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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และหา
ประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรนี้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 40 คน ของโรงเรียนประภัสสรวิทยาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่มีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์ต่ากว่า 140 โดยจัดแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยวิธีสุ่มกลุ่มละ 20 คน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาศัย
แนวคิดหลักของทาบา(Taba) โดยปรับประยุกต์เป็น 5 ขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดลองใช้
หลักสูตรที่พัฒนาแล้ว เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เก่งและสุข ด้วยการจัดกิจกรรมรวม 18 ชั่วโมง
แล้ ว วัดความฉลาดทางอารมณ์โ ดยใช้แบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุ ขภาพจิต และแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการทากิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยเลือกใช้มีคุณภาพที่สามารถพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ได้สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรม ทั้งโดยองค์รวมและราย
ด้าน และมีพัฒนาการด้านความดีจาก  = 37.45, SD = 2.76 เป็น  = 63.75, SD = 2.10 ด้านความเก่ง
พัฒนาจาก  = 38.80, SD = 1.40 เป็น  = 60.20, SD = 2.12 ด้านความสุขพัฒนาจาก  = 36.70, SD =
1.95 เป็น  = 55.85, SD = 2.62 และโดยรวมพัฒนาจาก  = 113.35, SD = 4.50 เป็น  = 179.80, SD
= 4.19 และผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า ก่อนทดลองทั้งสองกลุ่มมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.01 แต่หลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์มีพัฒนาการมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการพัฒนาด้วยหลักสูตรนี้ด้วยระดับความแตกต่างทางสถิติที่มี
นัยสาคัญที่ระดับ.01 ซึ่งกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาด้วยหลักสูตรนี้มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมาก
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Abstract
The objectives of this study comprised two aspects : developing training
curriculum to enhance emotional intelligence and finding out its effectiveness due to the
curriculum implementation with lower secondary school students. The sample were lower
secondary school enrolled in Prabhassorn vidhaya school in second semerter of academic
year 2554, with the emotional intelligence lower than 140. They were randomly assigned
for the control and experimental group ; each of which consisted of 20. The process of
curriculum development employed Taba’s and applied it into five steps. Data collection
were derived by the curriculum experimenting to develop all the three dimensions of
awareness , goodness and happiness. Through activities planned within the scope of the
developed curriculum for 18 hours. Followed by measuring emotional intelligence using
emotional intelligence inventory possessed by the department of mental hygiene together
with assessment of satisfaction toward the developed activities.
The findings revealed that the developed curriculum based on the selected conceptual
framework could develop emotional intelligence higher than those who were not
experimented, both holistically and partially. The development of awareness gained from
 = 37.45, SD = 2.76 to  = 63.75, SD = 2.10, goodness from  = 38.80, SD = 1.40 to  =
60.20, SD = 2.12, happiness from  = 36.70, SD = 1.95 to  = 55.85, SD = 2.62, and by the
whole from
 = 113.35, SD = 4.50 to  = 179.80, SD = 4.19. The comparison
showed that the experimental group were superior to the control at the .01 level of
significance. The experimental group was satisfied with the activities at high level.
Keywords : Curriculum Development, Training Curriculum, emotional intelligence

ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 16 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

บทนา
ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ทาให้โลกไร้พรมแดนวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมและ
วั ฒนธรรมที่ หลั่ งไหลมาตามกระแสค่ านิ ยมของเทคโนโลยี และข้ อมู ลข่ าวสารที่ ทั นสมั ยอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้
สถานศึกษาซึ่งเป็นอีกสังคมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อกระแสของค่านิยมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก
วัยรุ่นตอนต้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543 : 12-17) กล่าวว่า วัยรุ่นตอนต้นว่าเป็นวัยวิกฤตที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน สอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัย ตลอดจนข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่พบให้สถานศึกษา เด็กวัยนี้มีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัว ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงง่ายและ
ขาดการควบคุม (โสภณฑ์ นุชนาถ. 2542 : 49) ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย สอดคล้องกับงานวิจัย
เกี่ยวกับปัญหาทางสังคมของวั ยรุ่น ซึ่งเป็นการกระทาตั้งแต่การผิดศีลธรรมเล็ กๆ น้อยๆ ไปจนกระทั่งความผิ ด
เกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิตและร่างกาย เพศ ความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง ยาเสพติดให้โทษ อาวุธและ
วั ตถุ ระเบิ ด และอื่ นๆ (ส านั กงานปลั ดกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ . 2554 : 1-6)
สอดคล้องกับเทิดศักดิ์ เดชคง (2542 : 29) กล่าวว่า “สาเหตุสาคัญของปัญหาวัยรุ่น เกิดจากเด็กขาดความ
ฉลาดทางอารมณ์ ทาให้ตัดสินใจผิดพลาด ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีขาดความอดทนอดกลั้น จัดการกับ ความขัดแย้ง
ทางอารมณ์ไม่ได้ จึงระบายอารมณ์อย่างไม่เหมาะสมหรือแก้ไขปัญหาในทางไม่สร้างสรรค์” ซึ่งนโยบายภาครัฐ
และมาตรการทางสังคมรวมถึงทุกส่วนที่เกี่ยวกับเยาวชนต้องร่วมมือเร่ง รัด ดาเนินการเพื่อป้องกันไปพร้อมกัน
จากผลการสารวจความฉลาดทางอารมณ์ ในปี 2550 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กไทย ในโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) เด็กและเยาวชน ของกรมสุขภาพจิต ได้
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2548-2554 เผยผลสารวจในรอบ 10 ปี ยังมีคะแนนอีคิว เฉลี่ยระดับประเทศอยู่ระดับต่า
กว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งมีจุดอ่อนทั้ง 3 องค์ประกอบใหญ่ คือ ดี เก่ง สุข ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้ต้องเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น หาก
ไม่ได้รับการดูแลปรับพฤติกรรมให้มีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต ก็อาจจะก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นอย่างผู้ด้อย
ความฉลาดทางอารมณ์ ย่อมส่งผลต่อการดารงชีวิตช่วงวัยรุ่นได้
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นักเรียน ต้องเริ่มต้นที่ครูดีที่สุด เพราะหน้าที่ของครู คือ การ
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความรู้สึกอารมณ์ของตนมีแสดงออกที่เหมาะสมกับบุคคล สถานที่และมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จาเป็น ต้องฝึกทักษะกระบวนการคิดให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกปฏิบัติการจัดการเผชิญสถานการณ์ ให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (2543 : 25) และการที่เด็กจะเป็นคนดี คนเก่งและมีสุขได้นั้นต้องเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ จึงจะ
สามารถคิดดี ทาดีมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ไม่คิดร้ายและไม่เป็นพิษภัยต่อสังคม (ชมพูนุท ร่วมชาติ. 2548 :
1) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา 22 (สานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : 5)
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence หรือ Emotional Quotient) เป็นทักษะเฉพาะตัวที่ทาให้
คนเราประสบความสาเร็จ ทั้งด้านการเรียน การงาน ครอบครัว และชีวิตส่วนตัว เพราะคนที่มีความฉลาดทาง
อารมณ์ จะสามารถเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้มาชี้นาความคิดการแสดงออกทาง
อารมณ์ของตนภายใต้ แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทั้งหลายได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิ๊บ (Gibbs. 1995 อ้างถึงใน
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ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์. 2545 : 14 – 15 ) กล่าวว่า สติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มี
ความสัมพันธ์กัน รากฐานของความคิด สติปัญญาของบุคคลเป็นผลมาจากสภาพอารมณ์ จิตใจ ตลอดทั้งสภาพความ
สมบูรณ์ทางสุขภาพ ความฉลาดทางอารมณ์จึงสาคัญเท่าเทียมกับความฉลาดทางสติปัญญา ฉันทนา ภาคบงกช
(2544 : 159) กล่าวว่า การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการพัฒนามิติด้านคุณภาพชีวิตที่แท้จริง ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันว่า ความฉลาดทางอารมณ์ทาให้สามารถอยู่ในยุคปัจจุบันได้อย่างดี มีความสุข และมั่นคงจะต้องรู้เท่าทัน
โลกโดยอยู่บนพื้นฐานของจิตใจและปัญญา ผู้ที่มีสติปัญญาจะแก้ปัญหาได้โดยไม่ขาดสติ ควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
แรงจูงใจ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์
สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ ความฉลาดทางอารมณ์พัฒนาได้ตั้งแต่ในวัยเด็กไปจนถึงอายุ 50 ปีกว่าๆ
ผู้วิจัยได้สารวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรมในการควบคุมอารมณ์ตนเองค่อนข้างน้อยกว่านักเรียนในชั้น
อื่นๆ และนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นอย่างเต็มตัว และเป็น
กลุ่ มเสี่ ยงต่อพฤติกรรมเบี่ ยงเบนและหลงผิ ดได้ ง่าย ผู้ วิจั ยจึ งสนใจที่ จะพั ฒนานั กเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น
โดยเฉพาะระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการของความฉลาดทางอารมณ์ที่ ดี สามารถเผชิญใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ทั้งในการดารงชีวิต หรือไปศึกษาต่อในสถาบันที่สูงขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุม
2.2 เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลอง
ระหว่างก่อนและหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรม
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.4 ศึกษาผลลัพธ์ภายหลังการฝึกอบรม (Study the Retention) ประเมินติดตามความคงทนในการ
รักษาพฤติกรรมบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มทดลอง
ขอบเขตของการวิจัย
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้เป็น พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาศัยแนวคิดหลักของทาบา(Taba)
โดยปรับประยุกต์เป็น 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เก่งและสุข ด้วยการจัดกิจกรรมรวม
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18 ชั่วโมง แล้ววัดความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการทากิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
2. เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม มีทั้งหมด 6 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ หน่วยที่ 2
แนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไปสู่ความดี หน่วยที่ 3 แนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไปสู่ ความ
เก่ง หน่วยที่ 4 แนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไปสู่ความสุข หน่วยที่ 5 พัฒนาการความฉลาดทาง
อารมณ์แบบองค์รวม หน่วยที่ 6 ประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
3. ในการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น ขอบเขตของการศึกษาเป็น นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 40 คน ของโรงเรียนประภัสสรวิทยาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่มีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์ต่ากว่า 140 และจัดแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยวิธีสุ่ม กลุ่มละ 20 คน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีการดาเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Study and Analysis) มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. ศึกษาสารวจสภาพปัญหาและสาเหตุสาคัญของปัญหาและความจาเป็น
ส่วนที่ 2. ศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม (Design and Development) มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เขียนโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
ส่วนที่ 2 ประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
ส่วนที่ 3 การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรก่อนนาไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Field Test) มี 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การศึกษานาร่อง (Pilot Study)
ส่วนที่ 2 การทดลองใช้หลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม (Evaluation and Improvement) มี 2 ส่วน
คือ
ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการจัดกิจกรรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น
ส่ ว นที่ 2 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความฉลาดทางอารมณ์ ข อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลลัพธ์ โดยประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Study the Retention)
ประเมิ น ติ ด ตามความคงทนในการรั ก ษาพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ค วามฉลาดทางอารมณ์ ข อง
นักเรี ย นระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็ น กลุ่ มทดลองภายหลั งจากรับการฝึ กอบรมไปแล้ ว 14 วัน โดยจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่นในการสะท้อนพฤติกรรมในขณะปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม
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กรอบความคิดแสดงขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขั้นตอนที่ 1
การศึกษา
ข้อมูลพืน้ ฐาน
(Study and Analysis)

ขั้นตอนที่ 2
การสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม
(Design and
Development)

ขั้นตอนที่ 3
การทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรม
(Field Test)

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผล
ปรับปรุงหลักสูตร
(Evaluation and
Inprovement)

ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
1. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ผลการประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขั้นตอนที่ 5
การติดตามประเมินความคงทน
หลังการฝึกอบรม
(Study the Retention)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ดังนี้
1. ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ด้วยการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ได้เท่ากับ 0.91
2. ประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ได้ค่าเฉลี่ย 3.94 มีความเหมาะสมระดับมาก
3.ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้แบบประเมินสาหรับวัยรุ่นอายุ12-17
ปีของกรมสุขภาพจิต (2546 : 50 ) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นแบบ Alpha ในด้าน ดี เก่ง สุข และภาพรวม คือ .75, .76, .81 และ .85
ตามลาดับ และค่าความเชื่อมั่นแบบครึ่ง (split-half reliability) ในด้านดี เก่ง สุข และภาพรวมคือ .83, .86, .71
และ .87 ตามลาดับ
4.แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) ได้ค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมระดับมาก
แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการวิจัยที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้ใช้แบบการทดลองแบบ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดย
วิธีสุ่ม (Randomization) ด้วยการใช้ผลคะแนนจากการสอบวัดความฉลาดทางอารมณ์ กลุ่มละเท่าๆกัน ซึ่งมีแบบแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Control - Group Pretest - Posttest Design
ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม

รู ปแบบกิจกรรมฝึ กอบรม 7 ขัน้ ตอน
ANACONDA MODEL

ฟ
 ขัน้ ที่ 1 Awareness สร้ างความตระหนั
ก
ขั ้นของการกระตุ้นและการเสริ มแรงทางบวกจากผู้ให้ การอบรม

 ขัน้ ที่ 2 Norm รู้จักเกณฑ์ บ่งชีพ้ ัฒนา
ขั ้นชี ้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อเข้ าใจกิจกรรมและเกณฑ์ของความสาเร็ จ

EQD

 ขัน้ ที่ 3 Action Modeling ปฏิบัติการศึกษาตัวแบบ
นักเรี ยนได้ ปฏิบตั ิศกึ ษาตัวแบบ ผ่านสือ่ เปิ ดโอกาสให้ เรี ยนรู้จากตัวแบบ

ขัน้ ที่ 4 Cooperative Learning สมานมิตรเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ขั ้น เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิการกลุม่ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ใหม่

หลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 6 หน่วย
หน่วยที่1 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
หน่วยที่2 แนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไปสูค่ วามดี
หน่วยที่3 แนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไปสูค่ วามเก่ง
หน่วยที่4 แนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไปสูค่ วามสุข
หน่วยที่5 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แบบองค์รวม
หน่วยที6่ ประเมินพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์แบบองค์รวม

 ขัน้ ที่ 5 Non-Ordering สะท้ อนความคิดแบบอิสระ โดยไม่
ครอบงาความคิด จากสิง่ ที่ได้ จากกิจกรรมที่ทาในขั ้นที่ 3 และ4 ของตนเอง

 ขัน้ ที่ 6 Direct- reflection ตรวจสอบผลสะท้ อนการพัฒนา
ขั ้นที่ตรวจสอบข้ อมูลในการนา ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง

 ขัน้ ที่ 7 Achievement ประเมินค่ าความสาเร็จ
ขั ้นประเมินพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ของนักเรี ยน

แผนภูมิ แสดงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
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สรุปผลการวิจัย
การวิจั ย ครั้งนี้ เป็น การพัฒนาหลั กสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฯ ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 6 หน่วย และได้รูปแบบกิจกรรมฝึกอบรม 7 ขั้นตอน (ดังแผนภูมิ)
ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของ
หลักสูตรโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)มีความ
สอดคล้องเหมาะสมด้านความจาเป็นในการฝึกอบรม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ
การจัดกิจกรรมแต่ละหน่วย สื่อการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินประสิทธิ ผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลอง โดยค่าเฉลี่ยของคะแนน
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความพึงพอใจระดับ มากขึ้นไป
2.4 ผลการศึกษาผลลัพธ์ด้วยการติดตามความคงทนในการรักษาพฤติกรรมบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มทดลองภายหลังจากรับการฝึกอบรมไปแล้ว พบว่ามีผลรวมอยู่ใน
ระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีจานวน 6 หน่วย ซึ่งมีสาระสาคัญสอดคล้องกับองค์ประกอบของความฉลาดทาง
อารมณ์ที่กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของคนไทย และมีความสอดคล้องกับแนวทางในการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นให้พัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีสุขตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 (สานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : 5) จาก
การดาเนินการฝึกอบรมให้กับนักเรียนสามารถยืนยันได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมใช้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้ และมีกิจ กรรมที่ส อดคล้ องกับ วัย ของนักเรี ยน และเกิดวุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ไปตามกิ จกรรมที่จั ด
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา สุขารมณ์ (2548 : 24-26 ) ได้ศึกษาโปรแกรมการส่งเสริม และพัฒนาความฉลาดทาง
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อารมณ์ ต ามแนวตะวั น ออกส าหรั บ เยาวชนไทยเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยน าเอาวิ ธี ก ารที่ เ ป็ น วิ ท ยาการทาง
วิทยาศาสตร์แห่งสหัสวรรษใหม่มาพัฒนาสมรรถวิสัยที่แฝงในร่างกายมนุษย์ เป็นการบูรณาการระหว่างร่างกายและ
จิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านเก่ง ด้านดี และด้านสุข ต่างมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกซึ่งกันและกัน ส่วนรูปแบบกิจกรรมการฝึกอบรมที่สร้างมี 7 ขั้นตอน แต่ละหน่วยเป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึก
ปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ วนร่ ว ม การวิ เคราะห์ ตั วแบบผ่ านสื่ อที่ สะท้ อนการรู้ คิ ด มี สติ ใคร่ ครวญ นั กเรี ยนเผชิ ญกั บ
ประสบการณ์สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการทางานเป็นทีมอย่างมีสติ ใคร่ครวญจนเกิดภูมิคุ้มกันในตัวตน
ช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นใจให้กับนักเรียนและไม่พาตนเองไปสู่สถานการณ์เชิงลบ สามารถคิดแยกแยะ
ข้อเท็จจริงออกจากการคิดเกินจริงหรือคิดเชิงวิบัติ (Catastrophizing) ที่ส่งผลให้รู้จักคิดไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ
กระท าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในทางที่ ถู กที่ ควร ผลพั ฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ ของนั กเรี ยนกลุ่ มทดลองสะท้ อนถึ ง
ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ
แบนดูรา Bandura (1977 : 24-25) เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคล และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งกาหนด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถพิเศษ ของศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
(2551 : 185 ) ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน โดยเฉพาะมีการนาเอาหลัก ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) มาประยุกต์ในการสร้างรูปแบบกิจกรรมเช่นเดียวกัน
2. ผลการประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
2.1 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐาน โดย
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ค่าคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมสอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถพิเศษ ของศศินันท์ ศิริ
ธาดากุลพัฒน์ (2551 : 183) คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
2.2 ผลเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็น กลุ่มทดลอง
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยมีค่าคะแนนหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ที่เป็นเช่นนี้มีเหตุผลสนับสนุน คือ การใช้วิธีการฝึกแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีหลักการที่
สาคัญคือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ
ด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ในตนเองรู้อารมณ์ความรู้สึกของตน กล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงประกอบ
กับการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ทาให้นักเรียนรู้สึกไว้วางใจเห็ นใจผู้อื่นและเกิดความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ ปรัชญาการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist) คือนักเรียนได้แสวงหาความรู้และสร้าง
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ความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยตนเอง นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นๆ ได้พบสิ่งใหม่ๆ
เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) (ทิศนา แขมมณี. 2551 : 77) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลัย
วงศ์เกษม (2549 : 84) ที่ได้สร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความฉลาดอารมณ์หลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี ด้านรูปแบบ
กิจกรรมฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจากรูปแบบกิจกรรมที่จัดให้เป็นกิจกรรมที่สะท้อน
แง่คิดในบริบทที่ใกล้เคียงกับวัยของนักเรียน พัฒนาค่านิยมอันพึงประสงค์จากประสบการณ์ผ่านสื่อที่เป็นตัวแบบ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทาระหว่างเพื่อน ในการสร้างองค์ความรู้ แสวงหาทักษะ และแฝงความสนุกสนาน
จากกิจกรรมเกม เป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง นาไปสู่การปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ที่
เหมาะสม (ดาเนียล โกลแมน อ้างถึงใน กรมสุขภาพจิต. 2543 : 31 -33) สอดคล้องกับการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นของสุมาลัย วงศ์เกษม (2549 : 85) ที่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2.4 ผลการศึกษาผลลัพธ์ด้วยการติดตามความคงทนในการรักษาพฤติกรรมบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มทดลองภายหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว 14 วัน
ด้านดี ซึ่งนักเรียนยังคงมีพฤติกรรมบ่งชี้ในการแสดงออกในสมรรถนะเกี่ยวกับควบคุมอารมณ์และความต้องการของ
ตนเอง การเห็นใจผู้อื่น และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ด้านเก่ง นักเรียนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่ว่องไวขึ้น เมื่อต้อง
เผชิญกับอุปสรรคก็จะไม่ยอมแพ้ และพยายามหาเหตุผลที่แท้จริงของปัญหา สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนยอมรับและ
สามารถทางานที่เสนอต่อไปได้ด้วยวิธีการระดมความคิด ซึ่งนักเรียนรู้จักยอมรับซึ่งกันและกัน การเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี มี
การแบ่งหน้าที่ในการทางาน โดยเริ่มจากการเป็นผู้อาสารับผิดชอบ ด้านสุข นักเรียนแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ในสมรรถนะ
เกี่ยวกับความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต และสามารถสร้างความสุข นักเรียนรู้จักสนใจสิ่งรอบข้าง บุคคล
รอบตัว เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งตนเอง เมื่อนักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจาวัน สามารถแสดง
พฤติกรรมออกมาได้ทันที และสามารถร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการกิจกรรม
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่เรียนรู้ ทาให้นักเรียนใส่ใจหรือตั้งใจที่จะเรียนรู้ต่อสิ่งนั้น สอดคล้องกับ
หลักคิดของโกลแมน (Goleman. 1998 : 43 – 44) ที่ว่า การสร้างความสมดุลระหว่างแรงกระตุ้นทางอารมณ์
(Impulse) กับการควบคุมอารมณ์ตนเอง(Self-control) สามารถหน่วงเหนี่ยวความปลื้มปิติของนักเรียนทาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และกิจกรรมการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน ทาให้สามารถทางานได้เสร็จตามเวลาที่
กาหนด ร่วมถึงการสร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลงก่อให้ เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ของกลุ่มที่ดี ทาให้นักเรียนกลุ่ม
นี้ปรับตัวได้ดจี ะเห็นได้จากพฤติกรรมที่ทางานร่วมกันโดยไม่มีใครเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ดังเช่น ซาโลเวย์ และ เม
เยอร์ (Salovey & Maye. 1990 : 185 – 211) ที่ว่า การสร้างแรงจูงใจตนให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
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เป้าหมายที่วางไว้ กระตุ้น เตือนตนให้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นไม่ท้อถอย สามารถอดทนรอผลที่ดีกว่าในภายหลัง
ได้ มีความเชื่อมั่นว่าสามารถทาได้ ฝึกฝนตนเสมอ มีทัศนะมองโลกในแง่ดี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนี้เหมาะกับ
นักเรียนในช่วงอายุ12-17 ปี ดังนั้นหากต้องการนาไปประยุกต์ใช้ในระดับชั้นอื่นๆ ควรพิจารณาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละวัย และนาไปไปรับให้เหมาะสมก่อนนาไปใช้
1.2 ครู ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจนาไปใช้หลักสูตรฝึกอบรมนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ควร
ศึกษาทาความเข้าใจในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อจะได้พัฒนานักเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ และศึกษาคู่มือ
การจัดกิจกรรม การเตรียมสื่อวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อและกิจกรรมก่อนนาไปใช้จริง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเกณฑ์ของกลุ่มอายุ
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์แบบองค์รวมเช่นนี้หรือเฉพาะ
ด้านให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเน้นการร่วมมือกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง
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การศึกษาเปรียบเทียบคาย่อในหนังสือพิมพ์ ไทยและจีน*
ChunPing Zhu (เยาวดี)**
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะคาย่อและการใช้คาย่อในภาษาไทยและ
จีน ด้านความเหมือนและความแตกต่างของคาย่อในภาษาไทยและจีน โดยรวบรวมคาย่อไทยจานวน 303 คา จาก
หนังสือพิมพ์ไทย 2 ฉบับ คือไทยรัฐ และเดลินิวส์ คาย่อจีน จานวน 294 คา จากหนังสือพิมพ์จีน 2 ฉบับ คือ 参考
消息 “ชานข่าวเซียวซี”

และ人民日报 “เหยินหมินยื่อเป้า”

ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะของคาย่อไทยมี 5 ประเภทคือ 1) ย่อคาโดยใช้พยัญชนะต้นของบางพยางค์
แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ไว้ท้ายพยัญชนะต้นที่มีน้อยกว่าสองพยางค์ 2) ย่อคาโดยใช้พยัญชนะต้นของบาง
พยางค์ แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ไว้ท้ายพยัญชนะต้นเกินหนึ่งพยางค์ 3) คาย่อแบบบางส่วนโดยใช้ส่วนใด
ส่วนหนึ่งของคามาเป็นคาย่อ แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หรือไปยาลน้อย (ฯ) ท้ายสุดส่วนคานี้ 4) คาย่อที่มี
ตัวเลข 5) คาย่อไทยที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ ลักษณะของคาย่อจีนมี 5 ประเภทคือ 1) คาย่อแบบย่อรวม โดยใช้
หน่วยคาที่สาคัญทั้งหมดมารวมเป็นคาย่อ 2) คาย่อบางส่วน โดยใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของคาเต็มมาเป็นคาย่อ 3) คา
ย่อที่ใช้ตัวเลข 4) คาย่อโดยใช้ตัวอักษรพยัญชนะต้นในการออกเสียงภาษาจีนมาเป็นคาย่อ 5) คาย่อจีนที่ยืมมาจาก
ภาษาอังกฤษ 2. ความเหมือนของลักษณะคาย่อไทยและจีนคือ 1) มีลักษณะแบบใช้ตัวเลขเหมือนกัน แบบคาย่อที่
ยืมมาจากภาษาอังกฤษ และแบบบางส่วน 2) คาย่อที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ มียืมมาหมด ยืมบางส่วน และยืมแล้ว
เขียนเป็นคาอ่านไทยหรือจีน 3) วิธีการใช้คาย่อในภาษาไทยและจีนส่วนใหญ่เหมือนกัน สาหรับความแตกต่างของ
ลักษณะคาย่อมี 5 ด้านคือ 1) คาย่อไทยแบบใช้ตัวเลขมีน้อยมาก แต่คาย่อจีนแบบใช้ตัวเลขมีจานวนมาก 2) คาย่อ
ไทยส่วนใหญ่เป็นคานาม คากริยามีน้อยมาก ส่วนคาย่อจีนมีคานามและคากริยาจานวนมาก 3) คาย่อไทยส่วนใหญ่
เวลาอ่านต้องอ่านเป็นคาเต็ม ส่วนคาย่อจีนส่วนใหญ่สามารถอ่านเป็นคาย่อได้ 4) คาย่อไทยส่วนใหญ่มีเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) คาย่อจีนส่วนใหญ่ไม่มีการใช้เครื่องหมายใด ๆ
คาสาคัญ : คาย่อ หนังสือพิมพ์ไทยและจีน การศึกษาเปรียบเทียบ
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การศึกษาเปรียบเทียบคาย่อในหนังสือพิมพ์ไทยและจีน” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์
** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลป-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
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A Comparative Study of Abbreviations
in Thai and Chinese Newspapers
Zhu Chunping

This research aimed to comparatively study abbreviations of abbreviations and their usages appeared on Thai and
Chinese newspapers in order to note the similarity and difference of their styles. 303 abbreviations, selected from two Thai
newspapers: Thairath and Daily News, and 294 abbreviations from two Chinese newspapers: Reference News and People’s Daily
are studied.
The research findings are: first, relating to the style, five characteristics of Thai abbreviations are found, which are 1)
using the first alphabet of some syllables with a period (punctuation), 2) using the first alphabet of some syllables with periods
for compound words, 3) cutting short the full words and adding a period or the omitting-word sign (ฯ), 4) using abbreviations
with numbers, and 5) using English short words. For Chinese abbreviations, there also are 5 styles : 1) the compressed
abbreviation, mixing key parts of characters (words), 2) partly omitting, using some parts of the word, 3) using abbreviations with
numbers, 4) using the first pin-in sound, and 5) using English short words.
The second finding, relating to the similarity and difference of Thai and Chinese abbreviations, three similarities are
found: 1) the shared styles of Thai and Chinese abbreviations are: using abbreviations with numbers, using English short words
and the partly omitting, 2) English abbreviations are used in three ways: copying the original, using some parts of the full words,
and using Thai or Chinese alphabets to copy the original English pronunciation, and 3) the usage of both Thai and Chinese
abbreviations are the same. Regarding the difference, four characteristics are found: 1) the abbreviation with numbers is less
found using in Thai than in Chinese, 2) most of Thai abbreviations are nouns, very less verbs are found, while Chinese
abbreviations are generally both nouns and verbs, 3) Thai abbreviations are read in full words, while abbreviated reading is
generally used for Chinese abbreviations, and 4) Thai abbreviations are always written with periods, while no punctuation is
needed in Chinese abbreviations.

Keywords : Abbreviations, Thai and Chinese newspapers, Comparative study
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บทนา
มนุษย์ต้องใช้ภาษาสื่อสารกัน แต่ภาษามีวิวัฒนาการตามการเติบโตของสังคม ในขณะที่การสื่อสารจริง ๆ
จะพบคา วลีหรือประโยคบางชนิดมีความต้องการใช้บ่อยมาก และเป็นคา วลี หรือประโยคที่ยาก ยาว หรือซับซ้อน
หากใช้คาประเภทนี้ไปสื่อสารอย่างจริงจัง จะทาให้เสียเวลาไปมาก อาจทาให้คนรับสารรู้สึกเบื่อ ไม่อยากสื่อสารกัน
ต่อก็ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว มนุษย์จึงใช้คาย่อของกลุ่มคา วลี หรือประโยคที่ยาก ยาว
หรือซับซ้อนมาสื่อสารกัน
ในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน การใช้คาย่อพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแพร่หลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ความนิยมในการใช้คาย่อแพร่ขยายไปสู่ขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น เช่นกลุ่มวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านการปกครองและทางด้านบริหารการเงินในเรื่องตลาดทุนและตลาดการเงิน นอกจากนี้ การใช้คา
ย่อในภาษาไทยและจีนยังเกิดขึ้นในกลุ่มสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แม้กระทั่งสื่อทางอินเทอร์เน็ต
ยิ่งกว่านั้นผู้ใช้ภาษาในกลุ่มพัฒนาชนบทซึ่งต้องติดต่อกับชาวบ้านก็นิยมใช้คาย่อเช่นเดียวกันดังที่กมลา นาคะศิริ
(2543 : ออนไลน์) ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและความนิยมในการใช้คาย่อไทยมาแทนกลุ่มคา วลี และ
ประโยค มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ในระยะแรก ส่วนใหญ่จะพบได้จากหนังสือพิมพ์ ต่อมาการใช้คาย่อได้แพร่หลาย
ไปสู่การใช้ภาษาพูด และต่อมาพบว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนมักมีการใช้คาย่ออยู่เสมอ โดยฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาจีน ส่วนมากจะนิยมใช้คาย่อมาแทนคาพูดที่เป็นประโยคยาวๆ หรือวลี
ยาวๆ กันมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลายประการดังนี้ ประการแรกผู้ใช้ภาษาต้องการประหยัดเวลาซึ่งสะท้อนให้เห็น
แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยและสังคมจีน ในยุคข้อมูลข่าวสาร การทางานแข่งกับเวลา การ
งานทุกประเภทต้องรีบวางแผนรีบปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว เห็นได้ว่าพฤติกรรมของ
คนในวงการต่าง ๆ ล้วนมีการแข่งขันสูง เป็นตัวกาหนด ดังนั้นผู้ที่ทราบข้อมูลก่อนผู้อื่น ย่อมได้เปรียบกว่า การมี
ข้อมูลจะก่อให้เกิดการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์เชื่อถือ
ได้ ด้วยเหตุนี้การจัดการเวลาเป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ประการที่สองการใช้คาย่อไทยและจีนใน
ภาษาพูดและภาษาเขียนฟังดูกะทัดรัด จาได้ง่าย ไม่ต้องเรียกชื่อเต็มซึ่งเป็นชื่อยาวและเยิ่นเย่อจายาก คาย่อที่ใช้
เสนอข่าวในหนังสือพิมพ์มีประโยชน์ช่วยให้ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลา ช่วยประหยัดเนื้อที่หรือการ
เรียงพิมพ์ สะดวกในการติดตามอ่านข่าว และทาให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับอักษรย่อมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้คา
ย่อในภาษาก็มีข้อจากัดในเรื่องความหมาย ถ้าผู้รับสื่อไม่เข้าใจในความหมายของคาย่อก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการ
สื่อสารหรืออาจจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้
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ไม่ว่าจะในกลุ่มชนชาติใด ก็มีการใช้คาง่ายๆ หรือคาย่อมาแทนคาเต็ม เพื่อทาให้การสื่อสารสะดวกรวดเร็ว
ภาษาไทยกับ ภาษาจี น ก็เช่น กัน มีคาย่ อเกิดขึ้นจนถึ งปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นคาย่อไทยหรือคาย่อจีนล้ ว นมีวัฒ ถุ
ประสงค์เหมือนกัน คือ เพื่อประหยัดเวลาและสื่อสารได้รวดเร็ว ดังนั้นในชีวิตประจาวันของคนเราจึงเห็นการใช้คา
ย่อเสมอ แต่อาจจะไม่ทราบความหมายหรือที่มาของคาย่อ ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาลักษณะและรูปแบบของคาย่อ
ไทยกับคาย่อจีน
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการศึกษาเปรียบเทียบคาย่อในหนังสือพิมพ์ไทย
และจีน และหวังว่าการศึกษาในประเด็นนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในเรื่องความหมายของคาย่อไทยหรือคาย่อจีนที่
ใช้ในกลุ่มคนในวงการต่าง ๆ และเพื่อช่วยในการสื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของคาย่อในหนังสือพิมพ์ไทยและจีน
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้คาย่อในหนังสือพิมพ์ไทยและจีน
3. เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของคาย่อในภาษาไทยและภาษาจีน
สมมติฐานของการวิจัย
1. คาย่อในภาษาไทยและจีนต่างมีเอกลักษณ์ตามธรรมชาติของภาษาแต่ละชาติ แต่มีความคล้ายคลึงใน
บางลักษณะ คาย่อในภาษาไทยอาจไม่มีประเภทคาย่อที่มีตัวเลข แต่คาย่อในภาษาจีนมีประเภทคาย่อที่มีตัวเลข
จานวนมาก
2. คาย่อที่ได้รวบรวมไว้ในการวิจัยนี้ส่วนมากเป็นคาย่อที่อยู่ในกลุ่มชื่อองค์กร หรือในกลุ่มสถานที่
3. คาย่อในภาษาไทยอาจต้องอ่านตามคาเต็ม และคาย่อในภาษาจีนอาจต้องอ่านตามคาย่อ คาย่อใน
ภาษาไทยอาจต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) แน่นอน และคาย่อในภาษาจีนอาจไม่ต้ องมีเครื่องหมาย คาย่อที่ได้
รวบรวมไว้ครั้งนี้ส่วนมากน่าจะเป็นคาย่อที่เป็นคานาม
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตในการศึกษาวิจัยแบ่งเป็นสองด้าน คือด้านภาษาไทยและด้านภาษาจีน ดังต่อไปนี้
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1. หนังสือพิมพ์ไทย
“ไทยรัฐ” (ตั้งแต่ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงฉบับวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
“เดลินิวส์” (ตั้งแต่ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงฉบับวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
2. หนังสือพิมพ์จีน
参考消息 (Reference

News) (ตั้งแต่ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงฉบับวันที่ 31

ธันวาคม 2555)
人民日报

(People's Daily) (ตัง้ แต่ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงฉบับวันที่ 31

ธันวาคม 2555)
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและการใช้คาย่อในภาษาไทยและจีนพบในประเด็นดังนี้
1. ความเหมือนของคาย่อไทยและคาย่อจีน
1.1 มีคาย่อแบบบางส่วนทั้งสองภาษา
“และวิชัย ชลาลัลย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส...สอบถามได้
ที่ โทร.718-335-3409”
(หนังสือพิมพ์ไทย ไทยรัฐ. วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 : 05.00 น.)
โทร. ย่ อ มาจากค าเต็ ม “โทรศั พ ท์ ” ค าย่ อ นี้ ใ ช้ ส่ ว นหน้ า “โทร” ของค าเต็ ม “โทรศั พ ท์ ” แล้ ว ใส่
เครือ่ งหมายมหัพภาค ( . ) ท้ายสุด ส่วนคา “โทร” มาเป็นคาย่อ โทร. ของคาเต็ม “โทรศัพท์”
“目前台湾学生最爱的大陆10所大学， 除了名气最高的

北大、清华、复旦、上海交通大学外，就属距离台湾最近的厦门大
学最受台生青睐。”

(หนังสือพิมพ์จีน “ชานข่ซียวซี” 参考消息. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 : 09.52 น.)
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清华

มาจากภาษาจีน “清华大学” (Tsinghua University) คาย่อนี้เลือกส่วนหน้า “清华” ของคาเต็ม

“清华大学” ออกมาเป็นคาย่อ
1.2 มีคาย่อที่มีตัวเลขทั้งสองภาษา
“สมาคมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ร่วมกับ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ริเริ่มโครงการวัดสร้างสุขขึ้น
มีวัตถุประสงค์ที่จะให้พระสงฆ์เป็นผู้นากระแสในเรื่อง 5 ส. ทั้งในเรื่อง
กายภาพ และจิตใจ”
(หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 : 15.00 น.)
5 ส. ย่ อมาจากคาเต็ม “สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย ” โดยใช้พยัญชนะต้นที่
เหมือนกัน “ส” ของคาเต็ม “สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย ” มารวมกับจานวนเลข 5 และ
จานวนเลข 5 วางอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นที่เหมือนกัน “ส” ไม่มีเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ตัวจานวนเลข 5 มา
จากคาเต็มที่มี 5 คา
“2012汽车产业政策大盘点 汽车三包最得人心”
(หนังสือพิมพ์จีน “เหรินหมินยื่อเป้า” 人民日报. วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 08.26 น.)
三包

