
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552 

เปรียบเทียบความเหมอืนและต่างของบทบาทแม่ในภาพลกัษณ์ของโสเภณ ีจาก        

นวนิยายจนี เร่ือง “ จนัทร์เส้ียว” กบันวนิยายไทย เร่ือง “หญงิคนช่ัว” 

ภัทรี เอบิอิม่ฤทธิ 张金娇 

บทคดัยอ่ 

 โสเภณีเป็นปัญหาทางสงัคมท่ีส าคญัของทุกประเทศมาชา้นานแลว้ ปัญหาน้ียากท่ีจะจดัการแกไ้ขป้องกนัล่วงหนา้ 

และยากท่ีจะก าจดัใหห้มดส้ินอยา่งจริงจงัลงไปได ้ในสภาวการณ์ของโลกมนุษยเ์รานั้นเร่ืองราวเก่ียวกบัโสเภณี ไม่เพียงแต่

จะเกิดข้ึนเฉพาะ ในโลกของความเป็นจริงของมนุษยเ์ราเท่านั้น แต่ยงัเกิดข้ึนกบัโลกทางวรรณกรรมอีกดว้ย ดงันั้นเราอาจ

พดูไดว้า่ ศิลปะทางวรรณคดีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาต่างๆทางสงัคม ฉะนั้นปรากฏการณ์ของสภาพความเป็นจริงของมนุษย์

น้ีเอง ไดส่้งผลและสร้างสรรคผ์ลงานดา้นการประพนัธ์ท่ีมีค่าออกมาเป็นจ านวนมาก ท่ีท าใหศิ้ลปะวรรณคดีแขนงน้ีเกิด

ความกา้วหนา้ยิง่ข้ึนสืบไป 

 ผลงานทางดา้นวรรณกรรมของประเทศจีนและประเทศไทยทั้งสองประเทศน้ี ตาสงก็มีการพรรณนาถึง

ปรากฏการณ์ของโสเภณีดว้ยกนัทั้งส้ิน เป็นตน้วา่ ผลงานเร่ืองจนัทร์เส้ียวของเหลาเส่อซ่ึงเป็นนกัประพนัธ์ชาวจีน และ

ผลงานเร่ืองหญิงคนชัว่ของ ก.สุรางคนางค ์ซ่ึงเป็นนกัประพนัธ์ชาวไทย เหลาเส่อ และ ก.สุรางคนางค ์ต่างก็เป็นนกัประพนัธ์

ชาวจีนและชาวไทยท่ีมีช่ือเสียงตามประวติัศาสตร์ทางวรรณคดีเป็นอยา่งยิง่ ทางดา้นประวติัศาสตร์ทางวรรณกรรม

ภายในประเทศนั้นเขาทั้งสองต่างก็มีความคิดท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีส่งผลส าคญัต่อการพฒันาวรรณกรรมของโลกอีก

ทั้งยงัผลกัดนัศิลปะทางวรรณคดีใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
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เน่ืองจากผลงานเร่ืองจนัทร์เส้ียวของเหลาเส่อและเร่ืองหญิงคนชัว่ของ ก.สุรางคนางคน์ั้น ตวัเอกในผลงาน 

นวนิยายทั้งสองเร่ืองต่างก็เป็นโสเภณี ดงันั้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบถึงผลงานการประพนัธ์ดงักล่าว ท่ีใชโ้สเภณีเป็นแก่น

ของเร่ืองของนกัประพนัธ์ทั้งสองท่านน้ี พบวา่ผลงานการประพนัธ์ในดา้นเน้ือหานั้น ส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนัมาก 

เป็นตน้วา่ สาเหตขุองการเป็นโสเภณีนั้นลว้นแลว้แต่มิใช่เป็นการสมคัรใจยนิยอม หากแต่เป็นเป็นผลอนัสืบเน่ืองมาจาก

สภาวการณ์ท่ีถูกบงัคบั ในขณะเดียวกนันกัประพนัธ์ทั้งสองท่านน้ียงัรังสรรคบ์ทบาทของผูเ้ป็นแม่ไวอ้ยา่งแตกต่างกนัโดย

ส้ินเชิง ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มทางสงัคมในยคุสมยันั้นๆ รวมถึงชีวติและความเป็นอยูข่องโสเภณี 

ตลอดจนทศันคติของบุคคลท่ีมีตอ่อาชีพโสเภณีชั้นต ่า 

ค าส าคญั : จนัทร์เส้ียว หญิงคนชัว่ ภาพลกัษณ์โสเภณี บทบาทแม่ วเิคราะห์ความเหมือนและต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเปรียบเทียบวฒันธรรมการเขยีนเร่ืองส้ันของซือหม่ากงและเจิงซิน 

ภัทรธิดา โลหะวจิติรานนท์ 

บทคดัยอ่ 

 วรรณกรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน โดยส่วนใหญ่เนน้บอกเล่าเร่ืองราวการด าเนินชีวติของชาวจีนโพน้ทะเลใน

ประเทศไทย นกัเขียนมกัใชภ้าษาจีนในการสร้างผลงานของตนเอง วรรณกรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนนั้นนบัเป็น

วรรณกรรมระดบัโลกแขนงหน่ึงและถือเป็นส่วนประกอบของวรรณกรรมไทย ซือหม่ากงและเจิงซินทั้งสองท่านต่างเป็น

นกัเขียนท่ีก าเนิดในประเทศไทย งานเขียนของทั้งสองมีช่ือเสียงโด่งดงัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หากวา่ทั้งสอง

ท่านต่างก็มีความแตกต่างในงานเขียนของตนเองแมว้า่แนวการใชภ้าษาของทั้งสองต่างมีจุดเด่นของตนเองแตง่านเขียนของ

ทั้งสองลว้นเก่ียวขอ้งผกูพนักบัวฒันธรรมจีนอยา่รงเห็นไดช้ดั 

ค าส าคญั : ซือหม่ากง เจิงซิน เร่ืองสั้น สาระส าคญัของวฒันธรรม, แนวการใชภ้าษา, วเิคราะห์เปรียบเทียบ 
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วจิารณ์ “ความทรงจ าเมืองสามเมือง” ในจตินาการของหวางอนัอี ้

จติตา นวลค า 

บทคดัยอ่ 

วทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้ฉบบัน้ีไดศึ้กษานวนิยายส่ีเร่ืองเก่ียวกบัสงัคมเมืองสามเมืองในจินตนาการของหวางอนัอ้ี ไดแ้ก่  

นวนิยายเร่ือง “ความรักและอารมณ์ของฮ่องกง”  “ความเจ็บปวดจากคาบมหาสมุทร” “เพลงคบัแคน้ใจเร่ืองยาว” และ 

