ศิลปศาสตร์ ปริทัศน์ ปี ที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552
เปรียบเทียบความเหมือนและต่ างของบทบาทแม่ ในภาพลักษณ์ ของโสเภณี จาก
นวนิยายจีน เรื่อง “ จันทร์ เสี้ยว” กับนวนิยายไทย เรื่อง “หญิงคนชั่ว”
ภัทรี เอิบอิม่ ฤทธิ 张金娇

บทคัดย่อ
โสเภณี เป็ นปั ญหาทางสังคมที่สาคัญของทุกประเทศมาช้านานแล้ว ปั ญหานี้ยากที่จะจัดการแก้ไขป้ องกันล่วงหน้า
และยากที่จะกาจัดให้หมดสิ้นอย่างจริ งจังลงไปได้ ในสภาวการณ์ของโลกมนุษย์เรานั้นเรื่ องราวเกี่ยวกับโสเภณี ไม่เพียงแต่
จะเกิดขึ้นเฉพาะ ในโลกของความเป็ นจริ งของมนุษย์เราเท่านั้น แต่ยงั เกิดขึ้นกับโลกทางวรรณกรรมอีกด้วย ดังนั้นเราอาจ
พูดได้วา่ ศิลปะทางวรรณคดีสะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาต่างๆทางสังคม ฉะนั้นปรากฏการณ์ของสภาพความเป็ นจริ งของมนุษย์
นี้เอง ได้ส่งผลและสร้างสรรค์ผลงานด้านการประพันธ์ที่มีค่าออกมาเป็ นจานวนมาก ที่ทาให้ศิลปะวรรณคดีแขนงนี้เกิด
ความก้าวหน้ายิง่ ขึ้นสื บไป
ผลงานทางด้านวรรณกรรมของประเทศจีนและประเทศไทยทั้งสองประเทศนี้ ตาสงก็มีการพรรณนาถึง
ปรากฏการณ์ของโสเภณี ดว้ ยกันทั้งสิ้น เป็ นต้นว่า ผลงานเรื่ องจันทร์เสี้ ยวของเหลาเส่อซึ่งเป็ นนักประพันธ์ชาวจีน และ
ผลงานเรื่ องหญิงคนชัว่ ของ ก.สุรางคนางค์ ซึ่งเป็ นนักประพันธ์ชาวไทย เหลาเส่อ และ ก.สุรางคนางค์ ต่างก็เป็ นนักประพันธ์
ชาวจีนและชาวไทยที่มีชื่อเสี ยงตามประวัติศาสตร์ทางวรรณคดีเป็ นอย่างยิง่ ทางด้านประวัติศาสตร์ทางวรรณกรรม
ภายในประเทศนั้นเขาทั้งสองต่างก็มีความคิดที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ส่งผลสาคัญต่อการพัฒนาวรรณกรรมของโลกอีก
ทั้งยังผลักดันศิลปะทางวรรณคดีให้มีความเจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น

*นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องจากผลงานเรื่ องจันทร์เสี้ ยวของเหลาเส่อและเรื่ องหญิงคนชัว่ ของ ก.สุรางคนางค์น้ นั ตัวเอกในผลงาน
นวนิยายทั้งสองเรื่ องต่างก็เป็ นโสเภณี ดังนั้นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบถึงผลงานการประพันธ์ดงั กล่าว ที่ใช้โสเภณี เป็ นแก่น
ของเรื่ องของนักประพันธ์ท้ งั สองท่านนี้ พบว่าผลงานการประพันธ์ในด้านเนื้อหานั้น ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันมาก
เป็ นต้นว่า สาเหตุของการเป็ นโสเภณี น้ นั ล้วนแล้วแต่มิใช่เป็ นการสมัครใจยินยอม หากแต่เป็ นเป็ นผลอันสื บเนื่องมาจาก
สภาวการณ์ที่ถูกบังคับ ในขณะเดียวกันนักประพันธ์ท้ งั สองท่านนี้ยงั รังสรรค์บทบาทของผูเ้ ป็ นแม่ไว้อย่างแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง สิ่ งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมในยุคสมัยนั้นๆ รวมถึงชีวติ และความเป็ นอยูข่ องโสเภณี
ตลอดจนทัศนคติของบุคคลที่มีตอ่ อาชีพโสเภณี ช้ นั ต่า
คาสาคัญ : จันทร์เสี้ ยว หญิงคนชัว่ ภาพลักษณ์โสเภณี บทบาทแม่ วิเคราะห์ความเหมือนและต่าง

การเปรียบเทียบวัฒนธรรมการเขียนเรื่องสั้นของซือหม่ ากงและเจิงซิน
ภัทรธิดา โลหะวิจติ รานนท์