มาจากวลี จี น “包退” “包换” “包修” หมายความว่ า “รั บ ประกั น คื น รั บ ประกั น เปลี่ ย น

รับประกันบารุงรักษา” คาย่อนี้ย่อใช้จานวนเลข “三” กับหน่วยคาที่เหมือนกัน “包” มารวมกัน เป็นคาย่อ “三
包”

ของคาเต็ม “包退” “包换” “包修”
1.3 มีคาย่อที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศทั้งสองภาษา
“การคุยกันทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล วิทยุ ฯลฯ”
(หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 : 00.00 น.)
แฟกซ์ มาจากภาษาอังกฤษ “FAX” ย่อมาจากคาเต็ม Facsimile ความหมายคือ โทรภาพหรือโทรสาร

ผู้ใช้ภาษาไทยใช้เสียงในภาษาไทยที่ใกล้เคียงกัน “แฟกซ์” มาแทนที่เสียงภาษาอังกฤษ“FAX” และคาภาษาไทย
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“แฟกซ์ ” ถ้าไม่ใช่เป็ น คาย่ อของคายื ม

Facsimile และคาภาษาไทย “แฟกซ์ ” เมื่ออยู่ในภาษาไทยจะไม่มี

ความหมายอื่น กล่าวได้ว่า คาภาษาไทย “แฟกซ์”เกิดขึ้นมาตั้งแต่คาภาษาอังกฤษ “FAX” เข้ามาในเมืองไทย
“ WTO下调2012年全球贸易增长预估至2.5%”
(หนังสือพิมพ์จีน “เหรินหมินยื่อเป้า” 人民日报. วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 15.13 น.)
WTO ย่อมาจากคาเต็ม “World Trade Organization” 世界贸易组织 แปลว่าองค์การค้าโลก
เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีพัฒนาการมาจากข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า หรือ แกตต์ ผู้ใช้
คาย่อจีนย่อโดยใช้คาย่อที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ “WTO” ทั้งหมด
1.4 วิธีการใช้คาย่อในภาษาไทยและจีนส่วนใหญ่เหมือนกัน มีคาย่อในกลุ่มมาตราชั่งตวงวัด กลุ่ม
บอกเวลา กลุ่มอาชีพ ตาแหน่ง หน้าที่การงาน กลุ่ มชื่อองค์กร กลุ่มสถานที่ กลุ่มการเมือง กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่ม
การศึกษา และกลุ่มอื่นๆ มีคาย่อที่ใช้เป็นชนิดคานาม คากริยา คาวิเศษณ์ และคาลักษณนามทั้งสองภาษา ส่วน
ใหญ่จะใช้ชนิดคานามทั้งสองภาษา คาย่อที่ใช้เป็นชนิดคาวิเศษณ์ได้ปรากฎน้อยมากทั้งสองภาษา มีบางคาสามารถ
เป็นทั้งคานามและคากริยาได้ทั้งสองภาษา มีคาย่อที่สามารถอ่านตามคาย่อได้ และสามารถอ่านตามคาเต็มได้ด้วย
ทั้งสองภาษา มีคาย่อที่ต้องอ่านตามคาเต็มทั้งสองภาษา จะเปลี่ยนแปลงการเขียนมาแบบสาหรับภาษาไทยหรือ
ภาษาจีนที่ใกล้เคียงกันมาแทนคาภาษาอังกฤษทั้งสองภาษา มีคาย่อที่ใช้เ ครื่องหมายมหัพภาค ( . ) คาย่อที่ไม่ใช้
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และคาย่อที่ใช้เครื่องหมายอื่นทั้งสองภาษา
2. ความแตกต่างของคาย่อไทยและคาย่อจีน
2.1 คาย่อไทยยังมีการย่อคาโดยใช้พยัญชนะต้นของบางพยางค์ แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . )
ไว้ท้ายพยัญชนะต้นน้อยกว่าสองพยางค์ และย่อคาโดยใช้พยัญชนะต้นของบางพยางค์ แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค
( . ) ไว้ท้ายพยัญชนะต้นเกินหนึ่งพยางค์ ตัวอย่างเช่น
“บริเวณบนสะพานบ้านฆอแยหมู่ 7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.
ยะลา ”
(หนังสือพิมพ์ไทย ไทยรัฐ. วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 02.40 น.)
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ต. ย่ อ มาจากค าเต็ ม “ต าบล” โดยเลื อ กพยั ญ ชนะต้ น “ต” จากค าเต็ ม “ต าบล” ออกมา แล้ ว ใส่
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ท้ายพยัญชนะต้น “ต” กลายมาเป็นคาย่อ ต. ของคาเต็ม “ตาบล”
“เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 13 ธ.ค.2555”
(หนังสือพิมพ์ไทย ไทยรัฐ. วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 02.40 น.)
ธ.ค. ย่อมาจากคาเต็ม “ธันวาคม” โดยเลือกพยัญชนะต้น “ธ” และ “ค” ออกมารวมกัน แล้วใส่
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ท้ายพยัญชนะต้น “ธ” และ “ค” กลายมาเป็นคาย่อ “ธ.ค.” ของคาเต็ม “ธันวาคม”
2.2 คาย่อจีนยังมีประเภทย่อรวม โดยใช้ตัวอักษรพยัญชนะต้นในการออกเสียงภาษาจีน (Chinese
alphabet letter-words) มาเป็นคาย่อ
“虽然获得了颇为丰硕的科研成果然而成果转化方面收效甚微”
(หนังสือพิมพ์จีน “ชานข่าวเซียวซี” 参考消息. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
科研ย่อมาจากวลีจีน “科学研究”
科”

หมายถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ย่อคาโดยเลือกหน่วยคาแรก “

ของคาแรก “科学” และหน่วยคาแรก “研” ของคาหลัง “研究” ออกมารวมกัน
“泰国朱拉隆功大学孔子学院21日成功举行了第九次汉语水平考试（HSK）”
(หนังสือพิมพ์จีน “ชานข่าวเซียวซี” 参考消息. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 : 21.51 น.)
HSK ย่อมาจากคาเต็ม “汉语水平考试” ความหมายคือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยใช้

ตัวอักษรพยัญชนะต้น “h” “s” “k” ในการออกเสียง (พินอิน拼音) คาเต็ม (Hàn Yǔ Shuǐ Píng Kǎo Shì)
2.3 คาย่อไทยมีคากริยาน้อยมาก แต่คาย่อจีนมีคากริยาจานวนมาก
“วันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ตีแบดกับเพื่อนซี้เตชินท์”
(หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 : 00.00 น.)
ตีแบด มาจากคาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ “ตี badminton” คาย่อนี้เป็นคากริยา คาย่อไทยที่
เป็นคากริยามีจานวนทั้งหมด 8 คา
“此外，数字电影的发行不再需要洗印大量的胶片，有利于环保”
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(หนังสือพิมพ์จีน “ชานข่าวเซียวซี” 参考消息. วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
洗印ย่อมาจากวลี จี น “冲洗、印制”

หมายความว่าล้างและพิมพ์ คาย่อจีน “洗印” เป็น

คากริยา คาย่อจีนที่เป็นคากริยามีจานวนทั้งหมด 42 คา
2.4 คาย่อไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงตามคาย่อได้ ต้องอ่านตามคาเต็มของอักษรย่อเอง และ
คาย่อไทยที่นิยมอ่านเป็นคาย่อส่วนใหญ่จะเป็นคาย่อไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ แต่คาย่อจีนส่วนใหญ่
สามารถอ่านตามคาย่อได้
“การคุยกันทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล วิทยุ ฯลฯ”
(หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 : 00.00 น.)
แฟกซ์ มาจากภาษาอังกฤษ “FAX” ย่อมาจากคาเต็ม Facsimile ความหมายคือ โทรภาพหรือโทรสาร
คาย่อไทย “แฟกซ์” สามารถอ่านเป็นคาย่อได้ ปัจจุบันไม่ค่อยอ่านเป็นคาเต็มแล้ว นิยมอ่านเป็นคาย่อมากกว่า คา
ย่อไทยที่นิยมอ่านเป็นคาย่อได้ มีจานวนทั้งหมด 35 คา
“虽然姚明的退役使得NBA在中国的市场化起到了负面的作

用，但是这并不意味着NBA在中国失去了影响力”

(หนังสือพิมพ์จีน “เหรินหมินยื่อเป้า” 人民日报. วันที่ 8 พฤศจิกยน พ.ศ. 2555 : 10.50 น.)
NBA ย่อมาจากภาษาอังกฤษ “National Basketball Association” คาย่อ “NBA”
สามารถออกเสียงตามคาย่อได้ แต่บางครั้งข่าวในทีวีจากัดการอ่านเป็นคาเต็มที่แปลเป็นภาษาจีน “职业
篮球协会”

เพราะว่ารัฐบาลกาหนดไว้และถือว่าถูกต้องตามมาตรฐาน คาย่อจีนที่ต้องอ่านเป็นคาเต็ม มี

จานวนทั้งหมด 22 คา
2.5 คาย่อไทยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการเขียนอักษรย่อไทย แต่การเขียนคาย่อจีนส่วนใหญ่จะมี
รูปแบบการเขียนแบบคาจีน นอกจากนี้คาย่อไทยกับคาย่อจีนยังมีความเหมือนและความแตกต่างอื่นๆ คาย่อไทยที่
เปลี่ยนการเขียนมาแบบสาหรับภาษาไทยที่ใกล้เคียงกันมาแทนคาภาษาอังกฤษนั้น มีอยู่จานวนมาก แต่คาย่อจีนที่
เปลี่ยนการเขียนมาแบบสาหรับภาษาจีนที่ใกล้เคียงกันมาแทนคาภาษาอังกฤษนั้น มีอยู่จานวนน้อย
“วันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ตีแบดกับเพื่อนซี้เตชินท์”
(หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 : 00.00 น.)
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ตีแบด มาจากคาภาษาไทย “ตี” รวมกับภาษาอังกฤษ “bad” และภาษาอังกฤษ “bad”ย่อมาจากคาเต็ม
“badminton” ผู้ใช้ภาษาไทยใช้เสียงในภาษาไทยที่ใกล้เคียงกัน“แบด”มาแทนที่เสียงภาษาอังกฤษ “bad” คาย่อ
ไทยที่เปลี่ยนการเขียนอักษรภาษาอังกฤษมาเป็นอักษรภาษาไทยที่ใกล้เคียงกัน มีจานวนทั้งหมด 27 คา
“低卡醋类小吃有效中和体内脂肪”
(หนังสือพิมพ์จีน “เหรินหมินยื่อเป้า” 人民日报. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 : 08.14 น.)
卡

ย่อมาจากคาเต็ม “卡路里” และคาเต็มนี้ยืมมาจากภาษาอังกฤษ “calorie” ผู้ใช้ภาษาจีนมี

วัตถุประสงค์ทาให้คายืมที่มาจากต่างประเทศ “calorie” เหมาะสมกับระบบเสียงในภาษาจีน จึงปรับเปลี่ยนการ
ออกเสียงคายืมมาเป็นภาษาจีน “卡路里” ดังนั้นกล่าวได้ว่าคาย่อจีน “卡” มาจากคาย่อภาษาอังกฤษ “cal” คา
ย่อจีนที่เปลี่ยนการเขียนอักษรภาษาอังกฤษมาเป็นคาจีนที่ใกล้เคียงกัน มีจานวนทั้งหมด 11 คา
2.6 คาย่อไทยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) แต่คาย่อจีนไม่นิยมใช้เครื่องหมาย
“วันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ตีแบดกับเพื่อนซี้เตชินท์”
(หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 : 00.00 น.)
ตี แ บด มาจากค าภาษาไทย “ตี ” รวมกั บ ภาษาอั ง กฤษ “bad” และภาษาอั ง กฤษ
“bad”ย่อมาจากคาเต็ม “badminton” ผู้ใช้ภาษาไทยใช้เสียงในภาษาไทยที่ใกล้เคียงกัน“แบด”มาแทนที่
เสียงภาษาอังกฤษ“bad”คาย่อไทยที่ไม่ใช้เครื่องหมาย มีจานวนทั้งหมด 47 คา คาย่อไทยที่เหลือล้วนมี
เครื่องหมายหมดกากับ
คาย่อจีนไม่นิยมใช้เครื่องหมาย ที่มีเครื่องหมายมีจานวนเพียง 9 คา ยกตัวอย่างเช่น
“修正主义分子是资产阶级和帝、修、反采用打进来或拉
出去的手法，安在我们党内的代理人。”

(หนังสือพิมพ์จีน “เหรินหมินยื่อเป้า” 人民日报. วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 09.34 น.)
帝、修、反ย่อมาจากวลีจีน “帝国主义、修正主义、反动派”

เครื่องหมายหยุดพักเสียง

(、)อยู่ในคาย่อจีน “帝、修、反” ประโยชน์เพื่อมาแยกคา “帝”“修”กับ“反”
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อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยความเหมือนระหว่างคาย่อไทยและจีน พบว่า มี
ลักษณะแบบใช้ตัวเลข แบบคาย่อที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ และแบบบางส่วน วิธีการใช้คาย่อในภาษาไทย
และจีนส่วนใหญ่เหมือนกัน มีคาย่อที่ใช้เป็นชนิดคานาม คากริยา คาวิเศษณ์ และคาลักษณนามทั้งสอง
ภาษา มีคาย่อที่สามารถอ่านตามคาย่อได้และสามารถอ่านตามคาเต็มได้ด้วยทั้งสองภาษา มีคาย่อที่ต้อง
อ่านตามคาเต็มทั้งสองภาษา จะเปลี่ยนแปลงการเขียนมาแบบสาหรับภาษาไทยหรือภาษาจีนที่ใกล้เคียง
กันมาแทนคาภาษาอังกฤษทั้งสองภาษา มีคาย่อที่ใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) คาย่อที่ไม่ใช้เครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) และคาย่อที่ใช้เครื่องหมายอื่นทั้งสองภาษา
สาหรับผลการวิจัยความแตกต่างระหว่างคาย่อไทยและจีน พบว่า คาย่อไทยมีคากริยาจานวนน้อย
แต่คาย่อจีนมีคากริยาจานวนมาก คาย่อไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงตามคาย่อได้ ต้องอ่านตามคา
เต็ ม ของอั ก ษรย่ อ เอง และค าย่ อ ไทยที่ นิ ย มอ่ า นเป็ น ค าย่ อ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ค าย่ อ ไทยที่ ยื ม มาจาก
ภาษาต่างประเทศ แต่คาย่อจีนส่วนใหญ่สามารถอ่านตามคาย่อได้ คาย่อไทยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเขียน
อักษรย่อไทย แต่การเขียนคาย่อจีนส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเขียนแบบคาจีนแน่ นอน แต่คาย่อไทยกับคาย่อ
จีน ยังมีความเหมือนและความแตกต่างอื่นๆ คาย่อไทยที่เปลี่ ยนการเขียนมาแบบส าหรับภาษาไทยที่
ใกล้เคียงกันมาแทนคาภาษาอังกฤษนั้น มีอยู่มากมาย แต่คาย่อจีนที่เปลี่ ยนการเขียนมาแบบส าหรับ
ภาษาจี น ที่ ใกล้ เคีย งกัน มาแทนคาภาษาอังกฤษนั้น มีอยู่ น้อย คาย่อไทยส่ ว นใหญ่จ ะใช้ เครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) แต่คาย่อจีนไม่ค่อยใช้เครื่องหมาย

ข้อเสนอแนะ
แม้นักวิจัยหรือผู้วิจัยหลายท่านได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคาย่อไทยในด้านวิธีการใช้ ความหมาย ลักษณะของ
คา หรือคาย่อจีนในด้านวิธีการใช้ ลักษณะ ความหมาย อิทธิพลต่อสังคม แต่การวิ จัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พบว่าคาย่อใน
ภาษาไทยและจีนมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างในด้านวิธีการใช้ ลักษณะ การอ่านและการเขียน ฯลฯ แต่ยัง
ไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาคาย่อไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ และคาย่อจีนที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ดังนั้น
ผู้วิจัย เห็นว่า ถ้ามีการวิ จัย ศึกษาเปรีย บเทียบคาย่อไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศกับคาย่อจีนที่ยืมมาจาก
ภาษาต่างประเทศในหนังสือพิมพ์ ไทย-จีน น่าจะเป็นประเด็นใหม่ที่ควรค่าแก่การศึกษาต่อไป
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หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการในสังคมไทย1
พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ

2

บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาหลักการพึ่งตนเองตามทฤษฎี 3 ทฤษฎี คือ
ศักยภาพและการแพร่กระจาย ทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนในชนบท ทฤษฎีบูรณาการ แนวคิด 2 แนวคิด คือแนวคิด
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาหลักการ
พึ่งตนเองของชุมชนในสังคมไทย และ (3) เพื่อบูรณาการหลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนากับสังคมไทย
ผลการศึกษาพบว่า หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ 3 ประการสาคัญ คือ ประการแรก ทฤษฎีและแนวคิดที่
ศึกษา มีหลักการพึ่งตนเองที่สอดคล้องกัน คือ ความพร้อมของศักยภาพที่มีอยู่ภายในชุมชนเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สาคัญ
และการติดต่อเชื่อมโยงกับภายนอกชุมชนเป็นปัจจัยสนับสนุน วิธีการพึ่งตนเองที่สอดคล้องกัน คือ การบริหารจัดการ
ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป้าหมายการพึ่งตนเองที่สอดคล้องกัน คือ การพึ่งตนเองในระดับโลกิยะ ขณะที่
พระพุ ทธศาสนามี หลักการพึ่ งตนเองคือ การพึ่ งธรรมด้ว ยการปฏิบั ติต ามพระธรรมวินั ยอย่า งถูกต้ องเหมาะสม ตาม
สถานภาพของตน โดยมีวิธีการปฏิบัติและเป้าหมายใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับโลกิยะ เน้นการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
ได้อย่างปกติสุข (2) ระดับโลกุตระ เน้นการพัฒนาตนเองให้บรรลุพระนิพพาน ประการที่สอง หลักการพึ่งตนเองของชุมชน
ทั้ง 6 แห่ง คือการอาศัยศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ภายในชุมชนเป็นปัจจัยสนับสนุนการพึ่งตนเองที่สาคัญ วิธีการพึ่งตนเอง
คือการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนแล้วจึงร่วมมือหรือประสานงานกับบุคคลอื่น กลุ่มหรือองค์กร
ภายนอกในภายหลัง และเป้าหมายในการพึ่งตนเอง เน้นการเข้าถึงเป้าหมายของการพึ่งตนเองในระดับโลกิยะเป็นส่วน
ใหญ่ ประการที่สาม หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ มี 3 ประการ ได้แก่ (1) การมีคุณธรรมประจาใจ (2) การพัฒนา
ตนเองตามหลักไตรสิกขา (3) หลักความสมดุลระหว่างการพึ่งตนเองในสองระดับ คือระดั บโลกิยะและโลกุตระ วิธีการ
พึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ มีอยู่ 4 วิธี ได้แก่ (1) การทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเพียรและปัญญา (2) การสร้างความ
เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน (3) การเคารพในกฎระเบียบของกลุ่ม ชุมชน และสังคม (4) การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่ว น
เป้าหมายการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ มี 2 ระดับ ได้แก่ เป้าหมายระดับโลกิยะและเป้าหมายระดับโลกุตระ
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Buddhist Integration of Self-reliance Principles in Thai Society
Phramaha Yutthana Narachettho
Abstract
This thesis is of three objectives: 1) to study the principles of self-reliance in the three
theories, including the development potential - diffusion theory, the self-reliance of rural
community theory and the integral theory of concepts which are the concept of community’s
economy for self-reliance and the concept of sufficiency economy and in Buddhism, 2) to study
the principles of self-reliance in communities in Thai societies at the present time, and 3) to
integrate the principles of self-reliance in Buddhism and Thai societies.
From the research, it is found that firstly, the principles of self-reliance in the theories
and the concepts are conformable:- the fullness of interior potentialities of communities is the
important factor and connection with exterior organizations is the supporting factor. Methods of
self-reliance have been mated: - the management of interior potentialities for the benefit of
communities, and the goals of self-reliance have been mated: - the mundane levels. Buddhism
is of the principles of self-reliance:- the Dharma-reliance or an emphasis on Dharma in
Buddhism by correctly following the Buddha’s teachings is according to one’s own status. The
methods and the goals of self-reliance in Buddhism can be divided into two levels: - the
mundane levels and super mundane levels. The mundane levels emphasize the living happily
with other people in societies. Meanwhile, the super mundane levels emphasize the improving
one’s own qualities to attain the ultimate goals of Buddhism, Nirvana or the extinction of all
defilements. Secondly, the principles of self-reliance of six communities: - the reliance on one’s
own potentiality within communities for mainly supporting the factors of self-reliance. The
methods of self-reliance are the present carrying out the activities by oneself. Each people can
be able to carry out the activities by oneself until being stable of self-reliance and then working
together or coordinating other the people, the group, or the outside organizations. The goals of
self-reliance of communities are the emphasis on attaining the most goals of self-reliance at the
mundane levels. Thirdly, the principles of self-reliance in the Buddhist integration are of three
points: - (1) having the moral principles, (2) the development of one’s own with the threefold
Learning, and (3) the balance of the principles of self-reliance in Buddhism between both the
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mundane and the super mundane. The methods of Buddhist integration are of four methods: (1) doing the activities with effort and wisdom, (2) having good friends, (3) respecting the role of
groups, communities and societies and improving continuous one. The goals of self-reliance of
Buddhist integration are of two levels: - the mundane and the super mundane.
Keyword: self-reliance, Buddhism, Integration
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บทนา
หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา (Principles of Self-reliance in Buddhism) เป็นหลักคาสอน
สาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนา (Buddhism) กับศาสนาดั้งเดิมของชาวชมพูทวีป
(The Original Religions of Indian) อย่างสิ้นเชิง เพราะหลักการของศาสนาดั้งเดิมในชมพูทวีป คือ ศาสนา
พราหมณ์ (Brahmanism) นั้น เน้นศรัทธา ความจงรักภักดี การยอมสยบ การพึ่งพระพรหม (Brahma) หรือเทพ
ทั้งหลาย (gods or goddess) ผู้ทรงอานาจอย่างไม่มีขอบเขต สามารถให้คุณให้โทษได้ตามความพอใจของ
พระองค์ การแสดงความเคารพ ศรัทธาด้วยการบวงสรวง การอ้อนวอน โดยหวัง ว่าจะได้รับการโปรดปราน ได้โชค
ลาภ หรือการปกป้องคุ้มครองให้ปราศจากภัยพิบัติต่าง ๆ จากพระพรหมหรือเทพเจ้าทั้งหลาย จึงเป็นเอกลักษณ์
(Identity) เฉพาะของชนชาวชมพูทวีปตั้งแต่อดีตมาแล้ว
แม้ว่าหลั กแห่งการพึ่งตนเองจะเป็นหลักคาสอนส าคัญในพระพุทธศาสนาที่แสดงให้ เห็นถึงหลักการ
พัฒนาตนเองของปัจเจกบุคคล จากการพัฒนาในเบื้องต้น คือการทาตนให้มีความพรั่งพร้อมด้วยปัจจัยขั้นพื้นฐาน
ในการดารงชีวิต จนสามารถยกระดับจิตของตนให้ก้าวสู่การมีที่พึ่งอันประเสริฐอย่างมั่นคงด้วยการบรรลุพระ
นิพพาน เป็นอิสระหลุดพ้นจากกิเลสได้ อย่างถาวร ซึ่งทาให้เห็นว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับ
ชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ เนื่องจากพระพุทธศาสนามีคาสอนมากมายที่สามารถนามาประยุกต์ใช้พัฒนาชีวิต
เช่น หลักการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ (วิ.มหา.1/27/32) 3 หลักความสัมพันธ์
ระหว่างคนตามบทบาทหน้าที่ในสังคมหรือตามทิศทั้ง 6 ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. 11/172-206/162-173)
หลักการดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จในปัจจุบันตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการ ในอังคุตตรนิกาย
อัฎฐกนิบาต (องฺ. อฏฺฐก. 23/144/257-258) หลักการพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุขปราศจากปัญหาความยากจน
ในกูฏทันตสูตร ในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ที.สี. 9/199-238/145-183) หลักการสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองตามหลัก
นาถกรณธรรม 10 ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. 11/357/279) เป็นต้น โดยเฉพาะหลักการแห่งการพึ่งตนเอง
หรือนาถกรณธรรมนั้น ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง จนดูเหมือนว่า หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
คาสอนที่ถูกละเลยจากนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ์ และชาวพุทธโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นหลักคาสอนที่สาคัญในพระพุทธศาสนา เป็นเพียงแค่หมวดธรรมหมวดหนึ่งเท่านั้น ไม่มีความสาคัญ
เพียงพอที่จะได้รับการประยุกต์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ
เลย ทั้ง ๆ ที่ในรอบห้าทศวรรษที่ผ่านมาแห่งการพัฒนาประเทศตามระบบทุนนิยมตะวันตก (Capitalism) คือ
3

การอ้างอิงพระไตรปิฎกในบทความวิจัยนี้ ผู้วิจัยอ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฎก พิมพ์ พ.ศ.
2535 และพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ พ.ศ. 2539 โดยจะระบุที่มาของพระไตรปิฎกโดย
ใช้อักษรย่อและตัวเลขกากับซึ่งมีความหมายดังนี้ ตัวเลขแรกในวงเล็บ คือ เล่มที่ของพระไตรปิฎก ตัวเลขที่สอง คือ ข้อที่ของ
พระไตรปิฎกในเล่มนั้น และตัวเลขที่สาม คือ หน้าที่ของพระไตรปิฎกเล่มนั้น ส่วนตัวอักษรย่อผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในเนื้อหาแล้ว
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ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504 จนถึงปั จ จุ บั น ได้ พิสู จน์ ให้ เห็ นแล้ ว ว่า การพั ฒ นาประเทศที่ เน้นความเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้ทันสมัยตามแบบอย่างประเทศภาคอุตสาหกรรมทั้งหลาย ได้สร้างปัญหาให้แก่สังคมมากมาย ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม ความล่มสลายของชนบท การอพยพของแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่
อุตสาหกรรม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาคนจนในเมือง การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
ในภาคครัวเรือน การล่มสลายของภาคการเงินและการธนาคาร การทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารประเทศของนักการเมือง และความขัดแย้งของคนในสังคม เป็นต้น
หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนาเป็นหลักการพัฒนาตนเองของปัจเจกบุคคลและสังคมให้มีความ
เข้ ม แข็ ง โดยเฉพาะระดั บ บุ คคลที่ เ น้ น แต่ ล ะคนสามารถพึ่ งพาตนเองได้ อ ย่ า งมั่ น คงจากระดั บ โลกิย ธรรมถึ ง
โลกุ ตรธรรมได้ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากหลั กการสร้ า งที่พึ่ ง ให้ แ ก่ ตนที่ เ รีย กว่ า นาถกรณธรรม 10 ป ระการ ซึ่ง เป็ น
กระบวนการพั ฒ นาตนตามล าดั บ จากระดั บ ศี ล ไปจนถึ ง ระดั บ ปั ญ ญา แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การพึ่ ง ตนเองใน
พระพุทธศาสนาไม่ได้มีเป้าหมายเพีย งเพื่อความอยู่ดีกินดี ความพอเพียง ความพอประมาณตามแบบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้น แต่มีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาตนเองให้บรรลุพระนิพพาน สามารถขจัดกิเลสได้อย่าง
สิ้นเชิงอันอุดมการณ์สูงสุดในพระพุทธศาสนา ตามหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์ในทีฆนิกาย
มหาวรรคว่า “พระพุทธเจ้าทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือเป็นบรมธรรม” (ที.ม. (ไทย)
10/54/48)
แม้ว่าหลักการและวิธีการพึ่งตนเองจะเป็นหลักคาสอนที่สาคัญในพระพุทธศาสนา แต่ก็ยังไม่มีใครศึกษา
วิเคราะห์และนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนาคน ชุมชน และประเทศอย่างจริงจัง นอกจากการยกขึ้นขึ้นมา
อ้างเป็นหัวข้อในการแสดงธรรมของพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึ กษาวิเคราะห์ว่า
การพึ่ ง ตนเองในพระพุ ทธศาสนามี ห ลั กการ วิ ธีก าร และเป้ าหมายอย่า งไร การพึ่ งตนเองของชุ ม ชนพุ ทธใน
สังคมไทยปัจจุบันเป็นอย่างไร และการพึ่งตนเองในเชิงพุทธบูรณาการควรเป็นอย่างไร
ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยจะได้ศึกษาในประเด็น ความหมาย ประเภท หลักการ วิธีการแห่งการพึ่งตนเอง
เป้าหมายของการพึ่งตนเองตามทรรศนะในพระพุทธศาสนา ทฤษฎีศักยภาพและการแพร่กระจาย ทฤษฎีการ
พึ่งตนเองของชุมชนชนบท ทฤษฎีบูรณาการ แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านพื้นที่การศึกษา ที่เลือกศึกษาในฐานะเป็นตัวแทนของชุมชนที่มีรูปแบบการพึ่งตนเอง 6 ชุมชน/
กลุ่ม ได้แก่ (1) ชุมชนบ้านด่านเกวียน เทศบาลตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (2) ชุมชนบ้าน
กู่กาสิงห์ ตาบลกู่กาสิงห์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวั ดร้อยเอ็ด (3) ชุมชนคีรีวง ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา จังหวัด
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นครศรีธรรมราช (4) ชุมชนปฐมอโศก ตาบลพระประโทณ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (5) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต โดยพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตาบลบางพระ
อาเภอเมือง จังหวัดตราด (6) ชุมชนที่ดาเนินตามกิจกรรมของวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตาบลยั้งเมิน อาเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม่
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ”
ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย เลื อกใช้ ท ฤษฎีที่ ส าคั ญ 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีศั กยภาพและการแพร่กระจาย (Development
Potential - Diffusion Theory) ทฤษฎีนี้มีองค์ประกอบสองส่วนคือหลักการที่เกี่ยวกับศักยภาพและหลักการการ
แพร่กระจาย และทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท (Self-reliance of rural community Theory) ทฤษฎีนี้
เกี่ยวข้องกับหลักการพึ่งตนเองของชุมชนโดยตรง เพราะมีหลักการพึ่งตนเอง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี (T)
เศรษฐกิจ (E) ทรัพยากรธรรมชาติ (R) จิตใจ (M) และสังคม (S) หรือเรียกว่า TERMS ที่ใช้เป็นเครื่องชี้วัด
ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน และทฤษฎีบูรณาการ (A Integral theory) เป็นทฤษฎีที่ให้แนวทาง
การบูรณาการโดยตรง คลอบคลุมใน 7 มิติ ได้แก่ ด้านศิลปะ นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ ผู้นา การเมือง จิตวิทยา และ
เมือง ใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการได้
ส่วนแนวคิดที่ใช้ศึกษามี 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (The Concept of
community’s economy for self-reliance) และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ (The
Concept of Sufficiency Economy) แนวคิดทั้งสองนี้ มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา เพราะเป็นแนวคิดที่
มีทั้งหลักการและแนวทางปฏิบัติสาหรับการพึ่งตนเองของชุมชนอย่ างเป็นรูปธรรม และได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ เป็นหลักปรัชญาแห่งการดาเนินชีวิตที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างมาก จึงมีการสนับสนุนส่งเสริมให้คนในสังคมไทย ได้นาหลักการของแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในวิถี
ชีวิตของคนไทยอย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วน โดยไม่ได้จากัดอยู่แต่เฉพาะในภาคเกษตรกรรมหรือกลุ่มคนยากจน
ในภาคชนบทเท่านั้น เพราะความพอเพียงนั้น เป็นหลักการที่สามารถยึดถือได้ของคนในทุกภาคส่วนของสังคม ที่มี
ความต้องการดารงอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข โดยเฉพาะสภาพสังคมปัจจุบันที่ตกอยู่ภายใต้กระแสของโลกแห่งทุน
นิ ย ม บริ โ ภคนิ ย ม และความเปลี่ ย นแปลงที่ไหลบ่ าเชื่ อมโยงถึง กันอย่างไม่ มีข้อ จากัด หรือ ที่เ รียกว่า เป็ นยุ ค
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สาคัญที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนในสังคมไทยปัจจุบันได้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการศึกษาวิเคราะห์
หลักธรรมที่เกี่ยวกับการพึ่งตนเองในพระไตรปิฎก การพึ่งตนเองของคนในสังคมปัจจุบัน และการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ของการพึ่งตนเองที่พึงประสงค์ของสังคมไทย โดยบูรณาการหลักการ วิธีการ และเป้าหมายของการพึ่งตนเอง
ในพระพุทธศาสนาเข้าไปเป็นองค์ประกอบสาคัญ

ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการหลักการและรูปแบบการ

พึ่งตนเอง ตามขั้นตอนการดาเนินการวิจัยตามลาดับ
สรุปผลการศึกษา
1. การพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา พบว่า
ประการแรก การพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา หมายถึง การดารงอยู่ การอยู่ได้ การประคับ ประคอง
ตนเอง หรือการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ให้เป็นภาระของคนอื่น ๆ โดยความหมายที่แท้จริงก็คือการพึ่งตนเอง
ด้วยธรรมด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพัฒนากาย จิตใจ และปัญญาให้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ ตามศักยภาพของตนเอง จนสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ การพึ่งตนเองโดยสรุปมีอยู่ 2
ประเภทได้แก่ (1) การพึ่งตนเองในระดับโลกิยะ ซึ่งมีอยู่ 5 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้า นสังคม ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ และด้านปัญญา (2) การพึ่งตนเองในระดับโลกุตระ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ การพึ่งตนเองของพระ
เสขบุคคล และการพึ่งตนเองของพระอเสขบุคคล การพึ่งตนเองใน 2 ประเภทนี้มีหลักการ วิธีการและเป้าหมายที่
แตกต่างกัน แต่มีความเหมือนกันคือเน้นการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิต และปัญญา กล่าวคือ การพัฒนากายและ
วาจาให้ เ ป็ น ปกติเ รี ย บร้ อยด้ว ยการมีศีล การพัฒ นาจิ ตให้ ตั้งมั่ นด้ว ยสมาธิ และการพัฒ นาปัญญาให้ ส ามารถ
พึ่งตนเองด้วยปัญญา ซึ่งเป็ นการพัฒนาด้วยการเห็นและการดาริที่ถูกต้องในอริยสัจ 4 ตามความเป็นจริง เมื่อ
บุคคลได้พัฒนาปัญญาของตนเองอย่างบริบูรณ์แล้วก็จะสามารถพึ่งตนเองและเข้าถึงที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา คือพระนิพพานได้ กล่าวโดยสรุปการพัฒนาตนเองตามหลักมรรคมีองค์ 8 หรือตามหลัก ไตรสิกขา
คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา จึงเป็นกระบวนการพัฒนาตนเองของปัจเจกบุคคล เพื่อเข้าถึง
เป้าหมายของการพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง
ประการที่สอง หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา คือ มนุษย์ทุกคนควรมีตนเป็นที่พึ่ง หมายถึง การมี
ธรรมเป็นที่พึ่งนัน่ เอง และการที่บุคคลจะสามารถพึ่งตนเองได้นั้น จะต้องปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งในเบื้องต้น