 “ความทะเยอทะยานทัว่สารทิศ” สงัคมเมืองสามเมืองท่ีส าคญัคือสงัคมเมืองเซ่ียงไฮ ้สงัคมเมืองฮ่องกง และสงัคมเมือง

สิงคโปร์ ผา่นประวติัศาสตร์วรรณคดีของสงัคมเมืองสามเมือง ไดแ้ก่ สงัคมเมืองฮ่องกง ฮ่องกงและ สิงคโปร์ ตามความ

เขา้ใจของหวางอนัอ้ี ผูเ้ขียนไดเ้ขียนผา่นความเขา้ใจและซาบซ้ึงใจมาเป็นจินตนาการประวติัศาสตร์ของสงัคมเมืองสามเมือง

ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและไดเ้ลือกมุมมองน้ีมาศึกษาพิจารณาสองดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นหน่ึง ศึกษาถึงคุณค่าทางวรรณคดี นวนิยายของหวางอนัอ้ี การแผข่ยายขั้นตอนของนวนิยายองคป์ระกอบ

ความรู้สึกของลกัษณะการเขียน ท่าทางท่ีอวดดี ความกลา้หาญ พรสวรรค ์เขียนข้ึนเป็นรูปร่างของบุคคลลว้นมีสภาพ

เหตุการณ์และช่องวา่งของสงัคมเมืองข้ึนและและยงัคงด ารงอยูอ่ยา่งกวา้งใหญ่ไพศาล ประวติัศาสตร์ของสงัคมเมืองและ

จินตนาการ ไดส้ร้างสรรคอุ์ปนิสยัของแต่ละบุคคล แผข่ยายผา่นการเขียนแล่นส าบดัส านวนในการบรรยายเร่ืองราวต่างๆ 

                อีกดา้นหน่ึงวรรณคดียงัแยกไม่ออกจากความเป็นจริงอยา่งไรก็ตามประกฎการณ์ทางดา้นวรรณคดีลว้นท าใหเ้กิด

คุณค่าและความหมายท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบักบัสภาพการณ์ความเป็นจรองท่ีหลกัเล่ียงไม่พน้อยา่งแน่นอน หวางอนัอ้ี

พรรณนาเก่ียวกบัเมืองสามเมือง ไม่วา่จะเป็นความเศร้าโศก ความปีติยนิดี หรือความกลดักลุม้ใจ ลว้นใหค้วามสวา่งทาง

ปัญญาและประวติัศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและท าใหไ้ดน้ ากลบัมาคิดทบทวนในลกัษณะทาง

ประวติัศาสตร์ ท าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจในทุกแง่มุมถึงการด ารงชีวติในทุกๆดา้นท่ีสามารถเลือกไดห้รือมิอาจเลือกไดจ้าก 

สงัคมเมือง ความเพอ้ฝันกลัป์สภาพท่ีปรากฏเป็นจรองของสงัคมเมือง ความล าบากเหน่ือยยากท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของความ 

โอ่อ่าหรูหราแตเ่พียงเปลือกนอกเสนอใหเ้รายงัคงไดเ้ห็นถึงสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในปัจจุบนั 

                 หวางอนัอ้ีเขียนถึงเมืองสามเมืองไม่ใช่เป็นเพียงแค่ค่อยๆกา้วไปท่ีละกา้วทีละกา้วเท่านั้น แต่กลบัเป็นการเขียน

โดยผา่นวธีิการ จดัเอาช่องวา่งของสงัคมเมืองน ามารวบรวมใหม่ จดัท าเป็นการสร้างและปฏิรูปสงัคมเมืองเสียใหม่ ไม่

อา้งอิงตามสภาพการณ์ท่ีเป็นมา แต่กลบัอา้งอิงเอาตามสภาพการณ์ความรู้สึกรับผิดชอบของตนเองมาเขียน ผูน้ าเขียนเอา

ช่องวา่งของสงัคมเมืองมาเขียนและจดัท าใหม่ ท าใหผ้ลิตเป็นบรรยากาศดา้นวรรณกรรมท่ีแตกต่างกนั สงัคมเมืองเซ่ียงไฮไ้ม่

เป็นเพียงแต่เป็นค่ายกกักนัความเลวร้ายท่ีท าการคา้ขายเพ่ือหวงัใหไ้ดม้าซ่ึงเงินตราเท่านั้น แต่ยงัตอ้งพ่ึงจิตใจท่ีมีมโนธรรม

จากสงัคมของการท างานอีกดว้ย สงัคมเมืองสิงคโปร์ในงานเขียนของนกัเขียนแลว้ มิใช่เป็นเมืองแห่งสวนดอกไมใ้นจิตนา

การของหวางอนัอ้ีนั้นกลบัเป็นเมืองแห่งหลุมฝังศพท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกดว้ย ยงัเป็นทะเลท่ีเตม็ไปดว้ยซากศพของปลาวาฬ ทะเล

ในสิงคโปร์ก็เช่นกนัเตม็ไปดว้ยซากกระดูกอนันบัไม่ถว้น หมู่เกาะในมหาสมุทรแห่งน้ีนบัวา่เป็นหลุมฝังศพท่ีใหญ่มากตาม

จินตนาการของหวางอนัอ้ี สงัคมเมืองเซ่ียงไฮใ้นผลงานเขียนของนกัเขียนมีมากมายหลากหลาย ท่ีหวนระลึกถึงเร่ืองในอดีต

ท่ีผา่นมาของสงัคมเมืองเซ่ียงไฮ ้ท่ีเตม็ไปดว้ยความทะเยอทะยานและความรู้สึกท่ีปวดร้าวใจ สงัคมเมืองเซ่ียงไฮส้มยัใหม่ 



คือสงัคมเยงไฮร่้วมสมยัท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย ในนั้นยงัเปรียบเสมือนน ้ าแขง็ท่ีเยน็ยะเยอืกดงัชั้นของน ้ าแขง็ในตูเ้ยน็ราว

กระนั้น 

                  ช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตไปอยา่งรวดเร็วของสงัคมเมืองในประเทศจีน หนงัสือวรรณกรรมเก่ียวกบัเมืองใน

ยคุสมยัใหม่กลายเป็นอาณาจกัรของการศึกษาวจิยัของการเปรียบเทียบท่ีมีชีวติชีวา มีนกัวชิาการไม่นอ้ยท่ีวเิคราะห์แยกแยะ

ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีใชพ้ื้นฐานน้ีด าเนินการเขียนวเิคราะห์แยกแยะนวนิยายตามจินตนาการเก่ียวกบัสงัคมเมือง

สามเมืองของหวางอนัอ้ีผา่นการวเิคราะห์แยกแยะอยา่งสร้างสรรคแ์ละเปิดแสดงใหท้ราบถึงทฤษฎีและคุณค่าทางวรรณคดี 

ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การวเิคราะห์และวนิิจฉยัแยกแยะของวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะสามารถเปิดมมุมองอีกมุมมองหน่ึง