บทคัดย่อ
วรรณกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยส่วนใหญ่เน้นบอกเล่าเรื่ องราวการดาเนินชีวติ ของชาวจีนโพ้นทะเลใน
ประเทศไทย นักเขียนมักใช้ภาษาจีนในการสร้างผลงานของตนเอง วรรณกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นนับเป็ น
วรรณกรรมระดับโลกแขนงหนึ่งและถือเป็ นส่วนประกอบของวรรณกรรมไทย ซือหม่ากงและเจิงซินทั้งสองท่านต่างเป็ น
นักเขียนที่กาเนิดในประเทศไทย งานเขียนของทั้งสองมีชื่อเสี ยงโด่งดังทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หากว่าทั้งสอง
ท่านต่างก็มีความแตกต่างในงานเขียนของตนเองแม้วา่ แนวการใช้ภาษาของทั้งสองต่างมีจุดเด่นของตนเองแต่งานเขียนของ
ทั้งสองล้วนเกี่ยวข้องผูกพันกับวัฒนธรรมจีนอย่ารงเห็นได้ชดั
คาสาคัญ : ซือหม่ากง เจิงซิน เรื่ องสั้น สาระสาคัญของวัฒนธรรม, แนวการใช้ภาษา, วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
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วิจารณ์ “ความทรงจาเมืองสามเมือง” ในจิตนาการของหวางอันอี้
จิตตา นวลคา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าฉบับนี้ได้ศึกษานวนิยายสี่ เรื่ องเกี่ยวกับสังคมเมืองสามเมืองในจินตนาการของหวางอันอี้ ได้แก่
นวนิยายเรื่ อง “ความรักและอารมณ์ของฮ่องกง” “ความเจ็บปวดจากคาบมหาสมุทร” “เพลงคับแค้นใจเรื่ องยาว” และ
“ความทะเยอทะยานทัว่ สารทิศ” สังคมเมืองสามเมืองที่สาคัญคือสังคมเมืองเซี่ยงไฮ้ สังคมเมืองฮ่องกง และสังคมเมือง
สิ งคโปร์ ผ่านประวัติศาสตร์วรรณคดีของสังคมเมืองสามเมือง ได้แก่ สังคมเมืองฮ่องกง ฮ่องกงและ สิ งคโปร์ ตามความ
เข้าใจของหวางอันอี้ ผูเ้ ขียนได้เขียนผ่านความเข้าใจและซาบซึ้งใจมาเป็ นจินตนาการประวัติศาสตร์ของสังคมเมืองสามเมือง
ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งและได้เลือกมุมมองนี้มาศึกษาพิจารณาสองด้าน ดังนี้
ด้านหนึ่ง ศึกษาถึงคุณค่าทางวรรณคดี นวนิยายของหวางอันอี้ การแผ่ขยายขั้นตอนของนวนิยายองค์ประกอบ
ความรู ้สึกของลักษณะการเขียน ท่าทางที่อวดดี ความกล้าหาญ พรสวรรค์ เขียนขึ้นเป็ นรู ปร่ างของบุคคลล้วนมีสภาพ
เหตุการณ์และช่องว่างของสังคมเมืองขึ้นและและยังคงดารงอยูอ่ ย่างกว้างใหญ่ไพศาล ประวัติศาสตร์ของสังคมเมืองและ
จินตนาการ ได้สร้างสรรค์อปุ นิสยั ของแต่ละบุคคล แผ่ขยายผ่านการเขียนแล่นสาบัดสานวนในการบรรยายเรื่ องราวต่างๆ
อีกด้านหนึ่งวรรณคดียงั แยกไม่ออกจากความเป็ นจริ งอย่างไรก็ตามประกฎการณ์ทางด้านวรรณคดีลว้ นทาให้เกิด
คุณค่าและความหมายที่จะต้องสอดคล้องกับกับสภาพการณ์ความเป็ นจรองที่หลักเลี่ยงไม่พน้ อย่างแน่นอน หวางอันอี้
พรรณนาเกี่ยวกับเมืองสามเมือง ไม่วา่ จะเป็ นความเศร้าโศก ความปี ติยนิ ดี หรื อความกลัดกลุม้ ใจ ล้วนให้ความสว่างทาง
ปั ญญาและประวัติศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งและทาให้ได้นากลับมาคิดทบทวนในลักษณะทาง
ประวัติศาสตร์ ทาให้เราได้เข้าใจในทุกแง่มุมถึงการดารงชีวติ ในทุกๆด้านที่สามารถเลือกได้หรื อมิอาจเลือกได้จาก
สังคมเมือง ความเพ้อฝันกัลป์ สภาพที่ปรากฏเป็ นจรองของสังคมเมือง ความลาบากเหนื่อยยากที่อยูเ่ บื้องหลังของความ
โอ่อ่าหรู หราแต่เพียงเปลือกนอกเสนอให้เรายังคงได้เห็นถึงสภาพที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งในปั จจุบนั
หวางอันอี้เขียนถึงเมืองสามเมืองไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ค่อยๆก้าวไปที่ละก้าวทีละก้าวเท่านั้น แต่กลับเป็ นการเขียน
โดยผ่านวิธีการ จัดเอาช่องว่างของสังคมเมืองนามารวบรวมใหม่ จัดทาเป็ นการสร้างและปฏิรูปสังคมเมืองเสี ยใหม่ ไม่
อ้างอิงตามสภาพการณ์ที่เป็ นมา แต่กลับอ้างอิงเอาตามสภาพการณ์ความรู ้สึกรับผิดชอบของตนเองมาเขียน ผูน้ าเขียนเอา
ช่องว่างของสังคมเมืองมาเขียนและจัดทาใหม่ ทาให้ผลิตเป็ นบรรยากาศด้านวรรณกรรมที่แตกต่างกัน สังคมเมืองเซี่ยงไฮ้ไม่
เป็ นเพียงแต่เป็ นค่ายกักกันความเลวร้ายที่ทาการค้าขายเพื่อหวังให้ได้มาซึ่งเงินตราเท่านั้น แต่ยงั ต้องพึ่งจิตใจที่มีมโนธรรม
จากสังคมของการทางานอีกด้วย สังคมเมืองสิ งคโปร์ในงานเขียนของนักเขียนแล้ว มิใช่เป็ นเมืองแห่งสวนดอกไม้ในจิตนา
การของหวางอันอี้น้ นั กลับเป็ นเมืองแห่งหลุมฝังศพที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย ยังเป็ นทะเลที่เต็มไปด้วยซากศพของปลาวาฬ ทะเล
ในสิ งคโปร์ก็เช่นกันเต็มไปด้วยซากกระดูกอันนับไม่ถว้ น หมู่เกาะในมหาสมุทรแห่งนี้นบั ว่าเป็ นหลุมฝังศพที่ใหญ่มากตาม
จินตนาการของหวางอันอี้ สังคมเมืองเซี่ยงไฮ้ในผลงานเขียนของนักเขียนมีมากมายหลากหลาย ที่หวนระลึกถึงเรื่ องในอดีต
ที่ผา่ นมาของสังคมเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความรู ้สึกที่ปวดร้าวใจ สังคมเมืองเซี่ยงไฮ้สมัยใหม่