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

ท่ามกลาง และที่สุดด้วยการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 หรือตามหลักไตรสิกขา หลักการพึ่งตนเองมี 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับโลกิยะและระดับโลกุตระ การพึ่งตนเองในระดับโลกิยะ คือ ความสามารถในการพึ่งตนเอง ด้วยการ
พัฒนาตนตามหลักธรรมสาหรับการพึ่งตนเองในระดับโลกิยะ ได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 โภค-อาทิยะ 4
สังคหวัตถุ 4 ทิศ 6 ไตรสิกขา นาถกรณธรรม 10 และสัมมัปปธาน 4 ส่วนหลักการพึ่งตนเองในระดับโลกุตระ คือ
การพัฒ นาตนให้บ รรลุพระนิพพานตามหลั กธรรมส าหรับการพัฒ นาตนในระดับโลกุตระได้แก่ สติ -ปัฏ ฐาน 4
สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1
ประการที่สาม วิธีการพึ่งตนเอง หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
วิธีการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนามี 2 ประการ ได้แก่ (1) การดาเนินเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับโลกิยะ
ตามหลั กธรรมที่ส าคัญ เช่น ทิฏ ฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการ โภคอาทิยะ 4 สั งคหวัตถุ 4 ศีล สมถะและ
วิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น (2) การดาเนินเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับโลกุตระตามหลักธรรมที่สาคัญ เช่น
สติปัฏฐาน 4 มรรคมีองค์ 8 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 เป็นต้น หลักการปฏิบัติเน้นการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8
ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดาริชอบ สัมมาวาจา การเจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การทา
การงานชอบ สั มมาอาชีว ะ การมี อาชีพ ชอบ สั มมาวายามะ การมีค วามเพียรชอบ สั มมาสติ การระลึ กชอบ
สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ เมื่อบุคคลได้พัฒนาตนเองตามวิธีการทั้ง 2 ประการข้างต้นนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะสามารถ
พึ่งตนเองได้ทั้งในระดับโลกิยะและโลกุตระตามสมควรแก่การปฏิบัติของตน
ประการที่สี่ เป้าหมายของการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา หมายถึง สิ่งที่ต้องการจะบรรลุถึงเพื่อให้
พึ่งตนเองได้ เป้ าหมายการพึ่งตนเองมี 2 ระดับ คือเป้าหมายในระดับโลกิยะ และเป้าหมายในระดับโลกุตระ
เป้าหมายในระดับโลกิยะ มี 6 ประการได้แก่ (1) การบาเพ็ญประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้บริบูรณ์ (2) การ
ตระหนักถึงความเดือดร้อนของคนอื่น (3) การคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม (4) การมีกรอบกติกาในการดาเนิน
อย่างถูกต้อง (5) การมีสภาพจิตใจที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ (6) การมีความรู้ในสรรพสิ่งและนาความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ ส่วนเป้าหมายของการพึ่งตนเองในระดับโลกุตระ มี 5 ประการได้แก่ (1) เพื่อความบริสุทธิ์ (2)
เพื่อก้าวล่วงความโศกและความราไร (3) เพื่อดับทุกข์และโทมนัส (4) เพื่อบรรลุธรรมที่ควรรู้(5) เพื่อกระทาให้แจ้ง
ซึ่งพระนิพพาน
ส่วนปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขแห่งความสาเร็จและความล้มเหลวในการพึ่งตนเอง มี 2 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัย
เงื่อนไขระดับปัจเจกบุคคล และปัจจัยเงื่อนไขทางสังคม
ประการแรก ปัจจัยเงื่อนไขระดับปัจเจกบุคคล พบว่า ตามหลักการพึ่งตนเองในทางพระพุทธศาสนา คือ
การมีและการไม่มีบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคมีองค์ 8 มี 7 ประการ ได้แก่ (1) ความมีกัลยาณมิตร (2) ความ
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ถึงพร้อมด้วยศีล (3) ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ (4) ความถึงพร้อมด้วยตนคือมีตนสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (5)
ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือความเห็นที่ถูกต้อง (6) ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท (7) ความถึงพร้อมด้วยการ
พิจ ารณาด้ว ยอุบ ายอัน แยบคาย ถ้าบุคคลมีบุพนิมิตครบทั้ง 7 ประการ ก็จะสามารถพัฒ นาตนเองและเข้าถึง
เป้าหมายการพึ่งตนเอง ตามหลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนาอย่างบริบูรณ์ แต่บุคคลที่ไม่มีบุพนิมิตทั้ง 7
ประการ หรือมีแต่ไม่ครบถ้วน ก็จะไม่สามารถพัฒนาตนเองและไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายของการพึ่งตนเองได้
อย่างบริบูรณ์
ประการที่สอง ปัจจัยเงื่อนไขในระดับสังคม พบว่า มีอยู่ 5 อย่าง คือ (1) ความต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นของ
คนในสังคม (2) การแข่งขันกันในการแสวงหาวัตถุ (3) ความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติ (4) ผู้นาชุมชนที่ดีมี
ความรู้ความสามารถ (5) ความสามัคคีของคนในชุมชน
2. การพึ่งตนเองของชุมชนในสังคมไทยปัจจุบัน
ผลการศึก ษาหลั กการพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชนซึ่ง เป็ น พื้ นที่ ใ ช้ ศึ ก ษาทั้ ง 6 พื้น ที่ พ บว่ า มี ส าระส าคั ญ 2
ประการ คือ
ประการแรก หลักการพึ่งตนเอง ชุมชน/กลุ่มทั้ง 6 แห่ง จะมีหลักการพึ่งตนเองแตกต่างกัน ทั้งนี้จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน ที่มีความหลากหลาย หรือมีศั กยภาพที่แตกต่างกัน แต่เมื่อบูรณาการ
หลักการพึ่งตนเองของชุมชนทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว สามารถสรุปได้ว่า หลักการพึ่งตนเองของชุมชนเหล่านี้ มี
ลักษณะร่วมกันอยู่ 6 ประการ ได้แก่ (1) การมีคุณธรรมประจาใจ เช่น ความขยัน ประหยัด อดทน ความเมตตา
เป็นต้น (2) การรู้จักประเมิ นศักยภาพของตนเอง (3) ความฉลาดในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ (4) ยึด
หลั ก การร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ และร่ ว มรั บ ประโยชน์ (5) ยึ ด หลั ก การพึ่ ง ตนเองตามหลั ก การใน
พระพุทธศาสนา (6) ยึดหลักการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังพบหลักการพึ่งตนเองของ
ชุมชนพื้นที่ที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติมอีก 3 ประการ คือ
1) การเป็นอยู่ด้วยความพร้อมของตนเอง คือความพร้อมในด้านทรัพยากร ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์
ของชุมชนที่มีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์เพียงพอ ที่สามารถนามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คน
ภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทรัพยากรที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นความรู้ที่มีอยู่ภายในอยู่แล้ว ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเป็นมรดกทางปัญญามาจากบรรพบุรุษ หลักการ
พึ่ ง ตนเอง เป็ น การพิ จ ารณาถึ ง สภาพของชุ ม ชนที่ มี อ งค์ ป ระกอบทั้ ง ในด้ า นบุ ค คล ทรั พ ยากรธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ องค์กรหรือสถาบันภายในชุมชน ที่จัดเป็นความพร้อมหรือศักยภาพในเบื้องต้นของชุมชนที่แสดง
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ให้เห็นถึงจุดเด่น หรือโอกาสในการดารงอยู่ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรม ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชนได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น การมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมของปั จ เจกบุ ค คล การมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่เหมาะสมเพียงพอ การมีความรู้ความสามารถในการใช้ การผลิต และการเข้าถึง
ทรั พยากรธรรมชาติเ หล่ านั้ น อย่ า งเท่ าเทีย มและสะดวก การทาหน้าที่ ของสถาบั นที่มีใ นชุม ชนอย่ างเข้ มแข็ ง
ตลอดจนความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของคนในชุมชนที่หล่อหลอมให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข ภายใต้กรอบกติกาของสังคม หลักการนี้มีความสอดคล้องหลักการแห่งการพึ่งตนเองในทฤษฎีการ
พึ่ ง ตนเองของชุ ม ชนชนบท ที่ เ น้ น การพึ่ ง ตนเองใน 5 ด้ า นได้ แ ก่ ( 1) เทคโนโลยี (2) เศรษฐกิ จ (3)
ทรัพยากรธรรมชาติ (4) จิตใจ (5) สังคม และหลักการของทฤษฎีศักยภาพและการแพร่กระจายที่เน้นความมี
ศักยภาพใน 4 ด้านได้แก่ (1) ทรัพยากรธรรมชาติ (2) ทรัพยากรมนุษย์ (3) ผู้นาในชุมชน (4) องค์กรทางสังคม
และเน้นการติดต่อกับภายนอกหรือส่วนที่เกี่ยวกับแพร่กระจาย 2 ด้าน ได้แก่ เครือข่ายนวัตกรรมและการฝึกอบรม
หรือการศึกษาของคนในชุมชน
2) การดารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมตามฐานะของตนเอง เป็นหลักการพึ่งตนเองที่สาคัญของแต่ละชุมชน
ที่เน้นการดารงอยู่อย่างพอดี พอประมาณเหมาะสม และการมีเงื่อนไขด้านคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นองค์ประกอบ
เสริมที่สาคัญ หลักการพึ่งตนเองในประเด็นนี้ เกิดขึ้นจากการได้รับรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เพราะคนในแต่ละชุมชนได้รับรู้ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและการสนับสนุนโดยหน่วยงานใน
ท้องถิ่น ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชน ได้ตระหนักถึงการดาเนินชีวิตตามแนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพียงและดาเนิน
ชีวิตตามแนวคิดนี้ หลักการนี้ เน้นให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างขีดความสามารถในด้านการผลิต หรือความ
พร้อมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ให้มีความพร้อมในด้านปัจจัย 4 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านร่างกาย และการดาเนินชีวิตอย่ างสอดคล้องเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง ด้วยการดาเนินชีวิตที่
เรียบง่าย ไม่ยึดติดกับการแสวงหาความสุขด้วยการเสพหรือการบริโภควัตถุมากจนเกินความพอดี อย่างไรก็ตาม
หลักการพึ่งตนเองในประเด็นนี้ ดูเหมือนจะเป็นอุดมคติค่อนข้างมาก คือเป็นความพยายามของทุกภาคส่วนใน
ชุมชน ที่อยากให้หลักการนี้ได้แปรเปลี่ยนไปสู่ภาคปฏิบัติจริงให้วิถีชีวิตของคนในชุมชน เพราะเห็นว่าเป็นหลักการ
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพของชุมชนโดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรม แต่ในความเป็นจริง หลักการนี้ยังต้อง
พยายามทาความเข้าใจและส่งเสริมกันอยู่อีกมาก จึงจะสามารถทาให้คนส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นความสาคัญและ
นาไปสู่การปฏิบัติ ในการดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
3) การมีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หลักการพึ่งตนเองในประเด็นนี้ เน้นการใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน ด้วยการสร้างกระบวนการของกลุ่มให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง
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ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ในระดับกลุ่มและชุมชน เป็นการขยายหลักการพึ่งตนเองจากระดับปัจเจกบุคคล
และระดับครอบครัว สู่บุคคลอื่น และครอบครัวอื่น ด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีแนวคิดเรื่องจิตสาธารณะ เน้น
การมีส่วนร่วมในลักษณะร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกัน เป็นการตระหนักถึงปัญหา
ของบุคคลอื่นในชุมชนหรือสังคม แล้วพยายามหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความ
ร่วมมือกัน และการสร้างเครือข่ายระหว่างคนหรือกลุ่มคนภายในและภายนอกชุมชน เป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริม
ให้ชุมชน มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้ดียิ่งขึ้น
ประการที่สอง วิธีการพึ่งตนเอง จากข้อมูลที่ได้นาเสนอไปแล้ว สรุปได้ว่า วิธีการพึ่งตนเองของแต่ละ
ชุมชนที่เหมือนกัน 6 ประการ ได้แก่ (1) การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง (2) การพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชน (3) การสร้ างกระบวนการทางสังคม (4) การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (5) ลด
การพึ่งพาภายนอก (6) การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจาหน่ายด้วยตนเอง โดย
อาศัยแรงงานที่มีอยู่ในครอบครัวเป็นหลัก โดยเฉพาะในกิจกรรมภาคเกษตรกรรม และงานหัตถกรรมในครัวเรือน
ส่วนในงานศิลปกรรมและการผลิตที่ต้องการจานวนมาก จะมีการจ้างงานกันเองภายในกลุ่มเครือญาติและคนต่าง
ถิ่นที่เข้ามาทางานเป็นบางครั้งในชุมชน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการจ้างงานอยู่บ้าง แต่จะมีในกรณี ที่จาเป็นจริง ๆ
ส่วนการดาเนินกิจกรรมในระดับกลุ่มหรือชุมชน ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือการดาเนินการ การปฏิบัติหรือการ
กระทา ด้วยคนภายในชุมชนเดียวกันหรือในกลุ่มที่มีความสนใจในกิจกรรมเดียวกัน ด้วยการรวมกลุ่ม ร่วมกันคิด
ร่ ว มกัน ทาและร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ด้ว ยกัน โดยภายในชุมชนจะมีบุคคลที่เป็น แกนนา เป็นผู้ จุดประกายทาง
ความคิด และแนะนาการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหลายอยู่ภายในชุมชนเอง ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ สมณะ ผู้นาชุมชน ผู้นา
กลุ่ม ฯลฯ และยังมีหน่วยงานหรือองค์กรจากภายนอกชุมชนเข้าไปให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของคนใน
ชุมชนอีกด้วย ทาให้มีการพึ่งตนเองในระดับปัจเจกบุคคล และชุมชนเป็นอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนและมีความมั่นคง
สามารถดาเนินกิจกรรมทั้งหลายได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน จนกลายเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นจุดเด่น
ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านด่านเกวียน การค้นหาความต้องการของชุมชนและ
การฟื้นฟูประเพณีสาคัญของชุมชนกู่กาสิงห์ การทาไร่ผสมผสานแบบสวนสมรมและการทาเกษตรแบบพอเพียงเน้น
การพึ่งพาตนเองของชุมชนคีรีว ง การดาเนินกิจกรรมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การทาน้าหมักชีวภาพไว้ใช้ใน
ครัวเรือนและแจกจ่ายแก่สมาชิกอื่น ๆ ของชุมชน หรือหน่วยงานอื่นในท้องถิ่นเพื่อทดลองใช้ ของกลุ่มที่ดาเนินตาม
กิจกรรมของวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
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ประการที่สาม เป้าหมายการพึ่งตนเอง บรรดาชุมชน/กลุ่มที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาทั้ง 6 แห่ง สรุปได้ว่า
เป้าหมายในการพึ่งตนเองของชุมชนเหล่านี้มี 2 ประการ ได้แก่ (1) เป้ าหมายในระดับเบื้องต้น คือการที่ปัจเจก
บุคคลและครอบครัว พึ่งตนเองได้ในด้านปัจจัยเครื่องยังชีพ และมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและ
สมาชิกของครอบครัว (2) เป้าหมายในระดับเบื้องสูง คือกลุ่ม ชุมชนและสังคม พึ่งตนเองได้ โดยการมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคี มีความเข้มแข็ง มีเครือข่ายและสามารถเชื่อมโยง ประสานงาน ต่อรองกับหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่คนในแต่ละชุมชนมีเป้าหมายของการพึ่งตนเองที่ส อดคล้องกัน คือการบาเพ็ญประโยชน์ส่ว นตน
เพื่อให้ตนเองได้บรรลุหรือเข้าถึงความสาเร็จในการเป็นอยู่ในโลกปัจจุบัน มีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบาย มีความ
เพียบพร้อมแห่งปัจจัย 4 และเครื่องอานวยความสะดวกอย่างอื่นตามความนิยมของคนทั่วไปในสังคม และการ
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม เพื่อให้คนในชุมชนของตนเองสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขในชุมชน มี
สภาพที่มีความสามัคคี มีความเป็นเอกภาพ ความเข้มแข็งหรือความมั่นคง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และสามารถ
เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างเหมาะสม แต่ดูเหมือนคนในแต่ละชุมชนจะเน้นเป้าหมายของการ
พึ่งตนเองในระดับโลกิยะเท่านั้น ไม่ได้เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ตนเองเข้าถึงการพึ่ งตนเองในระดับโลกุตระเลยแม้จะมี
กล่าวพึงพาดพิงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เน้นในวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงโลกุตระแต่อย่างใด ซึ่งความจริงแล้วการเน้น
เป้าหมายในระดับโลกิยะนี้อาจจะเป็นการถูกต้องเหมาะสม เพราะการพึ่งตนเองในระดับโลกิยะเป็นการพึ่งตนเองที่
สามารถเห็นได้สัมผัส ได้โดยตรง เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลและสังคมโดยตรง และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สามารถ
ดารงอยู่อย่างปกติสุขในสังคมปัจจุบัน ส่วนการพึ่งตนเองในระดับโลกุตระนั้นเป็นการพึ่งตนเองที่มีลักษณะเฉพาะ
คือเป็นสภาวะที่จะพึงรู้และสัมผัสได้ด้วยจิตภายในของตนเอง เป็นการรับรู้และการเข้าถึงเฉพาะส่วนบุคคล ถึงแม้
จะเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่คนในแต่ละชุมชนต้องการ อาจจะเพราะโลกุตระ
เป็นสภาวะที่เกินวิสัยในการเข้าถึงหรืออาจจะเห็นว่าไม่จาเป็นต่อชีวิตของพวกเขาด้วยก็ได้ เพราะตราบใดที่บุคคล
ในสังคมยังยินดี พอใจและพร้อมที่จะยึดติดอยู่ในวิสัยแห่งโลกิยะดังเช่นวิถีชีวิตของชาวโลกส่วนใหญ่ตามปกติต่อไป
3. การพึ่งตนเองในเชิงพุทธบูรณาการ
การพึ่งตนเชิงพุทธบูรณาการ สามารถสรุปได้ตามประเด็นที่สาคัญคือ หลักการ วิธีการ และเป้าหมาย
การพึ่งตนเอง ดังนี้
ประการแรก หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ เป็นการนาเอาหลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา
เข้าไปผสมผสานกับหลักการพึ่งตนเองของชุมชนที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ได้หลักการพึ่งตนเองในเชิงพุทธบูรณาการ ซึ่ง
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สรุปได้ว่า หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา มี 2 ระดับ คือหลักธรรมสาหรับการพึ่งตนเองในระดับโลกิ ยะและ
หลักธรรมสาหรับการพึ่งตนเองในระดับโลกุตระ เมื่อบูรณาการแล้ว ได้หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ 3
ประการ ได้แก่ (1) หลักการมีคุณธรรมประจาใจ เช่น ความขยัน ประหยัด อดทน เมตตา ความช่วยเหลือกันและ
กัน เป็นต้น (2) หลักการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา และ (3) หลั กความสมดุลระหว่างการพึ่งตนเองใน 2
ระดับ คือระดับโลกิยะและโลกุตระ
หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา ที่ได้บูรณาการเข้าไปผสมผสานอยู่ในหลักการพึ่งตนเองของแต่ละ
ชุมชน/กลุ่ มทั้ง 6 แห่ง เป็น หลักที่เกี่ย วข้องกับการพึ่งตนเองของปัจเจกบุคคลและกลุ่ มเป็นหลักสาคัญ โดยมี
หลักการ คือในระดับบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติที่ดี ที่พร้อมหรือที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์คือมีทั้งศีลและธรรมควบคู่กันไปด้ว ย เช่น เคารพในหลักธรรมคาสั่งสอนในทางพระ
ศาสนา เคารพกฎหมายของบ้านเมือง เป็นบุคคลที่มีความขยัน อดทน ประหยัด อดออม เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม เห็นความสาคัญของการพึ่งตนเอง มีความรู้จักพอ รู้จักสถานภาพตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ใน
ระดับกลุ่ม จะต้องมีองค์ประกอบของกลุ่ม คือกรรมการกลุ่ม สมาชิกและกฎเกณฑ์ที่เป็นพึงประสงค์ เช่น ความ
สามัคคี เอกภาพ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ กติกาที่เป็นธรรมมีความเป็นประชาธิปไตย กิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ความปรารถนาดีต่อหมู่คณะต่อส่วนรวม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มด้วยกัน
ภายในชุมชน และความสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกชุมชน เป็นต้น เพื่ อให้กิจกรรมหรือการ
ดาเนิ นของกลุ่มและความเป็ นไปของชุมชน มีคุณภาพ และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
สมาชิกกลุ่ม คนในชุมชนและสังคมโดนส่วนรวม
ประการที่สอง วิธีการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ เป็นการนาเอาวิธีการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนาเข้า
ไปผสมผสานกับวิธีการพึ่งตนเองของชุมชน ซึ่งสรุปได้ว่า วิธีการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการมี 4 วิธี ได้แก่ (1) การ
กระทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความขยัน ความเพียรและปัญญา (2) การสร้างความเป็นกัลยาณมิตร ความปรารถนาดี
ต่อกัน (3) การเคารพในกฎระเบียบของกลุ่ม ชุมชนและสังคม (4) การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งทางด้านร่ายกาย
จิตใจและปัญญา
วิธีการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ ที่เน้นการปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งระดับโลกิยะและโลกุตระ เช่น
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 โภคอาทิยะ 4 นาถกรณธรรม 10 ประการ ไตรสิกขา 3 ประการ สติปัฏฐาน 4 มรรคมี
องค์ 8 เป็นต้น ได้เข้าไปผสมผสานอยู่ในวิธีการพึ่งตนเองของแต่ละชุมชน ตามสถานภาพและลักษณะเฉพาะของ
ชุมชน เพราะการบูรณาการเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปในวิธีการที่คนในชุมชนอยู่แล้ว เพื่อให้วิธีการพึ่งตนเองของชุมชน
ที่มีอยู่แล้วมีความสมบูรณ์และเกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยวิธีการพึ่งตนเองเชิงพุทธมี
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ลักษณะเฉพาะคือการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาปัจเจกบุคคลทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและปัญญาอย่างสมดุลกัน
โดยเฉพาะวิธีการพึ่งตนเองตามหลั กธรรมในพระพุทธศาสนา จะให้ความสาคัญต่อการพัฒนาปัจเจกบุคคลไป
ตามลาดับตั้งแต่เบื้องต้นการพัฒนาตนเองด้วยมีศีล ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการพัฒนาปัญญา ให้ฉลาดรอบรู้ทั้ง
ในสิ่งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข และให้พิจารณา
เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง จนสามารถเข้าถึงเป้าหมายของการพึ่งตนเองได้ ปัญญาจึงเป็น
เสมือนแสงไฟ ที่ส่องแสงสว่างให้คนในแต่ละชุมชนสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สมเหตุสมผล
การมีปัญญาจึงเป็นหลักการและวิธีการในเชิงพุทธบูรณาการ ที่สอดแทรกในวิธีการพึ่งตนเองในแต่ละชุมชน วิธีการ
พึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการจึงเป็นมิติการพึ่งตนเองที่มี ความโดดเด่น และแตกต่างจากวิธีการพึ่งตนเองตามปกติ
ของแต่ละชุมชน เพราะเป็นการบูรณาการหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา เข้าไปเป็นองค์ประกอบสาคัญในวิธีการ
พึ่งตนเองของชุม ชน เพื่อ ให้ วิ ธีการพึ่ง ตนเองของชุ มชน มี มิติท างด้ านศาสนาเข้ าไปอยู่ด้ ว ย ซึ่งจะเป็ นเครื่อ ง
สนับสนุนให้วิธีการพึ่งตนเองของชุมชนมีความสมดุล ไม่โน้มเอียงหรือสุดโต่งไปด้านวัตถุหรือทางด้านโลกิยะอย่าง
เดียว จนละเลยหลักการ วิธีการและเป้าหมายการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา วิธีการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ
ด้วยการผสมผสานหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พึ่งตนเองได้ในพระพุทธศาสนาเข้าไป จึงเป็นการเพิ่มเติมส่วนที่
บกพร่องเข้าไปให้มีความสมบูรณ์และดาเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องดีงาม แม้ว่าในความจริง วิธีการพึ่งตนเองของ
แต่ละชุมชน มีความสอดคล้องตามหลักการและวิธีการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะชุมชน/กลุ่มที่เป็น
พื้นที่การศึกษาวิจัยทั้ง 6 แห่งนั้น เป็นชุมชนของชาวพุทธที่มีความเคร่งครัด เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตามหลักคาสั่ง
สอนในพระพุทธศาสนาเป็นปกติอยู่แล้ว วิธีการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เป็นสิ่งใหม่สาหรับคนในชุมชน
แต่อย่างใด
ประการที่สาม เป้าหมายการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ เป็นการนาเอาเป้าหมายการพึ่งตนเองใน
พระพุทธศาสนาเข้าไปผสมผสานกับเป้าหมายการพึ่งตนเองของชุมชน จึงได้เป็นเป้าหมายการพึ่งตนเองเชิงพุทธ
บูรณาการ ซึ่งสรุปได้ว่า เป้าหมายการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ มี 2 ระดับ ได้แก่ (1) เป้าหมายระดับโลกิยะ
เป็นเป้าหมายที่เน้นการบาเพ็ญประโยชน์ข องตนเองและผู้อื่นให้บริบูรณ์ เพื่อให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข (2) เป้าหมายระดับโลกุตระ เป็นเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาตนเองในระดับปัจเจกบุคคล ให้บรรลุถึง
เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน และสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยตามศักยภาพของตนเอง
จึงกล่าวได้ว่า เป้าหมายในพระพุทธศาสนาที่ได้บูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพึ่งตนเอง
ในแต่ละชุมชน 2 ระดับ คือระดับโลกิยะ และระดับโลกุตระ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ชุมชนยังไม่มีหรือยังไม่ได้เน้น
ได้แก่ เป้าหมายระดับโลกุตระ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงประโยชน์อันสูงสุดของส่วนตนในระดับโลกุตระ คือพระ
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นิพพาน และการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อคนอื่น หลังจากที่ได้บาเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มบริบูรณ์แล้ว เป้าหมาย
เชิงพุทธบูรณาการในระดับนี้ ควรให้ความสาคัญ เพื่อทาให้เป้าหมายของแต่ละชุมชนที่มีอยู่แล้ว คือเป้าหมายใน
ด้านวัตถุ คือการพัฒนาตนเองเพื่อให้พึ่งตนเองได้ด้านปัจจัย 4 โดยเพิ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางกาย
จิตใจ และปัญญาตามหลั กมรรคมีองค์ 8 ของคนในชุมชนให้ดียิ่ง ซึ่งจะช่วยให้การบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนาเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การให้ความสาคัญต่อการบูรณาการเป้าหมายเชิงพุทธ ไม่ได้ เน้นเฉพาะให้
บรรลุเป้าหมายสูงสุดอย่างเดียว แต่ได้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของกระบวนการพัฒนาอย่างครบวงจร เพื่อให้ทุกคน
สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น ในระดับปัจเจกบุคคลเน้นการมีคุณสมบัติและพฤติกรรมที่ดีงามที่
พึงประสงค์ ในระดับกลุ่มหรือชุมชนเน้นการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสามัคคีกัน มีความเสียสละ
เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นต้น
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การศึกษาเปรียบเทียบหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู


พระมหาณรงค์ ปุญฺญวโส (บุญธรรม)

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพื่อ
ศึกษาหลักจริยธรรมในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู (3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยมีวิธีวิจัยคือศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์
ตีความและเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยพบว่า หลักจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ให้ทา
ความชั่วทางกาย วาจา ใจ สอนให้ทาแต่ความดีงามความถูกเป็นธรรม ใช้กาหนดขอบเขตความประพฤติของคนใน
สังคมให้อยู่ภายใต้กรอบของศีลธรรม ในการดาเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สูงสุดส่วนตัวบุคคลและสังคมส่ วนรวม โดยมี
เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน
หลั กจริย ธรรมในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูเป็นระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติในการดาเนินชีวิตที่มีอยู่ในคัมภีร์
ศาสนา เช่น กฎระเบียบของวรรณะ 4 และอาศรม 4 เป็นต้น เป็นหลักจริยธรรมที่สอนให้ชาวฮินดูตระหนักถึงหน้าที่และ
ทาหน้าที่ ตามกฎวรรณะของตน สอนให้ละชั่วทาดีทางกาย วาจา ใจ ดารงตนอยู่ในระบบของวรรณะและอาศรมและ
หลักอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด มีความเชื่อมั่นต่อเทพเจ้า ดารงชีพอยู่ภายใต้หลักคาสอนของศาสนาเพื่อเป็นการบังคับอินทรีย์
คือ กาย วาจา ใจให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม เป็นกฎที่คนทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติ ตาม เพื่ออุดมคติของชีวิตและสังคม
และเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการเข้าถึงพรหมัน
จากการเปรียบเทียบหลักจริยธรรมของทั้ง 2 ศาสนา พบว่า
ด้านนิยามและความหมาย พบว่า หลักจริยธรรมของทั้งสองศาสนาเป็นกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมมุ่งให้คนละชั่วทา
ดีอันจะนาคุณประโยชน์มาให้แก่ตนและสังคม และมุ่งการควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจเป็นหลัก แต่ศาสนา


บทความวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ “ การศึกษาเปรี ยบเทียบหลักจริ ยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ” หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรี ยบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.

พระนิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรี ยบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, อาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์ ดร.พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี และอาจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรี ดี.
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พราหมณ์-ฮินดูจะเน้นไปที่รูปแบบของการปฏิบัติเช่น การบูชายัญ การทาตามกฎของวรรณะเป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน
พระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมไม่ได้มุ่งไปที่รูปแบบ
ด้านประเภทของจริยธรรมพบว่า ทั้งสองศาสนามีหลักจริยธรรมหลายประเภท แต่เมื่อกล่าวโดยย่อแล้วมี 2
ประเภทหลักคือ 1) หลักจริยธรรมทั่วไปสาหรับผู้ครองเรือนหรือประเภทโลกียวิสัย 2) หลักจริยธรรมสาหรับนักบวชหรือ
ประเภทโลกุตรวิสัย
ด้ า นระดั บ พบว่ า พระพุ ท ธศาสนาแบ่ ง ระดั บ ของจริ ย ธรรมออกเป็ น 3 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน
ระดับกลาง และระดับสูง ส่วนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับสูง
ด้านคุณค่า พบว่า หลั กจริย ธรรมของทั้งสองศาสนามีคุณค่าและความสาคัญอยู่ภายในตัว ทุกประเภททุก
ระดับชั้น มีคุณค่าต่อมนุษย์ทางด้านร่างกายและจิตใจทั้งต่อปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวม
ด้านอิทธิพล พบว่า หลักจริยธรรมทั้งสองศาสนามีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม
ทุกชนชั้นวรรณะมาหลายยุคสมัยในหลาย ๆ ด้านเช่น การศึกษา พิธีกรรมต่าง ๆ และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นต้น
คาสาคัญ : จริยธรรม, ศาสนาพุทธ, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู.
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A Comparative Study of the Moral Principles in Theravāda Buddhism and Hinduism

Phramahā Narong Poonyawangso (Boontham)
ABSTRACT
This research is of 3 objectives. They are 1) to study the moral principles in Theravāda Buddhism, 2) to study the moral principles
in Hinduism, and 3) to study comparison of the moral principles in Theravāda Buddhism and Hinduism. The research methodology is to study,
find out and collect data from related documents and literatures, and then the collected data were analyzed, interpreted and compared.
The research findings were as follows:
The moral principles of Theravāda Buddhism are rules and regulations to control human behaviors viz., not to do evils by body,
speech and mind, to teach human beings to do good and right things, to limit the behaviors of human in society to be under the moralities in the
way of life for the highest benefit to both of themselves and society, by the way, the ultimate goal is Nibbānā.
The principles of morality of Hinduism are the regulations and practices for the way of life in religious scriptures such as rules of four
castes and four dwelling places. These are the principles of morality of Hindu to recognize to their duties and practice to the rules of castes which
teach people to avoid doing evils and to do good things by body, speech, and mind, practice oneself within the system of castes and dwelling
places including the others principles, be trust in God, living themselves within the religious doctrines to control their faculties (Indriya) such body,
speech, and mind which are within the morality. These rules of Hindu in society must be practiced for the highest ideal of life and society, and for
the ultimate goal which is attainment of Brahman.
From the comparison of morality of two religions, it is found that,
Regarding definitions and meanings, it is found that the moral principles of two religions are the moral rules to make people give up
doing evil, and to do good things which lead to the benefits for themselves and society, and to aim of controlling of behaviors by body, speech,
and mind mainly. However, Hinduism emphasizes the forms of practice such as sacrifices, practice following the rules of castes, and so on. In
contrast, Buddhism emphasizes the practice of moral principles, instead of the form.
Concerning the categories of moral principles, it is found that two religions have many varieties of the moral principles, but there
are, in brief, two kinds of the main moral principles, they are 1) the common moral principles for laymen or the worldly level, and 2) the moral
principles for the monks or ascetics or ultimate level.
As for levels, it is found that the morality in Buddhism can be divided into three levels, namely, the basic, middle, and advanced.
Then, Hinduism are divided into two levels, namely, basic and advanced.
As for values, it is found that moral principles of two religions are value and importance in all categories and levels. There are
values for human in both body and mind, and also to individual and society as well.
Concerning influences, it is found that the moral principles of both religions have influence and roles to the way of life of people in
society and many ages such as education, rituals, and festivals and traditions, etc.

Key Word: Morality, Buddhism, Hinduism.
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บทนา
การกระทาที่อาศัยหลักจริยธรรมทางศาสนาจะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมและความประพฤติต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ
หลักจริยธรรม เพราะมนุษย์มีเสรีภาพในการทาความดีและความชั่วต่าง ๆ ได้ การดารงชีวิตในสังคมจะต้องมีระเบี ยบวินัย และการที่จะ
ทาให้คนมีระเบียบวินัยได้นั้น เราทุกคนจะต้องยอมรับความจริงบางสิ่งในสังคม เช่นสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างไร เราจะต้องเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบันและนาจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ศีลธรรมและจริ ยธรรมมี
ส่วนช่วยเราได้มากในเรื่องนี้ทั้งในส่วนตัวบุคคลและสังคมส่วนรวม ตามความเป็นจริงแล้วหลักของศีลธรรมและจริยธรรมเป็นวิถีแห่งการ
ดาเนินชีวิตที่ดีที่สุด (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์

2520 : 17)

หลักจริยธรรมที่บุคคลยอมรับต้องเป็นหลักจริยธรรมที่เป็นสากล ศาสนิกของทุก

ศาสนาให้การยอมรับ จริยธรรมในทางศาสนาจึงมีคุณค่าและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคมระดับต่าง ๆ เนื่องจากเป็น
แนวทางขัดเกลาจิตใจ พัฒนาพฤติกรรมบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น จริยธรรม คือ ความประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี
งาม ที่สังคมยอมรับเพือ่ ให้บรรลุถึงสภาพชีวิตที่มีคุณค่าอันพึงประสงค์ของตนและสังคม คาว่า “จริยธรรม” (Morality) หมายถึง ธรรมที่เป็น
ข้อประพฤติปฏิบัติและมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง ๆ ด้วย ลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จะมี
คุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภทคือเป็นลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกในสังคมนั้น คือเป็นพฤติกรรมที่สังคม
นิยมชมชอบให้การสนับสนุน และผู้กระทาส่วนมากเกิดความพอใจ การกระทานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2526
: 14)

ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกในสังคม ส่วนมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควร ฉะนั้น

ผู้มีจริยธรรมสูงคือผู้ที่มีลักษณะและ พฤติกรรมประเภทแรกมาก และประเภทหลังน้อย หลักจริยธรรมเป็นแนวทางของการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ โดยธรรมชาติ ซึ่งต้องพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑ์
ความประพฤติที่มนุษย์ควรประพฤติที่ได้จากหลักทางศีลธรรม หลักปรัชญา วัฒนธรรม กฎหมายหรือจารีตประเพณี เพื่อประโยชน์สุขแก่
ตนเองและสังคม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน

2530 : 103)

นอกจากนี้ จริยธรรมยังใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติ

การกระทาที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วย มนุษย์สามารถกระทาการต่าง ๆ ได้อย่างมีเสรีภาพตามเจตนา สามารถเลือก
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น การกระทาอย่างไรเรียกว่าดี การกระทาอย่างไรเรียกว่าชั่ว ตรงกับคาว่า “บุญและบาป” มนุษย์ประกอบขึ้น
ด้วยกายและจิต มีชีวิตดาเนินไปในท่ามกลางธรรมชาติและสังคม จึงกลายเป็นผู้มีพันธกรณีหรือหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเองไปสู่ความ
สมบูรณ์สูงสุด ด้วยการเข้าใจในธรรมชาติและสังคมอย่างถูกต้อง นาสังคมอันเป็นผลรวมแห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์ในแง่มุมต่า ง ๆ ไป
อย่างกลมกลืนและต้องพัฒนาตนเองก่อน จริยธรรมเป็นเครื่องพัฒนาบุคคลไปสู่ความดีสูงสุด พัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งอารยชน มี
องค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเรียกว่าจริยธรรมหรือศีลและส่วนที่สองเรียกว่าหลักคุณธรรม ศีลเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐาน
คุณธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนเกื้อกูลให้เกิดการพัฒนาไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ศีลห้าคือตัวอย่างของหลักจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่ถูกออกแบบมาสาหรับจัดการกับปัญหาจริยธรรมในสังคม (สมภาร พรมทา

2542 : 350)

หลักศีลธรรมหรือหลักความ

ประพฤติที่ดีงามถือว่าเป็นที่มาของจริยธรรมประเภทต่าง ๆ
ศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากศีล 5 โดยมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นต้น
พระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลจะเป็นคนมีจริยธรรมจะต้องมีศีล 5 เป็นเบื้องต้น และว่าการกระทาของบุคคลเกิดจากเจตนามีเจตนาเป็นมูล
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ฐาน ไม่ว่าจะทาดีหรือทาชั่วก็ตาม ศีลธรรมเป็นหลักจริยธรรมที่ครอบคลุมคุณค่าทางจริยธรรม ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุด ทั้งนี้
พิจารณาได้จากหลักศีลธรรมที่เป็นแม่แบบของจริยธรรมระดับต้นได้แก่ เบญจศีลเบญจธรรม ที่จะต้องปฏิบัติควบคู่กันไป ขั้นกลาง
พิจารณาจากหลักศีลธรรมที่สูงขึ้นมาอีกได้แก่ กุศลกรรมบถ
:


36/105/151)
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หรือทางแห่งกรรมดี (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539

ขั้นสูงพิจารณาจากมรรคมีองค์ 8 ประการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักศีลธรรมอันเป็นแม่บทของจริยธรรมระดับสูงได้แก่

สัมมาทิฎฐิ - ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ - ความดาริชอบ สัมมาวาจา - เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ - ทาการงานชอบ สัมมาอาชีวะ
- เลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะ - เพียรชอบ สัมมาสติ - ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ - ตั้งจิตมั่นชอบ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2539 : 18/335/314) ซึ่งผลของการปฏิบัติหลักศีลธรรมขั้ นสูงนี้ จะเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุความดีสูงสุดได้ (บุญมี แท่นแก้ว

2527 :

147) ดังนั้นศีลธรรมจึงเป็นหลักการพัฒนาชีวิตและมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์