ของนกัอ่านวรรณกรรมท่ีแตกต่างกนัไปไดอี้กดว้ย 

ค าส าคญั : เมืองในจินตนาการ นวนิยาความทรงจ าสามเมือง หนงัสือเก่ียวกบัเมือง สภาพความเป็นจริงของเมือง หวางอนัอ้ี 

___________________________________________________________________________ 
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การเปรียบเทียบวรรณกรรมเร่ือง “บ้าน” ของปาจณิกบัเร่ือง “แลไปข้างหน้า” 

ของศรีบูรพา 

นิศาชล เมธาชยานันท์ 李丽玲 

บทคดัยอ่ 

 ตั้งแต่สมยัโบราณกาลมา  จีน-ไทย สองประเทศมีประวติิศาสตร์การติดต่อไปมาหาสู่กนัอยา่งฉนัทมิ์ตรมายาวนาน 

ดว้ยความสมัพนัธ์และความรู้สึกอยา่งฉนัทมิ์ตรของประชาชนทั้งสองประเทศท่ีสืบทอดกนัมานั้นนบัวนัก็ยิง่แน่นแฟ้นข้ึน 

ในดา้นของวรรณกรรมนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่นิยายโบราณของจีนไดเ้ผยแพร่มายงัประเทศไทยโดยการแปลเป็นภาษาไทย 

ปัจจุบนันิยายไทยจ านวนไม่นอ้ยเช่นกนัท่ีไดแ้ปลเป็นภาษาจีนและไดรั้บการช่ืนชมคุณค่าของผลงาน ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม 

การแลกเปล่ียนและการศึกษาเปรียบเทียบดา้นวรรณกรรมไทย-จีนนั้นยงัถือวา่มีจ านวนไม่มาก ซ่ึงเป็นหวัขอ้ท่ียงัสามารถ

ศึกษาคน้ควา้ไดอี้กมากมาย 

  บทความวจิยัน้ีไดอ้ธิบายถึงการศึกษาขอ้แตกต่างและเปรียบเทียบสภาพของสงัคมหรือประเทศและ

โครงสร้างวฒันธรรมทางดา้นจิตใจของชาวไทยและชาวจีน โดยศึกษาจากวรรณกรรมเร่ือง “บา้น” ของปาจิณกบัเร่ือง “แล

ไปขา้งหนา้” ของศรีบูรพา 

ค าส าคญั : นิยายไทย-จีน การศึกษาเปรียบเทียบ ปาจิณ ศรีบูรพา 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวจิยัแนวความคดิและผลงานการประพนัธ์ของศาสตราจารย์ 

พลตรีหม่อมราชวงศ์คกึฤทธ์ิ ปราโมช นักประพนัธ์ไทยผู้มีเช้ือสายจนี 

ประวทิย์ รัตนเจดิศิริ 

บทคดัยอ่ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาแนวความคิดและผลงานการประพนัธ์ของศาสตราจารย ์พลตรี หม่อม

ราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช นกัประพนัธ์ไทยผูมี้เช้ือสายจีน ท่ีมีจุดเด่น เช่น อุดมการณ์ดา้นการเมืองการปกครอง อุดมการณ์

ดา้นเศรษฐกิจ แนวความคิดดา้นสงัคมและการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยจากผลงานการประพนัธ์นวนิยายต่างๆเพ่ือสะทอ้งถึง

อุดมการณ์และผลงานการประพนัธ์ท่ีมีประโยชนต์่อสงัคมไทยและต่างประเทศ 

 การวจิยัน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ปล่ียนเป็น

ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมขุ และทฤษฎีทางสงัคมจากระบบศกัดินาเปล่ียนเป็นระบบทุนนิยม 

เพ่ือเป็นแบบอยา่งการศึกษาวจิยัท่ีดีท่ีสุด โดยแยกประเภทและสรุปหวัขอ้ดว้ยเหตุผลทั้งแนวความคิดและผลงานการ

ประพนัธ์น ามาวเิคราะห์ตรงตามความจริงมากท่ีสุดเป็นภาพสะทอ้นของผูป้ระพนัธ์ในดา้นความงามรู้ความสามารถท่ีน ามา

เปรียบเทียบแนวคิดในผลงานการประพนัธ ์

 ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นถึงศาสตราจารย ์พลตรี หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช นกัประพนัธ์ผูมี้เช้ือสายจีนเขียน

วรรณกรรมท่ีโดดเด่นมีคุณค่า เป็นนกัการเมืองระดบัผูน้ าประเทศ นกัเศรษฐศาสตร์และศิลปินแห่งชาติไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี

ต่อชนรุ่นหลงั 

 จากขอ้มูลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีถือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจินังานประพนัธ์ของศาสตราจารย ์พลตรี หม่อม

ราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช ดา้นภาษาจีนในอนาคตต่อไป 

ค าส าคญั :  อุดมการณ์ ผลงานการประพนัธ์ เบ้ืองกลงัครอบครัว การเมืองและวฒันธรรม ความศรัทธาของสงัคม 

_______________________________________________________________________________________________ 

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวรรณกรรมจีนสมยัใหม่ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 



วเิคราะห์ภาพลกัษณ์ภายใต้ปลายปากกาของเจงิซิน 

พนิทพิย์ จงึจ าเริญกจิ庄秀琴 

บทคดัยอ่ 

ภาลกัษณ์ของสตรีภายใตป้ลายปากกาของเจิงซินมีทั้งสตรีท่ีอนุรักษว์ฒันธรรมและสตรีสมยัใหม่ซ่ึงมีจุดเหมือนคือ การ

ด ารงชีวติในสงัคมท่ีหลากหลายวฒันธรรมและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัสะทอ้นใหเ้ห็นความแตกต่างของวถีิชีวติ 

ประสบการณ์และแนวคิดของสตรีเหล่านั้น 

___________________________________________________________________________ 
*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวรรณกรรมจีนสมยัใหม่ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาเกีย่วกบัโศกนาฏกรรมของเฉาอวี ่

มาล ีกติตวิรเวช 周丽 

บทคดัยอ่ 

 เฉาอวีเ่ป็นนกัเขียนบทละครในศตวรรษท่ี 20 ท่ีมีช่ือเสียงของจีน งานประพนัธ์ของเฉาอวีไ่ดรั้บอิทธิพลทางดา้น

ศิลปะการเขียนและแนวคิดของนกัประพนัธ์ชาวจีนและชาวต่างประเทศมากมายโดยหล่อหลอมเขา้เป็นหน่ึงเดียว ผลงาน

การประพนัธ์ของเฉาอวีเ่ป็นการผสมผสานวฒันธรรมจีนเขา้กบัปมเน้ือหาแห่งพลงัศรัทธาดั้งเดิมและความเช่ือในพระเยซู

