งมี 3 ประการ คือ 

ประการแรก สถานการณ์ทางการเมืองในภาคอีสานและอินโดจีน ทําให้รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการศกึษา

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีท้องถ่ิน ส่งผลให้เริ่มมีการวิจัยและเขียนประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานจีริงจัง ซึ่งดําเนินการ

โดยหน่วยราชการ และส่วนราชการในท้องถ่ิน เห็นจากเรื่อง “ประวัติมหาดไทยส่วนภูมภิาคจังหวัดอุบลราชธาน”ี (2524) 

ของระลึก ธานี และคณะ และงานของปราชญ์ชาวบา้นท่ีแพร่หลายสมัยนี้ เช่น “ฝั่งขวาแม่นํ้าโขง” (2499) ของเติม สิงหัษ
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ฐิต เป็นต้น อีกท้ังยังเกิดการรื้อฟ้ืนวรรณกรรมเมืองอุบลราชธานีประเภท “พ้ืน” มีการตั้งโรงพิมพ์ในจังหวัดอุบลราชธานี 

คือ โรงพิมพ์ศิริธรรม ใน พ.ศ. 2505 (อ่ิมใจ ศีรษะภูม,ิ 2541) ท่ีตีพิมพ์ผลงานของมหาสอน ศรีเอก เรือ่ง “ประวัติวัดหลวง

เมืองอุบล” (2506)งานเขียนเรื่องนี้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในฐานะเอกสารใบลาน“พ้ืนเมืองอุบล”ท่ีถูกชําระ ถอดความ และ

ตีพิมพ์เผยแพร่เล่มแรก (มหาสอน ศรีเอก, 2506) 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแผนพัฒนาการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐบาลในภาคอีสาน ดังนั้นงานศึกษาเก่ียวกับเมืองอุบลราชธานีจึงพบว่าเป็นไปใน

ลักษณะเดียวกับการเข้ามาศึกษาภาคอีสานของนักวิชาการค่ายเสรีนิยมประชาธิปไตย เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากสหรัฐอเมริกา (ทันฑิมา เดชโชต,ิ 2549) โดยใช้พ้ืนท่ีหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา 

ประการท่ีสอง การขยายตัวของการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายนอกและภายในท้องถ่ิน ได้จัดการเรียนการสอน

วิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ส่งผลให้การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีขยายตัวในวงวิชาการตั้งแต่ทศวรรษ 2510 

เป็นต้นมา ท่ีสําคัญได้แก่ งานวิจัยของไพฑูรย์ มีกุศล เรื่อง “การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานสมัยท่ีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงเป็นข้าหลวงใหญ่ (พ.ศ. 2436-2453)” (2515) ท่ีใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และ

มานุษยวิทยา เพ่ือตอบคําถามถึงการปรับตัวของชาวอีสานกับการปฏิรูปสมัยรัชกาลท่ี 5 (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2525)  ผลงาน

ระยะแรกมักศึกษาข้อมูลจากเอกสารส่วนกลาง  เมื่อมีการปริวรรตเอกสารใบลานจํานวนมาก จึงเกิดงานประวัติศาสตร์

เมืองอุบลราชธานีท่ีใช้เอกสารท้องถ่ินเป็นข้อมูลช้ันต้นในการตรวจสอบและเรียบเรียง นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนา

วิชาการ และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยทํางานร่วมกับองค์กรในชุมชนอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ปราชญ์ชาวบ้านทํา

การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการร่วมมือกับภาครัฐตั้งศูนย์วัฒนธรรมประจําจังหวัดข้ึน รวมถึงมีการผลิตงาน

ประวัติศาสตรจ์ํานวนมาก เช่น ปรีชา พิณทอง และ บําเพ็ญ ณ อุบล  เขียนเรื่องประวัติเมืองอุบลราชธานี ผลงานดังกล่าว

ถูกตีพิมพ์ในทศวรรษถัดมา  อาจกล่าวได้ว่า ผลงานเหล่านี้เป็นข้อต่อสําคัญในการพัฒนาเนื้อหาประวัติศาสตร์เมือง

อุบลราชธานีท่ีเดิมมีความหมายแคบไปสู่เนื้อหาท่ีหลากหลายและซบัซ้อนในภายหลัง 

2.2 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีในมิติ “ประวัติศาสตร์ชาติ” 

การเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่สมัยใหม่ท่ีเมืองอุบลราชธานีกับกรุงเทพฯ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง การส่งผ่าน
ความคิด ความรู้ และความเป็นไทยทางวัฒนธรรม รวมถึงองค์ความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติผ่านนโยบาย
การศึกษาและการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส่งผลให้ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีปรับเปลี่ยน โดยรับวิธีสมัยใหม่
เพ่ือปรับฐานความรู้ให้สอดคล้องกับบริบทสังคม โดยสามารถแบ่งประเภทงานเขียนได้ 3 ประเภทคอื 

 งานเขียนประเภท “พ้ืน/พงศาวดาร 

 เป็นการสบืทอดจารตีประวัติศาสตร์ดั้งเดิม โดยคงสํานวนภาษาและขนบแบบ “พ้ืนฝ่ายบ้านเมือง” ไว้ ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องศาสนสถานสําคญั ความเป็นมาของเมือง และบทบาทวีรบุรุษท้องถ่ิน เช่น มหาสอน ศรีเอก เขียนเรื่อง 
“ประวัติวัดหลวงเมืองอุบล” (2506)  ส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมเอกสารใบลานข้ึนใหม่ หรือสืบค้นเอกสารใบลาน“พ้ืนเมือง
อุบล” มาชําระไว้ งานลักษณะนี้ถูกผลิตมากข้ึนในทศวรรษถัดมา  
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งานเขียนประเภทประวัติศาสตร์บ้านเมือง 

เป็นงานเขียนท่ีมีจารีตวิชาการอยู่มาก โดยมีการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการ

เปลี่ยนแปลงแนวการวิเคราะห์ จากการแยกส่วนย่อย ท่ีเป็นการพรรณนาความตามหลักฐานในเอกสาร มาสู่การวิเคราะห์

ตามโครงสร้างระบบสังคมเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวตั้งแต่การตั้งเมืองและเจ้าเมือง พร้อมๆ การสถาปนากรุง

รัตนโกสินทร์ ตลอดจนสาแหรกวงศ์เจ้าเมือง นโยบายของรัฐท่ีส่งผลต่อท้องถ่ินสมัยรัชกาลท่ี 5 และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

เช่น งานของเติม สิงหัษฐิต เรื่อง “ฝั่งขวาแม่นํ้าโขง” (2499)  ผู้เขียนใช้ข้อมูลจากหลักฐานประวัติศาสตร์ฝ่ายไทยและลาว 

โดยเฉพาะบันทึกท่ีบิดาท่านคือ พระวิภาคย์พจนกิจ (เล็ก สิงหัษฐิต) รวบรวมไว้ ต่อมากลายเป็นคัมภีร์เล่มสําคัญของ

การศึกษาเรื่องราวภาคอีสานท่ีกล่าวถึงเมืองอุบลราชธานีเป็นหลัก (เติม สิงหัษฐิต, 2499)   

งานเขียนประเภทเดียวกันของปราชญ์ชาวบ้านท่านอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นผลงานของครู ข้าราชการท่ีเขียนงาน

ประวัติศาสตร์เป็นงานอดิเรก แต่บางคนอาจได้รับมอบหมายให้เขียนเป็นงานพิเศษเพ่ิมเติม มีการเสนองานแบบพรรณนา

โดยเรียงลําดับเนื้อหาตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เริ่มแบ่งงานเป็นบท หัวข้อ ประเภท ภาค ตอน ตามอย่างงานวิชาการ เช่น 

เสนอ นาระคล เขียนเรื่อง “ประวัติเมืองอุบล” (2516)และ“อุบลราชธานีในอดีต (พ.ศ.2335-2475)” (2524) ของ ระลึก 

ธานี ก็ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้เช่นกัน งานเขียนของระลึก ธานีถือเป็นประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีฉบับทางการเล่มแรกโดย

นักวิชาการประวัติศาสตร์ เพราะได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์เมืองต่างๆ ในพ้ืนท่ีเมืองอุบลราชธานีอย่างครบถ้วน เน้นการ

สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และการจัดการปกครองแบบเทศาภิบาลสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึง 

พ.ศ. 2475 การให้รายละเอียดอย่างครอบคลุมเช่นนี้ ทําให้งานเขียนของระลึกได้รับการอ้างอิงโดยคนรุน่หลังอยู่เสมอจนถึง

ปัจจุบัน (ระลึก ธาน,ี 2524) 

นอกจากนี้งานเขียนประเภทประวัติศาสตร์บ้านเมืองยังประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานแต่ละท้องท่ี อันประกอบด้วย

สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร สถานท่ีสําคัญท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือช่วยเติมเต็มให้คําอธิบายประวัติศาสตร์เมืองท่ี

เป็นเรื่องการบริหารจัดการปกครองเมืองสมัยต่างๆ ถึงปัจจุบันมีความสมบูรณ์ข้ึน ท่ีสําคัญ ได้แก่ “ประวัติมหาดไทยส่วน

ภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี” (2527) โดย ระลึก ธานี และคณะ ท่ีอธิบายความเป็นมาและเหตุการณ์สําคัญของจังหวัด

อุบลราชธานีโดยแบ่งเป็น 3 สมัยคือ สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และมาจบท้ายท่ีการจัดรูปแบบการปกครอง

เมืองตามการปกครองมณฑลเทศาภิบาล การจัดรูปแบบการปกครองในปัจจุบัน ในส่วนท้ายกล่าวถึงประวัติและผลงานเจ้า

เมืองและผู้ว่าราชการแต่ละคนท่ีเข้ามาปกครองจังหวัด เป็นท่ีสังเกตว่าการแบ่งยุคสมัยการเขียนประวัติมหาดไทยส่วน

ภูมิภาคได้ยึดจารีตการเขียนประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลท่ี 5  เช่นเดิม การแบ่งเนื้อหาและยุคสมัยแบบนี้ทําให้เข้าใจได้ว่า

ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีตั้งใจเขียนข้ึนเพ่ืออธิบายพัฒนาการของอํานาจรัฐส่วนกลางว่ามีเหนือ

อํานาจท้องถ่ินในอดีตอย่างไรบ้าง การกล่าวถึงประวัติและผลงานของเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการแต่ละคนท่ีทําหน้าท่ีเป็น

ผู้ปกครองนั้น ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าความรุ่งเรืองใดๆ ของจังหวัดนั้นล้วนเป็นผลงานและความสามารถของบรรดา

ผู้ปกครองเหล่านั้นท้ังสิ้น (ระลึก ธานี และคณะ, 2527) 
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งานเขียนประเภทสงัคมและวัฒนธรรม 

ในยุคนี้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีเนื้อหาเน้นท่ีประวัติศาสตร์ชุมชน ท่ีเรียบเรียงจากหลักฐานประเภท

คําบอกเล่า เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในช่วงต้นทศวรรษ 2510 ถึงกลางทศวรรษ 2520 งานเขียนประวัติศาสตร์ชุมชนส่วนใหญ่

เป็นเรื่องราวชุมชนห่างไกลความเจริญ แสดงให้เห็นว่าการเขียนประวัติศาสตร์มีส่วนสัมพันธ์กับการสร้างความเจริญให้กับ

ท้องถ่ิน เช่น หนังสือเรื่อง “สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (2511) ของ สุเทพ สุนทรเภสัช 

(บรรณาธิการ) ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีสํารวจแบบมีส่วนร่วมกับคนหมู่บ้านนาอัศดร อําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

ขณะนั้น โดยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตคนอุบลราชธานี  ผลงานดังกล่าว เป็นข้อมูลท่ีเสนอให้รัฐบาลวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต(ิสุเทพ สุนทรเภสัช, 2511) 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา การนําเสนอภาพอดตีในพ้ืนท่ีเมืองอุบลราชธานี ก่อนหน้านั้นมีความสัมพันธ์กับลาว

ค่อนข้างเด่นชัด แต่สมัยนี้ ความเป็นเมืองอุบลราชธานีท่ีเป็นส่วนหนึ่งของอีสานและรัฐไทยมีความชัดเจนท้ังเรื่องขอบเขต 

ดินแดน และความสัมพันธ์ของคนท้องถ่ินกับรัฐไทยท่ีมีความเป็นมาทางประวัติศาสตรร์่วมกันทุกสมัย โดยเฉพาะสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงการมีวัฒนธรรมอันเปน็เอกลักษณ์เฉพาะตัว สิ่งเหล่านีเ้ป็นความพยายาม

นําเสนอตัวตนทางประวัติศาสตร์ของ “เมืองอุบลราชธาน”ี ในมิติประวัติศาสตร์ชาติ ซึ่งเมืองอุบลราชธานีมีความเปน็

อันหนึ่งอันเดียวกับรัฐไทยอย่างแท้จริง  

3. พัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีในมิติ “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม” ระหว่าง พ.ศ. 2530  ถึง

ปัจจุบัน 

ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา  ถือเป็นยุคเฟ่ืองฟูของการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี มีผู้สนใจศึกษา

ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีมากข้ึนและนําเสนอในรูปแบบหนังสือ บทความ  วิทยานิพนธ์และงานวิจัย หัวข้อวิจัยก็

เพ่ิมความหลากหลาย เนื่องจากมีการตื่นตัวเรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการใช้หลักฐานโบราณคดี เอกสารท้องถ่ิน รวมถึงการ

สัมภาษณ์ และใช้ประสบการณ์ตรงเพ่ือเป็นข้อมูลในการเรียบเรียงเพ่ิมข้ึน ทําให้ประเด็นศึกษาแตกแขนงออกไปในด้าน

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี นําไปสู่การศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีเป็นสหวิทยาการต่อมา โดยนําเสนอ 2 ประเด็น คือ 1) 

บริบททางสังคมท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานี 2) ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานี

ในมิติ “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม” 

3.1 บริบททางสังคมท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานี  

บริบททางสังคมท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานี หากพิจารณาจาก

เอกสารรายงานสัมมนาประวัติศาสตร์ท่ีจัดข้ึนโดยวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 4 ครั้งในช่วง พ.ศ. 2531-2536 ท่ีผ่านมา เป็น

ผลพวงจากกระแสธารท่ีสืบเนื่องจากความสนใจประวัติศาสตร์ท้องถ่ินภาคต่างๆ ของประเทศไทยในทศวรรษ 2520 (ทวี

ศิลป์ สืบวัฒนะ, 2554; ยงยุทธ ชูแว่น, 2551)  กอปรกับทศวรรษ 2530 เมืองอุบลราชธานีอยู่ในวาระครบรอบ 200 ปี 

ประเด็นศึกษาท่ีจัดในงานสัมมนาวิชาการดังกล่าวสะท้อนว่า นักวิชาการได้ให้ความสนใจกับพัฒนาการของเมือง
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อุบลราชธานีท่ีชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะประเด็นประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะมีการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายของศูนย์อํานาจท้องถ่ิน มีการศึกษาหลักฐาน

ท้องถ่ินมากข้ึน นอกจากนี้ยังนําทฤษฎีหรือระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์แขนงอ่ืนๆ มาวิเคราะห์และตีความทางประวัติศาสตร์

ด้วย ซึ่งบริบททางสังคมท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา มี 3 

ประการ คือ 

ประการแรก ความเคลื่อนไหวทางวิชาการในทศวรรษ 2530 ประเด็นความสนใจประวัติศาสตร์ท้องถ่ินมีเพ่ิมข้ึน  

และอยู่ในทศวรรษท่ีองค์การยูเนสโกกําหนดให้เป็นทศวรรษโลกเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรม (พ.ศ.2530-2540) (วศิน 

ปัญญาวุธตระกูล, 2550)  ทําให้เกิดกิจกรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง และผู้นําท้องถ่ินได้

จัดตั้ง สมาคม หรือชมรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาท้องถ่ิน เช่น มูลนิธิเจ้าคําผง : พระประทุมวรราชสุริ

ยวงษ์ และการจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคําผง) ซึ่งส่งผลต่อการผลิตงาน

ประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่อง “เมืองอุบลราชธาน”ี ให้อยู่ในกรอบประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนี้ด้วยเช่นกัน 

ประการท่ีสอง การท่ีรัฐให้ความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีท้องถ่ิน โดยอยู่ภายใต้การดูแล

ของสถาบันสําคัญ คือ กรมศิลปากร ส่งผลให้เกิดหนังสือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองท่ีตีพิมพ์โดยกรมศิลปากร เช่น 

“เมืองอุบลราชธานี” (2532)ผลงานเหล่านี้นําเสนอโดยนักวิชาการประจํากรมศิลปากรเป็นหลัก และมีงานค้นคว้าของ

นักวิชาการมหาวิทยาลัยเข้ามาเติมเต็มเนื้อหาในหนังสือให้รัดกุมและรอบด้านมากข้ึน ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลด้าน

ประวัติศาสตร์ท่ีอาศัยฐานความรู้ด้านโบราณคดี มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์บางส่วน ลักษณะดังกล่าว

ทําให้องค์ความรู้เรื่องเมืองในมิติประวัติศาสตร์ครอบคลุมด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประเพณี ความเช่ือ วรรณกรรม (กรมศิลปากร, 2532) เมื่อเปรียบเทียบกับ “ประวัติมหาดไทย

ส่วนภูมิภาค”แล้ว หนังสือ “เมือง” ของกรมศิลปากรมีความลุ่มลึกทางวิชาการมากกว่าเพราะมีการค้นคว้าท่ีเป็นหลัก

วิชาการหลากหลาย และมีการศึกษาถึงบริบทชุมชนเขตเมืองด้วย อย่างไรก็ตาม เนื้อหาด้านประวัติศาสตร์เมืองยังคงให้

ความสําคัญกับเมืองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยเช่นเดียวกับประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคนั่นเอง 

ประการท่ีสาม   การขยายตัวของการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายนอกและภายในท้องถ่ินท่ีมีมากข้ึนโดยเฉพาะ

ระหว่าง พ.ศ.2531-2536 เกิดกิจกรรมศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิทยาลัยครู

อุบลราชธานี สถาบันการศึกษาท้องถ่ินเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมสัมมนาประวัติศาสตรต์ลอดมาท้ัง 4 ครั้ง เมื่อกระแสการศึกษา

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาและการท่องเท่ียวจากภายนอกเข้ามามีอิทธิพล ทําให้เป้าหมายของการศึกษา

ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีครั้งหลังๆ เป็นไปเพ่ือสนองความต้องการดังกล่าว และได้รับการสานต่อโดยคณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานอ่ืนๆ จนถึงปัจจุบัน  

การสร้างองค์ความรู้เรื่องเมืองอุบลราชธานีเริ่มด้วยการแทรกในรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชาในภาควิชาภาษาไทย 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ เช่นวิชา “ภาษาถ่ิน” “ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน” และ“ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี” ของ

สถาบันการศึกษาในท้องถ่ินด้วย (ถนอม ศรีทานันท์, 2556) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีส่งเสริมให้งานศึกษา

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเรื่องราวท้องถ่ินอุบลราชธานีเป็นแบบสหวิทยาการดว้ยเช่นกัน 

3.2 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีในมิติ “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม” 

การเปลีย่นแปลงการศึกษาประวัตศิาสตร์เมืองอุบลราชธานีจากการสัมมนาวิชาการของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี

ท้ัง 4 ครั้ง ถือเป็นการผลิตชุดความรู้ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีข้ึนมา  นั่นคอืเอกสารประกอบการสัมมนานั่นเอง ทํา

ให้ผู้ท่ีสนใจรู้จักและรับทราบประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีในแง่มมุต่างๆ มากข้ึน ล้วนส่งผลให้ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมือง

อุบลราชธานีมีพัฒนาการเด่นชัด โดยสามารถแบ่งงานเขียนได้  3 ประเภท คือ 

งานเขียนประเภท “พ้ืน/พงศาวดาร” 

ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา งานเขียนประเภท “พ้ืน/พงศาวดาร” ถูกนําเสนอในลักษณะงานประวัติศาสตร์

วิชาการรูปแบบความเรียงสมัยใหม่ มีการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม งานเขียนยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราว

ชุมชนโบราณในอาณาบริเวณบ้านเมืองอุบลราชธานี ท่ีเสนอว่า เมืองอุบลราชธานีเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่มาก่อน จน

พัฒนาสู่การตั้งเมืองของขอมโบราณท่ีสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองไว้ในแผ่นดินอุบลราชธานี  และกลุ่มคนไทย-ลาวได้มา

สืบต่อความรุ่งเรืองนั้น  เห็นจากงานของบําเพ็ญ ณ อุบล  เช่น “เล่าเรื่องเมืองอุบลราชธาน”ี (2539)  เป็นต้น ในการเสนอ

งาน บําเพ็ญใช้วิธี “เล่าเรื่อง” มิใช่การเสนอประเด็นใหม่หรือข้อขัดแย้งกับความรู้เดิม กล่าวได้ว่า เนื้อหาจากงานเขียนของ

บําเพ็ญ ณ อุบล สะท้อนให้เห็นการเคลื่อนไหวของผู้คนไปมาในภาคอีสานโดยเฉพาะเขตจากเวียงจันทน์ หนองบัวลําภู 

จําปาศักดิ์ และอุบลราชธานี (บําเพ็ญ ณ อุบล, 2539)  อีกท้ังความรู้เหล่านี้ยังจําเป็นในการบรรยายสําหรับนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งบําเพ็ญ ณ อุบลได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ และยังถูกเสนอ

ในการสัมมนาประวัติศาสตร์หลายครั้งท่ีบําเพ็ญเป็นวิทยากร (คนงึนิตย์ จันทบุตร, 2556)   

 นอกจากนี้ยังมีงานเขียนประเภท “พ้ืนเมืองอุบล” ท่ีคัดลอกงานเดิมมาท้ังหมด เพียงแต่ปริวรรต (ถอดความ) 

ข้อความบางตอน และเรียบเรียงใหม่ เช่น งานของปรีชา พิณทอง เรื่อง “ประวัติเมืองอุบลราชธานี” (2535) จะเห็นได้ว่า 

เรื่องการประกอบวีรกรรมอันห้าวหาญของบรรพบุรุษเมืองอุบลราชธานีในการรวบรวมผู้คนเพ่ือตั้งบ้านเมืองใหม่ให้พ้น

อํานาจเวียงจันทน์ ได้ถูกเรียบเรียงข้ึนในเวลานี้เช่นเดียวกัน (ปรีชา พิณทอง, 2535) ในส่วนการรวบรวมข้อมูลของปราชญ์

ชาวบ้านเหล่านี้ จุดเด่นคือความสนใจท่ีจะนําเอกสารใบลานมารวบรวมแล้วปริวรรตเผยแพร่ต่อไป และการตีพิมพ์ซ้ํา

หลักฐานดังกล่าว โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและในส่วนของเอกชนเพ่ือเป็นหนังสืออนุสรณ์ต่างๆ ส่งผลให้มีหลักฐานใหม่ๆ 

เพ่ิมข้ึนอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีให้ความสําคัญต่อท้องถ่ินเป็นสําคัญ 

 งานเขียนประเภทประวัติศาสตร์บ้านเมือง 

 หากพิจารณาจากงานสมัมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีจัดข้ึนโดยวิทยาลยัครูอุบลราชธานี 4 ครัง้ช่วง 

พ.ศ. 2531-2536 ท่ีผ่านมานั้นจะพบว่าประเด็นเก่ียวกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองอุบลราชธานียังคงมีงานวิจัยท่ีเน้นสารัตถะ

ช่วงปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลท่ี 5 เช่น งานของเอ่ียมกมล จันทะประเทศ เรื่อง “สถานภาพเจ้านายพ้ืนเมือง
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อุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ.2425-2476” (2538) เป็นการอธิบายท่ีเน้นการปรับเปลี่ยนสถานภาพของกลุ่มเจ้านายพ้ืนเมือง

ตั้งแต่สมยัแรกเริ่มถึงยุคปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลท่ี 5  ผู้เขียนสามารถลาํดับสายตระกูลกลุ่มเจ้านายพ้ืนเมืองอุบลฯ 

ได้อย่างชัดเจน ผลงานเรื่องนี้มีลักษณะเด่นคือ การพยายามนําวิธีของประวัติศาสตรบ์อกเล่ามาใช้โดยเฉพาะกับกลุ่ม

ลูกหลานเจ้าเมืองในช้ันท่ี 2-3 ท่ียังมีชีวิตอยู่ ผนวกกับการใช้เอกสารเก่าท่ีลูกหลานเก็บไว้ด้วย 

 

ภาพท่ี 2  อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสรุิยวงษ์ (เจ้าคําผง) ทุ่งศรีเมอืง จังหวัดอุบลราชธานี บรรพบุรษุผู้ก่อตั้งเมือง

อุบลราชธานีท่ีมีเรื่องราวการประกอบวีรกรรมปรากฏในประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่องเมืองอุบลราชธานีตัง้แต่สมัยธนบรุีถึง

ปัจจุบัน 

ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี (2553) 

นอกจากจะมีการขยายประเด็นศึกษาช่วงปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลท่ี 5 แล้ว นักวิชาการท้ังในและนอก

ท้องถ่ินต่างให้ความสนใจถึงพัฒนาการของเมืองอุบลราชธานีท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรมลุ่มแม่นํ้ามูล-แม่นํ้าชี เช่น งานของธิดา 

สาระยา เรื่อง “เจนละท่ีอุบลราชธานี : พัฒนาการของประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (2533)  เป็นการ

เปิดมุมมองของคนเมืองอุบลราชธานีท่ีไม่ได้มีความสัมพันธ์เฉพาะกับรัฐในลุ่มน้ําเจ้าพระยาเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์กับ

รัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย (ธิดา สาระยา, 2533) 

ความเปลี่ยนแปลงการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองเมืองอุบลราชธานีท่ีสําคัญอีกประการ คือ

การศึกษาประวัติศาสตร์การปกครองในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เช่นงานของพีรยา คูวัฒนะศิริ 

เรื่อง “แนวคิดและบทบาททางการเมืองของทองอินทร์ ภูริพัฒน์” (2533)งานวิจัยเหล่านี้เป็นการศึกษาบทบาทปัญญาชน

เมืองอุบลราชธานีในสถานะเสรีไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมีบทบาททางการเมืองระดับท้องถ่ินและระดับชาติใน

ทศวรรษ 2480-2490 และตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา สารัตถะในการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีจะให้

ความสําคัญกับประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 และในทศวรรษ 2510 ท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้
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ส่งทหารเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย เช่นงานของ อภิปรัชญ์ คืนดี เรื่อง “ประตูสู่สงครามท่ีอุบลฯ Y2K” (2543) ท่ีใช้

หลักฐานจากการบอกเล่าของคนร่วมสมัยในการบรรยายประวัติศาสตร์  

งานเขียนประเภทเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงสําคัญในทศวรรษนี้  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินอุบลราชธานีท่ีจัด

ติดต่อกัน 4 ครั้ง ทําให้มีการค้นคว้าวิจัยประวัติศาสตร์อุบลราชธานีด้านต่างๆ ของผู้รู้ในท้องถ่ิน และนักวิชาการสาขาต่างๆ 

โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของบริบทประวัติศาสตร์ไทยในปลายทศวรรษ 2530 นั้น การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ

ระดับชาติและนานาชาติเป็นบริบทสําคัญท่ีส่งผลให้มีความสนใจศึกษาประเด็นเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของเมือง

อุบลราชธานีมากข้ึน เช่น งานวิจัยของ ธนัญชัย รสจันทร์ เรื่อง “สภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 

2335 - ทศวรรษ 2460” (2550) เป็นการพิจารณาความสําคัญของอุบลราชธานีในฐานะแหล่งผลิตและศูนย์กลางระบบ

เศรษฐกิจท้องถ่ินท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ 2 ส่วน คือ เศรษฐกิจภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และเศรษฐกิจราชสํานักกรุงเทพฯ (ธนัญ

ชัย รสจันทร์, 2550) นอกจากนี้ยังมีงานเขียนท่ีขยายสู่เรื่องราวเก่ียวกับสังคมวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถ่ินและกลุ่มชน

อ่ืนๆ มากข้ึน เช่น หนังสือเรื่อง “ประวัติบ้านโนนใหญ่ หมู่ 3-4 ตําบลก่อเอ้ อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี” 

(2545)ของ ถวิล แสงสว่าง กล่าวถึงการตั้งถ่ินฐานของคนกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน และมีการจัดทําลําดับสายตระกูลท่ีสืบเช้ือ

สายกันมาเป็นลําดับ (ถวิล แสงสว่าง, 2545) 

นอกจากนี้การศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีแบบสหวิทยาการก็เริ่มมีมากข้ึนเช่นกันโดยอาศัย

ความรู้จากศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภูมศิาสตร์ ไทยคดีศึกษา เป็นต้น เช่น งานวิจัยเรื่อง “การใช้ท่ีดินในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี” (2543) ของ ภูวภัณธ์ ยุคตะวัน และ “น้ํากับการดํารงชีวิตของชาวบ้านคูเดื่อ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธาน”ี (2540) ของ รจนา อินทร์เหล่าใหญ่ เป็นต้น 

จากข้างต้นจะเห็นว่า  การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีท่ีมีข้ึนอย่างต่อเนื่องท่ีเมืองอุบลราชธานีใน

ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมานั้น เป็นผลจากการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นของคณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานีในการจัด

กิจกรรมสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนจากสํานึกท้องถ่ิน

ท่ีต้องการศึกษา สืบค้น และเรียนรู้ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ในท้องถ่ินตนเองและเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการเป็น

สําคัญ ในระยะหลังของการสัมมนาพบว่ามีภาวะซบเซาลง เนื่องจากจิตสํานึกและเป้าหมายการศึกษาประวัติศาสตร์แต่เดิม

นั้นอ่อนลงเพราะได้ถูกเปลี่ยนไปสู่การสนองผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ อาทิ เพ่ือการพัฒนา หรือการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นบริบท

ภายนอกท่ีมีอิทธิพล การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีจากการสัมมนาดังกล่าว สามารถเห็นพัฒนาการของ

การศึกษา คือ การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีระยะแรกๆ ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีอย่าง

เอกเทศปรากฏเด่นชัด แต่จะศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีท่ีสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ราชธานีไทยแต่ละสมัย 

ต่อมาการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีเริ่มเข้าสู่แนวประวัติศาสตร์ท้องถ่ินโดยตรง คือพยายามศึกษาเรื่องราว

ภายในท้องถ่ินเองให้รอบด้าน  โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ “สหวิทยาการ” แนวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจากหลักฐานท้องถ่ิน

และวิธีการท่ีหลากหลาย  นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ต่อประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีท่ี
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สอดคล้องกับรูปแบบสากลเป็นอย่างมาก สิ่งต่างๆ เหล่านี้สะท้อนว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองหนึ่งท่ีให้ความสําคัญต่อการรื้อ

ฟ้ืนวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ดํารงบทบาทและสืบทอดคุณค่าในปัจจุบัน และส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสํานึกประวัติศาสตร์ท่ี

เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ในอนาคต 

การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีท่ีจังหวัดอุบลราชธานีระหว่าง พ.ศ.2531-2536 ส่งผลกระทบท่ีเป็น

คุณูปการแก่เมืองอุบลราชธานีอย่างมาก นั่นคือสามารถสร้างชุดความรู้ประวัติศาสตร์ให้แก่เมืองอุบลราชธานีได้สําเร็จ  คือ

บรรดาหนังสือรายงานการสัมมนา เท่ากับเป็นชุดหลักฐานประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีท่ีสําคัญด้วย ทําให้นักวิชาการ

ท้ังภายในและภายนอกท้องถ่ินใช้เป็นเอกสารเพ่ือศึกษาวิจัยต่อยอดประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีประเด็นต่างๆ ถึง

ปัจจุบันนอกจากนี้ยังทําให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงวิชาการท่ีช่วยผลักดันสถานะจังหวัดอุบลราชธานีให้กลายเป็น

ศูนย์กลางความเจริญด้านตา่ง ๆ ของภาคอีสานตอนล่างด้วย 

ความสืบเนื่องของจารตีเดมิในการเขียนประวัติศาสตรเ์มืองอุบลราชธานีท่ีส่งผ่านต่อๆ มาในงานเขียน

ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีแต่ละประเภทนั้นมีอิทธิพลต่อการเขียนประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีสมัยใหม่อยู่ไม่

น้อย แม้ว่าจารีตเดิมของการเขียนประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีจะลดความสําคัญลงเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามี

อิทธิพลต่อการเขียนงานแบบใหมก็่ตาม  วัฒนธรรมเก่าซึ่งวิวัฒนาการมาเป็นเวลานานยังคงสืบทอดตอ่มาอีกระยะหนึ่ง 

และได้ผสมผสานไปกับแนวคดิใหม่จนกลายเป็นพ้ืนฐานสําคัญของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีสมัยใหม่ในท่ีสุด 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า         

ในช่วงแรกของการเริ่มต้นการปกครองระบบใหม่  คนท้องถ่ินอีสานดั้งเดิมได้พยายามสร้างตัวตนทางประวัติศาสตร์ โดยรื้อ

ฟ้ืนความเป็นลาวในงานเขียนแบบ “พ้ืน” ไว้ และมีเนื้อหาท่ีเสนอถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษคนอุบลราชธานีและ

วัฒนธรรมท่ีมีร่วมกับชนชาติลาว ท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ “ท้องถ่ินนิยม” ท่ีมีข้ึนช่วงนี้ แต่เมื่อเข้าสู่สมัยพัฒนาในทศวรรษ 

2500 เป็นต้นมา สัมพันธภาพระหว่างคนท้องถ่ินกับส่วนกลางมีมากข้ึน ทําให้เกิดการสร้างพ้ืนท่ี “เมืองอุบลราชธานี” ท่ี

เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยชัดเจน ท้ังเรื่องรูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ในบริบท “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” และการมี

เนื้อหาเน้นช่วงท่ีเมืองอุบลราชธานีถูกผนวกเข้ากับรัฐไทยในปลายสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 อันเป็นผลจากนโยบาย

ของรัฐบาลไทยในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคอีสานรวมท้ังเมืองอุบลราชธาน ี

การขยายตัวของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินตั้งแต่พ.ศ. 2516 เป็นต้นมาทําให้การศึกษาประวัติศาสตร์เมือง