หลักจริยธรรมที่สาคัญในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูมีอยู่หลายประการ แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะหลักจริยธรรมที่มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวฮินดู เช่น หลักจริยธรรมที่มุ่งเน้นให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขโดยไม่มีความขัดแย้งกัน คือ หลัก
อหิงสา การไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตหรือชีวะ นอกจากนี้ในสังคมฮินดูยังได้แบ่งวรรณะ ถือเป็นการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ขอ งคนในสังคม
เพราะเชื่อว่า สังคมทุกสังคมจะเดินหน้าไปได้ก็ต่อเมื่อคนแต่ละคนในสังคมมีหน้าที่และทาหน้าที่ที่เหมาะสมของตน การแบ่งวรรณะไม่ใช่
การแบ่งชนชั้นตามที่ชาวโลกเข้าใจกัน แต่เป็นการทาหน้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษดั้งเดิม (วิทยา ศักยาภินันท์

2549 : 70) ผู้ที่ปรารถนา

จะบรรลุโมกษะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือพระพรหมได้นั้น จะต้องผ่านการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ชาวฮินดูเชื่อว่า ผู้ที่
เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนควรจะทาตนให้เป็นไปตามวรรณะที่ได้กาหนดไว้ ถ้าทาได้เช่นนั้น หน้าที่การงานของตนก็จะสาเร็จลุล่วงไปได้อย่าง
สมบูรณ์ แรงจูงใจของความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่แสดงออกมาในพฤติกรรมต่าง ๆ นั้นทาให้เกิดผลร้ายคือความเสื่อมโทรมทางสังคม ทา
ให้สังคมขาดความสันติสุขและเป็นบ่อเกิดของความชั่วต่าง ๆ
แม้หลักคาสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู จะสอดคล้องกันในบางเรื่อง เนื่ องจากทั้งสองศาสนามีถิ่น
กาเนิดอยู่ในภูมิประเทศเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันทั้งสองศาสนาก็มีหลักคาสอนทางจริยธรรมหรือหลักปฏิบัติในการแสวงหาความจริง
หรือเป้าหมายสูงสุดที่แตกต่างกัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า หลักจริยธรรมทั้งสองศาสนามีลักษณะอย่างไร แตกต่ างกันหรือสอดคล้องกันอย่างไร มี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไร และมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของความดีความชั่ว ความผิดความถูกอย่างไร โดย
ประเด็นที่จะศึกษาคือ นิยามและความหมายของหลักจริยธรรม ประเภทของหลักจริยธรรม ระดับของหลักจริยธรรม คุณค่าของหลัก
จริยธรรม โดยจะนาข้อมูลที่ได้ในประเด็นต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน



พระไตรปิ ฎกที่อ้างอิงในบทความนี ้ใช้ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีข้อกาหนดดังนี ้ ตัวเลขแรก หลัง พ.ศ.
หมายถึง เล่มที่... ตัวเลขทีส่ อง หมายถึง ข้ อที่... ตัวเลขที่สาม หมายถึง หน้ าที่....
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1. เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ส่วนในพระพุทธศาสนาจะศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคัมภีร์ภควัทคีตาของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรม
2. เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ คัมภีร์อื่นนอกจากพระไตรปิฎก เช่น อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสสต่าง
ๆ รวมถึงตาราและเอกสารที่เป็นงานเขียนและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมของทั้งสองศาสนา
3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ เปรียบเทียบ
4. สรุปผลจากการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
ประเด็ น ที่ ๑ เปรี ย บเที ยบนิ ย ามความหมายของหลั ก จริ ย ธรรมในพระพุ ท ธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู พบว่ า
จริยธรรมเป็นกฎเกณฑ์ของศีลธรรม เป็นกฎแห่งการทาความดีที่ศาสนาทั้งสองสอนให้สมาชิกของสังคมปฏิบัตติ าม โดยมุง่ ให้คนละชั่วทาดี
ทางกาย วาจา ใจ อันเป็นประโยชน์แก่ตนและสังคม ดารงตนอยู่บนหลักของศีลธรรมทางศาสนา เพื่อความพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร บรรลุ
พระนิพพานในพระพุทธศาสนา และโมกษะในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ในส่วนที่แตกต่างกันของหลักจริยธรรมทั้งสองศาสนาพบว่า
พระพุทธศาสนามุ่งไปที่หลักจริยธรรมความประพฤติทางกาย วาจา ใจเป็นหลัก ฝ่ายจริยธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมุ่งไปที่การกระทา
ทางกาย วาจา และใจเหมือนกัน แต่เน้นไปที่รูปแบบ เช่น ระบบวรรณะ 4 และอาศรม 4 เป็นต้น
ประเด็นที่ ๒ เปรียบเทียบประเภทของหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูผลจากการศึกษาพบว่า
หลักจริยธรรมทั้งสองศาสนามีหลายประเภทหลายหัวข้อธรรม เนื่องจากทั้งสองศาสนามีหลักธรรมคาสอนและคัมภีร์จานวนมาก ดังนั้น
จริยธรรมจึงมีหลายประเภทให้คนในสังคมได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคนว่าตนมีความเหมาะสมกับหลักจริยธรรม
ประเภทใด แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 1) หลักจริยธรรมพื้นฐานทั่วไปสาหรับคนทั่วไปได้แก่ ฆราวาสผู้ครองเรือน
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นาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิตประจาวัน และ 2) หลักจริยธรรมที่พ้นจากโลกียวิสัยของฆราวาส จริยธรรมสาหรับผู้ปฏิบัติตามเพื่อแสวงหา
ความหลุดพ้นได้แก่นักบวชในศาสนา ส่วนที่แตกต่างกันด้านประเภทของจริยธรรมทั้งสองศาสนาพบว่า จริยธรรมประเภทโลกิยะใน
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดาเนินชี วิตของคนในสังคมและสอนให้บุคคลปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเพื่อเป็นการพัฒนาตนและปู
พื้นฐานไปสู่จริยธรรมขั้นสูงคือการบรรลุพระนิพพาน แต่จริยธรรมประเภทเดียวกันนี้ในฝ่ายศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู เน้นการปฏิบัติตาม
หน้าที่ของแต่ละวรรณะและแต่ละอาศรม ซึ่งก็มีจริยธรรมกากับอยู่ภายในตัว หลักจริยธรรมแต่ละประเภทย่อมมีความสาคัญต่อชาวฮินดู
ทาให้ชาวฮินดูดาเนินชีวิตตามระบบของวรรณะเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมและความมั่นคงของประเทศ (สมพร สุขเกษม

2532 : 91)

นอกจากจะทาตามหน้าที่ของวรรณะเพื่อความเจริญของชีวิตและสังคมแล้ว เป้าหมายการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของชาวฮินดู คือ การ
ได้เข้าถึงความจริงสูงสุดในทางศาสนาซึ่งได้แก่การบรรลุโมกษะไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพรหมัน
ประเด็นที่ ๓ เปรียบเทียบระดับของหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ผลจากการศึกษาพบว่า
พระพุทธศาสนาได้แบ่งระดับจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับขั้นพื้นฐาน 2) ระดับกลาง และ 3) ระดับ สูงสุด ส่วนศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ได้แบ่งหลักจริยธรรมออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ระดับขั้นพื้นฐาน และ 2) ระดับสูงสุด ระดับจริยธรรมในส่วนที่แตกต่างกัน
ทางด้านระดับของหลักจริยธรรมในทั้งสองศาสนาคือ พระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูงสุด
อย่างชัดเจน ส่วนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ ขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง ระดับขั้นพื้นฐานเป็นการแสวงหาความมั่งคั่ง
ความร่ารวยทางทรัพย์สินและความสุขทางโลก ส่วนขั้นสูงเป็นการประพฤติปฏิ บัติเพื่อเป็นการแสวงหาความสุขทางธรรมเพื่อความหลุด
พ้น (อารี วิชาชัย

2543 : 63) แต่เมื่อกล่าวโดยรวมแล้วระดับของหลักจริยธรรมของทั้งสองศาสนามีอยู่ 2

ระดับหลักใหญ่คือ จริยธรรม

ระดับโลกิยะ กับจริยธรรมระดับโลกุตระ และหลักจริยธรรมทุกระดับย่อมอาศัยสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด
ในทางศาสนา
ประเด็นที่ ๔ เปรียบเทียบคุณค่าของหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ผลจากการศึกษาพบว่า
หลักจริยธรรมทั้งสองศาสนาต่างก็มีคุณค่าและความสาคัญอยู่ภายในตัว และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งทางใจทั้งยามทุกข์และยามสุข
มีคุณค่าต่อมนุษย์ทางด้านสังคมส่วนรวมและส่วนปัจเจกบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทาให้บุคคลที่มีความทุกข์สามารถแก้ไขปัญหา
ชีวิตได้ หลักจริยธรรมเป็นระบบเสริมสร้างคุณธรรมที่ทาให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน สังคมใดก็ตามถ้าสมาชิกของสังคมมี
จริยธรรม สังคมนั้นย่อมมีความมั่นคงในทุกๆ ด้าน คุณค่าจริยธรรมชี้ให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในการดาเนินชีวิต มีความเป็นอยู่อย่างมี
ระเบียบแบบแผน ชี้นาให้คนทาดีละเว้นจากความชั่วเพื่อประโยชน์และอุดมคติของสังคม
จะเห็นได้ว่า หลักจริยธรรมเป็นกลไกพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบของคนในสังคม เป็นเสมือนฐานหรือเข็มทิศที่
ชี้นาในการดาเนินชีวิตภายใต้กรอบของหลักจริยธรรมทางศาสนา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของชีวิตจนถึงขั้นสูงสุดของชีวิต หลักจริยธรรมมี
ความสาคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มี คุณค่าต่อสังคมส่วนรวม เช่น ทาให้สังคมน่าอยู่ ทาให้สังคมมี
สันติสุข ทาให้สังคมมีความมั่นคงทางด้านการปกครอง ด้านการศึกษาด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นต้น และมีคุณค่าในระดับบุคคล
เป็นคุณค่าที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิต คือคุณค่าในการพัฒนาตนเพื่อทาลายกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทางใจ และเข้าถึงสัจธรรม
ความจริงสูงสุดของชีวิต คือการพ้นทุกข์ บรรลุพระนิพพานและโมกษะ
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บทวิเคราะห์สาเหตุที่เรื่องมังกรหยกแพร่หลายในไทย*
จิราภรณ์ เตียวทรัพย์เจริญ**

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุที่ทาให้เรื่องมังกรหยกได้รับความนิยม
สูงและสามารถแพร่หลายในเมืองไทยได้อย่างกว้างขวาง โดยวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมังกรหยก ใช้
แบบสัมภาษณ์บุคคลที่มีความเรื่องมังกรหยกเป็นอย่างดี และแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องมังกรหยกกับบุคคล
ทั่วไป เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทาให้เรื่องมังกรหยกได้รับความนิยมและแพร่หลายในเมืองไทย
ผลการวิจัยพบว่า เรื่องมังกรหยกได้รับความสนใจจากสื่อต่าง ๆ มากมาย ทาให้มังกรหยกถูกเผยแพร่ใน
เมืองไทยอย่างกว้างขว้าง เข้าถึงทุกชนชั้น ครองใจมหาชนมาเนิ่นนาน การที่มังกรหยกได้รับความนิยมสูงจากชาว
ไทยนั้น เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ ภูมิหลังวัฒนธรรมไทยจีน และฝีมือการเขียนของกิมย้งที่สามารถสนอง
ความต้องการผู้บริโภควรรณคดีได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวละครที่โดดเด่นและหลากหลาย เนื้อเรื่อง
สะท้อนถึงการเมือง อุดมด้วยจินตนาการโลดโผน แฝงไว้ด้วยแง่คิด ไปจนถึงเกี่ยวข้องกับชาวจีนโพ้นทะเลใน
เมืองไทย ล้วนตอบสนองความต้องการผู้บริ โภคได้หลายประเภท จึงทาให้มีผู้ชื่นชอบเรื่องมังกรหยกและผลงาน
เรื่องอื่นๆของกิมย้ง ก่อให้กระแสความนิยมนิยายกาลังภายในขึ้น
คาสาคัญ : มังกรหยก นวนิยายกาลังภายใน ผู้อ่านวรรณคดี วัฒนธรรม เซ่อเตียวอิงสงจ้วน
______________________
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “วิเคราะห์อิทธิพลและการเผยแพร่เรื่องมังกรหยกในไทย”
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ฟ่าน จวิน
** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดี จีนสมัยใหม่และร่วมสมัย คณะภาษาและ
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《射雕英雄传》在泰国广泛传播的原因分析
赵安珠

摘

要

《射雕英雄传》是金庸中期武侠小说创作的代表作品，也是金庸拥有读者最多的作
品，它的发表确立了金庸“武林至尊”的地位。1958年，针隆·披拿卡（ จาลอง พิศนาคะ）把
《射雕英雄传》翻译成泰文——《玉龙》。《玉龙》的出现以后，就对泰国广大读者产生
了巨大的吸引力，很快销售一空，并多次再版。从此，中国港台新派武侠小说陆续被译介
到泰国，产生了“武侠小说”热。《玉龙》成为武侠小说的代表作品，在泰国如果谈到武侠
小说，当然会想到《玉龙》。
本文根据采访所得资料、搜索资料以及调查问卷进行研究，发现《玉龙》被各种各
样的媒介关注，使《玉龙》在泰国传播得很广泛，深入城乡各阶层，持久赢得大众读者的
热爱。《玉龙》很受泰国大众欢迎之处由很多因素造成的，如中泰文化的历史背景、消费
文化以及华侨华人等等。由于早期《玉龙》非常著名，导致了对泰国有相当大的影响力，
影响面覆盖全泰76府。娱乐圈、文学圈以及商业圈都受到或多或少的影响力直到如今。
本文主要分析《玉龙》很受泰国大众欢迎的因素、而且在泰国很广泛流传的原因。
本文会让学者更了解泰国与《玉龙》之间的紧密关系，会看到很多价值在《玉龙》里同化
之处，而且更深刻地理解金庸的这部大作为何持久赢得大众读者的硕果。

关键词 ：《玉龙》；武侠小说；泰国；文学消费者；文化；《射雕英雄传》

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

引言

《射雕英雄传》是金庸中期武侠小说创作的代表作品，也是金庸拥有读者最多的作
品，它的发表确立了金庸“武林至尊”的地位。中泰友好往来已有一千多年的

历史，

中泰两国关系友好。泰国人以开阔的心胸接受和包容不同的事物、不同的 观点、不同的
宗教，吸收融合了大量中国文化。《射雕英雄传》里有一些跟泰国文化 相近：爱国主义
；佛教思想；重视家庭等等。所以《射雕英雄传》不难进入了泰国 社会。1958年，针隆·
披拿卡把《射雕英雄传》翻译成泰文——《玉龙》。《玉龙》出现以后，就对泰国广大读
者产生了巨大的吸引力，很快销售一空，并多次再版。从此，中国港台新派武侠小说陆续
被译介到泰国，产生了“武侠小说”热。虽然金庸后期的某几部小说似乎写得比《射雕》有
了些进步。但是这部大作还是他的最重要的作品，自面世之日起到现在《射雕》被一代代
读者热爱，很多人都是因为这部小说

成为“武侠小说迷”、“金庸迷”的。《玉龙》成为武

侠小说的代表作品，在泰国如果谈到武侠小说，当然会想到《玉龙》。
《射雕英雄传》的故事内容跟泰国无关，历史文化背景都属于中国。但是

《玉龙

》能够在泰国大受欢迎，被泰国人广泛接受。任何媒体都选择“玉龙”这个词作为卖点，吸
引消费者的注意。现在本人将把“大众传播与泰国的消费文化”分为两部分来分析：跨文化
的传播与接受；满足泰国消费者的要求原则。

一、跨文化的传播与接受
跨文化传播指的是来自不同文化背景的个体、群体或组织之间进行的交流活动。
Matsuo的评论说“尽管两个国家有不同的文化和历史，《射雕英雄传》却能够跨
、跨国家，在泰国流传地鼎鼎大名，得到泰国观众的欢迎，带来了异国情调的
对泰国具有很大影响，这不是容易的。”

文化
现象，而

[4]

泰国和中国的文化交流源远流长。自素可泰时代以来，就有中国人坐红头船迁入到
泰国，而在泰国安家落户。1840年以后，中泰之间的民间交往有很大的发展，有 许多中

[4]

Mr.Wiroj Suksasunee，在泰国的武侠小说作家（笔名：Matsuo Masahiro）访谈录。
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国广东、福建等地的移民搬到泰国，直至今天在泰国居住的华侨、华裔总数

超过几百万

人。这几百年的历史，使泰国和中国文化融合形成了亲密的关系，正所谓“中泰一家亲”。
泰国是微笑的国度，人民热情善良，乐于助人。泰国人以开阔的心胸接受和包容不同的事
物、不同的观点、不同的宗教，因此泰国文化与中国文化水乳

交融。中国人不仅给泰国

人民带去先进的生产工具和耕作技术，而且也把中华民族的民间信仰等优秀传统文化传播
比如：在泰国的华人社区可以看到

到泰国。所以泰国到处都会接触中国文化的味道，

来自中国不同省份、不同城市的同乡会馆；很容易找到中国寺庙；去华人家做客，总是见
到中国式的土地神；肚子饿的话就用筷子吃

面条等。

《射雕英雄传》里有很多跟泰国文化相近的东西,如爱国主义、佛教思想、家庭为
主以及信仰超自然神秘力量等。Sunisa Pariman 说 “基本上泰国和中国社会都有悠久的历
史，中泰两国关系友好。尤其中国文化，早期就渗透遍布泰国各地，所以泰国 观众比较
熟悉所金庸在小说里插入的中国文化和思想。而且，故事里的寓意是每个 社会都需要之
处：锄强，扶弱，有狭义正义等等。”

[5]

中国和泰国因为地缘、文化 关系非常密切，所

以《射雕英雄传》以近质文化的自然延伸方式，轻松进入泰国市场。同时对于泰国的华人
来说，它本身就是一种同质文化的自然延伸，他们当然没有丝毫接受难度。而且小说中包
含的大部分文化内容，是人类共通的，常唤起人们一种天然的亲近感。

二、满足泰国文学消费者的要求。
如果把文学创作看成是一种艺术生产活动的话，那么，读者对文学作品的阅读、欣
赏则应看成是这一生产活动的产品所进行的精神上的消费过程，我们可以称之为 文学消
费。文学消费具有物质消费和精神消费二重性，而文学接受则纯属一种精神

文化范围内

的活动。“文学接受”是一种纯个体的行为，是读者对文学文本的私人 解读，读者根据自
己特定的审美经验，决定对文学作品的某方面接受或拒绝。
虽然它是一种纯个体的行为，但是特定的群体里面也是有规律的，受主客观条件限
制。则有所不同。就文学接受的主观条件而言，除了阅读能力之外，文学接受研究更关注
接受者的个性、气质、经历、性别、年龄、职业、人生观、文化修养、艺术

经验、审美

趣味、期待视野及阅读心境等。文学接受的客观条件则主要指接受的对象（本文）以及接
受者所处的历史时代背景等。
[2]

สุนิสา ปริมาณ, ๒๕๔๓, วิทยานิพนธ์ (ศศม.) ม.รามคาแหง, การศึกษานิยายกาลังภายในเรื่องมังกรหยก

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
（一）《射雕英雄传》被泰国人接受的一般心理基础
在此本人将按照以下三种心理原则来解释文学接受的概况：求知心理；认同

心

理；娱乐心理。
《射雕英雄传》的故事内容是一种信息。求知好奇心理是让泰国消费者注意到《射
雕英雄传》的心理基础。由于当时泰国的一般小说绝大多数是：脱离社会；脱离时代；精
心编织一个好人一个坏人；家庭的；爱情的大起大落；大悲大喜的故事。
创作的这部大作，有泰国读者在那个时代很少接触过的小说风格，新

但是金庸精心

趣味故事和新鲜得

风格。而且《射雕英雄传》具有传奇性、奇异的武术、让人激动的比武场面、独特的中国
古代服装，具有特点的语言风格等。引起了泰国人的求知
谁都一定会沉溺于它的娱乐性、传奇性和道德性。

心理。只要有机会接触，任
接下来，这个人会跟其他人分享

，从而达到口耳相传，便形成更大消费者群体。谁未看过就会感觉自己脱离了群体生活，
不知道怎么跟朋友聊。为了适应生活，只好去追趋势，把《射雕英雄传》拿来看看，这属
于认同心理的机制。
此外，由于《射雕英雄传》充满着娱乐性，具有很多条件会满足文学消费者的 心
理需要，从而会让受众对它入迷。可以说：谁看了电视剧，不能不看下去；谁看了书，就
一定放不下，而跟其他人分享。因此，在泰国和其他国家的《射雕英雄传》热潮才会这么
广泛，直到被推崇为永恒的经典。目前在泰国的《射雕英雄传》热潮没有以前那么热了。
本人认为是因为求知和认同心理消失了。由于现在媒体越来越发达，信息也比以前更丰富
，有吸引力的信息太多了。因此新一代的人不太知道《射雕英雄传》，从调查问卷发现：
在15-25岁的年轻人间，只有百分之二十五的人看过。但26岁以上的人却有百分之七十五
看过《射雕英雄传》。
（二）《射雕英雄传》满足泰国消费者的要求
“文学消费者的要求”是指读者对文学作品的要求和欲望。各人都有不同的要求和
欲望，要根据不同的生活背景，性格，年龄，性别等。按照Rawee Tawan 的评论说: “哪
部作品不能响应观众的要求，那部作品是好景不长的。”《射雕英雄传》能够在

泰国长

久流传的主要原因，就是这一点。《射雕英雄传》是如何满足泰国人的要求的，本人已总
结了四个原因
1.人物形象鲜明生动满足读者的需要。
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《倪匡论金庸》的评论说：“金庸笔下对创作人物的处置，更加随心所欲，有时 甚
至可以凌驾于历史人物之上了。《射雕》最成功之处，是在人物的创造。《射雕》在金庸
[6]

的作品中，是比较“浅”的一部作品，流传最广，最易为读者接受，也在于这一点。”

射雕》中的人物个性鲜明，郭靖诚朴厚重、黄蓉机智狡狯，读者容易印象深刻。这是中国
传统小说和戏剧的特征，但不免缺乏人物内心世界的复杂性。由于 人物性格单纯而情节
热闹，所以《射雕》比较得到欢迎，被拍成各种语种的电影和

电视剧在全球众多国家和

地区热播。并且所有本人去采访过的读者，他们都众口一词地说“金庸的人物创造是很了
不起的，很难得。”从那些评论我们可以看出，金庸小说的突出特点就是“人物创造”。而
且金庸写的人物都各种各样的形象、生动丰富、各有魅力。因此能够满足各色各样的文化
消费者，吸引了大部分观众。
比如：郭靖是个为国为民，侠之大者的盖世英雄。以一颗赤子之心，在险恶江湖中
，始终坚持自己的信仰。郭靖是金庸小说中极受欢迎的一位男主角。是一个偶像 人物，
可以说是真正的英雄形象。其实他是社会需要存在的人，但是实际上很难找到这么好的人
。在女观众的方面来看，有很多女生需要这种的男子汉陪在她身边，会
在男观众的方面来看，虽然郭靖不是一个最强的男人、太单纯、不
的帮助，但是他很努力、很坚持，做事不易放弃，尽心练功，

超级有安全感。

聪明、总是要靠蓉儿

终于成为了一位江湖高手

。这是一个大优点，让先天不足的不完美男人也能看到成功的希望。看郭靖的角色，会是
鼓励他的一个办法。
除了郭靖，《射雕英雄传》里面还有许多其他人物形象，会满足文学消费者的 要
求。比如：有多才多艺的黄蓉；有认贼作父的杨康；有行侠仗义的江南七怪；有

慈悲为

怀的一灯大师；有凶残成性的梅超风和陈玄风等等。各个人物都会有或多或少打动了各种
各样的观众心理，因此很受广泛欢迎。
2. 是现实政治社会的影射和寄托
文学与社会有亲密关系，文学总是和社会有互动，另一方面可以说文学和读者 彼
此交互。要选择欣赏何种小说，也就反映了欣赏者的视角、想法和愿望。同时文学里的内
容当然会熔铸读者的想法和行为。由于中国的政治特色，国家政治对文学创作一直具有非
常重要的影响。因此我们可以发现，金庸的十五部武侠小说，往往是作者自己深藏的对乱
世情结焦灼不安，它们构成一个复杂的政治空间，以及爱恨交织的
[6]

倪匡.我看金庸小说［M］，重庆大学出版社，2009. 9

情感世界。
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当享受武侠小说时，情节会带读者进入另外一个世界、一种逃避式的空间。我们能
够想象侠客用自己的绝顶武功跟不公平的社会对抗，作为自由民、不受社会和政府的无理
束缚，对社会要求公义和道德性，锄强，扶弱等。《射雕英雄传》里的情节，不只是像一
般的武侠小说只提到行侠仗义和江湖义气，而且还有一个突出点是“为国

为民、侠之大

者”，金庸注意描写爱国主义。如郭靖， 郭靖个性忠厚、崇尚节义、 爱国爱民、天生一
副侠义心肠，他愿意服务国家民族而不求回报，不愿当官。而且

反抗不诚实的贵族和政

府，不受社会和政府的束缚。其实郭靖的角色是社会需要存在的人，但是实际上很难找到
这么好的人。
泰国也充满着不公平的事，到处总是遇到强者欺负弱者，而很难得到正义。自古到
今泰国社会一直都离不开腐败的政府，甚至可以说泰国政府的官员都会贪吃，只是能吃多
或少一点，地位越大越很会吃。有话说“只是有权和钱，什么都可以做到”，这是真实的
社会。所以，无疑发现《射雕英雄传》和其他武侠小说都会响应消费者的心理要求。
3.满足了泰国华人思念祖国的心理诉求。
当1957年，早期《射雕英雄传》在泰国出现时，泰国社会正好处于沙立·他那叻元
帅的统治下。由于那个时代泰国政府支持美国，担心泰国华侨华人会带来中国的
义，沙立说过：“共产主义之祸害，就是国家的危机。”

[7]

共产主

所以政府对华人华侨采取“同化

政策”。那个时代是经济、社会和政治的大转折时期，变化很大，很复杂，很迅速。许多
贫穷的华人很难适应，被从原来的土地上赶走，被当地统治者或老板
的学校也被关，生活悲惨。中国身份带来一种自卑，无力量无

欺凌和压迫，中文

权利，普通华人要面对

政府的压迫，被社会看不起。
政府为了控制民族的思想，写跟政府或社会有关的文章、不管报纸或书籍都要 通
过政府的审查机制。被允许发布的大部分是浪漫、探险、想象丰富之类的文章。
侠小说属于这种小说，因此武侠小说没有被政府监控。最开始差不多每一家

由于武

中文报纸都

刊登了《射雕英雄传》,使那个时代的中文报纸发行量迅速增加。到了1958年，Ploenjit出
版社出版针隆·披拿卡翻译的《玉龙》后，更为“《射雕英雄传》热”推波助澜。此书一出
，大受华人大众欢迎，开了中国武侠小说在泰国传播之先河。《射雕英雄传》之所以能满
足华侨华人的阅读需求，不仅是因为很好看、很有趣味和有道德性而已。更深刻的是这部
大作还能够满足泰国华侨华人思念祖国的心理诉求。

[7]

（泰）Sittithep Akesittiphong,.穷•叛徒•华人[M]. Matichon出版社，2010
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对于那个时代的华人子弟来说，虽然他们认为“中国身份”带来一种自卑，但是在内
心深处他们还持有作为中华血脉的骄傲感。接触《射雕英雄传》或其他武侠小说之后，他
们会感受到自己缺少的中国性。
一九七五年之后，因为有两个大事件：中华人民共和国的改革开放和克立·巴莫总
理执政时期的中泰建交。这两个大事件使泰国人重新审视中国，逐渐重视中国，泰国社会
开始接受中国身份，中泰民族可以在同一个社会和平共处。
后来1976年，第七频道电视台采白彪与米雪版的《射雕英雄传 在泰国播出。当时
一播出就一炮走红，使《射雕英雄传》小说在泰国更家喻户晓。
笔者通过调查访问，发现在泰国看《射雕英雄传》的人百分之八十三是有中国 血
统的人，是华人身份认同的结果。《射雕英雄传》能够满足华侨华人的很多种心理要求,
例如：想念祖国；中国文化认同；想了解中国历史等。“中国身份”除了来自家庭教育培养
和周围环境熏陶，看《射雕英雄传》也会不自觉让内在的中国身份显露

出来。《射雕英

雄传》以“爱国主义”提醒人不要忘了自己的祖先，会自然而然打动人心，尤其华侨华人，
只要有机会接触，任谁都一定会有触及灵魂的感动。当时金庸写这部小说，作家自身也住
在被英国统制的香港，如此他才会深刻的民族意识，而且通过小说表达出来、表达得很精
彩。
本人认为《射雕英雄传》对华侨华人有着很重要的文化意义，是华人在艰难时世中
祖籍国

心灵的一个避难所、是加强中国文明认同的媒介，会提醒华人儿女应该为伟大
而自豪。金庸的这部佳作很值得给所有的华侨华人看，而且必将传至久远。

此外，《射雕英雄传》是一部杰出艺术价值的巨作，任何一位曾被金庸所真实征服
过的读者都会明白，金庸小说真正迷人之处，在于它提供给你一种赏心悦目的艺术

享受

，不管是哪个民族都会喜欢看。

4.填补各人的梦想与愿望。
《射雕英雄传》充满着传奇性与娱乐性，情节离奇或人物行为不寻常的故事。接触
《射雕英雄传》或其他武侠小说的，让文学享受者会暂时地逃避离开真实的
入另外一个世界，满足人生无法实现的要求。我们经常在武侠小说里具有

世界，进
发生过许许多

多紧张激烈而又富有传奇色彩的斗争故事。比如：仍然和武侠小说陪伴在一起的就是“正
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义终将战胜邪恶”这是一般人的愿望，反而现实生活中 不会仍然 实现。所以爱看《射雕
英雄传》以及其它武侠小说的人总是爱正义与道德的人，喜欢在“正义终将战胜邪恶”的世
界流浪。这会是自我放松的一个方式。
有一些评论关于金庸小说特有传奇性：Mr.Matsuo说“读者选择武侠小说是因为 喜
欢好玩趣味，不需要合情合理的。…… 欧洲有魔幻小说，具有魔法、奇迹性、超 自然的
故事。在中国就有武侠小说，可以说是亚洲的魔幻小说。但是武侠小说主要将把人生的努
[8]

力情分加上去”

；Mr.Borisut说“武侠小说就像‘成人漫画’，看了就有填补自己的梦想的

感觉。使读者进入幻想的世界，人们想拥有的世界”
力是如愿的。”

[9]

； Mr.Sitthidaj说“《玉龙》的吸引

[10]

本人认为武侠小说是离不开传奇性的。如果武侠小说缺少了传奇性，那部作品会缺
失了趣味。因为传奇性不仅仅使故事更有趣，而且填补各人的梦想与愿望。目前，许多国
家的政府都重视经济的发展，强调GDP。泰国也不例外，人民要工作与时间 赛跑，随着
经济发展，社会问题越来越多，压力也越来越大。接触《射雕英雄传》或其他武侠小说的
，让我们会暂时地逃避离开真实的世界，会跟着作者的想象，进入

另外一个世界，满足

人生无法实现的要求。这种阅读方式是放松的一个方式。

结语
金庸的杰作《射雕英雄传》在多种文学接受影响因素上都满足了文学消费者的 心
理要求，形成了消费者的满足而喜爱《射雕英雄传》，以致成为泰国的第一名伟大 武侠
小说。此外，有很多武侠小说读者都众口一词说看武侠小说的会锻炼自己的
侠小说会改善了他们的思想和精神。武侠小说不仅是小说而且是蕴含了

性格、武
历史、哲学、

审美精神等重要文化价值。金庸得描写手法十分精彩，所以《射雕英雄传》无疑会得到泰
国及其它国家读者的喜爱。谁没看过就不会了解《射雕英雄传》有多好，但如果谁已接触
的话就会放不下，而且看完这部大作之后，就应该继续读金庸的其他作品。

[8]

Mr.Wiroj Suksasunee，在泰国的武侠小说作家，笔名：Matsuo Masahiro访谈录。

[9]

Mr.Borisut Buranasomrit，第三电视台的公共关系部的经理访谈录。

[10]

2012年6月8日，沙炎英德书出版社的主编Mr.Sittidej Sansomboonsuk访谈录。
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การศึกษาการประพันธ์นวนิยายเรื่องสั้นของเฉินป๋อเหวิน
ทศพล วิทิตหิรัญกุล*

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการประพันธ์นวนิยายของเฉินป๋อเหวินนักประพันธ์ชาวไทย
เชื้อสายจีน ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสัจธรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา การวิจัยครั้งนี้ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องสั้น
ของเฉินป๋อเหวินและข้อมูลของผู้ที่ศึกษามาก่อน แล้วนามาวิเคราะห์สรุป
ผลการศึกษาเห็นได้ว่านวนิยายเรื่องสั้นของเฉินป๋อเหวินมีเนื้อหาที่ลึ กซึ้งและรูปแบบที่ละเอียดสวยงาม
สร้างความกระตุ้นให้เกิดความน่าอ่านและให้ข้อคิดและคติสอนใจ ทั้งนี้เนื่องจากงานเขียนด้านวรรณกรรมของเขา
ไม่เพียงแต่แฝงไว้ด้วยความคิดทางศาสนาพุทธและยังมีเอกลักษณ์พิเศษนาเสนอรูปแบบใหม่เป็น นวนิยายเรื่องสั้นที่
นาข้อมูลเบื้องหลังของสังคมไทยทีซ่ ึมซับวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนา
คาสาคัญ : เฉินป๋อเหวิน เรื่องสั้น ศาสนาพุทธ

* บทความนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การประพันธ์ นวนิยายของ เฉิน ป๋ อ เหวิน ” หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่ วมสมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึ กษา รองศาสตราจารย์
หม่า หัว เสียง
** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่ วมสมัย คณะภาษาและ
วัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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陈博文的短篇小说创作研究
傅博文
摘要
研究这篇文章目的是为了研究陈博文的创作思想，陈博文是一位现实主义作家，他
作品创作与小乖佛教之间的关联紧密。本文通过观察陈博文的小说，资料分析，然后总结
出来陈博文的短篇小说以它深刻的内容和精美的形式。其文学创作不仅蕴涵着佛家思想，
还别具一番风味。他的小说特点因创作取材泰国社会，所以渗透了泰国文化、佛教文化，
并以新的姿态汇入泰国文学主流。

关键词：陈博文

短篇小说

佛教
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引 言
陈博文的小说是闻名的泰华文学,

表现出一种对现实人生的敏感和执着关注。他的

作品触及到泰国社会的商业、农业、教育等领域，遍及广大城市和乡村。在陈博文作品中
的商场世界里，虽然不乏像《生死之交》中杨铭这样的本分平凡的商人，但作者更多的是
关注商场中的作奸犯科之辈，如《黑心人》中描写了一位“失落良心的”黑心商人袁瑜
亮，他从一个无赖小偷起家，靠各种不正当手段，搞假期货买卖，纵火博取保险赔款，后
来摇身一变成为一家远洋公司的总经理。
陈博文的短篇小说艺术形式在承载上述艺术内容时值得读者留意,
说的情节比较完整，完整是说陈博文的短篇情节有开端，有发展，

因为他的短篇小

有高潮、有结局。陈

博文在泰华文坛上素有“多面手”的美称。他除了创作有一大批质量上乘的短篇小说和微
型小说外，还写有一大批同样引起人们关注的散文、杂文。本文从全新的视角，考察到陈
博文创作内涵所在以及其与文化、思想、艺术、社会、风俗等方面的密切联系。研究陈博
文的创作思想，分析他作品中的艺术特色。陈博文的小说都是现实主义作品，陈博文的作
品之所以获得几次大奖，而且他的作品有一百多篇，这表现了陈博文具有高超的艺术技
巧。
本文从全新的视角，考察到陈博文创作内涵所在以及其与文化、思想、艺术、社
会、风俗等方面的密切联系。研究陈博文的创作思想，分析他作品中的艺术特色。陈博文
的小说都是现实主义作品，陈博文的作品之所以获得几次大奖，而且他的作品有一百多
篇，这表现了陈博文具有高超的艺术技巧。

陈博文短篇小说的艺术特色
陈博文在泰华文坛笔耕多年，写出了很多类型的作品，一部分作品有明显的佛教思
想，例如《金孩儿》、《魔女》、《阴阳赌局》和《蛇恋》等，除了短篇小说，还有杂
文，散文，诗歌。陈博文是一个勤勉的人：“他为了创作几乎牺牲掉所有的休闲时间。虽
然他的工作很忙，他也用短短的时间来写作。读者能欣赏到有价值的作品，读者对于宗教