คริสตถ่์ายทอดและสร้างสรรคเ์ป็นผลงานโศกนาฏกรรมแห่งชีวติโสกนาฏกรรมท่ีปรากฏในบุคลิกตวัละคร โศกนาฏกรรม

ในการด ารงตนโศกนาฏกรรมแห่งสงัคมท่ีท่ีโคจรภายใตผ้นืโลกแห่งโศกนาฏกรรมอนัซบัซอ้นและหลากหลาย ผลงานการ

ประพนัธ์เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงทศันะของนกัเขียนท่ีมีต่อการด ารงตนของมนุษยช์าติ ท่ีถ่ายทอดเป็นรูปธรรมมีภาพลกัษณ์

ความแทจ้ริงของสงัคม เป็นลกัษณะงานประพนัธ์ท่ีแปรโฉมจากรูปแบบการประพนัธ์ประเภทโศกนาฏกรรมดั้งเดิมของจีน

ใหมี้เอกลกัษณ์พิเศษในอีกรูปแบบหน่ึงจนไดมี้ช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก 

ค าส าคญั : บทละครของเฉาอวี ่โศกนาฏกรรม ความเขา้ใจท่ีมีมาตั้งแต่เดิม รูปแบบ 

___________________________________________________________________________ 
*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวรรณกรรมจีนสมยัใหม่ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 



การเปรียบเทียบการประพนัธ์นวนิยายเร่ือง จนิส่ัวจี ้(บนัทึกตรวนทอง) 

กบัเร่ืองข้างหลงัภาพ 

ศนิชา ทศัสว่างคุณ 郑睿 

บทคดัยอ่ 

 นกัเขียนแต่ละคนและลกัษณะนิสยัของตวัละครไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ฉาวชีเฉ่ียวตวัละครในเร่ือง “บนัทึกตรวนทอง” 

(จินสัว่จ้ี) ของจางอา้ยต่างมีแนวความคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของสตรีท่ีแตกต่างกนัไป ผลงานในการพรรณนาภาพลกัษณ์

แนวโศกนาฏกรรมจ านวนไม่นอ้ยท่ีประสบความส าเร็จนั้นมกัจะสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้านและเปิดโปงสภาพสงัคม

ดา้นโศกนาฏกรรม แนวคิดดา้นจริยธรรม ฐานะทางสงัคมลิงซ่ึงเป็นนกัเขียนวรรณกรรมจีนสมยัใหม่กบักีรติตวัละครใน

เร่ือง “ขา้งหลงัภาพ” ซ่ึงเป็นผลงานช้ินแรกของศรีบูรพา ผูว้างรากฐานงานวรรณกรรมสมยัใหม่ของไทย ต่างไดส้ร้างภาพ

โศกนาฏกรรมของสตรีในผลงานเขียนไวแ้ตกต่างกนั 

 บทวจิยัน้ีเป็นการวเิคราะห์ความเหมือนและขอ้เด่นของภาพลกัษณ์สตรีในนวนิยายสองเร่ืองดงักล่าว โดยหยบิยก

ภาพลกัษณ์ทางวรรณคดีของสตรีจากผลงาน เผลใหเ้ห็นถึงโศกนาฏกรรมของตวัละครทั้งสองท่ีสะทอ้งแนวคิด จริยธรรม 

คตินิยม ศีลธรรมจรรยาทางชนชั้น และพร้อมวเิคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะเด่นทางวรรณกรรม และพรรณนา

ภาพลกัษณ์สตรีท่ีประสบโศกนาฏกรรมในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมจีน ภายใตว้ฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

ค าส าคญั :  มุมมองการประพนัธ์ มุมมองการเล่าเร่ือง ภูมิหลงัทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั กลวธีิการประพนัธ์   

_________________________________________________________________________________________________
*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวรรณกรรมจีนสมยัใหม่ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 



มองววิฒันาการสังคมไทยจากนวนิยาย เร่ือง “ส่ีแผ่นดนิ” 

ศุลพีร มกรานุรักษ์ 莫圣镁 

บทคดัยอ่ 

นวนิยายเร่ือง “ส่ีแผน่ดิน” เป็นผลงานยอดเยีย่มของพลตรี หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช ผูเ้ขียนไดจิ้นตนาการ

ตวัละครใหมี้บุคลิกลกัษณะและบทบาทท่ีแตกต่างกนัไป เพ่ือสะทอ้น ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และชีวติความ

เป็นอยูข่องคนในสงัคมไทย ตลอดจนเบ้ืองกลงัการเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์และการเมืองการปกครองไทยเม่ือคร้ังถูก

อิทธิพลชาวตะวนัตกแผข่ยายเขา้สู่ประเทศไทยตั้งแต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5 ) จนถึงส้ิน

สมยัแผน่ดินพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล ( รัชกาลท่ี 8 ) โดยการน าเอาวถีิชีวติและชะตากรรมของตวัละคร

เอก “แม่พลอย” เป็นตวัน าของนวนิยายไปสูเ้หตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในยคุส่ีแผน่ดิน 

        ดว้ยคุณประโยชนข์องนวนิยายเร่ือง “ส่ีแผน่ดิน” ท่ีมีต่อสงัคมไทยซ่ึงเป็นแบบอยา่งวรรณกรรมอนัทรงมีคุณค่า

ทางปัญญา ซ่ึงใหท้ั้งความบนัเทิงและความรู้เก่ียวกบัสงัคมและประวติัศาสตร์ไทยในภาพการล่มสลายของสงัคมระบอบ 

ศกัดินา และการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์รวมทั้งการพฒันาไปสูร้ะบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข 

จากการวเิคราะห์นวนิยายเร่ือง “ส่ีแผน่ดิน” เห็นไดว้า่ ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ของผูป้ระพนัธ์ พลตรี หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ 

ปราโมช อยูท่ี่การใชศิ้ลปะในการสร้างตวัละครใหมี้บทบาทเขม้ขน้ สามารถสะทอ้นภาพต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน 

              เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงตา่งๆน้ี เป็นเร่ืองท่ีประวติัศาสตร์ตอ้งจารึกไว ้เพ่ือเป็นส่ิงท่ีอนุชนรุ่นต่อมาได้

ทราบ แต่ส่ิงท่ีประวติัศาสตร์ไม่ไดจ้ารึกไวก็้คือ รายละเอียดเก่ียวกบัชีวติความเป็นอยูต่ลอดจนความคิดเห็นของคนท่ีตอ้ง

ประสบกบัเหตุการณ์ของการเปล่ียนแปลงนั้นๆ เพราะรายละเอียดเลก็ๆนอ้ยๆแห่งชีวติ ยอ่มเป็นมูลฐานของความคิดเห็น 