อุบลราชธานีขยายตัวในวงวิชาการมากข้ึน  ท่ีสําคัญได้แก่ผลงานประเภทวิทยานิพนธ์และงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ ใน

ด้านความเคลื่อนไหวของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินอุบลราชธานีจากผลกระทบดังกล่าว พบว่าวิทยาลัยครู

อุบลราชธานีให้ความสนใจศึกษาอย่างต่อเนื่อง เห็นจากการสัมมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีอุบลราชธานี เป็นการ

สร้างชุดความรู้ประวัติศาสตร์แก่เมืองอุบลราชธานี ส่งผลทําให้การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีระยะต่อมาเริ่ม

เข้าสู่แนวประวัติศาสตร์ท้องถ่ินโดยตรงมากข้ึนและได้เกิดประเด็นใหม่ ๆ เนื่องจากการรับแนวคิดตะวันตกมาใช้  
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โดยเฉพาะการศึกษาในบริบทของ “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม” นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี ผลิต

งานประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีในรูปแบบต่าง ๆ ถึงปัจจุบัน ได้แก่ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในรูปแบบพงศาวดาร 

วรรณกรรมประวัติศาสตร์ บันทึกการประชุม เอกสารวิชาการ และอัตชีวประวัติ พหุภาพการรับรู้อดีตเมืองอุบลราชธานี

เหล่านี้สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

อย่างไรก็ตามแม้ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานีได้เปลีย่นแปลงตามบริบทแวดล้อมแต่ละสมัยมากเพียงใด  

เรายังเห็นความสืบเนื่องของ “พ้ืน/พงศาวดาร” จารีตการบันทึกประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมล้านช้างมาทุกสมัย ส่วนใหญ่

เป็นการนําวัฒนธรรมท้องถ่ินมารื้อฟ้ืนใหม่โดยเน้นบทบาทของ “คนดีศรีอุบล” ในการพัฒนาบ้านเมือง บทบาทท่ีถูก

กล่าวถึงมากท่ีสุด คือ วีรกรรมของกลุ่มพระวอพระตา ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถ่ินท่ีคงอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

และนี้คือการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีอีกแง่มุมหนึ่งท่ีสะท้อนจากงานเขียน 

ประวัติศาสตร์นิพนธ์เป็นเอกสารท่ีประกอบด้วยความคิด  ค่านิยม คติความเช่ือ หรือการอธิบายเพ่ือแสดงสํานึก

อดีตร่วมกัน   อีกท้ังข้อสนเทศท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อศาสตร์การวิจัย ในแง่การสร้างกรอบความคิดในการศึกษา

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ท่ีต้องให้ความสําคัญต่อบริบทแวดล้อมและสถานะของผู้เขียนงานนั้นๆ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

การวิจัยต่อจากเรือ่งนี้ว่า  ควรศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์ท่ีเป็นผลงานของปราชญ์ชาวบ้านเมืองอ่ืน ๆ ในภาคอีสานท่ีได้

บันทึก รวบรวม เรียบเรียง และพยายามนําเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอด รวมถึงผลงานด้าน “อีสานศึกษา”ท่ี

มีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เป็นกรอบสร้างข้ึน เพราะการวิจัยจะให้ภาพพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์ท้องถ่ิน

ในพ้ืนท่ีวรรณกรรมระดับเมือง ซึ่งหากมีการศึกษาการเขียนท่ีหลากหลายเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจสังคม วัฒนธรรมอีสานได้

ลุ่มลึก และเป็นการเพ่ิมเนื้อหาประวัติศาสตร์นิพนธ์ระดับภูมิภาคให้สมบูรณ์มากข้ึน รวมท้ังเกิดความเข้าใจสถานภาพงาน

ด้านท้องถ่ินศึกษาได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่อีกท้ังสามารถนําผลการศึกษาจากบทความวิจัยช้ินนี้ไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนาเป็น

องค์ความรู้ใหม่ในการทําวิจัยด้านประวัติศาสตร์สังคมเมืองอุบลราชธานีด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

ขณะเดียวกัน พัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานข้ีางต้นถือเป็นรากฐานสาํคัญในการพิจารณา

ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างพ้ืนท่ีชายแดนศึกษาของผู้คนท่ีเคยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาหลายสมัย โดยปราศจากพรมแดน

ขวางก้ันจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่สมยัล้านช้างจนถึงสมยัธนบุรี และสมัยรตันโกสินทร์

ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร ์อันจะนํามาสู่ความเป็นเอกภาพในการ “สร้างความรู้ เปิดประตูสูโ่อกาสใหม”่ กับ

ประเทศเพ่ือนบ้านอยา่งมีกัลยาณมิตรร่วมกัน 

กิตติกรรมประกาศ 

การสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้จะเกิดขึ้นได้ด้วยกลไกของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เฉกเช่นเดียวกับผลสําเร็จของการศึกษานี้ 
ผู้เขียนได้รับการบ่มเพาะความรู้และขัดเกลาความคิดจากคณาจารย์ของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒด้วยความเมตตาเป็นที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผู้มีวิริยอุตสาหะเป็น
อย่างยิ่งในการเค่ียวเข็ญผู้เขียนให้ดําเนินการวิจัยอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ และนําเสนอผลงานอย่างกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็นมากที่สุด 
ช่วยให้คําแนะนําและไม่จํากัดกรอบการคิด รวมถึงช่วยตรวจทานเนื้อหาทั้งหมดและแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ และแนะนําให้ปรับปรุง
บางส่วนของปริญญานิพนธ์มาเรียบเรียงเป็นบทความวิจัยเพื่อนําเสนอคร้ังนี้ และผู้เขียนขอขอบพระคุณบุคคลต่อไปนี้ คือ รองศาสตราจารย ์
วุฒิชัย มูลศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านที่ช่วยประเมินบทความวิจัยเร่ืองนี้และให้ข้อเสนอแนะที่
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เป็นประโยชน์เพิ่มเติมหลายประการ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ ที่ช่วยทําให้ผู้เขียนเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นมากขึ้น ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อรรถ นันทจักร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี
ศิลป์ สืบวัฒนะ รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ รองศาสตราจารย์ประนุช ทรัพยสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ มณี
โชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม ตะนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร อาจารย์อุศนา นาศรีเคน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา 
ทาปทา ที่ช่วยเหลือและให้คําแนะนําผู้เขียนในการค้นคว้าและใช้เอกสารหายากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิพนธ์เร่ือง “เมืองอุบลราชธานี”ที่ถูก
เก็บรักษาและค้นพบในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน และท้ายที่สุดขอขอบพระคุณพี่กิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ คุณครู
โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น และพี่ๆ เพื่อนๆ ร่วมรุ่นปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รหัส 54 ทุกท่าน ที่ให้กําลังใจในการทํางานวิจัยเร่ืองนี้ด้วยดีเสมอมา อย่างไรก็ตามความบกพร่องเป็นความ
รับผดิชอบของผู้เขียน 

เอกสารอ้างอิง 
กรมศิลปากร. (2532). เมืองอุบลราชธาน.ี กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศลิปากร. 
จารุวรรณ ธรรมวัตร. (2540). วรรณกรรมท้องถิ่น : อีสาน-ล้านช้าง. มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
เติม สิงหัษฐิต (วิภาคย์พจนกิจ). (2499).  ฝ่ังขวาแม่น้ําโขง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังวิทยา. 
ถวิล แสงสว่าง. (2534). หนังสือประวัติบ้านโนนใหญ่ หมู่ 3-4 ตําบลก่อเอ้ อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธาน.ี 

อุบลราชธาน:ี ม.ป.พ. 
ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ. (2554). แนวคิดและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์อินทนิล. 
นิล พันธ์ุเพ็ง. (2477). ประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธาน.ีพระนคร: โรงพิมพ์ทรงธรรม. 

บุญเกิด พิมพ์วราเมธากุล และ นภาพร พิมพ์วราเมธากุล. (2545). พจนานุกรมภาษาถิ่นอสีาน. ขอนแก่น: 

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.  
บําเพ็ญ ณ อุบล. (2539).เล่าเร่ืองเมืองอุบลราชธาน.ี(พิมพ์ครั้งท่ี 2). อุบลราชธาน:ี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยั 

อุบลราชธาน.ี  
ปรีชา พิณทอง. (2535). ประวัติเมืองอุบลราชธาน.ี อุบลราชธาน:ี โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท. 
พรหมมุนี, พระ (อ้วน ติสฺโส). (2479). ตํานานวัดสุปัฏนาราม. อุบลราชธาน:ี พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการฉลองพระอุโบสถ 

และผูกพัทธสีมาวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันท่ี 12 เมษายน 2479. 
ยงยุทธ ชูแว่น. (2551). คร่ึงศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสู่อนาคตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย : ว่าด้วยความ 

เป็นมาสถานภาพ แนวคิด วิธีการศึกษา และบทบาทในสังคมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.). 

ระลึก ธาน.ี (2524). อุบลราชธานีในอดีต (พ.ศ.2335-2475). อุบลราชธาน:ี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด   
จังหวัดอุบลราชธาน.ี 

ระลึก ธานี และคณะ, บรรณาธิการ. (2527). ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธาน.ี อุบลราชธาน:ี จังหวัด 
อุบลราชธาน.ี  

สอน ศรีเอก, มหา. (2506). ประวัติวัดหลวงเมืองอุบล. อุบลราชธาน:ี โรงพิมพ์ศิริธรรม.  

เสนอ นาระคล. (2521). ประวัติเมืองอุบล. อุบลราชธาน:ี ม.ป.พ. 
สิลา วีระวงศ.์ (2539). ประวัติศาสตร์ลาว.  แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต.์ กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน. 
สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ. (2511). สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 215 

 

เอกสารอ้างอิง 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธาน.ี (2553). แนะนําหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ 

เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี. กรุงเทพฯ:  กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม. 

อภิปรัชญ์ คืนด.ี (2543). ประตูสู่สงครามท่ีอุบลฯ Y2K. อุบลราชธาน:ี โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์ออฟเซท. 
ชลิต ชัยครรชิต. (2541, พฤษภาคม – ตุลาคม). สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีสานในช่วงสอง 

ทศวรรษท่ีผ่านมา.  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น). 16(1), 15-22. 
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (2543, พฤษภาคม – สิงหาคม).  “ท้องถ่ินนิยม” และ “ภูมิภาคนิยม” ในอีสาน ช่วงก่อนการ 

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475. วารสารธรรมศาสตร.์ 26 (2), 40-67.  
ธิดา สาระยา. (2533). เจนละท่ีอุบลราชธานี : พัฒนาการของประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. 
ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์และโบราณคดี อุบลราชธานีครั้งท่ี 3 3-5  
            กันยายน 2533. ไม่ปรากฏเลขหน้า. อุบลราชธาน:ี วิทยาลัยครูอุบลราชธาน.ี   
พีรยา คูวัฒนะศิร.ิ (2533). แนวคิดและบทบาททางการเมืองของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน.์ ใน เอกสารประกอบการ 

สัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์และโบราณคดี อุบลราชธานีครั้งท่ี 3 3-5 กันยายน 2533.ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
อุบลราชธาน:ี วิทยาลัยครูอุบลราชธาน.ี 

วศิน ปัญญาวุธตระกูล. (2550). ประวัติศาสตร์ประชาชนกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้.  ใน ประวัติศาสตร ์
ปริทรรศน.์ หน้า 134-146. พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

อรรถ นันทจักร.์ (2535, มกราคม – มิถุนายน). อุบลราชธานีกับการสร้างตํานาน 200 ป.ี วารสารมหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.  11(1), 40-51. 

เฉลิมเกียรติ ภาระเวช. (2542).  บทบาททางการเมืองของผู้นําท้องถิ่นอีสาน ระหว่าง พ.ศ.2481-2495. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง.คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ทันฑิมา เดชโชต.ิ (2549). ความช่วยเหลือทางวิชาการของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทยพ.ศ. 2493- 2516.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

ธนัญชัย รสจันทร.์ (2550). สภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ.2335-ทศวรรษท่ี 2460. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

พยุงศาสตร์ อุทโท. (2535).  นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง พ.ศ.2508-2523. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 
ประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พิชิต พิทักษ์. (2540). ท้องถิ่นในการรับรู้ของชนชั้นนําไทยช่วงสมัยปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ไพฑูรย์ มีกุศล. (2515). การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานสมัยท่ีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ 
ทรงเป็นข้าหลวงใหญ่ (พ.ศ.2436-2453). วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร. 

ยุภาพิน ภาระศร.ี (2533). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภาคอีสาน พ.ศ. 2505-2515.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

216                    :ประวัติศาสตร์ สงัคม วัฒนธรรม 

 

เอกสารอ้างอิง 
ราม วัชรประดิษฐ์. (2534). พัฒนาการของประวัติศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ.2411-2487.วิทยานิพนธ์ปริญญา 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
อนุชิต สิงห์สุวรรณ. (2553). ประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสาน พ.ศ. 2475 ถึงสิ้นทศวรรษ 2520. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษร 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
อ่ิมใจ ศีรษะภูม.ิ (2541). การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมไทยภาคกลางเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (เน้นมนุษยศาสตร์)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

เอ่ียมกมล จันทะประเทศ. (2538). สถานภาพเจ้านายพ้ืนเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ.2425-2476. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

 
สัมภาษณ์ 
ถนอม ศรีทานันท์. (อดีตอาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธาน)ี. 80 ป.ี (1 พฤศจิกายน  

 2556). สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน.ี 
คนึงนิตย์ จันทบุตร. (อดีตอาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธาน)ี. 63 ป.ี (8 พฤศจิกายน  

2556). คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน.ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 217 

 

การจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ผ่านการออกแบบผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ พ้ืนท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
Cultural Management of Commercial through Design Ethnic Fabric. Chiang Khong Chiang Rai  

นางสาวศิรินิภา  จาดชนบท 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้เกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการบริหารจัดการให้การออกแบบต่อยอดศิลปวัฒนธรรมการแต่ง

กายของชนเผ่า 6 ชนเผ่าในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย และการนําการตลาดสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดการค้า

ขายศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าเหล่านี้ท่ีคนท่ัวไปช่ืนชมแต่ยังเข้าไม่ถึงมาทําให้สวมใส่ได้ตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยรวบรวมกลุ่มสตรีผู้มีความชํานาญในงานหัตถกรรมประจําชนเผ่าเพ่ือเก็บข้อมูลความรู้และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากงานฝีมือท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจําชนเผ่าเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกับนักออกแบบท่ีจะเข้าไปศึกษาข้อมูล

ในท้องท่ีจนเกิดการออกแบบจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม และนํามาพัฒนารูปแบบการขายจากการใช้ทําเลท่ีตั้งเหมาะสม และ

ช่องทางการตลาดสมัยใหม่ เมื่อมีการค้าขายจะนํามาซึ่งการทํามาหากิน เกิดรายได้ อยู่ดีกินดีในวิถีแต่ละชนเผ่า ส่งผลให้

เกิดการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของตนเพราะจะกลายมาเป็นอาชีพหลักท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวอยา่งยัง่ยนื

ผลพลอยได้ท่ีตามมาอีกทางหนึ่งคือ ทําให้การประกอบสัมมาอาชีพของชนเผ่าต่างๆท่ีมีความเสี่ยงในการทําผิดกฎหมาย

ลดลง เช่นการค้าขายยาเสพติดตามแนวรอยต่อขุนเขา ตัดไม้ทําลายป่า ซึ่งการจับกุมลงโทษเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็น

แก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ การสร้างศิลปวัฒนธรรมของตนท่ีมีอยู่จากภูมิปัญญาให้ทํามาหากินเลี้ยงชีพได้ต่างหากท่ีจะฟ้ืนคืน

คุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรมดีงามให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืน 

คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ผ้ากลุ่มชาติพันธ์ุ 

 

Abstract 

 According to Thai Government, six hill-tribes consist of Karen, Hmong, Mien, Lahu, Akha, and 

Lisu. This thesis explores ways to sustain the six hill-tribes arts and crafts, and to develop ideas of how 

to prolong this tradition with the possibility of making it commercially viable to the outside world. The 

basic approach to this plan is to creatively develop strategies to market the hill-tribes traditional arts 

and crafts, so that they can make a living doing what they do best, creating their artifacts, which is the 

stable & honest approach to earn a living This is also the key that simultaneously preserves these 

inimitable works of art and, at the same time, guarantees the future existence of these impressive & 

beautiful crafts. Another benefit of this plan is to prevent, or the very least, reduce, any illegal 

activities hill-tribes resort to in order to survive; such as, poppy cultivation, the opium trade alongside 

the border of Northern Thailand, pruning or cutting down trees in restricted area without prior consent 
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from government authority. Once the business has taken off, the development and the creativity of 

the products will take place. The will to do the exceptional works for a living will outpace the need to 

participate in illegal activities, therefore, it will prolong their artistic heritage and create a stable life for 

hill-tribes in a long run.The purpose of this thesis is to prove that financial predicament can be erased 

by creatively marketing the traditional arts and crafts to the outside world. “Good business leads to a 

stable life, which leads to a stable culture,” and by that, it means commercial viability can actually go 

hand in hand with maintaining the cultural heritage. The outcome of this thesis has proven just that. 

By updating the hill-tribe craftsmanship as commercial products, it has drawn a great attention to this 

market, and it also has converted many people to appreciate these intricate works of art. Once the 

trade had been introduced, the ripple effect will carry on the business as happened with many 

successful trading strategies.The ideas of how to prolong the tradition with the possibility of making it 

commercially viable can now be adapted for any culture. The answer to the financial problems might 

be that the tradition needs to be updated in order to be in demand. The struggle to maintain 

ancestors’ creation might be solved just by a twist of creativity and the will to adapt to the current 

generation.Once parallel, culture and commerce can merge successfully after all. 

Keywords:The hilltribes’tradition art and craft Resource Management,Commercially viable, 

 

บทนํา 

ดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมีชนเผ่าหลายชาติพันธ์ุอพยพ

เข้ามาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่สมัยท่ีมีการรวบรวมเป็นราชอาณาจักรไทยได้แก่ ม้ง เย้า(เมี้ยน) กะเหรี่ยง(ปากากะญอ) ล่าหู่ อาข่า 

และมูเซอ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มชาติพันธ์ุเหล่านี้มีวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคือ การแต่งกายท่ีเกิดจากกระบวนการ

ทางภูมิปัญญาและงานฝีมือท่ีมีความเฉพาะ การแต่งกายมีความสําคัญและความเช่ือจากประเพณีต่างๆมากมาย เช่น 

ประเพณีการเกิด ประเพณีการเริ่มต้นชีวิตของหนุ่มสาว ประเพณีแต่งงาน ประเพณีในวันปีใหม่ ตลอดจนภายหลังความ

ตาย เครื่องแต่งกายจะต้องปรานีตงดงามและเหมาะสมกับประเพณีเหล่านั้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการแต่งกาย 

ความเคารพและความเช่ือในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีดีงาม จากอดีตมาถึงปัจจุบันวัฒนธรรมการแต่งกายอันทรงคุณค่า

เป็นเอกลักษณ์น้ันค่อยๆถูกกลืนไปกับความเป็นสากล มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความเร่งรีบในการดํารงชีวิต การอนุรักษ์และ

สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายของคนรุ่นใหม่ในชนเผ่าเหล่านี้จึงค่อยๆจางหายและลดลงไป 

ท้ังนี้ ยังมีผู้คนจํานวนไม่น้อยมีความช่ืนชมในความสวยงามของงานฝีมือท่ีต้องอาศัยภูมิปัญญาของชนเผ่านั้น ๆ โดย

ผู้คนเหล่านี้มีความต้องการท้ังสวมใส่เองในบางโอกาสหรือเก็บสะสมไว้เพ่ือความสุขทางใจ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ท่ีมีการสร้างสรรค์ในการใส่แนวคิดการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของชนเผ่าให้สอดคล้องกับยุคสมัยและเป็นกระแสความนิยมของคนในสังคม 
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เพ่ือให้ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าเกิดการค้าขายอย่างแพร่หลาย เจ้าของวัฒนธรรมเกิดความภาคภูมิใจ อนุรักษ์สืบสานและ

พัฒนาภูมิปัญญางานฝีมือ เพ่ือการค้าขาย จนเกิดเป็นอาชีพในการดํารงชีวิตเลี้ยงปากท้องของตนและสมาชิกในครอบครัว

ได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการแต่งกายของชนเผ่าท้ัง๖ ชนเผ่าอันแสดงความเป็นอัต

ลักษณ์เฉพาะตนท่ีสร้างสรรค์จากองค์ความรู้ท่ีไดร้ับจากบรรพบุรุษ 
2. เพ่ือส่งเสรมิอาชีพท่ีเกิดจากศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาตามวิถีชีวิตของตนเองอย่างยืน 
3. เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าท้ัง ๖ ชนเผ่าให้เปน็ท่ีรู้จักแก่บุคคลท่ัวไป 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ด้านประชากร ได้แก่กลุม่ชาติพันธ์ุ 6 ชนเผ่า คือ ม้งเย้า(เมี้ยน) กะเหรีย่ง(ปากากะญอ)อาข่ามูเซอและลซีูโดยใช้
พ้ืนท่ีศึกษาคือ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  เนื่องจาก 
1.1 เป็นดินแดนแห่งชุมชนนานาเผ่าหลากหลายชาติพันธ์ุอําเภอเชียงของ เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิ

ประเทศพ้ืนท่ีราบ สลับกับเทือกเขา มีพ้ืนท่ีด้านทิศตะวันออกบางส่วนติดกับแม่นํ้าโขง มีประชากรอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีหลาย

เช้ือชาติ ท่ีสําคัญคือชนเผา่เหล่านีล้้วนแต่มีความโดดเด่นด้านเครื่องประดับเครื่องแต่งกายและส่วนใหญ่ยังแต่งกายตาม

ลักษณะดั้งเดมิอยู่ด้วย 

1.2 เป็นประตูมุ่งสู่อินโดจีนอันจะเป็นศักยภาพอันโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ของ 6 ประเทศในลุม่แม่นํ้าโขง กําลังมีโครงการหลายโครงการท่ีมีความคืบหน้าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีถนนสาย 

R3a ท่ีเช่ือมต่อจากพรมแดนตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (สป.จีน) ผ่าน สปป.ลาว มาจรดกับพรมแดนทางภาพท 

 

ภาพ ภาคเหนือของประเทศไทย ท่ี อ.เชียงของ จ.เชียงรายในระยะทางเพียง 228 กิโลเมตร 
ท่ีมา: www.siamintelligence.com896x910-ค้นด้วยภาพ 
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2. ด้านพ้ืนท่ี ได้แก่เขตพ้ืนท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

วิธีการวิจัย 

           งานวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action  research) ท่ีมีการผสมผสานระหว่างวิธีการศกึษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative) โดยมีกระบวนการและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม

(field research) ดังนี ้

1) การสาํรวจข้อมลูเชิงลึก และผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2) การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 
3) การสาํรวจข้อมลูภาคสนาม 
4) การสมัภาษณ ์
5) การอภิปรายเฉพาะกลุม่ (focus group dicussion) 
6) การประชุมสมัมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น (brain storming) 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาองค์ความรู้ในทุกด้านเป็นเชิงลึกได้แก่ 
1.1กลุ่มสตรีท้ัง 6 ชนเผ่าท่ีมีความรู้ในด้านการทอ ปักและเย็บผ้าทุกประเภทของกลุ่มชนเผ่า 

1.2 ผ้าประเภทต่างๆของ 6 ชนเผ่าท่ีมีความสําคัญทางประเพณีและท่ีสวมใส่ในชีวิตประจําวัน 
2. ศึกษาภาคสนามพร้อมนักออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ือศึกษาข้อมลูและทําความเข้าใจในวัฒนธรรมการแต่ง 

ท้ังหมดของ 6 ชนเผ่าเพ่ือใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้าใจวัฒนธรรมเพ่ือออกแบบต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ผลการศึกษา 

1. ลักษณะอัตลักษณ์ของผ้าในชาติพันธุ์ต่างในอําเภอเชียงของ และการนํามาพัฒนาเพ่ือการจัดการวัฒนธรรม

เชิงพาณิชย์ 

 1.1) ม้งเป็นนักปักท่ีลือช่ือ ผู้หญิงจะนุ่งกระโปรงจีบอัดกลีบรอบตัว ยาวแค่เข่าผ้าใยกัญชาหรือฝ้ายทอมือ เขียน

ลวดลายด้วยข้ีผึ้งท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรบ้าง เป็นเรขาคณิตบ้างอันเป็นเอกลักษณ์ของม้ง ส่วนเสื้อจะเป็นผ้าสีดําแขนยาว 

ด้วยฝีเข็มปักและลายปะละเอียดยิบ และมีรัดน่อง นอกจากนี้ เมื่อแต่งตัวครบเต็มรูปแบบยังมีผ้ากันเปื้อนและกันช่องโหว่

ปักประดับกันวิจิตรงดงามคาดทับหน้ากระโปรงอีกที เครื่องแต่งกายม้งมีสีสันหลากหลายท่ัวท้ังบนและล่าง การออกแบบ

เพ่ือให้สวมใส่ได้ง่าย ไม่มากจนดูปะปนกันจนเกินไป ผู้วิจัยจึงใช้วิธียกเอาเฉพาะส่วนหนึ่งของเครี่องแต่งกายมาตกแต่งกับ

เสื้อผ้าท้ังชุดดังตัวอย่างข่างล่างเพ่ือให้ดูผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ของม้งและความเป็นสากลได ้



 

 

ภาพท่ี 3  การแต่งกายหญิงชนเผ่าม้ง
ท่ีมา: พอลและลูวิส(2516) 

 

2) เมี้ยนหรือเย้า ชํานาญงานปักซึ่งเป็นการปักแบบด้น จะปักผ้าจากด้านหลังและจะปักโดยวิธีการเก็บด้ายจนลายด้านหน้า

และด้านหลังเหมือนกันเมื่อพลิกผ้ามาดู กางเกงเต็มไปด้วยลายปักท่ีจะแสดงฝีมือกันเต็มท่ี โดยสวมกับเสื้อคลุมตัวยาว และ

ท่ีสาบเสื้อด้านในรอบคอลงมาถึงเอวจะติดปุ

ในการปักผ้าสองช้ินเพ่ือนํามาเย็บเป็นกางเกง ซึ่งมีลายปักมาตรฐานอยู่ห้าลาย สมัยก่อนเด็กหญิงเมี้ยนเริ่มปักผ้าตั้งแต่อายุ

ห้าหกขวบ โดยเริ่มฝึกหัดปักกับลายมาตรฐานท้ังสิ้น 

 

ภาพท่ี5การแต่งกายหญิงชนเผ่าเยา้ 

ท่ีมา: พอลและลูวิส(2516) 
 

เครื่องแต่งกายของเย้ามีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีจุดเด่นอยู่ท่ีพู่คอสีแดงและลายปักท่ีกางเกง 

โดดเด่นท่ีมีความเรียบง่ายและความโดดเด่นท่ีมีสีสันลวดลายดึงออกมาจากการรวมอยู่ด้วยกันโดยใช้รูปแบบเดิมของเสื้อแต่

ออกแบบให้สั้นทะมัดทะแมง สวมใส่กับกางเกงแฟช่ันได้อย่างร่วมสมัย ส่วนงานปักของเย้าท่ีปักเครื่องแต่งกายใดๆก็ตาม

มักจะปักเต็มไปท้ังผืนจงึดึงออกมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายเช่นกระเป๋าหรือผ้าคลุมไหล่เป็นต้น

3) อาข่า หรืออีก้อ เครื่องแต่งกายของหญิงอาข่าประกอบด้วยหมวกท่ีประดับและตกแต่งเต็มท่ีด้วยเหรียญและ

เครื่องเงิน อาข่าใช้ผ้าฝ้ายทอเนื้อแน่นย้อมเป็นสีน้ําเงินเข้มเกือบดํา 

ด้านหลัง ซึ่งสวมคลุมทับกระโปรงสั้นเหนือเข่า มีผ้าคาดเอวซึ่งแต่งชายงดงาม และรัดน่องท่ีปะและตกแต่งลวดลายสวยงาม

การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 

: ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม

การแต่งกายหญิงชนเผ่าม้ง 
 

ภาพท่ี 4เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายม้ง 
ท่ีมา : https://www.facebook.com/sirini 

เมี้ยนหรือเย้า ชํานาญงานปักซึ่งเป็นการปักแบบด้น จะปักผ้าจากด้านหลังและจะปักโดยวิธีการเก็บด้ายจนลายด้านหน้า

และด้านหลังเหมือนกันเมื่อพลิกผ้ามาดู กางเกงเต็มไปด้วยลายปักท่ีจะแสดงฝีมือกันเต็มท่ี โดยสวมกับเสื้อคลุมตัวยาว และ

ท่ีสาบเสื้อด้านในรอบคอลงมาถึงเอวจะติดปยุไหมพรมสีแดงมีผ้าคาดเอวและผ้าโพกศีรษะ ผู้หญิงเมี้ยนจะแสดงฝีมือเต็มท่ี

ในการปักผ้าสองช้ินเพ่ือนํามาเย็บเป็นกางเกง ซึ่งมีลายปักมาตรฐานอยู่ห้าลาย สมัยก่อนเด็กหญิงเมี้ยนเริ่มปักผ้าตั้งแต่อายุ

ห้าหกขวบ โดยเริ่มฝึกหัดปักกับลายมาตรฐานท้ังสิ้น  

 

ภาพท่ี 6 เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายเย้า
ท่ีมา: https://www.facebook.com/sirini 

เครื่องแต่งกายของเย้ามีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีจุดเด่นอยู่ท่ีพู่คอสีแดงและลายปักท่ีกางเกง 

โดดเด่นท่ีมีความเรียบง่ายและความโดดเด่นท่ีมีสีสันลวดลายดึงออกมาจากการรวมอยู่ด้วยกันโดยใช้รูปแบบเดิมของเสื้อแต่

ออกแบบให้สั้นทะมัดทะแมง สวมใส่กับกางเกงแฟช่ันได้อย่างร่วมสมัย ส่วนงานปักของเย้าท่ีปักเครื่องแต่งกายใดๆก็ตาม

งดึงออกมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายเช่นกระเป๋าหรือผ้าคลุมไหล่เป็นต้น

อาข่า หรืออีก้อ เครื่องแต่งกายของหญิงอาข่าประกอบด้วยหมวกท่ีประดับและตกแต่งเต็มท่ีด้วยเหรียญและ

นย้อมเป็นสีน้ําเงินเข้มเกือบดํา เสื้อตัวสั้นท่ีปะด้วยเศษผ้าช้ินเล็กช้ินน้อย หลากสีท่ี

ด้านหลัง ซึ่งสวมคลุมทับกระโปรงสั้นเหนือเข่า มีผ้าคาดเอวซึ่งแต่งชายงดงาม และรัดน่องท่ีปะและตกแต่งลวดลายสวยงาม

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 221 

เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายม้ง  
 

เมี้ยนหรือเย้า ชํานาญงานปักซึ่งเป็นการปักแบบด้น จะปักผ้าจากด้านหลังและจะปักโดยวิธีการเก็บด้ายจนลายด้านหน้า

และด้านหลังเหมือนกันเมื่อพลิกผ้ามาดู กางเกงเต็มไปด้วยลายปักท่ีจะแสดงฝีมือกันเต็มท่ี โดยสวมกับเสื้อคลุมตัวยาว และ

ยไหมพรมสีแดงมีผ้าคาดเอวและผ้าโพกศีรษะ ผู้หญิงเมี้ยนจะแสดงฝีมือเต็มท่ี

ในการปักผ้าสองช้ินเพ่ือนํามาเย็บเป็นกางเกง ซึ่งมีลายปักมาตรฐานอยู่ห้าลาย สมัยก่อนเด็กหญิงเมี้ยนเริ่มปักผ้าตั้งแต่อายุ

เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายเย้า 

เครื่องแต่งกายของเย้ามีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีจุดเด่นอยู่ท่ีพู่คอสีแดงและลายปักท่ีกางเกง ผู้วิจัยจึงนําความ

โดดเด่นท่ีมีความเรียบง่ายและความโดดเด่นท่ีมีสีสันลวดลายดึงออกมาจากการรวมอยู่ด้วยกันโดยใช้รูปแบบเดิมของเสื้อแต่

ออกแบบให้สั้นทะมัดทะแมง สวมใส่กับกางเกงแฟช่ันได้อย่างร่วมสมัย ส่วนงานปักของเย้าท่ีปักเครื่องแต่งกายใดๆก็ตาม

งดึงออกมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายเช่นกระเป๋าหรือผ้าคลุมไหล่เป็นต้น 

อาข่า หรืออีก้อ เครื่องแต่งกายของหญิงอาข่าประกอบด้วยหมวกท่ีประดับและตกแต่งเต็มท่ีด้วยเหรียญและ

ด้วยเศษผ้าช้ินเล็กช้ินน้อย หลากสีท่ี

ด้านหลัง ซึ่งสวมคลุมทับกระโปรงสั้นเหนือเข่า มีผ้าคาดเอวซึ่งแต่งชายงดงาม และรัดน่องท่ีปะและตกแต่งลวดลายสวยงาม 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS 
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คล้ายด้านหลังเสื้อ   

ภาพท่ี 7 การแต่งกายหญิงชนเผา่อาข่า 
ท่ีมา: www.iamakha.com 
 
 เครื่องแต่งกายหญิงอาข่าจะมีท้ังงานปักผ้าและลูกปดั เมด็เงิน เบี้ยหอยเต็มไปท่ัวๆท้ังท่อนบนและล่าง การออกแบบของ

ผู้วิจัยได้พยายามเก็บรายละเอียดท้ังงานปักลวดลายผ้าและปั

ตกแต่งเพียงจุดเดียวของท้ังชุดก็สวยงามเด่นสะดดุตาไปท่ีช้ินงานตกแต่งของชุดนั้นได้

4) ลีซู เป็นเผ่าท่ีแต่งกายมีสสีันสดใสและหลากสีมากท่ีสดุในบรรดาชาวเขาท้ังหมดนิยมใช้สตีัดกัน หญิงลีซอมีความโดดเด่น

มาก ตั้งแต่ผ้าโพกหัว ท่ีเป็นทรงปา้นกลม ตกแต่งด้วยลูกปดัและพู่ประดับหลากสี  เสื้อตัวยาวตัดเย็บดว้ยผ้าสสีดใสตกแต่ง