______________________________________________________
[1] 陈博文. 陈博文文集.厦门：鹭江出版社 1998 年 93-100
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信仰相关的作品，尤其感兴趣。他的一些篇章加入了宗教故事，反映人物的话说和做生活
的。此外，在上述第四篇文章，反映出一种独特的带有宗教色彩及怪诞的风格”。
陈博文的短篇小说在泰华文坛上声誉不菲，２０年来，凡泰华文坛举办的短篇小说征
文，陈博文要么不投稿，而一投稿便获奖。１９９６年陈博文出版《短篇小说自选集》，
司马攻在序言中说，这本书几乎成了他的获奖小说集。陈博文的短篇小说艺术，以它深刻
的内容和精美的形式，以它情趣盎然的可读性和发人深省的启迪性给泰华文坛以至世界华
文文坛树起了一座艺术丰碑。陈博文的短篇小说艺术成就在于他不仅写出时代表面的剧变
和生活表层的喧嚣，而且他还向人性深处掘进，展示了那些很富有概括性的"人性善"与"
人性恶"，以及这些人性善、人生恶形成的社会环境和心理根源，当然，陈博文的这一批
揭示、概括人性深层内容的作品经过了一个探索过程。在陈博文的创作里有许多与佛教相
关的内容，在短篇小说之中强调了迷幻、神奇。为什么这些事情都与佛教有关，因为泰国
人曾十分敬畏鬼神。即使信奉佛教，也不能放弃传统的信仰。
陈博文的短篇小说有一些不仅在于对现实的观照、及时的针砭，更有利于促进文化
的创造性发展与多种文化的融会并进。与此同时，文化上的“出”与“入”，亦带来了文
学艺术与美学风格的变化与新个性。 陈博文在短篇小说《吸烟斗的人》中反映了社会生
活，主人公就是阿强。他进来了吸烟斗这玩意，据说在这个社会上，有资格手握烟斗，当
着人前揿动金色闪闪的打火机，都是社会上响当当的人物。所以能握着烟斗, 间接就是象
征自己的身家财富。世界上有权有势人物，大多是手握烟斗，傲然不可一世的。阿强当然
无法达到这些世界伟人的境界，但他却看到商场很多翘楚人物，一朝手头稍有几个钱，就
会翘起二郎腿握着烟斗，睥睨一切，傲视群伦，以为自己了不起。阿强见过这样的人物很
多，心中不由浮起羡慕意念，所以当他当年在骑脚踏车送货时，就已经憧憬着吸吸烟斗的
韵味了。现在他终于如愿以偿，跟人家一样握着烟斗，因为他已经是拥有两间铺面杂货店
的老板了。他自称是百货公祠，其实那岂止百货，仅仅内衣裤就有数十种，他不称千货万
货公司已经是相当谦虚。不过他这家百货公司，就只有他和阿强嫂两人，包办了头家伙
计。阿强这家百货公司，铺底是分期付款，装修费尚欠下大半。

______________________________________________________
[1] 陈博文. 陈博文文集.厦门：鹭江出版社 1998 年 93-100
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至于货物，就凭他一向走街送货的关系，东赊西欠，居然亦给他弄来了整层货物，阿
强算起来亦是一间杂货店主人。啊，不错，书中写道：

“阿强是这间杂货店的主人，临

近左右人人皆承认，因为近来买货的都是头家头家地叫，叫得阿强心花怒放。于是，他
想，现在自己是头家了，做头家应有头家的派头，一向梦想的烟斗宿愿，终于在思潮中抬
头。于是他开始学吸烟斗，而且时时对镜自照，学习那提烟斗的仪态”

这篇小说通过主

人公“阿强”握烟斗的故事反映了那时候社会生活有成的男人对吸烟的喜欢，在这个社会
上每人都吸烟，可是阿强上百货公司工作，居然亦给他弄来了整层货物，阿强算起来亦是
一间杂货店主人，因为他想，现在自己是头家了就可以握烟斗的仪态，我认为作者以描述
那时候一个人所以能握着烟斗, 间接就是象征他人的身家财富。这就是读者能看到他的思
想，就是表现那时候谁吸烟就算富人，每个人都想吸烟。总之，作者通过形形色色的情色
世界的描绘，展示了金钱时代的人的情欲泛滥和精神剧变，揭示了贪欲毁灭人生、金钱吞
噬人性的永恒主题。他的小说对我们今天的社会仍然有较强的警示意义。
《录皮享》中显然受到佛教劝世、警世思想的牵制，也可以视为佛幻现实主义小说中
比较优秀的文章。陈博文开始创作小说，正是泰国社会经济的转型时期。社会经济基础的
变迁，必然影响到人们的精神状态，而不同的精神状态也必然衍生出各种各样的行动。他
感觉到人间的悲欢离合、胜败兴衰，于是他鼓励人相善的良知。作家无论择取什么题材，

______________________________________________________
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都接近于现实生活，而是以积极的入世态度来面对社会，正视现实。他的这种意识，使他
的作品像穿了一件真善美的衣裳。他对世界一切高尚、积极的人生，都是热情地予以赞
美，以期昂扬其精神，让世界趋同真善美和完美。

陈博文的短篇小说艺术形式在承载上

述艺术内容时有两点值得读者留意。第一，他的短篇小说的情节比较完整、丰富。第二，
陈博文的短篇小说情节在叙述展开的过程中比较注重叙述人个性形象的创造。他还写
微型小说，在微型小说中除了继续推进他在短篇小说中概括时代的剧变和挖掘人性的深意
二条路途外，还多了一种短篇小说并不具备的新特征，这就是通过微型小说的机智构思来
组织微型小说特有的情趣和理趣。陈博文的微型小说和短篇小说写出来跟其他作家不一
样，有区别，因为他写给了读者自己的观点，关于佛教思想，这个我觉得也是他的艺术特
色。

手法多变的人物塑造
陈博文是一位成功的商人，他利用业余时间，创作了很多文章，很多短篇小说文学
创作。陈博文的文学创作既取材于泰国社会，又服务于泰国文学主流，并溶入世界华文文
学主。陈博文小说对都市生活的描绘不仅是上述的方面，还有对都市赌场的现象和拳击场
的搏杀等生活层面的描写，都是相当出色的。在微型小说终归都市生活的描写，也是有声
有色的，如《价有所值》中表现曼谷计程车司机故意绕道走远路骗不识路乖可千的故事，
以及《十二条领带》的爱情故事。陈博文运用了多种手法，变换了结构形式，增强了小说
的波澜壮阔与曲折跌宕。短篇小说在题材内容、文艺形式上反映时代生活的转变与转型。
他的小说有的是采用倒叙手法。他在写作实践中拓宽了写作领域，创作的体裁涉及小说、
散文、杂文、经济评论等。比如《黑心人》中，袁瑜亮的贪婪品性是他一生中无论在顺
境，还是处在不顺利的境遇都要顽强地成为人物的行为动机，支配着人物的行为内容和行
为方式。
陈博文的作品中那些人物的形象，都是在静态与动态的交错中被激活于读者的眼帘
的。例如《人间的至情》提出几种理想的境界：如其一，爱国，为国尽忠。他称“岳飞的
壮志饥餐胡虏肉，文天祥的朗诵正气歌，这些都是为国族而流露出来的人间至情是伟大深
远，为国族树立典型的楷模”。《开天辟地》是陈博文的早期代表作，它叙述了４位农业
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大学的毕业生克服各种困难去开垦荒原的故事，但这篇作品最让人动情的是作者写出了那
个时期一代青年高昂的精神、远大的抱负、宽阔的胸襟和科学的方法，字里行间洋溢了一
种浪漫的激情。陈博文的微型小说除了继续推进他在短篇小说中概括时代的剧变和挖掘人
性的深意二条路途外，还多了一种短篇小说并不具备的新特征，这就是通过微型小说的机
智构思来组织微型小说特有的情趣和理趣。在《鸿运当头》里，陈博文通过一正一反的叙
述波澜，揭示一种令人啼笑皆非的生活窘境。他的短篇小说有许多第一人称或第三人称叙
述人生发的精彩的议论，而他的微型小说却全部退隐叙述人的议论而设置微型小说特有空
白。在陈博文的作品，他刻画人物的情况很复杂，让读者深深地被他的短篇小说中的人物
所吸引。人物塑造很复杂就是说在陈博文的短篇小说有很多人物形象，例如《杏坛悲
歌》。在短篇小说中主人公就是洪狻，她和母亲坐在医院走廊的长登上，已将近一小时
了。她想可怜的母亲，一生就是过着穷困的岁月。近年来她的父亲有病，时好时坏，医生
对方太太说：“大概还有三天时间”。可是不到三天他就死，她就哭，很伤心，过了好几
天她就找工作。她碰到老朋友有婉丽、阿牛、蔡碧娟、李少宋等等。他们都是消防的老朋
友, 然而经过了一段岁月，个人的际遇不同，一个称为大商业集团的首脑，一位依然故我
永远是一位老教师。社会地位不同，终于使他们的联络中断，虽然两人心中友情仍在，然
环境的差距，已无法像从前一样亲切。于是数十年时光，一晃而过，今天特地到来参加老
友的葬礼。宗教仪式继续进行，亲朋友跪走上葬台，投下象征性火种，火化仪式在庄严肃
穆中完成。灵堂挂满了挽轴画卷，其中有一个特大花圏写着：“杏坛完人——洪狻敬挽”

丰富复杂的故事情节
泰国华文作品近年呈现出欣欣向荣的气象。作家们的笔锋更加锐利，目前泰国华文
文坛的作家们，有不少是从中国大陆移居泰国的，也不少是在泰国出生，20世纪50年代到
中国念书后又回泰国的。泰华作家所写的作品可以看出两部分人的心和根还留存在故土。
他们以华人的观念和视角去审视泰华社会的现实生活，表示身在异域心存家乡的同胞们的
生存境况和人生百态，并从中探视民族心灵深处的奥秘。泰华文学的主潮是现实主义文
学。泰国作家在泰国生活，对着多种文化意识。
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他们所进行的思考在现实社会的竞争和矛盾中，在现实社会和商品环境与现代人际关
系上，有一种生活、生态环境更换而产生的新的人生体验。这种多元化意识的交融，
构成了泰华文学的特色。陈博文在当代泰国文坛是一位博学广识的文学家。.陈博文是
在第二次世界大战后来泰国的陈博文的小说创作，表现出一种对现实人生的敏感和执
着关注。他的作品触及到泰国社会的商业、农业、教育、城市、乡村等各个方面，对
泰国社会从上世纪60代到80年代的发展变迁以及中国社会的重大历史变迁都在他的小
说里有直接或间接的反映。而贯穿于作品中的却是商场和情场这两个丰富内涵的艺术
世界。在陈博文的商场世界里，虽然不乏像《生死之交》中杨铭这样的本分平凡的商
人，但作者更多的是关注商场中的作奸犯科之辈，如《黑心人》中的袁瑜亮，从一个
无赖小偷起家，靠各种不正当手段，搞假期货买卖，纵火博取保险赔款，后来摇身一
变成为一家远洋公司的总经理。他投奔泰国南部海滨的同族兄弟，为了攫取同族兄弟
的财产，他置良心和道义于不顾，竟然通过勾搭兄嫂不断抽取宗兄的现金，事情败露
后，老宗兄心灵受到极大的打击，后不治身亡。如果说在《黑心人》中男人（李丰与
老吴）为女色而痴迷，女人为钱财而疯狂。李丰之所以娶风月女子佩妮是由于色，后
认识另一风月女子玲玲，更是为其色所迷；而这位风月场中的玲玲，正是“从李丰那
双灼灼似贼的眼睛中，触发出一点灵感。她想财源就在这色迷迷的眼睛里”。男为色
付出金钱，女为钱财付出肉体，这“无情的情场”遵循的乃是商业社会里“商场”中
的商品交换的规律。作者借对男女主人公赤裸裸的“财色交易”的描写，还原了它与
商场同构的“买”与“卖”的商品属性。陈博文创作小说态度诚恳，他对社会人群尽
一己的责任。尤其是在《泰国风采》中，他从古到今，以时空转换的笔法详细的描述
了泰国的风光民情、人文地理、社会政治、经济、文化的发展，不愧是一部认识泰国
了解泰国的佳作。
在《生死之交》中的主人公俊宏想去内地实习工作，这是政府规定的医疗服务，
大概两年时间在数天后就要出发，他的妈妈却不愿儿子远离，俊宏求妈妈让他去，他
妈妈就讲一个故事给他大家庭听：是我们家庭的故事，你们都知道李丰土产形式是我
家的，但当初开创的却是我和李峰两个人同心合力搞成，他妈妈说李峰努力工作，过
了段时间，想结婚生子，养育后一代。他是一个平凡的人，后来他就跟唱歌的女人叫
“佩妮”，他们交往了一段时间就结婚，生了儿子，可是佩妮不想照顾儿子，李丰就
觉得很奇怪是你的儿子怎么不爱自己儿子。李丰 , 玲玲和佩妮他们三个人是很亲的朋
友，但是她在医院时，玲玲和李丰常常见面就发生暖昧关系，李丰觉得这个女人很合
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适当母亲。佩妮出院后回家，过了一会就觉得她的丈夫奇怪，每天都很晚回家。佩妮
听别人说李丰和玲玲的神秘关系。有一天佩妮打电话给玲玲，可是玲玲不接电话，佩
妮就去玲玲家，偷偷进门看到在厨房没有人就觉得很奇怪。
他就找玲玲的房间，突然看到李丰和玲玲睡在一起，佩妮杀了他们两个人，然后
佩妮被关在疯人医院里。 李丰是一个比较外向的人物，社交关系复杂，尤其经济稍充
裕之后，其交游圈更为扩大。当然社交活动，总离不开酒食征逐，进而流连歌台舞
榭，李丰虽然不致陷入沉迷金钱世界，但对于开销花费，却是日增月进。生意是合作
的，钱是公家的，合伙人当然会不满意，好在长铭是一个好好先生，最多是皱皱眉
头，好言规劝；李丰也是明事理的人物，自己也懂得稍微约束。所以铭丰性的生意，
照常蓬勃发展，财源广进
这一段文字，陈博文对这个主人公形容的很清楚，让读者看到李丰是什么样的人
物形象。陈博文通过自己的作品描写现实社会的各式各样的人物性格，他可以写社会
底层的细小的人物，还有这部小说里的人物塑造就很复杂，如俊宏的妈妈讲故事给家
人听，是他的家庭故事，还有李丰遇到了很多情况。最后男女主角三个人，两个人死
一个疯，他妈妈就是说我讲的故事就是你的父母，俊宏就知道了。说：“爹，现在才
真正明白我的身世。” 陈博文的短篇小说艺术成就在于他不仅写出时代表面的剧变和
生活表层的喧嚣，而且他还向人性深处掘进，展示了那些很富有概括性的“人性善”
与“人性恶”，以及这些人性善、人性恶形成的社会环境和心理根源。当然，陈博文
的这一批揭示、概括人性深层内容的作品经过了一个探索过程。他开初写的《租赁的
爱情》和《飘渺情》，描绘了一种真正爱情产生的曲折过程和动人肺腑的情感力量，
叙述了一种违背家庭伦理道德的“爱情”从绚烂到褪色的全过程。这些爱情心理的展
示虽然说比较细腻和真实，但是这些人类爱情的内涵还是比较肤浅、直露，可读性虽
强而启迪性不足。到了《黑心人》和《放下屠刀》，陈博文对人性的解剖可谓入木三
分。《黑心人》中袁瑜亮的贪婪秉性是他一生中无论处在顺境还是处在逆境都要顽强
地成为人物的行为动机，支配着人物的行为内容和行为方式；《放下屠刀》中的阿强
虽身陷黑社会，但他人性深处善的因素却最终使他能放下屠刀、革心洗面。此时陈博
文的作品也不仅仅是呈现那些人们不易表露的深层的善恶心理的根源，而是令人信服
地写出了社会环境对人性恶根的催生，也写出了人性善根对社会环境的反抗，这些内
容使得陈博文的短篇小说能够走出浅薄和甜腻，进入概括人类深层心理和人性深层内
涵的境界。陈博文的作品深入到泰国社会，注重反映现实人生的悲欢离合，胜败兴
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衰，暴露社会中的不公平现象，真实地反映了美丑的人生。《开天辟地》写了农业大
学毕业的有降、颂织。为了把学到的知识用于实践，到深山僻地开荒种田，并在山民
族长的指导下，开沟挖渠，疏浚洪水，终于把这片深山僻地垦荒出阡佰纵横的良田。
这四位大学生的可贵之处，在于他们不是为了谋求个人私利来“淘金”而是奉献了他
们的青春并且用学来的知识为人类做出了贡献，造逼人类。这种不为名利，不计报酬
的奉献精神，使社会趋于完善和完美。作品宣传了佛教的“以善为本”，行善积德的
观念。

纯净明丽的文学语言
陈博文的短篇艺术形式在承载上述艺术内容时有二点值得读者留意。第一，他的
短篇小说的情节比较完整、丰富。完整是说陈博文的短篇情节有开端，有发展，有高
潮、有结局，这个情节全过程并且不乏叙述的曲折和波澜；丰富是说陈博文的短篇情
节的事件数量至少设置有２个以上。陈博文短篇小说的语言清丽婉然，读之，即可在
他的大自然中享受一份宁静，领略蓝色的海洋、夜深听雨、青翠的竹林、河上荡舟的
百般情趣。“我对海的情感永远存在，当怀念它的时候，我会悄悄独自来临，看它的
浪花飞絮是否如昔？嗅它的拂面凌风，是否温馨？”在《雨声絮语》里作者开篇便给
我们带来惊喜和享受：“深夜骤雨，雨点落在屋瓦上，洒在窗户上，发出淅淅沥沥的
声音，四周显得格外沉寂，似乎仅有的声音就是雨声风声，雨声是如此缠绵，风声是
如此柔美，这时大千世界归乎空明宁静，个人的心灵似乎亦澄澈无垢”。陈博文的心
目中，短篇小说和微型小说的艺术界线是分明的。正是这种清晰的文体感，促成了陈
博文在这二种文体的创作中左右逢源。陈博文的散文创作影响了，他的微型小说的散
文化倾向，而陈博文的短篇创作中的情节意识又使他的散文化微型小说出现与别人不
同的艺术特色。在这个基础上我想进一步指出的是，陈博文的散文化创作不能过头，
太过头，太散文化了，将会使他的微型小说陷入平谈。这种艺术节制具体体现为选材
不要太随意，叙述方式上还要进一步微型小说化，这样才能突出地构成和展现微型小
说的艺术特征和审美神韵。在陈博文的眼中，昔日的“空盛道”真是人间的妙景：
“在河中飘来飘去小贩舢板，只有船娘女贩的娇声软语，当她们轻扬贩卖声，沿河住
户人家，就会拿着盛器站在河沿等着她们经过购买，女贩们一面做买卖，一面谈见
闻，某家阿婶昨晚产一男孩呀，某家小姑娘某日受聘了等等新闻，大家就像老朋友般
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道闲情。陈博文的语言特色，词汇主要用于对童年苦难、爱情、亲情的追忆。陈博文
的语言特色，对象性很强，他写人物形象性在于善于面对各种读者群，而且每当变换
对象，文章的风格，论述方式，语言和内容都会有所不同。陈博文体现于区别对象，
因人施教及喜闻乐见，形象施教两方，表现出这类文字多做哲学的思辨、文化的反
思，语言比较抽象，情趣比较高。在语言上自然而然得出不少佛国、佛教的特色，仅
从文章题目上，就可以看到在《生死之交》陈博文用成语来做小说题目表现情况。
陈博文小说中大部分描述了一个好心人。陈博文描述泰国风景，在《林荫深处闻
蝉声》中描述了泰国曼谷的风景很难听到鸟声，蝉声，还有别的动物叫声，他还描述
到吞武里公园。那时候就可以听到鸟声，这段话他描述现实社会来表现在《林荫深处
闻蝉声》中，陈博文描述一段曼谷的蝉声，像在美国华盛顿西郊一个小镇所听到的那
样，作者描写让读者感觉到作者的感情表现出在曼谷就没有听到蝉声，只听到车鸣声
还有看到很多人。陈博文《林荫深处闻蝉声》中有一段就是说“蝉脱于污秽，以浮游
尘埃之外。”我觉得这一段陈博文表示让读者有精神过生活，他描写了蝉是一种虫在
土里面生活表现很脏但是它过了一段就会脱化，然后就爬到树上面。这个给读者的精
神升华。如果你遇到在不好的社会中你就可以像蝉一样选择道路，它出生在土里面很
脏，但是它也选择爬到树上遇到新的环境，我觉得这是他写故事鼓励读者，让读者坚
强起来，选择最好最适合自己的一条路。陈博文还写关于他去旅游的时候的见闻。有
一篇文章是《泰山记游》，陈博文描写的是他应中国作家协会 “邀请”泰国华文作家
协会之约去中国。我觉得这文章充分显示了他的语言特色，描绘中国风景，还有让读
者知道中国地形，因为泰山是为中国五岳之一， 所谓五岳有东岳泰山，西岳华山，南
岳衡山，北岳恒山，中岳嵩山。在五岳中，泰山并非最高最大。他描写去泰山时候看
见风景，就觉得风景比较美好，就描写了周围环境：“从南天门到玉皇顶，这段路他
用“快活三里”来比喻南天门到玉皇顶的路比较平坦。到玉皇顶的时候他还没爬到山
峰就看见很多人在排队上缆车。登泰山像蚂蚁走路，络绎不绝。陈博文还描写了玉皇
顶的周围环境，有很多人在那边游玩。
读者在仔细阅读故事情节和分析人物的内涵时才会因其中丰富的意蕴被震动和感
动。 陈博文在泰国写文学作品，加深了自己俗化程度，就是他用日常生活中的人和事
来写在小说中，又与民情、民俗相联系。陈博文的小说深入到泰国的多方面，尤其是
深入到泰国社会，还有佛教的特色。陈博文虽然不知道宗教的思想，但是他可以写有

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
关佛学的作品，这样表现了很明确的意图。因为他看到泰国佛教徒的生活，所以陈博
文描写了反映佛教教义的作品.

结语
陈博文的小说之所以引人注目，其实原因在于小说中具有悲喜剧风格和独特
性。他运用了新的艺术手法，通过人物的对话来展现他的主题。而陈博文通过选材的
随意性、叙事的实录性、结构的自由化来创造一种体现散文审美特征的短篇小说作
品。情节的发展和变化都与人物的性格特征的发展和变化密切相连。陈博文采用了变
形怪诞的艺术手法来处理散文题材，比如《传真教主》的艺术场面只是“我”躺在安
乐椅上看电视，但是"我"看到的不是电视画面，而是一个凶神恶煞的“传真教主”。
这确实是陈博文的新创意。虽然陈博文是中国人，但是他的作品中接近佛教的内容，
从思想方面来看，他把这种思想传统达到作品里，在陈博文的心目中短篇小说的艺术
很明显这种艺术节制具体体现为选材不要太随意，叙述方式上还要进一步微型小说
化，这样才能 突出地构成和展现微型小说的艺术特征和审美神韵。
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การศึกษานิยายเรื่องสั้นเชิงเสียดสีการเมืองของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
Chang Xiang*

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานิยายเรื่องสั้นเชิงเสียดสีการเมืองและผลงานทาง
แนวคิดของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยได้วิเคราะห์นิยายเรื่องสั้นเชิงสีเสียดการเมืองในสี่ด้านคือ
ที่มาของหัวข้อ ตัวละคร ภาพลักษณ์และศิลปะการเขียน โดยคัดเลือกนิยายจานวน 7 เรื่องจาก
รวมเล่มเรื่อง “หมู่บ้านคนแขนขาด” ซึ่งเป็นฉบับแปลภาษาไทย
การศึกษาพบว่า จากการเปรียบเทียบฉากและตัวละครที่ประสบความสาเร็ จในนิยาย
ดังกล่าว แสดงถึงความแตกต่างของการพัฒนาสังคมไทยและอันตรายจากการใช้ระบอบของ
ต่างชาติโดยไม่มาปรับใช้กับของไทย แสดงถึงการวิพากษ์ลักษณะเชิงทาสและเรียกร้องปวงชนที่มี
แนวคิดต่อต้านอย่างสันติสุข ขณะเดียวกันแสดงถึงความเชี่ยวชาญในการใช้รูปแบบการเขียนเชิง
วรรณศิลป์ของม.ร.วคึกฤทธิ์ ปราโมช จึงทาให้นิยายของเขาดูมีชีวิตชีวาแม้จะผ่านมิติของกาลเวลา
มาแล้วก็ตาม
ในผลงานเรื่องสั้นประเภทเสียดสีการเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั้น ถือได้
ว่าเรื่องสั้นเรื่อง“หมู่บ้านคนแขนขาด ”จะเป็นตัวแทนของเรื่องสั้นที่สะท้อนให้แง่คิด ของลักษณะ
ระบบการเมืองของประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อย่างดี

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “วิเคราะห์เรื่องสั้นเสียดสีการเมืองของม.ว.ร. คึกฤทธิ์ ปราโมช”
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์สวี จ่ง

* นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย คณะภาษาและวัฒนธรรม
จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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克立•巴莫短篇政治讽刺小说研究
摘要

本论文旨在研究克立•巴莫政治讽刺小说的讽刺艺术和思想成就，论文从题材类型
、人物形象、艺术手法和创作思想四个方面对克立巴莫短篇政治讽刺小说进行剖析。
本论文共选用克立•巴莫短篇小说中文译本《断臂村》中7篇短篇政治讽刺小说进行研
究。
本论文认为克立•巴莫的短篇政治讽刺小说通过成功的人物情节对比，揭示出泰国
城乡二元化和政治拿来主义的危害，展示了批判奴性以及号召民众非暴力抵抗的思想
，同时克立•巴莫对于文学艺术表现手法的熟练运用，使其短篇政治讽刺小说拥有穿越
时空的生命力。

同时克立•巴莫的短篇政治讽刺小说对于政治体制的思考，《断臂村》其成为泰国
二战后政治体制反思题材短篇讽刺小说的代表。

关键词: 泰国文学

克立•巴莫

讽刺

政治

短篇小说
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引

言

克立•巴莫短片小说集《断臂村》完成于二次世界大战以后，从克立•巴莫的短篇
小说作品中可以清晰的看出泰国在二战后的社会风貌，特别是泰国民众对于社会政治
制度和民主进程的认识。克立•巴莫的短篇小说讽刺辛辣幽默，不仅非常贴近当时的泰
国社会，而且对诸多社会问题和政治体制问题的思考远远领先于同一时代的短篇政治
讽刺小说作家。
泰国短篇小说的第三个重要时期是1958-1999年，这一时期是泰国短篇小说的繁荣
时期。这一时期泰国小说作家受到1932年民主革命的影响，开始从封建主义思想的禁
锢中苏醒过来，他们迅速的将目光集中在诸如人权、平等、自由等问题上。
克立•巴莫（1911-1955）是泰国当代最为杰出的作家之一，他的长篇巨著《四
朝代》和众多的短篇小说、杂文、评论都在泰国文台上留下了浓墨重彩的一笔。克立•
巴莫是第四代华人，也是泰国皇族。克立•巴莫的一生充满了传奇色彩，他正好身处泰
国最为动荡不堪的变革时期，世代从政的家族和自身的意愿使得克立•巴莫义无反顾的
投身到泰国政治中。与之同时，克立•巴莫还还开办了泰国最为重要的报纸和期刊，使
他媒体唤醒民众的构想成为现实。
克立•巴莫是一个多产的作家，他的作品包括小说、短篇小说、报告文学等等。克
立•巴莫的长篇小说包括著名的《四朝代》、《红竹》、《杜鹃的一些歌声》等等，短
篇小说包括《蒙》、《最佳睡友》、《芸芸众生》等，报告文学包括《日本场景》、
《橱内骨骼》、《缅甸沦陷》等。克立•巴莫的作品在当时的泰国社会产生了巨大的影
响，在社会身上掀起了一轮又一轮关于人性和民主的讨论。
本文选用的克立•巴莫短篇小说中文译本《断臂村》中的7篇短篇政治讽刺小说进行

研究，包括《断臂村》、《政客的眼泪》、《官老爷》、《乡巴佬逛曼谷》、《真乎
假乎？》、《警犬》、《荒岛情波》。
本文试图通过对克立•巴莫短篇政治讽刺小说题材、人物形象和创作思想的分析，
研究克立•巴莫短篇政治讽刺小说的价值与意义。

[1] 克立•巴莫:最佳睡友（เพื่อนนอน）:花草2000出版社（สานักพิมพ์ดอกหญ้ า2000）,2001
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克立•巴莫短篇政治讽刺小说的题材类型

克立·巴莫短篇政治讽刺小说在题材上具有多样性的特征，相比其他同样创作短篇
政治讽刺小说的泰国作家而言，克立•巴莫所涉及的题材更广泛。克立•巴莫的作品不
仅包括政治讽刺小说中常有的官民关系题材和官僚关系题材，而且由于作者所处时代
背景和社会环境的特殊性，克立•巴莫的短篇政治讽刺小说中还包括选举题材和政治体
制反思题材。这一类题材在同时代的亚洲短篇政治讽刺小说作家中较少。
克立•巴莫在1948年銮披文政变，军人再次统治政府后隐没于政坛，并在1950年潜
心创办以时政评论为主的《沙炎叻日报》和的《沙炎叻周刊》。一份报纸和一本周刊
，寄托着克立•巴莫对于泰国知识精英的期盼，他希望通过媒体团结更多支持民主的中
产阶级。值得庆幸的是，克立•巴莫创办的《沙炎叻日报》和的《沙炎叻周刊》在今时
今日的泰国仍然有着巨大的影响力，特别是《沙炎叻周刊》一直都以新闻报道的权威
性和评论的辛辣著称。
克立•巴莫的短篇政治讽刺小说生动的展现了当时泰国黑暗的政治环境，揭露出政
客和官员因为一己之私压迫、奴役、欺骗的行为。克立•巴莫抨击“政客所建立起来的
乌七八糟的政治体制”，他认为泰国民主革命并没有形成完整的整体体制，而是演变成
利益集团分食皇权的闹剧。克立•巴莫认为泰国的政治的出路在于对政治体制的改革，
以及解决泰国城乡二元化的问题。
克立•巴莫的短篇政治讽刺小说和长篇小说《四朝代》相互呼应，不仅描绘出作者
所处时代泰国社会的各方各面，而且传达出克立•巴莫对与泰国皇室、政治的观点。克
立•巴莫的短篇政治讽刺小说题材广泛、深刻，是现当代泰国讽刺文学中一颗耀眼的明
星。

选举题材

[1]克立•巴莫. 世界人（คนของโลก）：曼谷：NANMEEBOOKS（สานักพิมนานมีบ๊ คุ ส์）,2006
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克立•巴莫出身在一个如日中天的贵族权势世家，他的父亲被委任为泰国第一任的
警察总监，哥哥社尼·巴莫更是锋芒毕露，曾经3次担任泰国总理职务。克立•巴莫受家
庭影响，在牛津大学留学期间，选取的学科也正是政治学、哲学和经济学。克立•巴莫
回国不久后，便开始涉足政治。并与1946年当选国会议员，正是踏入泰国政治圈。
泰国大选可以说是泰国民主制度最终得到确立的重要表现之一，在西方民主制度
的理论中，政党、代议制被认为是其核心内容，而是否能平、诚实、定期的选举，是
民主制质量的决定性因素。因此可以说，大选是否成功，不仅将影响到泰国政权的方
方面面，而且会影响到泰国民主进程走向。
克立•巴莫参加大选的经历，对于泰国大选有着深刻的体会，因此在他的作品中涉
及大选题材的就有好几篇，例如《断臂村》、《政客的眼泪》、《荒岛情波》和《乡
巴佬逛曼谷》。这几篇短篇小说都直接或间接的揭露出泰国大选的混乱性、荒诞性、
功利性、欺骗性以及对底层民众的造成的伤害。
克立•巴莫短篇政治讽刺小说的三种题材，展现了不同侧面的三个视角，使选举这
一民主进程中的重要环节得到较完整的展现。同时克立•巴莫向读者展现出，寄希望通
过简单的全民性的选举实现泰国民主是不可能的。

一、直接描写选举
克立•巴莫《断臂村》小说集中大多数文章是在二战后到1952年之间，这段时间正
是泰国民主政治启蒙和军人把持政府的政治动荡时期。克立•巴莫真切的目睹泰国大选
中种种乱象，其中就包括政客们街头拉票的场景。《政客的眼泪》是克立•巴莫一片对
对大选和街头拉票进行直接描写的文章，也是这一题材唯一写实性的短篇小说。
《政客的眼泪》描绘出泰国大选拉票的场景，而且反映了政客们为了拉票不择手
段甚至已经让自己达到走火入魔的境地。克立•巴莫用政客们街头拉票的场景和政客滑
稽的唱片独白，展现出泰国大选的混乱与荒诞。

二、间接描写选举

克立•巴莫的短篇政治讽刺小说除了对大选的场景进行描写外，还有部分篇幅是对
泰国选举进行间接性的描写，《断臂村》就是其中一篇。断臂村通过间接的事例，展
现出大选对于外府民众的伤害。
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《断臂村》中作者通过断臂村村民对“拉选票”的政客的愤恨和痛心，表现出政治
选举对民众的伤害。中国的圣贤孔子曾经高呼“苛政猛于虎也”，而在克立•巴莫的《
断臂村》中，也能深深的感受到苛政带来的危害。
克立•巴莫在《断臂村》并没有直接对选举中的欺诈和谎言进行描述，而是围绕着
断臂村里“残酷”这一问题，让明白狠心切掉婴儿的手并不是最残酷的事情，而政治选
举中的欺骗和谎言才是最残忍的事情。这些谎言为民众描绘了最美好的生活，让他们
满是憧憬，然而希望却每次都落空，只能在饥饿中生活着。可以说，《断臂村》对选
举的间接讽刺所受到的讽刺效果要远远高于《政客的眼泪》，《断臂村》是以民众的
伤痛作为切入点，不仅更具有真实性而且也更容易引起共鸣。

三、寓言故事方式描述选举

《荒岛情波》采用寓言故事的方式影射泰国当时的民主选举，文章通过荒岛上不
同时期的两次选举，深刻的揭示了民主选举被暴力挟持后的悲剧结局。《荒岛情波》
同时还通过描写选举的过程，批判权威者的丑恶嘴脸，以及他们希望控制选举来实现
自己利益的心态。克立•巴莫的《荒岛情波》，同时也延续了他一贯反对选举暴力，但
希望推动选举改革的心态。故事的最后，克立•巴莫又引申出对于权力的讨论，并对从
暴力中得来的权利表示蔑视。

官僚关系题材
泰国目前是一个君主立宪制国家，与其他君主立宪制国家不同，泰国皇帝在宪法
所规定的范围内，在形式上拥有对国家相当程度的支配权。泰国政府是由五世皇建立
起来的，当时的作用是管理暹罗国（泰国旧称）。当时的泰国政府还只是一个受命于
皇权的官僚政府。
克立•巴莫所处的时代，泰国政府仍然是一个介乎于就封建官僚和军事独裁下的政
府。当时的泰国政府受到封建官僚制度遗毒的影响，工作效率低下而且仍然采取封建
权威式的态度对待民众。
克立•巴莫短篇政治讽刺小说中涉及官僚题材篇目包括，《官老爷》、《警犬》。
《官老爷》对泰国官僚上级对下级的压迫、下级对上级的阿谀奉承进行批判，并对官
僚社会中下级对上级的唯命是从感到悲哀。
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官民关系题材

克立•巴莫的官民关系政治讽刺小说，更多的揭示出官员对于民众的剥削奴役以
及压迫。克立•巴莫描写官民题材的小说包括《官老爷》、《厨娘的妙算》、《警犬》
和《荒岛情波》。其中《官老爷》是对官民关系揭示最为深刻的一篇小说。
一、官尊民贱
《官老爷》中作者深刻揭露出官员对于民众习以为常的统治和压迫，同样沦落到
荒岛上，特级文官和一级文官并没有放下自己的架子，而是一副救世主的形象。《官
老爷》中的官，早已因为官僚制度的腐败而觉得自己高高在上不可一世，文章中有这
样的描写：
“你看，”特级文官用低沉的语调说，“你们一点谋生之道都没有，一想到这一点，
我就为你们难过得哭起来，要不是我坠机来到这里，那你们可怎么办呢？不就一生一
世呆在这里了吗？”……
官员和民众并没有拥有人格上的平等，官员看不起民众，认为他们是没有思想和
智慧的一类人。官员的之一思想，一方面是与官僚制度有关系。泰国官僚制度等级森
严，高级官员的职位大多仍为上层社会精英和贵族所把持，平民无法进入到泰国官僚
制度的游戏中。因此官员拥有对普通民众的优越感。
二、官员不相信民众
克立•巴莫的《官老爷》中也提到官员并不相信民众的现象，官员出现这一思想的
出发点可能与绝大多数地区并不相同。他们不相信民众，并不是因为民众会反对自己
或者夺取自己手中的权利，至少在几百年的历史中，泰国底层民众组织暴乱推翻上层
统治的极为罕见。大部分是由贵族进行主导，然后有少部分军队精英和平民精英发起
的政变。

官员总觉得民众不值得信赖，他们因为看不起民众，因此并不相信民众的智慧，
自以为是的觉得民众是不值得信赖的。在官员的眼中，民众总是马马虎虎、畏畏缩缩
和需要指导的，因此他们大多数与民众在一起的时候，把自己自诩为救世主。

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
官员对民众实施着理所当然却又近乎疯狂的压迫和剥削，在泰国封建君主制时期
普通民众可以说就是上层阶级的奴隶。克立•巴莫对于官民题材政治讽刺小说的描写，
让人们看到当时泰国社会存在的不公平现象，同样作者巧妙的情节安排，让冲突更为
明显和突出。让读者看完后在痛恨官员的同时可怜文中的民众，进而想到自己不正是
文中的民众吗。最终作者将读者的思维引向了更广阔的视野中，那就是对政治体制的
反思。

克立•巴莫短篇政治讽刺小说的艺术手法

克立•巴莫的短篇政治讽刺小说不仅在选题准确、独到，而且在小说的艺术表现手
法方面也是出神入化。栾文华在《断臂村》小说集中对克立•巴莫的艺术手法就有这样
的评价，“他的短篇小说题材新颖、构思奇巧、夸张得体、语言诙谐辛辣、富裕浪漫主
义色彩，多位脍炙人口之作。” [1]克立•巴莫短篇政治讽刺小说中，最为突出的莫过
于作者的修辞准确和语言精妙。

一、对比鲜明
克立•巴莫善于运用比较的手法，表现出人物和社会之间的矛盾与冲突，他笔下政
客官员劣迹丑态栩栩如生不禁让人惊叹。
可以说，对比的手法始终贯穿克立•巴莫的政治讽刺小说中。克立巴莫善于运用包
括事物表象的对比、事物本质与表象间的对比，事物时间上的对比，事物空间上的对
比等等。这些比较使得克立•巴莫能够更好的展示所讽刺的人物，从而起到更为准确的
讽刺效果。
克立•巴莫善于运用对比，使用表象与本质间的对比制造对比对象间的反差，并，
通过这种反差让读者感到滑稽可笑，从而起到讽刺的目的。