คือสังคมเยงไฮ้ร่วมสมัยที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ในนั้นยังเปรี ยบเสมือนน้ าแข็งที่เย็นยะเยือกดังชั้นของน้ าแข็งในตูเ้ ย็นราว
กระนั้น
ช่วงระยะเวลาการเจริ ญเติบโตไปอย่างรวดเร็ วของสังคมเมืองในประเทศจีน หนังสื อวรรณกรรมเกี่ยวกับเมืองใน
ยุคสมัยใหม่กลายเป็ นอาณาจักรของการศึกษาวิจยั ของการเปรี ยบเทียบที่มีชีวติ ชีวา มีนกั วิชาการไม่นอ้ ยที่วเิ คราะห์แยกแยะ
ได้อย่างลึกซึ้ง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้พ้นื ฐานนี้ดาเนินการเขียนวิเคราะห์แยกแยะนวนิยายตามจินตนาการเกี่ยวกับสังคมเมือง
สามเมืองของหวางอันอี้ผา่ นการวิเคราะห์แยกแยะอย่างสร้างสรรค์และเปิ ดแสดงให้ทราบถึงทฤษฎีและคุณค่าทางวรรณคดี
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการวิเคราะห์และวินิจฉัยแยกแยะของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสามารถเปิ ดมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง
ของนักอ่านวรรณกรรมที่แตกต่างกันไปได้อีกด้วย
คาสาคัญ : เมืองในจินตนาการ นวนิยาความทรงจาสามเมือง หนังสื อเกี่ยวกับเมือง สภาพความเป็ นจริ งของเมือง หวางอันอี้
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การเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง “บ้ าน” ของปาจิณกับเรื่อง “แลไปข้างหน้ า”
ของศรีบูรพา
นิศาชล เมธาชยานันท์ 李丽玲

บทคัดย่อ
ตั้งแต่สมัยโบราณกาลมา จีน-ไทย สองประเทศมีประวิติศาสตร์การติดต่อไปมาหาสู่กนั อย่างฉันท์มิตรมายาวนาน
ด้วยความสัมพันธ์และความรู ้สึกอย่างฉันท์มิตรของประชาชนทั้งสองประเทศที่สืบทอดกันมานั้นนับวันก็ยงิ่ แน่นแฟ้ นขึ้น
ในด้านของวรรณกรรมนั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ นิยายโบราณของจีนได้เผยแพร่ มายังประเทศไทยโดยการแปลเป็ นภาษาไทย
ปั จจุบนั นิยายไทยจานวนไม่นอ้ ยเช่นกันที่ได้แปลเป็ นภาษาจีนและได้รับการชื่นชมคุณค่าของผลงาน ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม
การแลกเปลี่ยนและการศึกษาเปรี ยบเทียบด้านวรรณกรรมไทย-จีนนั้นยังถือว่ามีจานวนไม่มาก ซึ่งเป็ นหัวข้อที่ยงั สามารถ
ศึกษาค้นคว้าได้อีกมากมาย
บทความวิจยั นี้ได้อธิบายถึงการศึกษาข้อแตกต่างและเปรี ยบเทียบสภาพของสังคมหรื อประเทศและ
โครงสร้างวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของชาวไทยและชาวจีน โดยศึกษาจากวรรณกรรมเรื่ อง “บ้าน” ของปาจิณกับเรื่ อง “แล
ไปข้างหน้า” ของศรี บูรพา
คาสาคัญ : นิยายไทย-จีน การศึกษาเปรี ยบเทียบ ปาจิณ ศรี บูรพา

การศึกษาวิจยั แนวความคิดและผลงานการประพันธ์ ของศาสตราจารย์
พลตรีหม่ อมราชวงศ์ คกึ ฤทธิ์ ปราโมช นักประพันธ์ ไทยผู้มีเชื้อสายจีน
ประวิทย์ รัตนเจิดศิริ

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวความคิดและผลงานการประพันธ์ของศาสตราจารย์ พลตรี หม่อม
ราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นักประพันธ์ไทยผูม้ ีเชื้อสายจีน ที่มีจุดเด่น เช่น อุดมการณ์ดา้ นการเมืองการปกครอง อุดมการณ์
ด้านเศรษฐกิจ แนวความคิดด้านสังคมและการอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยจากผลงานการประพันธ์นวนิยายต่างๆเพื่อสะท้องถึง
อุดมการณ์และผลงานการประพันธ์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยและต่างประเทศ
การวิจยั นี้ได้ใช้ทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์เปลี่ยนเป็ น
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และทฤษฎีทางสังคมจากระบบศักดินาเปลี่ยนเป็ นระบบทุนนิยม
เพื่อเป็ นแบบอย่างการศึกษาวิจยั ที่ดีที่สุด โดยแยกประเภทและสรุ ปหัวข้อด้วยเหตุผลทั้งแนวความคิดและผลงานการ
ประพันธ์นามาวิเคราะห์ตรงตามความจริ งมากที่สุดเป็ นภาพสะท้อนของผูป้ ระพันธ์ในด้านความงามรู ้ความสามารถที่นามา
เปรี ยบเทียบแนวคิดในผลงานการประพันธ์
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึงศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นักประพันธ์ผมู ้ ีเชื้อสายจีนเขียน
วรรณกรรมที่โดดเด่นมีคุณค่า เป็ นนักการเมืองระดับผูน้ าประเทศ นักเศรษฐศาสตร์และศิลปิ นแห่งชาติได้เป็ นแบบอย่างที่ดี
ต่อชนรุ่ นหลัง
จากข้อมูลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ถือเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจนั งานประพันธ์ของศาสตราจารย์ พลตรี หม่อม
ราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ด้านภาษาจีนในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ : อุดมการณ์ ผลงานการประพันธ์ เบื้องกลังครอบครัว การเมืองและวัฒนธรรม ความศรัทธาของสังคม
_______________________________________________________________________________________________
*นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

วิเคราะห์ ภาพลักษณ์ ภายใต้ ปลายปากกาของเจิงซิน
พินทิพย์ จึงจาเริญกิจ 庄秀琴

บทคัดย่อ
ภาลักษณ์ของสตรี ภายใต้ปลายปากกาของเจิงซินมีท้ งั สตรี ที่อนุรักษ์วฒั นธรรมและสตรี สมัยใหม่ซ่ ึงมีจุดเหมือนคือ การ
ดารงชีวติ ในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของวิถีชีวติ
ประสบการณ์และแนวคิดของสตรี เหล่านั้น

___________________________________________________________________________
*นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

