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การจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา ถูกก าหนดเกณฑ์และระบบการประเมินคุณภาพเพื่อให ้  

การจดัการเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลแก่ผูเ้รียนและได้ผลลพัธ์ท่ีชัดเจน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ตรวจสอบได ้และเพื่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ในการส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษาตอ้งมีการก ากบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมาตรฐานการอุดมศึกษาครอบคลุมดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน การวิจยัและนวตักรรม 
การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจดัการ ตามศกัยภาพ และอตัลกัษณ์
ของประเภทสถาบนัโดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้ งน้ี เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายส าคญั คือการจดัการศึกษาเพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีคุณลกัษณะของคนไทยท่ี
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื 

มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ได้เน้นการผลิตบณัฑิตระดบัอุดมศึกษา  ท่ีเหมาะสมกบั
พลวตัของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการบริหารจดัการหลกัสูตรให้ได้คุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาไวช้ดัเจนวา่ “ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ
โดยบทความท่ีน าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว” 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดใ้ห้ความส าคญักบัการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
อาจารยเ์พื่อให้มีคุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของนกัศึกษา เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการจดัการศึกษาในระดบัการศึกษา โดยการสนับสนุนให้มีการผลิตวารสารวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ผลงานดงักล่าว การพฒันาวารสารรามค าแหง ฉบบัมนุษยศาสตร์ให้เขา้เกณฑ์มาตรฐานของศูนย์
ดชันีการอา้งอิงวารสารไทย (ศูนย ์Thai- Journal Citation Index Center-TCI) และการผลิตวารสารเพื่อ
เผยแพร่งานของบณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะคือวารสารบณัฑิตศึกษา ฉบบัมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ซ่ึงวารสารทั้งสองฉบบัไดผ้า่นการประเมินใหอ้ยูใ่นฐานขอ้มูลศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 โดยมี
ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ  ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2567 แต่ต้องมีการผลิตวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี     
คณะมนุษยศาสตร์ยงัได้มีการจัดให้การประชุมทางวิชาการเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของอาจารย ์



นกัวิชาการ และนกัศึกษาข้ึนทุกปี ซ่ึงเป็นกิจกรรมทางวิชาการในวนัมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
และได้มีการจดัท ารายงานสืบเน่ืองการน าเสนอผลงาน (Proceedings) ท าให้การจดัการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะมีช่องทางในการ
เผยแพร่ผลงาน และช่วยสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายทางวชิาการระหวา่งสถาบนัและระหวา่งประเทศ 

วารสารบณัฑิตศึกษา ฉบบัมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ฉบบัท่ี 2 ปี 4 เป็นความภาคภูมิใจ
ท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและสานงานต่อผูท่ี้ริเร่ิมวารสาร คือผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี 
โตพึ่งพงศ ์และผูท่ี้พฒันาวารสารในช่วงต่อมา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา บุญปัญญโรจน์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ และรองศาสตราจารย ์ดร.สายวรุณ สุนทโรทก การผลิตวารสารจะส าเร็จไม่ได้
เลยถา้ไม่มีคุณนลินี ยิ่งยง หวัหนา้ส านกังานบณัฑิตศึกษา ผูป้ระสานงานและด าเนินงานทุกขั้นตอนของการผลิต
วารสารคือคุณวรรณวิสาข์ พลขยนั รวมทั้งคณะกรรมการจดัท าวารสารทุกท่าน โดยการสนับสนุนและ
ส่งเสริมของคณะผูบ้ริหารของคณะมนุษยศาสตร์ดว้ยดีเสมอมา  

      รองศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวนินัท ์
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episode “Leuak Khu - Ha Pla” of the Story Sangthong by the Fine Arts Department 

ธนัธวชั ป่ินทอง/Thuntawat  Pintong2 
จินตนา สายทองค า/Jintana  Saitongkum3 
อคัวทิย ์ เรืองรอง/Akhawit  Ruengrong4 

บทคัดย่อ   
 บทความวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) ศึกษาความแพร่หลายของละครนอกแบบหลวง 
เร่ืองสังข์ทอง และ (2) ลกัษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรม
ศิลปากร โดยใช้วิธีด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ สูจิบตัร เอกสาร  งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ แล้วเรียบเรียงขอ้มูลน าเสนอในรูปแบบการ
พรรณนาวเิคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่าความแพร่หลายของวรรณกรรมเร่ืองสังขท์อง เร่ิมมีมาแต่โบราณทั้งในรูปแบบ
ของวรรณกรรมมุขปาฐะ แต่เดิมนิทานในปัญญาสชาดก เร่ืองสุวรรณสังขชาดก ซ่ึงแพร่หลายอยูใ่นทอ้งถ่ิน
ต่างๆ ในสมยักรุงศรีอยุธยามีผูน้ าเอานิทานมาแต่งเป็นบทละคร ได้รับความนิยมเร่ือยมาจนสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ในรัชกาลท่ี 2 ไดท้รงน านิทานเร่ืองสังขท์องมาพระราชนิพนธ์ข้ึนเป็นบทละครนอก เพื่อน าไป
ให้ละครผูห้ญิงของหลวงในพระองคแ์สดง นบัวา่เป็นฉบบัท่ีไดรั้บความนิยมและแพร่หลาย ภายหลงัเรียก
การแสดงน้ีวา่ ละครนอกแบบหลวง และรูปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์องไดถ่้ายทอด
มาสู่กรมศิลปากร จากนั้นไดมี้การปรับปรุงแลว้แกไ้ขใหม่เพื่อให้เหมาะกบัการชมในปัจจุบนั ตอนท่ีนิยม
น ามาจดัแสดง คือตอนเลือกคู่-หาปลา ซ่ึงเป็นตอนท่ีมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัในดา้นของบทละครท่ีมีเน้ือหา
ครบรส มีรูปแบบการแสดงท่ีส าคญัคือทางเล่นท่ีก าหนดไวต้ามจารีต มีกระบวนท่าร างามอยา่งละครใน แต่
ร ากระชบัตามบท ประกอบกบัดนตรีท่ีไพเราะ เพลงร้องมีการผสมผสานระหว่างเพลงทางนอก และเพลง
ทางใน การแต่งกายยืนเคร่ืองตามรูปแบบละครใน ประกอบกบัฉากท่ีสมจริง ท าให้ไดรั้บความนิยมเร่ือยมา
ถึงปัจจุบนั 
ค าส าคัญ : ความแพร่หลาย, ลกัษณะเด่น, ละครนอกแบบหลวง, สังขท์องตอนเลือกคู่-หาปลา 
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Abstract 
 This research article has two objectives, namely to study the prevalence and the distinctive 
characteristics of the Lakhon Nok in the royal court style as performed in the episode “Leuak Khu - Ha 
Pla” in the story Sangthong of the Fine Arts Department. For the research, qualitative methods were used, 
such as interviews with experts and analysis of data from play bills, documents and related research from 
various data sources. Then, the data have been compiled and presented in a descriptive analysis. 
 The results of the study showed that, since ancient times, the story Sangthong began to be widely 
known through oral tradition. Originally from the buddhist literature about Suwannasang Chadok, 
Sangthong was a common story known in various localities. During the Ayutthaya period, the various 
stories were put together to compose a play, which became popular until the Rattanakosin period. During 
the reign of King Rama 2, the story of Sangthong has been transposed to the royal writing as a play of 
Lakhon Nok style in order to have the royal inner court female dancers perform for His Majesty. This 
version is considered as very popular and widespread, and, later on, will be known as the story Sangthong 
in the Lakhon nok Royal Court Style. The form of Lakorn Nok performances in the style of the royal inner 
court for the story Sangthong has been past on from one generation to another up to the Fine Arts 
Department as we know today. Then, the form has been revised and adapted to suit nowadays standards 
and the audience’s taste. A popular episode from this story, which is still often performed nowadays is 
called Leuak Khu – Ha Pla. Its success can be explained for several reasons: the narrative script has 
distinctive characteristics including various plays and emotions; the form for the performance of this 
episode is important as it respects ancestral traditions of Thai play; it displays beautiful dance 
choreographies from the female royal inner court dances, but in a more concise form according to the 
script; it combines harmonious music with singing, which merges folk and classical styles; the costumes 
are in the same style as found in the female royal inner court performances; and, finally, the use of 
realistic setting. All those detailed elements contribute to this performance’s ongoing success and 
popularity. 

Keywords : Prevalence, characteristic, lakhon nok in the royal court style, Sangthong play, episode  
Leuak khu – ha pla 
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บทน า 
 ละครนอก สันนิษฐานว่าเกิดข้ึนในสมยักรุงศรีอยุธยา เป็นละครร าท่ีใช้ผูช้ายแสดงลว้น เล่นแบบ
ชาวบา้น มีศิลปะการร่ายร าไม่งดงามเหมือนละครใน วธีิแสดงนั้นรวดเร็ว ใหผู้ดู้ไดรู้้เร่ืองราวมากท่ีสุด  มีการ
สอดแทรกบทตลกขบขนั เน้ือเร่ืองมาจากนิทานชาดกต่าง ๆ ตลอดจนนิทานพื้นบา้นทั้งหลายท่ีชาวบา้นนิยม 
บทละครนอกบางเร่ืองก็เป็นตน้เคา้ของบทละครนอกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั ท่ีปรับปรุงส านวนสมยักรุงศรีอยธุยาให้น่าฟัง ทั้งในดา้นการใชค้  า การเพิ่มเติมหรือตดัทอนขอ้ความ 
และการแทรกเพลงหรือกลอนท่ีไพเราะลงไป (เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต์, 2515, หนา้ 353)  
 ในสมยัรัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ละครนอกไดน้ ามาเพื่อให้ผูห้ญิงของหลวงแสดง จึงมีการ
ฝึกหดัและร่ายร าอยา่งประณีต มีการปรับกระบวนการเล่น ท่าร าของละครนอกจึงค่อยวิจิตรบรรจงข้ึน เกิดเป็น 
ละครนอกแบบหลวง (เสาวณิต วิงวอน, 2558, หนา้  92) ท่ีมีลกัษณะผสมผสานระหวา่งละครใน และละคร
นอก ต่อมาไดรั้บความนิยม และน ามาเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่ละครผูมี้บรรดาศกัด์ิตลอดจนการแสดงละครนอก
ในปัจจุบนั กรมศิลปากรไดรั้บการถ่ายทอด และน ารูปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวงมาใชใ้นการแสดง 
กล่าวคือลกัษณะหรือรูปแบบการแสดงเป็นการสืบทอดมาจากละครในท่ีแสดงเร่ืองของละครนอก มีการ
พฒันา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมกบัโอกาสและยคุสมยั 
 สังขท์อง เป็นวรรณกรรมท่ีอยูคู่่สังคมไทยมาชา้นาน เป็นเร่ืองท่ีสืบทอดต่อๆ กนัมาอยา่งแพร่หลาย 
ปรากฏหลากหลายส านวน แต่เดิมเช่ือว่าเป็นนิทานในนิบาตชาดก ช่ือสุวรรณสังขชาดก ท่ีเล่ากนัมาแต่
โบราณและสืบทอดต่อๆ กันมา สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวยัเพราะเป็นวรรณกรรมท่ีท าให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  สอดแทรกหลักคติธรรมจริยธรรมสอนใจให้แก่ผูอ่้าน นอกจากน้ียงัพบว่ามี
ผูป้ระพนัธ์เร่ืองสังขท์องไวห้ลายรูปแบบ วรรณกรรมเร่ืองสังขท์องจึงไดรั้บความนิยมแพร่หลาย ตั้งแต่อดีต 
ถึงปัจจุบนั จนเป็นวรรณกรรมส าหรับการแสดง เสาวณิต วิงวอน ไดก้ล่าววา่ ในสมยัอยุธยาบทละครเร่ือง
สังข์ทองเป็นบทละครร าท่ีค  าประพนัธ์เป็นกลอนบทละคร ระบุจ านวนค ากลอน ก าหนดเพลงหน้าพาทย ์
เพลงร้อง และการเจรจาไว้ แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นบทส าหรับแสดงละครประเภทใด ตอ้งพิจารณาจากการ
พรรณนาการด าเนินเร่ือง และส านวนภาษาจึงจะทราบถึงแบบแผนการแสดงได ้ซ่ึงแต่เดิมนั้นเร่ืองท่ีแสดง
อาจเป็นตวัก าหนดวา่ใชแ้สดงละครประเภทใด (2558, หนา้ 93) สันนิษฐานวา่จะแต่งข้ึนไวส้ าหรับใชแ้สดง
ละครนอกเป็นแน่ เพราะมีการก าหนดเพลงหนา้พาทยไ์วท้า้ยบทบางบทดว้ย และถา้จะให้ตวัละครพูดเองใน
ตอนใดก็จะใส่ค าว่า เจรจา ก ากบัไวเ้สมอ ทั้งน้ี เพื่อให้โอกาสผูเ้ล่นไดใ้ชค้  าพูดเองตามใจชอบ แต่ให้เขา้กบั
เร่ืองท่ีแสดงตอนนั้น (ราตรี ผลาภิรมย,์ 2520, หนา้ 19) 
 เร่ืองสังขท์อง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากรนั้น เป็นการแสดงละครนอกแบบหลวง ท่ีไดรั้บ
การสืบทอดการแสดงโดยตรงมาแต่คร้ังละครหลวงในรัชกาลท่ี 2 ผา่นครูอาจารยท่ี์เป็นศิษยจ์ากส านกัต่างๆ 
ท่ีร่วมกนัถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบักรมศิลปากร ไดจ้ดัการแสดงข้ึนคร้ังแรก ณ โรงละคอนศิลปากร (โรง
ละครเดิม) ในปี พ.ศ.2497 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัไดรั้บความนิยมน ามาจดัแสดงหลายคร้ัง  ดว้ยเป็นตอนท่ีเน้ือหา
มีความสนุกสนาน มีแบบแผน จารีตและชั้นเชิงในการเล่น ท่ียดึถือสืบทอดต่อกนัมา  
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 จากการศึกษาเร่ืองสังข์ทองพบวา่ มีผูศึ้กษาไวห้ลายรูปแบบ แต่ในตอน “เลือกคู่-หาปลา” นั้น ยงัไม่มี  
ผูศึ้กษา จึงเป็นเหตุผลท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา ความแพร่หลาย และลกัษณะเด่นในฐานะละครนอกแบบหลวง
ของกรมศิลปากร วา่มีความโดดเด่นอยา่งไรจึงไดรั้บความนิยมและแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบนั 

วตัถุประสงค์ 
 1. ศึกษาความแพร่หลายของละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง 
 2. ลกัษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
งานวจิยัเร่ือง ความแพร่หลาย และลกัษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง ตอน “เลือก

คู่-หาปลา” ของกรมศิลปากร คร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการคน้ควา้จากเอกสาร
ทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บบทแสดง
ละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ การวิจยัน้ีใช้วิธีการศึกษาจาก เอกสาร ต ารา บทความ งานวิจยั  

วทิยานิพนธ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองประวติัความเป็นมา และลกัษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง  
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  สูจิบตัร บทละครท่ีใชแ้สดงจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
  2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ โดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
   2.1) จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ และเคยไดรั้บบทบาทใน
การแสดงละครนอกแบบหลวงดว้ยวิธีการจดบนัทึก  และบนัทึกเสียงลงเคร่ืองบนัทึกเสียง  จ  านวน 4 ท่าน 
ไดแ้ก่ 
    1)  นายประเมษฐ ์บุณยะชยั  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนนาฏศิลป์ไทย  สถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์  
    2) ดร .ไพโรจน์ ทองค าสุก  ราชบัณฑิตยสภา สาขานาฏกรรมไทย 
นกัวชิาการละครและดนตรีช านาญการ ส านกัการสังคีต กรมศิลปากร   
    3) นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละคร และดนตรีทรงคุณวุฒิ 
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นวชิาการละครและดนตรี (โขน ละคร และดนตรี) ส านกัการสังคีต กรมศิลปากร   
    4) นายสุธี ปิวรบุตร ขา้ราชการบ านาญ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นศิลปกรรม และ
ออกแบบฉากประกอบการแสดง ส านกัการสังคีต 
   2.2) จากการสังเกตส่ือวีดีทศัน์ ส่ืออิเล็กโทรนิกส์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงละคร
นอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง กรมศิลปากร   
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ขั้นตอนท่ี 2  สรุปวเิคราะห์ขอ้มูล 
  เรียบเรียงขอ้มูลจากเอกสาร  และศึกษาภาคสนามโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แล้วตีความ  
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งเป็นระบบ และสรุปผลวิจยั อภิปราย 
และขอ้เสนอแนะ   

ผลการศึกษา 
 ผูว้จิยัจะสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 2 ประการ ดงัน้ี 
 1. ความแพร่หลายของละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง  
  1.1 วรรณกรรมเร่ืองสังขท์องฉบบัต่างๆ ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความแพร่หลาย
ของวรรณกรรมเร่ืองสังข์ทอง ท่ีมีอิทธิพลต่อละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังข์ทองของกรมศิลปากร 3 ฉบบั
ได้แก่ สังข์ทองฉบบัปัญญาสชาดก บทละคอนเร่ืองสังข์ทองคร้ังกรุงเก่า บทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง       
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2 ซ่ึงผูว้จิยัจะขอน าเสนอเป็นบางเร่ืองเพื่อให้เห็นความชดัเจน ดงัน้ี 
   1.1.1 สังขท์องฉบบัปัญญาสชาดก ถือเป็นบ่อเกิดของเร่ืองสังขท์อง เน่ืองจากพบวา่
เป็นการประพนัธ์ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรช้ินแรก แต่เดิมเรียกวา่สุวรรณสังขชาดก เป็นเร่ืองท่ี 3 แห่งปัจฉิมภาค 
ซ่ึงอยูใ่นหนงัสือปัญญาสชาดก มีเน้ือหาท่ีสนุกสนานชวนคิดตาม ทั้งแฝงดว้ยคติธรรมสอนใจไปพร้อม ๆกนั 
โดยจุดมุ่งหมายของการแต่งเพื่อจะเตือนสติผูฟั้ง หรือผูอ่้าน วา่การพิจารณาคนแต่เพียงผิวเผินนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ดี 
และการใหร้้ายป้ายสีผูอ่ื้น ยอ่มจะน าความหายนะมาสู่ตนเองในท่ีสุด (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ, 2546, หนา้ 1-2) ลกัษณะการแต่งนั้นจะเลียนแบบนิบาตชาดก เป็นการเล่าเร่ืองการกลบัชาติมาเกิด
ของพระพุทธเจา้ ในชาติก าเนิดของพระสุวรรณสังข ์
   1.1.2 บทละคอนเร่ืองสังข์ทองคร้ังกรุงเก่า ในสมยักรุงศรีอยุธยาวรรณกรรมเร่ือง 
สังขท์องไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายหลากหลายรูปแบบ ในแง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา ขนบธรรมเนียม
นิยม และการเล่นละคร อิทธิพลจากวรรณกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมนั้น ท าให้มีผูแ้ต่งเร่ืองสังขท์อง ในรูปแบบของ
กลอนบทละคร หลกัฐานส าคญัท่ีเหลือมาจนถึงปัจจุบนันั้น เป็นบทละครท่ีหอพระสมุดวชิรญาณ ไดตี้พิมพข้ึ์น 
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2545, หนา้ 1-2) ไดท้รงสันนิษฐานวา่ “ตวับทละคร
นั้นจะแต่งราวในแผน่ดินสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ  เพราะในสมยันั้นเป็นระยะท่ีละครไทยก าลงัรุ่งเรืองมาก 
ทั้งละครนอก และละครใน  อีกทั้งยงัเป็นตน้แบบโครงเร่ืองสังขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลยั” ซ่ึงสอดคล้องกับ ราตรี ผลาภิรมย ์(2520,หน้า 19) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาเชิง
วเิคราะห์เร่ืองสังขท์อง กล่าววา่ “จุดมุ่งหมายในการแต่งสันนิษฐานวา่คงจะแต่งข้ึนไวส้ าหรับใชแ้สดงละคร
นอก  เพราะมีการก าหนดเพลงหนา้พาทยไ์วท้า้ยบทดว้ย เช่น เชิด เสมอ รัว โทน เม่ือจะให้ตวัละครพูดเอง   
ก็จะใส่ค าวา่ เจรจา ก ากบัไวเ้สมอ โดยกระบวนกลอนจะต่างกบับทละครในกรุงรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานวา่
เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัทรงพระราชนิพนธ์ คงไดบ้ทเดิมจากคร้ังกรุงเก่า เพราะมีกลอน
เดิมปรากฏในบทพระราชนิพนธ์หลายแห่ง” ลกัษณะการแต่งเป็นกลอนบทละครสมยัเก่า ไม่เคร่งครัดเร่ือง
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สัมผสั มกัใช้ค  าข้ึนต้นบทกลอนด้วยค าว่า ได้ฟัง มาถึง และมกัใช้ค  าตายตวัซ ้ ากันบ่อยๆ เช่น โฉมนาง         
ซ่ึงผูว้จิยัจะยกตวัอยา่งแสดงกลอนบทละครเร่ืองสังขท์องฉบบักรุงเก่า ดงัน้ี  
   เม่ือนั้น     โฉมนางรจนาน ้าตาไหล 
  เห็นพระมารดามาร ่ าไร   พลอยไหก้นัแสงโศกา 
  นางค่อยระงบัดบัใจ    ทรามวยักราบบาทเจา้เงาะป่า 
  พอ่เจา้ประคุณของเมียอา   พระมารดาออกมาถึงทบันอ้ย 
  พอ่ทองนพคุณบุญเลิศ    ถอดเงาะเสียเถิดพอ่ยอดสร้อย 
  ทุกขร้์อนโตใหญ่มิใช่นอ้ย  พระมารดาเศร้าสร้อยมาร ่ าไร 
  แมน้พอ่มิช่วยคร้ังน้ี    รจนาน่าท่ีจะตกัษยั 
  ใช่เมียจะครองชีวติไว ้   มีผวัผวัไม่เมตตา ฯ 
  โฉมนางสุมณฑาก็วา่เล่า    เงาะไม่รักเรากระมงัหนา 
  น่ิงเสียใหเ้มียกินน ้าตา   ทั้งแม่ยายมาไม่อาลยั ฯ 
   ไดฟั้ง    พระสุวรรณสังขก์็ทูลไข 
  พระมารดาจะวา่ประการใด  ลูกแจง้ใจแลว้พระพนัปี 
  ถอ้ยค าพระแม่เจา้ตรัสมา    ลูกยาจะรับใส่เกศี 
  จะใหลู้กไปตีคลี    เงาะชัว่อปัรียพ์ระมารดา  

(หอพระสมุดวชิรญาณ, 2512, หนา้ 76-77) 
 

   เน้ือเร่ืองสังข์ทองในบทละครคร้ังกรุงเก่าน้ีเป็นตอนปลายของเร่ืองสังข์ทอง คือ 
ตอนพระสังขตี์คลี จากการศึกษาเน้ือเร่ืองสังข์ทองจากบทละครคร้ังกรุงเก่าพบวา่ เน้ือเร่ืองนั้นไม่ไดเ้ร่ิมตน้
ตั้งแต่ตน้เร่ืองตามสุวรรณสังขชาดก  แต่เร่ิมเร่ืองในตอนปลายคือตอนตีคลี และจบเร่ืองในตอนทา้วยศวิมล
และนางจนัทร์เทวีตามพระสังข์มาถึงเมืองทา้วสามนต์เพียงเท่านั้น ส่วนโครงเร่ืองหลกัยงัคงเหมือนกับ
สุวรรณสังขชาดก  คือ  พระสังขถ์อดรูปออกตีคลีเพื่อกูบ้า้นเมืองและทา้วสามลตามพระสังขก์ลบับา้นเมือง  
แต่รายละเอียดการด าเนินเร่ืองมีความแตกต่างออกไปตามจินตนาการของผูป้ระพนัธ์บทละคร   
   1.1.3 บทละครนอกเร่ืองสังขท์อง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลา้นภาลยั ในรัชกาลของพระองคไ์ดท้รงพระราชนิพนธ์บทละครข้ึน ส าหรับใชแ้สดงละครนอกแบบหลวง 
โดยน าบทละครนอกส านวนเดิมในสมยักรุงศรีอยุธยามาปรับปรุงข้ึนใหม่ ลกัษณะการแต่งจะประชุมกนั
แต่งหนา้พระท่ีนัง่ หรือบางคร้ังแต่งแลว้มาตรวจแกห้น้าพระท่ีนัง่ (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ, 2546, หนา้ 344-345) พระองคไ์ดท้รงคดัเลือกเฉพาะตอนท่ีทรงเห็นวา่ เหมาะสมส าหรับ
การน ามาจดัแสดง ซ่ึงมีเพียงเร่ือง สังขท์อง เพียงเร่ืองเดียวเท่านั้นท่ีทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ตน้ จนจบรวม
ดว้ยกนั 9 ตอน ดงัน้ี (1) ก าเนิดพระสังข ์(2) ทวงพระสังข ์(3) นางพนัธุรัตเล้ียงพระสังข ์(4) พระสังขห์นีนาง
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พนัธุรัต (5) ทา้วสามลให้นางทั้งเจ็ดเลือกคู่ (6) พระสังขไ์ดน้างรจนา (7) ทา้วสามลให้ลูกเขยหาเน้ือ หาปลา    
(8) พระสังขตี์คลี และ (9) ทา้วยศวมิลตามพระสังข ์
  จากการวิเคราะห์วรรณกรรมเร่ืองสังขท์อง พบวา่มีปรากฏมากมายหลายส านวน แสดงให้
เห็นวา่เร่ือง สังขท์อง เป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั ดว้ยเป็นวรรณกรรมท่ีให้ความ
บันเทิง เ น้ือเ ร่ืองมีความสนุกสนาน และให้อรรถรสด้านค าประพันธ์ ทั้ งย ังสอดแทรกคติธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพสังคมความเป็นอยู ่ค่านิยมและแนวความคิดบางประการท่ีเหมาะกบัรสนิยม
ของคนไทย จึงท าให้เร่ืองสังขท์องแพร่หลายออกไป และยงัพบวา่เน้ือหาของนิทานเร่ืองสังขท์อง ท่ีปรากฏ
ในท่ีต่างๆ ยงัมีความคลา้ยคลึงกนัมากในเร่ืองชาติก าเนิดของพระเอกท่ีถือก าเนิดเป็นหอยสังขจ์ากมเหสีฝ่าย
ขวา ซ่ึงถูกมเหสีฝ่ายซ้ายใส่ร้ายแลว้ขบัไล่ออกจากเมืองถูกจบัถ่วงน ้ า มีพญานาคมาช่วยส่งให้นางยกัษ์เล้ียง 
แลว้ชุบตวั สวมรูปเงาะก่อนจะหนีไป แลว้จึงพบนางเอกผา่นอุปสรรคต่างๆ ไดตี้คลีชนะพระอินทร์ และได้
พบกบัพระบิดา พระมารดา ไดค้รองเมืองจบแบบสุขนาฏกรรม และพบวา่มีขอ้แตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยเพียง
บางฉบบัเท่านั้น คือช่ือของตวัละคร เช่น ตวันางเอกในฉบบัสุวรรณสังขชาดก เรียกนางคนัธา แต่ในบทละคร
คร้ังกรุงเก่า และบทพระราชนิพนธ์ เรียกวา่ นางรจนา 
  1.2 จากวรรณกรรมสู่การแสดงเร่ืองสังขท์อง 
  ความแพร่หลายของเร่ืองสังข์ทอง ท่ีได้รับความนิยมจากอดีตสู่ปัจจุบนัมาอย่างยาวนาน 
นอกจากความนิยมท่ีปรากฏในรูปแบบนิทานมุขปาฐะแลว้ บทละครเร่ืองสังข์ทอง ก็ยงัเป็นท่ีนิยมกบัผูช้ม
เร่ือยมา   
  วรรณกรรมเร่ืองสังข์ทอง  เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แล้วว่าเป็นท่ีนิยมและแพร่หลายในสมยั   
กรุงศรีอยุธยานั้นไดถู้กน ามาแสดงเป็นละครนอก สันนิษฐานว่าเป็นละครท่ีชาวบา้นเล่นกนั ต่อมาในสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์นั้น ในรัชกาลท่ี 2 ก็ได้ทรงสร้างสรรค์และพระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองสังข์ทองข้ึน
เพื่อให้ละครหลวงของพระองค์แสดง และถือเป็นแบบแผนสืบต่อกนัมา ดงัท่ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2546, หน้า 344-345) กล่าวไวว้่า “เม่ือพระราชนิพนธ์บทละครแล้วจะ
พระราชทานไปใหเ้จา้ฟ้ากรมหลวงพิทกัษม์นตรี คิดวิธีร าท าบท บางทีบทใดร าขดัขอ้งก็ตอ้งแกต้วับทเขา้หา
วิธีร าก็มี ดว้ยเหตุน้ี บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  จึงสามารถน ามา
เล่นละครไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นท่ีนิยมน าไปจดัแสดงกนัอยา่งแพร่หลาย และถือไดว้า่เป็นแบบแผนของละครร า
มาจนถึงปัจจุบนั” จะเห็นไดว้า่พระองคท์รงเอาพระทยัใส่ในการละครมาก มีการก าหนดกระบวนร าท่ีส าคญั 
เป็นแบบแผนตายตวัเพื่อสืบทอดเป็นสมบติัของชาติ  
  กรมศิลปากร มีหน้าท่ีหลกัในการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม และศึกษาคน้ควา้ 
วิเคราะห์ งานวิจยัทางดา้นนาฏยดุริยางคศิลป์ และการแสดงทอ้งถ่ิน เพื่อรักษาให้คงอยูเ่ป็นมรดกอนังดงาม
ของชาติจึงไดน้ าเร่ือง สังขท์อง มาจดัแสดงละครนอก ไดป้รับปรุงจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั จดัแสดงคร้ังแรกในตอนเลือกคู่ และหาปลา โดยไดน้ าออกแสดง ณ โรงละคอน
ศิลปากร (โรงละครแห่งชาติ) เม่ือ พ.ศ. 2497   
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  การท าบทในยุคแรกไดน้ าบทพระราชนิพนธ์เป็นหลกั ต่อมาไดมี้การปรับปรุงบทอยูเ่สมอ 
ข้ึนอยู่กบับริบทในการแสดง ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีส่งผลให้การปรับปรุงบทนั้นไปตามเง่ือนไขในเร่ืองของ
โอกาสท่ีใชแ้สดง เวลา หรือสถานท่ีในการแสดง โดยยงัคงน าหลกัการแสดงของละครนอกท่ีเนน้การด าเนิน
เร่ืองท่ีรวดเร็ว กระชบั มีการแบ่งเป็นองค ์ แบ่งเป็นตอน มีการตดัทอนบทกลอน มีการแทรกบทเจรจา การ
ปรับปรุงบทของกรมศิลปากร ก็เพื่อความสุนทรียะของการแสดงละครท่ีสู่สายตาของผูช้มความสนุกสนาน
ของเน้ือเร่ืองเป็นหลกั แต่ก็ยงัรักษาถอ้ยค าบทกลอนในพระราชนิพนธ์ไว ้โดยค านึงถึงอรรถรสในการแสดง
ใหภ้าพรวมออกมาสมบูรณ์ (ชวลิต สุนทรานนท,์ การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 กนัยายน 2561) ซ่ึงแต่เดิมนั้น
บทพระราชนิพนธ์เร่ืองสังขท์อง จะประพนัธ์ในรูปแบบกลอนบทละครตลอดทั้งเร่ือง  เม่ือกรมศิลปากรได้
น ากลอนบทละครมาปรับปรุง โดยจดัรูปแบบใหม่มีการแบ่งค ากลอน ตดั และปรับขอ้ความ แทรกบทเจรจา 
ระบุเพลงมากข้ึน เติมค าอธิบาย ฉากและตวัละคร ซ่ึงเน้ือหาในการด าเนินเร่ืองยงัคงเป็นไปตามตามบทพระ
ราชนิพนธ์ ซ่ึงต่อมาพบวา่มีผูป้ระพนัธ์บทละครไวห้ลายท่าน เช่น ท่านผูห้ญิงแผว้ สนิทวงศเ์สนี อาจารยเ์สรี 
หวงัในธรรม อาจารยว์นัทนีย ์ม่วงบุญ อาจารยปั์ญญา นิตยสุวรรณ อาจารยช์วลิต สุนทรานนท ์อาจารยส์ม
รัตน์ ทองแท ้อาจารยอ์มัไพวรรณ เดชะชาติ อาจารยก์ญัจนปกรณ์ แสดงหาญ เป็นตน้ ซ่ึงในการจดัการแสดง
แต่ละคร้ังนั้น  มกัจะมีการปรับปรุงบทเพื่อให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัโอกาสและขอ้จ ากดับางประการของ
การแสดง เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหวา่งกลอนบทละครในรัชกาลท่ี 2  กบับทละครท่ีปรับปรุงของกรม
ศิลปากรสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี   
  1. การแบ่งองค์แบ่งตอน แนวทางในการปรับปรุงบทละครนอกเร่ืองสังข์ทองของกรม
ศิลปากร  มาจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั มีทั้งหมด 9 ตอน ได้แก่      
(1) ก าเนิดพระสังข์  (2) ถ่วงพระสังข์ (3) นางพนัธุรัตเล้ียงพระสังข์ (4) พระสังข์หนีนางพนัธุรัต  (5) ทา้ว
สามลให้นางทั้งเจ็ดเลือกคู่  (6) พระสังขไ์ดน้างรจนา (7) ทา้วสามลให้ลูกเขยหาปลาหาเน้ือ  (8) พระสังข ์    
ตีคลี  และ (9) ทา้วยศวิมลตามพระสังข์ กรมศิลปากรไดน้ าบทมาปรับปรุง โดยแบ่งเป็นองค์  เป็นตอนข้ึนใหม่  
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโอกาสท่ีใชแ้สดง หรือองคป์ระกอบในการจดัแสดงในแต่ละคร้ัง อาจมีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา
ในการจดัการแสดง  ดงัจะเปรียบเทียบไดจ้ากการแสดงในชุด “กิระเร่ืองพระสังข”์ ซ่ึงกรมศิลปากรไดจ้ดัท า
และปรับปรุงบทใหม่ท่ีจะน าเสนอโดยเน้นบทบาทของพระสังข์ให้โดดเด่น จึงถอดตอนจากบทพระราช
นิพนธ์ทั้งหมด 9 ตอน น ามาจดัท าใหม่  ดงัจะเปรียบเทียบในตารางน้ี 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบการแบ่งตอนในการแสดงละครนอกเร่ืองสังขท์องของกรมศิลปากร 
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี ๒ บทของกรมศิลปากร 