[1]栾文华.断臂村简介.北京: 中国友谊出版公司,1986

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
克立•巴莫也喜欢用时间和空间作为变量来进行对比，这样的比较更容易体现出事
物细微的变化，而细微之处往往就是事件的重点。克立•巴莫的作品中非常广泛的使用
时间和空间的对比，通过这一对比使克立•巴莫的作品也更具有时代的属性。

二、夸张渲染
夸张是讽刺小说的常用的表现手法之一，克立•巴莫为加强讽刺的表现效果，频繁
的使用夸张这的写作手法。克立•巴莫短篇政治讽刺小说中的某些情节和人物往往存在
超越于现实的夸张，但这些夸张是以事实为依据的，因此仍然能够感到强烈的真实性
。断臂村中的村民将小孩的手臂砍断、政客在皇家田广场拉票2公里外都能听得见掌声
、以及政府官员因为一条警犬而忏悔，这些都是夸大的存在。夸张将人物的性格、心
态进行放大和强调，让这样能够使文章给读者留下更多的情趣和印象。
，克立•巴莫还善用夸张来营造荒诞的情节，荒诞的情节能够产生黑色幽默的效果
。可以说克立•巴莫短篇政治讽刺小说中的讽刺，大多还是偏向于幽默讽刺。克立•巴
莫更喜欢用黑色幽默来博取读者开心的笑，然而笑到一半，这种单纯的被文字感召的
笑，却又变成无奈的苦笑。泰国社会问题错综复杂，并不是一两篇文章就可以得到解
决，很多问题现实中真真实实的存在，但却没有什么办法，因此幽默也成为泰国政治
必备的调味剂。

克立•巴莫短篇政治讽刺小说的创作思想
克立•巴莫《断臂村》中的短篇政治讽刺小说，大部分是在第二次世界大战后至
1952年期间的作品。这些作品集中的反映了作者对于二次大战后泰国政治、经济形势
的思考。从宏观上看，当时的东南亚国家通过二战刚刚摆脱西方殖民统治，由于对独
立、自由、民主的推崇，几乎所有的东南亚国家都选择用西方民主制度建立自己的国
家。然而事实并不像他们想象中的那么简单，不久后菲律宾、印度尼西亚、缅甸相继
爆发政变建立军政政权，泰国的前军人政府总理銮披文在1948年再次发动政变，将泰
国再一次带入军政府时期。銮披文此后一直把持泰国军政府，并通过威权的压制一直
维持到1957年。[1]
这一时期的克立•巴莫更加贴近和了解泰国社会，对泰国存在的种种社会问题进行
反思，这些反思一部分存在于他的短篇政治讽刺小说中，还有一部分则存在于他后期
的作品中，例如《芸芸众生》等。正是基于对泰国社会细致的观察，使克立•巴莫能够

[1]巴力差·颂巴西：克立•巴莫短篇小说集最佳睡友研究.曼谷:诗纳卡琳威洛大学
（มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ）,1983.31
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跳出政治的乱局，看清楚泰国政治的本质。《断臂村》中的短篇政治讽刺小说，就展
现了克立•巴莫对于泰国政治的思考。

对政治拿来主义的批判
克立•巴莫对于泰国政治体制的批判，主要集中在泰国当时代议制民主的批判。克
立•巴莫对于代议制民主体制的批判可以说是非常前卫的，因为泰国社会当时还并没有
对这一问题进行大范围的反思。
克立•巴莫的作品对于泰国当时的政治生活覆盖非常全面，涉及泰国当时立法、司
法和行政机关，以及普通民众对于政治的反应。
克立•巴莫对当时泰国的政治制度是持悲观态度的，但克立•巴莫批判的政治制度
，讲的并不是君主立宪制这一制度本身，而是批判当时泰国过早、没有得到社会认同
的实施这一制度。克立•巴莫对于西方的君主立宪制并不陌生，但他主张应该在加以改
造使其符合泰国国情的情况下进行使用。

克立•巴莫的非暴力抵抗思想
克立•巴莫反对政治中任何形式的暴力，特别是选举活动中出现的暴力。这种暴力
包括直接暴力和冷暴力两种。克立•巴莫对选举中的暴力采取很坚决的批判，他认为暴
力无助于泰国走上民主改革的道路，反而会导致政治体制的倒退，产生独裁的统治。
克立•巴莫并不畏惧暴力，他藐视一切威权政治中的暴力，同时呼吁民众不要被暴
力所恐吓到。克立•巴莫认为所谓的威权政治，只不过是通过对民众的恐吓来实现自己
的统治，暴力能够在一时恐吓人心，但如果人们坚强起来，这些权威只不过像纸老虎
般的虚弱。
克立•巴莫认为暴力和威权无助于社会的进步，反而适得其反，应该利用沟通与合
作来达到这一目的。同时，克立•巴莫也反对通过暴力的方式实现民主，他提出通过暴
力的方式来获得民主，其实已经失去民主的意义。

批判奴性号召抗争
克立•巴莫政治讽刺小说中，也充满了对于奴性的批判。克立•巴莫虽然出生在
封建专制时期的泰国，但到英国留学的经验使他接触到西方式的民主和生活。当克立•
巴莫回到泰国社会后，他看到泰国社会虽然已经告别封建专制制度，然而民众却还没
有从原有的思想中走出来，还是对官员低头哈腰，还是对政府屈膝献媚。这个在君主
立宪制的社会是一个非常危险的信号，因为当民众还没有醒悟，那么掌握民众的军政
府很可能再度将泰国拖回君主专制者时期。
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克立•巴莫对于泰国民众奴性的批判存在于多篇他的政治讽刺小说中，他对泰国人
“奴性”的批判程度之深，可以被称为是泰国的鲁迅。克立•巴莫在根本上希望民众能够
站起来，反抗军政府的统治进行非暴力的斗争。

对泰国城乡落差的思考
克立•巴莫同时对泰国城乡二元化结构所带来的社会问题进行反思，这种反思不仅
仅集中在对于城乡经济文化上差距的比较，而更多的放在政治上。克立•巴莫通过《乡
巴佬逛曼谷》展示出泰国城乡二元化结构所面临的诸多问题，包括外府民众对于泰国
社会制度、政治制度的不理解等等。
曼谷与外府之间的差距使得泰国民主化进程更为复杂。一方面，外府民众不了解
所谓的民主，他们缺少教育思想仍然停留在封建专制时期。而当时的科学技术和传媒
较为落后，报纸、杂志等大众传媒才刚刚在曼谷兴起，外府的地方报纸较为少见。这
使得曼谷瞬息万变的信息无法传递给外府民众。《乡巴佬逛曼谷》中乡巴佬到曼谷后
的所见所闻，就表现了外府农民对于曼谷的不了解和不理解。乡巴佬是少数农民的幸
运儿，由于当时交通还没有如现在般的发展，相当多的外府农民一辈子都没有机会到
曼谷一次。
一方面，外府民众并不十分关心政治，他们大多以务农为主，国家政治在当时对
他们影响远不如对中产阶级影响那么大。克立•巴莫笔下的乡巴佬这一形象就是证明，
乡巴佬关心的只是田里的稻子，看见青青葱葱的稻子就觉得很高兴。像乡巴佬这样的
农民，对政治并没有多大的兴趣，他们并不留心政治。
同时由于在没有得到大多数民众支持的情况下进行改革，泰国的民主政治从一开
始就遭遇保守派和利益阶层的威胁而妥协。泰国虽然从1932年就开始实施君主立宪制
，但在此后的1937年才开始选举。多数农民对于大选并没有基本的概念，因此也成为
利益集团利用的目标。
克立•巴莫较早的关注了这一问题，并认为是泰国城乡二元化结构给泰国的大选，
乃至于民主进程造成了障碍。

结论

克立•巴莫的短篇政治讽刺小说在泰国现当代的小说中独树一帜，克立•巴莫现实
主义的创作思想为其短篇政治讽刺小说的价值奠定了基础。同时克立•巴莫凭借着幽默
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、辛辣的笔锋，创造出泰国社会中的典型阶级人物，更为细致的展现了泰国在二次大
战以后到二十世纪六十年代期间的阶级矛盾和政治局面。
克立•巴莫对于泰国政治形势的深入观察，使其政治讽刺小说拥有了无限的生命力
。即使到现在，克立•巴莫的小说仍然能够站得住脚，能够成为投向泰国利益集团和官
僚政府的匕首。克立•巴莫的短篇政治讽刺小说，不仅展示了当时泰国政治的乱局，而
且揭露了产生混乱的原因。克立•巴莫批斥了为一己之私打着民主旗号的利益集团，认
为正是这些人的私心，使得泰国民主革命在恰当的时间进行，从而导致泰国几十年的
政治乱局。
克立•巴莫不仅着眼于政治形势，而且将眼光放在政客、选民、官僚和平民这样的
人物身上。克立•巴莫通过对这些人物的形象及表现描写，展现了当时泰国伪民主的本
质，同时也展现出了人性在利益面前的丑恶。
克立•巴莫的作品是泰国近代文学史上不可忽略的。克立•巴莫的长篇小说《四朝
代》、短篇社会讽刺小说集《芸芸众生》等等都对泰国社会有着非常深入的观察和思
考。《断臂村》则是克立•巴莫对泰国政治观察的集中，他的这些短篇政治讽刺小说不
仅准确的还原了当时的泰国，而且鼓励底层民众摆脱官僚压迫站起来抗争。 可以说克
立•巴莫短篇政治讽刺小说，是泰国近现代政治讽刺短篇小说的一座丰碑。

参考文献
[1] 栾文华.泰国文学史[M].北京: 社会科学文献出版社,1998
[2] 李松泉.泰国华裔作家克立•巴莫亲王的思想与创作研究[D].曼谷:华侨大学,2009
[3]

克立•巴莫荣耀的一生（เกร็ ดชีวติ

คึกฤทธิ์

ปราโมช）[M]:曼谷：花草2000出版社（สานักพิมพ์ดอกหญ้า

0222）,2010
[4] 克立•巴莫:最佳睡友（เพือ่ นนอน）[M]:曼谷：花草2000出版社（สานักพิมพ์ดอกหญ้า2000）,2001
[5]

克立•巴莫.

民主纪事（ประชุมพงศาวดารประชาธิปไตย）[M]：曼谷：花草2000出版社（สานักพิมพ์ดอกหญ้า

2000）,2008
[6] 克立•巴莫:世界人（คนของโลก）[M]:曼谷：NANMEEBOOKS（สานักพิมนานมีบุ๊คส์）,2006
[7] 戴维·K.怀特亚:泰国史（Thailand：A Short History）[M]:东方出版中心,2009
[8]

扎•攀琮佩

（ดร.จักษ์

พันธ์ชูเพชร）.

泰国政治统治（การเมืองการปกครองไทย）[M]：曼谷：PUNCH

GROUP,2012
[9] 任一雄. 泰国的选举及其民主化进程[J]：解放军外国语学院学报2002,1
[10] 邹启宇. 泰国民主退化了？[N]：广州：南方周末,2009.4.30

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
[11] 素济·彬朋甘: 泰国人行使投票权行为研究[C]：朱拉隆功大学出版社，1984.231.
[12] 周方冶: 王权·威权·金权：泰国政治现代化进程[M]：北京：社会科学文献出版社，2011.
[13] 帕萨功·翁达挽（ภาสกร วงศ์ตาวัน）.泰国历史[M].曼谷:GYPSY出版社( สานักพิมพ์ Gypsy),2012
[14]

安东尼·唐斯（Anthony

Downs）：民主的经济理论》（An

Economic

Theory

of

Democracy），1957
[15] Charles F .Keyes,Isan:Regionalism in Northeastern Thailand(Ithaca,1967) [M]33-34
页
[16] 泰国统计局.2011年人口普查[J].曼谷:2012
[17] 泰国立法委员.泰王国2007年宪法[M].曼谷:2007
[18] 任一雄 《沙立的民主尝试及其“泰式民主”》:云南：云南社会科学院东南亚研究所2001
[19] 栾文华.断臂村简介[M].北京: 中国友谊出版公司,1986
[20]

巴力差·颂巴西：克立•巴莫短篇小说集最佳睡友研究[D].曼谷:诗纳卡琳威洛大学

（มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ）,2007
[21] 帕萨功·翁达挽（ภาสกร วงศ์ตาวัน）.泰国历史[M].曼谷:GYPSY出版社(สานักพิมพ์ Gypsy),2012[30]
[22]

赛春·萨亚努拉（สายชล
金,2004.

สัตยานุรักษ์）.克立巴莫政治和民族主义思想

[M].曼谷:国家研究基

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

การกระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย
(Young Thai Artist Award)
ปัญญา ทองคาเภา

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์แนวคิดที่กระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพื่อ
เยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) โดยศึกษาจากกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลและมีการนาเสนอแนวคิดที่
กระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนทั้งสิ้น 9 เล่ม
จากการศึกษาพบว่า การนาเสนอแนวคิดเพื่อกระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์ รางวัลศิลปะ
เพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากกวี นิพนธ์ยุคเรียกร้อง
ประชาธิปไตย ที่มุ่งเน้นการเรียกร้องทางการเมืองและต่อต้านการปกครองรูปแบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็น
ส่วนใหญ่ ยุวกวีเขียนบทกวีเพื่อ แสดงถึงความเข้าใจในบทบาทของสื่อมวลชนต่อสังคมที่นับวันจะมีมากขึ้น
พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนจิตสานึกของสื่อมวลชนด้านต่ าง ๆ ดังนี้ 1) จิตสานึกในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์
ร้อน 2) จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) จิตสานึกในการนาเสนอเรื่องราวอย่างจริงใจ นอกจากนี้ การ
วิเคราะห์บทกวีดังกล่าวยังทาให้ประชาชนผู้รับสื่อได้ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนที่กว้างขวางขึ้นและ
ส่งผลต่อค่านิยมของผู้คนในสังคม ฉะนั้นประชาชนจึงควรเลือกรับสื่ออย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณ
คาสาคัญ : กวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์รางวัล สื่อมวลชน

Stimulating Media’s Conscience in Young Thai Artist Award Winning Poetry


บทความนี ้เป็ นส่วนหนึ่ง ของวิทยานิพนธ์ “การนาเสนอแนวคิดเพื่อกระตุ้นจิตสานึกทางสังคม ในกวี นิพนธ์
รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award)” หลัก สูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ, อาจารย์ที่ปรึ กษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร และอาจารย์ ดร.ดลฤทัย
ขาวดีเดช

นิ สิ ต หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต ภาควิ ช าภาษาไทยและภาษาตะวัน ออก คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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Panya Tongkampao

This paper was aimed at analyzing concepts that stimulate media’s conscience in 9 books of
Young Thai Artist Award winning poetry which present concepts to stimulate media conscience.
From researching, it was found that the presentation of the concepts to stimulate the media’s
conscience in the award winning poetry for the Young Thai Artist Award has changed from the Age of
Calls for Democracy that was mainly focused on political demands and anti-non-democratic movements.
Young poets wrote pieces of poetry in order to show their understanding of the media’s social role and
significance that keeps increasing; and to stimulate the media’s conscience in the aspects as follows: 1)
conscience in helping people who suffer; 2) social commitment; and 3) conscience in presenting stories
with sincerity. Besides, the poetic analysis will make people who are media receivers aware of the
media’s widespread influence which affect social values. Therefore, people should choose and receive
the media with thoughtfulness and consideration.

Keywords: Poetry, Poetry Prize, Mass media
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บทนา
หนังสือพิมพ์ต้องตีแผ่สะท้อนภาพ
ความเลวทราม - ความหยามหยาบ - ความสูงส่ง
เป็นหัวหอกกระบอกเสียงอันเที่ยงตรง
มิใช่ล้าหลังลงเป็นเรือเกลือ
เมื่อหาญเป็นเช่นเหยี่ยวกระหยับปีก
กรงเล็บนั้นต้องฉีกขยุ้มเหยื่อ
ใช่จนตรอก, กรอกตาทาง่าเงื้อ
เหลียวตรลบตะปบเนื้อประชาชน
(นาฏกรรมบนลานกว้าง. 2536: 44)
บทกวีข้างต้นชื่อว่า “นักหนังสือพิมพ์” จากหนังสือรวมบทกวี นาฏกรรมบนลานกว้าง ของ
คม
ทวน คันธนู ซึ่งเป็น ผลงานกวีนิพนธ์ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัล ซีไรต์
ประจาปี พ.ศ. 2526 เป็นบทกวีที่สะท้อนบทบาทหน้าที่และกระตุ้นอุดมการณ์ของสื่อมวลชน ที่จะต้องนาเสนอ
ข้อมูลความเป็นไปในสังคมอย่างเที่ยงตรง สื่อต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในการเปิดโปงความชั่วร้าย
ให้สังคมรับรู้อย่างถูกต้อง โดยแฝงนัยทางการเมืองและการต่อต้านความไม่เป็นธรรมของอานาจรัฐ ดังคากล่าว
ของ ธนิกาญจน์ จิน าพั นธ์ (2546: 89) ที่วิเคราะห์ บทกวีนี้ไว้ว่า “คมทวนกล่าวถึงหน้าที่และภาระของ
สื่อมวลชนที่สาคัญคือ ต้องเสนอข่าวด้วยความจริง ต้องชี้ให้เห็นความเลวร้ายและ การกระทาที่เลวทรามต่างๆ
ตามความเป็ น จริ งที่เ กิดขึ้น ...เมื่อ ก้าวเข้ ามาทาอาชีพนี้ แล้ ว ก็ต้ องกล้ า ที่จะ เปิดโปงความชั่ว ร้า ยเพื่อให้
ประชาชนรั บ รู้ ข่ า วสารข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง” บทกวี นี้ ส ะท้ อ นภาพการต่ อ สู้ ท างการเมื อ ง เนื่ อ งจากเป็ น ยุ ค ที่
สื่อมวลชนถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและถูกปิดกั้นการนาเสนอข้อมูลที่แท้จริง การที่กวีเขียนบทกวีนี้ขึ้น
ก็เพื่อปลุกอุดมการณ์และความกล้าหาญของสื่อมวลชน ในการยืนหยัดนาเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง และต่อต้าน
อานาจเผด็จการของรัฐ
จะเห็นว่าการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนในบทกวียุคก่อนเป็นการนาเสนอแนวคิดที่ มีนัยทาง
การเมืองการปกครองชัดเจนมากกว่าที่จะสะท้อนภาพความเป็นไปและปัญหาในสังคมโดยรวม อาจเป็น
เพราะในยุคนั้นเป็นยุคของการเรียกร้องประชาธิปไตย บรรยากาศของสังคมมีกลิ่นอายของ ความตื่นตัวใน
การปกครองแบบประชาธิป ไตยสู ง บทกวีจึงสะท้อนภาพของสั งคมในยุคนั้นอย่างหลี ก เลี่ ยงไม่ได้ เพราะ
วรรณคดีเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ และผู กพันกับสภาพสังคมในแต่ละยุค
ดังคากล่าวของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่กล่าวไว้ว่า “วรรณคดีเป็นสมบัติของสังคมที่ขาดไม่ได้ เพราะมันเป็น
การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของสังคมจากยุค หนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง
เป็นการแสดงออกถึงความ
เชื่ อ ถื อ และความคิ ด เห็ น ของมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คมแต่ ล ะยุ ค ” (นิ ต ยา มาศะวิ สุ ท ธิ์ , บรรณาธิ ก าร. 2553:17)
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เช่นเดียวกัน การศึกษากวีนิพนธ์ปัจจุบันก็จะทาให้ทราบถึงความคิดความเห็นของสังคมปัจจุบัน อันจะทาให้
เห็นความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของสังคมจากยุคก่อนมาสู่ยุคปัจจุบันได้
การประกวดวรรณกรรมรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) จัดขึ้นโดยมูลนิธิซิ
เมนต์ ไ ทย เป็ น โครงการด้ า นการส่ ง เสริ ม ความสามารถเฉพาะด้ า นของเยาวชน ด าเนิ น การประกวด
ความสามารถทางศิลปะของเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แนวคิดของการดาเนินกิจกรรมอยู่บนพื้นฐานความ
เชื่อประการหนึ่งว่า “เด็กและเยาวชนนั้นมีความสามารถหลากหลายด้าน สมควรได้รับโอกาสในการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีศักยภาพอันเข้มแข็งเต็มความสามารถและความถนัดของตน” เป็นรางวัลที่ มอบให้กับ
ผลงานของนักเขียนและกวีเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี (มูลนิธิซิเมนต์ไทย. 2550: 34 - 39)
จาก
การศึกษาผลงานกวีนิพนธ์รางวัลดังกล่าวในเบื้องต้นพบว่า เป็นกวีนิพนธ์ที่นาเสนอแนวคิดทางสังคมในปัจจุบัน
โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนกับสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ
มีการนาเสนอ
แนวคิดที่กระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนที่มีนัยกว้างขวางออกไปจากบทกวีนิพนธ์ของกวี รุ่นก่อนดังตัวอย่าง
ที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น
บทความนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการนาเสนอแนวคิดทางสังคมที่กระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนในกวี
นิพนธ์รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนาเสนอแนวคิดที่
กระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์ที่กล่าวได้ว่าเป็นกวีนิพนธ์ที่สะท้อนภาพปัจจุบัน
ได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากผู้แต่งเป็นยุวกวีที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นผลงานที่เกิดขึ้ นในยุคสมัยที่ การเรียกร้อง
ทางการเมืองได้ยุติลงแล้ว จึงมีความน่าสนใจว่าการสะท้อนสภาพสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับ
สื่อมวลชนนั้นมีนัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

วัตถุประสงค์
เพื่อวิ เคราะห์ แนวคิด ที่ กระตุ้ น จิ ต ส านึก ของสื่ อมวลชนในกวีนิพ นธ์ร างวัล ศิล ปะเพื่อเยาวชนไทย
(Young Thai Artist Award)

สมมติฐานของการวิจัย
กวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) มีการนาเสนอแนวคิดเพื่อ
กระตุ้นจิตสานึกทางสังคมของสื่อมวลชน ในลักษณะที่แตกต่างไปจากบทกวียุคเรียกร้องประชาธิปไตย และ
สะท้อนบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อสังคมอย่างกว้างขวางและน่าสนใจ

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาจากผลงานกวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist
Award) จานวน 9 เล่ม 136 เรื่อง และพบว่ามีบทกวีที่นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนที่น่าสนใจ 4 เรื่อง
ดังนี้
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1. อภินิหารสื่อมวลชน กับแม่เฒ่าทระนง จากรวมกวีนิพนธ์
บนหมอนรองรางรถไฟฟ้า ของ
เชษฐภัทร วิสัยจร
2. หน้าหนึ่ง
จากรวมกวีนิพนธ์ แห่งห้วงฤทัยสมัย ของ ปณิธาน รอดเหตุภัย
3. แคนเมือง
จากรวมกวีนิพนธ์ โลกยนิทาน ของ ธีรภัทร เจริญสุข
4. สื่อสอนรัก
จากรวมกวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์ของคนบ้า ของ กิตติคุณ คัมภิรานนท์

ผลการวิจัย
จากการศึกษากวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) พบว่า ยุวกวี
นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนไว้อย่างน่าสนใจ โดยแสดงนัยเพื่อกระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนในด้านต่าง
ๆ ดังนี้
1. จิตสานึกในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ร้อน
ยุวกวีได้พยายามนาเสนอแนวคิดเพื่อกระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนในการเป็นกระบอกเสียงให้กับ
ประชาชน เพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมจากรัฐบาล เช่นเดียวกับบทกวียุคเรียกร้องประชาธิปไตย แต่สาหรับ
บทกวียุคปัจจุบันมิใช่บทกวีที่เรียกร้องทางการเมืองอีกต่อไป แต่เป็นไปเพื่อปากท้อง การทามาหากิน และการ
เรียกร้องสิทธิ์จากการถูกละเลยและเอารัดเอาเปรียบจากรัฐบาล ดังบทกวีเรื่อง “อภินิหารสื่อมวลชน กับแม่
เฒ่าทระนง” ในรวมบทกวี บนหมอนรองรางรถไฟฟ้า ดังนี้
จวบเพิ่นมาเฮ็ดเขื่อน
ทุกข์มาเยือนภูมิลาเนา
................................................................
น้าท่วมอยู่นองเนือง
นอกทานบเหนือที่นา
คนเมืองเพิ่นม่วนซื่น
ข้อยกลับฝืนกลืนน้าตา
ขี้ดินเหมิดราคา
ก็เหมิดค่าควมเป็นคน
ไปหาเอิ้นทวงสิทธิ์
แจแม่นมิดและมืดมน
จังซี่และคนจน
ไผจักเหลียวสิจักแล
สู้มาซาวเจ็ดปี
จวบบัดนี้ที่เพิ่นแฉ
ความเฉยความเชือนแช
ของรัฐต่อประชาชี
แม่ใหญ่เกือบตายทิ่ม
จังได้ยิ้มออกทีวี
เอิ้นหาคนปรานี
เปิดทานบเหนือที่นา
..............................................................
ขอบคุณกระแสสื่อ
ผู้สัตย์ซื่อตาออนซอน
ปลุกข่าวทั่วพระนคร
ยามแม่ใหญ่ใกล้สิตาย
(บนหมอนรองรางรถไฟฟ้า. 2548: 115)
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บทกวีบทนี้ยุวกวีได้ยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นจริงกับประชาชนที่ถูกรัฐละเลยและเอาเปรียบ เพียง
เพราะเห็นแก่ความเจริญ จนไม่สนใจว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะเดือดร้อนเพียงใด แต่ด้วย
ความ
ช่วยเหลือของสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวการเรียกร้องความเป็นธรรมของหญิงชรา ทาให้
การ
เรียกร้องสิทธิของหญิงชราอันเป็นตัวแทนของประชาชนธรรมดาผู้ไม่มีอานาจและหนทางในการต่อสู้ ประสบ
ความสาเร็จ “ขอบคุณกระแสสื่อ ผู้สัตย์ซื่อตาออนซอน ปลุกข่าวทั่วพระนคร ยามแม่ใหญ่ใกล้สิตาย” บท
กวีนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่า สื่อมวลชนควรเป็นกระบอกเสียงและเคียงข้าง
ประชาชนในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระทาของรัฐ หรือการตีแผ่ ความเป็นจริงใน
สังคมเพื่อช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดความยุติธรรมและสร้างความสงบสุขแก่สังคม
ยุวกวีถ่ายทอดแนวคิดในบทกวีนี้ด้วยภาษาถิ่นอีสานอันเป็นภูมิลาเนาของตัวละครคือ ยายไฮ ขันจัน
ทา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้ถูกเอารัด เอาเปรียบจากรัฐ ยุวกวีแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของ ที่นา
ว่าเป็นดั่งชีวิตและเลือดเนื้อของชาวนา หากไร้ที่นาที่ทากินชีวิตก็ไร้ความหมายหมดคุณค่าไปด้วย ในวรรค
ที่ว่า “ขี้ดินเหมิดราคา ก็เหมิดค่าควมเป็นคน” เพื่อชี้ให้ผู้อ่านเข้าใจความทุกข์ของชนชั้นล่างผู้ถูกเอาเปรียบ
เป็นการกระตุ้นจิตสานึกของผู้อ่านให้เกิดความเห็นใจและควรหันมาเอาใจใส่กับปัญหาของ
ชนชั้นล่างที่
ถูกละเลย รวมทั้งได้แสดงให้เห็นตัวอย่างการช่วยเหลือของสื่อมวลชนอันถือเป็นภาระหน้าที่และจิตสานึกที่ดี
ของสื่ออย่างหนึ่งด้วย การนาเสนอภาพความยากลาบาก และการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือของสื่อมวลชน ทาให้
ผู้อา่ นเกิดความเข้าใจในความเดือดร้อนของประชาชนผู้ถูกรัฐเอาเปรียบและส่งผลให้เกิดความชื่นชมสื่อมวลชน
ที่มีความเห็นใจประชาชน เป็นการนาเสนอตัวอย่างที่ดีของสื่อมวลชนในการทาหน้าที่เพื่อประชาชน และเป็น
การกระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนอื่น ๆ ให้ตระหนักในหน้าที่นี้ตามไปด้วย
2. จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
การคานึงถึงหน้าที่ของตนเองของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ในสังคม เป็น
หน้าที่หลัก แต่ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองก็ควรที่จะมีจิตสานึกในการเลือกนาเสนอเรื่องราวที่จะเป็นการ
จรรโลงสังคมหรือช่วยผดุงสังคมด้วย หลายครั้งที่เราได้พบเห็นสื่อนาเสนอเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมและล่อแหลม
ต่อศีลธรรม ดังเช่นที่ยุวกวีรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยได้นาเสนอไว้ในบทกวีเรื่อง “หน้าหนึ่ง” จากรวมกวี
นิพนธ์ แห่งห้วงฤทัยสมัย ดังนี้
-๑รูปหราดาราสาว
ขาวสวยหมวยเซ็กซ์
อวบอึ๋มหุ่นเอ็กซ์
อวดทรวดทรงโชว์
วับวับแวมแวม
แพลมแพลมโผล่โผล่
ตึงตึงโตโต
เนียนเนียนนวลนวล
-๒ตึกตึกตักตัก
ใจเต้นปั่นป่วน
ยั่วเร้าเย้ายวน
แปรปรวนรุนแรง
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เปิดปุ๊บติดปั๊บ
ระเบิดสาแดง
ขยุ้มขย่ม
บีบเค้นรัดรึง

แรงขับเครียดแข็ง
อัดอั้นตันตึง
ขึ้นข่มจับขึง
เจ็บปวดรวดร้าว
-๓-

“ฆ่าข่มขืนโหด”
ข้างรูปดาราสาว

หน้าหนึ่งพาดข่าว
ขาวสวยหมวยเซ็กซ์.
(แห่งห้วงฤทัยสมัย. 2549: 46)

บทกวีนี้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการลงรูปดาราสาวแต่งตัวโป๊ว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดการก่ออาชญากรรม
ทางเพศ ซึ่งในที่นี้ยุวกวีกล่าวถึง สื่อหนังสือพิมพ์ เนื่องจากยุวกวีเลือกใช้คาว่า “หน้าหนึ่ง” อันเป็นลักษณะ
การนาเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์มาใช้เป็นชื่อบท เป็นการสื่อนัยว่าแนวคิดที่ยุวกวีนาเสนอมีความสาคัญ เป็น
ประเด็น เด่น เช่น เดีย วกับ ข่าวหน้าหนึ่ งของหนังสื อพิมพ์ที่เป็นการนาเสนอข่าวเด่นที่กาลั งเป็นที่ส นใจของ
ประชาชน ยุวกวีพยายามกระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนในการนาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งในบทสุดท้ายยุวกวี
กล่าวสรุปว่า “ฆ่าข่มขืนโหด หน้าหนึ่งพาดข่าว ข้างรูปดาราสาว ขาวสวยหมวยเซ็กซ์” ยุวกวีสะท้อนแนวคิด
ว่าสื่อไม่มีจิตสานึกหรือรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าว เพราะยังคงลงรูปดาราสาวแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อยอยู่ ทั้ง ๆ
ที่ข้างกันนั้นคือข่าวการฆ่าข่มขืน เป็นการนาเสนอแนวคิดในเชิงประชดเสี ยดสี ต่อความเพิกเฉยในความ
รับผิดชอบของสื่อมวลชน
บทกวีนี้มีความโดดเด่นในการเล่นเสียงสัมผัส เป็นอย่างยิ่ง คือ การเล่นเสียง “สัมผัสพยัญชนะ” หรือ
“สัมผัสอักษร” ซึ่งพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550: 451) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า “เสียงสัมผัสระหว่างคาที่มีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันประสมสระต่างกัน จะมีตัวสะกด
หรือไม่มีก็ได้ เช่น พ่าง กับ เพียง ...ทั้งนี้รวมถึงสัมผัสอักษรที่เป็นคาหลายพยางค์ด้วย เช่น นเรศ กับ นรา ...
สัมผัสอักษรนี้บางแห่งเรียกว่า สัมผัสพยัญชนะ” จากบทกวีข้างต้นพบว่ามีการเล่นเสียง สัมผัสอักษรที่โดด
เด่น 2 ลักษณะ ได้แก่ การเล่น สัมผัสอักษรแบบใช้คาซ้า คือ การนาคาซ้า 2 คาที่มีพยัญชนะต้นเป็นเสียง
เดียวกันมาคู่กัน เช่น “วับวับแวมแวม” “แพลมแพลมโผล่โผล่” “ตึงตึงโตโต” “เนียนเนียนนวลนวล” และ
การเล่นเสียงสัมผัสอักษรแบบมีคาที่ไม่สัมผัสมาคั่น เช่น “รูปหราดาราสาว” “อวบอึ๋มหุ่นเอ็กซ์” “ยั่วเร้าเย้า
ยวน” “เปิดปุ๊บติดปั๊บ” “ขึ้นข่มจับขึง” จะเห็นว่ายุวกวีเล่นเสียงสัมผัสอักษรได้อย่างชานาญ ทั้งการเลื อกสรร
คาซ้าที่มีเสียงซ้ากัน หรือแม้แต่การเล่นเสียงสัมผัสอักษรแบบมีคาไม่สัมผัสมาคั่นก็ยังใช้เสียงสัมผัสสระในคาที่
ไม่มีสัมผัสอักษรนั้นด้วย เช่น “รูปหราดาราสาว” และ “ยั่วเร้าเย้ายวน” การเล่นเสียงสัมผัสอักษรนี้ทาให้บท
กวีมีความไพเราะ เกิดเสียงและจั งหวะในการอ่านและนาไปสู่การสื่อความได้อย่างชัดเจนเห็นภาพมากยิ่งขึ้น
การที่ยุวกวีเขียนบทกวีให้มีความไพเราะทางภาษานั้น ก็เพื่อความสาเร็จในการสื่อสารความคิดไปยังผู้อ่าน
“เพราะความงามความไพเราะก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความคิดและอารมณ์ที่แสดงออกมานั้นมีพลัง และอิท ธิพล
สัมผัสกระทบความคิดและอารมณ์ของผู้อ่านให้ไหวโอนคล้อยตามตน” (ดวงมน จิตร์จานงค์. 2536: 11)
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นอกจากนี้ ยุวกวียังได้เลือกใช้คาเพื่อสื่ออารมณ์และเล่าเรื่องได้ชัดเจน ได้แก่ การเลือกใช้คากริยา
หลายคาร้อยเรียงต่อเนื่องกัน เพื่อแสดงอาการอัดอั้นต่อเนื่องของอารมณ์ บรรยายลักษณะอาการของตัวละคร
ที่ได้ดู “รูปหราดาราสาว” ในบทกวีช่วงที่ 2 ได้แก่วรรคที่ว่า “ตึกตึกตักตัก”, “แปรปรวนรุนแรง”, “ระเบิด
สาแดง”, “อัดอั้นตันตึง” เป็นต้น และการเลือกใช้คาซ้อนทั้งคากริยาและคาวิเศษณ์ที่มีเสียงใกล้กันและคล้อง
จองกันมาบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน ได้แก่บทที่ว่า “เปิดปุ๊บติดปั๊บ แรงขับเครียดแข็ง ระเบิดสาแดง
อัดอั้นตันตึง ขยุ้มขย่ม ขึ้นข่มจับขึง บีบเค้นรัดรึง เจ็บปวดรวดร้าว” ซึ่งเมื่ออ่านแล้ว
จะสามารถสัมผัส
ได้ทั้งอารมณ์ของตัวละครและเห็นภาพการก่อเหตุอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ จะเห็นว่ายุวกวีเลือกใช้
คาอย่างชานาญในการเล่าเรื่องทั้งเป็นคาที่สื่ออารมณ์ชัดเจน และเล่าเรื่องได้อย่างเห็นภาพแต่กระชับ เป็น
ศิลปะการเลือกใช้คาน้อยแต่กินความชัดเจนน่าชมเชย
จากบทกวีนี้สามารถตีความได้ว่าสื่อมวลชนไม่ได้สนใจที่จะรับผิดชอบในการตีพิมพ์เนื้อ หาที่ล่อแหลม
อันเป็นต้นเหตุให้เกิดข่าวอาชญากรรมขึ้น ยุวกวีจึงต้องการกระตุ้นจิตสานึกความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต่อ
สังคมในการนาเสนอข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ และแสดงนัยว่าสื่อมวลชนควรเป็นแหล่งในการนาเสนอ
เรื่องราวที่ดีงามเพื่อจรรโลงสังคม
จิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมในการนาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ของสื่อมวลชนอีกประการหนึ่งที่ ยุ
วกวีนาเสนอไว้ คือ การนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก กวีแสดงแนวคิดว่าการนาเสนอเรื่องราวความรักที่
ฉาบฉวยมีแต่ฉากการร่ว มรักกันของตัวละครในสื่ อ เป็นการปลูกฝังความคิด และค่านิยมเรื่องความรักที่ไ ม่
ถูกต้องแก่สังคม และเกิดผลกระทบตามมา ในบทกวีชื่อว่า “สื่อสอนรัก” ในรวมบทกวีชุด กวีนิพนธ์ของคนบ้า
ดังนี้