การศึกษาเกีย่ วกับโศกนาฏกรรมของเฉาอวี่
มาลี กิตติวรเวช 周丽

บทคัดย่อ
เฉาอวีเ่ ป็ นนักเขียนบทละครในศตวรรษที่ 20 ที่มีชื่อเสี ยงของจีน งานประพันธ์ของเฉาอวีไ่ ด้รับอิทธิพลทางด้าน
ศิลปะการเขียนและแนวคิดของนักประพันธ์ชาวจีนและชาวต่างประเทศมากมายโดยหล่อหลอมเข้าเป็ นหนึ่งเดียว ผลงาน
การประพันธ์ของเฉาอวีเ่ ป็ นการผสมผสานวัฒนธรรมจีนเข้ากับปมเนื้อหาแห่งพลังศรัทธาดั้งเดิมและความเชื่อในพระเยซู
คริ สต์ถ่ายทอดและสร้างสรรค์เป็ นผลงานโศกนาฏกรรมแห่งชีวติ โสกนาฏกรรมที่ปรากฏในบุคลิกตัวละคร โศกนาฏกรรม
ในการดารงตนโศกนาฏกรรมแห่งสังคมที่ที่โคจรภายใต้ผนื โลกแห่งโศกนาฏกรรมอันซับซ้อนและหลากหลาย ผลงานการ
ประพันธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงทัศนะของนักเขียนที่มีต่อการดารงตนของมนุษย์ชาติ ที่ถ่ายทอดเป็ นรู ปธรรมมีภาพลักษณ์
ความแท้จริ งของสังคม เป็ นลักษณะงานประพันธ์ที่แปรโฉมจากรู ปแบบการประพันธ์ประเภทโศกนาฏกรรมดั้งเดิมของจีน
ให้มีเอกลักษณ์พิเศษในอีกรู ปแบบหนึ่งจนได้มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่างมาก
คาสาคัญ : บทละครของเฉาอวี่ โศกนาฏกรรม ความเข้าใจที่มีมาตั้งแต่เดิม รู ปแบบ

___________________________________________________________________________
*นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

การเปรียบเทียบการประพันธ์ นวนิยายเรื่อง จินสั่วจี้ (บันทึกตรวนทอง)
กับเรื่องข้ างหลังภาพ
ศนิชา ทัศสว่ างคุณ 郑睿

บทคัดย่อ
นักเขียนแต่ละคนและลักษณะนิสยั ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง ฉาวชีเฉี่ ยวตัวละครในเรื่ อง “บันทึกตรวนทอง”
(จินสัว่ จี้) ของจางอ้ายต่างมีแนวความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสตรี ที่แตกต่างกันไป ผลงานในการพรรณนาภาพลักษณ์
แนวโศกนาฏกรรมจานวนไม่นอ้ ยที่ประสบความสาเร็ จนั้นมักจะสร้างความประทับใจให้แก่ผอู ้ ่านและเปิ ดโปงสภาพสังคม
ด้านโศกนาฏกรรม แนวคิดด้านจริ ยธรรม ฐานะทางสังคมลิงซึ่งเป็ นนักเขียนวรรณกรรมจีนสมัยใหม่กบั กีรติตวั ละครใน
เรื่ อง “ข้างหลังภาพ” ซึ่งเป็ นผลงานชิ้นแรกของศรี บูรพา ผูว้ างรากฐานงานวรรณกรรมสมัยใหม่ของไทย ต่างได้สร้างภาพ
โศกนาฏกรรมของสตรี ในผลงานเขียนไว้แตกต่างกัน
บทวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์ความเหมือนและข้อเด่นของภาพลักษณ์สตรี ในนวนิยายสองเรื่ องดังกล่าว โดยหยิบยก
ภาพลักษณ์ทางวรรณคดีของสตรี จากผลงาน เผลให้เห็นถึงโศกนาฏกรรมของตัวละครทั้งสองที่สะท้องแนวคิด จริ ยธรรม
คตินิยม ศีลธรรมจรรยาทางชนชั้น และพร้อมวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะเด่นทางวรรณกรรม และพรรณนา
ภาพลักษณ์สตรี ที่ประสบโศกนาฏกรรมในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมจีน ภายใต้วฒั นธรรมที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : มุมมองการประพันธ์ มุมมองการเล่าเรื่ อง ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กลวิธีการประพันธ์
_________________________________________________________________________________________________
*นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

มองวิวฒ
ั นาการสังคมไทยจากนวนิยาย เรื่อง “สี่แผ่นดิน”
ศุลพี ร มกรานุรักษ์ 莫圣镁

บทคัดย่อ
นวนิยายเรื่ อง “สี่ แผ่นดิน” เป็ นผลงานยอดเยีย่ มของพลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ผูเ้ ขียนได้จินตนาการ
ตัวละครให้มีบุคลิกลักษณะและบทบาทที่แตกต่างกันไป เพื่อสะท้อน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และชีวติ ความ
เป็ นอยูข่ องคนในสังคมไทย ตลอดจนเบื้องกลังการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองไทยเมื่อครั้งถูก
อิทธิพลชาวตะวันตกแผ่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5 ) จนถึงสิ้น
สมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล ( รัชกาลที่ 8 ) โดยการนาเอาวิถีชีวติ และชะตากรรมของตัวละคร
เอก “แม่พลอย” เป็ นตัวนาของนวนิยายไปสูเ้ หตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสี่ แผ่นดิน
ด้วยคุณประโยชน์ของนวนิยายเรื่ อง “สี่ แผ่นดิน” ที่มีต่อสังคมไทยซึ่งเป็ นแบบอย่างวรรณกรรมอันทรงมีคุณค่า
ทางปั ญญา ซึ่งให้ท้ งั ความบันเทิงและความรู ้เกี่ยวกับสังคมและประวัติศาสตร์ไทยในภาพการล่มสลายของสังคมระบอบ
ศักดินา และการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ รวมทั้งการพัฒนาไปสูร้ ะบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
จากการวิเคราะห์นวนิยายเรื่ อง “สี่ แผ่นดิน” เห็นได้วา่ ความสาเร็ จอันยิง่ ใหญ่ของผูป้ ระพันธ์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์
ปราโมช อยูท่ ี่การใช้ศิลปะในการสร้างตัวละครให้มีบทบาทเข้มข้น สามารถสะท้อนภาพต่างๆได้อย่างชัดเจน
เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้ เป็ นเรื่ องที่ประวัติศาสตร์ตอ้ งจารึ กไว้ เพื่อเป็ นสิ่ งที่อนุชนรุ่ นต่อมาได้
ทราบ แต่สิ่งที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้จารึ กไว้ก็คือ รายละเอียดเกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยูต่ ลอดจนความคิดเห็นของคนที่ตอ้ ง
ประสบกับเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เพราะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแห่งชีวติ ย่อมเป็ นมูลฐานของความคิดเห็น
และทาให้บุคคลเกิดปฏิกิริยาแตกต่างกันไป ในเมื่อเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงไดๆ มากระทบตัวเราก็จะสามารถเข้าใจ
และแยกแยะได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูเ้ ขียนจึงมีเจตนาที่จะให้นวนิยายเรื่ อง “สี่ แผ่นดิน” เป็ นที่รวบรวมรายละเอียดเบื้องต้น
หลังประวัติศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ไว้อีกด้านหนึ่ง
ถ้าจะเปรี ยบเหตุการณ์สาคัญๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นลายโครงบนผืนผ้าลายไทยแล้ว ผูป้ ระพันธ์มีเจตนาให้หนังสื อเรื่ อง
“สี่ แผ่นดิน” เป็ นลายประกอบเพือ่ จะได้ทาผ้าลายผืนนั้นให้มีลวดลายเต็มขึ้น และวิจิตรพิสดารยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: การดารงชีวติ ในพระราชวัง ครอบครัวผูด้ ี วิวฒั นาการประวัติศาสตร์ ชะตาชีวติ
_________________________________________________________________________________________________
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กลิน่ อายวัฒนธรรมท้ องถิน่ ในบทร้ อยแก้ว ของซือหม่ ากง
สรากร สุ ขไทย 黄文强