ตอนท่ี 1 ก าเนิดพระสังข ์
ตอนท่ี 2 ถ่วงพระสังข ์

องคท่ี์ 1 พบพอ่ 
      ตอนท่ี 1 เขา้วงั 
      ตอนท่ี 2 สังขถ่์วง 

ตอนท่ี 3 นางพนัธุรัตเล้ียงพระสังข ์ องคท่ี์ 2 หนีพนัธุรัต 
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ตอนท่ี 4 พระสังขห์นีนางพนัธุรัต       ตอนท่ี 1 ชุบตวั 
      ตอนท่ี 2 เรียนมนต ์

บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี ๒ บทของกรมศิลปากร 
ตอนท่ี 6 พระสังขไ์ดน้างรจนา 
ตอนท่ี 7 พระสังขตี์คลี 

องคท่ี์ 3 เขา้เมืองสามนต ์
      ตอนท่ี 1 ไดคู้่ครอง 
      ตอนท่ี 2 ตีคลี 

ท่ีมา : ผูว้จิยั 
  จากตารางจะเห็นไดว้า่  กรมศิลปากรไดจ้ดัการแสดงชุดกิระพระสังข ์ เพื่อเนน้บทบาทของ
ตวัพระสังขใ์หโ้ดดเด่น  จึงไดน้ าเสนอชีวประวติัของพระสังขต์ั้งแต่ตน้เร่ือง  โดยแบ่งองค ์ท่ี 1  ตดัมาจากบท
พระราชนิพนธ์ตอนท่ี 1-2  มาจดัเป็นตอนเขา้วงัและสังขถ่์วง  องคท่ี์ 2 ตดัมาจากบทพระราชนิพนธ์ตอนท่ี 3-4 
มาจดัตอนเป็นตอนชุบตวัและเรียนมนต ์ องคท่ี์ 3 ตดัมาจากบทพระราชนิพนธ์ตอนท่ี 6 และ8  มาจดัเป็น
ตอนไดคู้่ครองและตีคลี 
  2. การตดัทอนบทกลอน แนวทางในการปรับปรุงบทของกรมศิลปากรในการตดัทอน     
บทกลอนพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  มีลกัษณะการตดัทอนคือหากตอนใดท่ีมี
เน้ือเร่ืองค่อนขา้งมาก  อยา่งเช่นมี  8 ค ากลอน  อาจจะตดัใชเ้พียง  4 ค ากลอน หรือ 2 ค ากลอน หรือมีการ
ปรับเปล่ียนค าในบทกลอนให้สัมผสักบับทต่อไป  แต่คงให้ไดใ้จความในตอนนั้น ยกตวัอย่าง ตอนเลือกคู่ 
ส านวนบทพระราชนิพนธ์ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั , 2545, หน้า 101) นางรจนาเขินอาย  
เจา้เงาะ วา่ 
   ร่าย๏  เม่ือนั้น    นวลนางรจนาโฉมฉาย 
  ไดฟั้งเจา้เงาะพดูเราะราย    แยบคายคมสันขนัคะนอง 
  น่าส ารวลสรวลสันตไ์ม่กลั้นได ้  อรไทสะเทินเมินยิม้ยอ่ง 
  แกข้วยฉวยมีดมาเจียนตอง   กรีดเล็บเยบ็ซองจะใส่พลู   
  เจา้เงาะร้ือเรียกซ ้ าท ากระบวน   เมียงชมอ้ยม่อยมว้นหนา้อยู ่
  อิดเอ้ือนเชือนแชไม่แลดู    เป็นครู่มิใคร่จะพาที 
  คิดถึงรูปทองยงัตอ้งใจ    เสียแรงไดติ้ดตามมาถึงน่ี 
  คร้ันจะมิพดูดว้ยก็ไม่ดี    เทวจึีงตอบวาจา 
  บทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง ตอนเลือกคู่และหาปลา ท่ีกรมศิลปากรปรับปรุงข้ึน (กรม
ศิลปากร, 2497, หนา้ 19) ความวา่ 
      ๏   เม่ือนั้น     นวลนางรจนาโฉมฉาย 
  ไดฟั้งเจา้เงาะพดูเราะราย    แยบคายคมสันขนัคะนอง 
  นางส ารวลสรวลสันตไ์ม่กลั้นได ้  อรไทสะเทิ้นเมินยิม้ยอ่ง 
  แกข้วยฉวยมีดมาเจียนตอง   ท าซองใส่พลูแลว้ห่อยา 
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  จากการวิเคราะห์บทพระราชนิพนธ์นั้นแสดงให้เห็นว่ามีการอธิบายขั้นตอนไวอ้ย่าง
ละเอียด เม่ือกรมศิลปากรไดน้ ามาปรับปรุงบทนั้นเพื่อให้การด าเนินเร่ืองมีความกระชบั รวดเร็ว จึงมีการตดั
ทอนกลอนออก   
  3. การแทรกบทเจรจา แนวทางการแทรกบทเจรจาของกรมศิลปากรท่ีปรับปรุงจากบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยันั้น บทในตอนใดท่ีท าให้การด าเนินเร่ืองช้า  ก็จะ
เปล่ียนมาเป็นบทเจรจา  การจดัท าบทเจรจามี ๒ ลกัษณะ ไดแ้ก่  เจรจาร้อยแกว้  และเจรจาร้อยกรอง มีการ
คดับทจากร้อยกรองมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นบทเจรจาร้อยแกว้โดยแต่งข้ึนเอง   แต่แนวทางนั้นมาจากบท
พระราชนิพนธ์เพื่อมิให้เน้ือเร่ืองผิดแปลกไป ดงัตวัอยา่งเจราร้อยแกว้บทพระราชนิพนธ์ (พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั, 2545, หนา้ 96) ตอนทา้วสามนตข์บัไล่นางรจนาไปอยูก่ระท่อมปลายนา 
   ๏ เม่ือนั้น    ทา้วสามนตฟั์งชงัน ้าหนา้ 
  ทั้งรักทั้งแคน้แน่นอุรา   น่ิงนึกตรึกตราอยูใ่นใจ 
  จ าจะตอ้งเงือดงดอดกลั้น   คอยหยบิผดิมนัใหจ้งได ้
  คิดพลางทางสั่งเสนาใน   อีรจนากไูม่ขอเห็นมนั 
  จะใคร่ฆ่าเสียใหต้ายก็อายเขา   จะวา่เรากลบัค าท าหุนหนั 
  จะขบัไล่ไปเสียดว้ยกนั    ปลูกกะท่อมใหม้นัอยูป่ลายนา 
  แต่แรกกตูั้งจิตคิดหวงั    จะแต่งตั้งทั้งเจด็คนใหห้นกัหนา 
  อีเจา้กรรมท าใหข้ายหนา้ตา   จะแต่งการววิาห์ก็ข้ีคร้าน 
  ใหอ้ยูเ่สียดว้ยกนัเถิดตามที   ในขา้งข้ึนเดือนส่ีปีขาล 
  ตรัสพลางทางคิดเดือดดาล   ปิดบานพระแกลไม่แลไป 
  
  บทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง ตอนเลือกคู่และหาปลา ท่ีกรมศิลปากรปรับปรุงข้ึน (กรม
ศิลปากร, 2497, หนา้ 17) ความวา่ 

- ร้องเพลงจีนขายออ้ย – 
   เม่ือนั้น     ทา้วสามนตฟั์งชงัน ้าหนา้ 
  ทั้งรักทั้งแคน้แน่นอุรา   น่ิงนึกตรึกตราอยูใ่นใจ 
  จ าจะตอ้งเงือดงดอดกลั้น   คอยหยบิผดิมนัใหจ้งได ้
  คิดพลางทางสั่งเสนาใน   อีรจนากไูม่ขอเห็นมนั 

-เจรจา- 
ทา้วสามนต ์-  เฮย้เสนา กไูม่อยากเห็นหนา้อีรจนามนัอีกต่อไป จงขบัไล่ไปเสียกบัอา้ยเงาะป่า ไปปลูก
กระท่อมท่ีปลายนาใหม้นัอยู ่เดิมกคิูดวา่จะแต่งการวิวาห์ใหค้รองคู่ทั้งเจ็ดคน อีเจา้กรรมท าตนใหข้ายหนา้ 
เลิกกนัที กไูม่แต่งไม่ตั้งมนัละ เร็วๆ เขา้ รีบพาตวัมนัไปเสียทั้งสองคน กไูม่อยากเห็น 
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  จะเห็นไดว้่า เม่ือกรมศิลปากรไดน้ าเอาบทพระราชนิพนธ์มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แลว้แกไ้ขใหม่ เป็นบทเจรจาร้อยแกว้ ยงัคงเน้ือเร่ืองในการแสดงไม่ให้ผิดแปลกไป และเพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในการแสดงจึงมีการด าเนินเร่ืองท่ีกระชบั รวดเร็ว และมีความสนุกสนาน ตลกขบขนัยิง่ข้ึน 
  
  ตวัอยา่งเจรจาร้อยกรองบทพระราชนิพนธ์ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั, 2545, 
หนา้ 115) ตอนนางรจนาตดัพอ้เสียใจท่ีทา้วสามนตรั์บสั่งใหห้าปลามาถวาย 
  โอป่ี้ ๏  อกเอ๋ยโอว้า่คราน้ี   น่าท่ีจะมว้ยสังขาร์ 
  สมเด็จบิตุเรศไม่เวทนา    จะคิดอ่านพาลฆ่าชีวาลยั 
  ใหห้าปลามาเป็นร้อยนอ้ยหรือนัน่  ประกวดกนักบัเขาเหล่าเขยใหญ่ 
  เขามัง่มีศรีสุขทุกขอ์ะไร    ประเด๋ียวเดียวก็จะไดง่้ายดาย 
  วติกแต่ส่วนตวัผวัรัก    ยากนกัจกัซุกซนขวนขวาย 
  ผวัเมียสองคนจนจะตาย   จะหาปลาไปถวายท่ีไหนทนั 
  ถา้พระรูปทองนอ้งบรรลยั   เมียจะตามเขา้ไปมิไดพ้ร่ัน 
  จะใหเ้ขาพิฆาตฟาดฟัน   สู้ตายตามกนัไม่คิดกลวั 
  ไม่ขออยูดู่หนา้คนทั้งหลาย   มิใหช้ายอ่ืนตอ้งเป็นสองผวั 
  วา่พลางนางทุ่มทอดตวั    ตีอกชกหวัเขา้ร ่ าไร 
  
  บทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง ตอนเลือกคู่และหาปลา ท่ีกรมศิลปากรปรับปรุงข้ึน (กรม
ศิลปากร, 2497, หนา้ 23) ความวา่ 

- ร้องเพลงทะยอยเขมร – 
   อกเอ๋ยโอว้า่คราน้ี   น่าท่ีจะมว้ยสังขาร์ 
  สมเด็จบิตุเรศไม่เวทนา    จะคิดอ่านพาลฆ่าชีวาลยั 

- พดู – 
   ใหห้าปลามาเป็นร้อยนอ้ยหรือนัน่ ประกวดกนักบัเขาเหล่าเขยใหญ่ 
  เขามัง่มีศรีสุขทุกขอ์ะไร    ประเด๋ียวเดียวก็จะไดง่้ายดาย 
  วติกแต่ส่วนตวัผวัรัก    ยากนกัจกัซุกซนขวนขวาย 
  ผวัเมียสองคนจนจะตาย   จะหาปลาไปถวายท่ีไหนทนั 
  ถา้พระรูปทองนอ้งบรรลยั   เมียจะตามเขา้ไปมิไดพ้ร่ัน 
  จะใหเ้ขาพิฆาตฟาดฟัน   สู้ตายตามกนัไม่คิดกลวั 
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  จะเห็นไดว้่าบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2 กรมศิลปากรไดน้ าแนวทางบทมาปรับปรุง
แลว้แกไ้ขใหม่เป็นบทเจรจาร้อยแกว้  เพื่อให้มีการด าเนินเร่ืองท่ีกระชบั รวดเร็ว ทนัใจผูช้มในสมยัปัจจุบนั 
และเหมาะแก่การจดัแสดงเขา้กบัฉากบนเวที โดยท่ีเน้ือเร่ืองไม่ผดิแปลกไปจากบทพระราชนิพนธ์ 
   ในการจดัการแสดงละครนอกแบบหลวงเร่ืองสังขท์อง คร้ังแรกนั้นไดจ้ดัแสดงตอนเลือกคู่
และหาเน้ือหาปลา  โดยได้น าออกแสดง  ณ โรงละคอนศิลปากร (โรงละครแห่งชาติ) เม่ือวนัท่ี 12 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2497 ปรากฏวา่ไดรั้บการตอบรับจากประชาชนเป็นอยา่งดี  ดงัปรากฏรายการแสดงละคร
นอกเร่ืองสังขท์อง โดยเปิดการแสดงในปีนั้นถึง  129  คร้ัง  ต่อจากนั้นกรมศิลปากรไดจ้ดัท าบทละครนอก
เร่ืองสังขท์องออกแสดงอีกหลายตอน ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 การจดัแสดงละครนอกเร่ืองสังขท์อง  ของกรมศิลปากร 
ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี ช่ือตอน 

1 12/ก.พ./2497 เลือกคู่ และหาปลา (จดัแสดง 129 รอบ) 
2 - /มี.ค./2503 ตีคลี 
3 12/ม.ค./2505 สลกัช้ินฟัก 
4 03/พ.ค./2507 มณฑาลงกระท่อม 
5 04/ธ.ค./2514 หาปลา 
6 24/ก.พ./2524 กิระเร่ืองพระสังข ์
7 24/ก.พ./2531 ตีคลี 
8 04/เม.ย./2533 มณฑาลงกระท่อม 
9 03/เม.ย./2541 มณฑาลงกระท่อม 

10 25/เม.ย./2541 พระสังขไ์ดน้างรจนา 
11 23/ม.ค./2543 เลือกคู่ – ไดน้าง 
12 04/เม.ย./2543 หาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
13 16/เม.ย./2543 เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
14 09/ก.ค./2543 เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
15 30/ก.ค./2543 หนีนางพนัธุรัต - เลือกคู่ 
16 09/พ.ย./2543 รับรูปเงาะเหาะไปในนภา – นวลนางรจนาเส่ียงพวงมาลยั 
17 11/พ.ย./2543 เป็นพระไทรเรียกมจัฉาในวาลี – นางมณฑาเทวลีงกระท่อม 
18 13/พ.ย./2543 ถอดรูปเงาะเป็นทองผอ่งอ าไพ – ทา้พนนัชิงชยัดว้ยตีคลี 
19 15/พ.ย./2543 เลียบธานีพบพานมารดา – สลกัช้ินฟักพบโอรสาแสนผาสุก 
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ตารางท่ี 2 การจดัแสดงละครนอกเร่ืองสังขท์อง  ของกรมศิลปากร (ต่อ) 
ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี ช่ือตอน 

20 30 /ม.ค./2544 หาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
21 6,26,28/ส.ค./2544 หวัอกแม่พนัธุรัต 
22 29/พ.ย./2544 มณฑาลงกระท่อม 
23 21/ก.พ./2545 เลือกคู่ และหาปลา 
24 25/เม.ย./2547 พนัธุรัตตามพระสังข ์
25 03/ส.ค./2547 นางจนัเทวสีลกัช้ินฟัก 
26 24/เม.ย./2548 ทา้วยศวมิลตามนางจนัเทวี 
27 25/ส.ค./2549 หวัอกแม่พนัธุรัต 
28 21/ก.พ./2550 เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
29 15/มิ.ย./2550 พนัธุรัตตามพระสังข ์
30 04/มิ.ย./2552 ความรักของแม่พนัธุรัต 
31 22/ส.ค./2552 รักแทข้องแม่พนัธุรัต 
32 26/ก.พ./2553 มณฑาลงกระท่อม - ตีคลี 
33 - พระสังขเ์ลียบเมือง และนางจนัเทวสีลกัช้ินฟัก 
34 2,9/ธ.ค./2553 เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
35 24/มิ.ย./2554 เลือกคู่ 
36 30/ม.ค./2554 หาปลา 
37 - ตีคลี 
38 4/เม.ย./2555 หาปลา 
39 - รจนาเส่ียงพวงมาลยั 
40 12/ก.พ./2555 เลือกคู่  
41 5,12/ต.ค./2557 เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
42 2,9/พ.ย./2557 เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
43 7,14/ธ.ค./2557 เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
44 17/ม.ค./2559 หาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
45 12/มิ.ย./2559 พระสังขไ์ดน้างรจนา (กระท่อมปลายนา ผูช้ายแสดงลว้น) 
46 20/ม.ค./2561 มณฑาลงกระท่อม (ผูช้ายแสดงลว้น) 

 
 



14 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 

 

 

ตารางท่ี 2 การจดัแสดงละครนอกเร่ืองสังขท์อง  ของกรมศิลปากร (ต่อ) 
ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี ช่ือตอน 

47 24/ส.ค./2561 มณฑาลงกระท่อม (ผูช้ายแสดงลว้น) 
48 28/พ.ย./2561 เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 
49 14/ธ.ค./2561 เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ายแสดงลว้น) 

ท่ีมา : ผูว้จิยั 
หมายเหตุ  อาจมีการจดัแสดงในรูปแบบการแสดงเบด็เตล็ดอ่ืนๆ 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่า กรมศิลปากรน าเร่ืองสังข์ทองมาจดัแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 จนถึง
ปัจจุบนั  ปรากฏการแสดงทั้งหมด  49  คร้ัง  ซ่ึงตอนท่ีนิยมน ามาจดัการแสดงบ่อยท่ีสุดคือตอนเลือกคู่ และ
หาปลา  เน่ืองจากเป็นตอนท่ีมีความสนุกสนาน ครบรส มีแบบแผนจารีตในการแสดง และผูช้มสามารถ
เขา้ใจเน้ือเร่ืองไดง่้าย  
 2. ลกัษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร 
  ในหวัขอ้น้ีผูว้จิยัจะกล่าวถึง  (1) ความเป็นมาของละครนอกแบบหลวง (2) ลกัษณะของละครนอก
แบบหลวง และ (3) ลกัษณะเด่นของละครนอกแบบหลวงเร่ืองสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรม
ศิลปากร ซ่ึงสามารถแยกเป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี 
  2.1 ความเป็นมาของละครนอกแบบหลวง 
   ละครนอก เป็นละครแบบชาวบา้น มีศิลปะการร่ายร าไม่งดงามเหมือนละครในซ่ึง
นิยมตลกเป็นพื้น ด าเนินเร่ืองรวดเร็ว ให้ผูดู้รู้เร่ืองราวมากท่ีสุด (เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต์, 2520, หนา้ 33) 
ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลท่ี 2) พระองค์ไดท้รงน าเร่ืองท่ีเล่นละคร
นอก มาพระราชนิพนธ์ข้ึนใหม่ให้มีความประณีตงดงาม  ซ่ึงสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ ทรงเรียกวา่ละครนอกรูปแบบน้ีวา่  “ละครนอกแบบหลวง”   
   ละครนอกแบบหลวง  คือ  ละครท่ีเกิดข้ึนจากการน าเอารูปแบบการแสดงละคร
นอกและละครในมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั  โดยปรับปรุงแกไ้ขกระบวนเล่น แกไ้ขท านองเพลงร้อง สร้าง
กระบวนการร่ายร า ขนบธรรมเนียมประเพณีการแสดงตามอยา่งละครในให้งดงามกวา่ละครนอกท่ีเล่นตาม
แบบอย่างชาวบา้น  แต่ยงัคงยึดแนวทางการแสดงบทตลกเพื่อความสนุกสนานตามแบบละครนอกเอาไว ้
เพื่อใหล้ะครผูห้ญิงของหลวงเล่น สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดละครนอกแบบหลวงมี  2 ประการ ดงัน้ี  
   ประการแรก การพระราชพิธีส าคญันอกพระราชนิเวศน์นั้นจ าเป็นตอ้งมีละคร
ผูห้ญิงของหลวงจดัแสดงสมโภชตามธรรมเนียม คร้ันจะเลือกเร่ืองเดิมก็ไม่ประณีต เน้ือเร่ืองดูแลว้ไม่เขา้ใจ
และไม่เร้าใจ จึงไม่เหมาะกบัรสนิยมของชาวบา้น  จึงสอดคลอ้งกบัท่ีกล่าววา่ทรงเลือกเร่ืองท่ีแสดงจากละคร
นอกเดิม  แต่เลือกเฉพาะตอนเล่นละครสนุกมาทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนใหม่  
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   ประการท่ีสอง  เม่ือทรงสร้างสรรคง์านดา้นละครในจบสมบูรณ์แบบแลว้ก็ยอ่มท่ี
คิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  ประกอบกับเหตุผลประการแรกท าให้เกิดละครชนิดใหม่ข้ึน ท่ีมีลักษณะ
ผสมผสานระหวา่งละครในและละครนอก (เดิม)  ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นละครอีกชนิดท่ีเรียกวา่ ละครนอก
แบบหลวง (สุรพล วรุิฬห์รักษ,์ 2543, หนา้ 97-98)  
    ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนเล่นและสร้างกระบวนการร่ายร าตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีการแสดงอย่างละครในนั้น  เน่ืองจากได้ครูละครผูห้ญิงของหลวงเป็นผูฝึ้กหัด      
จึงไดแ้บบแผนการร่ายร าอย่างละครผูห้ญิงของหลวง  เม่ือแต่งแลว้จะพระราชทานไปให้เจา้ฟ้ากรมหลวง
พิทกัษม์นตรี  ไปลองซอ้มกระบวนท่าร าร่วมกบันายทองอยู ่ นายรุ่ง บางทีบทใดร าขดัขอ้ง ตอ้งแกบ้ทเขา้หา
วิธีร าก็มี  เม่ือเจา้ฟ้ากรมหลวงพิทกัษ์มนตรี ทรงคิดกระบวนร าเป็นยุติอย่างใด ก็ทรงซ้อมให้นายทองอยู ่  
นายรุ่ง ไปหัดละครหลวงท่ีโรงละครริมตน้สนเพื่อซ้อมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทอดพระเนตร  ทรงติเตียนแกไ้ขกระบวนร าอีกขั้นหน่ึง  (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2546, หน้า 361)     
จะเห็นได้ว่าวิธีการแสดงละครนอกในรัชกาลท่ี 2 นั้นจะมีระเบียบแบบแผนข้ึน มุ่งเน้นกระบวนท่าร าท่ี
ประณีต และยงัคงไดรั้บความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั 
   นอกจากน้ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2546, หนา้  341) 
ไดก้ล่าวถึงบทละครท่ีรัชกาลท่ี 2  ทรงพระราชนิพนธ์นั้นไดเ้คา้โครงเร่ืองมาจากบทละครคร้ังกรุงเก่า  ว่า 
“อนัพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2 ไม่วา่จะทรงบทเสภาหรือบทละคร  มีขอ้สังเกตไดอ้ยา่งหน่ึงวา่จะทรงเร่ือง
ใดถ้ามีบทเดิมอยู่  คงจะเอาบทเดิมมาทรงตรวจตราก่อน ถ้าดูความในบทเดิมดีอยู่แล้ว  เป็นไม่ทรงทิ้ง
เสียเลย”  มีดว้ยกนัจ านวน  5  เร่ือง  ไดแ้ก่  เร่ือง คาว ี ไชยเชษฐ์  มณีพิชยั  ไกรทอง  และสังขท์อง  ซ่ึงมีเร่ือง
สังขท์องเพียงเร่ืองเดียวท่ีทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ตน้จนจบ  ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ นั้นทรงคดัเลือกเฉพาะตอนท่ี
น่าสนใจเท่านั้น  เช่น  ตอนท่ีมีการทะเลาะวิวาท  บริภาษหึงหวง  ตดัพอ้ ต่อวา่  ปะทะคารม  อนัเป็นตอนท่ี
ทรงเห็นวา่เหมาะกบัการเล่นละครและมีความสนุกสนาน  ทรงตดัทอนจากค ากลอนเดิมแต่ยงัคงความหมาย
ครบถว้น  นอกจากน้ียงัทรงปรับส านวนกลอนเพื่อใหก้ระชบัและเหมาะสมแก่การแสดงละครอีกดว้ย 
   เม่ือเขา้สู่ยุคของกรมศิลปากร ไดรั้บรูปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวงโดยตรง
มาจากครูหลายส านกัไม่วา่จะเป็นวงัสวนกุหลาบ ละครเจา้คุณพระประยรูวงศ ์คณะละครต่างๆ ท่ีเป็นละครแบบ
หลวง ไดเ้ขา้มาถ่ายทอดความรู้ใหก้บัโรงนาฏดุริยางคศ์าสตร์ หรือวิทยาลยันาฏศิลปในปัจจุบนั ในยุคแรกนั้นผู ้
แสดงจะเป็นผูห้ญิงทั้งหมด ทั้งตวัพระ และตวันาง ต่อมาเม่ือมีนกัเรียนชายเขา้มาเรียนนาฏศิลป์(โขน) จึงเร่ิมใช้
ผูแ้สดงเป็นชายจริงหญิงแทเ้พื่อความสมจริง ต่อมาในยคุของอาจารยเ์สรี หวงัในธรรม ไดริ้เร่ิมน าแบบแผนการ
แสดงละครนอกแบบเดิมมาใช ้คือ ใชผู้แ้สดงเป็นผูช้ายลว้นทั้งตวัพระ และตวันาง ซ่ึงละครนอกแบบหลวงนั้น
ไม่ไดจ้  ากดัท่ีผูแ้สดงวา่เป็นหญิง หรือชาย หากแต่ค าว่าแบบหลวงนั้นคือรูปแบบการแสดง บทละคร เพลงร้อง 
กระบวนท่าร า และจารีตประเพณีท่ีก าหนดไวช้ัดเจน (ไพโรจน์ ทองค าสุก, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 
มกราคม 2562) 
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  2.2 ลกัษณะของละครนอกแบบหลวง  
   จากการศึกษาละครนอกแบบหลวงสามารถสรุปลกัษณะเด่นเฉพาะตวั ซ่ึงสามารถ
น ามาวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
   1. การด า เนินเ ร่ือง มีความรวดเร็ว กระชับ แต่ช้ากว่าละครใน มี รูปแบบ
กระบวนการร าเด่ียวแต่ไม่มากนกั เนน้การด าเนินเร่ืองดว้ยเหตุการณ์ต่างๆของเร่ือง 
   2. ผูแ้สดง ตอ้งมีความสามารถทางกระบวนการร าเช่นเดียวกบัละครใน และมี
ปฏิภาณไหวพริบในบทเจรจา อาจมีการแทรกมุขตลกให้เขา้กบัเหตุการณ์ แต่ไม่ร้องเอง สามารถจดัผูแ้สดง
ได ้3 ลกัษณะ คือ (1) ผูห้ญิงแสดงลว้น (2) ชายจริงหญิงแท ้ และ (3) ผูช้ายแสดงลว้น ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความ
พร้อมของบุคลากร และโอกาสในการแสดง 
   3. กระบวนท่าร า มีการแสดงกระบวนท่าร าประกอบอารมณ์ ในเพลงหน้าพาทย์
ประเภทธรรมดา แต่ตวัเอกนั้นยงัคงใชแ้บบแผนอยา่งละครใน เช่นการเปิดตวัละครเอก การร าในบทไป-มา 
มีการกระทบจงัหวะท่ีชดัเจน ซ่ึงกระบวนร านั้นจะกระชบั และรวดเร็วกวา่ละครใน 
   4. เพลงท่ีใช้ประกอบการแสดง มีเพลงร่ายนอก เพื่อด าเนินเร่ืองให้กระชับ และ
ยงัคงเพลงของละครในเขา้มาผสมใหเ้กิดความไพเราะ แต่ปรับใหมี้ความกระชบัยิง่ข้ึน 
   5. การแต่งกาย จะแต่งยนืเคร่ืองทั้งพระ และนางตามอยา่งละครใน 
   6. การรักษาจารีตประเพณี มีระเบียบท่ียึดถือปฏิบติัมา คือ ตวัละครท่ีมีฐานะเป็น
พระมหากษตัริยส์ามารถเจรจาตลกได ้แต่ไม่มากอยา่งเช่นละครนอกชาวบา้น สามารถแสดงกิริยาอารมณ์ได้
อยา่งเปิดเผยกวา่ละครใน ซ่ึงจะมีทางเล่น (ทางเล่น คือ การก าหนดขั้นตอน บทบาท วิธีเล่น และค าพูดของ
การเล่นตลก) ท่ีสืบต่อกนัมา 
  2.3 ลกัษณะเด่นขององค์ประกอบในละครนอกแบบหลวงเร่ืองสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หา
ปลา ของกรมศิลปากร 
  ละครนอกแบบหลวงเร่ืองสังข์ทองตอน เลือกคู่-หาปลา พบว่าเคยมีแสดงกนัมาตั้งแต่ใน
สมยัรัชกาลท่ี 2 ดงัปรากฏช่ือตวัละครหลายท่าน ไดแ้ก่ คุณบวั เป็นทา้วสามนต์ คุณข า เป็นตวัเงาะ คุณจนั 
เป็นตวัพระสังข ์คุณองุ่น เป็นตวันางรจนา (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ , 2546, 
หนา้ 346) ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็นครูละครหลวง  และไดถ่้ายทอดรูปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวงมาสู่กรม
ศิลปากร ไดรั้บความนิยมจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นตอนท่ีมีความสนุกสนาน มีแบบแผน และชั้นเชิงใน
การแสดงท่ีดี กรมศิลปากรไดป้รับปรุง และพฒันาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกบัการแสดงในปัจจุบนั สามารถ
สรุปลกัษณะเด่นตามองคป์ระกอบต่างๆได ้ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 การแสดงละครนอกแบบหลวงเร่ืองสังขท์องของกรมศิลปากร  