ด้วยริ้วผา้เล็กๆ สลับสี สวมทับ กางเกงขายาว ครึ่งน่องสีดํา มีผ้าคาดเอวท่ีเมื่อคาดแล้วจะท้ิงชายไปทางด้านหลังเป็นพู่หาง

ม้า ทําจากผ้าหลากสีเย็บเป็นไส้ไก่เส้นเ

 
ภาพท่ี 7 การแต่งกายหญิงชนเผา่ลีซอ 
ท่ีมา: พอลและลูวิส(2516) 

SMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

ประวัติศาสตร์ สงัคม วัฒนธรรม 

 

 
 

การแต่งกายหญิงชนเผา่อาข่า  ภาพท่ี 6เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่ง
กายอาข่า 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/sirini

เครื่องแต่งกายหญิงอาข่าจะมีท้ังงานปักผ้าและลูกปดั เมด็เงิน เบี้ยหอยเต็มไปท่ัวๆท้ังท่อนบนและล่าง การออกแบบของ

ผู้วิจัยได้พยายามเก็บรายละเอียดท้ังงานปักลวดลายผ้าและปกัลูกปดั เม็ดเงินผสม เบี้ยหอยซึ่งเป็นช้ินกระเป๋าใส่เงินมา

ตกแต่งเพียงจุดเดียวของท้ังชุดก็สวยงามเด่นสะดดุตาไปท่ีช้ินงานตกแต่งของชุดนั้นได ้

ลีซู เป็นเผ่าท่ีแต่งกายมีสสีันสดใสและหลากสีมากท่ีสดุในบรรดาชาวเขาท้ังหมดนิยมใช้สตีัดกัน หญิงลีซอมีความโดดเด่น

แต่ผ้าโพกหัว ท่ีเป็นทรงปา้นกลม ตกแต่งด้วยลูกปดัและพู่ประดับหลากสี  เสื้อตัวยาวตัดเย็บดว้ยผ้าสสีดใสตกแต่ง

ด้วยริ้วผา้เล็กๆ สลับสี สวมทับ กางเกงขายาว ครึ่งน่องสีดํา มีผ้าคาดเอวท่ีเมื่อคาดแล้วจะท้ิงชายไปทางด้านหลังเป็นพู่หาง

ม้า ทําจากผ้าหลากสีเย็บเป็นไส้ไก่เส้นเล็กๆ จํานวนกว่า 100 เส้นข้ึนไปเมื่อเคลื่อนไหว พู่จะพลิ้วไหวสวยงาม

 ภาพท่ี 8 เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่อง
แต่งกายลีซู  
ท่ีมา : https://www.facebook.com/sirini
 

 
 

เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่ง

https://www.facebook.com/sirini 
เครื่องแต่งกายหญิงอาข่าจะมีท้ังงานปักผ้าและลูกปดั เมด็เงิน เบี้ยหอยเต็มไปท่ัวๆท้ังท่อนบนและล่าง การออกแบบของ

กลูกปดั เม็ดเงินผสม เบี้ยหอยซึ่งเป็นช้ินกระเป๋าใส่เงินมา

ลีซู เป็นเผ่าท่ีแต่งกายมีสสีันสดใสและหลากสีมากท่ีสดุในบรรดาชาวเขาท้ังหมดนิยมใช้สตีัดกัน หญิงลีซอมีความโดดเด่น

แต่ผ้าโพกหัว ท่ีเป็นทรงปา้นกลม ตกแต่งด้วยลูกปดัและพู่ประดับหลากสี  เสื้อตัวยาวตัดเย็บดว้ยผ้าสสีดใสตกแต่ง

ด้วยริ้วผา้เล็กๆ สลับสี สวมทับ กางเกงขายาว ครึ่งน่องสีดํา มีผ้าคาดเอวท่ีเมื่อคาดแล้วจะท้ิงชายไปทางด้านหลังเป็นพู่หาง

เส้นข้ึนไปเมื่อเคลื่อนไหว พู่จะพลิ้วไหวสวยงาม 

 
เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่อง

: https://www.facebook.com/sirini 



 

ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายลีซู มีไม่มากช้ินท่ีจะนํามาออกแบบตกแต่งเครื่องแต่งกายได้ง่าย เนื่องจากงาน

ปักเป็นลวดลายยังไม่มีแบบโดดเด่นชัดเจน จะเน้นไปในทางใช้สีสันเป็นแถบเป็นโทนสีตัดกันมากกว่า ผู้วิจัยจึงใช้ส่วนหนึ่ง

ของเครื่องแต่งกายคือพวงเชือกผ้าโดยคงความเป็นก

โดยใช้กับสีพ้ืนของผ้าใยกัญชงมาประกอบ

5) มูเซอหรือล่าหู่ ปักผ้าด้วยสีท่ีไมฉู่ดฉาด เน้นสีดําตดัแดงข้ึนอยู่กับกลุ่มย่อยของตนเอง 

และข้ึนอยู่กับฐานะการเงินของแตล่ะคนท่ีจะประดับเครื่องเงินมากนอ้ย ถึงแม้เสื้อผ้าของมูเซอจะลวดลายสีสันไมม่ากมาย

เท่าใครแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาและความชํานาญอย่างยิ่งในการเย็บปกัเสื้อผ้ากระโปรงกางเกง ล่าหู่หญงิสตรสีวมเสื้อผ้าผ่าอก

แขนยาวตัวสั้นสีดํามซีับในกับผ้าซิน่ และสวมรัดน่องทําด้วยผ้าฝ้ายสดีํา สําหรับงานใหญ่อาจใช้กํามะหยี่สีดํา น้ําเงิน หรือ

เขียว ตัวเสื้อนั้นแต่งด้วยแถบแดงตลอดสาบและชายเสื้อ ต้นแขนก็แต่งด้วยริ้วแดงหลายริ้ว  เป็นผ้าแถบเย็บ

 

ภาพท่ี 9 การแต่งกายหญิงชนเผา่มูเซอ
ท่ีมา: พอลและลูวิส(2516) 

 

การออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายล่าหู่ ค่อนข้างมีข้อจํากัด เนื่องจากเสื้อผ้าท้ั

จะไมไ่ดเ้กิดจากการนําผา้แตล่ะส่วนมาประกอบกัน แตเ่ป็นการเย็บและปักเพ่ือให้เป็นช้ินเดียวกันท้ังชุดและส่วนประดับก็

จะกระจายอยู่ไปท่ัวท้ังชุดเช่นกัน ผู้วิจัยจึงนําเพียงส่วนท่ีเป็นงานเยบ็ปักท่ีล่าหู่หรือมูเซอใช้เพ่ือประกอบในส่วนเครื่องใช้

อ่ืนๆแต่เปน็เอกลักษณ์ของงานฝีมอืล่าหู่ ในการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างสวยงามเช่นกัน

6)  ปกากะญอ(กะเหรี่ยง)เป็น 

แตกต่างกันท่ี สีสัน และลายละเอียดในการตกแต่ง คือทําด้วยแถบฝ้ายสองช้ินเย็บติดกัน เว้นตรงกลางไว้สวมหัว แล้วพับ

ครึ่งเว้นตอนบนให้แขนลอด เย็บข้างล่างลงไปให้ถึงชายเสื้อ ตกแต่งขอบคอ ขอบแขน และชายเสื้อด้

ภู่ครุยสีตัดกับผ้าพ้ืน ชาวกะเหรี่ยงเย็บผ้าโชว์ตะเข็บให้รอยเย็บเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายตกแต่ง ผ้ากะเหรี่ยงนั้นทอจาก

ด้ายฝ้ายซึ่งปลูกกรอเอง ปัจจุบันพวกท่ีอยู่บนเขาห่างไกลก็ยังปั่นและย้อมด้ายจากฝ้ายซึ่งปลูกเองการทอก็ใช้ก่ีผูกเอวแบบ

ง่าย และใช้ด้ายยืนเดี่ยวเท่านั้น เสื้อหญิงโสด เป็นผ้าสีกระสอบฝ้ายพ้ืนขาวทอหรือปักประดับลวดลายให้งดงามตาม

ความสามารถและรสนิยมของแต่ละคน 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 

: ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม

ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายลีซู มีไม่มากช้ินท่ีจะนํามาออกแบบตกแต่งเครื่องแต่งกายได้ง่าย เนื่องจากงาน

ปักเป็นลวดลายยังไม่มีแบบโดดเด่นชัดเจน จะเน้นไปในทางใช้สีสันเป็นแถบเป็นโทนสีตัดกันมากกว่า ผู้วิจัยจึงใช้ส่วนหนึ่ง

ของเครื่องแต่งกายคือพวงเชือกผ้าโดยคงความเป็นการเน้นสีสันท่ีหลากหลายมาปนกันเป็นเส้นสาย มาตกแต่งเป็นกระเป๋า

โดยใช้กับสีพ้ืนของผ้าใยกัญชงมาประกอบ 

มูเซอหรือล่าหู่ ปักผ้าด้วยสีท่ีไมฉู่ดฉาด เน้นสีดําตดัแดงข้ึนอยู่กับกลุ่มย่อยของตนเอง เน้นใช้เครื่องเงินเป็นตัวตกแต่ง

และข้ึนอยู่กับฐานะการเงินของแตล่ะคนท่ีจะประดับเครื่องเงินมากนอ้ย ถึงแม้เสื้อผ้าของมูเซอจะลวดลายสีสันไมม่ากมาย

เท่าใครแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาและความชํานาญอย่างยิ่งในการเย็บปกัเสื้อผ้ากระโปรงกางเกง ล่าหู่หญงิสตรสีวมเสื้อผ้าผ่าอก

าวตัวสั้นสีดํามซีับในกับผ้าซิน่ และสวมรัดน่องทําด้วยผ้าฝ้ายสดีํา สําหรับงานใหญ่อาจใช้กํามะหยี่สีดํา น้ําเงิน หรือ

เขียว ตัวเสื้อนั้นแต่งด้วยแถบแดงตลอดสาบและชายเสื้อ ต้นแขนก็แต่งด้วยริ้วแดงหลายริ้ว  เป็นผ้าแถบเย็บ

 

การแต่งกายหญิงชนเผา่มูเซอ 

การออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายล่าหู่ ค่อนข้างมีข้อจํากัด เนื่องจากเสื้อผ้าท้ั

จะไมไ่ดเ้กิดจากการนําผา้แตล่ะส่วนมาประกอบกัน แตเ่ป็นการเย็บและปักเพ่ือให้เป็นช้ินเดียวกันท้ังชุดและส่วนประดับก็

จะกระจายอยู่ไปท่ัวท้ังชุดเช่นกัน ผู้วิจัยจึงนําเพียงส่วนท่ีเป็นงานเยบ็ปักท่ีล่าหู่หรือมูเซอใช้เพ่ือประกอบในส่วนเครื่องใช้

นเอกลักษณ์ของงานฝีมอืล่าหู่ ในการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างสวยงามเช่นกัน 

เป็น “นักทอ” เสื้อไม่ว่าจะของชายหญิงหรือเด็กกะเหรี่ยงมีโครงสร้างเหมือนกัน จะ

แตกต่างกันท่ี สีสัน และลายละเอียดในการตกแต่ง คือทําด้วยแถบฝ้ายสองช้ินเย็บติดกัน เว้นตรงกลางไว้สวมหัว แล้วพับ

ครึ่งเว้นตอนบนให้แขนลอด เย็บข้างล่างลงไปให้ถึงชายเสื้อ ตกแต่งขอบคอ ขอบแขน และชายเสื้อด้

ภู่ครุยสีตัดกับผ้าพ้ืน ชาวกะเหรี่ยงเย็บผ้าโชว์ตะเข็บให้รอยเย็บเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายตกแต่ง ผ้ากะเหรี่ยงนั้นทอจาก

ด้ายฝ้ายซึ่งปลูกกรอเอง ปัจจุบันพวกท่ีอยู่บนเขาห่างไกลก็ยังปั่นและย้อมด้ายจากฝ้ายซึ่งปลูกเองการทอก็ใช้ก่ีผูกเอวแบบ

ายยืนเดี่ยวเท่านั้น เสื้อหญิงโสด เป็นผ้าสีกระสอบฝ้ายพ้ืนขาวทอหรือปักประดับลวดลายให้งดงามตาม

ความสามารถและรสนิยมของแต่ละคน  

ภาพท่ี10    เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายลา่หู่ 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/sirini 
 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 223 

ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายลีซู มีไม่มากช้ินท่ีจะนํามาออกแบบตกแต่งเครื่องแต่งกายได้ง่าย เนื่องจากงาน

ปักเป็นลวดลายยังไม่มีแบบโดดเด่นชัดเจน จะเน้นไปในทางใช้สีสันเป็นแถบเป็นโทนสีตัดกันมากกว่า ผู้วิจัยจึงใช้ส่วนหนึ่ง

ารเน้นสีสันท่ีหลากหลายมาปนกันเป็นเส้นสาย มาตกแต่งเป็นกระเป๋า

เน้นใช้เครื่องเงินเป็นตัวตกแต่ง

และข้ึนอยู่กับฐานะการเงินของแตล่ะคนท่ีจะประดับเครื่องเงินมากนอ้ย ถึงแม้เสื้อผ้าของมูเซอจะลวดลายสีสันไมม่ากมาย

เท่าใครแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาและความชํานาญอย่างยิ่งในการเย็บปกัเสื้อผ้ากระโปรงกางเกง ล่าหู่หญงิสตรสีวมเสื้อผ้าผ่าอก

าวตัวสั้นสีดํามซีับในกับผ้าซิน่ และสวมรัดน่องทําด้วยผ้าฝ้ายสดีํา สําหรับงานใหญ่อาจใช้กํามะหยี่สีดํา น้ําเงิน หรือ

เขียว ตัวเสื้อนั้นแต่งด้วยแถบแดงตลอดสาบและชายเสื้อ ต้นแขนก็แต่งด้วยริ้วแดงหลายริ้ว  เป็นผ้าแถบเย็บ 

การออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายล่าหู่ ค่อนข้างมีข้อจํากัด เนื่องจากเสื้อผ้าท้ังชุดของล่าหู่

จะไมไ่ดเ้กิดจากการนําผา้แตล่ะส่วนมาประกอบกัน แตเ่ป็นการเย็บและปักเพ่ือให้เป็นช้ินเดียวกันท้ังชุดและส่วนประดับก็

จะกระจายอยู่ไปท่ัวท้ังชุดเช่นกัน ผู้วิจัยจึงนําเพียงส่วนท่ีเป็นงานเยบ็ปักท่ีล่าหู่หรือมูเซอใช้เพ่ือประกอบในส่วนเครื่องใช้

เสื้อไม่ว่าจะของชายหญิงหรือเด็กกะเหรี่ยงมีโครงสร้างเหมือนกัน จะ

แตกต่างกันท่ี สีสัน และลายละเอียดในการตกแต่ง คือทําด้วยแถบฝ้ายสองช้ินเย็บติดกัน เว้นตรงกลางไว้สวมหัว แล้วพับ

ครึ่งเว้นตอนบนให้แขนลอด เย็บข้างล่างลงไปให้ถึงชายเสื้อ ตกแต่งขอบคอ ขอบแขน และชายเสื้อด้วยลายปักประดับและ

ภู่ครุยสีตัดกับผ้าพ้ืน ชาวกะเหรี่ยงเย็บผ้าโชว์ตะเข็บให้รอยเย็บเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายตกแต่ง ผ้ากะเหรี่ยงนั้นทอจาก

ด้ายฝ้ายซึ่งปลูกกรอเอง ปัจจุบันพวกท่ีอยู่บนเขาห่างไกลก็ยังปั่นและย้อมด้ายจากฝ้ายซึ่งปลูกเองการทอก็ใช้ก่ีผูกเอวแบบ

ายยืนเดี่ยวเท่านั้น เสื้อหญิงโสด เป็นผ้าสีกระสอบฝ้ายพ้ืนขาวทอหรือปักประดับลวดลายให้งดงามตาม

เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายลา่หู่  



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS 

224                    :ประวัติศาสตร์ สงัคม วัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 การแต่งกายหญิงชนเผา่ปกากะญอ
ท่ีมา: พอลและลูวิส(2516) 

 

เมื่อผู้วิจัยได้ทําการออกแบบรูปแบบและทรงของเสื้อกะเหรีย่งโดยใส่ผ้าชนิดต่างๆท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

และลวดลายเนื้อผา้เป็นท่ีช่ืนชอบสําหรับผู้บรโิภคมากข้ึนก็ทําให้ข้อจํากัดในการสวมใส่เสื้อกะเหรี่ยงลดลง ผู้บ

เลือกสสีันลวดลายผ้าตามแบบท่ีตนเองพอใจสวมใส่ในรูปแบบของเสื้อหรือชุดทรงกะเหรี่ยงไดส้ะดวกมากข้ึน

2. แนวทางการจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ 

เพ่ือให้เกิดการปรับใช้ช่องทางการตลาดเพ่ือให้เกิดกระแสความนิยมควบคู่ไปกับการใช้ทําเลท่ีตั้งในพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ี

นยิม รวมท้ังการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงบุคคลท่ัวไปทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการค้าขายในระบบออนไลน์ การใช้เวป

ไซส์และแอพพลิเคช่ันต่างๆท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกเช่น เฟสบุค ไลน์หรืออินสตาแกรม เป็นต้น

ภาพท่ี13เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายม้ง 

SMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

ประวัติศาสตร์ สงัคม วัฒนธรรม 

 

 

 

การแต่งกายหญิงชนเผา่ปกากะญอ 

เมื่อผู้วิจัยได้ทําการออกแบบรูปแบบและทรงของเสื้อกะเหรีย่งโดยใส่ผ้าชนิดต่างๆท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

และลวดลายเนื้อผา้เป็นท่ีช่ืนชอบสําหรับผู้บรโิภคมากข้ึนก็ทําให้ข้อจํากัดในการสวมใส่เสื้อกะเหรี่ยงลดลง ผู้บ

เลือกสสีันลวดลายผ้าตามแบบท่ีตนเองพอใจสวมใส่ในรูปแบบของเสื้อหรือชุดทรงกะเหรี่ยงไดส้ะดวกมากข้ึน

แนวทางการจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์  

เพ่ือให้เกิดการปรับใช้ช่องทางการตลาดเพ่ือให้เกิดกระแสความนิยมควบคู่ไปกับการใช้ทําเลท่ีตั้งในพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ี

ยม รวมท้ังการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงบุคคลท่ัวไปทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการค้าขายในระบบออนไลน์ การใช้เวป

ไซส์และแอพพลิเคช่ันต่างๆท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกเช่น เฟสบุค ไลน์หรืออินสตาแกรม เป็นต้น 

 

 

เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายม้ง         ท่ีมา: https://www.facebook.com/sirini

ภาพท่ี 12 เปรียบเทียบภายหลังผา่นการออกแบบเครื่องแต่งกายปกากะญ
ท่ีมา : https://www.facebook.com/sirini 

เมื่อผู้วิจัยได้ทําการออกแบบรูปแบบและทรงของเสื้อกะเหรีย่งโดยใส่ผ้าชนิดต่างๆท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

และลวดลายเนื้อผา้เป็นท่ีช่ืนชอบสําหรับผู้บรโิภคมากข้ึนก็ทําให้ข้อจํากัดในการสวมใส่เสื้อกะเหรี่ยงลดลง ผู้บรโิภคสามารถ

เลือกสสีันลวดลายผ้าตามแบบท่ีตนเองพอใจสวมใส่ในรูปแบบของเสื้อหรือชุดทรงกะเหรี่ยงไดส้ะดวกมากข้ึน 

เพ่ือให้เกิดการปรับใช้ช่องทางการตลาดเพ่ือให้เกิดกระแสความนิยมควบคู่ไปกับการใช้ทําเลท่ีตั้งในพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ี

ยม รวมท้ังการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงบุคคลท่ัวไปทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการค้าขายในระบบออนไลน์ การใช้เวป

 

 

 

: https://www.facebook.com/sirini 

เปรียบเทียบภายหลังผา่นการออกแบบเครื่องแต่งกายปกากะญ 
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 225 

 

 

ภาพท่ี14 เปรียบเทียบภายหลังผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกาย๖ ชนเผ่า 

ท่ีมา: นิตยสาร VOGUE THAILAND (2557) 

ผลท่ีได้รับจากงานวิจัย 

1) เมื่อผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจาการออกแบบต่อยอดจากส่วนประกอบต่างๆของเครื่องแต่งกายของชนเผ่าท้ัง 6 ชนเผ่ามี

ความลงตัวท้ังทางด้านความสวยงาม ร่วมสมัยและเหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดล้อมการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค 

จะทําให้เกิดความดึงดูดให้คนในสังคมหันกลับมาสนใจในวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าท้ัง 6เพ่ือสวมใส่ด้วยตนเอง 

หรือแนะนําผู้อ่ืน หรือแม้แต่ต้องการได้รู้จักในงานฝีมือและข้ันตอนการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จนเกิดเป็นกระแสความ

นิยม ทําให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายกลุ่มชนเผ่าไปยังบุคคลท่ัวไปอย่างกว้าง และรักษาวัฒนธรรมด้านนี้ไว้ให้

ยั่งยืนได ้

2) เมื่อการค้าขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการออกแบบต่อยอดเครื่องแต่งกายชนเผ่าในปริมาณข้ึน กําลังการสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีจะนําไปต่อยอดก็จะเพ่ิมข้ึนตามสตรีหรือเด็กหญิงท่ีมีความรู้ มีฝีมือในการประดิษฐ์ผ้าตามลักษณะของ

ชนเผ่าตนเองก็จะพัฒนาผลงาน พัฒนาฝีมือเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและจะมีการสืบสานงานฝีมือเกิด

เป็นการเรียนรู้เพ่ือประกอบเป็นสัมมาอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

3) เมื่ออาชีพท่ีเกิดจากวัฒนธรรมของกลุ่มชนเผ่าเอง ก่อให้เกิดรายได้ คุณภาพชีวิตดีข้ึน อยู่ดีกินดีจากอาชีพสุจริต 

ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพผิดกฎหมายก็ลงลด สร้างความผาสุขมั่นคงให้สังคมของชนเผ่านั้นได ้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

               การจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์เป็นเครื่องมือรูปแบบหนึ่งท่ีทําให้วัฒนธรรมท่ีเคยดํารงอยู่ในอดีตส่งต่อมาใน

ปัจจุบันได้ซึ่งผลจากการปฏิบัติการของงานวิจัยนี้ทําให้ได้ข้อสรุปว่า การออกแบบมีความสําคัญท่ีจะทําให้ผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรมในอดีตยังสามารถดํารงอยู่ในยคุสมัยปัจจุบัน จึงทําให้การอนุรักษ์งานศิลปะดั้งเดิมอันเป็นวัฒนธรรมสามารถสืบ 
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ต่อมายังคนรุ่นต่อไปได ้

       โดยงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าค่านิยมของการแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงมีข้อเสนอแนะให้การ

ดําเนินงานมีความต่อเนื่องโดยให้มีแผนงานท้ังระยะกลางและระยะยาวต่อไป เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ให้

วัฒนธรรมดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
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การพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรม 

A Development of “Hun Krabok (Cylinder Puppet)” Performance for Cultural Tourism 

อาจารย์ ดร. เกรียงไกร  วัฒนาสวัสด์ิ 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

บทคัดย่อ 

 นับตั้งแต่ท่ีรัฐบาลไทยดําเนินตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2559) มรดกทาง

วัฒนธรรมจํานวนมากในฐานะท่ีเป็นทุนทางวัฒนธรรมได้ถูกนํามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทย ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้

มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายความเป็นไปได้ว่า หุ่นกระบอกไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดงจะ

ถูกส่งเสริมเพ่ือเป็นทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรมอย่างไรงานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา

แสดงให้เห็นว่า หุ่นกระบอกไทยน่าจะมีมูลค่าเพ่ิมในบริบทของการท่องเท่ียววัฒนธรรมได้ โดยผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 3 กลุ่มคือ 

กลุ่มนักวิชาการและผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ถือครองและ/ หรือผู้สืบทอด และกลุ่มผู้ชมได้เสนอแนะแนวทางในการ

ดําเนินการพัฒนา 3 ประการคือ ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรต้องมีบทบาทในการให้การสนับสนุน รูปแบบและ

เนื้อหาในการแสดงควรต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับระยะเวลาในบริบทของการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่อย่างจํากัด และการ

สร้างความตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญของหุ่นกระบอกไทยให้กับชาวไทย 

คําสําคัญ: หุ่นกระบอกทุนทางวัฒนธรรมการท่องเท่ียววัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 

 

Abstract 
 Since Thai government has incorporated in the sixth strategy of Cultural Master Plan (2007-
2016), various cultural heritages as cultural capital are widely used to increase Thai’s economic value. 
Consequently, this article is aimed at explaining the feasibility of how Hun Krabok (cylinder 
puppet)classified as performing arts, one of sub-types of intangible cultural heritage will be promoted 
as cultural capital and developed for cultural tourism. This research is a qualitative approach, which 
uses focus group, in-depth interview, and participant observation of the key informants as research 
methods. The key informants are scholars and business runners, heritage owner/ carriers, and 
audiences.The study reveals that the value of Hun Krabok can possibly be added in the context of 
cultural tourism. The three suggestions were proposed by the three key informants are: the 
government and related organizations should specify their role and take action in supporting this 
development, the performance and its content should be modified to conform cultural tourism which 
the time is limited, and awareness raising of its value and significance should be encouraged among 
Thai people. 
Keywords: Hun Krabok, Cultural capital, Cultural tourism, Creative economy, Performing arts 
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บทนํา 

 ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เป็นต้นมาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural resource 

management) ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ (Tangible cultural heritage) อย่างไรก็

ตามท่ามกลางกระแสแห่งยุคโลกภิวัตน์ (Globalization) รัฐบาลในหลายประเทศต่างได้พยายามผลักดันให้เกิดนโยบาย

วัฒนธรรมและกําหนดแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้1 (Intangible cultural heritage หรือ ICH) 

อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากต่างตระหนักดีว่ามรดกทางวัฒนธรรมประเภทนี้มีแนวโน้มท่ีจะสูญหายและมีความสําคัญใน

ฐานะท่ีแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของมนุษยชาติและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity)ประกอบกับกระแสความ

ตื่นตัวของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ซึ่งเกิดข้ึนหลังจากการประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (Convention of Safeguarding Intangible Cultural Heritage) โดยองค์การ

การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)สาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับ

ดังกล่าวมุ่งเน้นการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ตลอดจนตระหนกัถึงบทบาทสําคัญของชุมชน (Community) ในการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้อง

ได้ (UNESCO, 2003) ดังสะท้อนให้เห็นจากอารัมภบทของอนุสัญญาฉบับดังกล่าวดังต่อไปนี้  

โดยตระหนักว่าชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มชุมชนพ้ืนเมือง กลุ่มคน ในบางกรณีปัจเจกชนมีบทบาทสําคัญใน
การผลิต สงวนรักษา ธํารงและสรา้งสรรค์ใหม่ซึ่งมรดกวัฒนธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้ ก่อให้เกิดความหลากหลายและการ
สร้างสรรคผ์ลงานของมวลมนุษยชาติอย่างสมบรูณ์2(UNESCO, 2003: 1) 
 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีได้ดําเนินการเพ่ือข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ซึ่งสอดคล้องหลักการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวน

รักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ ประกอบกับแนวนโยบายทางวัฒนธรรมของรัฐบาลท่ีมุ่งส่งเสริมให้มีการนํา

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีมคีุณค่ามีอยู่ในชุมชนหรือสังคมไทยมาเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)เพ่ือต่อยอด

และสร้างมูลค่าเพ่ิมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  นอกจากจะเป็นแนวทางในการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งท่ีเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับทรัพยากรทางวัฒนธรรมแล้วยังอาจกล่าวได้ว่า

แนวทางดังกล่าวยังสามารถใช้เพ่ือสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ธํารงอยู่อย่าง

ยั่งยืน  อย่างไรก็ตาม การนําแนวคิดดังกล่าวบ่อยครั้งถูกนํามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเกินไปจนขาดความ

ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญไป ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงเป็นความพยายามท่ีหา

                                                           
1ในบทความนี้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ “Intangible cultural heritage”ผู้วิจัยกําหนดใช้คําศัพท์ภาษาไทยว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้”เมื่อจําแนกประเภทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท และใช้เพื่อเรียกชื่ออนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จําต้องไม่ได้ (Convention of Safeguarding Intangible Cultural Heritage, 2003) ขององค์ยูเนสโก และใช้คําศัพท์ “มรดก
ภูม-ิปัญญาทางวัฒนธรรม” ซ่ึงบัญญัติโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเมื่อกล่าวถึงการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทนี้ใน
บริบทประเทศไทย 
2แปลมาจากข้อความ “Recognizing that communities, in particular indigenous communities, groups and, in some cases, 
individuals, play an important role in the production, safeguarding, maintenance and recreation of the intangible 
cultural heritage, thus helping to enrich cultural diversity and humanity creativity.” (UNESCO, 2003: 1) 
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ความสมดุลย์ระหว่างคุณค่าและมูลค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้เพ่ือให้เกิดการจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  

 ศิลปะการแสดง (Performing Arts)จัดเป็นประเภทหนึ่งในของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ท่ีรับการ

คุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกและเป็นสาขาหนึง่ท่ี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมท่ีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่ พ.ศ.2552 เป็น

ต้นมาหุ่นกระบอกจัดเป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยมีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา (นงค์นุช  

ไพร-พิบูลยกิจ, 2541: 11) และกําลังจะสูญหายไปจากสังคมไทยร่วมสมัย เนื่องจากการไหล่บ่าเข้าแทนท่ีด้วยของ

ศิลปะการแสดงของชาติต่าง ๆ แม้ว่าจะได้มีความพยายามท่ีจะสนับสนุนเพ่ือสงวนรักษาศิลปะการแสดงประเภทนี้ให้ดํารง

อยู่ต่อไปจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนมีการสืบสานจากกลุ่มศิลปินท่ีเป็นผู้แสดงหุ่นกระบอกอย่างไรก็ตาม 

การดําเนินงานดังกล่าวยังจํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีสนใจและไม่ประสบผลสําเร็จมากนัก นอกจากนี้ จากการปริทัศน์

วรรณกรรมผู้วิจัยพบว่าหุ่นกระบอกไทยกําลังกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีได้รับความนิยมลดน้อยลงจนมี

แนวโน้มว่าศิลปะการแสดงประเภทนี้กําลังจะหมดไปจากสังคมไทยประกอบกับขาดการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐบาลซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบทําให้คณะและการแสดงหุ่นกระบอกไทยมีจํานวนน้อยลง 

(Prajhak Maichareon, SongkoonChantachon and Marisa Koseyothin, 2009: 459) ดังปรากฏในการแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของการแสดงหุ่นกระบอกไทยดังนี ้

All puppet troupes are currently faced with similar problems and obstacles. The 
central Thai government does not give enough support to Hun Krabawkpuppet shows. 
Currently, there is not enough support in the conservation,rehabilitation and 
development of local indigenous arts making Hun Krabawk puppet shows decline in 
numbers and art performances. 

(Prajhak Maichareon, Songkoon Chantachon and Marisa Koseyothin, 2009: 459) 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ประเภทนี้เพ่ือหาดุลยภาพระหว่างการตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญของหุ่นกระบอกไทยในฐานะท่ีเป็นมรดกภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และการศึกษาเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเน้นความสอดคล้องแนวทางการ

สงวนรักษาในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ท่ีให้ความสําคัญกับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม

เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการกระบวนการอนุรักษ์ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการสร้างคุณค่าทาง

เศรษฐกิจโดยการนําทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้

ขอบเขตของการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรม   

วัตถุประสงค์ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สาํคัญ 3 ประการดังต่อไปนี ้

 1.  เพ่ือสํารวจสถานภาพปัจจุบัน รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการ
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ท่องเท่ียววัฒนธรรม 
 2. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความต้องการมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาการแสดงหุ่น
กระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรม 
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรม 
กรอบแนวคิด 
 1.   แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้  
      อาจกล่าวพัฒนาแนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีให้ความสําคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ

ต้องไม่ได้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องยาวนานพร้อม ๆ กับมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ (Ruggles and Silverman, 2009) แต่

เพ่ิงปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเมื่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติหรือองค์การ

ยูเนสโกได้ตราอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (Convention of Safeguarding 

Intangible Cultural Heritage) ข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)โดยอนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้นิยามความหมาย 

“มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้” ในมาตรา 2 ไว้ว่า “การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก รวมถึงความรู้และ

ทักษะซึ่งชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณีปัจเจกชนยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน” (UNESCO, 

2003) นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ในระดับประเทศให้กับประเทศ

สมาชิกภาคีอนุสัญญาฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือครอง/ ผู้สืบทอด (Bearers) หรือชุมชนท่ีเป็นเจ้าครองมรดกทาง

วัฒนธรรมเพ่ือดําเนินจัดการ ดังปรากฏในมาตราท่ี 11 บทบาทของรัฐภาคี (Role of States Parties) มาตราท่ี 12 การ

จัดทําทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (Inventories) และมาตราท่ี 13 มาตราอ่ืน ๆ เพ่ือการสงวนรักษา 

(Other measures for safeguarding) สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 1 สรุปข้อเสนอแนะในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ในระดับประเทศจากอนสุัญญาว่าด้วยการ
สงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตอ้งไม่ได ้

มาตราท่ี 11 มาตราท่ี 12 มาตราท่ี 13 

●การจําแนกและนิยามความหมาย
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ท่ี
อยู่ภายในอาณาเขตของตน 

●การจัดทําและปรับปรุง
ทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมท่ี
จับต้องไมไ่ด้ภายในอาณาเขต
ของตน 

●การกําหนดนโยบายท่ีมุ่งส่งเสรมิบทบาทมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไมไ่ด้ในสังคม 

●การจัดตั้งองค์กรท่ีมีความสามารถในการสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได ้

●การสนับสนุนให้มีการศึกษาและการวิจัยเพ่ือ
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไมไ่ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

●การกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมทางกฎหมาย 
ทางเทคนิค ทางการบริหาร รวมท้ังมาตรการ
ทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสงวน
รักษาและการเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ
ต้องไม่ได้อย่างเท่าเทียม 

 
ท่ีมา: UNESCO (2003: 5-6) 
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    2. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นคําท่ีค่อนข้างใหม่และมีลักษณะของความเป็นนามธรรมมากกว่าความเป็น

รูปธรรมในความเข้าใจของคนท่ัวไปโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกท่ีมักจะพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็น

หลักทําให้เกิดความสับสนระหว่างคําว่า“เศรษฐกิจวัฒนธรรม (Cultural Economy)” และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

(Creative Economy)” อยู่ไม่น้อยซึ่งความสับสนและความไม่เข้าใจดังกล่าวทําให้การแบ่งประเภทและขอบเขตของ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบันยังมีความไม่ชัดเจนและเป็นสากลสุกัญญาสุจฉายา (2553: 1-14) ได้นําเสนอบทความ

เรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการจัดการวัฒนธรรม” ณท่ีประชุมอุบลวัฒนธรรมครั้งท่ี1ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี ้

 คําว่า Creative Economy หรือท่ีเรียกย่อๆว่า CE เกิดข้ึนครั้งแรกในปี2001ในหนังสือช่ือ “The Creative 

Economy How People Make Money from the Ideas” เขียนโดยจอห์นฮอว์ก้ิน (John Howkins) นักวิชาการชาว

อังกฤษ 

 สุกัญญาสุจฉายา (2553) ได้กล่าวถึงการจัดการทุนวัฒนธรรมหรือสินทรัพย์สร้างสรรค์เป็นหลักการจัดการ

เพ่ือการขายท่ีมีหลักอยู่ในคําถาม5ข้อนักจัดการทุนวัฒนธรรมควรศึกษาและคํานึงถึงสิ่งต่างๆต่อไปนี้ในการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  

 1) ขายอะไร/อะไรจะขาย/อะไรจะเก็บ?  
 คําถามแรกเป็นการถามเพ่ือให้นักจัดการต้องคานึงถึงในกรณีท่ีจะขายทรัพยากรท่ีมีอยู่เราควรแยกแยะก่อน

ว่าส่งใดควรขายสิ่งใดควรเก็บรักษาเอาไว้เพราะทรัพยากรบางอย่างหมดแล้วหมดเลย 

 2)อะไรควรขาย/อะไรไม่ควรขาย?  

 ทุนวัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะมีคุณค่าทางจิตใจของผู้ท่ีเป็นเจ้าของดังนั้นก่อนนํามาต่อยอด
สร้างสรรค์เราควรคํานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมความเช่ือต่างๆในท้องถ่ินนั้นๆ 
 3)ใครเป็นเจ้าของ?  
 ทุนวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นของรัฐนอกจากรัฐแล้วชุมชนท้องถ่ินเป็นเจ้าของหากไม่มีข้อยืนยันว่าของนั้นเป็น
ของใครสิ่งนั้นจะเป็นของบุคคลซึ่งจะโยงคําถามไปในข้อท่ี5 
 4) ขายอย่างไร?  
 ข้อนี้สําคัญมากเนื่องจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการขายดังนั้นทุกอย่างจะมุ่งไปสู่การตลาดและการ
สร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักเราควรจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่าจะทําอย่างไรให้ขายได้ยืนยาวและในขณะเดียวกันควรจะเพ่ิม
คุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืนด้วย 
 5) ขายเท่าไหร?่ ขายแล้วแบ่งผลประโยชน์อย่างไร?  
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกับกับค้าท่ีไม่ได้มุ่งหวังเพียงแต่
กําไรในรูปแบบเม็ดเงินเท่านั้นแต่ต้องคํานึงรูปแบบการจัดการท่ีถูกต้องและไม่ลืมคุณค่าของทุนวัฒนธรรมท่ีมีต่อชุมชน
ท้องถ่ิน   นั้นๆด้วยนักจัดการควรมีการจัดการท่ีดีท่ีทําให้กลไกลท้ังสองเดินไปพร้อมๆกันเพ่ือประโยชน์สุขท่ีแท้จริงของ
เจ้าของทุนวัฒนธรรมและสังคมดังนั้นแนวทางการพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรมในงานวิจัย
นี้ ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวเพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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แก่ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และในขณะเดียวกันจะเสนอแนวทางในสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมนี้ให้ดํารงอยู่ต่อไป
อย่างยั่งยืนสมดังเจตนาท่ีปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้และแนวทางการจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  งานวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach)โดยกําหนดระเบียบวิธีวิจัย

จําแนกตามกลุ่มประชากรสําหรับการศึกษาดังนี ้

  1.1 กลุ่มประชากรกลุ่มท่ี 1 สําหรับการสนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

interview) แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) มี

จํานวน 2 กลุ่มดังนี ้

 1) กลุ่มผู้ถือครองและ/ หรือผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม (Bearers or Carriers) หมายถึงกลุ่มคนหรือ

คณะหุ่นกระบอกท่ีเป็นเจ้าของหรือได้รับการสืบทอดศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกและยังคงสืบทอดการแสดงอยู่อย่าง

ต่อเนื่องกลุ่มประชากรกลุ่มนี้มีจํานวน 5 คน 

 2)  กลุ่มนักวิชาการหรือผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ศึกษาวิจัยหรือดําเนินธุรกิจเก่ียวกับหุ่นกระบอกไทยการ

จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการการท่องเท่ียวกลุ่มประชากรกลุ่มนี้มีจํานวน 5 คน 

 1.2 กลุ่มประชากรกลุ่มท่ี 2 สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบไม่เป็นทางการ 

(Informal interview) เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก (Outsiders) มีความสนใจเข้าร่วมชมการศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไทย

และมีความสมัครใจให้ความร่วมมือในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการและให้ความร่วมมือในการตอบข้อสัมภาษณ์จํานวน 20 คน 

เป็นชาวไทยจํานวน 10 คน และชาวต่างชาติจํานวน 10 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) และได้ติดต่อไว้ล่วงหน้าเพ่ือนัดหมายให้เข้าร่วมชมการแสดง ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มประชากรตัวอย่างกลุ่มนี้จะ

นํามาใช้สําหรับการพัฒนาและจัดการศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรมสําหรับนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาต ิ

ผลการวิจัย 

 1. สถานการณ์ปัจจุบันของการแสดงหุ่นกระบอกไทย ผลจากการสํารวจสถานการณ์ปัจจุบันประเด็นต่าง ๆ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

  1.1  การแพร่กระจายของการแสดงหุ่นกระบอกไทย หุ่นกระบอกไทยเป็นศิลปะการแสดงท่ีมีแหล่งกําเนิด

ดั้งเดิมทางภาคเหนือของประเทศไทย แต่เดิมเรียกว่า “หุ่นเมืองเหนือ” หรือ “หุ่นเลียน(แบบอย่าง)เมืองเหนือ” (จักรพันธ์ุ  

โปษยกฤต, 2528; ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร,์ 2535)ปัจจุบันพบคณะหุ่นกระบอกท่ีเป็นผู้ถือครองและ/ หรือผู้สืบทอดมรดกทาง

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเภทนี้แพร่กระจายอยู่ภายใน 3 ภูมิภาคของประเทศเท่านั้น คือ ภาคกลางตอนบน ภาคกลาง

ตอนล่าง และภาคตะวันตก โดยมีสัดส่วนการแพร่กระจายเรียงตามลําดับจากสูงสุดมาต่ําสุดดังนี้คือ ภาคกลางตอนล่าง 
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ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันตก ส่วนจังหวัดท่ีสามารถพบคณะหุ่นกระบอกมี 6 จังหวัด ได้แก่ นครสรรค์ ลพบุรี 

กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การกระจายตัวของคณะหุ่นกระบอกในประเทศไทย 

  1.2  การจําแนกประเภทของการแสดงหุ่นกระบอกไทย ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การจําแนกประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ตามท่ีองค์การยูเนสโกได้เสนอไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)ร่วมกับเกณฑ์จําแนกประเภทย่อยของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ท่ีเสนอโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มาพิจารณาจําแนกประเภทของการแสดงหุ่นกระบอกไทย ผลจากการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
พบว่า หุ่นกระบอกเป็นศิลปะการแสดงซึ่งผู้แสดงแสดงออกด้วยโดยเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยวิธีการเชิด และมีการแสดงร่วมกับ
ขับร้องและการบรรเลงดนตรี  นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้กําหนดเกณฑ์ 4 เกณฑ์เพ่ือใช้จําแนกประเภทย่อยของหุ่นกระบอก
ไทยกล่าวคือ 1) ลักษณะก่อตั้ง 2) ระยะเวลาการสืบทอด 3) ลักษณะการแสดง และ 4) วัตถุประสงค์ในการใช้หุ่นกระบอก 
จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถจําแนกประเภทย่อยของหุ่นกระบอกไทยออกเป็น 2 คือ หุ่นกระบอกดั้งเดิม และหุ่นกระบอก
ร่วมสมัย  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การจําแนกประเภทหุ่นกระบอกไทย 

ศิลปะการแสดง 

ดนตร ี การแสดง ดนตรีและการแสดงใน
พิธีกรรม 

เพลงร้องพ้ืนบ้าน 

หุ่นกระบอก 

หุ่นกระบอกดั้งเดิม หุ่นกระบอกร่วมสมยั 
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  1.3 ฐานมรดกทางวัฒนธรรมสําหรับการแสดงหุ่นกระบอกไทยผลจากการศึกษาทําให้ทราบว่า แม้ว่าการ

แสดงหุ่นกระบอกจะจัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ฐานมรดกทางวัฒนธรรมท่ีใช้ในการแสดงหุ่น

กระบอกไทยประกอบด้วยท้ังมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ กล่าวคือ มรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ ได้แก่ ฉากและโรงหุ่น เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับหุ่น ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้

ท่ีเป็นฐานมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญคือ การทักษะฝีมือช่าง (Craftsmanship) จากศาสตร์แขนงต่าง ๆ องค์ความรู้ด้าน

เทคนิคในการเชิดหุ่น ขนบและความเช่ือต่าง ๆ นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังพบว่า ฐานมรดกทางวัฒนธรรมสําหรับการ

แสดงหุ่นกระบอกไทยถูกปล่อยท้ิงไว้ให้มีสภาพทรุดโทรม พบกระจัดกระจายอยู่ตามผู้ถือครองและ/ หรือผู้สืบทอดตาม

ภูมิภาคต่าง ๆ โดยขาดการข้ึนทะเทียนและอนุรักษ์จากหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งฐานมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ฐานมรดกทางวัฒนธรรมสําหรับการแสดงหุ่นกระบอกไทย 

  1.4 การสืบทอดการแสดงหุ่นกระบอกไทย ผลการศึกษาพบว่า บุคคลผู้ก่อตั้งคณะหุ่นกระบอกมีบทบาท

สําคัญต่อการสืบทอดการแสดงหุ่นกระบอกไทยดังนี้ ในอดีตคณะหุ่นกระบอกก่อตั้งโดยกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก

ก่อตั้งโดยเจ้านาย เช้ือพระวงศ์หรือขุนนางส่งผลทําให้ศิลปะการแสดงประเภทนี้ได้สืบทอดจากราชสํานัก แพร่กระจาย และ

เป็นท่ีนิยมในหมู่ชาวบ้าน ส่วนกลุ่มท่ีสองก่อตั้งโดยคณะโขนหรือคณะละครส่งผลทําให้การสืบทอดศิลปะการแสดงหุ่น

กระบอกมีท่าร่ายรําท่ีงดงาม ปัจจุบันคณะหุ่นกระบอกส่วนใหญ่ก่อตั้งโดยบุคคลกรและสถาบันการศึกษาท่ีมีใจรักและ

ต้องการสืบทอดศิลปะการแสดงประเภทนี้ให้ดํารงอยู่ จึงมีบทบาทสําคัญต่อการอนุรักษ์ สงวนรักษา และ/ หรือเผยแพร่

องค์ความรู้ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

  นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังพบว่า รูปแบบการสืบทอดการแสดงหุ่นกระบอกไทยสามารถจําแนกได้
เป็น 3 กลุ่มจําแนกตามภูมภิาคท่ีเป็นแหล่งสืบทอดศลิปะการแสดงประเภทนี้ กล่าวคือ 
  - กลุ่มท่ี 1 คณะหุ่นกระบอกดั้งเดมิมีการสืบทอดและพัฒนามาจากหุ่นกระบอกคณะนายเหน่งนายทาง
ภาคเหนือ 
  - กลุ่มท่ี 2 คณะหุ่นกระบอกท่ีพบในภาคกลางตอนล่างมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนานในช่วง 
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน 

หุ่นกระบอก 
มรดกทางวัฒนธรรม 

ท่ีจับต้องได ้

มรดกทางวัฒนธรรม 

ท่ีจับต้องไม่ได ้

ตัวหุ่นกระบอก 

ฉากและโรง 

เครื่องแต่งกายหุ่น 

ทักษะฝีมือช่างและ

ศิลปะการแสดงแขนงอ่ืน ๆ 

เทคนิคการเชิดหุ่น 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 235 

 

   - กลุ่มท่ี 3 คณะหุ่นกระบอกท่ีพบในภาคตะวันตกและได้รับการสืบทอดมาจากผู้ถือครองและ/ หรือผู้สืบ

ทอดกลุ่มท่ี 2 

   1.5 การข้ึนทะเบียนศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไทย ผลจากการศึกษาทําให้ทราบว่า การแสดงหุ่น

กระบอกไทยเป็นหนึ่งใน 127 รายการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง ประเภทการแสดง เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การดําเนินการข้ึน

ทะเบียนหุ่นกระบอกไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางท่ีเสนอไว้ในอนุสัญญา

ว่าการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ในมาตราท่ี 12 ซึ่งกําหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกข้ึน

ทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ภายในอาณาเขตประเทศของตน 

   1.6 โอกาสในการแสดงหุ่นกระบอกไทย ในอดีตการหุ่นกระบอกไทยจัดเป็นมหสรพเพ่ือความบันเทิง

รูปแบบหนึ่งท่ีสามารถใช้แสดงได้ท้ังงานหลวงและงานราษฏร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แสดงได้ในโอกาสต่าง ๆ ท้ังงาน

มงคลและอวมงคล ปัจจุบันโอกาสในการแสดงหุ่นกระบอกลดน้อยลงเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ แต่กระนั้นการแสดง

หุ่นกระบอกไทยก็ยังคงมีโอกาสแสดงเหมือนเช่นในอดีต และเมื่อหุ่นกระบอกได้ถูกยกระดับข้ึนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของชาติ โอกาสในการแสดงหุ่นกระบอกจึงมีเพ่ิมเติม กล่าวคือ เป็นการแสดงสาธิตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบทอดและ

เผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะการแสดงประเภทนี ้

   1.7 การประเมนิคุณค่าและความหมายของหุ่นกระบอกไทย ผลจากการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน

ซึ่งเสนอโดยไลน์ (Lipe, 1984) พบว่า หุ่นกระบอกไทยมีคุณค่าและความหมาย 4 ประการ ดังนี ้

   - คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ หุ่นกระบอกไทยกลายเป็นสัญลักษณ์เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการ

สื่อความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ดวงตราไปรษณียกร ปฏิทินตั้งโต๊ะ 

สลากกินแบ่งของรัฐบาล หุ่นกระบอกตั้งโชว์ตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 

    - คุณค่าเชิงวิชาการ องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องหุ่นกระบอกไทยได้ถูกนํามาเผยแพร่ผ่านรายวิชาในหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ การฝึกอบรมและนิทรรศการ ตลอดจนการประชุมสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ 

   - คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ฐานมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้เก่ียวตัวหุ่นกระบอกถูกนํามาดัดแปลงและเพ่ิม

รายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วยรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กรอบรูปหุน่กระบอกสําหรับตั้งโชว์ เป็นต้น 

  - คุณค่าเชิงสุนทรียะ ความงดงามของหุ่นกระบอกไทยเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ผลได้ผลิตผลงาน

ในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดต่าง ๆ  ลวดลายบนผ้าปักคลอสสติกรูปหุ่นกระบอกไทย ภาพการ

ออกแบบชุดแต่งกายประจําชาติช่ือชุด “จับตาหุ่นกระบอกไทย” สําหรับการประกวดนางงามจักรวาลประจําปี ค.ศ. 2009 

เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4 คุณค่าและความหมายดา้นต่าง ๆ ของหุ่นกระบอกไทยในสังคมไทยร่วมสมัย 

ท่ีมา: ภาคถ่ายจากการสํารวจภาคสนามและจากเว็บไซต์ www.iamcrossstitch.com 

 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแสดงหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการ

ท่องเท่ียววัฒนธรรม ผลจากการศึกษาซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 

3 กลุ่มสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี ้

  2.1 ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาหุ่นกระบอกเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรม กลุ่ม

ตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มมีคําตอบต่อประเด็นคําถามไปในทิศทางเดียวกันดังนี้  

  กลุ่มนักวิชาการ/ ผู้ประกอบการมีเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรม แม้ว่าจะมีการนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมไปใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือต่อยอดสําหรับการใช้ประโยชน์ในด้าน

อ่ืน ๆ ก็เข้าใจได้ โดยได้แสดงความเห็นว่า การพัฒนาหุ่นกระบอกไทยในปริบทของการท่องเท่ียววัฒนธรรมสามารถ

ดําเนินการได้ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ยังเห็นว่า การดําเนินการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสงวนรักษาให้การแสดงหุ่น

กระบอกไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และสามารถสืบทอดให้การแสดงดังกล่าวดํารงอยู่ในสังคมไทย 

  ส่วนกลุ่มผู้ถือครองและ/ หรือผู้สืบทอดหุ่นกระบอกไทยในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีความ

คิดเห็นว่า ยินดีให้ความร่วมมือหากมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมจริง อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถาม

ถึงความเป็นไปได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เห็นว่า การพัฒนาจะสามารถดําเนินการได้จริงเมื่อมีหน่วยงานจากภาครัฐ

และ/ หรือภาคเอกชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา 

โดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้แสดงความเห็นต่อการพัฒนาหุ่นกระบอกไทยในปริบทของการท่องเท่ียววัฒนธรรมเป็น 2 

แนวทาง กล่าวคือ เป็นการสงวนรักษาและสืบทอดให้การแสดงหุ่นกระบอกไทยดํารงอยู่ในสังคมไทย และเป็นการเพ่ิม

มูลค่าให้กับหุ่นกระบอกไทย 

  สําหรับกลุ่มผู้ชมท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมการแสดงหุ่นกระบอกไทยด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกัน 

โดยกลุ่มผู้ชมชาวไทยตระหนักเห็นว่า หุ่นกระบอกเป็นการแสดงท่ีหาชมได้ยากจึงเห็นคุณค่าและความสําคัญของมรดกภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรมประเภทนี้ ส่วนผู้ชมชาวต่างชาติให้เหตุผลว่า อยากรู้จักและเรียนรู้เก่ียวกับศิลปะวัฒนธรรมไทย 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ชมท้ัง 2 กลุ่มเห็นด้วยกับการพัฒนาหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรม โดยได้แสดงทัศนะ

สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มข้างต้นว่า การดําเนินการดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมมูลค่า และขณะเดียวกันเป็นการอนุรักษ์ 
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และสืบทอดศิลปะการแสดงประเภทนี ้

  2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหุ่นกระบอกเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มมี

ความเห็นว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาหุ่นกระบอกในปริบทของการ

ท่องเท่ียว ควรจะเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล่าวควรเป็นไปในลักษณะรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

  2.3 ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาหุ่นกระบอกเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรม ข้อสรุปท่ีได้จากการ

สอบถามกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มทําให้ทราบว่า หากต้องมีการพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยในปริบทของการท่องเท่ียว 

ผู้พัฒนาอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคสําคัญต่อการดําเนินพัฒนา เนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรคท่ีมาจากปจัจยั

ภายนอกและปัจจัยภายในต่อไปดังนี ้ 

  - ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนจากรูปแบบการแสดงของหุ่นกระบอกไทยเอง กล่าวคือ การแสดงหุ่น

กระบอกไทยมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีมีความซับซ้อน ใช้เวลายาวนาน ขาดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยปัจจุบัน ตลอดจน

บทสําหรับการแสดงซึ่งขับร้องเป็นร้อยกรองภาษาไทยยากแก่การทําความเข้าใจรักษารูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิมอยู่โดย

มีบทสําหรับแสดงยาวและใช้เวลานาน จึงทําให้การแสดงหุ่นกระบอกไทยปัจจุบันไม่น่าสนใจและไม่ได้รับความนิยมจาก

ผู้ชมอีกต่อไป นอกจากนี้ เนื่องจากการแสดงหุ่นกระบอกต้องใช้ผู้เชิดหุ่นและนักดนตรีจํานวนมากจึงทําให้มีค่าใช้จ่ายใน

การแสดงแต่ละครั้งค่อนข้างสูง ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ไม่ค่อยมีผู้มาว่าจ้างเมื่อเปรียบเทียบการแสดงอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสมัยนิยมและมี

ราคาเท่ากัน 

  - ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนจากการขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ/ หรือ

ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับถูกแทนท่ีด้วยรูปแบบความบันเทิงอ่ืน ๆ ท่ีแพร่กระจายเข้าสู่สังคมไทย ด้วยเหตุการ

แสดงหุ่นกระบอกไทยจึงไม่ได้รับความนิยม ผู้ชมไม่สนใจหรือไม่เข้าใจในอรรสรสของการแสดง ทําให้ไม่ตระหนักเห็นคุณค่า

และความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมประเภทนี้ หากจะต้องมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาจริง กลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มได้

แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า การขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญต่อ

การดําเนินการเพ่ือการพัฒนา 

  2.4 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหุ่นกระบอกเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรม ข้อสรุปท่ีได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มได้เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์การพัฒนาหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียว

วัฒนธรรมเป็น 3 ประการดังต่อไปนี ้

   2.4.1 รูปแบบการแสดงหุ่นกระบอกควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับปริบทการท่องเท่ียวซึ่งมี

ระยะเวลาค่อนข้างจํากัด จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างเสนอว่า รูปแบบและเนื้อหาในการแสดงหุ่นกระบอกต้อง

สามารถเข้าถึงได้ง่าย สื่อด้วยภาษาสากลหากต้องพัฒนาเพ่ือให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้รับชม มีการปรับปรุงระยะเวลา

ให้เหมาะสม มีการให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิง และดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยมานําเสนอด้วยเทคนิคสมัยใหม่ 
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ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการแสดงเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ และดึงดูดในการแสดงหุ่นกระบอกไทยมี

ลักษณะร่วมสมัยมากข้ึน 

   2.4.2 การพัฒนาหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียววัฒนธรรมควรเป็นในลักษณะของการมีส่วน

ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาดังกล่าว กล่าวคือหน่วยงานจากภาครัฐและ/ หรือภาคเอกชนท่ี

เก่ียวข้องควรเป็นผู้ริเริ่มดําเนินการและให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนการดําเนินการ การดําเนินการ การ

สนับสนุนงบประมาณ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ในขณะท่ีผู้ถือครองและ/ หรือผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

ประเภทนี้ต้องร่วมกันปรึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการแสดงให้เหมาะสมกับปริบทของการท่องเท่ียววัฒนธรรม 

  2.4.3 การจัดเก็บรวบรวมและการสื่อความหมายองค์ความรู้เก่ียวกับหุ่นกระบอกไทยเป็นอีก

แนวทางหนึ่งท่ีควรต้องดําเนินการหากมีการพัฒนาเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูล

สําคัญสําหรับการท่องเท่ียววัฒนธรรม โดยนํามาใช้เพ่ือการสร้างความเข้าใจและการตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญ

ของมรดกทางวัฒนธรรมนี้ ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงจะมีส่วนทํา

ให้การจัดการแสดงหุ่นกระบอกไทยในปริบทของการท่องเท่ียวเป็นในทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตารางท่ี 2 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแสดงหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียว

วัฒนธรรม 

 
 
 

กลุ่มนักวิชาการ/ ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ถือครองและ/ 
หรือผู้สืบทอด 

กลุ่มผู้ชม 

ความต้องการ/ ความเป็นไป
ได้ 

● เห็นด้วยและมีความเป็นไปได้
โ ด ย เห็ น ว่ า ก า รพั ฒน า จะ เ ป็ น
แนวทางหนึ่งสําหรับการสืบทอด
และสงวน รักษาหุ่นกระบอกไทย
ให้ดํารงอยู่ในสังคมไทย 

●ยินดี ให้ คว าม ร่วมมื อ ในการ
พัฒนาโดยเห็นว่าการดําเนินการ
ดังกล่าวจะสามารถเป็นไปได้หาก
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและ/ หรือภาคเอกชน 

●เห็นด้วยหากมีการพัฒนาโดยนาํ
ทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
บริบทของการท่องเที่ยว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

●กระทรวงวัฒนธรรม/ สภา
วัฒนธรรมจังหวัด/ สาํนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด 

● การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

● ผู้ถือครองและ/ หรือผู้สืบทอด 

● ชุมชนที่มีหุ่นกระบอกอยู ่

● กระทรวงวัฒนธรรม 

● กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

● กระทรวงวัฒนธรรม 

● กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการ
พัฒนา 

●มีเนื้อหาและรูปแบบการแสดงที่
เข้าถึงได้ยาก 

●มีค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดง
ค่อนข้างสูง 

●มีรูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิม
โดยมบีทสําหรับแสดงยาวและใช้
เวลานาน 

●มีค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดง
ค่อนข้างสูง 

●ขาดการสนับสนุนจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ  

●มีรูปแบบและเนื้อหาการแสดง
ซับซ้อนใชเ้วลายาวนาน ไม่ปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมสมัยปัจจบุัน 

●ขาดการตระหนักแลรับรู้ถึงการมี
อยูข่องการแสดงหุ่นกระบอกไทย 

 

ประเด็น 

กลุ่มตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 2 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแสดงหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียว

วัฒนธรรม(ต่อ) 

 

 

กลุ่มนักวิชาการ/ 

ผู้ประกอบการ 

กลุ่มผู้ถือครองและ/ หรือผู้สืบ

ทอด 
กลุ่มผู้ชม 

ข้อเสนอต่อการพัฒนา 

● มีการปรับรูปแบบในการ

แสดงทีด่ึงอัตลักษณ์ความเป็น

ไทยในการ นําเสนอ เน้นให้

ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิง  

● มีการสนับสนุนด้านโอกาส

และพื้นที่ในการแสดง 

● มีการจัดเก็บรวบรวมองค์

ความรู้เกี่ยวกับหุ่นกระบอกไทย

ในรูปแบบ สื่อประเภทต่าง ๆ

เพื่อเป็นฐานข้อมูล สํ า ห รั บ

การท่องเที่ยววัฒนธรรม 

● เน้นการมีส่วนร่วมของคณะผู้

ถือครอง และ/ หรือผู้สืบทอด

ในการพัฒนารูปแบบการแสดง 

● มีการริเร่ิมดําเนินการและให้

การสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐและ/ หรือภาคเอกชน 

● มีการสร้างความตระหนกัเห็น

คุณค่าและความหมายของการ

แสดงหุ่นกระบอก ไม่เน้นเชิง

พาณิชย์มากเกิน 

● มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจ

แก่ผู้เชิดหุ่นเกี่ยวกับประเด็นการ

ปรับเปลี่ยน รูปแบบการแสดง

เพื่อการท่องเที่ยว 

● มีการปรับรูปแบบและเนื้อหา

การแสดงให้สามารถเข้าใจได้ง่าย

ขึ้น มีความแปลกใหม่ รักษาอัต

ลักษณ์ความเป็นไทยไว้ได้ และมี

ระยะเวลา เหมาะสมกับชว่งเวลา

ซ่ึงนักท่องเที่ยวมีอย่างจาํกัด 

 

● เน้นความร่วมมือและการ

สนับสนุนจาจากหนว่ยงานภาครัฐ

และ/ หรือ ภาคเอกชน 

● มีการสื่อความหมายองค์

ความรู้เกี่ยวกับหุ่นกระบอกไทยให้

นักท่องเที่ยวได้รับทราบ 

● มีการรูปแบบการจัดการที่เน้น

การประชาสัมพันธ์ตามแหล่ ง

ท่องเที่ยว ต่าง ๆ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากข้อผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้เป็น 2ประเด็นดังนี ้

 1. ผลจากการศึกษาคุณค่าและความหมายของหุ่นกระบอกไทยเป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นว่า คุณค่าและ

ความหมายของทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป

ตามท่ีไลน์ (Lipe, 1984) ได้เสนอไว้ กล่าวคือ หุ่นกระบอกในอดีตมีคุณค่าเชิงเป็นแหล่งบันเทิง (Entertaining value)เป็น

มหรสพท่ีเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย ปัจจุบันเมื่อหุ่นกระบอกไทยได้ถูกยกระดับข้ึนเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมของชาติจึงมีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ และเมื่อองค์ความรู้เก่ียวกับหุ่นกระบอกได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบ

ต่าง ๆ หุ่นกระบอกจึงมีคุณค่าเชิงวิชาการ ในขณะเดียวกันการแสดงหุ่นกระบอกและผลิตภัณฑ์จากตัวหุ่นกระบอกก็

สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับผู้ประกอบกิจการเก่ียวหุ่นกระบอก ด้วยเหตุน้ี หุ่นกระบอกจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า

เชิงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ หุ่นกระบอกยังมีคุณคา่เชิงสุนทรียะ ความงดงามของหุ่นกระบอกยังสร้างแรงบันดาลใจให้มีผู้สร้าง

สรรค์ผลงานรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย  

ประเด็น 

กลุ่มตัวอย่าง 
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 2. ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ทําให้ทราบว่าการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เป็นนโยบายท่ีพบปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 ตลอดจนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550-2559 เป็นแนวนโยบายทางวัฒนธรรมระดับชาติ ซึ่งการพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพ่ือการท่องเท่ียว

วัฒนธรรมสอดคล้องกับแนวนโยบายวัฒนธรรมดังกล่าว หากมีการพัฒนาให้เกิดข้ึนจริงอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถทําให้

เกิดกระบวนการ “ความคิดสร้างสรรค”์ ไปบูรณาการกับทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่า/ มูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นความ

ท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียววัฒนธรรมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียววัฒนธรรมให้

เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยทําให้งานวิจัยนี้สําเร็จเรียบร้อยด้วยดี ขอขอบคุณบรรพ

บุรุษชาวไทยท่ีได้ “รังสรรค์” และ “ดํารง” มรดกทางวัฒนธรรมไว้เพ่ือ “รอคอย” ให้นักวิชาการรุ่นหลังได้เก็บเก่ียวองค์

ความรู้ด้าน “วัฒนธรรม” ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมท่ีให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม

ประจําปีงบประมาณ 2555 แก่ผู้วิจัย 
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สํานึกเชิงนิเวศในนวนิยายไทยยุคแรก ศึกษาจากนวนิยายของไม้ เมืองเดิม 
Ecological Conscience in an Early Era of Thai Novel: Study form Novels of Mai Muang Derm 
 
นายทนงศ์  จันทะมาตย์ 
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
นิสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดประสงค์ เ พ่ือศึกษาลักษณะของสํานึกเ ชิงนิ เวศท่ีปรากฏในนวนิยายแนวลูก ทุ่งของ 

ไม้ เมืองเดิม  โดยศึกษาจากนวนิยาย 2 เรื่องได้แก่ นวนิยายเรื่องแสนแสบและแผลเก่า ผลการศึกษาพบว่านวนิยายท้ังสอง

เรื่องนําเสนอสํานึกเชิงนิเวศท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะท่ีว่ามนุษย์ควรมีความตระหนัก

ถึงคุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติ  เพราะมนุษย์น้ันไม่อาจท่ีจะถอยห่างจากธรรมชาติไปได้ แม้ว่าจะพยายามเปลี่ยน

วิถีชีวิตให้แยกออกจากธรรมชาติก็ตาม  ดังท่ีนวนิยายได้นําเสนอแนวคิดดังกล่าวผ่านการนําเสนอลักษณะของตัวละคร

ในนวนิยายท้ังสองเรื่อง  โดยนวนิยายได้นําเสนอตัวละครเป็นสามกลุ่ม  คือ ตัวละครท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ตัว

ละครท่ีมี วิ ถี ชี วิต เหินห่ างจากธรรมชาติ  และตัวละคร ท่ีต้องการหนีห่ างไปจากธรรมชาติ  แต่บทสรุปของ 

นวนิยายท้ังสองเรื่องจะพบว่าตัวละครท่ีพยายามหนีห่างจากธรรมชาติสุดท้ายก็ต้องหวนกลับมาหาธรรมชาต ิ

คําสําคัญ: นวนิยายแนวลูกทุ่ง สํานึกเชิงนิเวศ  แสนแสบ  แผลเก่า   

 

Abstract 

This article aims to study ecological conscience appearing in regional novel of Mai Muang 

Derm. Two novels were studied: Saen Sab and Plae Khao. It was found that both novels touched on 

ecological conscience talking about relations between humans and the nature. They stated that 

humans should be aware of value and importance of the nature because humans cannot live without 

it even if they try. The novels presented this idea through three groups of characters:characters with 

ties to the nature, characters living far from the nature and characters who wanted to get away from 

the nature. In the end, characters in both novels that tried to get away from the nature came back to 

it. 