บทคัดย่อ
งานประพันธ์ของซือหม่ากงที่โดดเด่นมี 3 ด้านคือ บทวรรณกรรมร้อยแก้ว บทปกิณกะ และนวนิยาย ผูท้ ี่ศึกษา
ผลงานร้อยแก้งของซือหม่ากงต่างก็มีความเห็นว่าแม้วา่ ซือหม่ากงได้ประพันธ์ผลงานไว้หลากหลายด้านก็ตามผลงานด้านที่
ทาให้ซือหม่ากงโดดเด่นอยูใ่ นตาแหน่งสาคัญของทาเนียบนักประพันธ์จีนในไทยนั้นก็คือผลงานการประพันธ์ดา้ นบทร้อย
แก้วผลงานรวมเล่มบทประพันธ์ร้อยแก้วของซือหม่ากงไก้แก่ <<ชิงเฟิ งชุยไจ้เหมยเจียงซ่าง>> และ <<จิ้นไจ้ปู้เหยียนจง>>
หลังจากนั้นก็ได้ตีพิมพ์บทร้อยแก้งอีกสองเล่ม คือ << หมิงเยวีย่ สุ่ยจงไหล>> และ <<ซือหม่ากงซ่านเหวินเสวีย่ น>> บท
ประพันธ์ร้อยแก้วที่กล่าวมานี้คลอบคลุมถึงผลงานการประพันธ์บทร้อแก้วของซือหม่ากงทั้งหมดก็วา่ ได้ ด้วยผลงานร้อย
แก้วที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่นเป็ นพิเศษซึ่งปรากฏอยูใ่ นหัวข้อเรื่ องในการประพันธ์บทร้อยแก้วนั้นล้วนมีกลิ่น
อายของความอาลัยคิดถึงต่อบ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศจีน อีกทั้งมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น ( ไทยและจีน) ที่แฝงอยู่
ในบทประพันธ์อีกด้วย
คาสาคัญ : ซือหม่ากง วรรณกรรมชาวจีนโพ้นทะเล วัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะตัว
_________________________________________________________________________________________________
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การอนุรักษ์ และสืบทอดโขนสดเด็ก ( ศิลปะแบบลูกผสม ) กับแนวคิด
ในการต่ อต้ านยาเสพติด โดย ครูวกิ ฉิมพลี แห่ งเมืองปากนา้
จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล

บทคัดย่อ
โขนสด เป็ นศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลก โดยเป็ นศิลปะการแสดงที่ผสมผสานและประยุกต์มา
จากศิลปะการแสดงราชสานักที่มีมานานและศิลปะการแสดงท้องถิ่นหลายประเภท ได้แก่โขนหนังตะลุง ลิเกและละคร
ชาตรี จนมีลกั ษณะเฉพาะที่น่าสนใจ ในปั จจุบนั โขนสดเด็กของครู วกิ ฉิ มพลีเป็ นโขนสดที่แสดงโดยเด็กๆ ทั้งหมดในชุมชน
ที่มีอายุ 4-12 ปี โดยมีเป้ าหมายเพื่อเป็ นการสื บสานศิลปวัฒนธรรมไทย และร่ วมกันต่อต้านยาเสพติดไม่ให้แพร่ ระบาดเข้า
ไปในกลุ่มชุมชน จัดเป็ นการผสมผสานแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถิ่น ซึ่งเป็ นแนวคิดทางวัฒนธรรมกับ
แนวคิดการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็ นแนวคิดด้านการพัฒนาสังคม ต่อมาแนวทางดังกล่าวได้แพร่ ขยายไปในโรงเรี ยน และ
หน่อยงานในท้องถิ่นต่างๆก็ให้การสนับสนุน จัดตั้งเป็ นศูนย์ฝึกหัดโขนสดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่อต้านยา
เสพติด
คาสาคัญ : โขนสด โขน หนังตะลุง ลิเก ละครชาตรี
________________________________________________________________________________________________
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ก่อนจะมาเป็ นโขนสด
รู ปแบบศิลปะการแสดงของไทย แบ่งได้ 2 ระดับคือ ศิลปะการแสดงระดับท้องถิ่นหรื อของชาวบ้านทัว่ ไป เช่น
โขนสด ลิเก เพลงอีแซว ลาตัด หมอลา และศิลปะการแสดงของราชสานัก ได้แก่ ศิลปะการแสดงที่อยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หรื อพระอุปถัมภ์ของพระบรมวงศ์ ซึ่งจะมีนาฏศิลป์ ประเภท โขน ละครใน เป็ นต้น
โขน จัดเป็ นศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่มีความวิจิตรงดงามเป็ นอย่างมาก จัดเป็ นวัฒนธรรมในราชสานักที่มี
วิวฒั นาการมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบนั มีรูปแบบและวิธีการแสดงเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ยงั คงเอกลักษณ์
ของโขนไว้ได้ ทั้งนี้ การแสดงโขนนิยมแสดงเรื่ องรามเกียรติ์ ขณะที่การแสดงโขนสดเป็ นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เกิดขึ้น
มาภายหลัง การแสดงโขนสดนั้น กรมศิลปากรไม่จดั อยูใ่ นประเภทของโขน แต่เป็ นการแสดงที่ผสมผสานทางวัฒนธรรม
และปรับเปลี่ยนมาจากการแสดงโขนให้เรี ยบง่ายขึ้นเป็ นแบบชาวบ้าน ลดแบบแผนบางอย่างลงทั้งท่ารา การแต่งกาย การขับ
ร้อง คาพากย์ โขน หนังตะลุง และลิเก โดยผูแ้ สดงเป็ นผูพ้ ดู เจรจาเอง และไม่ตอ้ งสวมหัวโขนคลุมหน้า (สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.2542. : ออนไลน์ )
นอกจากนี้ โขนสดยังมีลกั ษณะการขับร้องคล้ายกับละครชาตรี ที่มีคาร้องที่กระชับเร็ วกว่าการร้องลิเกที่เน้นการ
โชว์น้ าเสี ยง คาร้องและลีลาการเอื้น รวมถึงการใช้ “โทน” ให้จงั หวะ ซึ่งเป็ นเครื่ องดนตรี หลักในการให้จงั หวะของละคร
ชาตรี (พรรณศิริ แจ่มอรุ ณ. 25 มิถุนายน 2552 : สัมภาษณ์ ) รวมถึงการแสดงโขนสดจะสวมหัวโขนปิ ดแค่หน้าผากและเปิ ด
หน้าไว้ ทาให้โขนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากการแสดงโขนตามแบบอย่างวัฒนธรรมหลวงหรื อวัฒนธรรมใน
ราชสานัก