และท าใหบุ้คคลเกิดปฏิกิริยาแตกต่างกนัไป ในเม่ือเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงไดๆ มากระทบตวัเราก็จะสามารถเขา้ใจ

และแยกแยะได ้ดว้ยเหตผุลดงักล่าวผูเ้ขียนจึงมีเจตนาท่ีจะใหน้วนิยายเร่ือง “ส่ีแผน่ดิน” เป็นท่ีรวบรวมรายละเอียดเบ้ืองตน้

หลงัประวติัศาสตร์ต่างๆ เหล่าน้ีไวอี้กดา้นหน่ึง 

              ถา้จะเปรียบเหตุการณ์ส าคญัๆท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นลายโครงบนผืนผา้ลายไทยแลว้ ผูป้ระพนัธ์มีเจตนาใหห้นงัสือเร่ือง 

“ส่ีแผน่ดิน” เป็นลายประกอบเพ่ือจะไดท้ าผา้ลายผืนนั้นใหมี้ลวดลายเตม็ข้ึน และวจิิตรพิสดารยิง่ข้ึน 

ค าส าคญั: การด ารงชีวติในพระราชวงั ครอบครัวผูดี้ ววิฒันาการประวติัศาสตร์ ชะตาชีวติ 
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กลิน่อายวฒันธรรมท้องถิน่ในบทร้อยแก้ว ของซือหม่ากง 

สรากร สุขไทย 黄文强 

บทคดัยอ่ 

 งานประพนัธ์ของซือหม่ากงท่ีโดดเด่นมี 3 ดา้นคือ บทวรรณกรรมร้อยแกว้ บทปกิณกะ และนวนิยาย ผูท่ี้ศึกษา

ผลงานร้อยแกง้ของซือหม่ากงต่างก็มีความเห็นวา่แมว้า่ซือหม่ากงไดป้ระพนัธ์ผลงานไวห้ลากหลายดา้นก็ตามผลงานดา้นท่ี

ท าใหซื้อหม่ากงโดดเด่นอยูใ่นต าแหน่งส าคญัของท าเนียบนกัประพนัธ์จีนในไทยนั้นก็คือผลงานการประพนัธ์ดา้นบทร้อย

แกว้ผลงานรวมเล่มบทประพนัธ์ร้อยแกว้ของซือหม่ากงไกแ้ก่ <<ชิงเฟิงชุยไจเ้หมยเจียงซ่าง>> และ <<จ้ินไจปู้้เหยยีนจง>> 

หลงัจากนั้นก็ไดตี้พิมพบ์ทร้อยแกง้อีกสองเล่ม คือ << หมิงเยวีย่สุ่ยจงไหล>> และ <<ซือหม่ากงซ่านเหวนิเสวีย่น>> บท

ประพนัธ์ร้อยแกว้ท่ีกล่าวมาน้ีคลอบคลุมถึงผลงานการประพนัธ์บทร้อแกว้ของซือหม่ากงทั้งหมดก็วา่ได ้ดว้ยผลงานร้อย

แกว้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและโดดเด่นเป็นพิเศษซ่ึงปรากฏอยูใ่นหวัขอ้เร่ืองในการประพนัธ์บทร้อยแกว้นั้นลว้นมีกล่ิน

อายของความอาลยัคิดถึงต่อบา้นเกิดเมืองนอนท่ีประเทศจีน อีกทั้งมีกล่ินอายของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ( ไทยและจีน) ท่ีแฝงอยู่

ในบทประพนัธ์อีกดว้ย 

ค าส าคญั : ซือหม่ากง วรรณกรรมชาวจีนโพน้ทะเล วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ลกัษณะเฉพาะตวั 
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การอนุรักษ์และสืบทอดโขนสดเดก็ ( ศิลปะแบบลูกผสม ) กบัแนวคดิ 

ในการต่อต้านยาเสพตดิ โดย ครูวกิ ฉิมพล ีแห่งเมืองปากน า้ 

จริยาวฒัน์ โลหะพูนตระกูล 

บทคดัยอ่ 

 โขนสด เป็นศิลปะการแสดงท่ีเกิดข้ึนในช่วงสงครามโลก โดยเป็นศิลปะการแสดงท่ีผสมผสานและประยกุตม์า

จากศิลปะการแสดงราชส านกัท่ีมีมานานและศิลปะการแสดงทอ้งถ่ินหลายประเภท ไดแ้ก่โขนหนงัตะลุง ลิเกและละคร

ชาตรี จนมีลกัษณะเฉพาะท่ีน่าสนใจ ในปัจจุบนัโขนสดเด็กของครูวกิ ฉิมพลีเป็นโขนสดท่ีแสดงโดยเด็กๆ ทั้งหมดในชุมชน

ท่ีมีอาย ุ4-12 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย และร่วมกนัต่อตา้นยาเสพติดไม่ใหแ้พร่ระบาดเขา้

ไปในกลุ่มชุมชน จดัเป็นการผสมผสานแนวคิดในการอนุรักษศิ์ลปะการแสดงทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นแนวคิดทางวฒันธรรมกบั

แนวคิดการต่อตา้นยาเสพติด ซ่ึงเป็นแนวคิดดา้นการพฒันาสงัคม ต่อมาแนวทางดงักล่าวไดแ้พร่ขยายไปในโรงเรียน และ

หน่อยงานในทอ้งถ่ินต่างๆก็ใหก้ารสนบัสนุน จดัตั้งเป็นศูนยฝึ์กหดัโขนสดเพ่ืออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยและต่อตา้นยา

เสพติด 

ค าส าคญั : โขนสด โขน หนงัตะลุง ลิเก ละครชาตรี 
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ก่อนจะมาเป็นโขนสด  

 รูปแบบศิลปะการแสดงของไทย แบ่งได ้2 ระดบัคือ ศิลปะการแสดงระดบัทอ้งถ่ินหรือของชาวบา้นทัว่ไป เช่น

โขนสด ลิเก เพลงอีแซว ล าตดั หมอล า และศิลปะการแสดงของราชส านกั ไดแ้ก่ ศิลปะการแสดงท่ีอยูใ่นพระบรมราชูปถมัภ์

ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั หรือพระอุปถมัภข์องพระบรมวงศ ์ซ่ึงจะมีนาฏศิลป์ประเภท โขน ละครใน เป็นตน้ 

 โขน  จดัเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง ท่ีมีความวจิิตรงดงามเป็นอยา่งมาก จดัเป็นวฒันธรรมในราชส านกัท่ีมี

ววิฒันาการมายาวนานตั้งแต่สมยัอยธุยาจนถึงปัจจุบนั มีรูปแบบและวธีิการแสดงเปล่ียนไปตามยคุสมยั แต่ยงัคงเอกลกัษณ์

ของโขนไวไ้ด ้ทั้งน้ี การแสดงโขนนิยมแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิ ขณะท่ีการแสดงโขนสดเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นท่ีเกิดข้ึน