Keywords :  Regional Novel , Ecological conscience , Saen Sab and Plae Khao 

บทนํา  
 คนไทยมีวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในสังคมแบบดั้งเดิมท่ีล้วนแต่ต้องใช้
ชีวิตพ่ึงพาธรรมชาติ  โดยเฉพาะปัจจัยในการดําเนินชีวิตต่างๆ ล้วนหาได้จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยารักษาโรค ไม้
สําหรับสร้างท่ีอยู่อาศัย  ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้ หรือแร่ธาตุ
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ต่างๆ  ทรัพยากรเหล่านี้ล้วนแต่เคยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านี้ลดลงอย่างรวดเร็ว  อีกท้ังยังอยู่ในสภาพท่ีเสื่อมโทรม  และด้วยสภาพของธรรมชาติท่ีลดน้อยนี่เองก็มีส่วนทําให้เกิด
วิกฤติด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง น้ําท่วม  ซึ่งส่งผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจและต่อชีวิต
ของผู้คนอยา่งมาก ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ให้ผู้คนมีสํานึกรักและหวงแหนธรรมชาติ   

ประเทศไทยก็มีความตื่นตัวและสนใจต่อปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอ
ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม  นําเสนอความรู้เก่ียวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การรณรงค์ให้ผู้คนตระหนัก
ต่อคุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติ  หรือการคัดค้านการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ท่ีทําลายพ้ืนท่ีป่า  และสื่อประเภทหนึ่ง
ท่ีมีความเคลื่อนไหวในการสร้างความตระหนักต่อคุณค่าและความสําคัญของสิ่งแวดล้อม  อีกท้ังยังนําเสนอประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง  ก็คือ งานเขียนประเภทวรรณกรรม  แต่ในการศึกษาวรรณกรรมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ให้
ความสําคัญหรือสนใจท่ีจะวิเคราะห์และนําเสนอให้เห็นว่างานวรรณกรรมได้นําเสนอประเด็นทางด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร   

ดังนั้นบทความนี้จึงจะนําเสนอให้เห็นว่า นวนิยายไทยได้มีการนําเสนอให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร ความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสํานึกในคุณค่าของธรรมชาติอย่างไร  โดยเลือกศึกษา 
จากนวนิยายแนวลูกทุ่งในยุคเริ่มแรกของนวนิยายไทย  ซึ่งลักษณะเนื้อหาของนวนิยายแนวลูกทุ่ง (Peasant Novel) จะ
กล่าวถึงชีวิตของคนบ้านนอกและภูมิลําเนาท่ีเขาอาศัยอยู่ คําว่า “ลูกทุ่ง” มิใช่หมายความว่าเป็นทุ่งนาอย่างเดียว  หากยัง
หมายถึง ไร่ สวน เหมืองแร่ ป่า หรือทะเลอีกด้วย (เจือ สตะเวทิน, 2510 : 80) นักเขียนคนสําคัญท่ีบุกเบิกงานเขียนแนวนี้
ได้แก่ ไม้ เมืองเดิม นวนิยายแนวลูกทุ่งเรื่องแรกท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับไม้ เมืองเดิม คือ นวนิยายเรื่อง แผลเก่า ตีพิมพ์ครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2479 และในปีเดียวกันนี้ก็มีนวนิยายแนวเดียวกันนี้ตีพิมพ์อีกหนึ่งเรื่องนั่นคือ นวนิยายเรื่อง แสนแสบ ด้วย
เห็นว่าลักษณะนวนิยายแนวลูกทุ่งของไม้ เมืองเดิม นําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับท้องถ่ินชนบทและนําเสนอภาพวิถีชีวิตของคน
ในท้องถ่ินท่ีมีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ   

โดยการศึกษาครั้งนี้นําทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ (ecocriticism) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  ซึ่งเป็น
ทฤษฎีการวิจารณ์ท่ีสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับความเป็นมาของ
ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศนั้นเกิดจากวิกฤติด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีทําให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักใน
คุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติ   ในแวดวงวรรณกรรมวิจารณ์ก็มีผู้สนใจประเด็นดังกล่าวจนเกิดการพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎี “ecocriticism”หรือ “วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ” ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ท่ีให้ความหมายและสร้างความรู้ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีปรากฏในวรรณกรรม   ผู้ท่ีเริ่มต้นวางแนวทางของ
ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณเ์ชิงนิเวศคือนักวิชาการชาวอเมริกันนามว่า Cheryll  Glotfelty โดยจุดเริ่มต้นท่ีทําให้กล็อตเฟลตี้
หันมาสนใจการวิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น  กล็อตเฟลตี้ได้กล่าวไว้ใน
บทความเรื่อง Introdution : Literary Studies in an Age of Environmantal Crisis อันเป็นบทนําของหนังสือ “The 
Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology (1996) ซึ่งกล็อตเฟลตี้และฮาโรลด์ ฟรอมม์ ร่วมกันเป็น
บรรณาธิการ โดยกล็อตเฟลตี้ (Glotfelty, 1996 : xv) ได้กล่าวถึงวรรณกรรมวิจารณ์ในศตวรรษท่ี 20 ว่าแม้การศึกษา
วรรณกรรมจะอยู่ในกระแสของยุคหลังสมัยใหม่ (post modern) ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงในการศึกษาวรรณกรรมอย่างมาก 
มีการรื้อสร้างแนวคิดทฤษฎี มีระเบียบวิธี และทฤษฎีในการศึกษาวรรณกรรม แต่ก็เป็นท่ีน่าแปลกใจว่าไม่มีบทความหรือ
นักวิชาการท่ีเขียนถึงประเด็นด้านวรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อมเลย ดังนั้นเธอได้เริ่มต้นศึกษาและวางรูปแบบทฤษฎี
วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ ทําให้ในเวลาต่อมาจึงเริ่มมีบทความและงานวิจัยในแนวทฤษฎีน้ีเพ่ิมมากข้ึน  

กล็อตเฟลตี้ได้อธิบายความหมายของวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศไว้ว่าเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีการตั้งคําถามเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติได้รับการนําเสนอในบท
ประพันธ์อย่างไร ฉากธรรมชาติท่ีแสดงในโครงเรื่องของนวนิยายมีบทบาทอย่างไร  คุณค่าท่ีแสดงออกมานั้นสอดคล้องกับ
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ภูมิปัญญาของการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือไม่  ประเด็นเรื่องเช้ือชาติ ชนช้ัน เพศสภาพ มีการนําเสนอพ้ืนท่ีมโนทัศน์วิจารณ์
ใหม่ ๆ อย่างไร นักเขียนชายกับนักเขียนหญิงนําเสนองานเขียนเก่ียวกับธรรมชาติต่างกันอย่างไร  วิกฤติทางด้าน
สิ่งแวดล้อมแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหาของวรรณกรรมร่วมสมัยและวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) หรือไม่ ท่าที
ต่อธรรมชาติของรัฐบาลท่ีนําเสนอผ่านการโฆษณาและสื่อต่าง ๆ เป็นอย่างไร และทําอย่างไรจึงจะให้วิทยาศาสตร์เปิดตัว
เองมาสู่การวิเคราะห์วรรณกรรม  อะไรคือจุดร่วมท่ีพอจะเป็นไปได้ระหว่างวรรณคดีศึกษากับวาทกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
ท่ีจะสัมพันธ์กันได้ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปรัชญา ประวัติศาสตร์ จริยศาสตร์  จิตวิทยา เป็นต้น (Glotfelty,1996 : 
xviii - xix )  

ซีส (Scheese, 1994, Online) นักวิชาการท่ีสนใจแนวทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศได้กล่าวถึงขอบเขต
และกฎของวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศไว้ดังต่อไปนี ้

1. ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศมีลักษณะความเป็นการเมือง นั่นคือ มีจุดมุ่งหมาย
สําคัญท่ีจะเปลี่ยนจิตสํานึกของผู้อ่านและความสัมพันธ์กับสิ่งท่ีเขาอ่านหรือเพ่ือสร้างจิตสํานึกผ่านองค์ความรู้เก่ียวกับ
สถานท่ีซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ให้เกิดข้ึนกับนักเขียนและผูอ่้านท่ัวไป 

2. ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ  อาจเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการกับทฤษฎีวรรณคดีอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะ
เข้าถึงธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น แนวคิดหลังสมัยใหม่ (post modern) ท่ีมีส่วนดีตรงท่ีกล่าวว่าธรรมชาติคือการสร้าง
ความหมายทางสังคมและทางกายภาพ  

3. วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ  วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศเหมาะสมท่ีจะ
ประยุกต์ใช้กับงานท่ีมีลักษณะเด่นเก่ียวข้องกับภูมิประเทศเป็นสําคัญ  ซึ่งจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบปรากฏข้ึนระหว่างผู้แต่งกับ
สถานท่ี ตัวละครกับสถานท่ี ภูมิประเทศท่ีกําหนด  โดยเฉพาะองค์ประกอบท่ีไม่ใช่มนุษย์  เช่น หิน ดิน ทราย ต้นไม้ พืช
พรรณ  แม่นํ้า สัตว์ อากาศซึ่งอยู่ในฐานะท่ีมนุษย์สําเหนียกรู้ และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  นักเขียนมองเห็นและอธิบาย 
หรือพรรณนาเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีกล่าวนี้ให้สัมพันธ์กับธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา อุตุนิยมวิทยา  นิเวศวิทยา
อย่างไร   

4. การฝึกวิจัยในภาคสนาม  เป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญของวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ  นักวิชาการและ
นักศึกษาสามารถยกระดับของการฝึกปฏิบัติด้านวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศให้ดีข้ึน โดยการออกศึกษาสถานท่ีจริงเพ่ือ
เปรียบเทียบความประทับใจของผู้อ่านกับความประทับใจของนกัเขียน  

5. วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ จะต้องยอมอดทนต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่างหรือการคัดค้าน   
หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศจะนําไปสู่การตั้งคําถามและอภิปรายได้ในหลายๆ 

ลักษณะ  เช่น วรรณกรรมได้ตั้งคําถามเชิงจริยธรรมเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างไร วรรณกรรม
นําเสนอปฏิกิริยาจากฝ่ายการเมืองต่อประเด็นด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร  วรรณกรรมมีส่วนสร้างสํานึกทาง
ธรรมชาติอย่างไร  ในงานวรรณกรรมมีการนําเสนอวาทกรรมท่ีเก่ียวกับธรรมชาติอย่างไร องค์ประกอบต่าง ๆ ของงาน
วรรณกรรมมีส่วนในการสรา้งความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างไร 

 
สํานึกเชิงนิเวศท่ีปรากฏในนวนิยายของไม้ เมืองเดิม 

สํานึกเชิงนิเวศในท่ีนี้ หมายถึง  ลักษณะของการแสดงความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ ความเคารพต่อธรรมชาต ิตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในฐานะท่ีมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลก  ซึ่งนวนิยายเรื่องแผลเก่าและนวนิยายเรื่องแสนแสบต่างก็ได้แสดงถึง
คุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติ โดยได้นําเสนอแนวคิดนี้ผ่านตัวละครเอกของเรื่อง ดังนี ้
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1. สํานึกเชิงนิเวศในนวนิยายเร่ืองแผลเก่า 
แผลเก่าเป็นนวนิยายเรื่องแรกของไม้ เมืองเดิม  ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2479 เนื้อเรื่องของแผลเก่าเล่า

ถึงขวัญชาวทุ่งบางกะปิท่ีรักเรียมสาวบางเดียวกัน ขวัญเป็นหนุ่มลุกทุ่งรูปงาม  ส่วนเรียมก็เป็นสาวสวยท่ีมีหนุ่มหมายปอง
หลายคน แต่เนื่องจากครอบครัวท้ังสองคนเคยมีความขัดแย้งกันเพราะนายเรืองพ่อของเรียมรุกล้ําท่ีนาของผู้ใหญ่เขียนพ่อ
ของขวัญและมีการฟ้องร้องกันนายเรืองแพ้คดีจึงประกาศตัวเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่เขียน ความขัดแย้งของท้ังสองครอบครัวจึง
เป็นอุปสรรคต่อความรักของขวัญและเรียม  

แม้ว่าความรักจะมีอุปสรรคแต่ขวัญกับเรียมก็หาโอกาสนัดพบกันอยู่บ่อยครั้ง  และเพ่ือเป็นเครื่องยืนยันความรัก
ท้ังสองจึงพากันไปสาบานรักท่ีศาลเจ้าพ่อไทร ว่าจะซื่อสัตย์ต่อเรียมตลอดไป และขวัญก็ตั้งใจจะไปสู่ขอเรียมแต่แล้วทุก
อย่างก็ไม่เป็นไปตามท่ีหวังเมื่อเรียมถูกขายไปอยู่รับใช้คุณนายทองคําท่ีบางกอก ต่อมาขวัญทราบว่าจ้อยท่ีหลงรักเรียม
เช่นกันเตรียมจะไปไถ่ตัวเรียมมาแต่งงานจึงขอให้นายเขียนไปกราบเท้านายเรืองให้ขวัญมีสิทธ์ิไถ่ถอนตัวเรียมมาแต่งงาน
และฝ่ายนายเรืองก็ยินยอม  ขวัญจึงเร่งทํางานหาเงินเพ่ือไถ่ตัวเรียม 

เรียมแม้จะอยู่ในฐานะทาสรับใช้  แต่คุณนายทองคําเห็นว่าเรียมมีใบหน้าท่ีคล้ายกับลูกสาวของตนเองท่ีตายไปจึง
รักและเอ็นดูเรียม  ต่อมาจึงขอซื้อตัวเรียมมาเป็นลูกบุญธรรม เมื่อมีสถานภาพเป็นลูกบุญธรรมของคุณนายทองคํา  ชีวิต
ของเรียมก็เปลี่ยนไป  มีความสุขกับความสะดวกสบายในเมืองบางกอก อีกท้ังยังมีสมชายอดีตคู่หมั้นของลูกสาวคุณนาย
ทองคําคอยดูแลและพาเรียมไปเท่ียวชมความเจริญของเมืองบางกอก เรียมก็พึงพอใจกับความเป็นอยู่ท่ีหรูหราเริ่มมองว่า
สมชายรักจริง ท่ีสําคัญความรู้สึกของเรียมท่ีมีต่อขวัญก็เปลี่ยนไป  เรียมมองขวัญว่าเป็นคนบ้านนอก  

ขวัญอยู่ท่ีบางกะปิก็ได้แต่ภาวนาต่อหน้าศาลเจ้าพ่อไทรให้ดลใจให้เรียมนึกถึงคําสาบาน ต่อมาเมื่อนางรวยแม่ของ
เรียมป่วย เรียมจึงต้องกลับมาเยี่ยม เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ขวัญดีใจมากรีบไปหาเรียม แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะเรียม
เปลี่ยนแปลงไปมาก และได้ผิดสัญญาท่ีบอกว่าจะออกมาพบขวัญในตอนกลางคืนขวัญเสียใจมากคิดจะฆ่าตัวตายต่อหน้า
ศาลเจ้าพ่อไทร แต่ถูกผู้ใหญ่เขียนห้ามไว้ได้ทันและขอให้ขวัญบวช  ส่วนเรียมเมื่อกลับบางกอกก็ตกลงรับการขอแต่งงาน
จากสมชาย   

แต่แล้วนางรวยแม่ของเรียมก็ล้มป่วยอีกครั้ง ทําให้เรียมต้องกลับมาดูแลแม่ ช่วงเวลา 3 วันท่ีอยู่บางกะปิ เรียม
ตัดสินใจคืนดีกับขวัญท้ังคู่มีความสุขอย่างมาก แต่ในตอนนั้นเรียมไม่สามารถกําหนดชะตาชีวิตตัวเองได้เพราะต้องอยู่ใน
ความปกครองของคุณนายทองคํา จนกระท่ังเมื่อนางรวยตายและจัดงานศพเสร็จเรียบร้อย  สมชายก็มาตามเรียมกลับ
บางกอกเพราะคุณนายทองคําป่วยเรียมจําใจต้องกลับไปในวันท่ีขวัญกําลังจะบวชเรียมตั้งใจจะกลับไปบอกคุณนายทองคํา
ว่าตนเองเป็นเมียขวัญ และจะไม่แต่งงานกับสมชาย 

ขวัญเมื่อรู้ว่าเรียมจะกลับไปบางกอกก็คลุ้มคลั่งเสียสติคว้ามีดคู่ใจโดดลงจากเรือนออกไปตาหาเรียม  ซึ่งขณะนั้น
เรียมกําลังพาสมชายไปเท่ียวท้องนาในระหว่างท่ีเดินเท่ียวท้องนาด้วยกันเรียมตัดสินใจบอกสมชายว่าเธอรักและอยาก
แต่งงานกับขวัญจะไม่แต่งงานกับสมชาย สมชายก็ไม่บังคับเพราะเขาเองก็ต้องการเพียงสมบัติของคุณนายทองคําเท่านั้นใน
ขณะนั้นขวัญตามมาพบการพูดคุยของเรียมกับสมชายเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเรียมจะหนีกลับไปอยู่บางกอก  ขวัญจึงคลั่ง
ทําลายทุกอย่างท่ีขวางหน้ารวมท้ังฆ่าไอ้เริญกับสมุนตายทําให้สมชายยิงขวัญตายไปต่อหน้าเรียมเรียมเมื่อเห็นคนรักถูกยิง
ตกลงไปในน้ําก็กระโดดลงน้ําจึงโดนมีดของขวัญแทงตายไป ณท้องน้ําอันเป็นสถานท่ีท่ีท้ังสองคนเคยมีความสุขด้วยกัน 

จากเนื้อเรื่องของนวนิยายจะเห็นว่านวนิยายนําเสนอเรื่องความรักและความขัดแย้งระหว่างบุคคล  แต่หาก
วิเคราะห์ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  จะพบว่านวนิยายเรื่องนี้นําเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  ซึ่งวิเคราะห์ได้จากการนําเสนอตัวละครเอกของเรื่องท่ีสามารถเช่ือมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ   โดยสามารถแบ่งกลุ่มตัวละครเอกของเรื่องให้เป็นตัวแทนในการสื่อความหมาย
เช่ือมโยงกับธรรมชาติ ได้ดังนี ้
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ขวัญ ภาพแทนของมนุษย์ท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
นวนิยายกล่าวถึงขวัญว่าเป็นหนุ่มท่ีเติบโตอยู่ท่ีทุ่งแสนแสบ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  นวนิยายได้

นําเสนอภาพของขวัญว่าเขาอยู่กับธรรมชาติและพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ  ตลอดจนใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ  
ปรารถนาท่ีจะใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายมีความสุขอยู่กับธรรมชาติ  ดังท่ีปรากฏในบทสนทนาตอนหนึ่งท่ีขวัญได้กล่าวกับเรียมว่า 
ถ้าหากแต่งงานกันแล้วเขาก็หวังว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับท้องนา  ทํามาหากินกันพึงพาธรรมชาติอย่างมีความสุข ดังท่ีว่า 

“พ่ีคิดถึงวันหน้าแล้วก็อยากจะร้องไห้เสียงดัง ๆ พอได้โล่งใจพ่ีคิดเผลอไปว่าถ้าผู้ใหญ่เขาดีกันแล้ว  พ่ีจะให้พ่อแก
ไปสู่ขอเจ้า  แล้วต่อไปเราคงเป็นสุขจริงๆ หัวใจของพ่ีไม่แส่หาอะไรมากมาย  ในน้ํามีปลาในนามีข้าวและท่ีบ้านมีเรียมอยู่พ่ี
ก็แสนสบายเมื่อพ้นหน้าเก่ียวหน้าลานแล้วเราก็มีเงินซื้อทองแต่งเท่ียวงานวัด” 
       (ไม้ เมืองเดิม, 2537 : 17) 

นอกจากนี้นิสัยใจคอของขวัญท่ีปรากฏในนวนิยายก็คล้ายกับภาพของธรรมชาติกล่าวคือ มีท้ังความซื่อบริสุทธ์ิ 
บางครั้งก็แสดงความแปรปรวน รุนแรง  ดังนั้นจากพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตของขวัญดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ขวัญ
คือภาพแทนของธรรมชาต ิ

 
เรียม ภาพแทนของมนุษย์ท่ีถอยห่างจากธรรมชาติ 
นวนิยายนําเสนอให้เห็นว่าเรียมเป็นชาวบางกะปิเช่นเดียวกับขวัญ  ชีวิตของเรียมมีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง  

ไม่ว่าจะเป็นการถูกขายไปเป็นทาสนายเงินในบางกอก  การพลัดพรากจากคนรัก  และสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตตามคนรัก   ใน
ประเด็นด้านความสัมพันธ์กับธรรมชาติของตัวละครเรียม  อาจจะกล่าวได้ว่าเรียมเป็นภาพแทนของคนในยุคสมัยท่ีกําลัง
ปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ จึงเริ่มเหินห่างจากธรรมชาติ แม้ตอนแรกจะให้ความสําคัญและความช่ืนชมต่อธรรมชาติ  แต่เมื่อ
ได้พบกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ท่ีให้ความสะดวกสบายมากกว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติก็เริ่มถอยห่างจากธรรมชาติ  
ดังท่ีนวนิยายได้บรรยายให้เห็นว่าเรียมเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเป็นลูกบุญธรรมของคุณนายทองคํา เรียมเริ่มหลงใหลไปกับความ
สะดวกสบาย  แทบลืมความทุกข์ยากของชีวิตท่ีเคยอยู่ในท้องไร่ท้องนา  ดังท่ีว่า 
 อยู่น่ีเรียมแวดล้อมไปด้วยความสุขสารพัด เกียรติยศช่ือเสียงและความยกยอพินอบพิเทาเหล่านี้  ใครจะคิดบ้าง
ว่าหญิงชาวนาจะได้พบตลอดชาตินี้  แต่ท่ีเรียมพบแล้วเรียมกําลังดื่มและกลิ้งเกลือกอยู่บนโลกแผนใหม่เหล่านี้ แล้วก็
พยายามจะลืมบางกะปิ  ลืมสายน้ําไหลทุ่งหญ้า 
       (ไม้  เมืองเดิม, 2537 : 52) 
 

นอกจากนี้เรียมแสดงให้เห็นว่าความเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องน่าอับอาย ดังท่ีปรากฏในตอนท่ีสมชายหนุ่มชาวกรุง
ขอตามไปเท่ียวท่ีบ้านของเรียม  เรียมกลับแสดงความอับอายท่ีจะพาใครกลับไปบ้านนอก  เพราะสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
บ้านนอกท่ียังล้าสมัย อยู่กับธรรมชาติของตนเองเป็นเรื่องท่ีน่าอับอาย  ดังท่ีว่า 
 
 “ฉันอายบ้าน”  เรียมพูดข้ึนตรงๆ “อายคุณสมและแม่นาย  ท่ีจะไปเห็นสภาพท่ีนอนกลางดินกินกลางหญ้าของ
ฉันเมื่อครั้งโน้น” แล้วเธอหัวเราะไม่เต็มเสียง 
       (ไม้ เมืองเดิม, 2537 : 53) 
 

นอกจากนี้เรียมยังเห็นว่าความเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีป่าเถ่ือน  ดังในตอนท่ีเรียมกลับมาเยี่ยมบ้านและได้พบกับ
ขวัญ  เมื่อพบคนรักเก่า เห็นสภาพความเป็นอยู่ของขวัญท่ียังใช้ชีวิตแบบเดิมท่ีอยู่กับวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ ก็ทําให้เรียม
รู้สึกว่าชีวิตตนเองเหินห่างจากธรรมชาติมาเสียจนไม่อยากจะย้อนกลับมาอยู่เหมือนเดิมอีกแล้ว  เกิดรู้สึกหวาดกลัวและเห็น
ว่าสิ่งท่ีคนรักเก่าทําไม่ว่าจะเป็นการข่ีควาย การว่ายน้ําข้ามคลองเป็นสิ่งท่ีป่าเถ่ือนเกินกว่าจะยอมรับได้ ดังนั้นเมื่อขวัญชวน 
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เรียมไปไหว้เจ้าพ่อไทรท่ีเคยเคารพบูชาด้วยกันเรียมกลับรู้สึกหวาดกลัว ดังท่ีว่า 
 เรียมแทบจะคลั่งในความป่าเถ่ือนของเจ้าขวัญ  เธอจะข่ีหลังอีเกไปอีกเหมือนแต่ก่อน และว่ายน้ําดําน้ําไปเหมือน
ก่อนก็ไม่ได้เช่นกัน 
       (ไม้  เมืองเดิม, 2537 : 67) 
  

จากลักษณะท่ีได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าเรียมเริ่มมีความรู้สึกท่ีเป็นลบต่อขวัญ  หากมองทัศนะเหล่านี้เช่ือมโยง
กับธรรมชาติก็จะเห็นว่าเป็นทัศนะท่ีมองธรรมชาติในด้านร้ายและมองธรรมชาติอย่างป่าเถ่ือนของคนท่ีกําลังจะปรบัตวัเข้าสู่
สังคมสมัยใหม่  แต่อย่างไรก็ตามในตอนจบของเรื่องก็แสดงให้เห็นว่าในท่ีสุดแล้ว  แม้เรียมจะพยายามหนีจากความเป็น
ธรรมชาติก็ไม่อาจจะพ้นจากธรรมชาติไปได้  ดังท่ีในตอนจบของนวนิยายท่ีได้แสดงให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเรียมก็ตายไป
พร้อมกับขวัญในสายน้ําท่ีท้ังสองเคยว่ายเล่น เคยใช้หล่อเลี้ยงชีวิตทํามาหากิน  

หากสรุปความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในนวนิยายเรื่องแผลเก่า  โดยวิเคราะห์ผ่านตัวละครเอกท้ัง 
ขวัญและเรียม จะพบความสัมพันธ์กับธรรมชาติในลักษณะดงันี ้

 
 
 
 

  
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในนวนิยายเรื่องแผลเก่า 
 

 แผนภูมินี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติผ่านตัวละคร โดยเส้นทึบใช้สื่อความหมายว่ามี
ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดต่อกัน  ส่วนเส้นประใช้แสดงความสัมพันธ์ท่ีห่างเหินกัน แผนภูมินี้จึงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ได้ดังนี้  

ขวัญเป็นภาพแทนของคนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต พฤติกรรมต่าง ๆ ล้วนแต่
แสดงออกถึงความสัมพันธ์และพ่ึงพากันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  วิถีชีวิตดังกล่าวนี้เป็นภาพแทนคนไทยในอดีตท่ียังมี
ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ส่วนเรียมในระยะแรกก็มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติ  แต่เมื่อได้ใกล้ชิดกับสมชายซึ่งเป็นภาพ
แทนของคนสมัยใหม่ก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและแปลกแยกจากธรรมชาติ  เรียมเริ่มถอยห่างจากธรรมชาติ แต่สุดท้ายเมื่อ
ต้องเลือกระหว่างสมัยใหม่กับธรรมชาติ เรียมก็ตัดสินใจท่ีหวนกลับมาสู่ธรรมชาติน่ันก็คือหวนกลบัมาหาคนรักเก่าท่ีเลือกอยู่
กับวิถีชีวิตดั้งเดิม  ดังนั้นนวนิยายเรื่องแผลเก่าจึงเป็นนวนิยายไทยเรื่องแรก ๆ ท่ีกระตุ้นเตือนให้ผู้คนเห็นว่าในช่วงท่ีสังคม
กําลังมีความเปลี่ยนแปลงท้ังทางการเมืองและสังคม  ผู้คนกําลังจะถอยห่างจากธรรมชาติ และเริ่มมองธรรมชาติในด้านลบ  
เห็นธรรมชาติเป็นความป่าเถ่ือน  ให้หวนกลับมาตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งท่ีมีคุณค่าและให้
ประโยชน์อย่างแท้จริงกับชีวิตมนุษย์ ก็คือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 

2. สํานึกเชิงนิเวศในนวนิยายเร่ืองแสนแสบ 
นวนิยายลูกทุ่งอีกเรื่องหนึ่งของไม้ เมืองเดิมท่ีนําเสนอให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ก็คือ  

นวนิยายเรื่อง แสนแสบ นวนิยายเรื่องนี้นําเสนอเรื่องราวของแผลงชายหนุ่มชาวตําบลแสนแสบ แผลงเป็นเด็กกําพร้ามีลุง
ช่ือเช่ือมเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู  แต่ก่อนท่ีพ่อของแผลงจะเสียชีวิตก็ได้มอบท่ีนาของตนให้เช่ือมพ่ีชายเป็นคนดูแล และทํา

ขวัญ 

ธรรมชาต ิ

เรียม 
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สัญญาไว้ว่าเมื่อแผลงโตเป็นหนุ่ม  เช่ือมจะต้องมอบท่ีนาให้กับแผลง  แต่ว่าเมื่อแผลงโตเป็นหนุ่มแล้วตาเช่ือมกลับไม่ทําตาม
สัญญาท่ีให้ไว้กับน้องชายของตน  และยังได้ออกอุบายเพ่ือยึดเอาท่ีนามาเป็นของตน โดยหลอกให้แผลงเดินทางไปซื้อควาย 
และวางแผนใหค้นไปดักทําร้าย  แต่แผลงก็ต่อสู้และเอาตัวรอดกลับมาได้   

แม้ว่าแผลงจะจากแสนแสบไปเพียงสามเดือนแต่สิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนในตําบลแสนแสบกลับสร้างความแปลกใจใหกั้บ
แผลงอย่างมาก  เพราะในขณะนั้นท่ีนาของตาเช่ือมกําลังมีการลงแขกเก่ียวข้าว  ซึ่งปีนี้มีชวนลูกชายของตาเช่ือมกลับมา
จากบางกอกมาอยู่กับตาเช่ือมเพ่ือร่วมลงแขกด้วย  แต่หลายคนท่ีเขารู้จัก  เคยรักและสนิทสนมชอบพอกันต่างมีพฤติกรรม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  สาวๆจากท่ีเคยแต่งชุดธรรมดา ก็พากันแต่งตัวทันสมัย  แต่งหน้าทาปากให้เหมือนผู้หญิงบางกอก  
คําพูดก็เปลี่ยนแปลงไป  และท่ีสําคัญไม่มีใครอยากพบปะพูดคุยกับแผลง  เพราะเห็นว่าแผลงเป็นหนุ่มบ้านนอกกิริยา
ท่าทางการพูดจาก็ดูไม่มีมารยาท  ทําให้คนท่ีรู้จักกันและเคยรักกันมาก่อนท้ังโปรยและช้อยต่างพยายามหลบหน้าและอยู่
ห่างกับเขา  เพราะขณะนั้นทุกคนกําลังชอบพอกับหนุ่มบางกอก  

หลังจากวันลงแขกเก่ียวข้าวเสร็จแล้วแผลงก็ได้ไปขอท่ีนาคืนจากตาเช่ือม  แต่ตาเช่ือมไม่ยอมยกให้และกล่าวว่า
แผลงไม่เคยมีท่ีนามาก่อน พ่อของแผลงก็ไม่มีมรดกอะไรท้ิงไว้เลย  และยังกล่าวหาอีกว่าแผลงไปขโมยควายคนอ่ืนมาและ
ได้ฆ่าเจ้าของควายตายไป  พร้อมท้ังได้ตามกํานันตําบลแสนแสบให้มาจับแผลง  แผลงเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกตาเช่ือมโกงก็รู้สึก
เสียใจ และหนีไปจากแสนแสบ  โดยไปอาศัยอยู่ท่ีบริเวณศาลเจ้าขวัญและแม่เรียมเขตรอยต่อของบางกะปิกับแสนแสบ  
ต่อมาเกิดเหตุการณ์ท่ีควายอ้ายหลักซึ่งเป็นควายท่ีแผลงไปซื้อมาจากหนองจอกไปขวิดตาเช่ือมจนเสียชีวิต  แผลงจึงกลับไป
บ้านท่ีแสนแสบและได้พบกับช้อยลูกของตาเช่ือม  ในตอนท้ายของเรื่องแผลงได้ฆ่าเทียมซึ่งเป็นคนใส่ร้ายแผลงมาตลอดตาย
และได้กลับไปอยู่บ้านท่ีแสนแสบตามเดิม 

แม้ว่าเนื้อเรื่องของนวนิยายจะเล่าเรื่องความรักของตัวละครและการต่อสู้คดโกงกันของคนในสังคม  แต่ถ้า
วิเคราะห์ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องแสนแสบ  พบว่านวนิยายได้นําเสนอ
ให้เห็นว่าไม่ว่ามนุษย์จะมองธรรมชาติอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ล้วนแต่ต้องหวนกลับไปหาธรรมชาติ โดยสามารถ
วิเคราะห์ได้จากตัวละครเอกของเรื่องท่ีสือ่ความหมายเช่ือมโยงถึงธรรมชาติได้ ดังนี ้

 
แผลง ภาพแทนมนุษย์ท่ีแนบแน่นกับธรรมชาติ 
แผลงเป็นหนุ่มบ้านนอก  มีจิตใจกล้าหาญเป็นนักเลง รักถ่ินฐานบ้านเกิด ใช้ความเป็นนักเลงปกป้องท้องถ่ิน และ

มีความผูกพันกับธรรมชาติอย่างแนบแน่น ดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตในแต่ละวันของแผลงล้วนแต่สัมพันธ์กับธรรมชาติ  ทํามา
หากินอยู่กับธรรมชาติ ดังท่ีนวนิยายได้บรรยายถึงลักษณะของแผลงในตอนต้นเรื่องว่า  

 
 หัวน้ําข้ึนของเดือน 11 กุ้งปลากําลังหลากมากับน้ําใหม่  ข้าวก็ตั้งท้อง  บางแห่งแก่ใกล้เก่ียว  พวกบ้านนาท่ี
ว่างงานก็หาลําไพ่อ่ืน  แต่ผู้ขยันอย่างยอดคือ แผลง ลูกเจ้าท้ายน้ําแสนแสบ  เจ้าหนุ่มท่ีคิดจะหาทรัพย์ในดินสินในน้ํา  ด้วย
บากบั่นมานะ  เพราะมันถือว่าจนไม่เหมือนยังเพ่ือนหนุ่มอ่ืน 
       (ไม้เมืองเดิม, 2544 : 5) 
 

ในตอนท่ีเขาถูกใส่ร้ายจนต้องหนีออกจากตําบลแสนแสบ และไปอาศัยอยู่ท่ีศาลเจ้าพ่อขวัญ เจ้าแม่เรียม ก็ยิ่ง
แสดงให้เห็นว่าชีวิตของเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ  ดังท่ีมีการบรรยายถึงแผลงว่าเขาอาศัยฝากชีวิตไว้กับ
ธรรมชาติ ดังท่ีว่า 

อ้ายคนหนุ่มท่ีอาศัยท้องน้ําและนาเขินแอบแฝงฝากชีวิตอยู่กับธรรมชาติ  
       (ไม้ เมืองเดิม, 2544 : 56) 
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ชวนภาพแทนของความเป็นสมัยใหม่ท่ีเหินห่างจากธรรมชาติ 
นวนิยายได้นําเสนอว่าชวนเป็นลูกชายของตาเช่ือมท่ีไปใช้ชีวิตอยู่ในบางกอกมานาน  จนเขากลายเป็นคน

เมืองกรุงท่ีแต่งตัวทันสมัย รูปร่างหน้าตาดี  และวิถีชีวิตของเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติเลย  ชวนหวนกลับมาบ้าน
เกิดเพราะต้องการท่ีนาเพ่ือนํามาให้คนเช่าและเก็บค่าเช่า  ดังนั้นเมื่อตาเช่ือมวางแผนกําจัดแผลงออกไปจากแสนแสบแล้ว  
ชวนก็มีบทบาทสําคัญแทนแผลง และได้หมั้นกับโปรยคนรักของแผลง  แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ตาเช่ือมถูกควายขวิดตาย  
ชวนก็กลับไปอยู่ในบางกอกเหมือนเดิมและไม่กลับมาท่ีแสนแสบอีกเลย   