โขนสด ศิลปะการแสดงแบบลูกผสม
จากงานศึกษาของเฉลิมชัย ภิรมณ์รักษ์ ( 2545) เรื่ อง โขนสดคณะสังวาลเจริ ญยิง่ พบว่า การแสดงโขนสด แต่เดิม
เรี ยกว่าหนังสด ปรากฏหลักฐานในปี พ.ศ. 2474 โดยนายท่าน เหล่าอุดม ซึ่งเป็ นคนจังหวัดชลบุรี มีอาชีพนักแสดงแก้บน ได้
เห็นคนเมาสุราร้องเพลงประท่าทางเต้นแบบหนังตะลุง เต้นอยูใ่ นงานศพ จึงได้คิดนามาประกอบการแดสงของตน จึงเป็ น
ที่มาของโขนสดที่มีการแสดงด้วยการเลียนแบบท่าเต้นของหนังตะลุงสื บมา

ภาษิต จิตรภาษา สิ งหาคม (2534) ได้กล่าวถึงที่มาของโขนสดในวารสารศิลปวัฒนธรรมเรื่ อง “ทักท้วง” ถกเถียง
โขนแห้งเป็ นอย่างไร ? โดยกล่าวถึงคาบอกเล่าของครู ผใู ้ หญ่ที่เล่าถึงที่มาของโขนสดว่าแต่เดิมนั้น มีการเชิดหนังที่เรี ยกว่า
หนังตะลุงและหนังใหญ่มาก่อน ต่อมา พ.ศ. 2470 ทางจังหวัดระยองมีคนที่อุตริ คิดเล่นหนังตะลุงโดยไม่ใช้ตวั หนัง แต่ใช้คน
เต้นแทนโดยไม่ใส่เสื้ อ แต่เขียนหัวเป็ นลวดลายแทน ทั้งเขียนลายขนแบบในตัวลิง เขียนหน้าลายยักษ์ จึงเรี ยกกันว่าหนังสด
โดยหนังสดของระยองนี้ จะเล่นกันเฉพาะในเทศการงานบุญของหมู่บา้ นเท่านั้น ต่อมาพบว่าภายหลังสงครามเลิกการทหาร
ของท่าเรื อคลองเตย ได้มาติดต่อขอเช่าเครื่ องดนตรี จากคณะแสดงที่ภาษิตสังกัดอยู่ เพื่อนาไปเล่นที่จงั หวัดระยอง โดยให้
เหตุผลที่เช่าเฉพาะเครื่ องดนตรี วา่ พวกเขาเป็ นคนระยอง สามารถเล่นหนังสดกันได้ทุกคน และเมื่อนาเครื่ องดนตรี ไปส่งก็
พบว่า คนระยองเล่นหนังสดกันเป็ นทุกคนดังคาที่บอก
ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2475 นายชื่น บุญเฟื่ องฟู มีบา้ นอยูท่ ี่พระโขนง ได้ไปเอาหนังสดของ ชาวระยองมา 2 คน คือ
นายเจือ กับ นายจรู ญ มาฝึ กหัดให้เด็กแถววัดสะพาน พระโขนง โดยนายเจือ เป็ นครู ยกั ษ์ นายจรู ญเป็ นครู พระ – ลิง และรับ
เล่นในงานทัว่ ไป ใช้ชื่อคณะหนังสดว่า คณะบุญเฟื่ องฟู ซึ่งเป็ นคณะหนังสดคณะแรกที่เป็ นหนังสดอาชีพ และได้สนั นิฐาน
ถึงที่มาของหนังสดว่ากลายมาเป็ นโขนสดนั้นสื บเนื่องจากใน ราว พ.ศ. 2485 นายละเมียดบุญเฟื่ องฟู ลูกชายเจ้าของคณะซึ่ง
ไม่ทราบว่าคิดอย่างไร ได้เปลี่ยนป้ ายหน้าบ้านกับฉากที่แสดง จากหนังสด เป็ นโขนสด จึงได้กลายเป็ นโขนสดนับแต่น้ นั มา
แต่ในภาษาพูดของชาวบ้านทัว่ ไป เมื่อพูดถึงโขนสด ก็ยงั ใช้คาเรี ยกว่า “หนัง” กันอยู่ เช่น ไปเล่นหนังที่ไหน เมื่อไหร่ เป็ น
ต้น “หนัง” ที่วา่ นี้คือการไปแสดงโขนสดนัน่ เอง
ภาษิต จิตรภาษา ในฐานะที่เคยเล่นหนังสดอยูค่ ณะบุญเฟื่ องฟูที่วดั สะพานได้ระบุถึงคณะหนังสดที่เกิดไล่ๆกันกับ
คณะบุญเฟื่ องฟูในตอนนั้นมีคณะครู ชู ชลประทีป ต่อมานายชีพ บุตรของนายชู ได้รับสื บทอดคณะหนังสดต่อมา และใช้ชื่อ
คณะว่าสังวาลเจริ ญยิง่ ซึ่งตั้งอยูใ่ นพระโขนงในถิ่นเดียวกัน นอกจากนี้ภาษิต ยังได้กล่าวถึงโขนสดคณะวังวาลเจริ ญยิง่ ว่า
เกิดขึ้นมาภายหลังและเคยเป็ นคณะลิเกเก่มาก่อน โดยนายถวิล ศิษย์ของโขนสดคณะบุญเฟื่ องฟู เป็ นครู สอนให้แก่คณะ
สังวาลเจริ ญยิง่
สุวรรณี อุดมผล (ม.ป.ป.) ได้กล่าวไว้ในวรรณกรรมการแสดงไทยว่า การแสดงโขนสดเป็ นการแสดงที่เกิดขึ้น
ในช่วงสงสงครามโลดครั้ง 2 สิ้นสุดลงใหม่ๆ โดยอ้างถึงคากล่าวของ นาบปั ญญา นิตยสุวรรณ ที่บอกว่าผูร้ ึ เริ่ มการแสดง
โขนสดเป็ นครั้งแรกคือ นายพูน เรื่ องนนท์ ที่แสดงให้พระยาภักดี นรเศรษฐ์ (เลิศ เศรษฐบุตร) ชม และเดิมเรี ยกการแสดง
โขนสดว่า หนังสด เพราะเป็ นการแสดงที่ใช้คนจริ งๆ ทาท่าเลียนแบบหนังตะลุง แทนที่จะใช้ตวั หนังซึ่งเป็ น “หนังแห้ง” แต่
เนื่องจากคาว่า “หนังสด” เป็ นคาแสลง ซึ่งมีความหมายไม่ดีนกั ในภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็ นโขนสด เพราะลักษณะการ
แสดงคล้ายโขน และยังได้กล่าวถึงความแตกต่างของบทที่ใช้แสดงระหว่างโขนสดกับโขน โดยโขนสดใช้บทพูดที่เป็ นร้อย
แก้ว บทร้องแต่งเป็ นกลอน บทพากย์บางตอนเป็ นร่ ายยาว บางตอนก็แต่งเป็ นกาพย์เหมือนโขน
กล่าวได้วา่ ที่มาของโขนสดนี้ แม้จะมีแหล่งที่มาของโขนสดแตกต่างกันไปตามการบอกเล่า แต่พอสรุ ปได้วา่
ช่วงเวลาการเกิดขึ้นของโขนสด ในราวปลายรัชกาลที่ 7 โดยเป็ นการแสดงระดับท้องถิ่นที่มีการรับและปรับเปลี่ยน
ศิลปะการแสดงบางแขนงมาประยุกต์เข้าด้วยกัน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกาเนิดโขนสดล้วนเป็ นศิลปิ นในศิลปะการแสดงบาง