มาภายหลงั การแสดงโขนสดนั้น กรมศิลปากรไม่จดัอยูใ่นประเภทของโขน แต่เป็นการแสดงท่ีผสมผสานทางวฒันธรรม  

และปรับเปล่ียนมาจากการแสดงโขนใหเ้รียบง่ายข้ึนเป็นแบบชาวบา้น ลดแบบแผนบางอยา่งลงทั้งท่าร า การแต่งกาย การขบั

ร้อง ค าพากย ์โขน หนงัตะลุง และลิเก โดยผูแ้สดงเป็นผูพ้ดูเจรจาเอง และไม่ตอ้งสวมหวัโขนคลุมหนา้ (ส านกังาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ.2542. : ออนไลน์ )  

นอกจากน้ี โขนสดยงัมีลกัษณะการขบัร้องคลา้ยกบัละครชาตรี ท่ีมีค  าร้องท่ีกระชบัเร็วกวา่การร้องลิเกท่ีเนน้การ

โชวน์ ้ าเสียง ค าร้องและลีลาการเอ้ืน รวมถึงการใช ้“โทน” ใหจ้งัหวะ ซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการใหจ้งัหวะของละคร

ชาตรี (พรรณศิริ แจ่มอรุณ. 25 มิถุนายน 2552 : สมัภาษณ์ ) รวมถึงการแสดงโขนสดจะสวมหวัโขนปิดแค่หนา้ผากและเปิด

หนา้ไว ้ท าใหโ้ขนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างไปจากการแสดงโขนตามแบบอยา่งวฒันธรรมหลวงหรือวฒันธรรมใน

ราชส านกั 

โขนสด ศิลปะการแสดงแบบลูกผสม 

 จากงานศึกษาของเฉลิมชยั ภิรมณ์รักษ ์( 2545) เร่ือง โขนสดคณะสงัวาลเจริญยิง่ พบวา่ การแสดงโขนสด แต่เดิม

เรียกวา่หนงัสด ปรากฏหลกัฐานในปี พ.ศ. 2474 โดยนายท่าน เหล่าอุดม ซ่ึงเป็นคนจงัหวดัชลบุรี มีอาชีพนกัแสดงแกบ้น ได้

เห็นคนเมาสุราร้องเพลงประท่าทางเตน้แบบหนงัตะลุง เตน้อยูใ่นงานศพ จึงไดคิ้ดน ามาประกอบการแดสงของตน จึงเป็น

ท่ีมาของโขนสดท่ีมีการแสดงดว้ยการเลียนแบบท่าเตน้ของหนงัตะลุงสืบมา 

  

 

 



ภาษิต จิตรภาษา สิงหาคม (2534) ไดก้ล่าวถึงท่ีมาของโขนสดในวารสารศิลปวฒันธรรมเร่ือง “ทกัทว้ง” ถกเถียง 

โขนแหง้เป็นอยา่งไร ? โดยกล่าวถึงค าบอกเล่าของครูผูใ้หญ่ท่ีเล่าถึงท่ีมาของโขนสดวา่แต่เดิมนั้น มีการเชิดหนงัท่ีเรียกวา่

หนงัตะลุงและหนงัใหญ่มาก่อน ต่อมา พ.ศ. 2470 ทางจงัหวดัระยองมีคนท่ีอุตริคิดเล่นหนงัตะลุงโดยไม่ใชต้วัหนงั แตใ่ชค้น

เตน้แทนโดยไม่ใส่เส้ือ แตเ่ขียนหวัเป็นลวดลายแทน ทั้งเขียนลายขนแบบในตวัลิง เขียนหนา้ลายยกัษ ์จึงเรียกกนัวา่หนงัสด 

โดยหนงัสดของระยองน้ี จะเล่นกนัเฉพาะในเทศการงานบุญของหมู่บา้นเท่านั้น ต่อมาพบวา่ภายหลงัสงครามเลิกการทหาร

ของท่าเรือคลองเตย ไดม้าติดตอ่ขอเช่าเคร่ืองดนตรีจากคณะแสดงท่ีภาษิตสงักดัอยู ่เพ่ือน าไปเล่นท่ีจงัหวดัระยอง โดยให้

เหตผุลท่ีเช่าเฉพาะเคร่ืองดนตรีวา่ พวกเขาเป็นคนระยอง สามารถเล่นหนงัสดกนัไดทุ้กคน และเม่ือน าเคร่ืองดนตรีไปส่งก็

พบวา่ คนระยองเล่นหนงัสดกนัเป็นทุกคนดงัค าท่ีบอก 

 ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2475 นายช่ืน บุญเฟ่ืองฟ ูมีบา้นอยูท่ี่พระโขนง ไดไ้ปเอาหนงัสดของ ชาวระยองมา  2 คน คือ 

นายเจือ กบั นายจรูญ มาฝึกหดัใหเ้ด็กแถววดัสะพาน พระโขนง โดยนายเจือ เป็นครูยกัษ ์นายจรูญเป็นครู พระ – ลิง และรับ

เล่นในงานทัว่ไป ใชช่ื้อคณะหนงัสดวา่ คณะบุญเฟ่ืองฟ ูซ่ึงเป็นคณะหนงัสดคณะแรกท่ีเป็นหนงัสดอาชีพ และไดส้นันิฐาน

ถึงท่ีมาของหนงัสดวา่กลายมาเป็นโขนสดนั้นสืบเน่ืองจากใน ราว พ.ศ. 2485  นายละเมียดบุญเฟ่ืองฟ ูลูกชายเจา้ของคณะซ่ึง

ไม่ทราบวา่คิดอยา่งไร ไดเ้ปล่ียนป้ายหนา้บา้นกบัฉากท่ีแสดง จากหนงัสด เป็นโขนสด จึงไดก้ลายเป็นโขนสดนบัแต่นั้นมา 

แต่ในภาษาพดูของชาวบา้นทัว่ไป เม่ือพดูถึงโขนสด ก็ยงัใชค้  าเรียกวา่ “หนงั” กนัอยู ่เช่น ไปเล่นหนงัท่ีไหน เม่ือไหร่ เป็น

ตน้ “หนงั” ท่ีวา่น้ีคือการไปแสดงโขนสดนัน่เอง 

 ภาษิต จิตรภาษา ในฐานะท่ีเคยเล่นหนงัสดอยูค่ณะบุญเฟ่ืองฟท่ีูวดัสะพานไดร้ะบุถึงคณะหนงัสดท่ีเกิดไล่ๆกนักบั

คณะบุญเฟ่ืองฟใูนตอนนั้นมีคณะครูชู ชลประทีป ต่อมานายชีพ บุตรของนายชู ไดรั้บสืบทอดคณะหนงัสดต่อมา และใชช่ื้อ