นวนิยายได้นําเสนอให้เห็นว่าเมื่อชวนกลับมาในชุมชน  ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวแสนแสบเปลี่ยนแปลงและเริ่มมี
ใจเอนเอียงไปกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ดังท่ีว่า 
 ช่ัวปลายเดือน 12  เจ้าโปรยกับนายชวนก็เป็นคนกันเองแล้วนายชวนก็เป็นผู้นําคนท้ังสาม คือ เจ้าโปรย เจ้าช้อย 
เจ้าเทียมให้เปลี่ยนชีวิตจิตใจจากท่ีหลงหลับอยู่ในสภาพท้องทุ่งนาหันเข้าสู่ความรุ่งเรือง  โดยนาท้ังสามเข้าเยี่ยมกรายใน
พระนครเกือบจะว่าทุกอาทิตย์ตลอดจนแนะนําให้มีเพ่ือนเป็นคนบางกอกอีกหลายคน 
       (ไม้ เมืองเดิม, 2544 : 41) 

หากพิจารณาความเคลื่อนไหวดังกลา่วก็จะเห็นว่าการเข้ามาของชวนเป็นดังการเข้ามาของความเป็นสมัยใหม่  ท่ี
วิถีชีวิตเริ่มจะเหินห่างจากธรรมชาติ  ความเป็นสมัยใหม่ท่ีแฝงไว้ด้วยความงามและการปรุงแต่งให้ดูดีกลายเป็นสิ่งดึงดูดใจ
ให้คนท้องถ่ินให้คล้อยตามช่ืนชมหลงใหล  จนหลายคนพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เปน็คนทันสมัย    

 

โปรย ภาพแทนมนุษย์ท่ีกําลังเหินห่างจากธรรมชาติ    
โปรยเป็นลูกสาวของกํานันแปลกมีท่ีนาอยู่ใกล้กับท่ีนาของแผลงและช้อย  โปรยรักใคร่ชอบพอกับแผลง แต่เมื่อ

แผลงถูกใส่ร้ายจนต้องหนีไปจากแสนแสบ  โปรยจึงยอมรับหมั้นกับชวนลูกชายของตาเช่ือม แม้ว่าจะเคยรักแผลง  แต่เมื่อ
ชวนหนุ่มท่ีไปเรียนและทํางานอยู่บางกอกกลับมาแสนแสบ  พฤติกรรมของโปรยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป  ให้ความสนิทสนม
กับชวน  และได้ไปเท่ียวบางกอกกับชวนบ่อยครั้งก็ทําให้หัวใจของหญิงสาวเริ่มคล้อยตามและแปลกแยกกับธรรมชาติ ดัง
ท่ีว่า 
 เมื่อพบมากเห็นมาก คนท้ังสามก็ทะยานใจท่ีจะให้เจริญเท่าท่ีพบเห็นแล้วก็พากันเคลิบเคลิ้มไป  ว่าเขามิใช่ลูก
แสนแสบ  แม้แต่อ้ายคนเคราะห์ร้ายท่ีมันหายหน้าไปซื้อควายเมื่อ 2-3 เดือน ก็เกือบจะพากันลืมว่าช่ืออ้ายแผลง  
       (ไม้  เมืองเดิม, 2544 : 41) 
 ความเห่อสมัยใหม่ของโปรย  ทําให้โปรยลืมวิถีชีวิตดัง้เดิม  ลืมการทํางานท่ามกลางธรรมชาติ  ดังเช่น เมื่อมีงาน
ลงแขกเก่ียวข้าวในท่ีนาของตนเอง  โปรยก็แต่งตัวสวยคอยดูแลคนท่ีมาช่วยเก่ียวข้าว แตกต่างจากปีก่อนๆ ท่ีจะลงมือเก่ียว
ข้าวด้วยตัวเองโดยไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย  ดังท่ีว่า  
 และแม่งานท่ีจะเลี้ยงก็คือเจ้าช้อย เจ้าโปรย เจ้าเทียม ซึ่งแต่ก่อนทุกปีเคยสวมงอบ จับเคียวลงมือเอง แต่ปีนี้กลับ
แต่งตัวสวยจนจํากันไม่ได้ว่าเป็นคนบ้านนา 
       (ไม้ เมืองเดิม, 2544: 42) 
 เมื่อแผลงกลับมาท่ีแสนแสบ โปรยก็ยิ่งรู้สึกอายท่ีจะบอกใครว่าแผลงเป็นคนรักของตน  อีกท้ังความเป็นคนบ้าน
นอกของแผลง  พฤตกิรรมและการกระทําของแผลงท่ีแสดงออกต่อหน้าเพ่ือน ๆ ของชวนยิ่งสร้างความอับอายให้กับโปรย
จนไม่อยากจะทักทาย มิหนําซ้ํายังอยากจะให้แผลงลืมตัวเองเลยทีเดียว ดังท่ีว่า 
 ถ้าเจ้าโปรยนั่งหันหลังใจริก ๆ เหมือนจะเป็นลม  ถึงจะไม่เห็นหน้ามันแต่นึกหน้ามันออก  ห่อผ้าบนไหล่และหอก
คร่ําเงินในมือนั่นเคยงามสง่าสมนักเลงบ้านทุ่งเมื่อก่อนแต่แสนจะทุเรศในความป่าเถ่ือนเป็นคนบ้านนอกท่ีสุด  ในครั้งนี้ นึก
ภาวนาขอให้มันพ้นไปจากท่ีน่ีไปเสียโดยเร็วท่ีสุดก่อนท่ีมันจะรู้ว่าเป็นเจ้าและได้เปลี่ยนสภาพตลอดจนการคบหาสมาคมกับ 
ผู้ชายบางกอก 
       (ไม้ เมืองเดิม, 2544 : 46) 
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 จากลักษณะตัวละครเอกของเรื่องเมื่อนํามาเป็นภาพแทนความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้  แผลงเป็นตัวละครท่ีสื่อความหมายแทนความเป็นมนุษย์ท่ีสัมพันธ์แนบแน่นกับธรรมชาติ  
โปรยสื่อความหมายแทนมนุษย์ท่ีกําลังเหินห่างจากธรรมชาติ   ชวนสื่อความหมายแทนความเป็นคนสมัยใหม่เหินห่าง
ธรรมชาติ  สามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของตัวละครท้ังสามท่ีมีต่อธรรมชาติได้ดังนี ้
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในนวนิยายเรื่องแสนแสบ 
 

จากแผนภูมิดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทิศทางของหัวลูกศรแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์
กับธรรมชาติ   โดยเส้นทึบสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  ส่วนเส้นประสื่อความ
หมายถึงลักษณะความสัมพันธ์ในด้านลบและแสดงความรู้สึกท่ีเหินห่างจากธรรมชาติ ดังนั้นเมื่ออธิบายความสัมพันธ์ท่ี
ปรากฏในแผนภูมิข้างต้นจะพบว่า  แผลง เป็นตัวละครท่ีมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างแนบแน่น  เขาไม่รังเกียจท่ีจะมี
วิถีชีวิตอันสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  ดังท่ีวิถีชีวิตประจําวันของเขาล้วนแต่เก่ียวข้องกับความเป็นไปของธรรมชาติ  ส่วน
โปรยเมื่อยังไม่มีชวนหนุ่มจากบางกอกเข้ามาใกล้ชิดก็มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับแผลงและมีวิถีชีวิตท่ีสัมพันธ์กับธรรมชาติด้วย
เช่นกัน  แต่เมื่อชวนเข้ามาโปรยก็เริ่มเปลี่ยนไป  จากท่ีเคยใกล้ชิดกับแผลงก็เริ่มถอยห่าง และแสดงความรู้สึกรังเกียจกับ
สภาพของแผลงท่ีดูบ้านนอก และป่าเถ่ือน ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการถอยห่างจากธรรมชาติ และมีทัศนะคติต่อ
ธรรมชาติในเชิงลบ มองธรรมชาติอย่างเป็นอ่ืน ป่าเถ่ือน  จนกระท่ังเมื่อชวนขอถอนหมั้นก็ทําให้สํานึกได้ว่าคนท่ีรักและ
จริงใจนั่นคือแผลงนั่นเอง ซึ่งอาจตีความได้ว่าความทันสมัย ความงามตามแบบสมัยใหม่อาจจะไม่ได้ให้ความมั่นคงและ
ยั่งยืนกับมนุษย์เท่ากับการอยู่กับธรรมชาติ ดังนั้นนวนิยายเรื่องแสนแสบจึงได้กระตุ้นเตือนให้สังคมได้ตระหนักว่าใน
ช่วงเวลาท่ีสังคมกําลังจะเปลี่ยนจากวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาธรรมชาติเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ท่ีเริ่มจะถอยห่างจากธรรมชาติ
อาจจะไม่ได้มีความมั่นคงและส่งผลดีกับมนุษย์เสมอไป ควรจะตระหนักในการมีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิ
 
นวนิยายลูกทุ่ง เสียงเตือนให้สํานึกถึงคุณค่าของธรรมชาติ 
 จากลักษณะท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่านวนิยายของไม้ เมืองเดิมท้ังสองเรื่องต่างก็แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติออกมาในหลายลักษณะท้ังในแบบท่ีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลนืและ
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และแบบท่ีเหินห่างจากธรรมชาติ  ดังท่ีนวนิยายท้ังสองเรื่องได้นําเสนอให้เห็นจากลักษณะของ
ตัวละครท้ังสามกลุ่ม คือกลุ่มท่ียังยึดมั่นอยู่กับธรรมชาติ กลุ่มท่ีเริ่มลังเลกับความเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึน และกลุ่มท่ี
ไม่ได้สนใจสังคมดั้งเดิมอีก  นวนิยายได้พยายามนําเสนอให้เห็นว่าไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็อย่าละเลย
รากเหง้าของสังคมไทยท่ีมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ พร้อมท้ังย้ําให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติ  เพราะวิถี

แผลง 

ธรรมชาต ิ

ชวน 

โปรย 
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ชีวิตของคนไทยก็พ่ึงพาธรรมชาติมาอย่างยาวนาน  ดังท่ีจะพบความสัมพันธ์ของคนไทยกับธรรมชาติในหลาย ๆ ด้วย
ด้วยกัน ท้ังในด้านความเช่ือดังเดิมท่ีคนไทยความเคารพยําเกรงต่อพลังอํานาจของธรรมชาติ เช่น มีความเช่ือกันว่าในป่ามีผี
ป่ารักษา  ต้นไม้ก็มีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ ดังท่ี เสฐียรโกเศศ (2503 : 302)  กล่าวว่า คนไทยจะแสดงความเคารพต่อผีหรือ
เทวดาผู้รักษาต้นไม้  คนไทยมีความเช่ือว่าต้นไม้ใหญ่ในป่าเป็นท่ีอยู่ของผีสางเทวดา ท่ีเรียกกันว่ารุกขเทวดาหรือนางไม้   
ถ้าใครไปตัดโค่นต้นไม้ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของท่าน  ก็อาจลงโทษแก่ผู้โค่นให้เป็นได้ต่าง ๆ เหตุน้ีถ้ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ ก็ไม่มีใครกล้า
โค่นกล้าตัด 
 แม้แต่ในด้านศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธก็มีคําสอนท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน
ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกัน ดังท่ีพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543 : 20 – 22) ได้กล่าวว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จะเน้นย้ําเรื่องระบบการพ่ึงพาอาศัยกัน มีความรู้สึกท่ีดีงามต่อกันระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์  และมนุษย์ต่อพืชและสัตว์
ท้ังหลาย  ความรู้สึกท่ีดีงามอย่างหนึ่งได้แก่ คุณธรรมท่ีเรียกว่า ความกตัญญู ความกตัญญูนี้ไม่ใช่มีเฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกัน
เท่านั้น แต่ให้มีแม้แต่ต่อสัตว์และพืชท้ังหลาย นอกจากความรู้สึกระลึกถึงกันและกัน  หรือระลึกในคุณค่าของกันและกัน
แล้ว  ก็คือความรู้สึกท่ีมองพืชและสัตว์ท้ังหลายด้วยเมตตาจิต หมายถึง การมองว่าสรรพสัตว์เป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวว่านวนิยายท้ังสองเรื่องของไม้ เมืองเดิม เป็นสื่อประเภทหนึ่งท่ีได้นําเสนอแนวคิดให้ผู้อ่านได้
ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติมาตั้งแต่ยุคก่อนท่ีสังคมจะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของการพัฒนา และตื่นตัว
สนใจเรื่องธรรมชาติ  ดังท่ีจะเห็นได้ว่าเมื่อสังคมเริ่มรับความเป็นสมัยใหม่มากข้ึน และดูเหมือนว่าผู้คนต่างก็เริ่มถอยห่าง
จากธรรมชาติ  โดยเฉพาะในช่วงหลัง พ.ศ. 2504 ท่ีประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเทศไทย
ก็มีการปรับตัวในหลายด้าน  สภาพของสังคมก็มีความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมก็เริ่มเหินห่างจากธรรมชาติ 
ดังท่ีศรีศักร  วัลลิโภดม (397 -398) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า ในสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยุคเริ่มต้น
ของกระบวนการนําประเทศให้ทันสมัย(modernization) เป็นสมัยท่ีมีการสร้างระบบคมนาคมและการขยายตัวของ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรมไปตามท้องถ่ินในภูมิภาคต่างๆ   โดยเฉพาะทําให้คนในชนบทละท้ิงชีวิตและอาชีพอย่าง
พอเพียงแต่เดิม เข้ามาหางานทําในเมือง  หรือประกอบอาชีพเพ่ือเศรษฐกิจแบบเงินตรามากข้ึน    ความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวก็ทําให้สภาพสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดน้อยลง  การ
อพยพย้ายถ่ินฐาน และความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็ปรากฏมาจนถึงยุคปัจจุบัน   
 
สรุป 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านวนิยายไทยมีแนวคิดท่ีก้าวหน้าดังท่ีได้นําเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะท่ีว่ามนุษย์ควรมีความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติ เพราะถ้าพิจารณา

จากบริบทของสังคมในช่วงเวลานั้นความตื่นตัวหรือความสนใจท่ีมีต่อธรรมชาติน้ีจะไม่ได้เป็นกระแสท่ีผู้คนในยุคดังกล่าวให้

ความสําคัญ  เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับกระแสของผู้คนในยุคปัจจุบันท่ี

ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  แต่นวนิยายท้ังสองเรื่องของไม้ เมืองเดิมนี้เป็นเหมือนเสียง

เตือนในยุคแรก ๆ ของนวนิยายไทยให้ผู้คนในสังคมไดต้ระหนักในคุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติ   
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โน : ความหมายใต้หน้ากาก 

Nō : The Meaning behind the Mask 
 

อาจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ ์
 

อาจารย์ประจํา ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
บทคัดย่อ 

 ละครโน (Nō, 能) เป็นศิลปะการแสดงโบราณของญี่ปุ่นโดยในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 นักแสดงและนักเขียนบท

ละครโนสองพ่อลูกคือ คันอามิโมโตคิโย ( Kan'ami Motokiyo, 観阿弥清次,  1333 – มิถุนายน 8, 1384) และเซอามิโม

โตคิโย (Zeami Motokiyo, 世阿弥元清, 1363 – 1443)  ได้ขัดเกลาและวางรากฐานศิลปะการแสดงนี้จนกลายเป็นการ
แสดงการร่ายรําช้ันสูงประกอบการขับร้องและดนตรีท่ีสมบูรณ์แบบจนถึงปัจจุบัน  

 ละครโน (Nō, 能)ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกช้ินเอกด้านมุขปาฐะหรือท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 
(Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี 2001 

 บทความนี้มุ่งศึกษาละครโน (Nō, 能)ผ่านกระบวนการคิดการมองโลกชีวิต และสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดงซึ่ง

แฝงไปด้วยปรัชญาท่ีลึกซึ้ง การเข้าใจละครโน (Nō, 能) จะนําพาไปสู่ความสงบและความบริสุทธ์ิแห่งจิตใจท้ังในส่วนของผู้
แสดงและผู้ชม อีกท้ังจะทําให้เกิดความเข้าใจในวิถีปฏิบัติและความเป็นอัตลักษณ์ของชนชาติญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นประเทศท่ีมี
ความสําคัญมากอีกประเทศหนึ่งในเอเชีย 

คําสําคัญ:  ศิลปะการแสดง, ละครโน(Nō, 能), สุนทรียภาพ 
 
Abstract 

 Noh ( Nō,能) is Japanese traditional theatre. During 14-15 Century, Kan'ami Motokiyo (観阿弥清

次  1333 – June 8, 1384) and his son Zeami Motokiyo (世阿弥元清 c. 1363 – c. 1443)had brought Noh 
to essentially dance/movement; included both music and songs, which its present-day form. 
 Noh have been proclaimed in Intangible Cultural Heritage list as a Masterpiece of Oral and 
IntangibleHeritage of Humanity by UNESCO in 2001. 
 This Article is focus on the methods, the ideal and the meaningful of life and the 
philosophythrough the traditional theatre. The understanding of Noh Theatre will bring to peacefulness and 
enlightenment (both performers and audiences); also to understand the Japanese way of life and identity. 
Keywords: Performance, No Theatre, Aesthetics 
 
บทนํา 

 ศิลปะการละครโน (Nō, 能) หรือ โนกากุ (Nōgaku, 能楽) ศิลปะการแสดงช้ันสูงของญี่ปุ่นท่ีได้ถูกพัฒนา
มาจากพิธีกรรมทางศาสนาชินโต และศาสนาพุทธ   โดยในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 สมัยมุโระมะชิ  (Muromachi-jidai, 

室町時代) ภายใต้การปกครองของราชวงศ์อาชิคากะ(足利幕府, Ashikaga bakufu)  ในรัชสมัยของโชกุนอา

ชิคากะ โยชิมิสุ (Ashikaga Yoshimitsu, 足利義満, 1358 –1408)  ผู้พัฒนาละครโน คือ คันอามิ โมโตคิโย 

(Kan'ami Motokiyo, 観阿弥清次, 1333 – มิถุนายน 8, 1384) และเซอามิโมโตคิโย (Zeami Motokiyo, 世
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阿弥元清, 1363 – 1443) นักแสดงและนักเขียนบทละครโนสองพ่อลูก ได้ขัดเกลาและวางรากฐานศิลปะการแสดง
นี้จนกลายเป็นการแสดงการร่ายรําช้ันสูงประกอบการขับร้องและดนตรีท่ีสมบูรณ์แบบจนถึงปัจจุบัน   

 ศิลปะการละครโน (Nō, 能)ได้รับการประกาศให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกช้ินเอกด้านมุขปาฐะหรือท่ีจับต้อง
ไม่ได้ของมนุษยชาติ (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) ในปี 2001 จากองค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
 

ศิลปะการละครโน (Nō, 能) 
 1.   รูปแบบการแสดง (Form) 

 รูปแบบการแสดงละครโน (Nō, 能)  มีประเด็นสําคญัอยู่ท่ีการร่ายรํา (Nakamura : 1971)  โดยมบีทร้อง
และดนตรีประกอบ  และมีเรื่องราว บทเจรจา ตลอดจนท่าทางต่างๆท่ีกําหนดไว้อย่างชัดเจนเพ่ือช่วยทําให้การแสดงนั้นมี
ความน่าสนใจและถูกต้องตามระเบียบหรือขนบการแสดงท่ีเคร่งครดัท่ีไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรือผดิพลาดได้แม้แต่นิด
เดียว 
 
 ข้ันตอนในการแสดงละครโน   

  1.1   นักดนตรีหรือ ฮายาชิ (Hayashi, 囃子) เดินเข้าสู่เวทีผ่านทางสะพานไม้ทางด้านซ้ายของเวที ท่ีช่ือว่า 
ฮาชิกาการิ (Hashigagari) มาสู่เวทีตรงกลาง โดยจะนั่งลงเป็นแถวตามตําแหน่งของเครื่องดนตรี  

  1.2   คอรัสหรือจิอุทาอิ (Jiutai, 地謡) หรือนักร้องหมู่ (Chorus) จะเดินเข้าสู่เวทีทางประตูเล็กๆทาง
ด้านขวาของเวทีท่ีกําหนดไว้  โดยนั่งเรียงเป็นสองแถวหน้ากระดาน 
  1.3   เสียงขลุ่ยบรรเลงนําตามด้วยเสียงกลอง   
 ม่านทางปลายสะพานไม้ทางซ้ายของเวที ท่ีช่ือว่า ฮาชิกาการิ (Hachigagari) จะถูกเปิดข้ึนตัวละครรองหรือวากิ

จะปรากฏตัวข้ึนพร้อมท้ังแนะนําตนเอง จิอุทาอิ (Jiutai, 地謡) หรือนักร้องหมู่ (Chorus) และวากิจะผลัดกันอธิบาย
เรื่องราวอย่างสั้นๆ 

  1.4   ตัวละครหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) จะปรากฏตัวข้ึนและเริ่มแสดง 

โดยปกติ ตัวละครหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) จะสวมหน้ากากไม้เนื้อเรื่องจะเก่ียวกับเทพเจ้าลงมาโปรด
สัตว์ชีวิตหลังความตายท่ีทุกข์ทรมานของนักรบเรื่องความเศร้าเพราะการสูญเสียความรักของวิญญาณหญิงสาว ดังนั้น 
บทบาทท่ีนักแสดงหลักหรือชิเตะเล่นจะเป็นเทพเจ้า ปีศาจ วิญญาณ หรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์เป็นต้น 

 การแสดงละครโน (Nō, 能) เป็นรูปแบบศิลปะช้ันสูงของญี่ปุ่น มีลักษณะและวิธีการแสดงท่ีชัดเจน โดย

เป็นไปตามข้อบังคับท่ีถูกกําหนดไว้โดยคันอามิ โมโตคิโย (Kan'ami Motokiyo, 観阿弥清次, 1333 – มิถุนายน 

8, 1384) และเซอามิโมโตคิโย (Zeami Motokiyo, 世阿弥元清, 1363 – 1443)  อันเป็นการแสดงท่ีมีรูปแบบ
ตามท่ีกําหนดไว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์ใหม่ได้ ท้ังนี้การแสดงในรูปแบบนี้เน้นให้ผู้ชมเข้าถึงการตระหนักรู้
ถึงสภาวะท่ีแท้จริงต่างๆของมนุษย์โลกท่ีถูกกระทบโดยบริบทภายนอก  ความนิ่งและสงบของตัวละครมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นําความสงบและสุนทรียภาพไปสู่ผู้ชมและนําพาผู้ชมไปสู่ความบริสุทธ์ิแห่งจิตใจ   
 บทละครมีเนื้อเรื่องค่อนข้างยาว  จึงมักจะเล่นเป็นตอนๆติดต่อกันไป  ซึ่งผู้ชมจะสามารถเลือกเข้าชมเวลา
ใดก็ได้  ดังนั้นเพ่ือเป็นความบันเทิงและเพ่ือให้ผู้ชมได้ผ่อนคลายในระหว่างช่วงพักการแสดงจึงมีการแสดงละครตลกสั้นๆ 
ท่ีเรียกว่า ละครเคียวเง็น เพ่ือสลับฉาก  
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 2. ตัวละคร (Character) 

 ในศิลปะการแสดงโน (Nō, 能)ตวัละครจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  ดังต่อไปนี ้

 2.1 ตัวละครหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) 

 ในการแสดงนักแสดงหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) มักจะปรากฏตัวในรูปแบบของมนุษย์
และกลายเป็นปีศาจหรือวิญญาณ  

 2.1.1 ผู้ตดิตามตัวละครหลัก หรือ ชิเตะซึเระ (Shitetsure, 仕手連れ, シテヅレ)  

 2.1.2 โคเค็ง (Kōken 後見) ทําหน้าท่ีส่งและรับอุปกรณ์การแสดงให้แก่ตวัละครละครหลักหรือชิเตะ 

(Shite, 仕手, シテ)ซึ่งจะมตีั้งแต่ 1-3 คน 

 2.1.3 คอรัสหรือจิอุทาอิ(Jiutai, 地謡) โดยปกติ จะมตีั้งแต่ 6 - 8 คน 

 2.2 ตัวละครรองหรือวากิ (Waki, 脇, ワキ) 

 2.2.1 ผู้ตดิตามตัวละครรองหรือวากิ (Wakitsure, 脇連れ, ワキヅレ) 

 2.3 นักดนตรี หรือ ฮายาชิ (Hayashi, 囃子) 

  ในศิลปะการแสดงโน (Nō, 能) จะใช้เครื่องดนตรี 4 ประเภทได้แก่ ขลุ่ย (Flute, 笛) กลองหนีบ

สีข้าง (Hip Drum, ōtsuzumi, 大鼓) กลองเทินไหล่ (kotsuzumi, 小鼓)กลองตั้งบนขาตั้ง (Stick Drum, Taiko,  

太鼓) 

 2.4 ผู้แสดงละครเคียวเง็น (Kyogen, 狂言) 

 ผู้แสดงละครเคียวเง็นหรือละครสลับฉากโดยจะเล่นสลับฉากับละครโน(Nō, 能)  เป็นละครตลกสั้นๆเพ่ือสร้าง
ความบันเทิงให้แก่ผู้ชม 
 3. บทละคร (Plays) 
 บทละครโนท่ีปรากฎอยู่ในปัจจุบันมีประมาณ 1,700 เรื่อง  สามารถแบ่งออกตามแนวความคิดหลัก (Plot) 
ออกเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี ้

  3.1 คามิโมะโนะ (Kami Mono, 神物) หรือ วากิโนะ (Waki No,脇能) 

ตัวละครหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) จะปรากฏตัวเปน็มนุษย์ในช่วงแรก และกลายเป็นวิญญาณหรือปีศาจ
เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ 

  3.2 ชูระโมะโนะ (Shura Mono 修羅物) หรือ อะชูระโนะ (Ashura Nō 阿修羅能)  

เรื่องราวของนักรบ  ซึ่งตัวละครหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) จะปรากฏตัวเป็นเป็นนักรบในช่วงแรก และ
ตามด้วยเรื่องราวในสนามรบและชีวิตหลังความตาย 

  3.3 คัทซูระโมโนะ (Katsura Mono, 鬘物) หรือ ออนนา โมโนะ(Onna Mono, 女物) 

ตัวละครหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) จะปรากฏตัวเปน็ผู้หญิง  โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงความงดงามของ
การร้องเพลงและการร่ายรํา 
  3.4 บทละครเบ็ดเตล็ด 94 เรื่องซึง่จัดเป็นบทละครท่ีไม่สามารถเข้าหมวดหมู่ใดได ้

  3.5 คิริน โนะ (Kiri Nō,切り能)  หรือ โอนิ โมะโนะ  (Oni Mono, 鬼物) 

 ตัวละครหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) จะปรากฏตัวในรูปแบบวิญญาณ ปีศาจ  โดยจะสวมเสื้อผ้า
สีสันฉูดฉาดและสดใส 
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 4. อารมณ์ในการแสดงออก (Mood) 

 4.1 มูเจน โนะ (Mugen Nō, 夢幻能) 
อารมณ์ของวิญญาณ ปีศาจ เทพเจ้า  ท่ีดูศักดิ์สิทธ์ิ  น่าเกรงขาม มีการตัดฉากสลับไปมา 

 4.2 เจนซา โนะ(Genzai Nō, 現在能) 
  ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันเช่น อารมณร์ัก โลภ โกรธ หลง ต่างๆ การแสดงออกทางอารมณต์่างๆ
นั้นจะเป็นการแสดงออกด้วยกิริยาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น การเคลือ่นไหวพัดเพียง 1 ซม.  ท้ังนี้ ผู้แสดงต้องพยายาม
อย่างยิ่งยวดในการรักษาระดับการเคลื่อนไหวต่างๆให้ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดมิ  มิฉะนั้นผู้ชมจะไมเ่ห็นการแสดงออก
ทางอารมณ์ท่ีนําเสนอ  อีกท้ังผู้ชมเองก็ต้องมีสมาธิแน่น่ิงจดจ่อเพ่ือให้เห็นการเคลื่อนไหวของตัวละคร  
 5. รูปแบบ (Style) 

               5.1 จิกิ โนะ (Geki Nō, 劇能) 
 ละครท่ีเน้นเรื่องราว โครงเรื่อง  และการกระทําต่างๆเช่น  บทละครเรื่อง Ukon  เน้นการโต้ตอบบทกวีของ
เทพธิดาซากุระและนักบวชหนุม่  และเมื่อการจากลามาถึง  ตัวละครจึงต้องอดทนอดกลั้นต่อความเศร้าโศกเสียใจกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและพึงรูเ้ท่าทันอารมณ์ของตนเอง  โดยมุ่งเน้นการนําเสนอให้เห็นถึงความหมายของการกระทําและ
ความเข้าใจในตนเอง 

 5.2 ฟูระยโุนะ  (Furyū Nō, 風流能) 
 การร่ายรําท่ีเน้นให้เห็นความงามทางสุนทรียศาสตร์ของการใช้ท่าทางและการร้องเพลงเช่นการเคลื่อนตัว (เดิน 
ว่ิง หมุนตัว) โดยการรักษาระดับสงูต่ํา  การเคลื่อนไหวหน้าและพัดตามบทบาทต่างๆ  อีกท้ังการรักษาจังหวะการร้อง
เพลงท่ีเลียนแบบเสยีงสวดโดยมุ่งเน้นให้ผู้ชมช่ืนชมในความงามของบทเพลงมากกว่าลีกลาของตัวโน้ต  กลวิธีเหล่านีล้้วน
ต้องการนําพาผู้ชมไปสู่ความสงบแห่งจิตใจ 
 

องค์ประกอบทางการแสดง(Performance Elements) 
เวที 

 
ภาพท่ี 1 เวที 
ท่ีมา : http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/stage/stage_l.html (2013) 

 

 เวทีสําหรับการแสดงโน  มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6*6 เมตร  มีเสามุมละต้น  สูงประมาณ 3 ฟุตจากพ้ืนท่ี
คนดูนั่ง  พ้ืนบนเวทีและหลังคาทําด้วยไม้สนญี่ปุ่น  ทางด้านซ้ายของเวทีจะมีสะพานไม้หรือทางเดินไม้ต่อเฉียงออกไป  
สะพานไม้หรือทางเดินไม้นี้ เรียกว่า ฮาชิกาการิ (Hachigagari)  ท่ีปลายทางเดินจะมีม่านเปิดออกเพ่ือไปยังห้องแต่งตัว
นักแสดง 
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 ผนังด้านหลังเวทีเป็นภาพวาดฉากต้นสน  ส่วนท่ีเหลือด้านข้างและด้านหน้าจะเปิดโล่ง  ผู้ชมเห็นการแสดงได้ 3 
ด้าน  
 ด้านล่างของเวทีจะมีการโรยกรวดก้อนใหญ่ไว้เพ่ือให้สะท้อนแสงรับหน้านักแสดงตามแบบดั้งเดิม 
 ใต้เวทีจะมีการซ่อนโอ่งไว้  เมื่อนักแสดงกระทืบเท้าก็จะเกิดเสียงดังกังวาน 
 ลักษณะเฉพาะคือจะไม่มีการก้ันม่านระหว่างนักแสดงและผู้ชม  ไม่มีการใช้สปอตไลน์ หรือเทคนิคแสงใดๆ
นอกจากแสงไฟธรรมชาติ/ไฟนีออน  ไม่มีการใช้เทคนิคเสียงเข้าช่วยและไม่มีการใช้ฉากบรรยายท้องเรื่องแต่จะบรรยาย
โดยใช้บทพูดหรือร้องจากนักแสดงหรือนักร้องหมู ่

 
เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย(Costume) 

 
ภาพท่ี 2 เครื่องแต่งกาย 
ท่ีมา: มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, 2556 

 

 ศิลปะการละครโน (Nō, 能) จะใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท่ีหรูหรา สวยงาม  นักแสดงหลักหรือชิเตะ(Shite, 

仕手, シテ) จะสวมหน้ากากท่ีแตกต่างกันออกไปตามเนื้อเรื่องตามลักษณะตัวละครเช่น หญิงสาว ปีศาจ หรือคน
แก่ 

 นักดนตรี หรือ ฮายาชิ (Hayashi, 囃子) และ นักร้องหมู่ (Chorus) หรือจิอุทาอิ (Jiutai, 地謡) จะสวม
กิโมโนสีดํา ใส่กางเกงท่ีเรียกว่า ฮากามะ (Hagama) โดยมีการปักตราสัญลักษณ์ของตระกูลท่ีเสื้อบางครั้งจะใส่เครื่องแต่ง
กายท่ีเรียกว่า คามิชิโมะ (Kami-Shimo) โดยจะสวมกางเกงฮากามะ (Hagama) และเสื้อกิโมโนท่ีมีช่วงไหล่กว้างกว่าปกต ิ
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หน้ากาก(No Mask, 能面) 

 
ภาพท่ี 3 หน้ากาก 
ท่ีมา: มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, 2556 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4 หน้ากาก (รวม) 
ท่ีมา: http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/noh_mask/noh_maskokina.html (2013) 

 

 หน้ากากโนแกะจากไม้สนญี่ปุ่นท่ีเรียกว่า ฮิโนกิ (Hinoki,檜)โดยนํามาลงสีให้สวยงาม 

โดยปกติตัวละครหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) จะสวมหน้ากากซึ่งมีบ้างเหมือนกันในบางบทละครระบุให้

ผู้ติดตามตัวละครหลัก หรือ ชิเตะซึเระ (Shitetsure, 仕手連れ, シテヅレ)สวมหน้ากาก  นอกจากนี้ยังมี
หน้ากากท่ีเน้นให้เห็นเพศและวัยต่างๆอีกด้วย   
 หน้ากากในการแสดงละครโนจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ เช่น เศร้า กลัว ร่าเริง  โดยอาศัย
องค์ประกอบของแสงและเงาเข้ามาช่วย 
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 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า หน้ากากท่ีหายากและมีคณุค่ามากมักจะไม่ได้ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่จะถูกเก็บรักษาไว้
ตามสายตระกูลต่างๆ และน้อยมากท่ีจะนําออกมาจัดแสดงในโอกาสต่างๆ 
 
อุปกรณ์ประกอบ (Props) 

 
ภาพท่ี 5  พัด 
ท่ีมา: http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/props/fan.html (2013) 

 