แขนงมาก่อน และศิลปะการแสดงของท้องถิ่นต่างๆ ล้วนเกิดจากผสมผสานตามลักษณะของการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคน จึง
ทาให้เกิดการรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันตามสมัยนิยม แต่เนื่องจากโขนเป็ น
ศิลปะการแสดงชั้นสูงที่มีความซับซ้อน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมการแสดงของท้องถิ่น จนก่อรู ปก่อร่ าง
และมีลกั ษณะเฉพาะจนกลายเป็ นโขนสดในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ศึกษา มีขอ้ สรุ ปที่ตรงกันว่า การแสดงโขนสดเป็ นการผสมผสานการแสดงต่างๆเข้าด้วยกันจนมี
ลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจยิง่ คือ การพากย์ การแต่งกาย ซึ่งคล้ายกับการเล่นโขนที่เป็ นศิลปะการแสดงของราชสานัก และ
ท่วงท่าที่แสดงซึ่งเต้นแบบก้มๆเงยๆและการร้องที่ใช้สาเนียงแบบหนังตะลุง ซึ่งเป็ นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยภาคใต้
แต่การเดินเรื่ องกระชับรวดเร็ ว เน้นตลกขบขัน และมีการร่ ายราเหมือนกับลิเก แต่ลกั ษณะการร้องเร็ วกระชับกว่ารวมถึงการ
ใช้เครื่ องดนตรี “โทน” คล้ายกับละครชาตรี ของภาคกลาง
ด้วยเหตุน้ ีจึงกล่าวได้วา่ การแสดงโขนสดเป็ นการแสดงพื้นบ้านของไทยที่ได้รับอิทธิพลหรื อแบบอย่างจาก
วัฒนธรรมหลวงคือการแสดงโขน และมีการผสมผสานกับศิลปะการแสดงของท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆ อย่างเรี ยบง่ายและ
เหมาะสมกับสภาพทางสังคม ที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในระดับท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี

โขนสดเด็ก แห่ งเมืองปากนา้
กับแนวคิดอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพืน้ บ้ าน
และแนวคิดการต่ อต้ านยาเสพติด
ปั จจุบนั โขนสดได้รับความนิยมน้อยลงตามสภาพสังคมสมัยใหม่ที่มีสิ่งบันเทิงต่างๆมากขึ้น อีกทั้งการสื บทอด
ศิลปะการแสดงของไทยบนคตินิยมที่มกั สื บทอดในหมูลูกหลานและคนสนิท ซึ่งส่งผลต่อการสื บทอดที่ไม่แพร่ หลาย ดังนั้น
ปั จจุบนั มีคณะโขนสดเหลืออยูจ่ านวนไม่มากนักและส่วนใหญ่เป็ นคณะโขนสดที่แสดงโดยผูใ้ หญ่เกือบทั้งหมด หรื อมีบา้ งที่
มีเด็กๆร่ วมแสดงกับผูใ้ หญ่
ทั้งนี้ มีคณะโขนสดที่แสดงโดยเด็กทั้งหมดอยูค่ ณะหนึ่ง คือ โขนสดคณะสุวทิ ย์ ฉิ มพลี หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกทัว่ ไป
ว่า คณะครู วกิ แห่งเมืองปากน้ า ซึ่ง “เมืองปากน้ า” คือชื่อเดิมของจังหวัดสมุทรปราการโดยครู วกิ เริ่ มฝึ กโขนสดให้แก่เด็ก
อายุต้ งั แต่ 2-3 ขงบมาหลายปี จนปั จจุบนั คณะโขนสดเด็กของครู วกิ มีสมาชิกประมาณ 20 กว่าคน มีอายุระหว่าง 4-12 ปี และ
สามารถออกแสดงในงานต่างๆได้อย่างชานาญ นอกจากนี้ครู วกิ ยังได้รับเชิญจากโรงเรี ยนในพื้นที่คือโรงเรี ยนวัด
ศีรษะจระเข้ใหญ่ ให้ไปสอนการแสดงโขนสดให้แก่เด็กนักเรี ยนชั้นประถามศึกษาที่ 1-3 ประมาณ 200 คนในทุกสัปดาห์
โดยทุกครั้งที่ครู วกิ สอนการแสดงโขนสดให้กบั เด็กๆ ครู วกิ จะเน้นย้าให้เห็นถึงอันตรายของยาเสพติด ด้วยเหตุน้ ี ในละแวก
บ้านของครู วกิ จึงไม่มีปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดเกิดขึ้น