คณะวา่สงัวาลเจริญยิง่ ซ่ึงตั้งอยูใ่นพระโขนงในถ่ินเดียวกนั นอกจากน้ีภาษิต ยงัไดก้ล่าวถึงโขนสดคณะวงัวาลเจริญยิง่วา่ 

เกิดข้ึนมาภายหลงัและเคยเป็นคณะลิเกเก่มาก่อน โดยนายถวลิ ศิษยข์องโขนสดคณะบุญเฟ่ืองฟ ูเป็นครูสอนใหแ้ก่คณะ

สงัวาลเจริญยิง่  

 สุวรรณี อุดมผล (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวไวใ้นวรรณกรรมการแสดงไทยวา่ การแสดงโขนสดเป็นการแสดงท่ีเกิดข้ึน

ในช่วงสงสงครามโลดคร้ัง 2 ส้ินสุดลงใหม่ๆ โดยอา้งถึงค ากล่าวของ นาบปัญญา นิตยสุวรรณ ท่ีบอกวา่ผูรึ้เร่ิมการแสดง

โขนสดเป็นคร้ังแรกคือ นายพนู เร่ืองนนท ์ท่ีแสดงใหพ้ระยาภกัดี  นรเศรษฐ ์(เลิศ เศรษฐบุตร)  ชม และเดิมเรียกการแสดง

โขนสดวา่ หนงัสด เพราะเป็นการแสดงท่ีใชค้นจริงๆ ท าท่าเลียนแบบหนงัตะลุง แทนท่ีจะใชต้วัหนงัซ่ึงเป็น “หนงัแหง้”  แต่

เน่ืองจากค าวา่ “หนงัสด” เป็นค าแสลง ซ่ึงมีความหมายไม่ดีนกั ในภายหลงัจึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นโขนสด เพราะลกัษณะการ

แสดงคลา้ยโขน และยงัไดก้ล่าวถึงความแตกต่างของบทท่ีใชแ้สดงระหวา่งโขนสดกบัโขน โดยโขนสดใชบ้ทพดูท่ีเป็นร้อย

แกว้ บทร้องแต่งเป็นกลอน บทพากยบ์างตอนเป็นร่ายยาว บางตอนก็แต่งเป็นกาพยเ์หมือนโขน  

 กล่าวไดว้า่ท่ีมาของโขนสดน้ี แมจ้ะมีแหล่งท่ีมาของโขนสดแตกตา่งกนัไปตามการบอกเล่า แต่พอสรุปไดว้า่ 

ช่วงเวลาการเกิดข้ึนของโขนสด ในราวปลายรัชกาลท่ี 7 โดยเป็นการแสดงระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีการรับและปรับเปล่ียน

ศิลปะการแสดงบางแขนงมาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัก าเนิดโขนสดลว้นเป็นศิลปินในศิลปะการแสดงบาง



แขนงมาก่อน และศิลปะการแสดงของทอ้งถ่ินต่างๆ ลว้นเกิดจากผสมผสานตามลกัษณะของการเคล่ือนยา้ยของกลุ่มคน จึง

ท าใหเ้กิดการรับและปรับเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งกนัในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัตามสมยันิยม แต่เน่ืองจากโขนเป็น

ศิลปะการแสดงชั้นสูงท่ีมีความซบัซอ้น จึงไดมี้การปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมการแสดงของทอ้งถ่ิน จนก่อรูปก่อร่าง

และมีลกัษณะเฉพาะจนกลายเป็นโขนสดในเวลาต่อมา 

 ทั้งน้ี จากขอ้มูลท่ีศึกษา มีขอ้สรุปท่ีตรงกนัวา่ การแสดงโขนสดเป็นการผสมผสานการแสดงต่างๆเขา้ดว้ยกนัจนมี

ลกัษณะเฉพาะท่ีน่าสนใจยิง่ คือ การพากย ์การแต่งกาย ซ่ึงคลา้ยกบัการเล่นโขนท่ีเป็นศิลปะการแสดงของราชส านกั และ

ท่วงท่าท่ีแสดงซ่ึงเตน้แบบกม้ๆเงยๆและการร้องท่ีใชส้ าเนียงแบบหนงัตะลุง ซ่ึงเป็นการแสดงพ้ืนบา้นของชาวไทยภาคใต ้

แต่การเดินเร่ืองกระชบัรวดเร็ว เนน้ตลกขบขนั และมีการร่ายร าเหมือนกบัลิเก แต่ลกัษณะการร้องเร็วกระชบักวา่รวมถึงการ

ใชเ้คร่ืองดนตรี “โทน” คลา้ยกบัละครชาตรีของภาคกลาง 

 ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้า่ การแสดงโขนสดเป็นการแสดงพ้ืนบา้นของไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลหรือแบบอยา่งจาก

วฒันธรรมหลวงคือการแสดงโขน และมีการผสมผสานกบัศิลปะการแสดงของทอ้งถ่ินจากภูมิภาคต่างๆ อยา่งเรียบง่ายและ

เหมาะสมกบัสภาพทางสงัคม ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นภูมิปัญญาในการสร้างสรรคศิ์ลปะการแสดงในระดบัทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

โขนสดเดก็ แห่งเมืองปากน า้ 

กบัแนวคดิอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้าน  

และแนวคดิการต่อต้านยาเสพตดิ 

 ปัจจุบนั โขนสดไดรั้บความนิยมนอ้ยลงตามสภาพสงัคมสมยัใหม่ท่ีมีส่ิงบนัเทิงต่างๆมากข้ึน อีกทั้งการสืบทอด

ศิลปะการแสดงของไทยบนคตินิยมท่ีมกัสืบทอดในหมูลูกหลานและคนสนิท ซ่ึงส่งผลต่อการสืบทอดท่ีไม่แพร่หลาย ดงันั้น 

ปัจจุบนัมีคณะโขนสดเหลืออยูจ่  านวนไม่มากนกัและส่วนใหญ่เป็นคณะโขนสดท่ีแสดงโดยผูใ้หญ่เกือบทั้งหมด หรือมีบา้งท่ี

มีเด็กๆร่วมแสดงกบัผูใ้หญ่ 

 ทั้งน้ี มีคณะโขนสดท่ีแสดงโดยเด็กทั้งหมดอยูค่ณะหน่ึง คือ โขนสดคณะสุวทิย ์ฉิมพลี หรือท่ีชาวบา้นเรียกทัว่ไป

วา่ คณะครูวกิ แห่งเมืองปากน ้ า ซ่ึง “เมืองปากน ้ า” คือช่ือเดิมของจงัหวดัสมุทรปราการโดยครูวกิ เร่ิมฝึกโขนสดใหแ้ก่เด็ก