(ท่ีมา : จินตนา พลานนัทกุลธร, 2559) 
 

  2.2.1 บทละคร ในตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร ไดรั้บการสืบทอดการแสดงมา
จากครูละครหลวงในรัชกาลท่ี 2 ผ่านครูอาจารยห์ลายท่านจากส านกัต่างๆ เม่ือกรมศิลปากรจดัแสดงเร่ือง
สังข์ทองคร้ังแรกในปี พ.ศ.2497 ท่านผูห้ญิงแผว้ สนิทวงศ์เสนี ไดน้ าบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2 มา
ปรับปรุงแกไ้ขและแทรกบทเจรจา ร่วมกบัคุณครูลมุล ยมะคุปต ์และคุณครูเฉลย ศุขะวณิช และครูละครจาก
วงัเจา้นายต่างๆ ร่วมฝึกหัดการแสดงให้แก่กรมศิลปากร เน้ือเร่ืองเร่ิมตั้งแต่ทา้วสามนต์กบันางมณฑา ให้
พระธิดาทั้งเจด็คน เลือกคู่ครองไดเ้องตามใจชอบ หกธิดาผูพ้ี่เลือกคู่ไดก้ษตัริยท์ ั้งหกองค ์ส่วนนางรจนาธิดา
องคเ์ล็กไม่ชอบใจผูใ้ด ทา้วสามนตเ์คืองพระทยั จึงรับสั่งให้ไปน าเจา้เงาะ (พระสังข)์ มาให้นางรจนาเลือก 
นางรจนามองเห็นรูปทองขา้งในของเงาะ ก็นึกรักจึงทิ้งพวงมาลยัให้ หลงัจากท่ีรจนาได้เลือกคู่โดยเส่ียง
พวงมาลยัให้เจา้เงาะไป  ท าให้ทา้วสามนตท์รงกร้ิวและไดข้บัไล่นางไปอยูก่ระท่อมปลายนา เม่ืออยูด่ว้ยกนั
แต่เพียงสองคน  เจา้เงาะก็ถอดรูปให้นางรจนาเห็นตวัตนท่ีแทจ้ริงว่าท่ีแทคื้อพระสังข์ทอง  และอยูป่ลูกผกั 
ท าไร่ร่วมทุกขร่์วมสุขกนัสองผวัเมีย ทา้วสามนตคิ์ดก าจดัเจา้เงาะจึงหาอุบายรับสั่งใหลู้กเขยทุกคนไปหาปลา
มาคนละร้อยตวั  ถา้หาไดไ้ม่ครบจะตอ้งถูกลงอาญาถึงชีวิต พระสังข์มีมนต์ช่ือมหาจินดาก็เรียกปลามาไว้
มากมาย  หกเขยจึงหาปลาไม่ได ้ ตอ้งยอมให้พระสังข์เชือดปลายจมูกเพื่อแลกกบัปลาเพียงคนละสองตวั  
คร้ันรจนา และเจา้เงาะน าปลาไปถวาย  เป็นท่ีไม่พอใจกบัพี่นางทั้งหก จึงไดมี้การผรุสวาทกนัข้ึน นางมณฑา
เห็นจึงเขา้ห้ามและให้นางรจนากลบัไปกระท่อมตามเดิม นอกจากน้ียงัพบวา่มีการแต่งบทร้องเพลงฟองน ้ า
ข้ึนใหม่ ใชส้ าหรับประกอบระบ าปลา ความวา่ 

ร้องเพลงฟองน ้า 
  ตะเพียนทองล่องลอยมาคลาคล ่า   กะโหด้ าวา่ยแหวกชลาไหล 
 ปลาเทโพปลาสวายเรียงรายไป   เน้ืออ่อนไหวโลดเล่นวารี 
 ปลาสร้อยลอยล่องมาเป็นเหล่า   พอปลาเคา้ฮุบกดัก็ลดัหนี 
 ปลาหมอเทศเคียงคู่อยูม่ากมี   นวลจนัทร์สีเป็นนวนชวนดู 
        (กรมศิลปากร, 2497, หนา้ 25)     
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ภาพท่ี 2 ระบ าปลาในละครนอกแบบหลวงเร่ืองสังขท์อง  
(ท่ีมา :วรีกร สุขศาสตร์, 2559) 

 
  2.2.2 รูปแบบการแสดง ในการแสดงละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง ตอนเลือกคู่-หา
ปลา ท่ีส าคญัคือ ทางเล่น ท่ีก าหนดไว ้ไม่เล่นอิสระ จะไม่หยาบจนเกินไป และคงมีกระบวนท่าร าอยา่งละคร
ใน แต่มีท่าร าท่ีกระชับตามบท และมีการแสดงออกทางอารมณ์ของตวัละคร ในการเจรจามีการร าตีบท
ประกอบ ตวัอย่างเช่น กระบวนร าออกเพลงภาษา กระบวนร ารจนาเส่ียงพวงมาลัยในตอนเลือกคู่ และ
กระบวนร าเพลงกลม ท่าร าการตดัจมูกหกเขย ในตอนหาปลา ซ่ึงเป็นกระบวนท่ีไดถ่้ายทอดมาจากบรมครู
ละครหลวงในรัชกาลท่ี 2 (ประเมษฐ ์บุณยะชยั, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 
 

 
ภาพท่ี 3 การตดัจมูกหกเขยในละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง ของกรมศิลปากร 

(ท่ีมา : Dhanit Yupho, 1963, หนา้ 128) 
 

  2.2.3 เพลงร้อง ในการแสดงละครนอกแบบหลวงนั้นจะมีเพลงร้องท่ีเป็นลกัษณะเด่น และ
มีความไพเราะ กล่าวคือ เพลงร้องนั้นจะผสมกนัระหวา่งเพลงทางนอก และเพลงทางใน ไม่ใช่เพลงท่ีเป็น
ทางนอกแบบชาวบา้นทั้งหมด เช่น เพลงข้ึนพลบัพลานอก เพลงโอโ้ลมนอก โอป่ี้นอก เป็นตน้ 
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   2.2.4 เคร่ืองแต่งกายของผูแ้สดงละครนอกแบบหลวง จะแต่งกายยืนเคร่ืองทั้งพระ และนาง 
ตามรูปแบบของละครใน คือตวัพระจะใส่แขนยาวทั้งหมด ซ่ึงจะต่างจากละครนอกทัว่ไป (ประเมษฐ์ บุณยะชยั , การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 
 

 ภาพท่ี 4  การแต่งกายในละครนอก     ภาพท่ี 5 การแต่งกายในละครนอกแบบหลวง 
         (ท่ีมา : บงกช บางยีข่นั, 2562)         (ท่ีมา : บงกช บางยีข่นั, 2561) 
 
  2.2.5 ฉาก ในเร่ืองสังข์ทองนั้นผูแ้ต่งไดแ้สดงให้เห็นถึงสภาพบา้นเมือง ความเป็นอยู่
ของประชาชน อาชีพ วถีิชีวติต่างๆไวใ้นบทละคร เม่ือกรมศิลปากรจดัการแสดงเร่ืองสังขท์อง ตอนเลือก
คู่-หาปลานั้น ลวดลายต่างๆ จะเป็นลายไทย ถา้เป็นฉากทอ้งพระโรง  ก็จะเป็นลวดลายไทยๆ ท่ีสวยงาม  
หากเป็นฉากป่าก็จะเป็นธรรมชาติ มีตน้ไทรตามบทท่ีกล่าวถึง  มีโขดหิน มีล าธาร หากเป็นฉากกระท่อม
ปลายนาก็จะเป็นกระท่อมไมไ้ผ ่หลงัคามุงแฝกมีแคร่ไมไ้ผ่  มีเคร่ืองประกอบหุงหาอาหาร  บรรยากาศ
เป็นทอ้งนา  ใหนึ้กถึงเพิงท่ีพกัระหวา่งท านา  แต่ในการแสดงจ าเป็นตอ้งท าให้สวยงาม  มีห้องหบั” (สุธี  
ปิวรบุตร, 2561, สัมภาษณ์)  

ภาพท่ี 6  ฉากทอ้งพระโรงหนา้    ภาพท่ี 7  ฉากกระท่อมปลายนา 
            (ท่ีมา : จินตนา พลานนัทกุลธร, 2559) 

 ละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง ตอน เลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร ไดรั้บการสืบทอด
มาแต่ครูละครหลวงในรัชกาลท่ี 2 จดัแสดงคร้ังแรกในปี พ.ศ.2497 และนิยมแสดงเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 
เน่ืองจากเป็นตอนท่ีมีเน้ือหาสนุกสนานครบรส มีรูปแบบการแสดงท่ีส าคญัคือ ทางเล่นท่ีก าหนดไว ้ไม่
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เล่นอิสระ ไม่หยาบจนเกินไป มีกระบวนท่าร างามอยา่งละครใน แต่กระชบัตามบท และมีการแสดงออก
ทางอารมณ์ของตวัละคร ในการเจรจามีการร าตีบทประกอบ ประกอบกบัดนตรีท่ีไพเราะมีลกัษณะเด่น
เฉพาะตวั คือเพลงร้องนั้นจะผสมกนัระหวา่งเพลงทางนอก และเพลงทางใน การแต่งกายยืนเคร่ืองตาม
รูปแบบละครใน  มีฉากท่ีแสดงใหเ้ห็นความสมจริงของเร่ือง เพื่อเพิ่มอรรถรสใหผู้ช้มยิง่ข้ึน 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจยัเร่ือง “ความแพร่หลาย และลกัษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังขท์อง ตอน 
เลือกคู-่หาปลา ของกรมศิลปากร” น าไปสู่การอภิปรายในประเด็นส าคญั คือ 
 1. ความแพร่หลายของวรรณกรรมเร่ืองสังขท์อง  กล่าวไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีเล่าสืบต่อกนัมาตั้งแต่ใน
สมยักรุงศรีอยุธยา เป็นเร่ืองท่ีสามารถอ่านไดทุ้กเพศทุกวยั เพราะเป็นวรรณกรรมท่ีให้ความสนุกสนาน
อีกทั้งยงัสอดแทรกจริยธรรม คติธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีของไทย ไดรั้บความนิยมอย่าง
แพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้ งในรูปแบบของนิทานชาดก และในการแสดงละครนอก ซ่ึง
ค่านิยมและแนวความคิดจากเร่ืองมีความผกูพนัอยูก่บัวิถีชีวิตของคนไทย เพราะความสามารถของผูเ้ล่า
นิทาน ผูน้ านิทานมาแต่งเป็นบทละคร และผูน้ าบทละครมาจดัแสดง ช่วยขดัเกลาให้นาฏกรรม และ
สังคมไทยอยูด่ว้ยกนัอย่างกลมกลืนซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภคั มหาวรากร (2547, หน้า 89-90) กล่าวไวว้่า 
สุวรรณสังขชาดกเป็นวรรณกรรมตน้แบบของเร่ืองสังข์ทอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนหลกัธรรม จึงเน้น
บทบาทของพระโพธิสัตวแ์ละน าเสนอหลกัธรรมอยา่งเด่นชดั ในบทละครคร้ังกรุงเก่าและบทพระราช
นิพนธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แสดงละครนอกให้ประชาชนทัว่ไปชม จึงเน้นแสดงลกัษณะนิสัยตวัละคร
ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆอย่างเด่นชัด เพื่อให้ผู ้ชมสนุกสนานจึงเน้นความบันเทิงเป็นหลัก จึง
ปรับเปล่ียนบางส่วนให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมในขณะนั้น รวมถึงการสร้างอารมณ์ขนัให้โดดเด่น
เหนืออารมณ์อ่ืน  
 2. ลกัษณะของละครนอกแบบหลวง เป็นละครท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั
ปรับปรุงข้ึนโดยน าละครนอกมาผสมผสานกบัจารีตของละครใน มีการปรับกระบวนการเล่น ท านอง
ร้อง และวิธีการร าให้ต่างจากละครนอกเดิม เพื่อให้ละครผูห้ญิงของหลวงของพระองค์แสดง ดังท่ี 
เสาวณิต วงิวอน (2558, หนา้ 97-98) กล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ “ละครนอกแบบหลวงเป็นการผสมผสาน
ขอ้ดีของบทละครนอกและบทละครในไวด้ว้ยกนั กล่าวคือ บทพรรณนาจะตดัทอนสั้นลงกวา่บทละคร
ใน ท าให้การด าเนินเร่ืองรวดเร็วทนัใจ เม่ือแสดงกระบวนจะช้าและละเอียดกว่าละครนอกนอกเดิมท่ี
จ านวนค ากลอนน้อย กระชับ แต่ขณะเดียวกันก็มีบทท่ีท าให้เกิดกระบวนร างามแบบละครในด้วย 
นอกจากน้ียงัทรงปรับบทให้มีความสุภาพกวา่บทละครนอกแบบเก่า บทวิวาทด่าทอเสียดสีอาจแฝงเป็น
นยัแต่ไม่หยาบคาย เพราะในส่วนน้ีถือเป็นหวัใจของละครนอก นัน่คือ ความตลก ดงันั้นละครนอกแบบ
หลวงจึงเป็นท่ีนิยมตลอดมา อีกทั้งยงัมีการปรับปรุงสร้างสรรคบ์ทเขา้กบัยคุสมยั” 
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 3. ลกัษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร 
การแสดงละครนอกแบบหลวง เร่ืองสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร นั้นได้รับการ
ถ่ายทอดมาแต่คร้ังครูละครหลวงในรัชกาลท่ี 2 ผา่นครูอาจารยจ์ากส านกัต่างๆ ท่ีไดเ้ขา้มาวางรากฐานใน
สมยันั้น ไดสื้บทอดต่อมาถึงปัจจุบนั โดยการแสดงในแต่ละคร้ังจะข้ึนอยูก่บับริบทในการแสดง ซ่ึงมีผล
ต่อการปรับปรุงบทใหเ้ป็นไปตามโอกาสท่ีใชแ้สดง สถานท่ี หรือระยะเวลา ดงัท่ี ธนิต อยูโ่พธ์ิ ไดก้ล่าว
ไวว้า่ “บทละครนอกเร่ืองสังขท์อง มีมาแต่โบราณในสมยักรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลท่ี 2 ไดท้รงปรับปรุงแกไ้ขและทรงพระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองสังขท์องข้ึนใหม่เฉพาะบางตอน 
บทท่ีนิยมกนัว่าดียิ่ง คือตอนเลือกคู่และหาปลาหาเน้ือ กบั ตอนตีคลี ซ่ึงเหมาะแก่การแสดงละครนอก
เป็นอย่างยิ่ง เพราะทรงน าเอาค าส านวนอยา่งชาวบา้นร้านตลาดมาทรงพระราชนิพนธ์ขน้เป็นบทละคร
อนัไพเราะ จนยดึถือกนัเป็นแบบครูทั้งบทกลอนและวิธีการแสดง เพราะมีแบบแผนชั้นเชิงในการเล่นท่ี
น่าดูน่าชม” (กรมศิลปากร, 2497, หนา้ค าน า) 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาวรรณกรรมเร่ืองสังขท์องผูว้ิจยัเพียงศึกษาถึงแหล่งท่ีมาของบทละครเร่ืองสังข์
ทอง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากรเท่านั้น หากแต่ยงัพบว่ายงัมีอีกหลายส านวน ท่ีมีความ
แตกต่างกนัใหศึ้กษาเพิ่มเติม 
 2. ควรมีการศึกษาเร่ืองสังขท์องในตอนอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น ตอนตีคลี เป็นตน้ 
 3. ควรมีการศึกษาในเร่ืองการพฒันาจากวรรณกรรมไปสู่นาฏกรรม ท่ีเช่ือมโยงการน าคติธรรม
ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ือง ไปเป็นแนวทางเพื่อการพฒันาคุณภาพมนุษย ์
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การปรับตัวของชาวนามุสลมิในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครรอบนอกฝ่ังตะวนัออก 
THE ADAPTABILITY OF MUSLIM PEASANTS IN EASTERN BANGKOK. 

ภคพล เส้นขาว* 
Pakapon Senkhao 

บทคัดย่อ  
 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัเง่ือนไข กระบวนการกลไกและแนวทางในการปรับตวั
ของชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครรอบนอกฝ่ังตะวนัออก ท าการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 20 คน และใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Groups) กบัชาวนามุสลิม
ทั้งในเขตหนองจอก คลองสามวา และมีนบุรี มาร่วมกระบวนการในการพฒันาแนวทางการเปล่ียนแปลง
ของชุมชนชาวนามุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก 
 ผลการวิจัยพบว่า  (1) ปัจจัยหรือเ ง่ือนไขท่ีมีผลต่อการปรับตัวของชาวนามุสลิมในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร รอบนอกฝ่ังตะวนัออกประกอบดว้ย อิทธิพลของตลาดภายใตร้ะบบทุนนิยมของเทคโนโลยี
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สถานการณ์การแตกตวัทางชนชั้นชุมชนชาวมุสลิม  บทบาทของรัฐและกลไกท่ีเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงของชาวนามุสลิมตามระบบทุนนิยม ความตอ้งการในการรักษาวิถีการผลิตแบบเดิมเอาไว้ และ
หลกัการของศาสนาอิสลามท่ีชาวนามุสลิมยึดถือ (2) กระบวนการหรือกลไกในการปรับตวัของชาวมุสลิม
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รอบนอกฝ่ังตะวนัออก ประกอบด้วย การสร้างนวตักรรมในการผลิตในการ
ปรับเปล่ียนวิถีการผลิตสู่เกษตรทางเลือก แนวทางการเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมสู่เกษตร
ธรรมชาติ การปรับตวัภายใตว้ิถีชีวิตของชาวนามุสลิมในการเปล่ียนแปลงระบบการผลิต การปรับตวัตาม
สถานการณ์ในปัจจุบนั ท่ีตอ้งมีความยืดหยุ่นหลากหลายในการประกอบอาชีพ การปรับวิถีชีวิตไปสู่นอก 
ภาคการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑข์า้วและการแปรรูปขา้วใหเ้ป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ และการปฏิรูป
ระบบการผลิต และ (3) แนวทางในการปรับตวัของชาวมุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รอบนอกฝ่ัง
ตะวนัออก ประกอบดว้ย การปรับตวัไปสู่การท านาท่ีมีประสิทธิภาพ การปรับตวัไปสู่การพฒันาขา้วท่ีมี
คุณภาพสูง และ การพฒันาไปสู่ธุรกิจขา้วในโซ่อุปทาน ซ่ึงหากจะน าไปประยุกตใ์ชต้อ้งมีการพิจารณาให้
เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ เพื่อให้มีประสิทธิผลมากท่ีสุด
ในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อใหเ้กิดข้ึนใหไ้ดเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติต่อไป   
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Abstract 
 The purposes of this research are: (1) Factors or conditions affecting the adjustment of 
Muslim peasants in Bangkok; (2) the process or mechanism of adaptation of Muslim peasants in Bangkok 
and; (3) guidelines for adaptation of Muslim peasants in Bangkok. The main area in Bangkok that use for 
research is the eastern outskirts of Bangkok. The research study by using qualitative research With in-
depth interviews from the experts, including community leaders, Muslim peasant leaders, Top 
management of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Ministry of Commerce Ministry of industry 
and, the Office of Agricultural Economics And 20 academics involved and using group discussions with 
Muslim peasants in all 3 districts, consisting of Nong Chok District, Khlong Sam Wa District, and Min 
Buri District by join the process of developing a transformational approach for Muslim peasants 
communities in eastern Bangkok. 
 The results of the research found that the factors or conditions that affect the adjustment of 
Muslim peasants in eastern Bangkok consist of (1) the influence of the market under capitalism of 
technology in the Thailand 4.0 era; (2) The situation of class disintegration in the Muslim peasants 
community; (3) The role of the state and the mechanism relating to the transformation of Muslim peasants 
according to capitalism; ( 4) the need to maintain the traditional production methods, and (5) the 
principles of Islam that Muslim peasants hold. 
 The process or mechanism of adaptation of Muslim peasants in eastern Bangkok consist of : 
(1) Creating innovations in production in order to change the way of production into alternative 
agriculture; (2) Direction of the transformation of Muslim peasants communities to natural agriculture; (3) 
Adaptation under the way of life of Muslim peasants in change the production system; (4) Adjustment 
according to the current situation must be flexible in various careers; ( 5) Adjustment of lifestyle towards 
non-agriculture; ( 6) Creating and added the value for rice products and processing rice into various 
products; and (7) Reforming the production system. 
 The adaptation options of Muslim peasants in eastern Bangkok consist of: ( 1) Adaptation to 
efficient farming; ( 2) Adaptation to the development of high-quality rice; and (3) Development into the 
rice supply chain business. If applied, it must be considered appropriate for the purpose and the set target 
following the situation to be most effective now and in the future to make it possible for the benefit of the 
people, society and the nation. 

Keywords: Adaptability of Muslims Peasants, Muslim Peasants, Eastern Bangkok 
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บทน า 
สมยัรัชกาลท่ี 3 ไดมี้การขุดคลองแสนแสบข้ึนเพื่อเช่ือมแม่น ้ าบางปะกงกบัแม่น ้ าเจา้พระยาและเร่ิม

มีประชากรเขา้ไปตั้งหลกัแหล่งและท านาอยู่ทัว่ไปแต่กระจดักระจายไปตามบริเวณสองฝ่ังคลองในพื้นท่ี
อ าเภอคลองสามวา หนองจอกและมีนบุรีในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก เพราะเป็นพื้นดินท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์จากน ้าท่ีไดจ้ากล าคลองจึงมีความเหมาะสมกบัการท านาเพาะปลูกขา้ว เกิดเป็นชุมชนท่ีมีความ
เจริญเติบโตข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะชุมชนชาวนามุสลิม ยึดถือการประกอบอาชีพท านามาตั้งแต่ยุคเร่ิมตน้
และใชแ้รงงานจากววั และควาย เขา้มาช่วยในการท านาปีละ 1 คร้ัง ใชพ้นัธ์ุขา้วพื้นเมืองเป็นหลกั (ฉตัรทิพย ์
นาถสุภา, 2556) มีการอยูเ่ป็นกลุ่มกอ้นตามเช้ือชาติของตน มีวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นกรอบวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ และสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งผสมกลมกลืน (วราภรณ์ จิวชยัศกัด์ิ, 2555) เม่ือวา่งจากการท านา 
ก็จะท าอาชีพเสริม เช่น การท าหตัถกรรม ทอผา้ จกัสาน เพื่อใชใ้นครัวเรือนและส่งขายในตลาดละแวกบา้น 
การจบัสัตวน์ ้ าหรือการท าปศุสัตว ์เช่นการเล้ียงแพะ กุง้หรือปลา     ซ่ึงเป็นระบบเศรษฐกิจการผลิตเพื่อการ
ยงัชีพเบ้ืองตน้ ส่วนท่ีเหลือเกินความตอ้งการถึงจะน ามาออกจ าหน่าย วิถีชีวิตชาวนามุสลิมในชุมชนเป็นไป
ในลกัษณะท่ีมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัตามก าลงัความสามารถ มีน ้ าใจมิตรไมตรีให้กนั ตามลกัษณะแบบ
ครอบครัวใหญ่ ท่ีมีญาติพี่นอ้งรวมตวัอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 

 ตั้งแต่ประเทศไทยเร่ิมใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 จึงมีการขยายตวัในการ
สร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑล ท าให้พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกไดก้ลายเป็น
นิคมอุตสาหกรรม และมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ชุมชนจึงมีการพฒันาพื้นท่ีเป็น
ศูนยก์ารคา้ ตลาด หมู่บา้นจดัสรรและท่ีพกัอาศยัให้กบัประชากรท่ีอพยพเขา้มาท างานเพิ่มมากข้ึน ส่งผลต่อ
พื้นท่ีปลูกขา้วท าให้ปริมาณมีจ านวนลดลง รวมทั้งชาวนามุสลิมเร่ิมมีการน าเคร่ืองจกัรกลมาใชเ้ป็นแรงงาน
แทนแรงงานสัตว ์มีการใชปุ๋้ยและยาก าจดัศตัรูพืชช่วยให้ผลผลิตเพิ่มมากข้ึน พนัธ์ุขา้วก็ใช้ท่ีพฒันามาจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีสูงข้ึน นอกจากนั้นจากความเจริญท่ีเพิ่มข้ึนไดส่้งผลกระทบ
ท าให้คลองแสนแสบมีสภาพเน่าเสียและเส่ือมโทรม ส่งผลให้การท านาของชาวนามุสลิมไดรั้บผลกระทบ
เป็นอยา่งมาก (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) 

จากท่ีกล่าวมาแล้วว่าปัญหาความเจริญของกรุงเทพมหานคร ท าให้มีการพฒันาพื้นท่ีเป็นเขต
เศรษฐกิจมากข้ึนและส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงต่อวิถีและการด าเนินชีวิตของชาวนามุสลิมอย่าง
ต่อเน่ือง (สุธี  ประศาสน์เศรษฐ, 2559) ท าให้การด ารงชีวิตท่ีเป็นแบบครอบครัวเด่ียว ปราศจากการพึ่งพา
อาศยักนัเหมือนในอดีตถึงแมห้น่วยงานภาครัฐจะเขา้มามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของ
รัฐบาลใหส้ามารถอยูไ่ดใ้นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมยคุเทคโนโลยดิีจิทลัใชก้ารท านาตามหลกัทฤษฎีใหม่ การ 
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รวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การลดตน้ทุนในการผลิต การรวมตวักนัเพื่อท านาแปลงใหญ่ การใชพ้นัธ์ขา้ว
คุณภาพสูงท่ีมีสารอาหารส าคญัและมีประโยชน์ต่อร่างกาย  การปลูกขา้วอินทรียท่ี์ปราศจากสารเคมีตกคา้ง
ทุกชนิด เป็นตน้ (ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ วทิยาลยัสารพดัช่าง, 2560) 

เน่ืองจากชาวนามุสลิมยงัคงตอ้งมีการด ารงอยู่ของสังคมเพียงแต่อาจเปล่ียนแปลงไปในเร่ืองของ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทุ่นแรงเพื่อใช้ในการอ านวยความสะดวก รวมทั้งมีการจา้งแรงงานคนเพื่อช่วยในการ
ท านาและการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาผสมผสาน ท าใหล้ดระยะเวลาในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวลง รวมทั้ง
การใช้ยาก าจดัศตัรูพืช ส่งผลต่อตน้ทุนการท านาท่ีสูงข้ึนมาก ท าให้บางปีประสบปัญหาขาดทุน ซ่ึงจากท่ี
กล่าวมาแล้วผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ือง “การปรับตัวของชาวนามุสลิมในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครรอบ นอกฝ่ังตะวนัออก” ซ่ึงจะเป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัเพื่อสร้างความรู้ร่วมกนั
และก าหนดแนวทางการเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก  ดว้ยการ
ผสมผสานแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาพฒันาให้ไดอ้งคค์วามรู้อยา่งเป็นรูปธรรม ท าให้ชาวนามุสลิม
ไดรั้บประโยชน์ ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวติของตนเอง ครอบครัวและชุมชนตลอดจนประเทศชาติต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการปรับตวัของชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

รอบนอกฝ่ังตะวนัออก 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการหรือกลไกในการปรับตวัของชาวมุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร        

รอบนอกฝ่ังตะวนัออก 
 3. เพื่อศึกษาทางเลือกในการปรับตวัของชาวมุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รอบนอกฝ่ัง