โดยล่าสุด ครู วกิ ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรี ยนวัดจระเข้ใหญ่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนใน
ตาบลศีรษะจระเข้ใหญ่ ให้จดั ตั้งเป็ นศูนย์ฝึกหัดโขนสดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่อต้ายยาเสพติด ตาบลศีรษะ
จระเข้ใหญ่ ซึ่งเป็ นหนึ่งในโครงการที่ถูกก่อตั้งเพื่อเป็ นการสื บสานวัฒนธรรมไทย และร่ วมใจกันต่อต้ายปั ญหายาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน เพราะการฝึ กหัดโขนสดทาให้เยาวชนที่มีเวลาว่าง ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการฝึ กหัดโขนสด ไม่ไป
พึ่งพายาเสพติด (สมุทรปราการ. ม.ป.ป. : ออนไลน์ )
สถานที่ต้ งั ของศูนย์ฝึกตั้งอยูท่ ี่หมู่ 3 ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการโดยเข้าทางถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่ 21 จะพบกับป้ ายทางเข้าวัดจระเข้ใหญ่ จุดแรกที่พบคือ องค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจระเข้ใหญ่ และ
เดินทางเข้าไปตามถนนอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบกับศูนย์ฝึกหัดโขนสดของครู วกิ ฉิ มพลี
กล่าวได้วา่ การแสดงโขนสด ถึงจะมีพฒั นาการมาไม่นาน แต่แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนและการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อการอยูร่ ่ วมกัน ดังคากล่าวที่วา่ วัฒนธรรมหมายรวมถึงทุกสิ่ งทุกอย่างที่มนุษย์
คิดประดิษฐ์ข้ ึน เพื่อทาหน้าที่การตอบสนองการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์อย่างปกติสุข วัฒนธรรมจึงสะท้อนเรื่ องราวความ
เป็ นมาและศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มชนได้เป็ นอย่างดี ดังเช่น กรณี “โขนสด” แห่งเมืองปากน้ า ที่นอกเหนือจากการ
เป็ นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงในระดับท้องถิ่นแล้ว “โขนสด” ยังถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการรวมกลุ่มเด็กๆใน
ชุมชน เพื่อจะได้ไม่ใช้เวลาว่างไปทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้องหรื อไปมัว่ สุมติดยาเสพติด ซึ่งเป็ นปั ญหาใหญ่ในสังคมไทยขณะนี้
การนาศิลปะการแสดง “โขนสด” มาใช้ในการพัฒนาหรื อแก้ไขปัญหาของชุมชนในยุคปั จจุบนั เป็ นการสะท้อนให้
เห็นการเชื่อมโยงระหว่างรุ่ นผูใ้ หญ่กบั เด็กหรื อเยาวชน ร่ วมกับองค์กรสาคัญในท้องถิ่น เช่น โรงเรี ยน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรวมพลังในการต่อต้านการแพร่ ระบาดของยาเสพติดที่กาลังรุ กคืบเข้าทาร้ายเด็กและเยาวชนในชุมชนของตน
จัดเป็ น “การพึ่งพาตนเอง” และเป็ นจุดเริ่ มต้นของ “ชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งนับวันจะมีนอ้ ยลง เพราะระบบทุนเป็ นระบบใหญ่ที่มี
ส่วนอย่างยิง่ ในการกัดกร่ อนครอบครัวและชุมชนให้พ่ งึ พากันน้อยลง เพราะเป็ นระบบที่ส่งเสริ มให้แต่ละคนมีชีวติ อยูไ่ ด้
ด้วยการบริ โภคทุกสิ่ งที่ตนเองไม่ได้ผลิต ผ่านบริ ษทั ห้องร้าน พ่อค้าคนกลาง ดังนั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมและชุมชน
ของตน ผูค้ นจึงไม่รู้สึกว่าปั ญหานั้นส่งผลกระทบต่อการมีชีวติ อยูข่ องตนอย่างไร และการแก้ไขปัญหาไม่ใช่หน้าที่ของตน
หากแต่การไม่มีงาน ไม่มีเงิน ชีวติ ความเป็ นอยูจ่ ะลาบากเพราะไม่สามารถซื้อหาสิ นค้าเพื่อการบริ โภคได้ ทาให้ผคู ้ นมุ่งให้
ความสาคัญกับการทางานเพื่อหาเงินเป็ นสาคัญ ทาให้สงั คมขาดคนที่จะเข้ามาดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนรวม ชุมชน
อ่อนแอมากขึ้น
การอนุรักษ์และสื บทอดศิลปะการแสดงโขนสดเด็ก โดยครู วกิ ฉิ มพลี แห่งเมืองปากน้ า จัดเป็ นศักยภาพของ
ท้องถิ่นที่นาภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงมาเป็ นเครื่ องมือเพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาเรี ยนโขน
สดได้รับรู ้ถึงอันตรายของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นปรากฏการณ์ที่สาคัญและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคคลและ
ชุมชนไทย ที่ไม่ตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของระบบทุนและกระแสการบริ โภคนิยมทั้งหมด หากแต่ยงั มีคนเล็กๆอีกหลายคนที่
พร้อมอุทิศกาลังกาย กาลังใจ อย่างไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย เพื่อช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปั ญหาสังคมของตนให้น่าอยูม่ ากขึ้น จึง
นับเป็ นตัวอย่างที่ควรกล่าวถึงและให้กาลังใจเป็ นอย่างยิง่
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