 พัดเป็นอุปกรณ์ประกอบหลักในการแสดงละครโนท่ีเราเห็นจนชินตา 
 นักแสดง จะถือพัดข้ึนบนเวทีและจะเก็บไว้ท่ีผ้าพันเอวหรือโอบิ หรอืนํามาใช้ประกอบการร่ายรําตามลักษณะตัว
ละครต่าง ๆ 

 
ภาพท่ี 6  การร้องเพลง 
ท่ีมา: มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, 2556 

 

 นักดนตรหีรือ ฮายาชิ (Hayashi, 囃子) จะถือพัดข้ึนบนเวทีและจะเก็บไว้ท่ีผ้าพันเอวหรือโอบิ โดยจะนํามา
วางไว้ข้างลําตัวหรือเมื่อนั่งประจําตําแหน่งเรียบร้อยและเริ่มบรรเลงเพลง  

 นักร้องหมู(่Chorus) หรือจิอุทาอิ (Jiutai, 地謡) จะถือพัดข้ึนบนเวทีและจะเก็บไว้ท่ีผ้าพันเอวหรือโอบิโดยจะ
นํามาวางไว้ข้างลําตัวหรือเมื่อนั่งประจําตําแหน่ง และนํามาวางเฉียงลงท่ีพ้ืนเวทีเมื่อเริ่มร้องเพลง 
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กระบวนการคิด  การมองโลกชีวิต และสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 

 
ภาพท่ี 7  การแสดงโน1 
ท่ีมา: มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, 2556 
 
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า  สุนทรียศาสตร์ของญี่ปุ่นนั้นมีรากเหง้ามาจากลัทธิชินโตและพุทธศาสนาดังจะเห็นได้ว่า 
 ลัทธิชินโตเน้นให้เห็นว่า ธรรมชาติมีคุณลักษณะเฉพาะในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีซึ่งเต็มไปด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณ
ความลึกลับ และความงามโดยเหตุนี้ธรรมชาติจึงเป็นสถานท่ีแห่งการประกอบพิธีกรรมซึ่งมนุษย์ปฏิบัติต่อเทพเจ้าและยัง
เก่ียวพันกับกระบวนการทางธรรมชาติ เก่ียวพันกับการแปรเปลี่ยนของฤดูกาลท่ีเราได้ถูกนําเข้าไปพัวพัน 
 ในขณะเดียวกัน  พุทธศาสนาได้ให้ภาพของธรรมชาติ โดยการเน้นถึงเรื่องของ"อนิจจัง"ความไม่คงทนและ
ความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆสรรพสิ่งล้วนเป็นเพียงเรื่องช่ัวคราวและไม่มั่นคง ซึ่งโดยรากฐานแล้วสรรพสิ่งล้วนพ่ึงพาอาศัยกัน
และกันความจริงเป็นเพียงความว่างเปล่าของความมั่นคงและตัวตนท่ีดํารงอยู่อย่างอิสระ 
 ในขนบจารีตญี่ปุ่นสุนทรียภาพคือหนทางหนึ่งของการยอมรับแก่นสารของธรรมชาติเก่ียวกับสิ่งต่างๆและเป็นการ
บ่มเพาะความรู้สึกอ่อนไหว ซึ่งขานรับต่อความลึกซึ้งความละเอียดอ่อนของอารมณ์และจิตใจ(รศ.สมเกียรติ ตั้งมะโน: 
2557) 

 การแสดงละครโน (Nō, 能)  จึงมุ่งความสําคัญท่ีตัวละครหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) ท่ีต้อง
แสดงความรู้สึกจํานนยอมรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  แม้ว่าจะเป็นความทุกข์เพียงใดก็ตาม  ต้องแสดงความอดทนอดกลั้น
ในอาการท่ีเงียบขรึมไม่ตีโพยตีพาย ค่อยๆ สะสมความรู้สึกเศร้าโศกจนถึงขีดสุด โดยท่ีทุกอย่างสามารถควบคุมได้ด้วย

อารมณ์และจิตใจท่ีสงบนิ่ง  สุนทรียภาพท่ีเกิดข้ึนเมื่อตัวละครหลักหรือชิเตะ (Shite, 仕手, シテ) ได้นําพาตัวเอง
และผู้ชมผ่านความเคลื่อนไหวท่ีช้าและสงบนิ่ง  ทําให้เกิดการเข้าสู่สมาธิอีกรูปแบบหนึ่ง  อีกท้ังการเฝ้ามองชีวิตอย่างลุ่ม
ลึกผ่านการกระทําของตัวละคร  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง  การพยายามเข้าใจความเป็น
จริงของธรรมชาติและสรรพสิ่งมากกว่าการพยายามต่อต้าน  ภาวะแห่งการยอมรับความเป็นไปของธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเมื่อ
ถูกย่นย่อมาอยู่บนเวทีการแสดง  จึงนําพาผู้ชมไปสูห่นทางของการเข้าสู่ความสงบและความบริสุทธ์ิแห่งจิตใจ 
 อีกท้ัง ความเข้มงวดในการปฏิบัติตามขนบทางการแสดงท่ียังคงรูปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโดยยังยึดมั่นอยู่กับ
การแสดงท่ีมีความแม่นยําในเรื่องของพ้ืนฐาน (Basic) มากกว่าการพยายามท่ีจะพัฒนา เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง ซึ่งถือ
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เป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดท่ีจะอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงนี้โดยลดทอนการปรุงแต่ง จริต หรือมายาภาพลดทอน
การแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้มากท่ีสุด  โดยคงอยู่กับการเคลื่อนไหวแบบเช่ืองช้าถึงสงบนิ่งท่ีต้องอาศัยลมหายใจเป็นหลัก  
จึงทําให้รูปแบบการแสดงออกมาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังอีกท้ังการพยายามหยุดการปรุงแต่งจิตตามสภาวะต่างๆท่ีเข้า
มากระทบ ยังนําไปสู่ความหลุดพ้นอัน จึงถือเป็นปรัชญาสูงสุดแห่งชาวตะวันออก 
 ศิลปะแห่งการละครโน จึงถูกจัดเป็นเป็นศิลปะช้ันสูง  มุ่งเน้นให้เกิดการเข้าใจกระบวนการคดิ  การมองโลก
ชีวิต และสุนทรยีภาพทางศิลปะการแสดงผ่านรูปแบบของละครเวที  เพ่ือยกระดับจติใจและความเป็นมนุษย์ตลอดจน
นําไปสู่ความเข้าใจในหลักการทางศาสนาอีกกลวิธีหนึ่ง 
 

 
ภาพท่ี 8 การแสดงโน 2 
ท่ีมา: มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, 2556 
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การวิเคราะห์เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา 
A Musical Analysis of Phleng Khamen Phi Kaew Thang Sakwa 
 

บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ 
ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
บทคัดย่อ 

เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา เป็นเพลงไทยยอดนิยมเพลงหนึ่งท่ีดัดแปลงมาจากเพลงเขมรปี่แก้ว 3 ช้ัน ของครูช้อย 
สุนทรวาทิน ซึ่งในสมัยต่อมาได้มีครูดนตรีทําทางสักวาข้ึน 2 ท่านคือ จางวางท่ัว พาทยโกศล และครูมนตรี ตราโมท ท้ัง 2 
ทางมีลักษณะเด่นคือ เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา ของจางวางท่ัว พาทยโกศล มีจุดประสงค์ในการแต่งเพ่ือล้อเลียนกับเพลง
เขมรไทรโยค ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ แนวทางการบรรเลงเพลงเป็นแบบบังคับทางให้บรรเลง
เหมือนกันทุกเครื่องมือ ในขณะท่ีเพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา ของครูมนตรี ตราโมท มีลักษณะเด่นอยู่ท่ีการเพ่ิมจังหวะใน
ท่อนท่ี 2 โดยซ้ํา 2 จังหวะแรกเป็น 2 ครั้ง เพ่ือให้เกิดอรรถรสของเพลงมากข้ึน 
คําสําคัญ :การวิเคราะห์ดนตร,ี เพลงไทยเดิม, เขมรปี่แก้ว ทางสักวา 
 
Abstract 
 Phleng Khamen Phi Kaew Thang Sakwa was popular music is adapted from Khamen Phi Kaew 
Sam chan by KruChoy Soontaravatin which is prototype. Period later, music teachers make Thang 
Sakwa two is Jangvangtua Phattayakosol and KruMontri Tramote. Which two Thang feature is  Phleng 
Khamen Phi Kaew Thang Sakwa of Jangvangtua Phattayakosol composed with imitate Phleng Khamen 
Saiyok of The Prince Narisara Nuvadtiwong and play “Bangkubthang” (The instruments play the same 
melody). While Phleng Khamen Phi Kaew Thang Sakwa of KruMontri Tramote add rhythmic pattern 
section two times because to make the song variable and enjoyable. 
Keywords : Music Analysis, Thai traditional song, Khamen Phi Kaew Thang Sakwa 
 
บทนํา 
 เพลงขับร้องในระยะเริ่มต้นอาจกล่าวได้ว่าเริ่มมาจากเพลงพ้ืนบา้นและเป็นท่ียอมรับโดยการถ่ายทอดทาง 
มุขปาฐะหรือจําต่อ ๆ กันมา มีการพัฒนาท่ีเป็นแบบแผนชัดเจนโดยการนํามาบรรเลงในวัง วัด บ้านขุนนาง จนถึงสามัญชน 
โดยนักดนตรีในสมัยก่อนได้สร้างสรรค์และสืบทอดต่อ ๆ กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเพลงแต่ละประเภทนั้นมี
ความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเพลงในอัตรา 2 ช้ัน 3 ช้ัน นักดนตรีไทยเรียกเพลงขับร้องว่า “เพลงรับร้อง” เพราะใช้ดนตรี
รับการขับร้องหรือการร้องส่งก็เรียกกัน เพราะร้องแล้วส่งให้ดนตรีรับ เพลงประเภทนี้ ได้แก่ เพลงเถา เพลงตับ และเพลง
เกร็ด เพลงเหล่านี้สามารถเลือกและนํามาปรับใช้ได้ในแต่ละโอกาสท่ีเหมาะสม 

การเล่นสักวาก็เป็นการขับร้องชนิดหนึ่งท่ีเป็นการร้องโต้ตอบระหว่างชายกับหญิง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก้ียวพาราสี
จุดเด่นอยู่ท่ีโวหาร การชิงไหวชิงพริบกันและพัฒนาเป็นแบบแผนมาถึงปัจจุบัน ด้วยอิทธิพลบางส่วนทําให้ได้รับการ
ปรับปรุงและนําไปเล่นกันในหมู่ขุนนาง เจ้านายและเช้ือพระวงศ์ ในรูปแบบของการเล่นดอกสร้อย สักวา  อาจกล่าวได้ว่า 
“สักวา” เป็นการละเล่นช้ันสูงท่ีได้รับความนิยมชนิดหนึ่ง ซึ่งมีพัฒนาการมาจากการละเล่นพ้ืนบ้านประเภทเพลงปฏิพากย์ 
(Dialogue Songs) แต่มีการปรับรูปแบบไปตามสถานะของผู้เล่น ในปัจจุบันพบว่ามีการละเล่นอยู่บางโอกาส เรียกว่า 
“การเล่นสักวา” ซึ่งยังคงรูปแบบเอาไว้บางส่วน เช่น การแต่งกลอนสดแล้วมอบหมายให้นักร้องทําหน้าท่ีเปลี่ยนเป็นบท
เพลง ปัจจุบันนิยมใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมบรรเลงรับร้องหรือลําลอง ข้ึนอยู่กับโอกาสจะอํานวย  



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 263 

 

ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีกฎมณเฑียรบาลกําหนดไว้ว่า  
“...ห้ามร้องเพลงเรือ เป่าขลุ่ย เป่าปี่ สีซอ ดีดกระจับปี่ ดีดจะเข้ ตีโทนทับ ในเขตพระราชฐาน...” 
 
จากหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยสมัยอยุธยาใฝ่ใจในศิลปะการดนตรีอย่างมาก ซึ่งบางครัง้ก็มากเกินไป  

จึงเกิดกฎมณเฑียรบาลดังกล่าว  ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานว่าสักวาได้รับอิทธิพลมาจากสมัยกรุงธนบุรี
เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า ผู้ท่ีเล่นสักวาได้ต้องเป็นพวกเจ้านายเท่านั้น เนื่องจากการเล่นสักวาต้องเล่นในเรือประพาส ดังความ
ว่า   
 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ ข้ึนไปรับพระ
แก้วมรกต โดยจัดขบวนเรือพระราชพิธีไปรอรับพระแก้วท่ีท่าเจ้าสนุก ซึ่งเป็นท่าเรือของแม่น้ําป่าสัก มีเรือประพาสร่วมอยู่
ด้วย 4 ลํา เรือประพาสท่ีกล่าวนั้นหมายถึง เรือดอกสร้อยสกัวา มีวรรคหนึ่งกล่าวไว้ว่า “สักวามาพร้อมเรือประพาส”1 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความหมาย พัฒนาการของสักวา ทางสักวาในเพลงไทยเดิม 
 2. เพ่ือวิเคราะห์เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา ในทางท่ีแตกต่างกัน 
 3. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลเพลงและเก็บเป็นหลักฐานสืบไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. รวบรวมข้อมูลเอกสารและโน้ตเพลงเขมรปี่แก้ว ทางต่างๆ 
 2. เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มา 
 3. การจัดกระทําข้อมูล คือเมื่อรวบรวมข้อมูลครบตามหัวข้อท่ีต้องการแล้ว จึงทําการถอดโน้ตท่ีบันทึกเป็นโน้ต
สากลเป็นโน้ตไทยเพ่ือความเข้าใจ 
 4. การนําเสนอข้อมูล คือ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงนําเสนอต่อหน้าสาธารณชน
เป็นข้ันตอนต่อไป 
 

ความหมายและท่ีมาของคําว่า “สักวา สักรวา สักกระวา และศักรวา” 
 หนังสืออักขราภิธานศรับท์ (Dictionary of the Siamese Language) ซึ่ง ดร.แดนบีช แบรดเลย์  
เป็นผู้รวบรวมและจัดพิมพ์ข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2416 ให้ความหมายของคําว่า “สักวา” ไว้ในหน้า 709 ว่า 
“สักระวา เปนคําต้นบทเพลงอย่างหนึ่ง เรียกว่า สักระวานั้น” 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงให้ความหมายของคํานี้ไว้ว่าคํา สักระวา เขา
แปลกันว่า สักว่า  ทีก็จะถูก เห็นถูกท่ีคําโบราณออกเสียงตัวสะกดเสมอ เช่น นกะจิบ นกะจาบ ลูกะดุม เป็นต้น แล้วก็มา
เรียกกันว่า กะดุม 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงแสดงพระดําริเก่ียวกับเรื่องนี้ไว้ในลายพระหัตถ์  
ฉบับลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484   

..สักรวา” นั้น (ช่ือจะมาแต่อะไรไม่ทราบ) ดูคล้ายกับเพลงปรบไก่มาก เป็นต้นแต่ต้องมีคู่โต้และว่ากันด้วยกลอน
สด ร้องลํานําก็อย่างเดียว (แต่เพลงพระทอง) จนจวนเลิกจึงร้องลําต่างๆ เหมือนกัน ผิดกันแต่เพลงปรบไก่ใช้เพลงยาว 
สักรวาใช้เพลงสั้น และสักรวาเล่นเป็นเรื่อง ไม่ด่าว่ากันหยาบคายเหมือนเพลงปรบไก่ ข้อสังเกตมีอีกอย่างหนึ่ง ท่ีเพลงปรบ
ไก่เป็นการเล่นบนบกแทนเพลงเรือฉันใด สักรวาก็เป็นการเล่นบนบกแทนดอกสร้อยทํานองเดียวกัน จึงเห็นว่าสักรวาน่าจะ
มาแต่เพลงปรบไก่และดอกสร้อยน่าจะมาแต่เพลงเรอืทํานองเดียวกัน... 
______________________________________________________________________ 
1รายงานผลการวิจัยเร่ืองเพลงสักวา หน้า 10 
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ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า  กาญจนาคพันธ์ุ) มีความเห็นว่า คํา “สักรวา”น่าจะมาจากทางอ่ืนก็ได ้
คือมีความเห็นว่า 
 

“เพลงเกิดจากลําน้ํา แล้วคลี่คลายวิวัฒนาการผันแปรเปลี่ยนรูปมาโดยลําดับจนกลายเป็นเห่เรือ เรียกว่า ช้าละ
วะเห และสวะเห-่ช้าละวะ ช้าละวาสะวะสะวา คําเหล่านี้ย่อมมีมูลท่ีมาอันเดียวกัน แต่ภาษาแปรรูป ความหมายก็แปรไป 
โดยเฉพาะคําว่า “วา” คําเดียว มักใช้ในภาษาการเล่นขับร้อง เช่น เพลงวา...ภาษาพูดก็มีไปละวา อ้ายเสือเอาวา คําว่า ช้า
ละวาหรือสะวา จึงย่อมเป็นช่ือเพลงเห่ได้ แล้วคํานี้เองก็กลายมาเป็นสักรวา” 

 
 “ในภาษาไทย ว กับ ก ชอบไปด้วยกัน มีคําท่ีแผลงไปจากกัน แต่มีความหมายอย่างเดียวกัน เช่น วง-กง (เป็นวง
เป็นกง) วัก-กวัก  แว่นไว-แกว่นไกว (ขุนแผนผู้แว่นไว) ฯลฯ ว กับ ก ไปด้วยกันเช่นนี้ ช้าละวา เป็น สะละวา และถ้าพูดกัน
ให้เร็วก็เป็น สะระวา หรือ สะวา จึงเป็น สะกระวา หรือ สะกะวา ได้โดยไม่มีปัญหา ท่ีคนโบราณเขาเขียน “สักรวา” เช่นนี้
ย่อมจะมีมูลแท้ทีเดียว” 
 

ในสมัยอยุธยา คําว่า “สักวา” เขียนอย่างไรไม่พบหลักฐาน แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมเล่นสักวากันมาก ตั้งแต่
สมัยรัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองมหานาค มีการให้ว่าสักวากันและเล่นกันเรื่อยมาจนตลอดสมัยรัชกาลท่ี 3 การ
เล่นสักวามาซบเซาในสมัยรัชกาลท่ี 4 เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเล่นละครผู้หญิงได้ ไม่ห้ามดังแต่ก่อน 
บรรดาเจ้านายจึงนิยมไปเล่นปี่พาทย์และละครกันเป็นส่วนมาก ในรัชกาลนี้เขียนว่า “สักกระวา”  ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 
ทรงรื้อฟ้ืนข้ึนมาอีกและเฟ่ืองฟู ถึงขนาดกล่าวกันว่าเป็นยุคท่ีการเล่นสักวาเจริญรุ่งเรืองท่ีสุด  มีท้ังคําว่า  “สักรวา”  และ 
“สักกระวา”  เฉพาะคําว่า “สักรวา” นั้นอาจมีมาแต่เดิม เพราะเมื่อรวมบทสักวาครั้งรัชกาลท่ี 3  ใช้ว่า “สักรวา” ส่วนใน
พจนานุกรม ร.ศ. 120 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ว่า “สักระวา”ล่วงจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 ยังคงใช้คําว่า “สักรวา” และ
ปรากฏคําว่า “ศักรวา” ในบทกลอน  การเล่นสักวายังคงเป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ นิยมเล่นบนบกกันเป็นส่วนใหญ่
และนิยมเล่นในโอกาสพิเศษสําคัญ เช่น การเล่นสักวาในโอกาสวันครบรอบพระชนมายุ 60 พรรษาของพระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) ในสมัยรัชกาลท่ี 8 เป็นต้น  ครั้นเมื่อกรมตํารา กระทรวงธรรมการจัดทําปทานุกรม (ฉบับ
พิมพ์ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2470) ได้เก็บคํา “สักวา” ไว้เพียงคําเดียว พร้อมกับอธิบายถึงท่ีมาว่า “เป็นช่ือลํานําเพลงอย่างหนึ่ง ร้อง
เป็นทํานองโต้ตอบกัน (ตัดมาจากสกวาทหรือสกวาที)”2 
 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1157 ให้ความหมาย “สักวา” ไว้ว่า  

สักวา (สักกะวา) น. ช่ือกลอนแบบหนึ่ง บทหนึ่งมี ๔ คํากลอน ข้ึนต้นด้วยคําว่า “สักวา” และลงท้ายด้วยคํา 
“เอย”  ช่ือลํานําเพลงอย่างหนึ่ง ร้องเป็นทํานองโต้ตอบกัน (โบราณ เขียนเป็น สักระวา ก็มี) จาก โบราณมักเขียนว่า 
“สักรวา  สักระวา” ส่วนปัจจุบันเขียนว่า “สักวา” อย่างไรก็ตามไม่ว่า “สักวา” จะหมายถึงข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
“สักวา” นอกจากจะมีความหมายต่างกันแล้ว ยังเขียนต่างกันไปตามยุคสมัยอีกด้วย เช่น ช่ือของคําประพันธ์ประเภท  
กลอนหรือเป็นช่ือลํานําอย่างหนึ่งก็ตาม กล่าวได้ว่าลักษณะสําคัญท่ีขาดไม่ได้ในการเล่นสักวาคือ “บทสักวา” นั้นนําไปขับ
ร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง ซึ่งก็สอดคล้องกับท่ีหลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) ได้กล่าวถึงสักวาเอาไว้ว่า “ใน
ประเภทของบทร้องนั้นจัดออกเป็น 3 อย่างคือ บทละครอย่าง 1 บทดอกสร้อยอย่าง 1 บทสักรวาอย่าง 1” สักวาจึงน่าจะ
หมายถึงการเล่นทําเพลงอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการร้องลํานําโต้ตอบกันไปมาโดยมีเครื่องประกอบจังหวะ เช่น โทน รํามะนา 
กรับพวง ฉิ่ง 
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เพลงขับร้องในสักวา 
 เพลงขับร้องในสักวา แรกเริ่มมีแต่ “เพลงพระทอง” เพลงเดียวท่ีใช้ร้องส่งเวลา “เล่นเร่ือง” หรือเล่นสักวาตาม
เนื้อเรื่องท่ีกําหนด แต่ต่อมามีเพลงอ่ืนๆ เพ่ิมเติมข้ึนมาในการร้องส่งอีกเป็นจํานวนมาก จากหลักฐานบทสักวาเท่าท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ บทสักวาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดได้แก่บทสักวาเรื่องอิเหนาท่ีเล่นในสมัยรัชกาลท่ี 3 ตอนไปใช้บนและตอนนางจินตะหรา มี
เพียงตัวบทสักวาซึ่งไม่ปรากฏทํานองเพลง ทํานองเพลงท่ีใช้ร้องส่งวงสักวาเพ่ิงปรากฏใน “บทสักรวาสําหรับร้องลํานํา
ต่างๆ” ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพลงเหล่านี้ได้แก่ พระทองหวน  เทพ
บรรทม พระยาโศก สร้อยมยุรา คลื่นฟัดฝั่ง จีนแสโศกา มาลีหวน อาเฮีย ฯลฯ ต่อมาเริ่มมีการใช้เพลงในอัตรา 2 ช้ันและ
ช้ันเดียวแทนท่ีจะใช้เพลงพระทองในอัตรา 3 ช้ัน เพลงเดียวอย่างท่ีเคยเป็นมา ท้ังนี้เป็นผลมาจากวิธีการเล่นสักวา
เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคยบอกสักวาให้ทันร้อง มาเป็นแต่งสักวาให้จบบทเสียก่อนจึงค่อยส่งบทให้นักร้องร้องส่งรวดเดียวจบ 
เป็นโอกาสให้นักร้องสามารถเลือกเพลงท่ีมีลีลาจังหวะและทํานองสอดคล้องกับเนื้อความท่ีปรากฏในบทสักวา ด้วยเหตุน้ีจึง
มีทํานองเพลงมากมายท่ีใช้ในการเล่นสักวา 
 

ในหนังสือ ประชุมบทสักรวาเล่นถวายในรัชกาลท่ี 5 กล่าวถึงเพลงท่ีใช้ในการเล่นสักวาเอาไว้ว่า “ลําท่ีร้องสกัวา
นั้น เมื่อเล่นเรื่อง ร้องลําพระทองลําเดียวทุกวง ต่อจวนเลิกจึงร้องลําอ่ืนส่งวงละลําสองลําแล้วก็เลิก” 
จากข้อความข้างต้นนี้บอกให้ทราบว่าแต่เดิม “ลํา” หรือ “ทํานองเพลง” ที่ใช้ประกอบการเล่นสักวานั้นมีอยู่เพลงเดียวคือ เพลงพระทอง  
หรือ  ลําพระทอง  ดังปรากฏชื่อเพลงนี้ในบทสักวาที่เล่นถวายในสมัยรัชกาลที่ 3 ว่า “บัดนี้มีงานการฉลองให้ต้นบทนั้นร้อง “พระทอง” ถวาย 
สักวาทุกวงจะต้องร้องเพลงนี้ ต่อเมื่อจวนจะเลิกจึงจะร้องเพลงอื่นหรือลําอื่นวงละเพลงสองเพลงแล้วก็เลิก ที่กําหนดให้ร้องเพลงพระทองนั้น
เป็นเพราะว่าการเลน่สักวาในสมัยก่อนเป็นการว่ากลอนสดทีละวรรค แล้วนักร้องก็จะร้องวรรคนั้นด้วยทํานองพระทอง ซ่ึงเป็นเพลงอัตรา 3 ชั้น
ที่มีทํานองช้าและยืดยาวกลับไปกลับมา ที่ว่าร้องกลับไปกลับมาก็เพราะ “เมื่อต้นเสียงร้องจบไปแต่ละคํากลอน ลูกคู่ยังร้องซํ้าด้วยบทนั้นอีกคร้ัง

หนึ่ง ทุกๆ คํากลอน ทําให้ผู้แต่งมีเวลาไตร่ตรองคิดประพันธ์ได้อย่างถี่ถ้วน” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แต่งหรือผู้บอกสักวามีเวลาคิดกลอนได้
ทันร้อง นั้นนอกจากมีประโยชน์ต่อผู้ท่ีกําลังบอกสักวาอยู่จะได้มีเวลาคิดกลอนวรรคต่อไปได้ทันแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อผู้
บอกสักวาวงอ่ืนด้วย 

...การร้องซ้ําทําให้วงต่างๆ ท่ีลอยลําเรืออยู่ได้ยินถนัดชัดเจน กวีแต่ละคนจะได้จดลงกระดานชนวนได้ทันเป็นการ
ทบทวน สําหรับแต่งตอบได้ถูกต้องตามท่ีวงอ่ืนๆ ได้บอกสักวาไปแล้ว...เมื่อเล่นสักรวาโดยร้องด้วยทํานองพระทองให้เป็น
การบูชาครูเสีย 1 จบ ประมาณ 5 นาที พอถึงเท่ียวท่ี 2 ท่านก็ร้องทํานองพระทองอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้เรียกว่า  
“พระทองหวน” กล่าวคือ เมื่อเริ่มร้องเพลงพระทองไปได้จบจังหวะหน้าทับพระทองแล้ว ท่านก็ให้คนขับหวนไปร้องเป็น
ทํานองพัดชา ลีลากระทุ่ม สระบุหรงหรือคําหวาน สุดแต่จะเหมาะกับบทสักรวาของเรื่องใด การร้องทํานองเช่นกล่าวนี้
เรียกว่า “พระทองหวน” ขณะท่ีคนร้องกําลังร้องอยู่นั้น คนตีโทนรํามะนา (ทับ) ก็ตีประกอบจังหวะการร้องเรื่อยไป ตาม
ตํานานสักรวาเรียกว่า “หน้าทับ” คนกรับตีกรับประกอบ... 

สักวาท่ีใช้ร้องลําพระทองเพลงเดียวท่ีใช้ในบทไหว้ครูและบทโต้ตอบกัน เพลงในสมัยต่อๆ มาจึงได้รับอิทธิพลมา
จากการเล่นดอกสร้อยสักวา ดังเช่นเพลงพระทอง ซึ่งเป็นเพลงท่ีใช้เล่นในวงสักวา บทเพลงเหล่านี้ได้รับอิทธิพลและแนวคิด
ในการดําเนินทํานองเพลงคล้ายการร้องเล่นดอกสร้อยสักวา ซึ่งในบทเพลงจะมีการถาม-ตอบกัน ดังท่ีเรียกเป็นศัพท์ทาง
ดนตรีว่า “วรรคถาม วรรคตอบ” เป็นการเลยีนแบบการร้องเล่นดอกสร้อยสักวาท่ีฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะร้องโต้ตอบกัน
ไปมาตัวอย่างทํานองเพลงพระทอง  ซึ่งผู้เขียนคัดลอกโน้ตมาจากหนังสือมโหรีวิจักษณ์ ของ รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์   
อรุณรัตน์ หน้า 115 
 
 
___________________________________________________________________________ 
2“สักกระวา” ศิลปวัฒนธรรม 21, 2 (ธนัวาคม)หน้า 112 - 113. 
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- ซ - ซ - ล - ร ฺ - ทฺ - ร ฺ - ม - ซ - รฺ - ซ - ล - ท - ล - ท - รํ  - ล 

- - - - - ซ - ล - ท - ล - ท ท ท - - - - - ซ - ล - ท - ล - ซ ซ ซ 

- รํ - ท - ล - ร ํ - ซํ - ม ํ - รํ - ท - รํ - ท - ล - ซ - ล - ท - รํ  -  ล  

- ทฺ ร ม ร ซ ร ม - ทฺ ร ม ร ม ซ ล - ทฺ ร ม ร ม ซ ล - ท - ล - ซ - ซ 

- - - - - ล - ล - ท - ล - ซ - ซ - รํ - ท - ล - ซ - - - ล - - - ท 

- - - - - ซ - ล - ท - ล - ซ - ซ - รํ - ท - ล - ร ํ - - - ท - - - ล 

- ทฺ ร ม ร ซ ร ม - ทฺ ร ม ร ม ซ ล - ท - ล - ซ - ซ - ล ท ล ซ ม - ซ 

 
ตัวอย่างวรรคถามและวรรคตอบ   
         วรรคถาม                                                              วรรคตอบ 

- - - - - ซ - ล - ท - ล - ท ท ท - - - - - ซ - ล - ท - ล - ซ ซ ซ 

  วรรคถาม                                                                วรรคตอบ 

- รํ - ท - ล - ร ํ - ซํ - ม ํ - รํ - ท - รํ - ท - ล - ซ - ล - ท - รํ  -  ล  

 
วรรคถาม                                                                 วรรคตอบ 

- ทฺ ร ม ร ซ ร ม - ทฺ ร ม ร ม ซ ล - ทฺ ร ม ร ม ซ ล - ท - ล - ซ - ซ 

 
วรรคถาม 

- - - - - ล - ล - ท - ล - ซ - ซ - รํ - ท - ล - ซ - - - ล - - - ท 

 
วรรคตอบ 

- - - - - ซ - ล - ท - ล - ซ - ซ - รํ - ท - ล - ร ํ - - - ท - - - ล 

 
นอกจากเพลงท่ีใช้ร้องลําประกอบสักวาแล้ว  หน้าทับก็ถือเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ “หน้าทับสักวา” 

ซึ่งศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์  ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ภาวาส  บุนนาค และยังคงใช้บรรเลงประกอบเพลง
มโหรีในปัจจุบัน 

หน้าทับสักวา สําหรับโทน รํามะนา 
12 

- ท่ัง - ติง - นะ - โจ๋ง - นะ - โจ๋ง - นะ - โจ๋ง  - - - - - นะ - โจ๋ง - นะ - โจ๋ง - นะ -โจ๋ง 

   3                                                                               4 

- ติง - ติง - ท่ังติงท่ัง - ติงท่ังติง - นะ - โจ๋ง  - - - - - นะ- โจ๋ง - นะ- โจ๋ง - นะ- โจ๋ง 

    56 

- ติง - ท่ัง - ติงท่ังติง - ติง - โจ๋ง - ติงโจ๋งติง  - ท่ังติงติง - โจ๋งติงติง - ท่ังติงติง - ท่ังติงท่ัง 

78 

- ติง - ติง - ท่ังติงท่ัง - ติงท่ังติง - นะ - โจ๋ง  - ติง - ท่ัง - ติง - ติง - ท่ัง - ติง - ติง - ท่ัง 
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ลักษณะหน้าทับสักวาเมื่อเปรียบเทียบกับหน้าทับปรบไก่ 2 ช้ัน พบว่ามี 4 บรรทัดโน้ตไทยหรือเท่ากับการตีหน้า
ทับปรบไก่ 4 เท่ียว ฉะนั้น 1 หน้าทับสักวา จึงเท่ากับ 4 หน้าทับปรบไก่ 2 ช้ัน  ในบรรดาเพลง 2 ช้ัน ซึ่งเป็นเพลงมโหรีส่วน
ใหญ่มี 4 จังหวะหน้าทับปรบไก่อยู่แล้ว เมือ่ตีด้วยหน้าทับสักวาก็เท่ากับตีเพียงเท่ียวเดียวต่อท่อน เรียกว่า “หมดเพลงหมด
หน้าทับ” อันเป็นรูปแบบของการบรรเลงมโหรีแต่โบราณท่ีเก่าแก่กว่าการตีด้วยหน้าทับปรบไก่ตามแบบแผนปัจจุบัน (อุดม 
อรุณรัตน,์2549)  

หน้าทับสักวานี้อาจเป็นหน้าทับต้นแบบสมัยต่อๆ มา เช่น หน้าทับปรบไก่ เป็นต้น สังเกตได้ดังต่อไปนี ้
หน้าทับปรบไก่ 3 ช้ันใช้วรรคท่ี1,2,7และ 8 
12 

- ท่ัง - ติง - นะ - โจ๋ง - นะ - โจ๋ง - นะ - โจ๋ง  - - - - - นะ - โจ๋ง - นะ - โจ๋ง - นะ -โจ๋ง 

78 

- ติง - ติง - ท่ังติงท่ัง - ติงท่ังติง - นะ - โจ๋ง  - ติง - ท่ัง - ติง - ติง - ท่ัง - ติง - ติง - ท่ัง 

 
หน้าทับปรบไก่ 2 ช้ัน  ใช้วรรคท่ี 1,8 
                           1                                                                              8 

- ท่ัง - ติง - นะ - โจ๋ง - นะ - โจ๋ง - นะ - โจ๋ง  - ติง - ท่ัง - ติง - ติง - ท่ัง - ติง - ติง - ท่ัง 

 
หน้าทับปรบไก่ ช้ันเดยีวใช้วรรคท่ี 8 
                                                              8 