ตะวนัออก   
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กรอบแนวคิดของการวจัิย         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาเชิงสหวิทยาการแนววิพากษ์ซ่ึงตั้งอยูบ่นศาสตร์ของความรู้แบบบูรณาการ
กา้วขา้มพน้สาขาวิชาท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมได้ ซ่ึงจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะน าไป
ประยุกตใ์ชก้บัเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวประวติัศาสตร์แบบมีโครงสร้างและผูก้ระท าการท่ีตั้งอยู่บนฐาน
ของหลกัตรรกะแบบวิภาษวิธี ดว้ยการสังเคราะห์และประยุกต์วิธีวิทยาเก่ียวกบั  (1) โครงสร้างอ านาจของ
ชุมชนทอ้งถ่ินตามแบบแผนความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกลุ่มต่างๆในสังคมโดยมีทั้งเง่ือนไข (Condition) และ
การผลิต (Product) ของการกระท าทางสังคม (Social Action) (2) ผูก้ระท าการในชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีมีบทบาท
ในการขบัเคล่ือนและก่อให้เกิดกระบวนการทางสังคม และ (3) กระบวนการทางสังคมในชุมชนทอ้งถ่ินซ่ึง
เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระท าของกลุ่มทางสังคม ชนชั้นและกระบวนการทางสังคม เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลประโยชน์และคุณค่าท่ีตอ้งการจากการต่อสู้ทางสังคม (Social Struggle) เป็นการวิเคราะห์กระบวนการ
ทางสังคมจากสมมติฐานจากฐานคิดแบบวิภาษวิธีนั้น สะทอ้นให้เห็นในมิติทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงให้
เห็นถึงการคล่ีคลายจากความเป็นมาในอดีตถึงส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน และส่ิงท่ีจะเป็นไปในอนาคต            

ความเข้มแข็งของระบบเครือญาติ 

 
บทบาทของผู้น าชุมชน 

 
 

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้แนวทางการเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ัง
ตะวนัออกโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
        ขั้นตอนที่ 1 การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยเก็บขอ้มูลกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 20 คน 
        ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) จากกลุ่มชาวนามุสลิมทั้ง 3 เขต มาท าการตรวจสอบ ประเมินและ

เสนอแนะความเหมาะสมและเป็นไปไดท่ี้มีประสิทธิผล 

 
 

สถาบันศาสนาของชุมชน 

 
 

การทบทวนวรรณกรรมจากข้อมูลทุติยภูมิ เพือ่ให้ได้ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้องน ามาใช้เป็นแนวทางที่
เป็นเงือ่นไขและปัจจัยในการด ารงอยู่ของชุมชนชาวนามุสลมิในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก 

 

 

แนวทางการเปลีย่นแปลงของชุมชนชาวนามุสลมิในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ัง
ตะวนัออกที่มีประสิทธิผล 
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อนัเน่ืองจากกระบวนการทางสังคมถูกขบัเคล่ือนในประวติัศาสตร์ท่ีมาจากการต่อสู้แข่งขนัระหวา่งกลุ่มและ
ชนชั้นต่างๆ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2550) 
 ส าหรับวิธีการศึกษาในคร้ังน้ี ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพแนวประวติัศาสตร์ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) กบัผูเ้ช่ียวชาญ และใช ้ การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) อนัเป็นเทคนิควิจยัเพื่อหา
ขอ้มูลเชิงลึก เพื่อประเมินวา่แนวทางท่ีพึงประสงคจ์ะเกิดข้ึนจริง โดยใชห้ลกัเกณฑ์การเลือกผูเ้ช่ียวชาญจาก 
ผูมี้ประสบการณ์ตรงทั้งน้ีเพื่อให้มาท าการตรวจสอบ และประเมินอนาคตภาพโดยใช้เทคนิคการสนทนา   
อิงผูเ้ช่ียวชาญ ในการระดมความเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงความเหมาะสมโดยมีขั้นตอนการวิจัย 
ดงัต่อไปน้ี (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2554) 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบในการพฒันาแนวทางการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกเพื่อให้ไดแ้นวทางท่ีเหมาะสม 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกับการพฒันาซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูล
ภาคสนามแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตเพื่อสนบัสนุนความสมบูรณ์ของผลการวิจยัและน าผลสัมภาษณ์ 
เชิงลึกท่ีได้ไปใช้เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการท าการสรุปผลการวิจยั ส าหรับเคร่ืองมือในการวิจยัเพื่อให้ได้
องค์ประกอบจะใช้ขอ้ค าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการพูดคุย สัมภาษณ์ 
สังเกตการณ์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครอบคลุมและเช่ือถือได้ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ก่ ผูน้  า
ชุมชน ผูน้ าชาวนามุสลิม ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร และนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 20 คน โดยมีหลกัเกณฑ์
ในทางเทคนิคท่ีใช้การขอความคิดเห็นจากผูมี้ประสบการณ์ตรง  เป็นวิธีการขั้นตอนการรวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากผูท่ี้มีประสบการณ์เฉพาะดา้นตามคุณสมบติัเพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ตรงตามวตัถุประสงค์
ของงานวิจยั เม่ือผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมแล้วจะท าการตรวจสอบแยกแยะเน้ือหาและจดัหมวดหมู่โดย
เทียบเคียงตามแนวคิดและทฤษฎีเพื่อใหก้ารน าเสนอเน้ือหาเกิดความสมบูรณ์และชดัเจนเป็นรูปธรรม ในการ
สร้างขอ้สรุปท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและมีการเช่ือมโยงผลจากท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมในการพฒันาแนว
ทางการเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ผูว้ิจยัจะด าเนินการกบักลุ่มชาวนามุสลิมทั้ง 3 เขต 
ประกอบด้วยเขตหนองจอก คลองสามวา และมีนบุรี มาร่วมกระบวนการในการพฒันาแนวทางการ 
เปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก ให้ชดัเจนและครอบคลุม ท าให้
สามารถลงลึกในการวเิคราะห์ในประเด็นน้ีโดยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมระดมความคิด ท่ีเป็นผูมี้ส่วนร่วม
ให้ครบท่ีสุด เป็นการใช้สถานการณ์ทุกภาพเป็นหลังฉากแสดงอนาคตต่างๆ ท่ีเป็นจริงได้ ช่วยก าหนด
วิสัยทศัน์และกลยุทธ์ โดยเป็นวิธีการท่ีไดผ้ลท่ีสุด เพราะไม่ไดทิ้้งสถานการณ์ภาพหน่ึงภาพใดไป ยงัเหตุ
ปัจจยัทุกอย่างได้ครบถ้วน ภายใต้ทรัพยากรจ ากดั เพื่อขยายผลส่ิงท่ีพึงประสงค์ และป้องกันส่ิงท่ีไม่พึง
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ประสงค์มิให้เกิดข้ึน วิสัยทศัน์ท่ีผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายก าหนดข้ึน เป็นเป้าหมายท่ีตอ้งใช้ในการพฒันาแนว
ทางการเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกดว้ย 
 ในส่วนของวธีิการตรวจสอบขอ้มูลภายหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดต้ามวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัแลว้ ผูว้จิยัจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเป็น 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี (สุภางค ์จนัทวานิช, 2561, หนา้ 134) 
  1. ขอ้มูลประเภทเอกสาร ผูว้ิจยัใช้วิธีการตรวจสอบขอ้มูลประเภทเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูลหลาย
แหล่ง เพื่อท าการตรวจสอบวา่ตรงกนัหรือไม่ รวมถึงความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูล 
     2. ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้จิยัด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลดว้ยการใชค้  าถามเดียวกนัหลาย ๆ คน 
ท าการเปรียบเทียบค าตอบกับข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร บทความวิชาการ รายงานการสัมมนาและงานวิจยัต่าง  ๆ    
พร้อมทั้งการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของขอ้มูลดว้ยเทคนิคสามเส้า (Triangulation Method) 
ในการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อความถูกตอ้ง 
 ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัจะน าข้อมูลท่ีได้มาท าการแยกแยะตามเน้ือหา รวมทั้งจัด
หมวดหมู่ตามวตัถุประสงค์และตามประเด็นท่ีท าการสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้จึงจะน ามา
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาตามหลกัตรรกะ (Content Analysis) โดยจะเทียบเคียงตามแนวคิด ทฤษฎี 
เพื่อให้การน าเสนอเน้ือหาเกิดความสมบูรณ์และชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อการสร้างขอ้สรุป เม่ือผูว้ิจยัได้
น ้ าหนกัของตวัแปรต่าง ๆ ทั้งหมดแลว้น าตวัแปรท่ีไดม้าเรียงเพื่อพิจารณาวา่ ตวัแปรท่ีไดก้บัตวัแปรท่ีตั้งไว้
เดิมวา่มีการซ ้ ากนัหรือไม่ถา้ซ ้ าก็เป็นการยืนยนัวา่ตวัแปรท่ีตั้งไวถู้กตอ้ง สามารถน ามาอธิบายไดแ้ละตวัแปร
ท่ีเพิ่มมาใหม่ก็เป็นส่ิงท่ีคน้พบใหม่ น ามาเรียงและใส่น ้ าหนกัความส าคญัพร้อมทั้งพิจารณาวา่ถา้ตวัแปรใดมี
น ้ าหนักความส าคญัน้อยก็ควรตดัออกไป เพื่อให้ง่ายต่อการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ขอ้สรุป เม่ือได้
ส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอยูใ่นรูปของกลุ่มตวัแปรแลว้ ไดน้ ามาจดัท าบทสรุป โดยใชข้อ้มูลสนบัสนุนจาก
การเอกสาร ถ้อยค าท่ีเก่ียวขอ้งจากการสัมภาษณ์เพื่ออธิบายตวัแปรนั้น ๆ พร้อมทั้งสรุปรวบยอดในการ
พฒันาแนวทางการเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป  

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 ในงานวจิยัเร่ืองการปรับตวัของชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครรอบนอกฝ่ังตะวนัออก ผูว้ิจยั
จะน าเสนอวตัถุประสงคแ์ละผลการศึกษาตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. ปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการปรับตวัของชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รอบนอก    
ฝ่ังตะวนัออก  
     1.1 อิทธิพลของตลาดภายใตร้ะบบทุนนิยม ท าให้ชาวนามุสลิมสามารถรับรู้ข่าวสารจากทัว่โลก
ไดร้วดเร็วกวา่ในอดีต และมีการแพร่กระจายทางความคิดทางดา้นนวตักรรมไปทุกพื้นท่ีทัว่โลกและไดเ้ขา้
มาเปล่ียนแปลงกบัชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครรอบนอกฝ่ังตะวนัออกให้เกิดการตอบสนอง
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ออกมาในรูปแบบท่ีต่างกนั ทั้งปรับตวั ยอมรับและต่อตา้นเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นอย่างมาก และส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีไดก่้อให้เกิดความเปล่ียนแปลงด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครรอบนอกฝ่ังตะวนัออกเป็นอยา่งมาก  
   1.2 สถานการณ์การแตกตวัทางชนชั้นชุมชนชาวมุสลิม บริเวณแถบน้ี เป็นกลุ่มกอ้นตามเช้ือชาติ
ของตน ท่ีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในกรอบวฒันธรรมของตน อย่างเสรีและสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างผสม
กลมกลืนมีการเนน้ในการปลูกขา้วเพื่อการคา้มากข้ึน มีการน าเคร่ืองจกัรมาใชเ้ป็นแรงงานหลกัในการผลิต 
เน่ืองจากการประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นการปลูกขา้วท่ีเนน้ปริมาณและผสมผสานกบัการผลิต
ขา้วเชิงคุณภาพมากยิง่ข้ึนมีการปลูกขา้วอินทรีย ์คือพนัธ์ุขา้วท่ีให้ผลผลิตคุณภาพสูง การใชปุ๋้ยชีวภาพเขา้มา
แทนปุ๋ยเคมี คือผลิตท่ีตอบสนองต่อตลาดไดม้ากข้ึน 
  1.3 บทบาทของรัฐและกลไกท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของชาวนามุสลิมตามระบบทุนนิยม
ประกอบดว้ย วถีิการผลิตแบบชาวนา ในระดบัครอบครัวซ่ึงจะใชแ้รงงานภายในครอบครัวเป็นหลกัและใน
ฐานะเป็นแหล่งผลิตทางเศรษฐกิจอนัมีผลให้ชาวนามุสลิมตกอยู่ในสภาพชะงกังนัทางเศรษฐกิจและดอ้ย
พฒันาท าให้ไม่สามารถมีการเปล่ียนแปลงชาวนามุสลิมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละท่ีศกัยภาพในการสะสมทุน 
และความขดัแยง้ระหว่างชาวนา ทุน และภาครัฐ ท่ีอยู่ภายในโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางการผลิตของ
ประเทศ 
  1.4 ความตอ้งการในการรักษาวถีิการผลิตแบบเดิมเอาไวเ้พราะการปลูกขา้วท านาของชาวมุสลิมใน
กรุงเทพมหานครรอบนอกฝ่ังตะวนัออกเร่ิมลดนอ้ยลงจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้บางส่วนตอ้งขายท่ีนา
และท่ีอยู่อาศยัให้นายทุนท่ีมากวา้นซ้ือไวเ้พื่อท าก าไรเม่ือมีการพฒันาเมืองให้เจริญข้ึนแต่เน่ืองดว้ยคนรุ่น
ใหม่เปล่ียนอาชีพไม่เจริญรอยตามบรรพบุรุษออกไปศึกษาและท างานนอกภาคการเกษตร ด้วยเหตุน้ีจึง
ส่งผลกระทบเป็นอยา่งมาก 
 1.5 หลกัการของศาสนาอิสลามท่ีชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครรอบนอกฝ่ังตะวนัออก
ยึดถือ ประกอบด้วย (1) การแบ่งผลผลิตออกเป็นสองส่วนหรือกรณีคล้ายกนั (2) การเพาะปลูกโดยใช้
ผลผลิตเป็นค่าเช่าหรือค่าจา้ง (3) ผูท่ี้ฟ้ืนฟูท่ีดินท่ีรกร้างวา่งเปล่า ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของผูฟ้ื้นฟู (4) เกษตรใน
สวนสวรรค์  (5) การจดัสรรท่ีดินท่ีว่างเปล่าโดยผูป้กครอง (6) คมัภีร์กุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมชาติ
วิทยา-วิทยาศาสตร์ประยุกต์-ชาวนามุสลิม (7) โองการท่ีเก่ียวกบัการสร้างชีวิตมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม และ               
(8) โองการท่ีเก่ียวกบัการท านา 
  2. กระบวนการหรือกลไกในการปรับตวัของชาวมุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รอบนอกฝ่ัง
ตะวนัออก นั้นมีดงัน้ี 
      2.1 การสร้างนวตักรรมในการผลิตในการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตสู่เกษตรทางเลือกเช่นการสร้าง
พื้นท่ีตน้แบบบนฐานเกษตรทางเลือกซ่ึงเป็นนวตักรรมทางการเกษตรท่ีได้พฒันาจากการน านวตักรรม
เทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินท่ีชาวบ้านประดิษฐ์คิดค้นข้ึนมาได้และมีการใช้
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เคร่ืองมือประดิษฐ์บนฐานคิดภูมิปัญญาซ่ึงถือเป็นนวตักรรมของชุมชนท่ีสร้างข้ึนมาหรือไดรั้บการส่งเสริม
และสนบัสนุนจากภาครัฐในการอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร  
    2.2 แนวทางการเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมสู่เกษตรธรรมชาติเช่นการสร้างเคร่ืองมือ
การผลิตส่ิงประดิษฐ์จากองคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงมีสัมพนัธ์กบัเง่ือนไขภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุม เช่น ระบบตลาดและภาวะเศรษฐกิจโลก ซ่ึงส่งผลต่อราคาขา้วการเกษตร ภาวการณ์จา้งงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจการคา้ของชาวนามุสลิมตลอดจนเง่ือนไขดา้นนโยบายและโครงการพฒันา
ต่างๆ ของภาครัฐ 
  2.3 การปรับตวัภายใตว้ิถีชีวิตของชาวนามุสลิมในการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตซ่ึงมกัจะเกิดข้ึน
ในกรณีของชาวนาท่ีเป็นเจา้ของท่ีดิน วิถีชีวิตของชาวนากลุ่มน้ีไม่ว่าจะเป็นชาวนาเช่า ชาวนารับจา้งหรือ
ชาวนาท่ีเป็นเจา้ของท่ีดิน จะมีแบบแผนท่ีใกล้เคียงกนั คือ นอกจากท าการผลิตบนผืนดินแล้วพวกเขายงั
พร้อมท่ีจะท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกิจกรรมเพื่อยงัชีพ และเวลาท่ีเหลือจะท ากิจกรรมเพิ่มรายได ้ไดแ้ก่ การ
เป็นแรงงานรับจา้งในภาคการเกษตรหรือเป็นแรงงานรับจา้งในหมู่บา้นหรือเป็นแรงงานตามฤดูกาล 
 2.4 การปรับตวัตามสถานการณ์ในปัจจุบนั ชาวนามุสลิมตอ้งมีความยืดหยุ่นหลากหลายในการ
ประกอบอาชีพ พร้อมท่ีจะออกไปเป็นแรงงานรับจา้งนอกภาคการเกษตรชั่วคราวหากการเกษตรประสบ
ปัญหา แต่เม่ือเศรษฐกิจซบเซา พวกเขาก็กลบัมาท าการผลิตบนท่ีนาและเป็นแรงงานรับจา้งอ่ืน ๆ ต่อไป 
 2.5 การปรับวิถีชีวิตไปสู่นอกภาคการเกษตร เพราะชาวนามุสิลมและลูกชาวนาจ านวนหน่ึงเลิกท า
การผลิตบนท่ีนาและไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ขณะเดียวกนัธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามเง่ือนไขเศรษฐกิจ      
ยคุโลกาภิวตัน์ไดเ้ป็นช่องทางเลือกส าหรับชาวบา้น 
 2.6 การสร้างมูลค่าในการท าให้ขา้วท่ีคงอยูใ่นรูปของขา้วกลอ้ง ขา้วสาร ขายในราคาท่ีสูงข้ึน การ
พฒันาจะประกอบดว้ยการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ขนาดของขา้วถุง รูปแบบของ
บรรจุภณัฑ์ ความสวยงามท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัผูบ้ริโภค คุณสมบติัของขา้ว คุณค่าทางโภชนาการ 
การสร้างเอกลกัษณ์และตราสัญลกัษณ์ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพของขา้ว ขา้วปลอดสาร ขา้ว
อินทรีย ์และมาตรฐานโรงสีขา้ว  
 2.7 การแปรรูปขา้วให้เป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ โดยเปล่ียนสภาพเมล็ดขา้วไปเป็นผลิตภณัฑ์อาหาร 
เคร่ืองด่ืม ขนมอบกรอบ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและในดา้นเภสัชกร เพราะขา้วมีสารอาหารท่ีมี
คุณสมบติัท่ีดีต่อสุขภาพมากมาย มีส่วนประกอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิต เช่น วิตามินอีมีคุณสมบติัรักษา
ผิวพรรณหรือการน ามาเป็นส่วนผสมของครีมบ ารุงผิว การผลิตข้าวถุงออกมาให้ได้คุณภาพการหุงท่ี
สม ่าเสมอ เช่น ขา้วแขง็หุงข้ึนหมอ้และหุงแลว้ร่วน เป็นตน้ 
 2.8 การปฏิรูประบบการผลิต ได้แก่ 1) จดัการระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพท่ีเหมาะสมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 2) การผลิตโดยค านึงถึงขนาดท่ีเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจ ดว้ยระบบนาแปลงใหญ่โดยค านึงถึงระบบการผลิตท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและตรงตามความ
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ตอ้งการของชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครรอบนอกฝ่ังตะวนัออกและ  3) การปลูกพืชหลงันา
คัน่กลางระหวา่งฤดูกาลท านา เช่นการปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินหรือ
พืชอ่ืนท่ีใชน้ ้าในการเพาะปลูกนอ้ย เพื่อตดัวงจรการระบาดของโรคพืช เพิ่มรายไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
  3. แนวทางการเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกท่ีมี
ประสิทธิผล ประกอบดว้ย 
 3.1 การปรับตวัไปสู่การท านาท่ีมีประสิทธิภาพ 
       3.1.1 การปรับตวัของชาวนามุสลิมสู่การเป็นผูป้ระกอบ จากการศึกษาพบวา่ การปรับตวัจาก
ชาวนามุสลิมสู่การเป็นผูป้ระกอบการเกิดจากองคค์วามรู้ ควบคู่กบัประสบการณ์ของชาวนามุสลิม โดยการ
ใชห้ลกัการเศรษฐกิจท่ีมีการขยายและพฒันาการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
      3.1.2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาพบวา่ การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ขา้วมีหลากหลายวิธี 
แต่ละวธีิมีความแตกต่างกนั โดยส่ิงท่ีผูป้ระกอบการเนน้คือการสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของ 
คุณค่าทางโภชนาการการ การแปรรูป สรรพคุณ 
     3.1.3 พฒันากระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูท่ี่
กระบวนการปลูกขา้วมากกว่ากระบวนการขาย เป็นหน้าท่ีของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งหาวิธีแกไ้ขปรับปรุง 
พฒันาอยา่งเป็นระบบ และมีปัญหาบางกรณีท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของผูป้ระกอบการ จึงจ าเป็นตอ้งมีแผน
ในการรับมือกบัปัญหาเหล่านั้น 
     3.1.4 ชาวนามุสลิมผูป้ลูกขา้วควรเป็นเจา้ของปัจจยัการปลูกขา้วท่ีมีความแน่นอนและสามารถ
ควบคุมคุณภาพไดต้ั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ ควรมีพื้นท่ีทดลองเฉพาะ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตและ
คุณภาพในระยะยาว  
     3.1.5 ชาวนามุสลิมควรศึกษาและเขา้ใจในหลกัการตลาดเพิ่มเติมจากหลายช่องทาง เพราะ
การศึกษาจากแหล่งเดียวอาจไม่พอต่อการด าเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     3.1.6 ชาวนามุสลิมควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองความสามารถในการส่งออกและความนิยม   
ในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศใหเ้กิดความเขา้ใจและเตรียมตวัปรับปรุงกิจการเพื่อขยายสู่ตลาดใหม่ๆ 
     3.1.7 ชาวนามุสลิมควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความนิยมในผลิตภณัฑ์แปรรูปและศึกษาถึงแนวโนม้
ของตลาดเพื่อใหกิ้จการสามารถเพิ่มกระบวนการปลูกขา้วหรือต่อยอดผลิตภณัฑใ์หม่ป้อนเขา้สู่ตลาด 
     3.1.8 ชาวนามุสลิมควรก าหนดเขตส่งเสริมการปลูกขา้วตามศกัยภาพของพื้นท่ีตามศกัยภาพการ
ผลิตตามกลุ่มพนัธ์ุขา้ว ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพการเพาะปลูก สภาพแวดลอ้มสังคมและให้มีขอ้มูลท่ี
ครบถว้นและมีรายละเอียดเพียงพอส าหรับใชป้ระโยชน์ในงานส่งเสริมการผลิต  
     3.1.9 พฒันารูปแบบการผลิตขา้วในเชิงอุตสาหกรรมแบบครบวงจรแบบนาแปลงใหญ่ ในแต่ละ
ระบบนิเวศน์โดยใช้เทคโนโลยีท่ีถูกต้องและประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิตท่ี
ครอบคลุมตั้งแต่การจดัหาเมล็ดพนัธ์ุและปัจจยัการผลิตคุณภาพดี 
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     3.1.10 พฒันาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทนัสมยั โดยน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชป้ระโยชน์
ใหม้ากท่ีสุด  
     3.1.11 ความเขม้แข็งให้กบัศูนยข์า้วชุมชนอยา่งจริงจงั โดยให้มีบทบาทอนัหลากหลายมากข้ึน 
นอกเหนือไปจากการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ และสร้างพนัธมิตรกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนงานส่งเสริม
การผลิตและกาตลาดขา้ว  
 3.2 การปรับตวัไปสู่การพฒันาขา้วท่ีมีคุณภาพสูง  
    3.2.1 รักษาระดบัคุณภาพขา้วไทย เช่น มาตรฐานขา้ว GI มาตรฐานขา้วอินทรีย  ์มาตรฐาน GAP  
มาตรฐาน GMP ของขา้วสารบรรจุถุง เป็นตน้ 
    3.2.2 การยกระดบัการผลิตขา้วคุณภาพดว้ยการลดการใชปั้จจยัการผลิตท่ีฟุ่มเฟือย  ละเวน้การใช้
สารเคมีท่ีไม่จ  าเป็นและเลิกใชส้ารเคมีทุกชนิด  
    3.2.3 จดัท าผลิตภณัฑจ์ากขา้ว ไดแ้ก่ ( 1) เคร่ืองส าอางเวชภณัฑ์ (2) อาหาร อาหารหลกั อาหารวา่ง  
(3) วสัดุพลงังาน ถ่านแกลบ เอทานอล และ (4) ผลิตภณัฑ์ไม่ใช่อาหาร เช่น กระดาษ วสัดุส านกังาน 
ส่ิงประดิษฐ ์ 
     3.2.4 นวตักรรมการแปรรูปขา้วสู่การตลาดเชิงพาณิชย ์ ประกอบดว้ยการจดัตั้งศูนยน์วตักรรม
แปรรูปขา้ว การพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑแ์ปรรูปขา้วและการเช่ือมโยงตลาด  
      3.2.5 ส่งเสริมให้ชาวนามุสลิมผลิตขา้วให้มีคุณภาพ ปลอดภยั ไดม้าตรฐานการผลิต ไดแ้ก่ Pre-
GAP GAP GI และอินทรีย ์ รวมทั้งส่งเสริมโรงสีขา้วพฒันาการผลิตให้ไดม้าตรฐานการผลิตท่ีดีส าหรับ
อาหาร  
        3.2.6 ส่งเสริม สนบัสนุนการผลิตสินคา้ขา้วเพื่อตลาดเฉพาะ เช่น ขา้วอินทรีย ์ขา้วส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ ขา้วมูลค่าสูงเฉพาะถ่ิน สร้างตราสินคา้ขา้วและผลิตภณัฑ์ พร้อมสร้างตลาดรองรับควบคู่กนัไป
 3.3 การพฒันาไปสู่ธุรกิจขา้วในโซ่อุปทาน 
       3.3.1 ตอ้งมองธุรกิจขา้วในรูปแบบของโลกเป็นส่วนกลาง แต่เน้นลงไปในระดบัภูมิภาค 
เน่ืองจากถา้ประเทศในอาเซียน  
       3.3.2 ประเทศตอ้งเปล่ียนกลยุทธ์จากรับเป็นรุก โดยเฉพาะการเขา้ไปบริหาร ความตอ้งการใน
ตลาดท่ีขา้วไทยมีความเขม้แขง็  
       3.3.3 การพฒันารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ งท่ีพฒันาข้ึนภายในและ
ต่างประเทศใหเ้หมาะสมกบัระบบการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
       3.3.4 การศึกษาการประยุกต์ใชก้ารท านาแบบประณีตเพื่อการใชท้รัพยากรไดอ้ย่างเหมาะสม
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมีการน าเข้าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเพิ่มประสิทธิภาพของ
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อุตสาหกรรมขา้วท่ีปลูกดว้ยรูปแบบและวิธีการเพิ่มสมรรถนะในการส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์
จากภูมิปัญญาพื้นท่ี ทรัพยากรพนัธุกรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญาตามอนุสัญญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
      3.3.5 เพิ่มและขยายช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ความรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นขา้วและเมล็ด
พนัธ์ุ 
     3.3.6 อนุรักษแ์ละส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาพื้นท่ี ทรัพยากรพนัธุกรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา
ให้ชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครรอบนอกฝ่ังตะวนัออกมีความรู้เพิ่มข้ึน มีตน้ทุนการผลิตลดลง 
ผลผลิตขา้วมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นท่ีเช่ือถือของผูบ้ริโภค รวมทั้งรายไดจ้ากการปลูกขา้วเพิ่มข้ึน  
 
 

 

 ภาพที ่2 การพฒันาแนวทางการเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกท่ีมีประสิทธิผล 

  แนวทางในการปรับตวัของชาวนามุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครรอบนอกฝ่ังตะวนัออก จากกการ
ท่ีขา้วเปลือกในภูมิภาคต่างๆ ของโลกออกสู่ตลาดตลอดเวลา โดยรวมแลว้เห็นไดว้า่ตลาดขา้วขนาดใหญ่ ทั้ง
ขา้วสารและขา้วน่ึงชนิดคุณภาพปานกลางและคุณภาพต ่า  ประเทศไทยจะอยู่ในฐานะแข่งขนัไดค้่อนขา้ง
ล าบากเพราะพื้นฐานตน้ทุนการเพาะปลูกค่อนขา้งสูง และราคาส่งออกจ าเป็นตอ้งตั้งราคาท่ีสูงตามไปดว้ย 
สภาพตลาดจะอยูใ่นช่วงคาบเก่ียวเติบโตคงท่ีและเร่ิมอยูใ่นขั้นถดถอย ส่วนอินเดียและเวียดนามยงัเติบโต
ต่อไปซ่ึงทั้ง 2 ประเทศมีตน้ทุนการเพาะปลูกท่ีใกลเ้คียงกนัและต ่ากวา่ไทย แต่ประเทศอินเดียมีความเส่ียง
จาก การเพาะปลูกมากกวา่เน่ืองจากสภาพธรรมชาติและการชลประทานยงัไม่ดีพอ แต่ใน 3–5 ปีน้ียงัอยู่
ในช่วงเติบโตเต็มท่ี ส่วนปากีสถาน อุรุกวยั บราซิล และอียีปตข์ายทั้งท่ีอยูใ่นตลาดเฉพาะ ยงัอยูใ่นตลาด
ลูกคา้ประจ าได ้แต่พื้นฐานตน้ทุนการเพาะปลูกเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบในแถบเอเชีย ส่วนอาร์เจนตินาท่ี
อยูใ่นกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ถดถอยลงส าหรับพม่าและกมัพชูาอยูต่ลาดท่ีสามารถเติบโตไดเ้พิ่มข้ึน  
 การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกขา้วไทยให้กบัประเทศเพื่อนบา้น ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ชาวนามุสลิมโดยตรงคือตน้ทุนการปลูกท่ีสูงข้ึน เป็นสาเหตุท่ีท าให้ชาวนามุสลิมมีรายไดน้อ้ยมากจากการท่ี

บริบทสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
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มีผลผลิตท่ีต ่าและตน้ทุนในการประกอบการท่ีสูง แมว้่าอาชีพชาวนามุสลิมท่ีไดช่ื้อว่าเป็นกระดูกสันหลงั
ของประเทศชาติ แต่วถีิชีวติกลบัเผชิญกบัความยากจน มีคุณภาพชีวิตท่ีอยูใ่นระดบัล่างสุดของสังคม อธิบาย
ภาพฉายของชาวนามุสลิมท่ีตอ้งตรากตร าท านาอย่างหามรุ่งหามค ่า หลงัสู้ฟ้า หนา้สู้ดินแต่กลบัตอ้งแบก
หน้ีสินลน้พน้ตวัรายไดจ้ากการท านาไม่สามารถเล้ียงชีพไดแ้ละดูเหมือนยิ่งปลูกยิ่งท านาก็ยิ่งท าให้วิถีชีวิต 
ความเป็นอยูถ่ดถอย ไม่ไดดี้ข้ึนแต่นอ้ย จนท าให้อาชีพท านาคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้บุตรหลานไปประกอบอาชีพ 
ส่งผลใหช้าวนามุสลิมอ่อนแอลงเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคมและดอ้ยพฒันาตามมา 
 การส่งเสริมเป็นชาวนามุสลิมยุคใหม่ควรจะมีอายุนอ้ยลง มีการเติบโตอยา่งชาญฉลาดมีองคค์วามรู้
และมีแนวความคิดการเป็นผูป้ระกอบการ การเปล่ียนแปลงและการปรับตวัเพื่อการด ารงชีพของชาวนา
มุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพ จะมีความซบัซ้อนยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงหลายอย่างท่ีซ้อนทบักนัอยู ่   
ไม่วา่จะเป็นความสืบเน่ืองของการปลูกพืชเชิงพาณิชยท่ี์ใชเ้ทคโนโลยแีบบเขม้ขน้ท่ีชาวนามุสลิมท ามาหลาย
ทศวรรษแลว้ ขณะเดียวกนัก็มีการปลูกขา้วทางการเกษตรในรูปแบบใหม่ ไม่วา่จะเป็นในระบบเกษตรพนัธะ
สัญญา หรือ ในระบบเกษตรอินทรีย ์นอกเหนือจากกลไกระบบตลาดแลว้ ยงัมีภาคส่วนต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 
ทั้งหน่วยงานรัฐ องคก์รพฒันาเอกชน และองคก์รภาคประชาสังคม ในขณะเดียวกนัก็มีคนจ านวนไม่นอ้ยท่ี
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร ทั้งท่ีเป็นแรงรับจา้งและมีอาชีพแบบคนชั้นกลาง เช่น รับราชการ ท างาน
ออฟฟิศ และท่ีประกอบอาชีพคา้ขาย 
 สังคมชาวนามุสลิมมีการลดความส าคญัลงของการท านาเห็นไดช้ดัจากการเพิ่มข้ึนของการมีชีวิต
พึ่งพาอาชีพนอกภาคเกษตรมากกว่าในภาคเกษตร การอพยพและเคล่ือนยา้ยแรงงานเกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก 
ทั้งน้ีการท่ีท่ีดินถูกแบ่งให้เป็นผืนเล็กลงในคนรุ่นหลงั ท าให้การท านามีขีดจ ากดัในการด ารงชีพ ดงันั้น การ
เพิ่มความหลากหลายในการประกอบอาชีพจึงมีความส าคญั นอกจากนั้นการท่ีคนรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงข้ึน
และการท่ีมีการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมเขา้มาทดแทน  ท าให้ช่องทางในการประกอบอาชีพนอก
ภาคเกษตรมีมากข้ึน   
 การตดัสินใจขายท่ีดินของชาวนามุสลิมรายย่อยเกิดจากการท่ีไม่สามารถสู้ตน้ทุนค่าแรงท่ีสูงข้ึน
เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานได้ ส่งผลท าให้ราคาขา้วในประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึนกว่าสินคา้เกษตรจาก
ประเทศเพื่อนบา้น ส่ิงเหล่าน้ีน ามาสู่การกระจุกตวัของท่ีดินท่ีหลุดจากมือของชาวนามุสลิมรายยอ่ยมาสู่มือ
ของบริษทัธุรกิจการเกษตร การเปล่ียนแปลงของกรุงเทพมหานครตามท่ีกล่าวมา มีส่วนอยา่งส าคญัในการ
เปล่ียนแปลงตวัตนหรือชีวติทางเศรษฐกิจของผูค้นในกรุงเทพมหานครดว้ย 
  การเปล่ียนแปลงของภาคการเกษตรในกรุงเทพมหานครท่ีเปล่ียนจากสังคมชาวนามุสลิมอิสระ   
รายยอ่ย มาสู่การเกษตรเชิงพาณิชยอ์ย่างเต็มรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นผูป้ลูกขา้วอิสระหรือผูป้ลูกขา้วในระบบ
เกษตรพนัธะสัญญา ชาวนามุสลิมเหล่าน้ีจึงมีวิถีชีวิตและความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจในการประกอบกิจการ
ไม่แตกต่างไปจากผูป้ระกอบการทางธุรกิจในภาคการปลูกขา้วสินคา้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจการบริการอ่ืนๆ 
รวมทั้งมีแบบแผนการบริโภคสินคา้คงทนไม่ต่างจากคนในเมือง ท่ีไดเ้ช่ือมโยงการเปล่ียนแปลงของภาค



36 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 

 

 

การเกษตรกบัการเกิดข้ึนของชนชั้นกลางระดบัล่าง ของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ียงัไม่ใช่กลุ่มคนท่ียากจน
ท่ีสุดในสังคมไทย แต่อยา่งไรก็ดี ในการเปล่ียนผา่นและปรับตวัในการด ารงชีพของชาวนามุสลิมจากเดิมชน
ชั้นกลางระดบัล่าง น้ีก็ยงัจนกวา่มากทั้งดา้นรายได ้ทรัพยสิ์น ฐานะทางสังคม อาชีพ และการศึกษา อีกทั้งคน
กลุ่มน้ียงัมีความคาดหวงัและตอ้งการนโยบายจากรัฐท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเองแตกต่างจากประโยชน์
ของชนชั้นกลางเก่า  
 ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีด าเนินมาอยา่งต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 20 ปี ไดเ้ปล่ียนชาวนามุสลิมมา
สู่การเป็นผูป้ระกอบการในหลายระดบั แมว้่าการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจจะเบียดขบัให้ชาวนามุสลิม
จ านวนหน่ึงกลายเป็นผูข้ายแรงงานก็ตาม ซ่ึงประเภทของการเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการใน
ระดบัชุมชนในพื้นท่ีไดแ้ก่ ผูจ้ดัการนาและผูป้ระกอบการนา คือการท่ีเจา้ของท่ีนาท่ีเปล่ียนตวัเองไปสู่การ
เป็นผูจ้ดัการนา เพราะใชก้ารจา้งทุกขั้นตอน หรือผูป้ระกอบการไร่และสวน ท่ีมีการปลูกขา้วและสร้างสวน
ในพื้นท่ีขนาดใหญ่ข้ึนและใช้แรงงานรับจา้งเกือบทั้งหมดและผูป้ระกอบการในฐานะผูรั้บช่วงสัญญาใน
ระบบเกษตรพนัธะสัญญา รวมทั้งผูป้ระกอบการ “เร่” ขายสินคา้ต่างๆ ในเขตเมือง และ ผูป้ระกอบการใน
ตลาดรูปแบบใหม่ เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านกาแฟหรือร้านชาในการกลายเป็นผูป้ระกอบการสมยัใหม่ท่ีมี
ก าไรเป็นแรงจูงใจในการประกอบการ มีการประกอบสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดอยู่เสมอ และมี
ความสามารถเป็นผูรั้บความเส่ียงทางเศรษฐกิจและบริหารจดัการความเส่ียง ซ่ึงการเพิ่มพื้นท่ีการปลูกขา้ว
ด้วยการใช้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ความเปล่ียนแปลงท่ีว่าน้ีน ามาสู่ทั้ งภาวะของการลด
ความส าคญัลงของภาคเกษตรและภาวะท่ีการเกษตรยงัคงมีความส าคัญหรือกลบัมามีความส าคญัอีกคร้ัง  
การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของชาวนามุสลิมแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีทุนและมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั 
ตลอดจนการพิจารณาวา่ นโยบายหรือโครงการพฒันาของภาครัฐท่ีเขา้มาในพื้นท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการปรับตัวเพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของชาวนามุสลิมได้หรือไม่อย่างไร ซ่ึงแนวทางการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกท่ีมีประสิทธิผลหากจะน าไป
ประยุกต์ใช้ต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ในปัจจุบนัและอนาคตให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดข้ึนให้ไดเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม 
ประเทศชาติ ต่อไป   

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
     1. ให้ชาวนามุสลิม เป็นศูนยก์ลางในการท างานโดยปรับปรุงระบบ รูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยใีหไ้ดเ้รียนรู้เร่ืองการผลิตขา้วภายใตค้วามตอ้งการของตลาด  
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     2. จดักลุ่มเป้าหมายและพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนขา้วและชาวนามุสลิมให้มีความหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น ชาวนามุสลิมปราดเปร่ือง ผูบ้ริหารศูนยข์า้วชุมชน 
ชาวนามุสลิมผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุและยวุชนชาวนามุสลิม  
    3. พฒันาชาวนามุสลิมให้เป็นชาวนามุสลิมปราดเปร่ือง ชาวนามุสลิมชั้นยอด ชาวนามุสลิมพอเพียง
และสร้างลูกหลานและเยาวชนชาวนามุสลิมเพื่อสืบสานอาชีพท านา  
    4. พฒันาศูนยบ์ริการชาวนามุสลิมให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชาวนามุสลิมอยา่ง
แทจ้ริง รวมทั้งจดัหน่วยงานบริการเคล่ือนท่ี ออกไปให้บริการชาวนามุสลิมในพื้นท่ีเป็นระยะๆ อย่าง
สม ่าเสมอ  
    5. อนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  
    6. พฒันาองคก์รชาวนามุสลิมและสร้างเครือข่ายองคก์รชาวนามุสลิมและเช่ือมโยงกบัผูมี้ส่วนได้
เสีย เพื่อใหมี้ความเขม้แขง็ สามารถช่วยเหลือชาวนามุสลิมท่ีเป็นสมาชิกได ้ 
    7. ศึกษาวจิยัภาวะเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีของชาวนามุสลิมตอ้งท าอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชาวนามุสลิม  
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กลวธีิการสร้างเร่ืองแบบสืบสวนสอบสวนในนวนิยายเร่ือง กีเ่พ้า 
TECHNIQUES  OF THE DETECTIVE  NOVEL IN QIPHAO 

สุดารัตน์ ขุนทอง1 และ สายวรุณ สุนทโรทก2 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลวิธีการสร้างเร่ืองแบบสืบสวนสอบสวนในนวนิยาย    

เร่ือง ก่ีเพา้ จ านวน 589 หนา้ เป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary) และน าเสนอผลงานการศึกษาในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยก าหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษากลวิธีการ
สร้างเร่ืองแบบสืบสวนสอบสวนในนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ และ (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทของตวัละครใน 
นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเร่ืองกลวิธีการสร้างเร่ืองแบบสืบสวนสอบสวนในนวนิยายเร่ือง ก่ีเพา้ โดย
ศึกษาองค์ประกอบของนวนิยาย ไดแ้ก่โครงเร่ือง การเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละครในเร่ือง 
ความขดัแยง้ในเร่ือง (ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม) และการ
ปิดเร่ือง 

จากการศึกษาพบวา่ นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้มีการวางโครงเร่ืองไวต้ั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง ในส่วนของการ
เปิดเร่ืองมีการแนะน าตวัละครเอกของเร่ืองให้มีความโดดเด่นทั้งในเร่ืองการศึกษา ความสามารถ และชาติ
ตระกูลของตวัละคร ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของตวัละครท่ีเป็นตวัด าเนินเร่ืองเพื่อให้ผูอ่้านเกิด
ความสนุกสนานและประทบัใจตั้ งแต่การเปิดเร่ืองจนกระทั้ งปิดเร่ืองของนวนิยาย ทั้งน้ีผูแ้ต่งยงัเสนอ
เร่ืองราวของปัญหาท่ีปรากฏ ความเคลือบแคลงในเร่ือง นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของความขดัแยง้ระหวา่งมนุษย์
กบัมนุษย ์และความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคมอีกดว้ย  

ค าส าคัญ: กลวธีิ, การสืบสวนสอบสวน, บทบาท 

Abstract 
 This study examines the literary strategies used to create an investigative novel called Qiphao. 
This study uses documentary research and analytical description to present the findings in details. The 
purposes of this study are (1) to explore strategies used to structure this investigative novel, and (2) to 
analyze the roles of each character in Qiphao. In this study, the researcher has critically examined the 
different components of this novel including the beginning, the middle, the core ideas of the story, the 
characters, the conflicts within the story (the conflict between humans and the conflict between human 
and society), and the end. 
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 From this study, I have found that the author of Qiphao has structured its storyline from the 
beginning to the ending. Qiphao opens the novel with a striking introduction of the main characters by 
remarkably highlights their education, talents, as well as family history and social class. This literary 
device effectively grabs the readers’ attention and excites their curiosity to continue reading the story from 
the beginning to the end. Moreover, the author gradually unfolds the themes of mystery and skepticism 
throughout the novel, in addition to presenting the conflict between humans and that between humans and 
society. 

Keywords : Tactics, Investigation, the character 

บทน า 
นวนิยายเป็นรูปแบบหน่ึงของเร่ืองสมมุติ เร่ืองสมมุติมีรูปแบบมากมาย ตั้งแต่เป็นเร่ืองเกร็ดเล็กๆ 

น้อยๆ จนเขียนเป็นนวนิยายท่ีมีขนาดยาวท่ีสุด เม่ือเร่ืองสมมุติเร่ืองใดยาวพอท่ีจะเป็นหนังสือเล่มหน่ึง 
แทนท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือ ก็มีความเป็นนวนิยายอยูใ่นตวัแลว้ แต่เป็นการพฒันาในปริมาณมากกวา่  
นวนิยายเป็นรูปแบบหน่ึงของวรรณกรรมลายลกัษณ์ แต่งในรูปของร้อยแกว้ มีลกัษณะแตกต่างจากเร่ืองแต่ง
แบบเดิม ท่ีเรียกวา่ นิยาย หรือนิทาน ท่ีเรียกว่า “นวนิยาย” ก็เพราะถือเป็นนิยายแบบใหม่ (novel) ตามแบบ
ตะวนัตก นัน่เอง  

พจนานุกรม Webster’s New Coolleguiate Dictionary ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ Novel ไวค้่อนขา้ง
กระชบั ดงัน้ี 

Novel : (Fr. Nouvelle = a short story , or It. novella) 
 A Fictionous prose tale of considerable length, in which characters and actions professing 

to represent those of real life are portrayed in a plot , also , new generically with the , the type of peose 
fiction constituten or exemplified by such tales 

นวนิยาย : นิยายร้อยแกว้ท่ีสร้างสรรคข้ึ์น มีความยาวพอประมาณ ซ่ึงตวัละครและพฤติกรรมต่าง ๆ 
เท่าท่ีมุ่งมัน่จะใหล้ะมา้ยเหมือนบุคคลและพฤติกรรมในชีวิตจริงๆ นั้น ไดรั้บการถ่ายทอดลงไวใ้นโครงเร่ือง
อนัหน่ึง และเท่าท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปในบดัน้ี โดยมีค าว่า the น าหน้า แล้วก็หมายถึงแบบของนิยายร้อยแกว้ท่ี
สร้างสรรคข้ึ์น หรือท่ีแสดงแบบอยา่งออกมาดว้ยนิทานลกัษณะเช่นท่ีกล่าวมานั้น 

นวนิยายเกิดเป็นรูปแบบวรรณกรรมเด่นชัดข้ึนในศตวรรษท่ี 18 คริสตกาล คือราวรัชกาลท่ี 3 และ
แพร่หลายในรัชกาลท่ี 4 ก่อนท่ีจะมีคนไทยไปศึกษาในยุโรปเป็นจ านวนมาก ประมาณสามชัว่อายุคน เม่ือมี
คนไทยไปศึกษากนัมากในยุโรป ช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 หรือรัชกาลท่ี 5 ในระยะนั้น นกัเขียนของไทยท่ีมี
ช่ือเสียงในบรรดานกัเขียนนวนิยายนั้น ลว้นแต่มีความถนดัในงานเขียนเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนัออกไป เม่ือยุค
สมยัเปล่ียนแปลงไป นกัเขียนก็จ  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนงานเขียนของตนเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการแก่
ผูอ่้าน (สายทิพย ์นุกลูกิจ, 2543, หนา้ 171-172) 
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ผูอ่้านรุ่นใหม่นิยมอ่านนวนิยายลึกลบัสยองขวญั หรือนวนิยายท่ีทา้ทายผูอ่้าน เพราะท าให้ผูอ่้าน
เกิดความสงสัยและอยากติดตามเร่ืองราวต่อไปจนจบเร่ือง ซ่ึงในเวลาน้ีนกัเขียนท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นเจา้พ่อแห่ง
นิยายผยีคุใหม ่ตอ้งยกใหพ้งศกร จินดาวฒันะ หรือท่ีผูอ่้านรู้จกักนัในนามปากกา “พงศกร” เป็นนกัเขียนท่ีมี
ผลงานสร้างสรรค ์และไดรั้บกระแสตอบรับจากผูอ่้านเป็นอยา่งดี พงศกรไดแ้ต่ง    นวนิยายชุดผา้ของเอเชีย 
5 ประเทศ ประกอบไปดว้ยสาปภูษา รอยไหม สิเน่หาส่าหรี เล่ห์ลุนตยา และก่ีเพา้ นวนิยายทั้ง 5 เร่ืองจะมีผา้
ผืนหลกั 1 ผืนเป็นแก่นเร่ืองโดยแต่ละเร่ืองไม่ไดมี้เน้ือหาต่อเน่ืองหรือเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากผูเ้ขียนไดใ้ห้
ความส าคญักบัการลงไปศึกษาขอ้มูลของผา้ชนิดต่าง ๆ ท่ีน ามาเขียนในนวนิยายแต่ละเร่ืองอยา่งจริงจงัและ
รอบดา้น จึงท าให้นวนิยายแต่ละเร่ืองมีรายละเอียดสมจริง น่าสนใจ และยงัให้ความรู้กบัผูอ่้านอีกดว้ย  (อรจิรา  
อจัฉริยไพบูลย,์ 2555) 

นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ ผูเ้ขียนน าเอาชุดผา้ก่ีเพา้ผืนส าคญัของสตรีจีนท่ีมกัจะใชส้วมใส่ในพิธีกรรมอนั
ทรงเกียรติมาตั้งเป็นช่ือเร่ือง ส่ือแสดงความหมายให้ผูอ่้านรับรู้ว่าเน้ือหาของนวนิยายเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
เกียรติยศของชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าปกของนวนิยายน าเสนอภาพชุดก่ีเพา้สีแดงเลือดนก มีศิลปะ
ลวดลายผา้ปักดอกไมป้ระจ าชาติจีน สัญลกัษณ์แห่งเกียรติยศ ความโชคดี และความร ่ ารวย อยา่งดอกโบตัน๋ 
สีชมพูหวานแซมรับกบัสีขาวบริสุทธ์ิท่ีปลายกลีบ ตดักบัสีเขียวอ่อนของใบไมท้ าให้สะดุดตา เสริมให้นวนิยาย
เร่ืองน้ีมีความโดดเด่นน่าอ่านมากยิง่ข้ึน 

ก่ีเพา้เป็นเร่ืองราวของภณัฑารักษ์สาวชาวไทยแห่งสถาบนัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย The Costume 
Institute ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเ้ขียนให้ตวัละครเอกท่ีเป็นผูห้ญิงด าเนินเร่ือง เน่ืองด้วย   เธอเป็นผูห้ญิงเก่ง        
มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัผา้โบราณ อีกทั้งยงัเฉลียวฉลาด และมีปฏิภาณ  ไหวพริบยอดเยี่ยม เพื่อมาท า
หน้าท่ีเป็นนักสืบ เก็บเง่ือนง าของคดีการฆาตกรรม ผูอ่้านจะได้ติดตามพฤติกรรมของตวัละครตวัน้ีอย่าง
ใกลชิ้ด อนัจะสืบสาวไปถึงตวัฆาตกร โดยใชก้ าไลหยกหกักลางท่ีฆาตกรสวมใส่ในวนัเกิดเหตุเป็นหลกัฐาน
ส าคญัท่ีจะสาวไปถึงตวัฆาตกร 

ผูเ้ขียนมีกลวิธีท่ีแยบยลดว้ยการน าเสนอขอ้มูลบนพื้นฐานของความน่าจะเป็นไปได ้ท าให้ผูอ่้าน
คลอ้ยตามจากหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมาสนบัสนุนว่าตวัละครเอกของเร่ืองพบผูก้ระท าความผิดตวัจริง กลวิธี
ด าเนินเร่ืองท่ีสร้างใหผู้อ่้านอยากติดตามเร่ืองราวอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้จนจบท่ีพงศกรใชเ้สมอคือการหกัมุม 
เพื่อกระตุ้นให้ผูอ่้านสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ ติดตามเสาะแสวงหาข้อมูลเพื่อหาค าตอบในประเด็น 
ปริศนาการเสียชีวิตของหญิงสาว คน้หาฆาตกรตวัจริงว่าเป็นใคร และอะไรคือสาเหตุท่ีฆาตกรตดัสินใจลง
มือสังหารหญิงสาวไดอ้ยา่งเลือดเยน็ 

จากการศึกษาผลงานของพงศกรพบวา่นวนิยายของพงศกรสนุก ต่ืนเตน้ น่าติดตามและมีคุณภาพ 
ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านเป็นอย่างมาก จึงมีผูจ้ดัละครสนใจน าไปผลิตเป็นละครโทรทศัน์ ไดแ้ก่ เร่ือง
สร้อยแสงจนัทร์ ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2549 เร่ืองสาปภูษา ทางสถานีโทรทศัน์ไทย
ทีวสีีช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2552 และเร่ืองรอยไหมทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้ จากขอ้มูล
ท่ีพบ มีผูส้นใจศึกษานวนิยายของพงศกร คือ จิณณะ รุจิเสนีย ์(2554, หนา้ 6) ไดศึ้กษาวิเคราะห์เร่ืองวิเคราะห์
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นวนิยายเหนือธรรมชาติของพงศกร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ส่ิงเหนือธรรมชาติ ในนวนิยายเหนือ
ธรรมชาติของพงศกร และวิเคราะห์กลวิธีการสร้างความเหนือธรรมชาติในนวนิยายเหนือธรรมชาติของ
พงศกร จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี จะเห็นไดว้่ายงัไม่มีผูศึ้กษากลวิธีการสร้างเร่ืองแบบสืบสวนสอบสวน และ
บทบาทของตวัละครในนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ 

นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิคเป็นท่ีนิยมของผูอ่้าน เพราะสร้างความต่ืนเตน้ให้
ผูอ่้าน อีกทั้งยงัเป็นเร่ืองท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงในชีวิตปกติของผูค้นโดยทัว่ไปน้อยมาก จึงสร้างความ
อยากรู้เร่ืองราวในนวนิยายวา่จุดเฉลยตอนจบจะเป็นเช่นไร ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษากลวิธีการสร้างเร่ือง
แบบสืบสวนสอบสวนในนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลวิธีการสร้างเร่ืองแบบสืบสวน
สอบสวนในนวนิยายเร่ือง ก่ีเพา้ และศึกษาวิเคราะห์บทบาทของตวัละครในนวนิยายเร่ืองน้ี วา่มีกลวิธีการ
สร้างเร่ืองแบบสืบสวนสอบสวนอยา่งไร และศึกษาวิเคราะห์บทบาทของตวัละครในเร่ืองวา่มีบทบาทและมี
ความส าคญัในการร้อยเรียงเร่ืองราวในนวนิยายอยา่งไร การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary 
Research) โดยศึกษาจากนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2555 จ านวน 589 หนา้ เอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องกับนวนิยายของพงศกร นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน สถานภาพและบทบาทของตวัละคร 
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา
วเิคราะห์ (Analytical Description) 

ผลการศึกษา 
นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ของพงศกร เป็นนวนิยายรักท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัคดีฆาตกรรม มีการสืบสวน

สอบสวนเขา้มาเก่ียวขอ้ง มีการหาหลกัฐานประกอบกบัการใชค้วามสามารถและการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวั
นกัสืบ เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของฆาตกร สามารถจดัไดว้า่เป็นนวนิยายประเภทแนวสืบสวนสอบสวน 
ซ่ึงมีการสร้างความลึกลบัและความสงสัยให้กบัผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้ผูอ่้านอยากติดตามเร่ืองราวตั้งแต่
ตน้เร่ืองจนจบเร่ือง ผูเ้ขียนไดใ้ช้คดีปริศนาหรือการฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองมาเป็นการเปิดเร่ือง โดยให้
เพกา หญิงสาวท่ีมีความเก่งกลา้สามารถ ความฉลาดรอบรู้ และมีปฏิภาณไหวพริบดี ท าหน้าท่ีสืบสวน
สอบสวนคดีการฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง 

จากการศึกษานวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ พบวา่เป็นนวนิยายท่ีมีการกล่าวถึงเร่ืองเส้ือผา้และวฒันธรรมการ
แต่งกายของสตรีจีน นอกจากจะกล่าวถึงความงดงามของชุดก่ีเพา้ท่ีสตรีจีนมกัสวมใส่แลว้ ยงัมีเร่ืองของภูตผี
เขา้มาเก่ียวขอ้งด้วย สามารถสร้างความต่ืนเตน้สยองขวญัให้กบัผูอ่้าน รวมทั้งมีการสะทอ้นให้เห็นถึงเร่ืองราว
ปริศนาและความลึกลบัท่ีน าไปสู่การสืบสวนสอบสวนเพื่อไขปริศนาในเร่ือง  

ผูศึ้กษาพบวา่นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ มี “กลวิธีการสืบสวน” หมายถึง วิธีการท่ีนกัสืบใชค้น้หาขอ้มูล 
วตัถุพยาน หรือหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาตวัผูก้ระท าความผิด และมูลเหตุจูงใจในการก่อคดี (นาฏอนงค ์
พวงสมบติั, 2554, หนา้ 6) นอกจากจะมีวธีิการสืบสวนโดยพิจารณาถึงหลกัฐานแลว้ วธีิการคิดของนกัสืบใน
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เร่ืองเป็นวิธีคิดแบบ Armchair Detective หมายถึง วิธีการคิด อนุมาน หาเหตุผลของการกระท าก็สามารถ
เขา้ใจถึงวธีิการของคนร้ายได ้(องัคณา สุขวเิศษ, 2544, หนา้ 71)  

ดงันั้น วรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนจึงมีความหมายว่า วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการสืบหาตวั
ผูร้้ายและการคล่ีคลายปมปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง นกัสืบจะรวบรวมขอ้มูลจากพยานหลกัฐานและ
เปิดเผยเร่ืองราวทั้งหมดในตอนทา้ยเร่ือง (นาฏอนงค ์พวงสมบติั, 2554, หน ้า 6) จากการวิเคราะห์กลวิธีการ
สร้างเร่ืองแบบสืบสวนสอบสวนในนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ ผูศึ้กษาพบว่า การสืบสวนสอบสวนนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้
สามารถจ าแนกเน้ือหาออกเป็น โครงเร่ือง การด าเนินเร่ือง และแก่นเร่ือง  

การสืบสวนสอบสวนในนวนิยายดงักล่าว วิเคราะห์ไดจ้ากเน้ือหาในนวนิยาย และศึกษาวิเคราะห์
บทบาทของตวัละครแนวสืบสวนสอบสวน ประกอบกบัการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 
  
  
    
   

 
 
 

โครงเร่ือง ของนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้  ประกอบดว้ยการเปิดเร่ืองโดยการแนะน าตวัละครเอกของเร่ือง
ใหมี้ความโดดเด่นทั้งในเร่ืองการศึกษา ชาติตระกลู และความสามารถเหนือตวัละครอ่ืน ๆ เพกาเป็นตวัละคร
เอกท่ีด าเนินเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบ เป็นตวัละครท่ีท าหนา้ท่ีสืบเร่ืองราวคดีฆาตกรรมปริศนา และตอ้งการทวง
ความยติุธรรมใหก้บัผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นฆาตกร ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถและความโดดเด่นของตวัละคร
ท่ีเป็นตัวด าเนินเร่ือง เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและประทับใจตั้งแต่การเปิดเร่ือง
จนกระทัง่การปิดเร่ืองของนวนิยาย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

การเปิดเร่ืองของนวนิยายก่ีเพา้ เป็นการเปิดเร่ืองแบบสืบสวนสอบสวน โดยเล่าถึงตวัละครเอกคือ
เพกาไดส้ังเกตเห็นรอยขาดและรอยเลือดบริเวณหนา้อกของชุดก่ีเพา้สีแดงท่ีบงัเอิญถูกส่งมาพร้อมกนักบัชุด
ก่ีเพา้อีกสามสิบชุดท่ีไดข้อยืมมาจากบา้นตระกูลเจา้ เพื่อน ามาจดันิทรรศการก่ีเพา้โบราณ ความผิดปกติของ
ชุดก่ีเพา้สีแดงชุดนั้น ท าให้เพกาเกิดความสงสัยและตอ้งการท่ีจะสืบหาตวัเจา้ของชุดก่ีเพา้ เม่ือเพกาไดล้อง
สวมชุดก่ีเพา้ท าให้เธอมองเห็นวิญญาณของผูห้ญิงคนหน่ึงซ่ึงก าลงัสวมก่ีเพา้ชุดเดียวกนักบัท่ีเธอก าลงัสวม
ใส่อยูใ่นขณะน้ี “...ผี...เพกาขนลุกซู่ คนปกติจะต้องมีตาด าสิ แต่ผู้หญิงท่ีมองจ้องหล่อนแน่น่ิง ในกระจกมีแต่
ดวงตาขุ่นขาวปราศจากตาด า ริมฝีปากซีดเซียวดวงหน้าเขียวคล า้ รอบดวงตามีรอยด าวงใหญ่ แบบนีไ้ม่ใช่
ดวงหน้าและแววตาของมนุษย์แน่ ๆ” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หนา้ 40) เพกาเห็นภาพเหตุการณ์ท่ีผูห้ญิง

แก่นเร่ือง โครงเร่ือง การด าเนินเร่ือง 

การเปิดเร่ือง ความขดัแย้ง

รงง 

การปิดเร่ือง 
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ตรงหน้าของเธอก าลงัถูกแทงดว้ยมีด ซ่ึงเป็นจุดเดียวกนักบัรอยขาดบริเวณหน้าอกของชุดก่ีเพา้ท่ีเธอสนใจ 
จึงท าให้เพกาเก็บเร่ืองราวปริศนาน้ีไวเ้พื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต และวิญญาณของผูห้ญิงท่ีปรากฏให้เพกา
เห็นนั้นเธอคือใคร เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัชุดก่ีเพา้สีแดง 