สื่อสอน รักคือกรรมบนเตียงนอน
เราจึงเห็นความเดือดร้อนของยุคสมัย
สื่อสอน รักคือกาม เปลี่ยนกันได้
เราจึงเห็นความจัญไรในสังคม
สื่อสอน รักคือเรื่องทางกาย
เราจึงเห็นความมักง่ายร้ายหมักหมม
สื่อสอน รักคือสมบัติผลัดกันชม
เราจึงเห็นความนิยมตมกามะ
หนึ่งคือภาพนักศึกษากระโดดตึก
สองคือซากตกผลึกในกองขยะ
อันเกิดแต่การผสมปมราคะ
ในช่องคลอด ณ ภาวะไข่สุกงอม
หนึ่งคือความเปราะบางแห่งเรื่องรัก
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คือมิได้ประจักษ์รักถนอม
คือมิได้รักแท้ แค่อยากดอม
พอมิได้ ก็ใจตรอมพร้อมยอมตาย
สองคือความฉาบฉวยแห่งเรื่องรัก
คือมิได้ตระหนัก จึงมักง่าย
คือมิได้รู้รักแท้ แค่รักกาย
หนึ่งชีวิตจึงต้องตายไร้ลืมตา
(กวีนิพนธ์ของคนบ้า. 2551: 89)
บทกวีบทนี้ กวีได้นาเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ได้แก่ นักศึกษากระโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะ
ผิดหวังในความรัก และการทาแท้งแล้วทิ้งซากทารกไว้ในถังขยะ มาใคร่ครวญหาสาเหตุและนาเสนออย่างมีชั้น
เชิง จะเห็นได้ว่ากวีใช้คาสันธานว่า “จึง” เพื่อเชื่อมความหมายของกลอนในแต่ละบาทเกือบทุกบาท ซึ่งการใช้
คาสันธาน “จึง” เป็นการเชื่อมประโยคเหตุและประโยคผลเข้าด้วยกัน นั่นคือ กลอนวรรคแรกเป็น “สาเหตุ”
และวรรคหลังเป็น “ผล” เพื่อต้องการชี้ให้ผู้อ่านได้เห็นอย่างชัดเจนถึง “ผล” ที่น่าเวทนา “คือวิบัติของเรื่องรัก
แห่งยุคสมัย” นั้น เกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด ซึ่งกวีสรุปว่า เป็นเพราะ “สื่อ” ที่สอนคนด้วยการนาเสนอเรื่องความ
รักที่ผดิ ๆ ทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งนีก้ วีนาเสนอผลกระทบนั้นด้วยวิธีการฉายภาพให้เห็นทีละภาพเป็น
ลาดับ ได้แก่ “หนึ่งคือภาพนักศึกษากระโดดตึก ” “สองคือซากตกผลึกในกองขยะ” เป็นกลวิธีนาเสนอที่
ล้ อ เลี ย นการแพร่ ภ าพของสื่ อ ทางโทรทั ศ น์ และในสองบทต่ อ มากวี ไ ด้ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบนั้ น ต่ อ ไปว่ า
ผลกระทบหรือเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสะท้อนแนวคิดเรื่องความรักของคนปัจจุบันอย่างไร โดยกวีสรุปไว้สอง
ประการในวรรคที่ว่า “หนึ่งคือความเปราะบางแห่ งเรื่องรัก” และ “สองคือ ความฉาบฉวยแห่งเรื่องรัก ”
แสดงให้เห็นว่า ความรักของคนในสังคมปัจจุบัน คือการครอบครองทางกาย และมุ่งหวังเพียงแค่กามารมณ์
เท่านั้น ความรักจึงกลายเป็นเรื่องที่ฉาบฉวยและเปราะบาง และในสองบทสุดท้ายกวีได้สรุปความคิดว่า การ
นาเสนอเรื่องราวความรักของสื่อที่เต็มไปด้วยการแย่งชิง ทาให้คุณค่าของความรักที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไป
กลายเป็นการมุ่งหมายที่จะครอบครองทางกาย ทาให้เราได้เห็น
ความโสมมของสังคมในปัจจุบัน บทกวี
บทนี้จึงเป็นบทกวีที่กระตุ้นให้สื่อหันมาทบทวนตนเองถึง
การนาเสนอเรื่องราวต่างๆ ออกไปในสังคม
สื่อควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนาเสนอของตนเองเป็นการชี้แนะสื่อมวลชนว่าควรใส่ใจและ
มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
3. จิตสานึกในการนาเสนอเรื่องราวอย่างจริงใจ
ความจริงใจในการนาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ของสื่อมวลชนนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจากการ
นาเสนอเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมา และตรงตามข้อเท็จจริงถือเป็นจรรยาบรรณของสื่อมวลชน อย่างหนึ่ง
และในบทกวีรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยได้หยิบ ยกประเด็นดังกล่าวมานาเสนอไว้ด้วยเช่นกัน โดยถ่ายทอด
ผ่านตัวละครเป่าแคนขอทานบนสะพานลอยที่ถูกสื่ อนาเอาเรื่องราวของเขาไปนาเสนอ
โดยเติมแต่ง
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เรื่องราวเพื่อให้รายการมีความน่าสนใจและมีเรตติ้งสูง ในบทกวีชื่อ “แคนเมือง” ในรวมบทกวี โลกยนิทาน
ดังนี้
-๑โอ่ย...ละหนอ
ผู้ข้อยสิขอท่านทั้งหลาย
จากเฮือนหวังสิสาบาย
ผัดมาตายฮ่างอยู่กลางกรุง
ซุมื้อเว็นบ่มีเข้าสิกรอกปาก
ด้วยจนยากลาบากแค้นแสนขัดสน
ข้อยถือแคนเต้าเดียวเที่ยวจรดล
มาเป่าบนสะพานลอยคอยผู้ฟัง
...................................................
-๓เฮ้ย หลีกไปไอ้พวกสกปรก
หนวดเครารกปรกคอเดี๋ยวพ่อสอย
โน่น! เอ็งกลับไปอยู่บนภูดอย
อย่าสาออยโอดขอพ่อราคาญ
เตะกระป๋องบิบบุบทุบจนแบน
กระชากแคนเขวี้ยงลงที่ตรงย่าน
สะใจพ่อพอหละ เลิกระราน
ลงสะพานผ่านไปไม่หันมอง
...................................................
-๕สวัสดีค่ะ รายการเราวันนี้
ทางทีวีช่องหกไม่ตกหาย
ค้นซอกหลืบหลุมดาให้กาจาย
จะตีแผ่แฉขยายขายข้อมูล
.....................................................
แหมทาไมไม่ตอบคะลุงขา
ข่าวฮือฮาน่าทึ่งหน้าหนึ่งนะนั่น
โธ่ เราให้ค่าตัวตั้งสองพัน
อ๋อ ถ้างั้นขอเพลงสักเพลงที
ละแล่นแตร๊แล่นแตรละแตรแล่น
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(คิดในใจ) มันก็แคนธรรมดา – หันหน้าหนี
สงสัยต้องตัดต่อลงพอดี
ตอกไข่ตีสีผสม – ชมทั้งเมือง!
(โลกยนิทาน. 2551: 75)
บทกวีข้างต้น ยุวกวีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับช่องว่างทางสังคมและการเอารัดเอาเปรียบระหว่าง ชน
ชั้น ตัวละครเอกในบทกวีนี้ได้แก่ชายเฒ่าที่เป่าแคนเพื่อเลี้ยงชีพบนสะพานลอย ซึ่งกวีได้บรรยายสาเหตุของการ
เข้ากรุงมาเป่าแคนขอทานเอาไว้ว่า “ซุมื้อเว็นบ่มีเข้าสิกรอกปาก ด้วยจนยากลาบากแค้นแสน ขัดสน ข้อย
ถือแคนเต้าเดียวเที่ยวจรดล มาเป่าบนสะพานลอยคอยผู้ฟัง” ด้วยความจนและแร้นแค้น อดอยากจึงทา
ให้ต้องเข้ามาเป็นขอทานในเมืองกรุง และด้วยความจน ความเป็นคนบ้านนอก และการมีอาชีพขอทานนี้เอง
ทาให้คนกรุงดูถูกและเหยียดหยาม ยุวกวีได้เลือกใช้คาที่สื่อถึงการเหยียดหยามต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อย้า
ให้เห็นภาพชัดเจนและสัมผัสความรู้สึกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้แก่ ไอ้พวกสกปรก, พวกบ้านนอกคอกนา, ขอทาน,
คนเข็ญ เป็นต้น รวมทั้งชายคนนั้นยังได้ทาลายเครื่องมือหากินของชายเฒ่า ด้วยความเกลียดชัง ในวรรค “เตะ
กระป๋องบิบบุบทุบจนแบน กระชากแคนเขวี้ยงลงที่ตรงย่าน”
เป็นการนาเสนอการเหยียดหยามทาง
ชนชั้นอย่างชัดเจน ผ่านการเลือกใช้คาแสดงภาพ เช่น เตะ บุบ ทุบ แบน กระชาก เขวี้ยง เป็นต้น
นอกจากชี้ให้เห็นแนวคิดเรื่องการดูถูกเหยียดหยามระหว่างชนชั้นแล้ว ยุวกวียังได้นาเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับจิตสานึกและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนเอาไว้ด้วย กล่าวคือ รายการโทรทัศน์หาผลประโยชน์จาก
การนาเสนอชีวิตชายเฒ่าเป่าแคน โดยให้ค่าตัวชายเฒ่าเพียงสองพันบาท และการคิดดูถูกดูแคลนในใจที่ แสดง
ถึงความไม่เห็นคุณค่า การดูถูก และความไม่ใส่ใจเพื่อนมนุษย์ของสื่อมวลชน เพียงหวังเพื่อจะทารายการให้มีเร
ตติ้งสูงๆ เท่านั้น “ละแล่นแตร๊แล่นแตรละแตรแล่น (คิดในใจ) มันก็แคนธรรมดา - หันหน้าหนี สงสัยต้องตัด
ต่อลงพอดี ตอกไข่ตีสีผสม - ชมทั้งเมือง!” บทกวีบทนี้จึงเป็นบทกวีที่นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับช่องว่างทาง
สังคมและชนชั้นอย่างชัดเจนในสองแง่มุม คือ แง่มุมหนึ่งแสดงถึงบุคคลผู้ไม่ยอมรับบุคคลผู้ด้อยโอกาสกว่าให้
ร่ว มอยู่ ในสังคม และคอยจะดูถูกและรั งเกียจ ส่ ว นอีกมุมหนึ่ง คือการหาผลประโยชน์จากชนชั้นล่ าง ของ
สื่อมวลชน ด้วยการเอารัดเอาเปรียบ แฝงนัยถึงการดูถูกว่าเป็นคนไม่มีคุณค่า ซึ่งเห็นได้จากการจ่ายค่าตัวชาย
เฒ่ าเพียงสองพัน บาทเท่านั้น รวมถึงความจริงใจของสื่ อมวลชนในการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชนที่ดีในการ
นาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ บทกวีเรื่อง “แคนเมือง” จึงเป็นบทกวีที่กระตุ้นจิตสานึกและ
จรรยาบรรณของสื่อในการนาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ โดยแฝงนัยเสนอแนะว่า สื่อมวลชนควรมีความจริงใจในการ
นาเสนอเรื่องราวและควรเป็นผู้ ช่วยเหลือคนผู้ยากไร้ในสังคมเพื่อ ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้าทางสังคม
มิใช่หวังเพียงจะหาประโยชน์เพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน ก็ชวนให้ผู้อ่านในฐานะผู้รับชมสื่อเกิดความ
ตระหนักด้วยว่า เรื่องราวที่สื่อนามาเสนอนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ดังนั้น เราควรรับชมสื่ออย่าง
พินิจพิเคราะห์และใคร่ครวญ
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สรุป
จากการศึกษาการกระตุ้นจิตสานึก ของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young
Thai Artist Award) พบว่า การนาเสนอแนวคิดเพื่อกระตุ้นจิตสานึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์ปัจจุบันเพิ่ม
มากขึ้นจากเดิมที่เคยเป็นมา กล่าวคือ จากเดิมที่มุ่งเน้นการเรียกร้องประชาธิปไตยในยุคที่สื่อมวลชนถูกใช้เป็น
เครื่องมือและถูกปิดกั้นการนาเสนอข้อมูลที่แท้จริง บทกวีก็เขียนขึ้นเพื่อปลุกอุดมการณ์และความกล้าหาญของ
สื่อมวลชน ในการยืน หยั ดน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง และต่อต้านอานาจเผด็จการของรัฐ มาสู่การเน้นการ
นาเสนอเรื่องราวความทุกข์ยากของประชาชนจากการถูกอานาจรัฐเอาเปรียบ และกระตุ้นจิตสานึกสื่อมวลชน
ในการน าเสนอเรื่องราวความเป็ นไปต่าง ๆ ในสั งคมอย่างจริงใจตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดตามมา ทั้งนี้สามารถสรุปจิตสานึกต่อบทบาทของสื่อมวลชนที่ยุวกวีได้นาเสนอไว้ ดังนี้
ประการแรก จิตสานึกในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ร้อน คือ สื่อต้องมีบทบาทในการนาเสนอ
เรื่องราวความเป็นไปในสังคมอย่างถูกต้อง สื่อควรอยู่เคียงข้างช่วยเหลือประชาชนและยังต้องร่วมกันเปิดเผย
ความไม่ชอบธรรมต่าง ๆ ในสังคมและจากอานาจรัฐ
ประการที่สอง จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม คือ สื่อต้องมีส่วนร่วมในการจรรโลงสังคม ต้องมี ความ
รับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งที่ตนจะนาเสนอต่อสังคม
ประการที่สาม จิตสานึกในการนาเสนอเรื่องราวอย่างจริงใจ คือ สื่อต้องมีจรรยาบรรณ
ใน
การนาเสนอเรื่องราวอย่างซื่อตรงและจริงใจ การนาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมอย่างแท้จริง มิใช่เป็นไปเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนเป็นที่ตั้ง
จากผลสรุปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ยุวกวีรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยมีความตระหนักถึงบทบาทของ
สื่อมวลชนในปัจจุบันที่กว้างขวางมากขึ้น สิ่งที่สื่อนาเสนอล้วนมีอิทธิพลต่อความคิด และค่านิยมของคนใน
สังคม หากสื่อมวลชนไม่มีจรรยาบรรณและจิตสานึกที่ดีในการทาหน้าที่ของตนแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคม
เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามที่เป็นข่าวหรือดังตัวอย่างที่บทกวีได้นาเสนอไว้แล้ว ดังนั้น สื่อมวลชนจึงควรตระหนักใน
บทบาทของตน นาเสนอสิ่งที่ช่วยจรรโลงสังคมอย่างแท้จริง และผู้อ่านในฐานะผู้เสพสื่อก็ควรตระหนักใน
บทบาทของสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน เพื่อการรับสื่ออย่างพินิจพิเคราะห์และ มีวิจารณญาณ
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การวิเคราะห์การแปลภาพพจน์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2
อารัมภ์ เอี่ยมละออ11
บทคัดย่อ
การวิเคราะห์การแปลภาพพจน์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักการแปล 1
และหลักการแปล 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ กลวิธีการแปลภาพพจน์ และวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และด้านการแปล ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
หลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 ในปีการศึกษา 2554 รวมทั้งเพื่อจัดประเภทของภาพพจน์ ทั้งภาษา
อังกฤษและภาษาไทยที่พบในแบบฝึกหัดและข้อสอบในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 ในปี
การศึกษา 2554
ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกหัดและข้อสอบในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 ใน
ปีการศึกษา 2554 มีการใช้ภาพพจน์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยทั้งหมด 5 ประเภท ตามการแบ่งประเภท
ของ เมอร์เรย์ โนวส์ และโรซามุนด์ มูน คือ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน นามนัย และอุปลักษณ์สามัญ โดยมี
สื่อเปรียบที่เป็นคาศัพท์ทางวัฒนธรรม 3 ประเภท คือ นิเวศวิทยา วัตถุ และสังคม นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า
นักศึกษาได้ใช้กลวิธีการแปลภาพพจน์ 3 วิธี คือ การแปลโดยใช้ภาพพจน์ การแปลโดยไม่ใช้ภาพพจน์ และการ
แปลโดยใช้สานวนไทย ซึ่งการแปลโดยใช้ภาพพจน์แบ่งออกเป็นสองวิธีย่อย คือ การแปลเป็นภาพพจน์ประเภท
เดียวกับต้นฉบับและการแปลเป็นภาพพจน์ประเภทอื่น กลวิธีการแปลที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ คือ การแปลเป็น
ภาพพจน์ประเภทเดียวกับต้นฉบับ รองลงมาคือการแปลเป็นภาพพจน์ประเภทอื่น และการแปลโดยใช้สานวน
ไทย ตามลาดับ นอกจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะแปลภาพพจน์โดยยึดตามประเภทของภาพพจน์ในต้นฉบับแล้ว ก็
ยั ง คงรั ก ษาความหมายของภาพพจน์ ไ ว้ ต รงตามต้ น ฉบั บ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง บ่ ง บอกว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับที่ดี
คาสาคัญ: การแปล ภาพพจน์ นักศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

An Analysis of Translating Figurative Language by English Major Students of
Huachiew Chalermprakiet University in Principles of Translation I and II Classes
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Aram Iamlaor
Abstract
The objectives of this qualitative research are to study and analyze the techniques of
translating figurative language by English major students in Principles of Translation I and II
classes, to evaluate their English and Thai languages skills, and to categorize English and Thai
figurative language found in assignments and exams in the two classes in academic year
2011.
According to the findings, there were 5 devices of English and Thai figurative language
which were categorized by Murray Knowles and Rosamund Moon, used in the assignments
and exams – simile, metaphor, personification, metonymy, and conventional metaphor. In
addition, vehicles were used in the figurative language in 3 categories of cultural words,
including ecological, material, and social words. The English major students used the
following techniques of translating figurative language from English into Thai and from Thai
into English: translating into figurative language, translating into non-figurative language, and
translating into Thai saying. In addition, translating into figurative language is categorized into
2 sub-techniques – translating into the same category of figurative language and translating
into different categories of figurative language. It was found that the students mostly
translated figurative language by translating into the same category of figurative language.
Obviously, the students did not only maintain the original figurative language, but also
conveyed the same meaning in the translated version that indicates their good level of
English and Thai languages skills.
Keywords : translation, figurative language, students, English, Thai
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บทนา
ในปัจจุบันนี้ การแปลได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารเกือบทุกชนิด เนื่องจากผู้คนจาเป็นต้องมีการ
ติดต่อสื่อสาร ทาการค้า หรือแลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและสังคม
ถึง แม้ ก ารแปลจะมี จุ ด ประสงค์ที่ ห ลากหลายแตกต่ า งกั น ไป แต่ หั ว ใจส าคั ญของการแปล คื อ การรั ก ษา
ความหมายและรู ป แบบดั้ งเดิม ตามต้น ฉบั บไว้ให้ ได้ มากที่ สุ ด ผู้ อ่ านงานแปลควรได้รั บข้ อมู ล สาระ และ
ความหมายที่ เ ที ย บเท่ า หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ ต้ น ฉบั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ แ ปลว่ า จะมี ทั ก ษะและความรู้
ความสามารถมากน้อยเพียงใดในการถ่ายทอดภาษาต้นฉบับมาเป็นภาษาฉบับแปล
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกวิเคราะห์กลวิธีการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 ในปีการศึกษา 2554 จานวน 80 คน เนื่องจากนักศึกษา
เหล่านี้ยังมีประสบการณ์ในการแปลน้อยหรือไม่มีเลย ผู้วิจัยจึงอยากทราบว่านักศึกษาเหล่านี้จะใช้กลวิธีการ
แปลอย่ า งไรขณะที่ ยั ง มี ค วามรู้ ใ นด้ า นทฤษฎี แ ละหลั ก การแปลไม่ ม ากนั ก เพื่ อ เป็ น การวั ด พื้ น ฐานและ
ความสามารถทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และที่สาคัญ คือ ด้านการแปล ซึ่งวิธีการวัดสิ่งเหล่านี้ให้ได้ดี
ที่สุด คือ การวิเคราะห์กลวิธีการแปลคาศัพท์หรือสานวนที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละภาษา เช่น ภาพพจน์ เป็นต้น
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาพพจน์ของนักศึกษา ซึ่งภาพพจน์ (figurative
language) คือ กลวิธีการนาเสนอสารโดยการพลิกแพลงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารให้แปลก หรือผิดไปจาก
ความหมายตามตัวอักษร โดยทาให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจ เกิดความประทับใจ หรือเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ เพื่อ
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ภาพพจน์นั้นย่อมมีอยู่ในทุกๆ ภาษา ซึ่งในแต่ละภาษาอาจมีการ
ใช้ภาพพจน์ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย ต่างๆ เช่น โครงสร้างทางภาษา ประวัติศาสตร์
วิทยาการ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เป็นต้ น ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าภาพพจน์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความงดงามของแต่ละภาษา หรือความสามารถทางภาษาของแต่ละชนชาติที่มีจินตนาการและความสามารถใน
การเล่นกับภาษาของตน เพื่อทาให้เกิดสุนทรียะทางภาษา
วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2540: 107-108) ได้อธิบายว่าการใช้ภาพพจน์ในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคา
อุปมานั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับในภาษาไทย เพราะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นการเน้นความคิดให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หรือไม่ก็เป็นการแสดงอารมณ์ของผู้แต่งเอง
โดยปกติแล้ว สิ่งที่เป็นหลักของอุปมาหรือการเปรียบเทียบควรจะเป็นสิ่งที่รู้จักกันดีทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างไร
เช่น ขาวเหมือนสาลี ดาเหมือนตอตะโก เป็นต้น สิ่งต่างๆ ที่นามาใช้ในคาอุปมาจนเป็นเรื่องปกติแล้วนั้นอาจ
กลายเป็นสิ่งที่คนในสมัยต่อมาหรือสมัยปัจจุบันนี้ไม่รู้จัก ส่วนคาอุปมาที่เปรียบเทียบกั บสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติจะ
ยังใช้อยู่ในทุกยุคทุกสมัย เช่น แข็งเหมือนหิน ร้อนเป็นไฟ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การจะถ่ายทอดภาพพจน์จากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับอรรถรส
ของถ้อยคาและใจความได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และน่าประทับใจนั้น จาเป็นต้องอาศัยความสามารถหลาย
อย่างของผู้แปล คือ ผู้แปลต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล มีความรอบรู้ลึกซึ้งใน
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ด้านเนื้อหาและวัฒนธรรม รวมทั้งมีศิลปะในการถ่ายทอดความหมายได้อย่างสละสลวย (อารัมภ์ เอี่ยมละออ,
2552: 3)
งานวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ในครั้งนี้จะทาให้ทราบว่านักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่เพิ่งเคยเรียน
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารแปลเป็ น ครั้ ง แรกใช้ ก ลวิ ธี ก ารแปลภาพพจน์ อ ย่ า งไร ซึ่ ง ยั ง เป็ น การบ่ ง บอกถึ ง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้านภาษาไทย และด้านการแปลอีกด้วย รวมทั้งเพื่อให้ผลการวิจัยที่ได้นั้นเป็น
แนวทางซึ่งเป็ น ประโยชน์ แก่ผู้ ส นใจในการแปลภาพพจน์ โดยเฉพาะนั กแปลด้านบั นเทิงคดีที่ต้อ งพบกั บ
ภาพพจน์ในต้นฉบับของงานแปลอยู่เป็นประจา เพื่อนาไปปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนในรายวิชาหลักการ
แปล 1 และหลักการแปล 2 ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อจัดประเภทของภาพพจน์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่พบในแบบฝึกหัดและข้อสอบในรายวิชา
หลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 ในปีการศึกษา 2554
2. เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาพพจน์ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล
2 ในปีการศึกษา 2554
3. เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และด้านการแปลของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 ในปีการศึกษา 2554
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจั ยนี้ ผู้วิจัย จะวิเคราะห์ กลวิธีการแปลภาพพจน์ ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็ น ภาษาอัง กฤษที่ พบในการแปลแบบฝึ กหั ด และข้อ สอบของนัก ศึ กษาวิช าเอกภาษาอั ง กฤษที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 ในปีการศึกษา 2554 จานวน 80 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ภาพพจน์ (figurative language) คือ สานวนภาษารูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการเรียบเรี ยงถ้อยคาด้วย
วิธีการต่างๆ ให้ ผิ ด แผกไปจากการเรี ย งล าดับคาหรือความหมายของคาตามปกติ เพื่อให้ เกิดภาพหรือให้ มี
ความหมายพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทซึ่งระบุโดยเมอร์เรย์ โนวส์ และโรซามุนด์ มูน (Murray Knowles
and Rosamund Moon, 2006) คือ อุปลักษณ์ อุปลักษณ์สามัญ อุปมา บุคลาธิษฐาน และนามนัย
2. อุปมา (simile) คือ การเปรียบเทียบที่ชัดเจน โดยมีการใช้คาต่างๆ คือ “like” หรือ “as” หรือคา
อื่นๆ ที่มีความหมายว่า “เหมือน” หรือ “คล้าย” เป็นการบ่งบอก ยกตัวอย่างเช่น “Last night, I slept like
a dog.” เป็นต้น
3. อุปลักษณ์ (metaphor) คือ ภาษาที่มีความหมายไม่เป็นไปตามตัวอักษร โดยมีความเกี่ยวข้องกับ
การเปรียบเทียบหรือลักษณะเฉพาะ ซึ่งถ้าหากตีความตามตัวอักษรแล้วจะไม่มีความหมาย เป็นไปไม่ได้ หรือไม่
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เป็นความจริง การเปรียบเทียบของอุปลักษณ์จะมีความหมายที่บอกเป็นนัย ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้
Verb to be เช่น คาว่า “am” “is” “are” “was” “were” เป็นการบ่งบอก ยกตัวอย่างเช่น “America is a
melting pot.” เป็นต้น
4. อุปลักษณ์สามัญ (conventional metaphor) คือ อุปลักษณ์ที่มักพบอยู่เป็นประจาในการใช้เพื่อ
หมายถึงบางสิ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอุปลักษณ์ชนิดนี้ถูกทาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบภาษา ยกตัวอย่างเช่น “The
runner wants to break the record.” เป็นต้น
5. อุปลักษณ์สร้างสรรค์ (creative metaphor) คือ สิ่งที่ผู้เขียนหรือผู้พูดสร้างขึ้นเพื่อแสดงความคิด
หรือความรู้สึกเฉพาะในบริบทที่ผิดแปลกจากปกติ ซึ่งผู้อ่านหรือผู้ฟังจาเป็นต้องใช้การตีความเพื่อทาความเข้าใจ
ความหมายนั้ น
ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 4
ประเภทย่ อ ย คื อ อุ ป มา อุ ป ลั ก ษณ์ บุ ค ลาธิ ษ ฐาน และ
นามนัย
6. บุคลาธิษฐาน (personification) คือ การทาให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมีคุณสมบัติของมนุษย์ หรือสามารถทา
กิริยาอาการได้เหมือนมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น “Time and tide wait for no man.” เป็นต้น
7. นามนัย (metonymy) คือ ภาษาที่มีความหมายไม่เป็นไปตามตัวอักษร ซึ่งเกี่ยวข้องกับความ
สัมพัน ธ์ร ะหว่างส่ว นย่ อยกับส่ วนทั้งหมด คาที่มีความหมายว่าส่ วนหนึ่งของบางสิ่งถูกใช้เพื่อหมายถึงส่ ว น
ทั้งหมด หรือส่วนทั้งหมดถูกใช้เพื่อหมายถึงบางสิ่งที่มีความเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น “We have a good
hand in the team.” เป็นต้น
สมมติฐานของการวิจัย
1. ประเภทของภาพพจน์ที่พบในแบบฝึกหัดและข้อสอบส่วนใหญ่ คือ อุปลักษณ์สามัญ
2. นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการแปลแบบตรงตัวในการแปลภาพพจน์ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้านภาษาไทย และด้านการแปลในระดับที่
ใกล้เคียงกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยได้แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแปล 1
และหลักการแปล 2 ในปีการศึกษา 2554 จานวน 80 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบฝึกหัดและข้อสอบในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 ในปีการศึกษา 2554
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลการแปลภาพพจน์จากแบบฝึกหัดและข้อสอบของนักศึกษาในรายวิชาหลักการแปล 1 และ
หลักการแปล 2 ในปีการศึกษา 2554
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4. การแบ่งประเภทข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้แ บ่ งประเภทตั ว อย่ างภาพพจน์ ที่พ บในแบบฝึ ก หั ดและข้ อสอบของนั ก ศึก ษาในรายวิ ช า
หลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 โดยยึดตามคานิยามและการแบ่งประเภทของเมอร์เรย์ โนวส์ และ
โรซามุนด์ มูน (Murray Knowles and Rosamund Moon, 2006) พบว่ามีภาพพจน์ทั้งหมด 5 ประเภท คือ
อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน นามนัย และ อุปลักษณ์สามัญ
ในส่วนของการวิเคราะห์ภาพพจน์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ โดยการใช้สื่ อเปรียบ (vehicle) เป็นตัวตั้งใน
การแบ่งเป็นประเภทย่อยตามการแบ่งประเด็นทางวัฒนธรรมสาหรับการแปลของยูจีน ไนดา (Eugene Nida.
1964: 90-100) 4 ประเภท คือ
1) วัฒนธรรมทางนิเวศวิทยา (Ecological culture) ได้แก่ สัตว์ พืช ภูมิศาสตร์ และฤดูกาล
2) วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material culture) ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ อาหาร
สถานที่ และเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับ
3) วัฒนธรรมทางสังคม (Social culture) ได้แก่ กีฬาหรือเกม พฤติกรรมของมนุษย์หรืออาชีพ
และบุคคลที่มีชื่อเสียง
4) วัฒนธรรมทางศาสนา (Religious culture) ได้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมและแยกประเภทข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์
วิธีการแปลที่นักศึกษาในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 ใช้ ดังต่อไปนี้
5.1. การแปลโดยใช้ภาพพจน์
5.1.1 การแปลเป็นภาพพจน์ประเภทเดียวกับต้นฉบับ คือ วิธีการแปลภาพพจน์ในฉบับ
แปล
ให้ เป็ น ภาพพจน์ ป ระเภทเดี ย วกั บ ภาพพจน์ ที่ใ ช้ ในต้ นฉบับ เช่ น ถ้ า ในต้ นฉบั บเป็ นการเปรีย บเที ย บด้ ว ย
อุปลักษณ์ ในฉบับแปลก็เป็นการเปรียบเทียบด้วยอุปลักษณ์เช่นเดียวกัน
5.1.2 การแปลเป็นภาพพจน์ประเภทอื่น คือ วิธีการแปลภาพพจน์ในฉบับแปลให้เป็น
ภาพพจน์ ป ระเภทอื่ น ที่ ไ ม่ ต รงกั บ ภาพพจน์ ที่ ใ ช้ ใ นต้ น ฉบั บ เช่ น ถ้ า ในต้ น ฉบั บ เป็ น การเปรี ย บเที ย บด้ ว ย
อุปลักษณ์ แต่ในฉบับแปลกลับเป็นการเปรียบเทียบด้วยอุปมาแทน
5.2. การแปลโดยไม่ใช้ภาพพจน์ คือ วิธีการแปลภาพพจน์ในฉบับแปลด้วยภาษาธรรมดาที่เป็น
การแปลเชิงอธิบายหรือตีความจากภาพพจน์ที่ปรากฏอยู่ในต้นฉบับ
5.3. การแปลโดยใช้สานวนไทย คือ การใช้สานวนในภาษาไทยที่เป็นที่รู้จักดี และมีความหมาย
เที ย บเคี ย งกั บ ภาพพจน์ ที่ อยู่ ใ นต้น ฉบั บ ได้ แต่ ส านวนเหล่ า นี้ ไ ม่ไ ด้ เป็ น การเปรี ย บเที ย บหรื อ ใช้ ภ าพพจน์
เช่นเดียวกับในต้นฉบับ
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ในแบบฝึกหัดและข้อสอบในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 มีการใช้
ภาพพจน์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยรวม 65 ครั้ง โดยมีอุปลักษณ์สามัญมากที่สุดตามที่ได้ตั้งสมมุติฐานไว้
โดยจานวนครั้งที่พบในแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้
1. อุปมา (simile) พบทั้งหมด 8 ครั้ง
ยกตัวอย่างเช่น “Pam is very slim because she eats like a bird.”โดยเป็นการเปรียบเทียบว่า
แพมผอมมากเพราะเธอกินเหมือนกับนก ซึ่งหมายถึงการรับประทานอาหารเพียงเล็กน้อย
2. อุปลักษณ์ (metaphor) พบข้อมูลเพียง 1 ครั้ง
ยกตัวอย่างเช่น “เสียงหัวเราะเป็นยาที่ไม่มีผลข้างเคียง” โดยเป็นการเปรียบเทียบว่า การหัวเราะคือ
ยาที่ไม่มีผลข้างเคียง ซึ่งก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
3. บุคลาธิษฐาน (personification) พบทั้งหมด 4 ครั้ง
ยกตัวอย่างเช่น “กล่าวกันว่าความรักทาให้คนตาบอด” ซึ่งเป็นสานวนไทยที่กล่าวราวกับว่าความรัก
เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทาให้มนุษย์ตาบอดได้ จริงๆ แล้วสานวนนี้หมายถึงเวลาที่คนเรามีความรักก็จะมองไม่เห็นสิ่งไม่ดี
หรือข้อเสียของคนที่เราตกหลุมรัก
4. นามนัย (metonymy) พบทั้งหมด 8 ครั้ง
ยกตัวอย่างเช่น “When Americans first sent astronauts up into the space, they
discovered that ball point pens did not work.” ประโยคนี้เป็นการใช้คาว่า “Americans” หรือ “ชาว
อเมริกัน ” เพื่อหมายถึงประเทศสหรัฐ อเมริกาที่ได้ส่ งนักบินอวกาศขึ้นไปในอวกาศเป็นครั้งแรกแล้วพบว่า
ปากกาลูกลื่นเขียนไม่ออกเมื่ออยู่ในอวกาศ ซึ่งจริงๆ แล้วการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปในอวกาศเป็นหน้าที่ของ
องค์การนาซ่าหรือเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นการใช้คาที่หมายถึงคนส่วน
ใหญ่ (ชาวอเมริกันทุกคน) เพื่อหมายถึงบุคคลเพียงกลุ่มเดียวที่เกี่ยวข้องกับการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่อวกาศ
5. อุปลักษณ์สามัญ (conventional metaphor) พบมากที่สุด คือ 44 ครั้ง
ยกตัวอย่างเช่น “Would you please give me a hand?” ประโยคนี้เป็นการใช้สานวน “give
someone a hand” ซึ่งหมายถึงการให้ความช่วยเหลือกับใครสักคน ซึ่งถือว่าเป็นอุปลักษณ์สามัญ
ภาพพจน์ ทั้ง 5 ประเภทดังกล่ าวมีการเปรียบเทียบกับสื่ อเปรียบ (vehicle) ที่เป็นคาศัพท์ทาง
วัฒนธรรม 4 ประเภทตามการแบ่งของยูจีน ไนดา (1964) ดังนี้
1. วัฒนธรรมทางนิเวศวิทยา (Ecological culture) จานวน 12 ครั้ง โดยมีการเปรียบเทียบกับสิ่ง
ต่างๆ คือ
- สัตว์ เช่น “a horse” “a starving pit bull” “butterflies” เป็นต้น
- ลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม เช่น “thin air” “the smoke” “a dark
side” เป็นต้น
- ภูมิศาสตร์ เช่น “Thailand” เป็นต้น
2. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material culture) จานวน 11 ครั้ง โดยมีการเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ คือ
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- กลุ่มเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น “mirror” “phone” “the roof” เป็นต้น
- อาหาร เช่น “food” “water” “ยา” “milk” เป็นต้น
- สถานที่ เช่น “museums” เป็นต้น
3. วัฒนธรรมทางสังคม (Social culture) จานวน 42 ครั้งโดยมีการเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ คือ
- สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น “อันตราย” “ความรัก” เป็นต้น
- พฤติกรรมของมนุษย์หรืออาชีพ เช่น “ตารวจ” “break the record” “throwing wild
parties” เป็นต้น
- สัญชาติ เช่น “Americans” “The Russians” เป็นต้น
- ชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน เช่น “PTT” “Democrat” “Navy” เป็นต้น
- กีฬาหรือเกม เช่น “งิ้วโรงใหญ่” เป็นต้น
4. วัฒนธรรมทางศาสนา (Religious culture) ไม่พบข้อมูล
จากการวิเคราะห์พบว่า กลวิธีการแปลภาพพจน์ที่นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักการ
แปล 1 และหลักการแปล 2 ใช้มีดังต่อไปนี้
1. การแปลโดยใช้ภาพพจน์ กลวิธีการแปลนี้แบ่งออกเป็น 2 กลวิธีการย่อย ดังต่อไปนี้
1.1 การแปลเป็นภาพพจน์ประเภทเดียวกับต้นฉบับ เป็นกลวิธีการแปลที่พบมากที่สุดในฉบับ
แปล โดยมีการแปลอุปลักษณ์สามัญเป็นอุปลักษณ์สามัญมากที่สุด รองลงมา คือ การแปลอุปมาเป็นอุปมา
แปลนามนั ย เป็ น นามนั ย การแปลบุ ค ลาธิ ษฐานเป็นบุ คลาธิษ ฐาน และการแปลอุ ปลั ก ษณ์ เป็น อุปลั กษณ์
ตามลาดับ นักศึกษาใช้วิธีการแปลโดยใช้ภาพพจน์ประเภทเดียวกับในต้นฉบับ ซึ่งสามารถถ่ายทอดความหมาย
และรูปแบบจากต้นฉบับได้อย่างครบถ้วน ทาให้ ผู้อ่านฉบับแปลรับทราบข้อความที่ตรงกับข้อความในต้นฉบับ
อย่างไรก็ตาม สานวนหรือการเปรียบเทียบที่นักศึกษาบางส่วนเลือกใช้ไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายหรือไม่เป็น
ที่คุ้นเคยในภาษาไทย จึงอาจทาให้ผู้อ่านฉบับแปลไม่เข้าใจความหมายของข้อความหรือสานวนในฉบับแปลได้
ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งทาให้สานวนการเปรียบเทียบด้วยภาพพจน์บางส่วนในฉบับแปลไม่สามารถสื่อความได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างการแปลอุปมาเป็นอุปมาต่อไปนี้ คือ การแปล “No wonder Ping is
becoming so fat. He eats like a horse.” ว่า “ไม่ประหลาดใจเลยว่าทาไมปิงถึงอ้วน เพราะเขากินเก่งราว
กับม้า” และการแปล “He looked at me for several endless seconds, the way a starving pit bull
looks at raw meat.” ว่า “เขามองมาที่ฉันเพียงไม่กี่วินาทีด้วยสายตาราวกับสุนัขพิทบูลจ้องเนื้อดิบ” เป็นต้น
1.2 การแปลเป็ น ภาพพจน์ ป ระเภทอื่ น เป็ น กลวิ ธี ก ารแปลที่ นั ก ศึ ก ษาใช้ ไ ม่ บ่ อ ยนั ก
ซึ่งเป็ น การแปลอุป มาเป็ น ภาพพจน์ ป ระเภทอื่น มากที่สุ ด รองลงมา คือ อุ ปลั กษณ์ส ามัญ ส่ ว นอุปลั กษณ์
บุคลาธิษฐาน และนามนัยไม่พบข้อมูลว่ามีการแปลเป็นภาพพจน์ประเภทอื่น นักศึกษาเลือกใช้วิธีการแปลนี้
เมื่ อ ภาพพจน์ ที่ อ ยู่ ใ นต้ น ฉบั บ ไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนไทย หรื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี อ ยู่ ใ นวั ฒ นธรรมและสั ง คมไทย
นักศึกษาบางส่วนจึงเลือกใช้ภาพพจน์ประเภทอื่นที่มีความหมายเทียบเคียงได้มาใช้แทนในฉบับแปล เพื่อช่วย
ให้ผู้ อ่านฉบับ แปลสามารถเข้าใจความหมายภาพพจน์และเห็ นภาพของการเปรียบเทียบที่ใกล้เคียงกับใน
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ต้นฉบับ เช่น การแปล ‘Music,’ he said, ‘was like food or water for me.’ ว่า “เขาบอกว่า ดนตรีเป็น
อาหารหรือน้าสาหรับเขา” ซึ่งเป็นการแปลอุปมาด้วยอุปลักษณ์
2. การแปลโดยไม่ใช้ภาพพจน์ เป็นกลวิธีการแปลที่นักศึกษาใช้มากเป็นอันดับสอง โดยมีการแปล
อุปมาโดยไม่ใช้ภาพพจน์หรือการแปลเป็นภาษาธรรมดามากที่สุด รองลงมาคือ การแปลอุปลักษณ์สามัญโดยไม่
ใช้ภาพพจน์ ส่วนอุปลักษณ์ นามนัย และบุคลาธิษฐานไม่พบข้อมูล นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการแปลนี้เมื่อ
ความหมายของภาพพจน์ที่อยู่ในต้นฉบับไม่เป็นที่รู้จักหรือเข้าใจได้ยากสาหรับผู้อ่านฉบับแปล ดังนั้น นักศึกษา
จึงใช้วิธีการสรุป ความหรื อการตีความหมายของภาพพจน์นั้นแล้ว ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาธรรมดาหรือ
สานวนที่เข้าใจง่าย โดยไม่ได้เป็ นการเปรี ยบเทียบเหมือนกับภาพพจน์ที่ปรากฏในต้นฉบับ ซึ่งเป็นการให้
ความสาคัญกับความเข้าใจต่อเนื้อเรื่องของผู้อ่าน เช่น การแปล “The audience gave him a big hand.”
ว่า “ผู้ชมปรบมือให้เขาอย่างกึกก้อง” และการแปล “งิ้วโรงใหญ่เลยค่ะ” ว่า “He is very angry.” ที่เป็นการ
แปลอุปลักษณ์สามัญด้วยภาษาธรรมดา
3. การแปลโดยใช้สานวนไทย เป็นกลวิธีการแปลที่นักศึกษาใช้น้อยที่สุด แต่การใช้กลวิธีในการแปล
เช่นนี้ส่วนใหญ่ที่พบทาให้ข้อความในฉบับแปลสื่อความหมายได้ตรงตามต้นฉบับ พร้อมกับมีความสละสลวยอีก
ด้วย เช่น การแปล “He looked at me for several endless seconds, the way a starving pit bull
looks at raw meat.” ว่า “เขามองมาที่ฉัน ราวกับว่าจะกินเลือดกินเนื้อกัน ” ที่เป็นการแปลจากอุปมาเป็น
สานวนไทย และการแปล “He gave a sign of relief when his daughter won by a nose.” ว่า “เขา
ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อลูกสาวของเขาชนะแบบเส้นยาแดงผ่าแปด” ที่เป็นการแปลจากอุปลักษณ์สามัญ
เป็นสานวนไทย
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแปล 1
และหลักการแปล 2 ใช้กลวิธีการแปลเป็นภาพพจน์ประเภทเดียวกับต้นฉบับ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นกลวิธีการ
แปลที่รักษาการเปรียบเทียบในต้นฉบับเอาไว้และถือว่าเป็นการแปลที่เคารพต้นฉบับอีกด้วย สอดคล้องกับที่
สิทธา พินิจภูวดล (2542: 1-37) ได้กล่าวไว้ว่า “การแปล คือ การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งโดยรักษา
รูปแบบ คุณค่า และความหมายในข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งความหมายแฝงซึ่งได้แก่ ความหมาย
ทางวัฒนธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู้สึก” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่ างวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมตะวันตกในประเด็นต่างๆ คือ นิเวศวิทยา วัตถุ สังคม ศาสนา และภาษา ดังนั้น กลวิธีการแปล
ดังกล่าวจึงอาจไม่สามารถสื่อความหมายของภาพพจน์ที่ปรากฎในต้นฉบับสู่ฉบับแปลได้อย่างครบถ้วนเสมอไป
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้กลวิธีการแปลเป็นภาพพจน์ประเภทเดียวกับต้นฉบับได้ เนื่องจากใน
ต้นฉบับใช้ภาพพจน์ไม่เป็นที่คุ้นเคยของคนไทย นักศึกษาจึงแปลโดยใช้วิธีการแปลเป็นภาพพจน์ประเภทอื่น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบัว (2542: 63-78) ที่กล่าวว่า การที่ผู้แปลต้อง
พยายามรักษาความหมายเดิมไว้ให้ มากที่สุดนั้น ผู้แปลจึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนาเสนอไปบ้าง
ตามความเหมาะสม โดยที่ผู้แปลอาจใช้วิธีการปรับบทแปล ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบทแปลให้ผิดไป
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จากต้นฉบับ แต่เป็นการทาโดยความจาเป็นเพื่อทาให้บทแปลนั้นอ่านเข้าใจได้ และสื่อความหมายได้เทียบเคี ยง
กับความหมายในต้นฉบับ ยกตัวอย่างเช่น มีนักศึกษาบางคนแปล “A translation should mirror the style
of the translator.” ว่า “งานแปลควรเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนสไตล์ของผู้แปล” ซึ่งเป็นการแปลอุป
ลั กษณ์ส ามั ญด้ ว ยอุป มา ที่ ทาให้ ส านวนการเปรี ยบเที ยบฟัง ดูรื่ นหู และมีค วามสละสลวย พร้อ มทั้ งรั กษา
ความหมายของข้อความในต้นฉบับไว้ได้อย่างครบถ้วน
ส่วนการเปรียบเทียบในต้นฉบับที่นักศึกษาไม่สามารถแปลเป็นภาพพจน์ได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่
ในวัฒนธรรมและสังคมไทย นักศึกษาบางส่วนจึงได้ใช้การการแปลโดยไม่ใช้ภาพพจน์โดยมุ่งเน้น การสื่อความ
เป็นสาคัญ สอดคล้องกับคากล่ าวของ เมอร์เรย์ โนวส์ และโรซามุนด์ มูน (Murray Knowles and
Rosamund Moon. 2006: 89-94) ที่กล่าวว่า อาจมีภาพพจน์ที่เหมือนกันในภาษาต้นฉบับและภาษา
ปลายทาง แต่บางครั้งก็อาจมีความแตกต่างในด้านความถี่หรือแบบแผนในการใช้ ดังนั้น ผู้แปลจึงอาจเลือกใช้
วิธีการแปลโดยใช้คาในรู ป แบบที่แตกต่างไป บางครั้งภาพพจน์ก็ไม่ส ามารถแปลเป็นภาษาอื่นได้โ ดยตรง
ถึงแม้ว่าอาจมีภาพพจน์ที่คล้ายคลึงกัน และมีความหมายโดยนัยเหมือนกัน หรือในบางครั้งก็อาจไม่มีภาพพจน์
ที่แทนกันได้ ดังนั้น วิธีการแปลที่ดีที่สุดคือ การแปลโดยไม่ใ ช้ภาพพจน์ ตัวอย่างการแปลโดยไม่ใช้ภาพพจน์ที่
นักศึกษาใช้ในการแปลแบบฝึกหัดและข้อสอบในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2 เช่น การแปล
“No wonder Ping is becoming so fat. He eats like a horse.” ว่า “ไม่สงสัยเลยที่ปิงอ้วน เพราะเขากิน
จุมาก” หรือแปล “I don’t know what I ate this morning, but I have been as sick as a dog all
day.” ว่า “ฉันไม่รู้ว่าฉันกินอะไรไปเมื่อเช้านี้ แต่ฉันรู้สึกแย่มากทั้งวันเลย” เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวเป็น
ความแตกต่างของวัฒนธรรมทางนิเวศวิทยาและรูปแบบการใช้ภาษาที่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมีรูปแบบการ
เปรียบเทียบที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าหากใช้วิธีการแปลตรงตามต้นฉบับ คนไทยก็อาจไม่เข้าใจ ดังนั้น นักศึกษาบาง
คนจึงแปลโดยการใช้สานวนที่ผ่านการตีความหมายของการเปรียบเทียบเหล่านี้ออกมาแทน
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้สานวนไทยที่มีความหมายเที ยบเคียงกับข้อความ
หรือภาพพจน์ในต้นฉบับ มาใช้ในการแปลด้วย ยกตัวอย่างเช่น มีนักศึกษาบางคนแปล “That beautiful
woman was born with a silver spoon in her mouth.” ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบด้วยอุปลักษณ์สามัญว่า
“สาวสวยคนนั้นเกิดมาบนกองเงินกองทอง” ที่เป็นการใช้สานวนไทยที่มีความหมายเทียบเคียงและสื่อความได้
ตรงตามภาพพจน์ในต้นฉบับ
จากการศึกษาในครั้ งนี้ ผู้ สนใจในด้านการแปลภาพพจน์ส ามารถนากลวิธีการแปลประเภทต่างๆ
ตลอดจนการแก้ปัญหาในการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการ
แปล 1 และหลักการแปล 2 ไปประยุกต์ใช้กับการทางานของตนเองได้ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการแปลภาพพจน์
คือ ภาพพจน์ที่ใช้ในต้นฉบับมักไม่มีใช้ในภาษาฉบับแปล หรือไม่เป็นที่รู้จักของผู้อ่านฉบับแปล และไม่สามารถ
แปลโดยใช้ ภ าพพจน์ ป ระเภทเดี ย วกั บ ต้ น ฉบั บ ได้ รวมทั้ ง ไม่ ส ามารถหาภาพพจน์ ใ นภาษา ฉบั บ แปลที่ มี
ความหมายเที ย บเคี ย งกั น มาใช้ แ ทนได้ ผู้ แ ปลจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเลื อ กใช้ ก ลวิ ธี ก ารแปลอื่ น เช่ น
การแปลโดยไม่ใช้ภาพพจน์ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งการเลือกใช้กลวิธีการแปลดังกล่าวอาจส่งผลต่อรูปแบบของ
ภาษาและอรรถรสของเรื่อง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของนักแปล โดยเฉพาะนักแปลด้านบันเทิงคดีที่จะต้องเลือกใช้
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กลวิธีการแปลภาพพจน์ที่สามารถสื่อความหมายตามต้นฉบับไปยังผู้อ่านฉบับแปลให้ได้ตรงหรือเทียบเท่ากับ
ต้ น ฉ บั บม า ก ที่ สุ ด แล ะ ต้ อง ไ ม่ ท า ใ ห้ เนื้ อ เ รื่ อ ง แ ละ อ า รม ณ์ ข อง เ รื่ อง เ สี ยไ ป ด้ ว ย น อก จ า ก นี้
นั กแปลโดยเฉพาะด้านบั น เทิงคดีจ าเป็ น ต้องมีความรู้ทั้งในภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปลเป็นอย่างดี
เพื่อที่จะสามารถเข้าใจและถ่ายทอดความหมายโดยตรงและความหมายแฝงในภาพพจน์ได้อย่างเทียบเคียงกัน
ดั ง ที่ เค.จี . แอล. บาร์ น เวลล์ (K.G.L. Barnwell. 1980: 101-122) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ไว้ ว่ า
การแปลภาพพจน์นั้นผู้แปลต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของภาพพจน์ และวัตถุประสงค์ที่ต้นฉบับต้องการจะ
สื่ อ ซึ่ง ส่ ว นใหญ่คือเพื่อขยายความให้ ชั ดเจนขึ้ น เพื่ อให้ ข้ อความนั้นจับ ใจผู้ ฟัง หรือ เพื่อถ่า ยทอดอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด
ข้อเสนอแนะ
การศึกษากลวิธีการแปลภาพพจน์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักการแปล 1 และ
หลั กการแปล 2 นี้เป็ น เพีย งการศึกษากลวิธีการแปลในประเด็นของภาพพจน์เพียง 5 ประเภทตาม
การแบ่งประเภทตามคาจากัดความของ เมอร์เรย์ โนวส์ และโรซามุนด์ มูน (2006) คือ อุปมา อุปลักษณ์ นาม
นัย บุคลาธิษฐาน และอุปลักษณ์สามัญ เท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วภาพพจน์อาจแบ่ง ได้อีกหลายประเภท ขึ้นอยู่กับ
ตาราและคาจากัดความของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน เช่น การเลียนเสียงธรรมชาติ (onomatopoeia) ปฏิพจน์
(oxymoron) อติพจน์ (hyperbole) การอ้างถึง (allusion) เป็นต้น ส่วนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานั้นอาจไม่
จาเป็น ต้องใช้นั กศึกษาวิช าเอกภาษาอังกฤษที่เรียนในวิชาการแปลก็ได้ เพราะมีวิช าอื่นๆ อีกหลายวิช าที่
นักศึกษาอาจต้องใช้ความรู้และทักษะในการแปล รวมทั้งความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษ า ก า ร แ ป ล ภ า พ พ จ น์ ป ร ะ เ ภ ท ก า ร เ ลี ย น เ สี ย ง ธ ร ร ม ช า ติ (onomatopoeia)
ปฏิพจน์ (oxymoron) อติพจน์ (hyperbole) การอ้างถึง (allusion) ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษใน
รายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2
2. ศึ ก ษาการแปลภาพพจน์ ใ นรายวิ ช าอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเขี ย นภาษาอั ง กฤษ เช่ น Writing
Techniques in English วิชา English Essay Writing วิชา Advanced Essay Writing in English และวิชา
Report Writing in English เป็นต้น
3. ศึ ก ษาการแปลภาพพจน์ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล หรื อ สื่ อ ประเภทอื่ น ๆ เช่ น นวนิ ย าย ภาพยนตร์
สารคดี นิตยสาร ข่าว เป็นต้น
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ILP พิชิตการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน
พรพิมล แซ่เฮ้ง*
บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่นามาใช้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Interactive Learning Program or Computer Assisted Instruction)
การเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์เป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหา
ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง ส่วนเนื้อหาของบทเรียนจะถูกสร้างขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่างๆ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( ILP or CAI) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนการสอน
กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้ถูกนามาใช้ในการเรียนการ
สอน เพราะสื่อการสอน (ILP or CAI) นั้นมีทั้งภาพประกอบ เสียงประกอบ มีแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลัง
เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการสอน (ILP or CAI) ได้ด้วยตนเอง ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เรียน
จาเป็นต้องเรียนรู้ทักษะทางภาษาทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้สามารถนาทักษะเหล่านี้ไปใช้จริง
ในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนด้วยสื่อ ILP หรือ CAI จึงเป็นที่นิยม สร้างความ
สนใจให้กับผู้เรียน และส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อ ILP

* อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Learning English with ILP
Pornpimon Saeheng*

Abstract

This article will be discussed about the evolution of the technology used in the
process of teaching English with using computer-assisted instruction (Interactive Learning
Program or Computer Assisted Instruction), Learning through computer is to build skills and
learn with their own learning of students which they can study according to their own
abilities and interests. Furthermore, the contents of the courseware are built with the
application of various technologies to increase interest in teaching. CAI is a method that has
been used in teaching. The medium of instruction (ILP or CAI) is both sound and exercises.
Before and after school, the students can learn through the medium of instruction (ILP or
CAI) on their own. The students need to learn the language skills of listening, speaking,
reading and writing skills to be able to put these skills to practical use in daily life properly.
This is why instructional media or CAI ILP is so popular and the attention given to the
students as well.

Keywords: Computer-assisted instruction, Teaching English, Satisfaction with the
learning material ILP
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การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อ ILP or CAI
ปัจจุบันบุคลากรถือได้ว่าเป็นกาลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อ
พัฒนาประเทศให้เกิดการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ จึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีการให้ความสาคัญกับ
ระบบการศึกษาที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละบุคคล ประกอบกับ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้
คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการพัฒนา
ศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสารสนเทศ ทาให้แนวคิดในการนาคอมพิวเตอร์มาใช้
ในทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหลายๆ ประเทศ สาหรับประเทศไทยรัฐบาลได้มีการกาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในหลักเกณฑ์การดาเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนในหน่วยงาน และ
สถาบันการศึกษาของรัฐ (ถนอมพร ตันพิพัฒน์. 2539 : 1) ซึ่งจะเห็นได้จากการที่สถาบันการศึกษาระดับต่าง
ๆ ได้เปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ตลอดจนนาเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาต่าง
ๆและเป็นที่ยอมรับกันว่าไมโครคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถสูงกว่าสื่อการเรียนการสอนประเภทอื่นๆ
นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการช่วยจัดเก็บข้อมูล
เอกสาร ด้านการคานวณหรือแม้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ และที่สาคัญคือการนามาใช้ในการออกแบบ
บทเรียนสาหรับการเรียนการสอนนักศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาภาษาอังกฤษที่มี
ความสาคัญมากต่อทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกไร้พรมแดน (Globalization) การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทาง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถือว่าเป็นการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของการเรียนการสอนจากการนั่งเรียนใน
ห้องเรียนหรือห้องบรรยายโดยมีอาจารย์เป็นผู้สอนและนักศึกษาเป็นผู้เรียน การเรียนระบบนี้เป็นการเรียนที่
นักศึกษารุ่นเก่าคุ้นเคยซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอาทิ จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นมีมากเกินไปทาให้ผู้สอนไม่
สามารถดูแลได้ทั่วถึง อาจารย์สอนเร็วหรือสอนข้ามบางเนื้อหาที่มีความสาคัญ หรือปัญหาที่พบจากพฤติกรรม
ของนักศึกษาไทยคือเมื่อมีคาถามหรือข้อสงสัยในรายวิชานั้น ๆนักศึกษาจะไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอนด้วย
สาเหตุต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนผ่านทางบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้
และทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาได้สะดวกยิ่งขึ้น ในบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงประโยชน์ของการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านทางบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI or ILP: computer assisted instruction) เป็นการประยุกต์จากหลัก
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ B.F. Skinner กับเครื่องช่วยสอนของ S.L. Pressey เข้าด้วยกันโดยให้ความสาคัญกับ
ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement theory) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบตอบสนอง (S-R Theory) เพื่อ
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ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการเรียน ในขณะที่เรียนผู้เรียนแต่ละคนจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่กาลังปรากฏอยู่บน
หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยการตอบคาถามหรือเลือกกิจกรรมที่ปฏิบัติ Skinner ได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Teaching Machine) ขึ้นมาในทศวรรษที่ 1950 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนด้วยตนเอง
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขณะนั้นได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักในวงการการศึกษาอย่างกว้างขวาง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นระบบการศึกษาที่นาเอาอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ เช่น ตาราเรียนที่ใช้กับหลักการการ
เรียนรู้นั้นมาโปรแกรมลงไว้ในคอมพิวเตอร์เรียกว่า Programmed Instruction เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
อุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อการศึกษาได้ (กิดานันท์ มะลิทอง. 2543)
ใน ปี ค.ศ. 1958 มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พัฒนา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยทบทวนวิชาฟิสิกส์
และสถิติ พร้อม ๆ กับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้นาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากนั้นใน ปี ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลัย อิลินอย จัดทา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านจิตวิทยาการศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อ PLATA CAI - Programmed
Learning for Automated Teaching Operations CAI ต่อมาใน ปี ค.ศ. 1970 มีการนาคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มาใช้ในทวีปยุโรป โดยฝรั่งเศส และอังกฤษเป็นผู้เริ่มต้น ปี ค.ศ. 1671 มหาวิทยาลัย Texas และ Brig
cam Young ร่วมกันพัฒนา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับมินิคอมพิวเตอร์ โดยผสมผสานคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์
ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการ TICCIT - Time-shared Interactive
Computer Controlled Information Television และปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้เข้ามามีบทบาท
มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ความหมายของ CAI or ILP
วุฒิชัย ประสารสอย (2543 : 10) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือบทเรียน CAI หมายถึง
การจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อถ่ายโยงเนื้อหาความรู้ไปสู่ผู้เรียน
ขณะเดียวกัน หทัยพร สายศรีโกศล (2546 : 27) กล่าว่า CAI หมายถึง การนาคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการสอนเนื้อหาให้แก่ผู้เรียนโดยใช้วิธีการเผยแพร่การสอนผ่านช่องทางสื่อสารไปยังผู้เรียน โดยเน้นการสอน
ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระตามความสามารถของแต่ละคน
จากคาจากัดความข้างต้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้
ความสามารถของคอมพิวเตอร์เพื่อทาการถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้เรียน
ในห้องเรียนมากที่สุดโดยนาเสนอสื่อประสม (Multimedia) ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก
แผนภูมิ วีดีทัศน์ ดนตรี และเสียงโดยจะนาเสนอเนื้อหาทีละหน้าจอภาพซึ่งเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะ
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ได้รับการถ่ายทอดในลักษณะที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเทคนิคการนาเสนอและโครงสร้างของเนื้อหาใน
รายวิชานั้นๆ โดยมีเป้าหมายที่สาคัญก็คือสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ที่จะเรียนรู้
ลักษณะสาคัญของคอมพิเตอร์ช่วยสอน (CAI / ILP)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลักษณะสาคัญ 4 ประการ ซึ่งเรียกย่อ ๆว่า 4-I คือ
1. การนาเสนอเนื้อหาสาระ (Information)
ต้องมีเนื้อหาสาระสาคัญที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่ผู้ออกแบบใช้เป็นฐานในการ
ออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนรู้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้
2. การตอบสนองของบุคคล (Individualization)
ต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นมากพอ ที่จะให้ผู้เรียนที่
มีความสามารถทางการเรียนรู้แตกต่างกัน มีอิสระในการควบคุมการเรียนหรือเลือกรูปแบบการเรียนที่
เหมาะสมกับตนได้ โดยมีรายการ มีปุ่มควบคุมต่าง ๆ มีลักษณะการเรียนเนื้อหาแบบโยงใย หรือสื่อหลาย
มิติ (Hypermedia) หรือข้อความหลากหลาย (Hypertext) ให้ผู้เรียนมีอิสระในการสืบไปในบทเรียนด้วย
เวลาที่แตกต่างกัน มีอิสระในการเลือกเนื้อหา เลือกลาดับของการเรียน เลือกการฝึกปฏิบัติหรือเลือกการ
ทดสอบที่สอดคล้องกับระดับความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน หรือมีการออกแบบให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน ต้องผ่านขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกันเป็นต้น
3. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interaction)
ต้องมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับบทเรียนได้ มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์
ประหนึ่งระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบให้เอื้อต่อการเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กาหนด ซึ่งการอนุญาตให้ผู้เรียนเพียงแค่คลิกเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อย ๆทีละหน้า ไม่ถือ
ว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้
4. การให้ข้อมูลป้อนกลับทันที (Immediate Feedback)
ต้องให้ผลย้อนกลับโดยทันที CAI / ILP มีการให้ผลป้อนกลับทันที ซึ่งเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่ง
และให้ผู้เรียนได้ตรวจความเข้าใจของตน การให้ผลป้อนกลับมีได้หลายรูปแบบ เช่น การบอกว่า ถูก – ผิด
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การให้คาชม การขอให้ลองคิดดูใหม่ การให้คะแนน และการประเมินผลการทดสอบ ถ้าออกแบบกิจกรรม
เป็นเกม ผลป้อนกลับอาจเป็นการแพ้ - ชนะ ถ้ากิจกรรมเป็นการแก้ปัญหา ผลป้อนกลับอาจเป็นสภาพที่
ปัญหานั้นถูกคลี่คลาย ซึ่งทาให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในความสามารถของตน และเป็นแรงจูงใจภายในให้มี
ความกระตือรือร้นที่จะแก้ ปัญหาอื่น ๆอีก ก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

เป้าหมายของ CAI / ILP สาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกแบบในการนาเสนอการเรียนภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะทั้งสี่ด้าน
พร้อมทั้งมีภาพและเสียงประกอบ การเรียนโดยวิธีนี้ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด
ผ่านทางการฟังเสียงและการออกเสียงตาม พัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน นอกจากนี้บทเรียนยัง
นาเสนอภาพประกอบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของคาศัพท์หรือเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนผ่านทางการโต้ตอบ
ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เมื่อผู้เรียนเรียนจบหนึ่งเนื้อหาผู้เรียนต้องทา
แบบฝึกหัดเพื่อประเมินความเข้าใจ และบทเรียนจะให้ผลป้อนกลับเพื่อเฉลยคาตอบทันทีผ่านทางเสียงและ
ภาพทาให้ผู้เรียนตระหนักและรับรู้ผลเรียนจากจานวนแบบฝึกหัดที่ทาไปและเมื่อเรียนจบทั้งหลักสูตรผู้เรียน
สามารถทาข้อสอบเพื่อประเมิน ความสามารถของตัวผู้เรียนได้เองในทานองเดียวกันกับเมื่อทาแบบฝึกหัดแล้ว
ทราบผลการเรียนรู้ได้ทันที ผูเ้ รียนสามารถเรียนได้ด้วย ตนเอง ผู้เรียนจึงไม่ต้องกังวลกับเวลาในการเรียน ไม่
ต้องคอยอาจารย์ออกคาสั่งหรือรอเพื่อนรอบข้าง ผู้เรียนยังสามารถกาหนดเวลาเริ่มเรียนและเลิกเรียนได้เอง
นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ CLICK เข้าไปดูคาตอบหรือคาอธิบายจากบทเรียนได้โดยตรง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์การเรียนภาษาอังกฤษจากวิชาที่ดูน่า
เบื่อหน่ายให้หมดไป โดยจะนาเสนอบทเรียนและแบบฝึกหัดที่หลากหลายไม่ซ้าซ้อน เมื่อผู้เรียนทาแบบ ฝึกหัด
ถูก จะมีเสียงปรบมือพร้อมคาว่า CORRECT หรือ VERY GOOD ปรากฏบนหน้าจอ แต่เมื่อทาแบบฝึกหัดผิด
จะมีคาว่า TRY AGAIN ปรากฏบนหน้าจอ การเรียนแบบนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนผ่านทางสิ่งแปลก
ใหม่บนจอภาพ และช่วยแบ่งเบาภาระการสอนของอาจารย์ บทเรียนถูกออกแบบมาเพื่อช่วยอาจารย์ในการ
สาธิตเรื่องยากให้เข้าใจง่ายผ่านทาง จอภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ทาให้ช่วยลดเวลาในการสอนและ
การเตรียมการสอนของอาจารย์ ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าบทเรียนที่มีลักษณะเป็นโปรแกรมออกแบบมาให้
เหมาะกับผู้เรียนสามารถสอนเนื้อหาได้มากกว่าการสอนด้วยวิธีอื่น โดยใช้เวลาน้อยกว่า ทาให้ผู้สอนสามารถ
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงเนื้อหาและแบบฝึกหัดตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ยังช่วย
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ลดบทบาทของผู้สอนจากการเป็นผู้ป้อนความรู้ (FEEDER) มาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการเรียน
(FACILITATOR) ณัฐพงศ์ สมปินตา (2549)
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนาไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ทุกประเทศทั่วโลกกาลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสังคม
ความรู้ (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่จะต้อง
ให้ความสาคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม( Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการ
ใช้เงินทุนและแรงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในปัจจุบันนั้น จึงไม่สามารถสอนแบบบรรยายเพียง
อย่างเดียวโดยไม่ใช้สื่อการเรียนประกอบได้ อันเนื่องมาจากการพัฒนาของสภาพสังคมทาให้จุดประสงค์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนต้องกว้างไกล และกว้างขวางมากขึ้น ผู้เรียนต้องทาความเข้าใจกับเนื้อหาวิชาลึกซึ้งขึ้น การ
บรรยายและคาอธิบายจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นภาพ และได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงต้องหา
เครื่องมือมาเพื่อช่วยในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้ได้เห็นภาพ และทาความเข้าได้มากขึ้น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนภาษาอังกฤษก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่ช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เห็นภาพ สื่อความหมายได้ชัดเจน อีกทั้งยังสร้างความแปลกใหม่เร้าความสนใจแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ประสิทธิผลในการเรียนรู้มากกว่าสื่อการสอนที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้เป็น
โปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับผู้เรียนทุกระดับ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียน หยุดพัก เรียนต่อ หรือเรียนซ้าได้บ่อยครั้งตามความสะดวกตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
คน ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการสอน ทาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ที่มีเนื้อหา
เหมือนๆกัน ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างครูผู้สอนได้ ผู้เรียนไม่ต้องกลัว ในการเรียนภาษาอังกฤษ
ส่วนมากผู้เรียนจะไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกในส่วนของการออกเสียง การฝึกพูด การอ่าน การเขียนรวมถึงการ
อภิปรายในชั้นเรียน เพราะเนื่องจากว่าผู้เรียนเกรงว่าจะออกเสียงผิด หรือพูดสื่อสารที่ผิดโครงสร้างไวยากรณ์
จึงทาให้ผู้เรียนไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นหนึ่งในสื่อเทคโนโลยีที่ถูก
คัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิด การเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันCAI ได้
กลายเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายของวงการศึกษาไทย ด้วยคุณสมบัติพิเศษ
ของ CAI ที่มีข้อได้เปรียบมากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ ทาให้เป็นสื่อที่ตอบสนองการเรียนการสอนในรูปแบบเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง( Child Center)ได้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการที่สามารถ
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คิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาได้ CAIจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะ
เนื่องจากในโปรแกรมนั้นจะประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนาเสนอจะ
ประกอบไปด้วยตัวหนังสือ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี เสียงเพลงเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งยังลดความตึงเครียดของผู้เรียนลงได้ อีกทั้งผู้เรียนสามารถทราบผลการเรียนของตนเองทันทีด้วย
ข้อมูลย้อนกลับ( Feedback) และยังมีการจัดลาดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละคนด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก็สามารถฝึกและเรียนรู้จาก
โปรแกมนี้ได้ตามความสามารถของตนเองโดยไม่มีขีดจากัด ผู้เรียนจะรู้สึกอยากเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาความรู้
ทางด้านภาษาของตนเองนอกเหนือจากความรู้ในตาราที่เรียนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
จากเหตุผลและข้อดีหลาย ๆ ด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนภาษาอังกฤษที่นักการ
ศึกษาหลายท่านได้ศึกษาและกล่าวไว้ สรุปได้ว่าในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยุคปัจจุบัน วิธีการ
สอนที่น่าสนใจ เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาเร็จใน
การเรียนรู้ รวมทั้งเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนวิธีหนึ่งก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของบุคคล เพราะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนควรจะได้นาวิธีการดังกล่าวมาใช้ประกอบการเรียนการ
สอน

ผลความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนภาษาอังกฤษ
การเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการที่จะศึกษา
มากยิ่งขึ้น สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ยืนยันว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI นั้น สามารถช่วยเพิ่มทักษะ และเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียน รวมทั้งการสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนอีกด้วย ซึ่ง
นักวิชาการและนักการศึกษาได้ศึกษาวิจัยไว้หลายลักษณะ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียน
ด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนด้วยวิธีปกติ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน อัญชริกา จันจุฬา และคณะ (2553 : 354) ได้ทาการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจใน
การเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคาศัพท์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นหลังจากที่ทาการทดลอง นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีความพึงพอใจ ความรู้สึกชอบ ดีใจ มีความสุขต่อ
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การเรียนในรายวิชานี้ ซึ่งจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วย สาหรับผู้สอนเอง คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
จะช่วยลดภาระในการสอน การฝึกปฏิบัติ (Drill) การฝึกหัด (Practice) ของผู้เรียนแต่ละคนและยังได้ทราบ
ความก้าวหน้าของนักเรียนได้โดยง่าย ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในด้าน
ต่างๆดังนี้คือ 1) บทเรียนสามารถตอบสนองต่อระดับความสามารถในการเรียนของผู้เรียน 2) สามารถนา
กลวิธีการเดาความหมายคาศัพท์จากบริบทไปใช้จริงต่อไป 3) มีการอธิบายเนื้อหาและให้ตัวอย่างประกอบที่
ชัดเจน 4) รูปแบบอักษรมีความเหมาะสม และมีความสะดวกในการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของบทเรียนและการ
ย้อนกลับไปเมนูหลัก
นอกจากนี้ อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา (2551 : 34) ได้ทาการใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยมีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครื่องมือซึ่งผลแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
มีการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนการสอนและมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เนื่องจากว่าผู้เรียนได้รับการกระตุ้นความสนใจ ทาให้
ผู้เรียนสามารถจาได้ง่ายและได้นาน สามารถตอบสนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล และไม่
มีข้อกาหนดในเรื่องเวลา และสถานที่เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความพอใจของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนทุก
คนเรียนตามทัน
พรพิมล ริยาย และธนางกูร ขาศรี (2555) ได้ทาการศึกษาศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในการช่วยสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และเพื่อเปรียบ
เทียลทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรยนการสอนโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผลการศึกษาพบว่า ระดับเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ในการช่วยสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับการมีผลต่อการตัดสินใจอยู่
ในระดับเป็นกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนักศึกษามีทักษะด้าน
การฟังภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ส่วนทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้าน
การพูดอย่างคล่องแคล่ว ด้านการพูดถูกตามหลักไวยากรณ์
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI คือ การนาคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ
สร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ผู้เรียนนาไปเรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ในโปรแกรม
ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนาเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการ
เรียนให้ทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียน และยังมีการจัดลาดับวิธีการสอนหรือกิจกรรม
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ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราใช้ ILP ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มี
ความสาคัญมากต่อทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลก ไร้พรมแดน (GLOBALIZATION) การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
ทางบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของการเรียนการสอนจากการนั่งเรียนภาษาใน
ห้องเรียนโดยมีอาจารย์เป็นผู้สอนและนักเรียนเป็นผู้เรียน การเรียนระบบนี้เป็นการเรียนที่นักศึกษารุ่นเก่า
คุ้นเคยซึ่งอาจก่อให้เกิด ปัญหาอาทิ จานวนนักเรียนในแต่ละชั้นมีมากเกินไปทาให้ผู้สอนไม่สามารถดูแลได้
ทั่วถึง อาจารย์สอนเร็วหรือสอนข้ามบางเนื้อหาที่มีความสาคัญ หรือปัญหาที่พบจากพฤติกรรมของนักเรียนไทย
คือเมื่อเกิดคาถามหรือข้อสงสัยในรายวิชานักศึกษากลับไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอน แต่การเรียนผ่านทาง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ และทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาได้สะดวกยิ่งขึ้นและ
ผู้เรียนส่วนมากก็มีความพึงพอใจในการที่จะใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละ
รายวิชาด้วยเช่นกัน ผู้เรียนจะมีแรงจูงใจในการที่จะใฝ่หาความรู้และดึงดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิคการ
นาเสนอด้วยกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง ซึ่ง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรียนมีความยืดหยุ่น สามารถเรียนซ้าได้ตามที่ต้องการ อีกทั้งยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองต้องควบคุมการเรียนด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหา และฝึกคิดอย่าง
มีเหตุผล และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
สรุป
การเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาให้
ผู้เรียนมีความเป็นตัวของตัวเอง ช่วยให้มีความสบายใจ ไม่กังวลใจในกรณีที่ต้องตอบคาถามแล้วผิดเพราะเมื่อ
ตอบผิดก็ไม่ต้องอายเพื่อน ไม่รู้สึกคับข้องใจเรื่องการถูกตาหนิจากครูผู้สอน และเมื่อจบบทเรียนแล้วก็สามารถ
ทบทวนในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจได้อีก ในด้านความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และความคิดเห็น
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีความสนุกสนาน
ในการเรียน เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ตลอดจนมีการให้ขวัญกาลังใจผู้เรียน ซึ่งทาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญคือความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความพึงพอใจในการ
เรียน ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น พยายามที่จะเรียนรู้และศึกษาเนื้อหาที่นาเสนอ ซึ่งนาไปสู่
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถือว่าเป็นสื่อในการ
เรียนรู้ที่สาคัญไม่เพียงแต่ทางด้านภาษาอังกฤษเท่านั้น ทุกรายวิชาสามารถนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
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จากการศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยการสังเกต ประเมินผลการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน สามารถสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ กอปรกับผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลา หรือสถานที่ มีอิสระในการเรียนรู้ มีความสุขในการเรียน สร้างแรงจูงใจใน
การเรียน จึงควรที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในทุกระดับ
การศึกษา
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