- ติง - ท่ัง - ติง - ติง - ท่ัง - ติง - ติง - ท่ัง 

 
หน้าทับสักวาท่ีแสดงให้เห็นข้างตน้ เป็นลักษณะการแบ่งวรรคตอนแบบกลอนสักวา จึงเขียนออกเป็น 2 ส่วน  

ให้สอดคล้องไปกับทํานองเพลงมโหรี สามารถสอดประสานกับทํานองได้ดีกว่าหน้าทับปรบไก่ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ลักษณะของสักวา แสดงให้เห็นถึงการละเล่นช้ันสูงท่ีนําเพลงมโหรีไปใช้ร้องลํา เมื่อการละเล่นเริ่มได้รับความนิยม

แพร่หลายจึงมีการแต่งเพลงเพ่ิมข้ึนอีกจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะสักวาได้มีนักร้องสักวา คือ จ่าเผ่นผยองยิ่ง (โคม)  
ได้แต่งเพลงร้องส่งท้ายสําหรับสักวา เช่น เพลงแขกสาหร่าย  ลาวดําเนินทราย  ลาวคําหอม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิด
แนวคิดปรับทางบรรเลงหรือทางเก็บเพลงแบบช้าๆ ห่างๆ คล้ายกับทางกรอ เรียกว่า “ทางสักวา” เช่น  เพลงเขมรปี่แก้ว
ทางสักวา เพลงจระเข้หางยาวทางสักวา เป็นต้น  รวมไปถึงยังมี “ทางดอกสร้อย” เช่น เพลงจระเข้หางยาวทางดอกสร้อย 
โดยทางดังกล่าวเกิดข้ึนภายหลังจากมีการกําหนดหน้าท่ีระหว่างทางร้องและทางเก็บท่ีเรียกว่า “ร้องรับ” ซึ่งนิยมทําทาง
เก็บให้แตกต่างไปจากทางร้อง แต่สําหรับทางสักวาจะเป็นแบบทางช้า ๆ ห่าง ๆ เหมือนกับทางร้อง  ซึ่งเพลงเหล่านี้ได้รับ
อานิสงส์มาจากสักวาเป็นสําคัญ (พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน,์ 2553) 

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  ผลจากการเล่นสักวามีเพลงท่ีคิดทางขับร้องข้ึนมาก่อนและคิดทํานองดนตรีข้ึนมา
ภายหลังโดย  จ่าโคม (เผ่น  ผยองยิ่ง) ซึ่งเป็นนักร้องและนักดนตรี  เป็นผู้นําเพลงสักวามาร้องก่อน  เช่น  เพลงเทพบรรทม 
จ่าโคมเป็นผู้ร้องส่ง ครูทัตเป็นผู้แต่งทํานอง  เพลงท่ีจ่าโคมแต่งข้ึนนี้เรียกว่า “สักวาเทพบรรทม” โดยเอาเพลงเสภาในและ
เสภากลางมาผสมกัน เพลงอ่ืนๆ ก็มี เช่น เพลงลาวคําหอม จ่าโคม เป็นผู้คิดทางร้อง พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก  
ประสานศัพท์) เป็นผู้แต่งทํานองดนตรี  เพลงลาวดําเนินทราย จ่าโคมเป็นผู้แต่งทํานองร้อง พระยาประสานดุริยศัพท์ เป็นผู้
แต่งทํานองดนตรีเลียนแบบทํานองร้อง ซึ่งแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน 
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กลวิธีในการคัดเลือกเพลงมาทําทางสักวา 
1. นิยมนําเพลงเกร็ดหรือเพลงในอัตรา 2 ช้ัน ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว นํามาสร้างทํานองข้ึนใหม ่

จนกลายเป็นเพลงใหม่ อาจจะนํามาจากในตับเพลงหรือตับเรื่องในสมัยอยุธยาซึ่งเรียกว่า “เพลงพลัด”  
 2. ทางร้องต้องมีความไพเราะและเพลงต้องมีความยาวไม่มากนัก ท่ีสําคัญต้องเป็นเพลงทางพ้ืน 
เช่น  เพลงจระเข้หางยาว 3 ช้ัน เพลงลาวดําเนินทราย 2 ช้ัน เป็นต้น สําหรับเพลงแขกมอญ เพลงสารถี มีเนื้อร้องท่ีไพเราะ
แต่ไม่นิยมนํามาทําทางสักวา เนื่องจากมีความยาวมากเกินไป  

ปัจจุบันวิธีการเล่นสักวาเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคยบอกสักวาให้ทันร้อง มาเป็นแต่งสักวาให้จบบทเสียก่อนจึงค่อย
ส่งบทให้นักร้องส่งรวดเดียวจบ เป็นโอกาสให้นักร้องสามารถเลือกเพลงท่ีมีลีลาจังหวะและทํานองสอดคล้องกับเนื้อความท่ี
ปรากฏในบทสักวา ด้วยเหตุน้ีจึงมีทํานองเพลงมากมายท่ีใช้ในการเล่นสักวา และการบรรจุทํานองเพลงร้องตามบทกลอน
สักวาทําให้เกิดเพลงไทยเพ่ิมข้ึนอีกประเภทหนึ่ง คือ เพลงไทยท่ีมาจากการเล่นสักวา (ยมโดย เพ็งพงศา, 2538) ซึ่งกล่าวไว้
ในหนังสือ “ฟังและเข้าใจเพลงไทย”ของครูมนตรี ตราโมทและคุณวิเชียร กุลตัณฑ์ มีจํานวน 9 เพลง ดังนี ้
1) เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา  2) เพลงแขกสาหร่าย  3) เพลงจระเข้หางยาวทางสักวา  4) เพลงจีนเก็บบุปผา  
5) เพลงลาวคําหอมหรือลาวปทุมมาลย์  6) สักวาเทพบรรทม (ปัจจุบันเรียก เทพบรรทม)  7) สักวาลาวเล็ก คือ เพลงลาว
ดําเนินทราย 8) สักวาอกทะเล (ปัจจุบันเรียก อกทะเล) 9) เพลงแสนเสนาะ 
 เพลงไทยท่ีมาจากการเล่นสักวาท้ัง 9 เพลงดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เดิมเป็นเพลงท่ีมีเฉพาะทํานองร้อง สําหรับการ
เล่นสักวา ต่อมาได้นํามาใช้ร้องโดยแต่งทํานองดนตรีรับ ทําให้เพลงดังกล่าวมีพัฒนาการเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1) พัฒนาการเป็นเพลงเกร็ด ใช้บรรเลงร้อง - รับ ในโอกาสท่ัวไป โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก 
ครูดนตรแีต่งทํานองสําหรับดนตรีเล่นรับการขับร้องตามอัตราจังหวะท่ีเป็นเพลงร้องในการเล่นสักวาแต่เดิม  
 2) พัฒนาการเป็นเพลงเถา มีท่ีมาจากการพัฒนาเพลงเกร็ด ในข้อ 1) กล่าวคือ ครูดนตรีและขับร้องแต่งทํานอง
ดนตรีในลักษณะขยายอัตราจังหวะ และ/หรือตัดอัตราจังหวะจากเพลงในพัฒนาการข้อ 1) จนครบเป็นเพลงเถา 
 

อธิบายเพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา  
เพลงเขมรปี่แก้ว เป็นเพลงหนึ่งท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักกันในวงการดนตรีไทยเป็นอย่างดี จากประวัติของ

เพลงนี้เป็นเพลงท่ีแต่งขยายข้ึนจากเพลงเขมรเป่าใบไม้ 2 ช้ัน มี 2 ท่อนๆ ละ 4 จังหวะ โดยใช้ร้องบรรเลงกันท่ัวไป ปลาย
สมัยรัชกาลท่ี 4  ครูช้อย สุนทรวาทิน เป็นครูดนตรีท่านหนึ่งได้นําเพลงนี้แต่งขยายข้ึนเป็นอัตรา 3 ช้ัน นอกจากขยายข้ึน
แล้วยังเพ่ิมทํานองให้ไพเราะเพราะพริ้งด้วยการเพ่ิมทํานองเนื้อเพลงของท่อน 2 ข้ึนอีก 2 จังหวะ โดยย้อนทํานอง 2 
จังหวะตอนต้นท่อนเป็น 2 ครั้ง ทําให้ท่อน 2 มี 6 จังหวะ และท่านยังแต่งเพ่ิมเท่ียวกลับให้มีลีลาแตกต่างออกไปด้วย 
นอกจากนี้ยังตั้งช่ือเพลงข้ึนใหม่ว่า “เขมรเป่าปี่แก้ว” แต่ภายหลังเรียกสั้นลงว่า “เพลงเขมรปี่แก้ว” (มนตรี  ตราโมทและวิ
เชียร กุลตัณฑ,์2523) 
 เมื่อเพลงนี้ได้รับความนิยมมากข้ึน ได้มีผู้นําไปแต่งข้ึนอีกแบบหนึ่งเพ่ือให้แตกต่างจากของครูช้อย  สุนทรวาทิน  
โดยท่ัวไปการนําเพลงไปแต่งให้แตกต่างจากทางท่ีมีอยู่แล้วมักจะมีอยู่หลายแบบ เช่น นําไปทําเป็นเพลงเถาหรืออาจจะตัด
ลงเป็นอัตราช้ันเดียวหรือขยายข้ึนเป็น 4 ช้ัน และอัตรา 6 ช้ัน ซึ่งมีหลายเพลงท่ีได้รับความนิยมนําไปแต่งแบบนี้ อีกแบบ
หนึ่งคือนําไปทําเป็นทางเดี่ยวสําหรับเครื่องดนตรี แต่สําหรับเพลงนี้ไม่ได้ทําตามแบบท้ังสองท่ีกล่าวมา แต่นําไปทําเป็น 
“ทางสักวา” ซึ่งเป็นทางท่ีไพเราะและได้รับความนิยมมาก  สําหรับทางท่ีนํามาใช้กับเพลงเขมรปี่แก้วไม่ได้หมายถึงการ
นําเอาเพลงเขมรปี่แก้วไปบรรเลงประกอบการเล่นสักวา แต่เป็นการทําข้ึนให้มีทางบรรเลงท่ีไพเราะ โดยมีทางบรรเลง
ใกล้เคียงกับทางร้องมากท่ีสุด หรือตามความเข้าใจง่ายๆ คือ นําเอาทางร้องไปบรรเลงเป็นทางดนตรีเหมือนกับเพลงทาง
กรอ เพลงท่ีนําไปทําเป็นทางสักวาและได้รับความนิยมคือ เพลงเขมรปี่แก้วและเพลงจระเข้หางยาว  ผู้ท่ีแต่งเพลงเขมร
ปี่แก้ว ทางสักวา คนแรกคือ จางวางท่ัว  พาทยโกศล  โดยท่านนํามาแต่งเพ่ือล้อเลียนกับเพลงเขมรไทรโยค  ของสมเด็จฯ  
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  ซึ่งท่านมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างดี ท่านได้ทําทางข้ึนใหม่ 2 ท่อน โดยใช้ 
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บรรเลงในเท่ียวกลับด้วย ส่วนทางร้องใช้ของเก่า (พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน,์ 2541)  
ต่อมาครูมนตรี  ตราโมท  ทําทางสักวาข้ึนอีกทางหนึ่งในปี พ.ศ. 2471 โดยยึดทางของเดิมเป็นหลัก เพียงแต่

เปลี่ยนทํานองดนตรีในเท่ียวแรกคือ ท่อน 1 และท่อน 2 ส่วนเท่ียวกลับยังคงยึดทางครูช้อย สุนทรวาทิน แนวทางบรรเลง
เพลงนี้เป็นลักษณะเพลงบังคับทางให้บรรเลงเหมือนกันทุกเครื่องมือ ส่วนทางร้องยังยึดของเก่า ซึ่งนํามาจากบทละครเรื่อง
อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2 โดยแทรกสร้อยเป็นคําเลียนภาษาเขมรเท่ียวหนึ่ง เป็นภาษาไทยอีกเท่ียวหนึ่ง ตาม
แบบสักวา ดังนี ้

บทร้องเพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา 
   พระเอยพระยอดฟ้า  พระสนิทนิทราอยูบ่นท่ี 
    (กระซังเตี๊ยบ ประเวียบแดมวน) 
  ทรงสดับขับไม้มโหร ี  ซอสีส่งเสียงจําเรียงราย 
  เชิญพระบรรทมสถาพร  จะกล่าวกลอนถนอมกล่อมถวาย 
    (รักแก้ว  รักแก้วเออหนอ) 
  ให้ไพเราะเสนาะใจสบาย  พระฤๅสายจงไสยาเอย 
       (อิเหนา  พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2) 
 

ตอนอุณากรรณได้ตกลงยอมรับเป็นลูกหลวงและดํารงตําแหน่งรัชทายาทของเมืองกาหลังสืบต่อมา และเหล่าบริพารขับ
กล่อมเป็นบทเห่กล่อมถวายความสําราญปลอบประโลมเชิญเสด็จให้สู่พระบรรทม 

บทความฉบับนี้ ผู้เขียนมีความสนใจเพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา และมีความถนัดซอสามสาย  ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี
ท่ีมีความไพเราะชนิดหนึ่ง ในขณะเดียวกันสามารถนํามาบรรเลงท่ัวไปหรือนํามาบรรเลงเดี่ยวได้ นอกจากนี้ในทางบรรเลง
ยังสามารถนําทํานองเพลงมาประดิษฐ์ได้อีกแบบหนึ่งคือนํามาทําเป็น “ทางสักวา”  ซึ่งในปัจจบุันทางสักวาเป็นอีกทางหนึ่ง
ท่ีไพเราะและได้รับความนิยมมาก  

เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา เป็นเพลงท่ีมีผู้แต่งทางสักวาไว้ 2 ท่าน คือ จางวางท่ัว พาทยโกศลและครูมนตรี   
ตราโมท  ซึ่งผู้เขียนได้ต่อเพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา กับรองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ท้ัง 2 ทาง และเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในบทเพลง ผู้เขียนจึงนําทางธรรมดา ซึ่งครูช้อย  สุนทรวาทิน แต่ง มาประกอบเพ่ือให้เห็นความแตกต่างในแต่
ละทางเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและสามารถนําไปวิเคราะห์เพลงอ่ืนๆ ได ้
 

การวิเคราะห์เพลงเขมรปี่แก้ว  
ทางครูช้อย  สุนทรวาทิน(ทางธรรมดา) 
ทางจางวางท่ัว  พาทยโกศล (ทางสักวา ทางท่ี 1) 
ทางครูมนตรี  ตราโมท (ทางสักวาทางท่ี 2) 
 

ท่อน 1ทางครูช้อย 

- ฟ ซ ล ซ ล ดํ ร ํ ล ซ ฟ ร ฺ ฟ รฺ ดฺ ล ฺ - ล - ล ซ ล ดํ ซ ฟ ร ดฺ ซ ฟ รฺ ดฺ ร ฺ

- - ฟ ล ฺ ดฺ รฺ ดฺ ร ฺ ซฟรฺ  ฟ ซ ฟ รฺ ดฺ ร ฺ - - -ฟ ล ฺ ดฺ รฺ ดฺ ร ฺ -  ดฺ - ร ฺ - รฺ - ร ฺ

- ดํ ซ ซ - - - ล - -  - ดํ  -  -  - ร ํ ซ รฺ ม ฟ ซ ฟ ม ร ฺ ดฺ ลฺ ดฺ ฟ ม ร ด ล ฺ

- -  ซ ล ดํ รํ ดํ ล ดํ ซ ดํ ล ดํ รํ ดํ ล ซ ล ดํ ร ํ ดํ ล ดํ ซ ล รฺ ฟ ซ ฟ ซ ล ด ํ

ล รํ ดํ ล ดํ ล ซ ฟ ม รฺ ดฺ ร ฺ ม ฟ ซ ล ซ ล ดํ รํ  ล ดํ ซ ล รฺ ม ฟ ซ ดํ ล ซ ฟ 

- ล - ล -  -  - ซ -  -  - ฟ -  -  - ร ฺ -  -  - ด ฺ -  -  - ร ฺ -  -  - ฟ -  -  - ซ 

- ล - ล -  -  - ซ -  -  - ฟ                                                                                                                         -  -  - ร ฺ ดํซ ล ด ํ ล รํ ล ด ํ ล ซ ล ดํ  - รฺ - ฟ 

- - - ร ฺ - รฺ - ฟ -  - - รฺ   - รฺ - ฟ - - - ร ฺ - รฺ - ฟ - รฺ - ฟ - - - ฟ 
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ท่อน 2 ทางครูช้อย  

ซ ฟ - ซ  ล ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ร ฺ ฟ ร ดฺ ล ฺ - ดฺ - ร ฺ ฟ ซ - ล ดํ ล - ซ 

ล ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ซ  ล ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ร ฺ ฟ ร ดฺ ล ฺ - ดฺ - ร ฺ ล ซ ฟ ร ฺ - ฟ - ซ 

ฟ ซ - ล ซ ล ท ด ํ ท รํ ดํ ท ดํ ท ล ซ รํ ดํ - ล รํ ดํ ล ซ ดํ ล ซ ฟ ล ซ ฟ ร ฺ

- - ดฺ รฺ  ฟ ซ ฟ ร ฺ ฟ ร ดฺ ร ฺ ฟ ซ ฟ ร ฺ ลฺ ดฺ - ร ฺ ดฺ ร ฟ ซ ล ซ ดํ ซ ล ซ ฟ ร ฺ

ซ ฟ - ร ฺ - ดฺ - ล ฺ - ลฺ - ล ฺ - ดฺ - ร ฺ ฟ ร ดฺ ล ฺ - ดฺ - ร ฺ ฟ ซ ล ด ํ - ล - ซ 

- ล - ล - - - ซ - - - ฟ - - - ร ฺ - - - ด ฺ - - - ร ฺ - - - ฟ -  -  - ซ 

- - - ฟ - ซ - ล - - - ร ฺ - ฟ - ซ - - - ด ฺ - รฺ - ฟ - - - ล ฺ - ดฺ - ร ฺ

- - - ลฺ  - ลฺ - ร ฺ - - - ลฺ  - ลฺ - ร ฺ - - - ลฺ  - ลฺ - ร ฺ - ลฺ - ร ฺ - -  - ด ฺ

- - - -  -  - - ด ฺ - ดฺ ดฺ ด ฺ - ดฺ - ด ฺ รฺ ดฺ ฟ ร ฺ ดฺ ลฺ - ด ฺ - - - ร ฺ ดฺ รฺ - ฟ 

- - - - ดฺ ร ฟ ซ ล ซ ดํ ซ ล ซ ฟ ร ฺ - - - ร ฺ ล ดํ - ซ ล ซ ฟ ซ - ล - ด ํ

- - - - ดฺ ร ฟ ซ ล ซ ดํ ซ ล ซ ฟ ร ฺ ดํ ซ ล ด ํ ล ซ ล ด ํ ล ซ ล ด ํ - รฺ - ฟ 

- - - ร ฺ - รฺ - ฟ - - - ร ฺ - รฺ - ฟ - - - ร ฺ - รฺ - ฟ - รฺ - ฟ - - - ฟ 
 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทางจางวางท่ัว พาทยโกศลและทางครูมนตรี ตราโมท 
ท่อน 1 บรรทัดท่ี 1 

จางวางท่ัว - - - -  -  ดํ - ล - - ดํ ล ซ ฟ - ซ - - ล ซ ฟ รฺ - ฟ รฺ ฟ ซ ฟ รฺ ดฺ - ร ฺ

ครูมนตร ี - - - ฟ ซ ล - ล - - - - ดํ ฟ - ซ - - - - - - - ซ ล ซ ดํ ซ ลซฟ ซฟร ฺ
 

ท่อน 1 บรรทัดท่ี 2 

จางวางท่ัว - - - ล ฺ - - - ด ฺ - - - ร ฺ ดฺ ม รฺ ร ฺ - - - - - - - ฟ - - - ซ ล ดํ - ร ฺ

ครูมนตร ี - - - - - - - - - - - ล ฺ - - - ด ฺ - - - ร ฺ ดฺ ม รฺ ร ฺ - - - - - - - - 
 

ท่อน 1 บรรทัดท่ี 3 

จางวางท่ัว - - - - - - - ร ฺ - ดฺ - ม รฺ ดฺ - ร ฺ - ลฺ ดฺ ร ฺ ฟ ดฺ รฺ ฟ ดฺ รฺ ฟ ซ ล ฟ ซ ล 

ครูมนตร ี - - - - - - - ฟ - - - ฟ - ซ ฟ ร ฺ - - - - ลฺ ดฺ รฺ ฟ - - - ซ ลซฟ  ซ ล 
 

ท่อน 1 บรรทัดท่ี 4 

จางวางท่ัว - - - - - - - -  ดํ ล ซ ฟ - ซ - ล  ดํ ซ ล ด ํ - ซ - ล ดํ ล ดํ ซ ล รํ - ด ํ

ครูมนตร ี - - - - - - - -  ดํ ล ซ ฟ - ซ - ล - ดํ - ล ซ ฟ ซ ล - ซ - ด ํ - - -  ด ํ
 

ท่อน 1 บรรทัดท่ี 5 

จางวางท่ัว - - - - - - - ด ํ - ลํ - ร ํ ดํ ล - ด ํ - - - ล ดํ - - -  - ล - ด ํ ฟ ซ รฺ ฟ 

ครูมนตร ี - - - - - - - - ฟ ร ดฺ ล ฺ - - - ด ฺ - รฺ - ด ฺ - ลฺ - ด ฺ - รฺ - ฟ  - - -  ฟ 

ท่อน 1 บรรทัดท่ี 6 

จางวางท่ัว - - - - - - - ซ - - - ล - ดํ - ร ฺ - - - - - ดฺ - ร ฺ - ฟ - ซ - ล - ด ํ

ครูมนตร ี - - - - - - - ฟ - - - ซ ล ดํ - ร ฺ - - - - ลฺ ดฺ รฺ ฟ - - - ซ - ล - ด ํ

ท่อน 1 บรรทัดท่ี 7 

จางวางท่ัว - - - - - ดํ - ล ดํ ฟ - ซ ลซฟ ซฟร - - - - - ดฺ - ฟ - - - ซ ฟ ล ซ ฟ 

ครูมนตร ี - - - - - ดํ - ล ดํ ล ซ ฟ   ซ - ซฟร ฺ - - - - ลฺ ดฺ รฺ ฟ - - - ซ ลซฟ ซ ล 
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ท่อน 1 บรรทัดท่ี 8 

จางวางท่ัว - - - - - ดํ - ล ซ ฟ - ซ ฟ รฺ - ฟ - - - - - - - - - ลฺ ดฺ ร ฺ ม รฺ ซ ฟ 

ครูมนตร ี - - - - - - - - - ซ - ซ - - ซ ฟ รฺ ดฺ - ร ฺ ฟ ซ - - ล ซ ดํ ล - ซ - ฟ 

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 1 

จางวางท่ัว - - - ฟ - - - ซ ฟ ซ ล ร ํ - ดํ - ล - - - - - - - - ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ 

ครูมนตร ี - - - - - - - ซ ล ซ ฟ ซ - ล - ด ํ - - - - - ดํ - ล ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ 

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 2 

จางวางท่ัว ฟ ซ ล ซ - - - - - ฟ - ฟ - - - ฟ - - ซ ร ฺ ซ ฟ - - ซ รฺ ซ ฟ รฺ ฟ - ซ 

ครูมนตร ี - - - - - - - - - ฟ - ฟ - ซ ฟ ร ฺ - - - - ลฺ ดฺ รฺ ฟ - - - ซ ฟ ล ฟ ซ 

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 3 

จางวางท่ัว - - - - - - - -  - ดฺ - ฟ - ซ - ล ดํ ซ ล ด ํ - ซ - ล ดํ ล ซ ฟ ซ - ซฟร ฺ

ครูมนตร ี - - - - - ดํ - ล ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ ฟ ซ ล ซ ฟ รฺ - ฟ รฺ ฟ ซ ฟ รฺ ดฺ - ร ฺ

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 4 

จางวางท่ัว - - - - - - - - - ซ - ล - ดํ - ร ํ - - - ด ฺ รฺ - - - - ดฺ - ม ซ ม - ร ฺ

ครูมนตร ี - - - - - - - - - ซ - ซ - - - ล - - - ด ํ - - - ร ํ - ดฺ - ม รฺ ดฺ - ร ฺ

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 5 

จางวางท่ัว - - - - - - - ร ฺ - ดฺ - ม รฺ ดฺ - ร - ดํ - ด ํ - - - ล - - ดํ ล  ซ ฟ - ซ 

ครูมนตร ี - - - - - - - ล - - - - - ซ - ด ํ - - - - - - - ล - - ดํ ล ซ ฟ - ซ 

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 6 

จางวางท่ัว ฟ ซ ล ซ - - - - - ฟ - ฟ - - - ฟ - ซ - ร ฺ - ซ - ฟ ซ รฺ ซ ฟ รฺ ฟ - ซ 

ครูมนตร ี - - - - - - - - - ฟ - ฟ - - - ร ฺ - - - - - ดฺ - ฟ - - - ซ ฟ ล ซ ซ 

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 7 

จางวางท่ัว - - - - - ดํ - ล - - ดํ ล ซ ฟ - ซ - - ฟ ร ฺ ฟ - - - ฟ ซ ล ด ํ ลซฟ ซฟร ฺ

ครูมนตร ี - - - - - ดํ - ล  - - ดํ ล ซ ฟ - ซ - - ล ซ ฟ รฺ - ฟ รฺ ฟ ซ ฟ รฺ ดฺ - ร ฺ

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 8 

จางวางท่ัว - - - - - - - - - ดฺ - ด ฺ - - - ด ฺ - รฺ ดฺ ล ฺ ดฺ - - - - ลฺ - ด ฺ ซ รฺ ซ ฟ 

ครูมนตร ี - - - - - - - - - ซ - ล - ดํ - ร ํ - - - ด ฺ รฺ - - - - ดฺ - ฟ - - - ฟ 
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ท่อน 2 บรรทัดท่ี 9 

จางวางท่ัว - - - - - - - ซ - - - ล - ดํ - ร ฺ - - - - - ด ฺ- ฟ - - - ซ - ล - ด ํ

ครูมนตร ี - - - - - - - - - ดฺ - ร ฺ - ฟ - ซ - ล ซ ฟ ซ - - - ล ซ ฟ ซ - ล - ด ํ

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 10 

จางวางท่ัว - - - - - ดํ - ล - ดํ ฟ ซ ลซฟ ซฟร - - - -   - ดฺ - ฟ - - - ซ - ล - ด ํ

ครูมนตร ี - - - -  - - - ซ - - - ล - - - ร ฺ - - - -   - ดฺ - ฟ - - - ซ - ล - ด ํ

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 11 

จางวางท่ัว - - - - ฟ ร ดํ ล - ดํ ฟ ซ ลซฟ ซฟร - - - - - ดฺ - ฟ - - - ซ - ล ซ ฟ 

ครูมนตร ี - - - - - ดํ - ล  - - ซ ฟ - ซ - ร ฺ - - - -   - ดฺ - ฟ - - - ซ ฟ ซ - ล 

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 12  

จางวางท่ัว - - - - - ดํ - ล ซ ฟ - ซ ฟ รฺ - ฟ - - - - - - - - ลฺ ดฺ - ร ฟ ซ - ฟ 

ครูมนตร ี - - - - - - - - - ซ - ซ - - - ฟ รฺ ดฺ - ร ฺ ฟ ซ - - ล ซ ดํ ล - ซ - ฟ 

 
ตัวอย่างวรรคถามและวรรคตอบของจางวางท่ัว พาทยโกศล 
ท่อน 1 บรรทัดท่ี 7 
วรรคถาม 

จางวางท่ัว - - - - - ดํ - ล ดํ ฟ - ซ ลซฟ ซฟร - - - - - ดฺ - ฟ - - - ซ ฟ ล ซ ฟ 

 
ท่อน 1 บรรทัดท่ี 8 
วรรคตอบ 

จางวางท่ัว - - - - - ดํ - ล ซ ฟ - ซ ฟ รฺ - ฟ - - - - - - - - - ลฺ ดฺ ร ฺ ม รฺ ซ ฟ 

 
ตัวอย่างวรรคถามและวรรคตอบของครูมนตรี  ตราโมท 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 10 
         วรรคถาม 

ครูมนตร ี - - - -  - - - ซ - - - ล - - - ร ฺ - - - -   - ดฺ - ฟ - - - ซ - ล - ด ํ

 
ท่อน 2 บรรทัดท่ี 11 
       วรรคตอบ 

ครูมนตร ี - - - - - ดํ - ล  - - ซ ฟ - ซ - ร ฺ - - - -   - ดฺ - ฟ - - - ซ ฟ ซ - ล 

 
ผลการวิเคราะห์เพลง 

เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา ถูกดัดแปลงมาจากเพลงเขมรปี่แก้ว 3 ช้ัน ของครูช้อย  สุนทรวาทิน ท่ีเป็นต้นแบบใน
การวิเคราะห์เพลง และในสมัยต่อมาได้มีครูดนตรีทําทางสักวาข้ึน 2 ท่านคือจางวางท่ัว  พาทยโกศลและครูมนตรี ตราโมท  
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ทํานองเพลงทางสักวาของครูท้ัง 2 ท่าน มีลักษณะท่ีคล้ายกันและแตกต่างกันบ้างในบางวรรค เมื่อกล่าวถึง “ทางสักวา” ใน
เพลงนี้ก็จะมีลักษณะท่ีคล้ายกับเพลงพระทองท่ีมีประโยคถาม-ตอบ ซึ่งจะมีวรรคถาม-ตอบ 4 ห้องเพลงและ 8 ห้องเพลง 
ดังตัวอย่าง ในภาพรวมยังคงลูกตกเหมือนกันและแตกต่างกันบ้าง แต่ท้ัง 2 ทางมีลักษณะเด่นคือ เขมรปี่แก้ว ทางสักวา 
ทางจางวางท่ัว  พาทยโกศล มีจุดประสงค์ในการแต่งเพ่ือล้อเลียนกับเพลงเขมรไทรโยค ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ แนวทางการบรรเลงเพลงเป็นแบบบังคับทางให้บรรเลงเหมือนกันทุกเครื่องมือ ในขณะท่ีเพลงเขมรปี่แก้ว 
ทางสักวา ทางครูมนตรี  ตราโมท  มีลักษณะเด่นอยู่ท่ีการเพ่ิมจังหวะในท่อน 2 โดยซ้ํา 2 จังหวะแรกเป็น 2 ครั้ง สาเหตุท่ี
ซ้ํา 2 ครั้ง เพ่ือให้เกิดอรรถรสของบทเพลงมากข้ึน  จึงทําให้เพลงมีความแตกต่างกัน  
 
สรุปและอภิปรายผล 

อย่างไรก็ตามไม่ว่าเพลงเขมรปี่แก้วจะเป็นทางสักวาหรือทางธรรมดา แสดงให้เห็นว่าปรมาจารย์ทางด้านดนตรี
ไทยอย่างเช่นครูช้อย  สุนทรวาทิน  จางวางท่ัว  พาทยโกศล และครูมนตรี ตราโมท ท้ัง 3 ท่านเป็นครูดนตรีท่ีน่ายกย่อง 
สามารถแต่งเพลงเขมรปี่แก้วให้มีความไพเราะและมีทํานองท่ีสละสลวยได้  ซึ่งในปัจจุบันเพลงเขมรปี่แก้วทางธรรมดาและ
ทางสักวานับว่าเป็นท่ีนิยมมาก นอกจากมีการนําเพลงเขมรปี่แก้วไปทําเป็นทางเดี่ยวของซอสามสายแล้วยังถูกนําไปบรรจุ
ในเพลงตับอุณากรรณลงสวน ประกอบด้วยเพลงท้ังหมด 7 เพลง ได้แก่ เพลงแขกไทร 2 ช้ัน  ดอกไม้ไทร 2 ช้ันออกช้ัน
เดียว  ตะลุ่มโปง ช้ันเดียว  แขกมอญ 2 ช้ัน  เขมรปี่แก้ว ทางสักวา  อาถรรพ์ 2 ช้ัน  และน้ําลอดใต้ทราย 2 ช้ัน  อาจกล่าว
ได้ว่าการเล่นสักวาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี ทํานองเพลงหรือเสียงดนตรี ล้วนแต่แสดงถึงวัฒนธรรมทางดนตรีของ
ไทย เพราะคนไทยนั้นมีความผูกพันกับเสียงดนตรีอย่างใกล้ชิดและดนตรีก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอย่างกลมกลืนโดยใน
ยุคแรกๆ เป็นการร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง แต่ในสมัยหลังได้มีการนําเอาทํานองมาใส่ในบทบอกสักวาจนกลายเป็น
บทร้อง แม้ว่าในสมัยแรกๆ จะมีเพลงร้องเพียง “ลําเดียว” คือ เพลงพระทอง แต่ก็เป็นเพลงสําคัญและยังมีเพลงอ่ืนๆ อีก 
จึงเท่ากับเป็นการเปิดช่องทางให้ดนตรีได้ถูกปรับปรุงจากผู้มีความรู้ โดยการนําเพลงท่ีมีแต่เพียงขับร้องไม่มีดนตรีบรรเลง
มารับท้ังเครื่องดนตรีและทํานองเพลงพระทองนั้นสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรามีวัฒนธรรมทางดนตรีท่ีแสดงถึงความเจริญ
ทางด้านจิตใจ ซึ่งได้รับการสืบทอดเป็นมรดกอันล้ําค่าของคนไทยทุกคน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในบรรดาเพลงท่ีมาจากการเล่นสักวา ควรนํามาวิเคราะห์ในด้านทํานองเพลง  ผู้
แต่งเพลง  ฯลฯ อาจทําให้เราทราบว่าผู้แต่งเพลงประเภทนี้มีใครบ้างท่ีได้บันทึกโน้ตเพลงหรือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  
สําหรับเพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา เป็นเพลงไทยเดิมท่ีน่าสนใจเพลงหนึ่ง ซึ่งมีผู้ทําทางไว้อีก 1 ท่าน คือ  
หลวงเสนาะดุริยางค์ (ทองดี ทองพิรุฬห์) ได้นําเพลงเขมรปี่แก้วของครูช้อย สุนทรวาทิน ไปทําเป็นทางสักวา แต่เนื่องจาก
ผู้เขียนไม่สามารถค้นพบเอกสารหรือโน้ตได้  จึงขอเสนอให้ผู้ท่ีสนใจและต้องการทําเพลงนี้ต่อให้สมบูรณ์โดยการค้นคว้า
และรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเท่าท่ีจะทําได้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทยและแพร่หลายสืบไป                                                       
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