ความขดัแยง้ในนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ เป็นส่วนหน่ึงในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัละครให้เขา้กบั
การสืบหาตวัคนร้ายได้ กล่าวคือตวัละครนักสืบสามารถใช้ความขดัแยง้ท่ีปรากฏ เป็นแนวทางในการ
สืบสวนสอบสวนหาความจริงของการฆาตกรรม ซ่ึงผูเ้ขียนไดส้ร้างความขดัแยง้แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ
ดว้ยกนั ไดแ้ก่  
 1. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ของตวัละครหวงัล่ีผิงคุณนายใหญ่ของ
บา้นตระกูลเจา้มีความขดัแยง้กบัหลินเหม่ยอิง ผูมี้ศกัด์ิเป็นคุณนายรอง สาเหตุเกิดจากสามีของตนไดพ้า
ภรรยานอ้ยมาอยูใ่นบา้นเดียวกนั จึงท าให้หวงัล่ีผิงคอยพูดจาเสียดสีหลินเหม่ยอิงและ ลูกสาวเธออยูบ่่อย ๆ 
“หัดอบรมลูกสาวของเธอเสียบางเหม่ยอิง อย่าปล่อยให้นิสัยไม่ดีเท่ียวระรานคนอ่ืนแบบนี ้เสียแรงท่ีคุณพ่ีเกบ็
เอามาเจียระไน หมายจะให้เป็นเพชร...แต่กรวดทรายอย่างไรก็คือกรวดทรายวันยังค า่” (พงศกร จินดาวฒันะ, 
2555, หนา้ 120) แสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ระหว่างหวงัล่ีผิงและหลินเหม่ยอิงท่ีปรากฏในเร่ืองไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
 2. ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคม จากนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ ผูเ้ขียนน าเสนอความขดัแยง้ในมุม
ของสังคมท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ การก าหนดใหต้วัละครมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศหรือเรียกไดว้า่เป็นกลุ่มเพศท่ีสาม 
โดยทัว่ไปในสังคมของคนจีนไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมรักร่วมเพศได้ จะถูกมองว่าเป็นส่ิงผิดปกติ เป็นส่ิง
ตอ้งหา้ม น่ารังเกียจ เป็นท่ีอบัอายของวงศต์ระกลู จากความเช่ือมายาวนานจากท่ีสังคมจีนถูกครอบไวด้ว้ยค า
สอนของขงจ้ือ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อจีนมายาวนานกว่า 2000 ปี จนถึงปัจจุบนั ในนวนิยายได้ก าหนดให้ผูท่ี้มี
พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นลูกชายคนโตของตระกูล ซ่ึงเป็นส่ิงร้ายแรงและยากท่ีจะไดรั้บการยอมรับ ใน
สังคมจีนให้ความส าคญักบัลูกชายตนโตมากท่ีสุด เพราะจะเป็นคนท่ีสืบเช้ือสายวงศ์ตระกูล เป็นเสาหลกั
ส าคญัในการหาเล้ียงครอบครัว และเป็นคนท่ีเล้ียงดูพ่อแม่ ตวัละครหมิงซานในเร่ือง เป็นลูกชายคนโตของ
ตระกลูเจา้ ถูกคาดหวงัให้เป็นผูท่ี้สืบทอดธุรกิจของครอบครัวและจะตอ้งแต่งงานกบัผูห้ญิงท่ีพ่อแม่เลือกให้
เท่านั้น แต่เม่ือความจริงของ หมิงซานถูกเปิดเผยวา่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนั ท าให้ไม่เป็นท่ียอมรับจากสังคมจีน 
เป็นท่ีน่าอบัอาย  น่ารังเกียจ และยงัขาดความน่าเช่ือถือในการท าธุรกิจของตระกลู 

การปิดเร่ือง นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้มีการปิดเร่ืองแบบพลิกความคาดหมายของผูอ่้าน มีการอธิบาย
วิธีการสืบสวนสอบสวน การเปิดเผยตวัฆาตกร และวิธีการท่ีฆาตกรใชก่้อคดีเป็นส่ิงท่ีผูอ่้านคาดไม่ถึง การ
ปิดเร่ือง โดยให้ตวันกัสืบเพกาอธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งเปิดเผยตวัฆาตกร แรงจูงใจในการ
ก่อคดี วิธีการสืบสวน รวมทั้งเหตุผลท่ีนกัสืบไดด้ าเนินการสืบสวนตลอดทั้งเร่ือง จึงเป็นการจบเร่ืองท่ี
สมบูรณ์ กล่าวคือ เพกาสามารถสืบหาตวัฆาตกรท่ีลงมือฆ่าสุคนธาไดใ้นท่ีสุด นัน่ก็คือ “หวงัล่ีผิง” คุณนาย
ใหญ่ของบา้นตระกลูเจา้ ผูท่ี้คอยดูแลความเรียบร้อยและสารทุกขสุ์ขของทุกคนในบา้น การท่ีหวงัล่ีผิงลงมือ
ท าร้ายสุคนธาเกิดจากความรักของแม่ เพื่อตอ้งการปกป้องศกัด์ิศรีของลูกชายและช่ือเสียงของวงศต์ระกูล จึง



44 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 

 

 

ท าให้เกิดอารมณ์ชัว่วูบและพลั้งมือ เป็นเหตุให้สุคนธาเสียชีวิต และไดโ้ยนความผิดให้เหลียงเหวย่เหอเป็น
แพะรับบาปแทนตนเพื่อตอ้งการใหต้วัเองพน้จากความผิด  

การด าเนินเร่ือง นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ กล่าวไดว้า่เป็นการด าเนินเร่ืองตามล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
หรือการเรียงตามล าดบัเวลา เน่ืองจากมีการเล่าเร่ืองโดยเร่ิมจากเพกาไดส้ังเกตเห็นรอยขาด และรอยเลือดของ
ชุดก่ีเพา้ “รอยขาดเลก็ๆ และคราบสีแดงคล า้นั้นเหมือนกับว่า ก่อนหน้านีก่ี้เพ้าบนหุ่นแสดงเคยถูกวัตถุมีคม
แทงทะลุผ่าน” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หนา้ 37) ท าให้เพกาเกิดความสงสัย และตอ้งการหาค าตอบจาก
ก่ีเพา้ชุดนั้น และเม่ือเธอไดล้องสวมชุดก่ีเพา้ ท าให้เธอเห็นเป็นภาพนิมิตคลา้ยวิญญาณของผูห้ญิงคนหน่ึงมี 
สีหนา้และดวงตาเต็มไปดว้ยความหม่นเศร้าและสับสน “ดวงตาของผู้หญิงในกระจกท่ีมองตรงมา...ขาวขุ่น
มองไม่เห็นตาด า” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หนา้ 40) เพกาจึงวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเธอไดพ้บเจอและเก็บ
รวบรวมหลักฐาน ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนทั้ งหมดท่ีเธอได้มา สามารถระบุว่าหวงัล่ีผิงคือผูท่ี้อยู่
เบ้ืองหลงัการเสียชีวติของสุคนธาผูเ้ป็นเจา้ของชุดก่ีเพา้สีแดงชุดนั้น 

แก่นเร่ือง นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ ผูเ้ขียนตอ้งการให้เน้ือเร่ืองแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย ์เช่น 
ความรัก โลภ โกรธ หลง เป็นตน้ เน้ือเร่ืองส่วนหน่ึงในนวนิยายก่ีเพา้ไดแ้สดงออกถึงความรักของหวงัล่ีผิงผู ้
เป็นแม่ท่ีตอ้งการจะปกป้องหมิงซานลูกชายคนโต ดว้ยความรัก ความห่วงใย ซ่ึงเป็นธรรมชาติของคนเป็น
แม่ท่ีมีต่อลูก “ฉันเกรงว่าเหว่ยเหอจะชวนหมิงซานไปในทางท่ีเส่ือมเสีย บ้านของเขายากจนมาก ล าบาก
ขนาดนีจ้ะมาหลอกเอาเงินลูกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้...” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หนา้ 175) ดว้ยความรัก
ความห่วงใยของหวงัล่ีผิง เธอไดว้างแผนอนาคตให้กบัหมิงซานไวเ้ป็นอย่างดี ในฐานะลูกชายคนโตของ
ตระกูล หมิงซานจะตอ้งเป็นผูดู้แลธุรกิจของทางตระกูลเจา้ เม่ือหวงัล่ีผิงไดรู้้วา่สุคนธา คู่หมั้นของหมิงซาน 
รับรู้เร่ืองท่ีหมิงซานมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนั และตอ้งการจะเปิดเผยเร่ืองน้ี หวงัล่ีผิงจึงได้ลงมือท าร้าย     
สุคนธาจนเสียชีวติ เพราะไม่สามารถรับความจริงท่ีจะเกิดข้ึนหากเร่ืองดงักล่าวถูกเปิดเผยออกไป จึงเป็นเหตุ
จูงใจใหล้งมือท าร้ายผูอ่ื้นโดยการพลั้งมือแทงสุคนธาจนเสียชีวติ เพียงตอ้งการจะปกป้องช่ือเสียงของลูกและ
วงศต์ระกลูใหร้อดพน้จากการดูถูกจากสังคม ท าใหต้นเองตอ้งตกเป็นฆาตกรโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

จากล าดบัเหตุการณ์ การร้อยเรียงเร่ืองราวในนวนิยายเร่ือง ก่ีเพา้ มีการวิเคราะห์องคป์ระกอบและ
กลวิธีการสร้างเร่ืองแบบสืบสวนสอบสวนตั้งแต่การวางโครงเร่ือง การล าดบัเหตุการณ์ในเร่ือง การด าเนิน
เร่ือง และมีแก่นเร่ืองแสดงให้เห็นถึงความรัก โลภ โกรธ หลงของมนุษย ์ความเป็นปกติธรรมดาของมนุษย ์
ในเร่ืองแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีเกิดจากการกระท าของฆาตกร เกิดจากการพลาดพลั้ง ไม่ไดต้ั้งใจไม่ไดว้างแผน 
แต่ท าใหผู้อ่ื้นเสียชีวติ จากอารมณ์และความตอ้งการลึก ๆ ภายใตจิ้ตใจ จากท่ีตนคาดหวงัและตอ้งการให้เป็น 
เม่ือเกิดเหตุมีคนตายข้ึนจริงแลว้ ก็กลวัความผดิ จึงไดส้ร้างเร่ืองโยนความผดิไปใหผู้อ่ื้น เพื่อให้ตวัเองพน้จาก
ความผิด ผลกระทบจากการกระท าตามอารมณ์โดยขาดความย ั้งคิด ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตของคนหน่ึงคน 
และยงัท าใหค้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งตอ้งเดือดร้อนเป็นแพะรับบาปวา่เป็นผูก่้อเหตุฆาตกรรม 

การศึกษาบทบาทของตวัละครในนวนิยายพบว่า ตวัละคร คือ ผูท่ี้มีบทบาทในเร่ืองและสามารถ
น าพาเร่ืองไปสู่จุดมุ่งหมายได ้โดยทัว่ไปผูป้ระพนัธ์จะจ าลองลกัษณะนิสัย พฤติกรรม และบุคลิกลกัษณะต่าง ๆ 
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ของตวัละครไว ้การแต่งนวนิยายแต่ละเร่ืองผูเ้ขียนจะใหค้วามส าคญักบัการสร้างตวัละคร เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ตวัละคร ทั้งดา้นลกัษณะนิสัย บทบาท และความหลายหลายของตวัละครในเร่ือง “ตวัละคร” เป็นส่ิงท่ีแสดง
พฤติกรรมจนเกิดเหตุการณ์ในเร่ืองมีอยู่ 2 ประเภท คือ ตวัละครเอกและตวัละครย่อย ตวัละครเอกท าหน้าท่ี
ด าเนินเร่ืองโดยตลอด ส่วนตวัละครย่อยท าหนา้ท่ีเป็นตวัละครประกอบและเสริมให้ตวัละครเอกเด่นข้ึนมา 
(ชไมพร พรเพ็ญพิพฒัน์, 2549, หน้า 29) ประเภทของตวัละครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ตวัละครเอกหรือ       
ตวัละครส าคญั และตวัละครรองหรือตวัละครประกอบ ตวัละครเอก คือตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
ด าเนินเร่ืองหรือตวัละครท่ีเป็นศูนยก์ลางของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง (นาฏอนงค ์พวงสมบติั, 2554, หนา้ 45) 
บทบาทตวัละครในนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
นักสืบ เป็นตวัละครท่ีมีความสามารถ เฉลียวฉลาด ช่างสังเกต มีไหวพริบ สามารถวิเคราะห์

เหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรอบคอบ ตวัละครนกัสืบจะท าหนา้ท่ีคล่ีคลายปมปริศนาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง 
ซ่ึงในนวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ เพกาเป็นตวัละครท่ีท าหนา้ท่ีเป็นนกัสืบและเป็นตวัละครหลกั เร่ิมไขปริศนาจากชุด
ก่ีเพา้สีแดงเลือดนก เพกาเกิดความสงสัยเก่ียวกบัคดีฆาตกรรมปริศนา ท าให้เธอมีเป้าหมายในการสืบหา
ความจริง เธอจึงเดินทางไปบา้นตระกูลเจ้า ดงัขอ้ความท่ีว่า “หากได้เดินทางไปยังคฤหาสน์ตระกูลเจ้า 
หล่อนก็จะมีโอกาสสืบเร่ืองราวลึกลับเบือ้งหลังก่ีเพ้าปริศนาชุดนั้น เพ่ือให้หายจากความรู้สึกคลางแคลงใจ
เสียที...” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หนา้ 84) การท าหนา้ท่ีของนกัสืบเพกา นอกจากการสอบถามขอ้มูล
จากสมาชิกในบา้นตระกูลเจา้แลว้ เธอยงัใช้วิธีการตามหาตวัเหลียงเหว่ยเหอ ซ่ึงเป็นเพื่อนสนิทของเจา้หมิง
ซาน ลูกชายคนโตของบา้นตระกูลเจา้ คนท่ีตกเป็นผูต้อ้งสงสัย  ในการเสียชีวิตของสุคนธา เพราะเพกาเช่ือว่า 
เหลียงเหวย่เหอไม่ไดเ้ป็นฆาตกรอยา่งท่ีทุกคนในบา้นตระกูลเจา้กล่าวหา จากขอ้ความท่ีวา่“อย่างท่ีฉันบอก
ละค่ะ...ฉันไปรู้เร่ืองของคุณเหว่ยเหอกับคุณสุคนธาเข้าโดยบังเอิญ และฉันเช่ือว่าลูกชายของอาจือไม่ใช่
ฆาตกร...กเ็ลยอยากช่วยเขาให้พ้นจากข้อกล่าวหา” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หนา้ 474) เร่ืองราวปริศนาท่ี
ทุกคนในบา้นตระกูลเจา้ตั้งใจลืมและไม่อยากจะขุดคุย้มนัข้ึนมาอีกถูกเปิดเผยดว้ยขอ้มูลท่ีนักสืบพยายาม
รวบรวมและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตามหาตวัฆาตกรตวัจริงมาลงโทษ และตอ้งการคืนความ
ยุติธรรมให้กบัผูท่ี้ตอ้งตกเป็นผูต้อ้งสงสัยเก่ียวกบัคดีน้ี จนไดข้อ้มูลวา่ หวงัล่ีผิงคุณนายใหญ่ของบา้นตระกูลเจา้ 

บทบาทตวัละคร 
นกัสบื 

ผู้ช่วยนกัสบื ฆาตกร 

เหยื่อ 



46 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 

 

 

ผูท่ี้คอยดูแลความเรียบร้อย ทุกขสุ์ขของทุกคนในบา้นคือผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัคดีปริศนาน้ี ดงัตวัอย่างท่ีว่า “คุณ
ฆ่าคุณสุคนธาเพียงเพราะเธอไม่ยอมแต่งงานกับคุณหมิงซานใช่ไหมคะ...เท่านั้นยังไม่พอคุณยังใจคอ
เห้ียมโหดพอท่ีจะโยนความผิดให้คุณเหว่ยเหออีกด้วย” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หนา้ 550) จึงสามารถสรุป
ไดว้า่ตวัละครนกัสืบในเร่ืองมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการท าหนา้ท่ีสืบหาความจริงไดส้มบทบาทของนกัสืบมี
การเดินเร่ืองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ส่งใหน้วนิยายน่าติดตามและสุดทา้ยก็ประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งใจไว ้

ผู้ช่วยนักสืบ มีบทบาทหนา้ท่ีเป็นผูท่ี้คอยใหข้อ้มูลกบันกัสืบ ถือไดว้า่เป็นตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญั 
เน่ืองจากตวัละครท่ีเป็นผูช่้วยนกัสืบนั้นจะตอ้งเป็นตวัละครท่ีด าเนินเร่ืองไปพร้อมกบันกัสืบ อาจจะเร่ิมตน้
โดยการเร่ิมสืบสวนหรือการให้ขอ้มูล จนกระทัง่พบตวัคนร้าย และสามารถอธิบายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนได ้...ตวัละครซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเพื่อน และเป็นผูช่้วยของนกัสืบในการสืบสวนคดีท่ีเกิดข้ึนถือไดว้า่เป็น
ตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญั เน่ืองจากนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนต่างใช้ตวัละครเพื่อนนักสืบในการ
ด าเนินเร่ือง โดยการจดบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้การสืบสวน จนพบตวัคนร้าย และ
อธิบายเหตุการณ์ทั้งหมด ซ่ึงลว้นแต่เป็นการเล่าเร่ืองผา่นมุมมองของตวัละครส าคญัตวัน้ี การด าเนินเร่ืองเป็นการ
เล่าเร่ืองยอ้นอดีต โดยเพื่อนนกัสืบจะเป็นผูเ้ล่าเร่ืองราว รวมทั้งอธิบายวิธีการสืบสวนสอบสวนของนกัสืบ
และให้ขอ้มูลหลกัฐานตามท่ีเพื่อนนักสืบได้เห็นและเขา้ใจ เพื่อนนักสืบจะตอ้งมีความสามารถด้อยกว่า
นกัสืบทั้งในดา้นการกระท าและความคิด ซ่ึงเป็นกลวิธีของผูเ้ขียนในการจ ากดัการรับรู้ขอ้มูลของผูอ่้าน เพื่อ
ไม่ให้รู้ความคิดและการกระท าของนักสืบทั้งหมด มิฉะนั้นจะท าให้เร่ืองขาดความลึกลบั ไม่น่าติดตาม 
(องัคณา สุขวเิศษ, 2544, หนา้ 87)  

เหลียงเหว่ยเหอคือตวัละครท่ีเป็นผูช่้วยนกัสืบ เพราะสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากท่ี
นักสืบค้นพบความจริง เหลียงเหว่ยเหอท าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยนักสืบท่ีดีโดยการบอกข้อมูลและเบาะแสท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัคนร้ายในวนัท่ีเกิดเหตุฆาตกรรมข้ึน ดงัตวัอยา่งท่ีวา่ “กล่ิน... ผมไม่เห็นหน้าคนคนนั้น แต่ผม
ได้กล่ิน” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หนา้ 548) ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจและรู้ไดแ้น่ชดัวา่กล่ินท่ีผูช่้วยนกัสืบจ าไดดี้
ในวนัท่ีเกิดเหตุบอกนั้นเป็นกล่ินน ้ามนัหอมระเหยท่ีฆาตกรใชเ้ป็นกล่ินประจ าตวั ซ่ึงการท าหนา้ท่ีของผูช่้วย
นกัสืบแมว้่าเป็นเพียงการช่วยหาหรือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเท่านั้น แต่เป็นการช่วยให้นกัสืบสามารถปิดคดีได้
อยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

ฆาตกร ตวัละครท่ีมีบทบาทในการสร้างปมของเร่ือง คนร้ายในแต่ละตวัจะตอ้งมีเหตุหรือปัญหาท่ี
สามารถจูงใจก่อให้เกิดคดีหรือปมปริศนาท่ีแตกต่างกนัออกไป สาเหตุท่ีตอ้งกระท าอาจเกิดจากความรัก 
ความโลภ ความโกรธ หรือความหลง เป็นตน้ ...ผูร้้ายในวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนจดัเป็นตวัละคร
เอก เพราะเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัในการสร้างปมปัญหาในเร่ือง ตวัละครผูร้้ายแต่ละตวัจะมีเหตุจูงใจใน
การก่อคดีท่ีแตกต่างกนั ผูร้้ายก่อคดีเพราะความแคน้ ความโลภ หรือความรักท่ีไม่สมหวงั เป็นตน้ (นาฏอนงค ์
พวงสมบติั, 2554, หนา้ 46) ถือไดส่ิ้งเหล่าน้ีเป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์สามารถเกิดข้ึนได ้ฆาตกรเป็นตวัละครท่ี
มีบทบาทส าคญัหรือมีความเทียบเท่ากบัตวัละครเอกของเร่ือง เป็นตวัละครท่ีนกัสืบจะตอ้งคน้หาเพราะเป็น
ตวัละครส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความลึกลบัซบัซ้อน นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ผูเ้ขียนตอ้งการสร้างให้หวงัล่ีผิงเป็นตวัละคร
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ท่ีมีบทบาทเป็นคนธรรมดาแต่มีเหตุจูงใจให้ก่อคดีฆาตกรรมข้ึนซ่ึงเกิดจากความรักของผูเ้ป็นแม่เพียง
ตอ้งการจะปกป้องลูก  จึงกลายเป็นความพลาดพลั้งให้เกิดการกระท าหรือแรงผลกัดนัท่ีอยูภ่ายในใจอีกทั้ง
เกิดจากอารมณ์และแรงกระตุน้จากเหยือ่ ดงัท่ีตวัละครเล่าวา่ 

...บอกแลว้ไงวา่ฉนัไม่ไดต้ั้งใจ... หวงัล่ีผงิเถียง ...ฉนัถือมีดปอกผลไม้
ท่ีนงัเพย่เพย่มนัเอาข้ึนไปไวท่ี้หอ้งดอกไม ้ตั้งใจจะบงัคบัใหเ้มยลี์กราบเทา้
ขอโทษฉนัในส่ิงท่ีมนักระท าลงไป...แต่คนอยา่งมนัหวัแข็ง ด้ือดา้น แทนท่ี
จะขอโทษ มนักลบัหวัเราะดีใจวา่ หมิงซานตายไปเสียไดก้็ดี ทีน้ีมนัก็จะได้
แต่งงานกบัหมิงเทียนโดยไม่มีอุปสรรค... 
น ้าตาของผูเ้ป็นมารดาไหลนองหนา้ น ้าเสียงของหวงัล่ีผงิเศร้าสลด ก่อนจะ
กลบัเกร้ียวกราดข้ึนเป็นพกัๆ 
 
...มนัอยูใ่นชุดก่ีเพา้ท่ีนงัซ่ิวหลานใหพ้อ่มนัตดัข้ึนมาเป็นชุดววิาห์...ท าแบบน้ี
มนัเยย้กนัเกินไปหน่อยแลว้...ฉนัก็เลยกระชากผมมนั แลว้ก็ แทง แทง แทง... 
(พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หนา้ 556) 

ความรักลูกท าให้หวงัล่ีผิงตกเป็นฆาตกรโดยมิไดต้ั้งใจ  การเป็นฆาตกรของหวงัล่ีผิงเกิดจากการ
พลั้งมือดว้ยอารมณ์โกรธเป็นเหตุให้เธอพยายามตอ้งปิดบงัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน และใชว้ิธีโยนความผิดให้ผูอ่ื้น
กลายเป็นแพะรับบาปแทนตน 

เหยือ่ เป็นตวัละครท่ีไดรั้บผลจากการกระท าของผูร้้ายภายในเร่ือง ซ่ึงผูเ้ขียนไดก้ าหนดให้ตวัละครผู ้
ถูกท าร้ายไดมี้บทบาทในเร่ือง ...ตวัละครผูถู้กท าร้ายจดัเป็นตวัละครรอง เพราะเป็นตวัละครท่ีได้รับผลจาก
การกระท าของผูร้้ายในเร่ือง ผูอ่้านจะทราบเร่ืองราวต่าง ๆ ของตวัละครผูถู้กท าร้ายจากการสืบสวนของ
นกัสืบเม่ือเกิดคดีข้ึนแลว้ ดงันั้นผูถู้กท าร้ายจึงไม่ปรากฏบทบาทอ่ืนในเร่ืองนอกจากเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลจากการ
กระท าของผูร้้าย... (นาฏอนงค ์พวงสมบติั, 2554, หนา้ 48)  

นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ ผูเ้ขียนไดก้ าหนดให้สุคนธา  เมยลี์หรือเหม่ยล่ีเป็นตวัละครท่ีตกเป็นเหยื่อหรือผูถู้ก
ท าร้ายจากการกระท าของคนร้ายหรือฆาตกรในเร่ือง ผูเ้ขียนไดใ้ห้ตวัละครน้ีปรากฏตวัให้นกัสืบหรือเพกา
ไดเ้ห็นเพื่อทวงความยติุธรรมใหก้บัตวัเองท าใหต้วัละครนั้นไดมี้บทบาทมากข้ึน  

สุคนธาเหยือ่รายแรก เป็นผูห้ญิงท่ีมีบุคลิกลกัษณะเรียบร้อย และเป็นท่ีรักของคนในบา้นตระกูลเจ้า 
ความน่ารักและเรียบร้อยของสุคนธาในสายตาของทุกคนในบา้นตระกูลเจา้เปล่ียนไป เม่ือเธอไดเ้ปิดเผย
เร่ืองราวการเป็นรักร่วมเพศของหมิงซานออกมา “คุณพ่อคะ ท่ีหนูไม่แต่งกับพ่ีหมิงซานก็เพราะว่าพ่ีหมิง
ซานไม่ได้รักผู้หญิง แต่รักผู้ชายด้วยกัน...” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หนา้ 276) นอกจากจะเป็นการ
ท าลายช่ือเสียงทางสังคมจีนแลว้ ยงัท าให้ตระกูลเจา้ทุกคนตอ้งเกิดความอบัอาย ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เธอตกเป็น
เหยือ่ในท่ีสุด  
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เหลียงเหว่ยเหอผูต้กเป็นผูต้อ้งสงสัยเก่ียวกบัการเสียชีวิตของสุคนธา มีบทบาทเป็นทั้งผูช่้วยนกัสืบ 
ผูถู้กกล่าวหา และเหยือ่ในขณะเดียวกนั การปรากฏตวัของเหลียงเหวย่เหอ ท าใหเ้ป็นท่ีเพ่งเล็งของฆาตกรและ
หวงัท่ีจะฆ่าปิดปากเหลียงเหวย่เหอ เพราะกลวัวา่หากเหลียงเหวย่เหอน าเร่ืองการเสียชีวติของสุคนธาไปบอกให้กบั
ทุกคนไดรู้้อาจจะท าให้คดีมีการร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่ และท าให้ต ารวจสืบสาวราวเร่ืองมาถึงตวัเองได ้เหลียงเหวย่เหอ 
คือเป้าหมายท่ีฆาตกรวางแผนไวแ้ลว้วา่จะตอ้งให้เป็นแพะรับบาปแทนตนซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีสามารถก าจดัให้
เหลียงเหวย่เหอเลิกยุง่เก่ียวกบัคนในบา้นตระกูลเจา้ และหากเหลียงเหวย่เหอเป็นอีกคนหน่ึงท่ีตอ้งตายก็เป็น
การดีท่ีต ารวจและทุกคนไม่สามารถรู้ความจริงได้เลยว่าท้ายท่ีสุดแล้วฆาตกรหรือผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลังการ
วางแผนทุกอยา่งนั้นเป็นคนท่ีอยูใ่นบา้นตระกลูเจา้นัน่เอง 
 เพกา ภณัฑารักษส์าวผูมี้ความสามารถในการซ่อมแซมชุดก่ีเพา้โบราณ จึงท าให้เธอเป็นท่ีไวใ้จและ
ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปท าหนา้ท่ีซ่อมก่ีเพา้โบราณท่ีบา้นตระกูลเจา้ บทบาทของการถูกเป็นเหยื่อของเพกาคือ
เธอเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการสืบหาเร่ืองราวการเสียชีวิตของสุคนธา จึงท าให้ฆาตกรตอ้งการท่ีจะ
ก าจดัและไม่สามารถปล่อยใหเ้พกาสืบหาเบาะแสได ้จึงพยายามขดัขวางและหาโอกาสท่ีจะท าร้าย “พยายาม
ขู่ให้แกเลิกยุ่งเร่ืองก่ีเพ้าก็แล้ว แต่แกก็ไม่ยอมเลิก...ฉันจ าเป็นต้องจัดการกับแก แต่แกดวงแขง็...รอดมาได้ทุกที   
ท้ังแชนดอร์เลียร์ ท้ังห้องอบผ้า..ฉันต้องล าบากยากเยน็ในการวางแผน แต่ท าไม...ท าไมแกถึงรอดตายมาได้” 
(พงศกร จินดาวฒันะ, 2555, หน้า 551-552) แต่ดว้ยความสามารถและความฉลาดของเพกาท าให้ตวัเธอ
สามารถเอาตวัรอดมาไดทุ้กคร้ัง อยา่งไรก็ตามเพกาก็เป็นทั้งตวัละครท่ีสามารถสืบสวนเร่ืองราวการเสียชีวิต
ของสุคนธา และสามารถสืบหาตวัฆาตกรตวัจริงไดเ้ป็นผลส าเร็จ  
 กล่าวได้ว่า บทบาทและหน้าท่ีท่ีผูเ้ขียนสร้างให้ตวัละครทุกตวัมีความสมจริง ทั้งตวัละครท่ีเป็น
ผูช่้วยนกัสืบ ฆาตกร เหยื่อ และตวัละครท่ีเป็นนกัสืบยงัเป็นตวัละครเอกท่ีมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ
เป็นนกัสืบและท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ มีการแสดงพฤติกรรมและอารมณ์เสมือนบุคคลจริง มีความ
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี เช่น นกัสืบเพกามีบทบาทในการสืบหาสาเหตุการเกิดคดีการฆาตกรรมสุคนธา
และสามารถคล่ีคลายคดีได ้ผูช่้วยนกัสืบเหลียงเหวย่เหอมีบทบาทในการช่วยใหข้อ้มูลและเบาะแสเก่ียวกบัการ
เสียชีวติของสุคนธาและช่วยนกัสืบเพกาหาตวัฆาตกร   หวงัล่ีผิงมีบทบาทในการสร้างปมปริศนาหรือเป็นผูก่้อคดี
ฆาตกรรม ท าให้เกิดความวุ่นวายข้ึน ส่วนสุคนธามีบทบาทในการไดรั้บผลกระทบจากการกระท าของหวงัล่ีผิง 
เป็นตน้ ดงันั้นบทบาทของตวัละครท่ีปรากฏให้เห็นนั้นจะท าหนา้ท่ีและมีความโดดเด่นแตกต่างกนัออกไป 
ข้ึนอยูก่บัการจดัวางตวัละครของผูเ้ขียน และท่ีส าคญัสามารถจดัเน้ือเร่ืองเป็นแนวสืบสวนสอบสวนไดอ้ยา่ง
ลงตวั 

สรุป 
จากการศึกษาวเิคราะห์นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้ ของพงศกร จะเห็นไดว้า่ก่ีเพา้เป็นนวนิยายรัก ท่ีสามารถ

ศึกษาในแนวสืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิค กล่าวคือนกัสืบใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมท่ี
เกิดข้ึนในเร่ือง โดยการหาหลกัฐานประกอบกบัการใช้ความสามารถและการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวันกัสืบเอง 
เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของฆาตกรในการก่อเหตุคร้ังน้ี เน้ือเร่ืองของ นวนิยายเร่ืองน้ี มีการผสมผสาน
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เน้ือหาเพื่อน าเสนอความล้ีลบัของวิญญาณ ความลึกลบัซบัซ้อนซ่อนเง่ือนง าของคดีฆาตกรรมโดยน าเสนอ
ผ่านชุดผา้ก่ีเพา้ โดยมีความรักโรแมนติกของหนุ่มสาวมาช่วยสร้างสีสันให้เน้ือเร่ืองชวนติดตาม ผูเ้ขียน
น าเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของความน่าจะเป็นไปได้ ท าให้ผูอ่้านคล้อยตามจากหลักฐานต่าง ๆ ท่ีมา
สนบัสนุนว่า ตวัละครเอก คือ เพกาสามารถคน้พบผูก้ระท าความผิด แต่แล้วผูเ้ขียนก็หักมุมว่าไม่ใช่ฆาตกร   
ตวัจริงคร้ังแลว้คร้ังเล่า ท าให้ผูอ่้านเกิดความสงสัยใคร่รู้ เป็นกลวิธีด าเนินเร่ืองท่ีสร้างใหผู้อ่้านติดตามเร่ืองราว
อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้จนจบ กระตุน้ใหผู้อ่้านเสาะแสวงหาขอ้มูลเพื่อหาค าตอบประเด็นการเสียชีวิต ในการ
ด าเนินเร่ืองราวผูเ้ขียนมกัสร้างความไขวเ้ขวให้ผูอ่้าน โดยสร้างให้มีตวัละครท่ีเขา้ข่ายผูต้อ้งสงสัยหลายตวั 
บุคคลผูต้อ้งสงสัยเหล่าน้ีต่างก็มีแนวโน้มท่ีจะเป็นผูก่้ออาชญากรรมทั้งส้ิน ท าให้ผูอ่้านติดตามพฤติกรรมท่ี
น่าสงสัยเหล่านั้น  

หลงัจากการเปิดเร่ืองดว้ยปมปัญหาเก่ียวกบัอาชญากรรม และมีตวัละครท่ีเขา้ไปคน้หาความจริง
แล้ว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความดึงดูดใจให้กับผู ้อ่าน และสร้างความสนใจในการสืบสวนด้วยกลวิธี ท่ี
หลากหลาย แต่เม่ือผูว้จิยัไดศึ้กษาตามกลวธีิของแนวสืบสวนสอบสวน พบวา่นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้มีการด าเนิน
เร่ืองท่ีน่าสนใจในแบบ เร่ืองการสืบหาตวัฆาตกรอยา่งชดัเจน รวมถึงผูเ้ขียนมีเอกลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะ
ในการแต่งเร่ืองแนวสืบสวนสอบสวน เห็นไดจ้ากการวางโครงเร่ือง การด าเนินเร่ือง และการปิดเร่ือง อีกทั้ง
ยงัมีการแสดงความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเอง ท าให้เกิดเร่ืองราวต่าง ๆ ข้ึน ความขดัแยง้ในนวนิยายมี
การเปิดเผยออกมาทีละน้อยเพื่อให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจถึงสาเหตุของการเกิดความขดัแยง้ นอกจากน้ีการ
แสดงความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยย์งัเป็นการสร้างตวัละครตอ้งสงสัยให้ผูอ่้านไดติ้ดตามพฤติกรรม
ตวัละครนั้น ๆ จนกว่าเร่ืองราวปริศนาจะเปิดเผย การด าเนินเร่ืองในลักษณะน้ี ท าให้นวนิยายเร่ืองน้ีมี
ความส าคญัมากกวา่จะเป็นนวนิยายรักธรรมดาทัว่ไป  และยงัมีการปรากฏของผีสุคนธา นวนิยายก็ยิ่งลึกลบั
ซบัซอ้นมากข้ึน  กล่าวไดว้า่ “พงศกร” มีความตั้งใจใหน้วนิยายเร่ืองก่ีเพา้ เป็นนวนิยายแนวโรมานซ์ หรือนวนิยาย
ชุดผา้ และมีเร่ืองของวิญญาณท่ีเหนือธรรมชาติเขา้มาเก่ียวขอ้งและตอ้งการให้มีความโดดเด่นในแบบการ
สืบสวนสอบสวนคดีการฆาตกรรมท่ีเป็นปริศนาและมีเง่ือนง า กระทัง่ไดมี้การคล่ีคลายโดยตวัละครเอกของ
เร่ืองผูท้  าหน้าท่ีเป็นนักสืบสามารถสืบหาขอ้มูลและตวัฆาตกรในเร่ือง ท าให้คดีการฆาตกรรมคร้ังน้ีไข
ปริศนาไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงตวันกัเขียนท าให้นวนิยายเร่ืองก่ีเพา้มีสีสัน สนุกสนาน น่าอ่านชวนติดตาม และมี
ความทนัสมยั อีกทั้งท าใหน้วนิยายอีกหลายเร่ืองไดรั้บการตอบรับจากผูอ่้านเป็นอยา่งดี  
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Wörterbücher zu deutschen Redensarten – Analyse und Vergleich 

Dictionaries of German idioms – analyse and comparision 

 

Lê Thị Bích Thủy

 

Abstract 

 Der vorliegende Artikel befasst sich mit zwei Spezialwörterbüchern zu deutschen 

Redensarten - Duden und Görner. Es geht in der ersten Linie um die Analyse der obigen 

Wörterbücher, und dann um einen Vergleich zwischen ihnen, deshalb sind Analyse und 

Vergleich als die ersten Hauptuntersuchungsmethoden anzusehen. Zudem ist die Evaluation 

auch hervorzuheben. Unter bestimmten Perspektiven zeigt jedes Wörterbuch eigene Stärken 

bzw. Schwächen. Allerdings taucht eine ähnliche Problematik in beiden Wörterbüchern auf. 

Anhand der Forschungsergebnisse macht die Arbeit Vorschläge für Deutschlernende beim 

Nachschlagen einer Redensart in den untersuchten Wörterbüchern sowie Vorschläge zur 

Verbesserung eines phraseologischen Spezialwörterbuchs. 

Schlüsselwörter: Wörterbuch, Phraseologismus, Textverbundstruktur, Makrostruktur, Mikrostruktur  

Abstract 

 This paper is concerned with two special dictionaries of German idioms - Duden and 

Görner. Besides evaluation, analysis and comparision are two main research methods used in 

this study. Each dictionary shows its own strengths and weaknesses and some sets of the same 

problem, too. Based on the research results, the study gives advice to German learners when 

they look up an idiom in Duden or Görner and as well as make suggestions for improving a 

german idioms dictionary. 

Keywords: dictionary, idiom, composite structure of text, macrostructure, microstructure 
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1. Einleitung 

 Laut Wotjak/Richter (1993, p.10) können Phraseologismen im Text das „Salz in der 

Suppe“ sein. Redensarten sind ein Teil von Phraseologismen und beim Sprachenlernen von 

einer besonderen Bedeutung. Beim Fremdsprachenerwerb haben Deutschlernende meistens 

das Ziel, möglichst wie Muttersprachler zu sprechen und zu schreiben, ebenso gut hören und 

lesen zu können. Dazu gehört auch, Phraseologismen im Allgemeinen und Redensarten im 

Einzelnen zu beherrschen und anzuwenden.  

 Redensarten und besonders die Unterkategorie „starre phraseologische Wendungen“ 

(Görner 1979, p. 8)  gelten immer als ein schwieriges Feld für Deutschlernende. In dieser 

Arbeit werden Redensarten im Sinne von „starren phraseologischen Wendungen“ verstanden. 

Sie kommen häufig in DaF-Lehrwerken vor, besonders in Lehrmaterialien für die Mittelstufe. 

Die Lernenden haben doch nicht so viele Kenntnisse über Redensarten, weil diese nicht 

systematisch unterrichtet werden. Mehrere Deutschlernende haben Probleme beim 

Nachschlagen der Redensarten, weil sie nicht wissen, unter welchem Wort sie die 

Redensarten nachschlagen können, was dazu führt, dass es sehr lang dauert, bis sie die 

gesuchten Redensarten im Wörterbuch finden.  

 In Vietnam stehen den Deutschlernenden nicht so viele Wörterbücher zu Redensarten zur 

Verfügung. Am häufigsten wird das allgemeine zweisprachige Wörterbuch „Tu dien Duc Viet 

- Deutsch-Vietnamesisches Wörterbuch“ gebraucht, in dem nicht viele Redensarten 

vorkommen. Und wenn sie vorhanden sind, finden sie sich nur allein mit der Übersetzung auf 

Vietnamesisch ohne Beispiele. In der Mittelstufe fangen die Studenten an, mit dem 

„Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache“ von Langenscheidt (2007) zu arbeiten, in dem 

Redensarten ohne Kontexte und ohne Beispiele erklärt werden. Phraseologische Wendungen 

sollten immer mit einem bestimmten Kontext verbunden dargestellt werden, damit die Be-

deutung deutlicher und verständlicher wird, was sich jedoch weder bei dem zweisprachigen 

Wörterbuch „Tu dien Duc Viet - Deutsch - Vietnamesisches Wörterbuch“ (1998) noch bei 

Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache finden lässt. Zudem gibt es bei 

Langenscheidt nicht viele Suchpfade, eine Redensart zu finden, was sehr wichtig bei 

Mehrwortlexemen wie Redensarten ist
1
.  

  Duden und Görner wurden zum Gegenstand dieser Arbeit gewählt, weil sie Spezial-

wörterbücher zu Redensarten und Wendungen sind. Das wichtigste Ziel dieser Arbeit ist es, 

den vietnamesischen Deutschstudenten eine Hilfe zu leisten, ein gutes und zu ihrem 

                                                           
1
Zum Beispiel bei „(bereits) mit einem Bein im Grabe stehen“ kann man bis auf das Stichwort „Bein“ bei 

Langenscheidt diese Redensart weder unter „Grabe“ noch „stehen“ finden. 
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Sprachniveau passendes Nachschlagewerk zu Redensarten zu finden. Anhand der 

untersuchten Nachschlagewerke bekommen die Deutschlernenden auch Hinweise, wie sie mit 

ihnen am besten umgehen sollten, damit Duden und Görner am effizientesten gebraucht 

werden können. 

 Dieser Artikel ist in drei Abschnitte eingeteilt. In den theoretischen Grundlagen des 

ersten Teils ist vom Begriff „Phraseologismen“ sowie seinen Merkmalen die Rede, weil man 

davon ausgeht, dass Phraseologismen als Oberbegriff von Redensarten sowie 

Redewendungen gelten. Der zweite Teil befasst sich mit der Analyse der untersuchten 

Wörterbücher Duden und Görner im Hinblick auf Textverbundstruktur, Verweisstruktur, 

Makrostruktur und Mikrostruktur. Zum dritten Teil gehören die Problematik dieser 

Nachschlagewerke, die Vorschläge für die Deutschlernenden beim Suchen der Redensarten in 

Duden und Görner sowie Vorschläge für ein gutes Wörterbuch zu Phraseologismen im 

Allgemeinen.  

2. Theoretische Grundlagen 

2.1  Zum Begriff „Phraseologismen“ 

 Viele Forscher vertreten die Meinung, dass sich Phraseologismen als feste 

Wortverbindungen oder Konstruktionen verstehen, deren Gesamtbedeutung nicht aus 

Bedeutungen ihrer einzelnen Elementen oder Bestandteilen erschlossen werden kann. Diese 

Auffassung lässt sich im Duden - Deutsches Universalwörterbuch (2003: 817), oder auch bei 

Burger (2007, pp.11f.) und Fleischer (2001: 108f.) erkennen. Im Gegensatz zu 

Phraseologismen stehen „freie“ Konstruktionen (Fleischer, 2001, p.108) oder „freie 

Wortverbindungen“ (Burger, 2007, p. 12).  

 Im „Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini“ bestehen Phraseologismen 

aus „festen, stehenden Redewendungen, Redensarten und Phrasen“ (1978: 201). Eine 

ähnliche Auffassung lässt sich auch bei einigen Forschern ansehen, die Phraseologismen als 

Oberbegriffe von Idiomen (Fleischer, 2001, p.109), für „feste Wortverbindungen, Rede-

wendungen, Redensarten, Phraseme, Wortgruppenlexeme oder Idiome“ (Bergorová, 2005,p. 7), 

für „eine Vielzahl von Mehrwortverbindungen“ (Wotjak/ Richter, 1993, p. 7) nennen. 
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2.2 Merkmale von Phraseologismen 

 Nach Bergorová (2005, pp.7f.) und Burger (2007, pp.14ff.) haben Phraseologismen 

folgende gemeinsame Merkmale: 

 Polylexikalität/ Mehrgliedrigkeit: 

 Der Phraseologismus besteht aus mehr als einem Wort. Bei Burger ist von der oberen und 

unteren Grenze phraseologischer Wortverbindungen die Rede, wobei der Satz als die obere 

Grenze verstanden wird und zwei Wörter als die untere Grenze gelten (vgl. 2007, p. 15).  

 Festigkeit/ Stabilität: 

 Die Kombination von Wörtern eines Phraseologismus ist den Muttersprachlern bekannt 

und ihre Bestandteile müssen immer in dieser Kombination verstanden werden. Verändert 

sich ein Element dieser Wortverbindung, geht die phraseologische Bedeutung verloren, wird 

für falsch gehalten oder erhält eine sinnlose Bedeutung (vgl. Wotjak in Bergerová 2005: 16). 

Beispielsweise kann man im Phraseologismus „die Beine unter den Tisch stecken“ die 

Komponente „Beine“ nicht einfach durch „Hände“ oder „Kopf“ oder „Nase“, ... ersetzen, 

sonst verliert dieser Phraseologismus seine Bedeutung „faul sein; nichts tun; nicht helfen“. 

Der Charakter „Festigkeit“ wird auch mit „Restriktion“ gemeint, genauer „morpho-

syntaktischer“ oder „lexikalisch-semantischer“ Restriktion (vgl. Burger, 2007, pp. 22ff.). Hier 

sollte man zur Kenntnis nehmen, dass bestimmte morphologische und/oder syntaktische 

Operationen mit einem Phraseologismus nicht möglich sind, obwohl sie bei freien 

Wortverbindungen vorgenommen werden können (ebd.): 

 das ist ein grünes Feld → das ist ein Feld, das grün ist (1) 

 das ist ein weites Feld → das ist ein Feld, das weit ist (2) 

 Bei Nummer (1) ist es möglich, das Adjektiv in einen Relativsatz umzugestalten. Beide 

Sätze haben die gleiche Bedeutung, weil „das ist ein grünes Feld“ eine freie Wortverbindung 

ist. Im Gegensatz dazu verliert der Phraseologismus „das ist ein weites Feld“ bei Nummer (2) 

die Bedeutung „ist ein Thema, zu dem sich viel sagen ließe“, wenn wir eine ähnliche 

syntaktische Operation wie bei Nummer (1) durchführen.  

 Allerdings ist zu diesem Punkt auch in Betracht zu ziehen, dass die Restriktionen im 

formalen und semantischen Bereich nicht für alle Phraseologismen gelten (vgl. Burger, 

2007pp. 25ff.). Damit denkt Burger (ebd.) an Variation und Modifikation. Es ergeben sich 

viele Phraseologismen, die nicht nur eine Nennform, sondern zwei oder mehrere gleiche 

Varianten haben, was besonders bei Duden - Redewendungen häufig vorkommt: 

 

 



วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 55 

 

 
 

 Zum Beispiel (Duden, 2002, p. 374): 

 jmdm. rutscht/ (seltener:) fällt/ sinkt das Herz in die Hose[n] 

 sein Herz in die Hand/ in beide Hände nehmen 

 Reproduzierbarkeit:  

 Dieses Merkmal wird bei Burger „Gebräuchlichkeit“ genannt (2007, p. 16). Es geht hier 

um Sprachrezeption und Sprachproduktion. Mit Sprachrezeption ist gemeint, dass man einen 

Phraseologismus kennt (ebd.). Beim Hören oder beim Lesen eines Phraseologismus 

beispielsweise im Radio, im Gespräch, in der Zeitung oder in Büchern etc. muss 

vorausgesetzt werden, dass man sofort seine phraseologische Bedeutung versteht. Und bei der 

Sprachproduktion muss man in der Lage sein, einen Phraseologismus anwenden zu können, 

wenn man ein Objekt oder einen Sachverhalt benennen oder beschreiben will.  

 Idiomatizität: 

 Idiomatizität ist als Diskrepanz zwischen der wörtlichen und der phraseologischen (über-

tragenen) Bedeutung der Komponenten bzw. der ganzen Wortverbindung zu verstehen und je 

stärker diese Diskrepanz ist, desto idiomatischer ist der Phraseologismus (vgl. Burger, 2007, p. 31).  

 Idiomatizität ist kein obligatorischer Charakter von Phraseologismen, doch ist sie bei den 

meisten Phraseologismen vorhanden. Laut Wotjak und Palm sind Phraseologismen nach dem 

Grad der Idiomatizität in zwei Subteile gruppiert: voll- und teilidiomatische (Wotjak in 

Bergerová, 2005, p. 15; Palm, 1995, p. 12). Ein idiomatischer Phraseologismus darf nicht 

wörtlich, sondern muss übertragen verstanden werden, das heißt, dass „alle seine 

Komponenten ihre ursprüngliche Bedeutung, die sie außerhalb der phraseologischen 

Wendung tragen, verloren haben“ (vgl. Bergorová, 2005, p. 15). Der Phraseologismus „Öl auf 

die Lampe gießen“ mit der Bedeutung „Alkohol trinken“ ist vollidiomatisch, weil beide 

Komponenten „Öl“ und „Lampe“ ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren. Hingegen ist der 

Phraseologismus „jmdm. die Augen öffnen“ teilidiomatisch, weil man durch alle Bestandteile 

seine Bedeutung teilweise erkennen und somit vermuten kann, dass es um die Aufklärung 

eines wahren Sachverhaltes geht. Außer voll- und teilidiomatischen Phraseologismen ergeben 

sich noch nicht-idiomatische Wendungen, die durch nicht semantische Differenzen zwischen 

wörtlicher und übertragener Bedeutung charakterisiert sind (zum Beispiel: mit großem 

Erfolg). 
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3.  Duden und Görner im Vergleich  

3.1 Textverbundstruktur - Verweisstruktur 

 Textverbundstruktur: 

 

 

Abb. 1: Einfach kommentierter Strukturgraph zur abstrakten Textverbundstruktur, die Görner 

aufweist; Abkürzungen: TV  Textverbund; ZWV  zentrales Wörterverzeichnis; VS  

Vorspann; NS  Nachspann; VOR  Vorwort; ABK  Abkürzungen; BENHW  Hinweise 

für die Benutzung; ORLW  Ordnung der Redensarten nach ihren Leitwörtern; ORLG  

Ordnung der Redensarten nach Leitbegriffen; VLG  Verzeichnis der Leitbegriffen.  
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Abb. 2: Einfach kommentierter Strukturgraph zur abstrakten Textverbundstruktur, die der 

Duden aufweist; Abkürzungen: TV  Textverbund; ZWV  zentrales Wörterverzeichnis; VS 

 Vorspann; NS  Nachspann; VOR  Vorwort; INH  Inhalt; ELT  Einleitung - Was sind 

Redewendungen; BENHW  Hinweise für die Benutzung; QUV  Quellenverzeichnis; 

BQUV  Bildquellenverzeichnis; NOT  Notizen. 

 Beide Wörterbücher umfassen Vorwort und Hinweise für die Benutzung in den 

Vorspannstrukturen. Allerdings sind die Inhalte sowie Darstellungen bei Görner und Duden 

unterschiedlich. Vom Anfang an ist es bei Görner klar, dass der Autor den Benutzern die 

Suche nach den Redensarten erleichtern möchte, was den Mehrwortlexemen wie Redensarten 

gegenüber von sehr großer Relevanz ist. Jedes Wörterbuch verfügt über ein bestimmtes 

Schwerpunktthema, bei Görner sind das Redensarten, während es im Duden die 

Redewendungen sind. Es ist notwendig, diese Begriffe zu erläutern und sie zu klassifizieren. 

Solche Begriffserklärungen und Klassifizierungen sind sehr genau und detailliert im Vorwort 

bei Görner beschrieben. Dagegen lassen sie sich bei Duden nicht im Vorwort sondern im Teil 

„Einleitung - Was sind Redewendungen?“ finden. Auch in diesem Teil von Duden kommen 

„Ausgewählte Literaturhinweise“ vor. Da die Struktur bei Görner anders als bei anderen 

Wörterbüchern ist, werden die Benutzer im Teil „Hinweise  für die Benutzung“ sehr präzise 

darauf hingewiesen, wie sie mit jedem Teil des Wörterbuchs umgehen sollten, sogar was 

bestimmte Zeichen bedeuten, wie die Einordnung der Redensarten sind, wie die 
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Verweisstruktur funktioniert und was Abkürzungen bedeuten. Außer Hinweisen auf die 

Anordnung der Stichwörter und Wendungen, Verweise und Abkürzungen beinhaltet Duden 

noch einen Artikelaufbau (oder „eine Erklärung zum Artikelaufbau“ o.ä.).  

 Während die Nachspannstruktur bei Görner lediglich das „Verzeichnis der Leitbegriffe“ 

enthält, ist sie mit drei Teilen bei Duden vielfältiger. Da Duden viele Beispiele aus 

unterschiedlichen Büchern, Zeitschriften, Internetseiten etc. sowie einige Bilder aus 

verschiedenen Quellen zur Veranschaulichung der Wendungen anwendet, sind Quellen- und 

Bildquellenverzeichnis in der Nachspannstruktur anzusehen.  

 Verweisstruktur: 

 Görner bietet viele Suchoptionen an, die zu Redensarten führen. Im ersten Teil des 

Wörterbuchs sind Redensarten alphabetisch angeordnet, nach deren Beispielen immer ein 

Leitbegriff in spitzen Klammern vorkommt. Wenn man unter diesem Leitbegriff im zweiten 

Teil sucht, lassen sich viele verschiedene Redensarten finden. Noch einmal kommt im dritten 

Teil von Görner die Zusammenfassung solcher Leitbegriffe in einem alphabetischen 

Verzeichnis. Anhand vieler Verweise (↑) oder Verweise (↑ auch) in diesem Teil kann der 

Benutzer schnell vom Obergriff her eine gesuchte Redensart finden. Zum Beispiel: wenn der 

Benutzer eine Redensart aus dem Bereich des Leitbegriffs „Abwesenheit“ suchen möchte, 

kann er entweder diesen Oberbegriff im zweiten Teil nachschlagen oder zuerst im dritten Teil 

suchen. Dort ist unter „Abwesenheit“ der Verweis „↑ auch Flucht“ zu finden. Das bedeutet, er 

kann entweder unter „Abwesenheit“ oder unter „Flucht“ im zweiten Teil Redensarten mit der 

Bedeutung „abwesend“ finden. Schlägt er beispielsweise den Obergriff „Anfang“ im zweiten 

Teil nach, so ist dort nichts zu finden. Aber wenn er diesen Leitbegriff im dritten Teil sucht, 

wird er darauf verwiesen, den Leitbegriff „Beginn“ im zweiten Teil nachzuschlagen.  

 Bei Duden werden Verweise auch angeboten, aber sie sind anders als bei Görner 

organisiert. Duden geht davon aus, dass Wendungen aus vielen Lexemen bestehen, deshalb 

fällt es dem Benutzer schwer, die gesuchte Wendung nur unter einem Lexem zu finden. Es 

wird bei Duden daher ein „umfassendes Verweissystem“ angeboten. Sucht der Benutzer 

beispielsweise die Wendung „die Flöhe husten hören“ unter „husten“ oder „hören“, wird 

darauf verwiesen, diese Wendung unter „Floh“ zu finden. Diese Verweise stehen am Ende 

des Stichworteintrags. 
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3.2 Makrostruktur 

 Lemmatisierung: 

 Sowohl bei Görner als auch bei Duden sind Lemmata schwarz und fett gedruckt, was als 

ein Hilfsmittel zum schnellen Nachschlagen des Stichwortes gilt. Duden bietet außerdem 

noch eine Homographenunterscheidung an, die nicht bei Görner vorkommt.  

 Zum Beispiel: 
1
Band, 

2
Band oder 

1
Heft, 

2
Heft, ... 

 Redensarten bei Görner werden nach dem wichtigsten lexikalischen Wort lemmatisiert, 

deshalb werden Verben nicht nur in der Infinitivform sondern auch in der Partizipform 

angegeben.  

 Zum Beispiel (Görner, 1979, p. 68):  

 jmdn. bzw. etw. gefressen haben → Verb in der Partizipform  

 es jmdm. stecken → Verb in der Infinitivform 

 Der Prozess der Lemmatisierung bei Substantiven und Adjektiven funktioniert genauso 

wie bei Verben: Substantive werden nicht nur durch Nominativ Singular, sondern auch durch 

Akkusativ, Dativ, Plural repräsentiert; Adjektive sind entweder in prädikativer oder in super-

lativer Form angegeben.  

 Zum Beispiel: 

etw. auf die Beine bringen (Akkusativ Plural)/ sich kein Bein ausreißen (Akkusativ Singular)/ 

im Bilde sein (Dativ Singular)/ das ist ein heißes Eisen (Nominativ Singular)/ das sind kleine 

Fische (Nominativ Plural)/ blau sein [wie ein Veilchen] (prädikativ)/ jmdn. zum besten 

haben/halten (Superlativ)  

 Während die Stichwörter bei Görner vielfältig lemmatisiert werden, ist der 

Lemmatisierungsprozess bei Duden einfacher und er folgt den traditionellen Konventionen, 

das heißt: Verben werden durch den Infinitiv repräsentiert, Substantive durch den Nominativ 

Singular und Adjektive durch die prädikative Form. 

 Zum Beispiel: Bein/ bekennen/ bekannt/ ... 

 Lemmaanordnung 

 Da Görner zwei Möglichkeiten zum Suchen einer Redensart anbietet, zwar den alpha-

betischen und den thematischen Suchpfad, ist es als polyakzessives Wörterbuch mit zwei 

äußeren Zugriffstrukturen zu verstehen. Hingegen ist bei Duden nur eine einzige 

Zugriffstruktur vorhanden, doch befinden sich mehrere Suchpfade innerhalb eines einzelnen 

Wörterbuchverzeichnisses, deshalb heißt Duden ein polyakzessives Wörterbuch mit genau 

einer äußeren Zugriffsstruktur. Bei den beiden Wörterbüchern sind Lemmata auf der Basis der 

förmlichen Reihenfolge der Buchstaben des Alphabets geordnet, deshalb sind die 
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alphabetischen Makrostrukturen initialalphabetisch. Glattalphabetisch sind die alphabetischen 

Anordnungsformen sowohl bei Duden als auch bei Görner, weil jedes Lemma in einem neuen 

Absatz steht. 

3.3. Mikrostruktur 

 Linke Kernstruktur: 

 Zum Beispiel: Görner (1979, p. 88) → nicht an Herzdrücken sterben (umg)  

          Duden (2002, p. 353) → Herzdrücken 

 Bei Duden sind unter einem Hauptstichwort als Lemma viele Wendungen als 

Sublemmata geordnet. Zur linken Kernstruktur gehört aber nur dieses Hauptstichwort. 

 Bei den beiden Wörterbüchern sind keine Angaben zu Phonetik - Phonologie, 

Orthografie, Morphologie, Wortart. Was bei Görner gut dargestellt wurde, sind die 

Stilschichtenangaben (umgangssprachlich, salopp), Konnotationen (abwertend, scherzhaft). 

 Während die Redensarten bei Görner zur linken Kernstruktur gehören, sind die 

Wendungen bei Duden ein Bestandteil der rechten Kernstruktur.  

 Rechte Kernstruktur: 

 

 

                      

    

 

WA 1: aus Görner (1979, p. 29) 

 

jmdm. Beine machen (umg.)           1. jmdm. fortjagen; 

     2. jmdn. antreiben 

1. „Seht zu, dass ihr aus meinem Garten kommt, sonst mache euch Beine!“    

                  <Vertreibung>  

2. „Ich kriege diese Arbeit beim besten Willen nicht rechtzeitig fertig.“ – „Das lass nur 

Vater nicht hören, sonst macht er dir Beine!“  

          <Antreiberei>  
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Abb. 3: Einfache integrierte Mikrostruktur von WA 1. Abkürzung: LZG  Lemmazeichen-

gestaltangabe 

 

 

 

 

 

 

WA 2: aus Duden (2002, p. 102) 

Bein: jmdm. [lange] Beine machen (ugs.): 1. jmdn. fortjagen: Sie waren wie Brüder zu 

mir. Sie machten jedem Kerl, der mir dumm kam, lange Beine (Christiane, Zoo, p. 103). 

2. jmdn. antreiben, sich schneller zu bewegen: ... Das Vorurteil ..., dass Beamte nur 

arbeiten, wenn man ihnen Beine macht (Woche 14.11.1997, p. 40). „Abführen den 

Mann“, schrie der Obergruppenführer. „Und macht ihm ein bisschen Beine, Kerls!“ 

(Fallada, Jeder, p. 240) 

jmdm. ein/ (schweiz.) das Bein stellen: ... 
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Abb. 4: Teilweise ausgeführter, kommentierter Strukturgraph zur Mikrostruktur von WA 2. 

Abkürzungen: WA  Wörterbuchartikel; FK  Formkommentar; KFS  Kommentar zur Form 

und Semantik; SKFS  Subkommentar zur Form und Semantik; PostK  Postkommentar; v 

Phras A  verdichtete Phrasemangabe; PA  Positionsangabe; BPA  

Bedeutungsparaphrasemangabe; v KBeiA  verdichtete Kompetenzbeispielangabe 

 Zur rechten Kernstruktur bei Görner gehören Positions-, Bedeutungs-, Beispielangaben 

und Oberbegriffe. Bei Duden ist es dagegen komplizierter, weil die rechte Kernstruktur bei 

Duden eine gemischte Struktur aus Formen und Semantik ist. Unter dem Kommentar zur 

Form und Semantik sind bei Duden mehrere Subkommentare zur Form und Semantik deutlich 

zu erkennen, wobei Wendungen mit Stilebenen als Formen und ihre Bedeutungen, Beispiele, 

Belege, usw. als Semantik verstanden werden. Es ist typisch bei Duden, dass Wendungen mit 

Stilschichtenangaben, Positions-, Bedeutungs-, Beispielangaben feste Bestandteile von der 

rechten Kernstruktur sind. Darüber hinaus kommen auch häufig Belege aus verschiedenen 

Quellen wie Zeitungen, Büchern, Zeitschriften, ... und manchmal Herkunftserklärungen vor. 

Am Ende des Stichworteintrags steht eine Liste von Wendungen mit Verweisen auf ein 

anderes Hauptstichwort.  