อายตุั้งแต่ 2-3 ขงบมาหลายปี จนปัจจุบนัคณะโขนสดเด็กของครูวกิ มีสมาชิกประมาณ 20 กวา่คน มีอายรุะหวา่ง 4-12 ปีและ

สามารถออกแสดงในงานต่างๆไดอ้ยา่งช านาญ นอกจากน้ีครูวกิยงัไดรั้บเชิญจากโรงเรียนในพ้ืนท่ีคือโรงเรียนวดั
ศีรษะจระเขใ้หญ่ ใหไ้ปสอนการแสดงโขนสดใหแ้ก่เด็กนกัเรียนชั้นประถามศึกษาท่ี 1-3 ประมาณ 200 คนในทุกสปัดาห์ 

โดยทุกคร้ังท่ีครูวกิ สอนการแสดงโขนสดใหก้บัเด็กๆ ครูวกิจะเนน้ย  ้าใหเ้ห็นถึงอนัตรายของยาเสพติด ดว้ยเหตน้ีุ ในละแวก

บา้นของครูวกิ จึงไม่มีปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดเกิดข้ึน 



 โดยล่าสุด ครูวกิ ไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนใน

ต าบลศีรษะจระเขใ้หญ่ ใหจ้ดัตั้งเป็นศูนยฝึ์กหดัโขนสดเพ่ืออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยและต่อตา้ยยาเสพติด ต าบลศีรษะ

จระเขใ้หญ่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการท่ีถูกก่อตั้งเพ่ือเป็นการสืบสานวฒันธรรมไทย และร่วมใจกนัต่อตา้ยปัญหายาเสพติดใน

กลุ่มเยาวชน เพราะการฝึกหดัโขนสดท าใหเ้ยาวชนท่ีมีเวลาวา่ง ไดใ้ชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ดว้ยการฝึกหดัโขนสด ไม่ไป

พึ่งพายาเสพติด (สมุทรปราการ. ม.ป.ป. : ออนไลน์ )  

 สถานท่ีตั้งของศูนยฝึ์กตั้งอยูท่ี่หมู่ 3 ต.ศีรษะจระเขใ้หญ่ ก่ิง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการโดยเขา้ทางถนนบางนา-

ตราดกิโลเมตรท่ี 21  จะพบกบัป้ายทางเขา้วดัจระเขใ้หญ่ จุดแรกท่ีพบคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศีรษะจระเขใ้หญ่ และ

เดินทางเขา้ไปตามถนนอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบกบัศูนยฝึ์กหดัโขนสดของครูวกิ ฉิมพลี  

 กล่าวไดว้า่ การแสดงโขนสด ถึงจะมีพฒันาการมาไม่นาน แต่แสดงใหเ้ห็นถึงการปรับเปล่ียนและการผสมผสาน

ทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเพ่ือตอบสนองต่อการอยูร่่วมกนั ดงัค ากล่าวท่ีวา่ วฒันธรรมหมายรวมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษย์

คิดประดิษฐข้ึ์น เพ่ือท าหนา้ท่ีการตอบสนองการอยูร่่วมกนัของมนุษยอ์ยา่งปกติสุข วฒันธรรมจึงสะทอ้นเร่ืองราวความ

เป็นมาและศกัยภาพของมนุษยใ์นแต่ละกลุ่มชนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัเช่น กรณี “โขนสด” แห่งเมืองปากน ้ า ท่ีนอกเหนือจากการ

เป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบนัเทิงในระดบัทอ้งถ่ินแลว้ “โขนสด” ยงัถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวมกลุ่มเด็กๆใน

ชุมชน เพ่ือจะไดไ้ม่ใชเ้วลาวา่งไปท าในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไปมัว่สุมติดยาเสพติด ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ในสงัคมไทยขณะน้ี 

 การน าศิลปะการแสดง “โขนสด” มาใชใ้นการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาของชุมชนในยคุปัจจุบนัเป็นการสะทอ้นให้

เห็นการเช่ือมโยงระหวา่งรุ่นผูใ้หญ่กบัเด็กหรือเยาวชน ร่วมกบัองคก์รส าคญัในทอ้งถ่ิน เช่น โรงเรียน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เพ่ือรวมพลงัในการต่อตา้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีก าลงัรุกคืบเขา้ท าร้ายเด็กและเยาวชนในชุมชนของตน 

จดัเป็น “การพึ่งพาตนเอง” และเป็นจุดเร่ิมตน้ของ “ชุมชนเขม้แขง็” ซ่ึงนบัวนัจะมีนอ้ยลง เพราะระบบทุนเป็นระบบใหญ่ท่ีมี

ส่วนอยา่งยิง่ในการกดักร่อนครอบครัวและชุมชนใหพ่ึ้งพากนันอ้ยลง เพราะเป็นระบบท่ีส่งเสริมใหแ้ต่ละคนมีชีวติอยูไ่ด้

ดว้ยการบริโภคทุกส่ิงท่ีตนเองไม่ไดผ้ลิต ผา่นบริษทั หอ้งร้าน พอ่คา้คนกลาง ดงันั้น เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนในสงัคมและชุมชน

ของตน ผูค้นจึงไม่รู้สึกวา่ปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อการมีชีวติอยูข่องตนอยา่งไร และการแกไ้ขปัญหาไม่ใช่หนา้ท่ีของตน 

หากแต่การไม่มีงาน ไม่มีเงิน ชีวติความเป็นอยูจ่ะล าบากเพราะไม่สามารถซ้ือหาสินคา้เพ่ือการบริโภคได ้ท าใหผู้ค้นมุ่งให้

ความส าคญักบัการท างานเพ่ือหาเงินเป็นส าคญั ท าใหส้งัคมขาดคนท่ีจะเขา้มาด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาส่วนรวม ชุมชน

อ่อนแอมากข้ึน 

 การอนุรักษแ์ละสืบทอดศิลปะการแสดงโขนสดเด็ก โดยครูวกิ ฉิมพลี แห่งเมืองปากน ้ า จดัเป็นศกัยภาพของ

ทอ้งถ่ินท่ีน าภูมิปัญญาดา้นศิลปะการแสดงมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติด ใหแ้ก่เด็กและเยาวชนท่ีมาเรียนโขน

สดไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของยาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีส าคญัและแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของบุคคลและ

ชุมชนไทย ท่ีไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของระบบทุนและกระแสการบริโภคนิยมทั้งหมด หากแต่ยงัมีคนเลก็ๆอีกหลายคนท่ี

พร้อมอุทิศก าลงักาย ก าลงัใจ อยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย เพ่ือช่วยกนัพฒันาและแกไ้ขปัญหาสงัคมของตนใหน่้าอยูม่ากข้ึน จึง

นบัเป็นตวัอยา่งท่ีควรกล่าวถึงและใหก้ าลงัใจเป็นอยา่งยิง่ 
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