 Während Stilebenen bei Görner auf umgangssprachlich, salopp, derb und Stilfärbungen 

auf scherzhaft und abwertend begrenzt sind, sind die stilistischen Markierungen bei Duden 
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umfangreicher, wo außer den gleichen stilistischen Merkmalen wie bei Görner zusätzlich 

familiär und bildungssprachlich zu finden sind. Außerdem sind noch Angaben zur räumlichen 

Verbreitung wie z. B. in Österreich oder in der Schweiz; Angaben zur zeitlichen Einordnung 

wie z. B. veraltend oder Fachsprachzugehörigkeit wie z. B. Sport, Rechtssprache vorhanden. 

4. Problematik und Vorschläge 

4.1. Problematik von Duden und Görner 

 Beide Wörterbücher behandeln beim Lemmatisierungsprozess keine lexikalischen 

Angabesymbole wie Vokallänge, Wortakzent, Silbentrennung oder orthografische Trennung 

etc., was nicht benutzerfreundlich ist.  

Zum Beispiel: 

 

 

WA 3: aus Görner (1979, p. 78)    WA 4: aus Duden (2002, pp. 317, 327) 

 Was auch zu den Problemen von Görner und Duden zählt, ist der Mangel an Angaben zu 

Phonetik - Phonologie, Orthografie, Morphologie und Wortart. Wenn die Zielgruppe von 

diesen zwei Nachschlagwerken Deutschlernende im Allgemeinen und vietnamesische 

Deutschlernende im Besonderen sind, werden sie Schwierigkeiten beim Nachschlagen neuer 

Wendungen haben.  

 Redensarten sind Mehrwortlexeme, deshalb ist es schwer zu entscheiden, was der 

Bestandteil ist, nach dem im Wörterbuch gesucht werden muss. Das betrifft 

Indefinitpronomen (etw. kriegt/ bekommt Beine vs. Beine bekommen/ kriegen), die Valenz 

(sich etw. ans Bein binden vs. jmdm., sich etw. ans Bein binden), bestimmte Modifikatoren 

(jmdm. Beine machen oder jmdm. [lange] Beine machen), Modalverb ([für jmdn.] den Kopf 

hinhalten oder [für etw.] den/ seinen Kopf hinhalten müssen/ sollen), präpositionale 

Ergänzungen ([die] letzte Hand anlegen oder [die] letzte Hand an etw. [an]legen), 

Hilfsverben (jmds. rechte Hand sein vs. jmds. rechte Hand) mit Verb oder ohne Verb (etw. 

mit der linken Hand machen vs. mit der linken Hand) etc.  

 Bei Duden ergeben sich normalerweise mehr Beispiele zu jeder Redensart als bei Görner, 

allerdings sind sie wegen des Kontextmangels nicht hilfreich. Duden führt mehrere Original-

belege aus unterschiedlichen Quellen an, aber nur der die Redensart behaltende Satz wird 

zitiert, deshalb ist es schwer zu verstehen, was gemeint ist. Im Gegensatz dazu sind die 

Beispiele bei Görner immer mit einem bestimmten Kontext verbunden, daher kann man die 

Redensart gut erschließen, auch wenn man die Bedeutung vorher nicht ganz versteht.  

jmds. rechte Hand sein 

etw. hat Hand und Fuß 

Hand 

Händchen 
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 Auch im Zusammenhang mit Beispielen ist es zu erkennen, dass das gegebene Beispiel 

bei Duden nicht immer zu der aufgeführten Wendung passt. Beispielsweise wird die 

Wendung  „mit jmdm. auf freundlichem/ gespanntem/ vertrautem o.ä. Fuß stehen“ (Duden, 

2002, p. 250) durch das folgende Beispiel belegt: „Mit dem neuen Arbeitsgesetz stehen wir 

eigentlich konstant auf gespanntem Fuß“. Das Problem liegt darin, dass „mit jmdm.“ in der 

Wendung steht, kommt aber im Beispiel „mit etwas“.  

 Der nächste Minuspunkt, der bei Duden zu erwähnen ist, ist die Verweisstruktur. Im Vor-

spann ist von einem „umfassenden Verweissystem“ die Rede, allerdings ist dies im zentralen 

Wörterverzeichnis nicht der Fall. Sucht man beispielsweise die Wendung „das schlägt dem 

Fass die Krone ins Gesicht“ (Duden, 2002, p. 446), kann man sie nur entweder unter dem 

Stichwort „Fass“ oder unter „Krone“ mit dem Verweis auf „Fass“ finden. Schlägt der 

Benutzer unter dem Hauptstichwort „Gesicht“ oder „schlagen“ nach, findet er diese Wendung 

nicht. Auch in Bezug auf Verweisstruktur sind die Wendungen mit ihren Bestandteilen bei 

Duden nicht immer in der gleichen Form registriert. Zum Beispiel: Unter dem Stichwort 

„picken“ steht die Wendung „die Rosinen aus dem Kuchen picken“ (Duden, 2002, p. 626) und 

man wird auf „Rosine“ verwiesen. Es ist auf das gleiche Wort verwiesen, wenn es unter 

„Kuchen“ nachgeschlagen wird, wo die Wendung „sich die [größten] Rosinen aus dem 

Kuchen picken“ heißt. Unter dem Stichwort „Rosine“ findet sich aber die Wendung „[sich] 

die [größten] Rosinen [aus dem Kuchen] picken“, wobei der Benutzer vorausgesetzt in der 

Lage sein muss, zu unterscheiden, die in eckigen Klammern stehenden Bestandteile fakultativ 

sind und deshalb weggelassen werden können. Es ist ebenso problematisch, weil von der 

Bedeutung der Zeichen in der Benutzungshinweisung nicht die Rede ist.  

 Nach Burger (2007, pp. 191f.) hat Duden die korrekte Nennform, zum Beispiel:  

 jmdn., etw. mit Füßen treten 

 Hand und Fuß haben 

 Allerdings hat diese Nennform seiner Meinung nach auch die Folgen. Da die 

Subjektvalenz  

weggelassen wird, ist es nicht klar, ob das Subjekt belebt oder unbelebt ist, was zur Ver-

wirrung für die Benutzer führen kann.  

 Görner hat das gleiche Problem wie Duden, nur in wenigen Redensarten wird die 

Subjektvalenz in Betracht gezogen, zum Beispiel (Görner, 1979, pp. 78, 29): 

 etw. hat Hand und Fuß 

 etw. kriegt/ bekommt die Beine 
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 Zudem fehlt in diesem Wörterbuch eine Systematik der Begriffe, weil die Leitbegriffe im 

dritten Teil nur alphabetisch geordnet sind (vgl. Burger, 2007, p. 206). Es wäre sinnvoller, 

wenn die Oberbegriffe in bestimmten Bereichen gruppiert werden, beispielsweise: Zeit - 

Raum - Bewegung, usw. 

4.2 Vorschläge für Deutschlernende beim Nachschlagen einer Redensart in Duden und 

Görner 

 Ein typischer Fehler von vielen Wörterbuchbenutzern ist es, dass sie der 

Textverbundstruktur keine Aufmerksamkeit schenken. Das führt dazu, dass sie die Struktur, 

die Zielgruppe usw. von dem Nachschlagewerk nicht wissen. Manchmal machen sie von 

einem Wörterbuch Gebrauchen ohne zu wissen, dass es nicht zu ihrem Sprachniveau passt. 

Duden und Görner verfügen über verschiedene Strukturen und streben unterschiedliche Ziele 

an. Daher ist es notwendig, die Hinweise für die Benutzung im Vorspann, mit deren Hilfe 

man guten Umgang mit dem Wörterbuch hat, unbedingt zu lesen. 

 Da Redensarten aus vielen Lexemen bestehen, fällt es dem Benutzer schwer, gleich nach 

dem ersten Nachschlagen die gesuchte Redensart zu finden. Es ist daher bei Duden 

empfehlenswert, sie unter dem Hauptbestandteil wie Substantiv, Verb oder Adjektiv zu 

suchen. Allerdings ist bei Duden immer eine lange Liste von vielen Wendungen als 

Sublemmata vorhanden, deshalb sollte man die „Alphabetische Sortierung nach 

Hauptstichwort“ im Vorspann zur Kenntnis nehmen, damit es beim Nachschlagen nicht zu 

lange dauert. Zudem folgt der Lemmatisierungsprozess bei Duden der traditionellen Regel, 

daher sollte man beispielsweise die Wendung „jmdn./etw. gefressen haben“ unter dem 

Verbinfinitiv „fressen“  suchen, anstatt die Partizipform „gefressen“ wie bei Görner 

nachzuschlagen; oder „etw. auf die Beine bringen“ sollte unter dem Stichwort „Bein“ 

nachgeschlagen werden, weil Substantive bei Duden im Nominativ Singular repräsentiert 

werden.  

 Bei Görner sollte man am besten im ersten Teil nachschlagen, wenn es um 

Sprachrezeption oder Sprachkorrektur geht. In Bezug auf Sprachproduktion wird dann 

empfohlen, den dritten Teil zuerst heranzuziehen, in dem man auf verwandte Leitbegriffe im 

zweiten Teil verwiesen wird. Da das Kriterium für die Anordnung der Stichwörter bei Görner 

morphosyntaktisch ist, d. h., das erste Substantiv einer Redensart ist für die Einordnung der 

Wendungen von großer Bedeutung, sollte man zuerst unter diesem Substantiv die Redensart 

suchen. Befindet sich in der Wendung kein Substantiv, sondern ein Adjektiv und ein Verb 

oder ein Partizip oder ein Adverb, ist es zu raten, zuerst unter dem Adjektiv nachzuschlagen.  
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4.3. Vorschläge zur Verbesserung eines phraseologischen Spezialwörterbuchs  

 Von der Problematik bei Duden und Görner her möchte ich im Folgenden Vorschläge 

machen, wie ein phraseologisches Spezialwörterbuch verbessert werden kann, damit es 

möglichst benutzerfreundlich ist. Phraseologismen sowie Redensarten sind Mehrwortlexeme, 

deshalb sollte der Benutzer durch das Wörterbuch so viel wie möglich auf verschiedenen 

Wegen an diese Wendungen herangeführt werden. Die Redensart „die Beine unter den Tisch 

stecken“ sollte beispielsweise entweder unter dem Stichwort „Beine“ oder „Tisch“ oder 

„stecken“ gefunden werden, im Allgemeinen unter Autosemantikum (Substantiven, Verben 

oder auch Adjektiven, Adverbien); das bedeutet, dass das Verweissystem sehr umfangreich 

sein muss. Im Zusammenhang mit den Wegen an Phraseologismen sollte das Wörterbuch 

nicht nur den alphabetischen, sondern auch den thematischen Teil enthalten; Görner gilt als 

ein gutes Beispiel dafür. Außerdem sollte sich das Nachschlagewerk explizit in die Reihe der 

Thesauri einordnen, was bei dem Synonymwörterbuch der deutschen Redensarten sehr gut 

und strukturiert aufgebaut wird. Da finden sich zum Beispiel unter dem Großfeld „Haltung zu 

den Mitmenschen“ solche Oberbegriffe:  

Ea  Umgang 

Eb  Zuneigung - Abneigung 

Ec  persönliche Beziehung 

Ed  Liebe 

 Ec wird dann weiter in die Subgruppen untergliedert: 

 gutes Verhältnis, Freundschaft / schlechtes Verhältnis, Feindschaft 

 Es wäre auch benutzerfreundlich, wenn sich ein Stichwortregister am Ende des 

Nachschlagewerks befindet, damit der Benutzer vom Leitbegriff her zu phraseologischen 

Wendungen geführt werden kann. Neben dem Nachspann muss ebenso auf den Vorspann die 

Aufmerksamkeit gerichtet werden. Hier wird gemeint, dass die Hinweise zur Benutzung 

präzise sowie verständlich sein müssen und wenn möglich ein Überblick über 

Phraseologismen und ihre Unterbegriffe wie Redensarten, Redewendungen etc. vorgestellt 

werden sollte.  

 Was noch wichtig ist, ist das Vorhandensein von Subjektvalenz innerhalb eines 

Phraseologismus. In Duden und Görner werden nur Objektvalenz als ein Teil von den 

externen Valenzen und interne Valenzen behandelt. Die Subjektvalenz - ein anderer Teil von  
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den externen Valenzen scheinen Außenseiter zu sein. Aus Burgers Sicht müsste die externe 

Valenz der Redensarten zum Beispiel so ausformuliert werden (vgl. 2007, p. 192): 

 [jmd.] tritt [jmdn./etw.] mit Füßen 

 [etw.] hat Hand und Fuß 

 Neben den Faktoren wie Textverbundstruktur mit Vor- und Nachspann, Mikrostruktur 

mit Bedeutungserklärung bzw. Beispielen und Makrostruktur gilt die Übersichtlichkeit als ein 

Maßstab der Benutzerfreundlichkeit. In Bezug darauf spielt das Layout eine sehr wichtige 

Rolle. Neben klarer typografischer Absetzung der einzelnen Artikelkonstituenten sollten sich 

wenig transparenter Codes und Abkürzungen vermeiden und neue Zeilenanfänge häufig ein-

setzen lassen. Darüber hinaus kann eine optisch ansprechende Gestaltung auch zur Benutzer-

freundlichkeit einen Beitrag leisten, zum Beispiel: Zur Betonung der sinntragenden Wörter 

kann man Farben einsetzen oder fett drucken etc. Bilder verfügen über verschiedene 

Funktionen wie: fast automatische Aufnahme ohne größere gedankliche Anstrengungen, 

höhere Anschaulichkeit und dadurch bessere Verständlichkeit, Motivationssteigerung usw. 

Daher sind sie zur Verdeutlichung der übertragenen Bedeutung als ein effektives Mittel zu 

bewerten.  

 Für Deutschlerner dürfen außerdem solche Angaben nicht fehlen, wie zum Beispiel: 

semantische Angaben mit Bedeutungsangaben, Synonymangaben, Antonymangaben usw. 

oder pragmatische Angaben mit Stilschichtenangaben, Konnotationsangaben, Angaben zur 

zeitlichen Einordnung etc. Je nachdem, welcher Benutzerkreis angesprochen wird, kann die 

Bedeutungserklärung unterschiedlich schwierig sein. Wenn die Zielgruppe des Wörterbuchs 

Deutschlernende sind, muss die Bedeutung der Phraseologismen einfacher als für die 

Muttersprachler erläutert werden. Zudem ist doch hervorzuheben, dass die 

Anwendungsbeispiele einen großen Beitrag zum Verständnis leisten. Daher sind sie außer 

dem zum Benutzer passenden Sprachschwierigkeitsgrad am besten im Kontext vorkommen, 

weil Phraseologismen und besonders idiomatische Wendungen ohne Kontext kaum begreifbar 

sind. Die Beispiele müssen zwar nicht unbedingt authentisch oder korpusbasiert sein, aber 

vorwiegend in einem bestimmten Kontext stehen.  

 Phonetisch-phonologische und orthografische Angaben scheinen für den Muttersprachler 

nicht so bedeutend zu sein, allerdings können sie mit Ausspracheangaben, Akzentangaben, 

Vokalquantitätsangaben usw. den Deutschlernenden eine gute Hilfe leisten. Nicht alle 

Lexeme von einem Phraseologismus brauchen solche Angaben, jedoch mindestens 

sinntragende Lexeme müssen diese enthalten.  
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5. Schlussfolgerung 

 Mit mehr als 10.000 festen Wendungen, Redensarten und Sprichwörtern bietet Duden 

eine große Menge von Redewendungen an, von denen viele bei Görner nicht gefunden 

werden können. Allerdings ist Görner sehr praktisch und umfasst die am häufigsten 

verwendeten Redensarten. Beide Wörterbücher geben keine Angaben zur Silbentrennung, 

Aussprache und Wortmorphologie, allerdings enthalten sie Bedeutungsnennungen, 

Konnotationsangaben, Verwendungsbeispiele und Stilebenen-Merkmale. Es ergeben sich bei 

Duden normalerweise für jede Redensart mehr Beispiele als bei Görner, allerdings sind sie 

wegen des Kontextmangels weniger hilfreich. Im Gegensatz dazu sind die Beispiele bei 

Görner immer mit einem bestimmten Kontext verbunden, daher kann man die Redensarten 

gut erschließen.  

 Probleme sind sowohl bei Duden als auch bei Görner vorhanden, allerdings haben auch 

beide Stärken. Im Allgemeinen werden die Redensarten bei den beiden Wörterbüchern in 

einer einfachen und verständlichen Sprache erklärt. Bei Duden findet man auch manchmal 

Bilder, die die Redensarten übersichtlicher machen. Jedoch sind die Erklärungen bei Görner 

für die Deutsch-Sprachlernenden passender, weil sie kurz, deutlich und sehr verständlich sind. 

Was auch als eine große Hilfe für sie gilt, ist der Leitbegriff nach jedem Beispiel. 

Benutzerfreundlich ist außerdem, eine Redensart in einem Wörterbuch unter verschiedenen 

Stichwörtern aufzuführen. Und das kann man bei den beiden Wörterbüchern finden. Die zwei 

Suchpfade bei Görner - ein alphabetischer und ein thematischer - lassen sich als eine 

erhebliche Unterstützung für den Benutzer ansehen. 

 Im Vergleich zu Duden ist Görner für Deutsch-Sprachlernende benutzerfreundlicher. Die 

Bedeutungen werden nicht nur verständlich erklärt, sondern auch durch die im Kontext 

stehenden Beispiele erleuchtet. Darüber hinaus ist Görner übersichtlicher als Duden. Im 

Duden werden zwar Redensarten blau gedruckt, aber nicht nummeriert. Deshalb dauert es 

lang, bis man zu einer gesuchten Redensart kommt. Aus vielen Aspekten der Lexikografie 

angesehen, ist Görner besonders geeignet für Deutschstudierenden. 

 Da den vietnamesischen Deutschlernenden die Anwendungsfertigkeit eines Nachschlag-

werks, besonders eines phraseologischen Wörterbuchs fehlt, werden konkrete Tipps für nötig 

gehalten, damit sie mit Duden und Görner so effektiv wie möglich umgehen können. Von der 

Problematik bei Duden und Görner ausgehend, werden ein paar Vorschläge zur Verbesserung 

eines phraseologischen Wörterbuchs gemacht. In Hinsicht drauf kommen verschiedene 

Aspekte eines Wörterbuchs in Betracht, wie zum Beispiel: die Textverbundstruktur, die 

Verweisstruktur, die Makrostruktur und die Mikrostruktur. Im Rahmen eines Artikels ist es 
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nicht möglich, einen Vergleich zwischen mehreren phraseologischen Spezialwörterbüchern zu 

machen und diese genau zu analysieren. In einer weitergehenden Forschung wäre jedoch eine 

zusätzliche Analyse eines zweisprachigen phraseologischen Spezialwörterbuchs (z. B. 

Deutsch - Vietnamesisch) durchzuführen oder einen Vergleich zwischen einem einsprachigen 

und einem zweisprachigen Wörterbuch in diesem Bereich zu machen.  
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Abstract 

 This paper uses the method of experimental phonetics to study the Chinese consonant 
acquisition sequence of Thai students. The purpose is to explain the order in which the past learn 
to read the Mandarin consonants of Thai students. The recognition is based on the sound heard by 
the listening and recording methods. In this study, according to the characteristics of speech, the 
test sample group and the speech consonant were used to test the sample group according to the 
gender, age, and Thai language classification of the students. Using the Praat program to measure 
the student's voice frequency compared to a standard Chinese accent. 

This paper uses the method of experimental phonetics to study the Chinese consonant 
acquisition sequence of Thai students. The order of acquisition is  from easy to difficult. The 
pronunciation steps that are easy for students to learn are grouped and used simply. The students 
will immediately pronounce the proper pronunciation. The order is: Plosive Consonant b, d, p, t, k 
and ɡ; Nasal Consonant n and m; Lateral Consonant l; Fricative Consonant s, f, h, x, r and sh; 
Affricate Consonant c, q, j, z, zh and ch. Teaching strategies from simple to difficult: first lead to 
understanding the pronunciation method and then practice development skills to habits. 
 
Keywords : Chinese consonant; acquisition order; teaching strategy 
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泰国学生汉语辅音习得顺序研究 
 苏国鹏 唐七元

 

（泰国华侨崇圣大学 中国语言文化学院，泰国曼谷 596033-902） 

 

摘 要 
 

 本文采用实验语音学的方法，对泰国学生汉语辅音习得顺序进行了相关研究，目的是  

进一步了解泰国学生学习汉语普通话辅音的顺序。在这项研究中，我根据语音特点，通过   

听取和录音的方法，并对采用查询法对录入语音进行识别。测试样本主要根据性别，年龄，

学习普通话的地区进行分类，最后通过使用 Praat 程序来测量学生的声音频率，并与标准   

中国语音进行比较。 

本文采用实验语音学的方法，对泰国学生汉语辅音习得顺序进行研究。研究顺序从易  

到难：塞音 b d p t k ɡ，鼻音 n m，边音 l，擦音 s f h x r sh，塞擦音 c q j z zh ch。

教学策略从简到繁：先理解发音方法后练习，最后达到习惯运用的程度。 

关键词： 汉语辅音；习得顺序；教学策略 
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一 引言 

 

近年来，泰国学习汉语的学生（下文简称“泰生”）数量在不断增加，每年中国派往                

泰国的公派教师与汉语教师志愿者的数量在全球范围中占有十分大的比重。在实际教学中，

我们发现泰生在学习汉语的过程中出现了一些十分普遍且具有代表性的问题，“泰式腔调”

造成的语音偏误愈发明显且严重。近年来已有不少针对泰生的汉语普通话语音习得偏误进行

分析的研究，但是从泰生习得汉语语音的比较角度研究泰国小学、中学与大学学生汉语          

普通话语音习得情况的文章并不多见，讨论的程度亦有待深入。对泰生汉语普通话进行语音

格局实验研究旨在让我们更清楚、深入地研究探讨泰生习得汉语普通话语音的顺序，对泰国

一线汉语语音教学有重要的应用价值。本文的选题是在结合实际情况与导师的指导下自主 

选择的。 

本文采用实验语音学的方法，对泰国学生汉语辅音习得顺序进行了相关研究，并提出    

相应教学策略。 

 

二 研究内容与研究方法 

 

本课题在前人的研究基础之上，采用文献查找法、图表列举的方式将实验结果展示出来，

采用问卷调查、实验语音数据比较分析等研究方法，依据学生年龄设计针对泰国小学、中学、

大学与成教学生习得汉语语音调查问卷并对其进行比较分析，探求泰国小学、中学、大学与

成教学生语音差异与习得顺序的原因、特征与规律。 

本研究不仅使用实验语音的方法，还要用比较法综合比较泰国小学、中学、大学与成教

学生习得汉语语音偏误的异同。目前关于泰生汉语习得语音偏误的研究，在传统研究方面    

已有较多的研究成果，但在实验研究方面，尚缺乏全面系统的研究。在前人研究的基础上，

本文从声韵调等方面对泰生学习汉语的习得顺序做了较全面的研究，并结合第二语言习得  

研究相关理论成果，结合自己的教学经验，对这些语音习得顺序的纠正提出了相应的教学    

策略与方法。这些研究，有助于全面弄清泰生习得汉语语音出现偏误的具体情形，希望能对

泰生习得汉语提供一些建议与帮助，从而促进对泰汉语口语教学水平的提高。 

 一、研究方法： 

    （一）、比较法：实验语音仅仅是一个方面，还可以通过设计问卷来测试学生掌握

汉语语音的情况。找出泰国小学、中学、大学与成教学生语音习得顺序之异同，总结出泰生

习得汉语语音的顺序。 

 （二）、图表法：用图表方式将实验结果展示出来，使得实验结果清晰直观。 

 （三）、问卷调查法：问卷调查人数，其中泰国小学、中学、大学与成人教育学生

人数共有 120个人，实验语音各共有 24个人。 

二、研究步骤与本课题的发音人  

本研究的特色与创新在于不仅使用实验语音的研究方法，还要用比较法综合比较泰国 

小学、中学、大学与成教学生在学习汉语语音时习得顺序的异同。目前关于泰生汉语语音       

习得顺序的研究，在传统研究方面已有较多的研究成果，但在实验研究方面，尚缺乏全面       

系统的研究。 

本文在前人研究的基础上，从辅音方面对泰生汉语的习得顺序做了较全面的研究，          

并根据第二语言习得研究相关理论成果，结合自己的教学经验，对这些语音习得顺序的          

不足提出了相应的教学策略与方法。这些研究，有助于全面弄清泰生习得汉语语音出现偏误
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的具体情形，对泰生习得汉语也能提供一些建议与帮助，从而促进对泰汉语教学水平的提高。 

中国发音人：“根据普通话的定义，普通话是以北京语音为标准音，以北方话为基础          

方言，以典范的现代白话文著作为语法规范的现代汉民族共同语。”
[1]
所以笔者选取北京         

地区的发音人，是因为发音人的语音是普通话的基准音，较之其它几大方言区，北京地区       

发音人更具有参考价值；另一方面与普通话水平一级甲等的专业发音相比，选取北京地区的

发音人更真实且更具有实用价值。男女发音人都是研究生学历的教育届从业人员，田野和张

帆两人均是汉语教学专业的在读博士，均从小生活在北京，语音地道。 

泰生调查问卷数量共有 120个人，实验语音各共有 24个人。 

泰国发音人：十二名汉语初级水平的男生和十二名汉语初级水平的女生，泰国小学、       

中学、大学与成人教育学生均选取于同一泰国曼谷市学校，每个学段均有三个男三个女。       

在职接受汉语培训，每次课时一小时，每周一次课，学习时间两年。大学与成教学生是泰国

华侨崇圣大学语言学院培训班的初级学生，有三男三女。在职接受汉语培训，每次课时两       

小时，每周一次课，学习时间为两年。汉语水平达到 HSK二级要求，词汇量在 1,000左右，

能较流利地用汉语进行日常生活与学习交流，语音方面的偏误率稳定且明显。 

表 1 泰国发音人表 

年龄范围 性别 总数 
（个人） 男 女 

小学生 12岁以下 3 3 6 
中学生 12-18 3 3 6 
大学生 18岁以上 3 3 6 

成教学生 22岁以上 3 3 6 

总数（个人） 12 12 24 

 

三 实验结果与分析 

 

一、文献查找法 

汉语教育事业在泰国蓬勃发展，如雨后春笋，针对泰汉语教学的研究亦是硕果累累。       

近年来对泰汉语语音教学的相关研究基本上从对比的视角研究两者语音偏误。目前，                 

从研究者获取的相关研究成果来看，针对语音偏误的研究主要有两种： 

第一、泰国小学与中学学生习得汉语语音研究综述 

泰国小学与中学学生习得汉语语音传统研究主要是研究者通过自己的教学经验和泰国

人的日常交流经验，总结归纳出泰国汉语学习者的语音偏误特征，这方面的研究文献有：       

杨娟的《泰国小学生初级汉语习得中的语音偏误分析》（陕西师范大学 2009 年硕士学位            

论文）。此文通过对学生录音测试结果的分析,对泰国小学生汉语习得中的语音偏误进行了  

详细的论述，尤其是对单个声母、单个韵母与词组中的声母、韵母,以及声调的偏误都作了

具体阐释；杨丽芳《泰国中小学生汉语韵母偏误分析及教学策略》（中央民族大学 2011 年         

硕士学位论文）通过泰国中小学生汉语韵母偏误调查分析给我们提供了韵母教学启示，           

从而达到提高泰国汉语教学质量与效率的目的；尹茜《泰国小学生汉语语音偏误分析与        
应对策略探析——以泰国 Phaiboonvittaya School为例》（重庆大学 2015 年硕士学位论文）

通过研究发现泰国小学生的声母偏误主要出现在 z、c、s、zh、ch、r、j、q、x 与 h 上，                             

韵母偏误主要出现在 er、撮口呼音与齐齿呼音上，造成这些音素出现偏误的主要原因是             

母语负迁移与目的语负迁移；胡玉敏《泰国初级阶段高中生汉语语音教学策略——                       

以加拉信比特亚山中学为例》（苏州大学 2015 年硕士学位论文）尝试从前人学者对语音教学

                                                             
[1]
王薪惠.普通话在特殊教学中的意义 ; -《东西南北》- 2018. 

http://epub.cnki.net/kns/Navi/ScdbBridge.aspx?DBCode=CMFD&BaseID=GSZHU&UnitCode=GSZHU&NaviLink=%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6
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研究的相关成果的基础上出发，并结合泰国社会、学生与语言的实际特点，探索适合泰国        

初级阶段高中生汉语语音教学的策略；叶远萍《泰国学生初级阶段汉语语音教学的难点分析

及教学对策研究——基于泰国大城府昌通寺庙学校的教学实践》（广西大学 2016年硕士学位

论文）以汉语语音教学作为汉语教学的重点并提出了 T.A.E.G 四步教学法以及手势操语音    

教学法，同时她通过自身的教学实践证明了这两种教学方法的实用性与有效性。 

泰国小学生习得汉语语音实验研究将泰国汉语学习者的录音样本进行声学与听辨实验

分析，总结整理出学习者的语音偏误。这方面的研究文献有：王飞焱《泰国学生习得汉语          

普通话塞擦音与擦音的实验研究》（暨南大学 2010 年硕士学位论文）考察泰生在单音节、          

双音节、语流三种情况下塞擦音的情况。泰生同部位送气音都大于不送气音，双音节与语流

的声韵比值均偏大，从中心频率看，s 的中心频率泰生比母语者低，sh、x 泰生与母语者                

大致相同，泰生会把 r 发成 l；张淑芝《泰国学生习得汉语爆发音、塞擦音的声学分析》               

（广西师范大学 2010 年硕士学位论文）运用实证的方法研究泰国学习者习得汉语爆发音、

塞擦音的情况。从实验语音角度出发，深入探讨由语料中提取出的浊音起始时间（vot）、           

送气时长、韵母时长等几个方面的情况，通过对比分析了上述中泰两国的声学参数；林木云

《泰国初中生汉语语音偏误分析及教学对策探讨》（天津师范大学 2014 年硕士学位论文）        

以 15 位泰国初中生的汉语语音样本进行数据分析,对汉泰语从声母、韵母与声调三个方面       

归纳出同点与不同点；李萍《泰国学生学习汉语声母难点研究》（云南师范大学 2014年硕士

学位论文）研究者先“对泰语与汉语中的辅音做了发音部位与发音方法上的对比分析，              

找出了两种语言之间的区别与联系”
[1]
。 

 第二、泰国大学与成人教育学生习得汉语语音研究综述 

泰国大学与成教学生习得汉语语音传统研究主要是研究者将自己的教学经验与同泰国

人进行日常交流的经验进行总结从而整理归纳出泰国汉语学习者的语音偏误特征。这方面的

研究文献有：李红印《泰国学生汉语学习的语音偏误》（《世界汉语教学》1995 年第 2 期）

“通过对汉语与泰语辅音、元音及声调整个语音系统的对比，论述泰国汉语学习者汉语          

普通话单字调的声调偏误为第一声不够高，第四声降太长”
[2]
；蒋印莲《泰国人学习汉语             

普通话语音难点辨析》（第五届国际汉语教学讨论会论文选 1997）“全面对比分析了汉语与

泰语的语音系统，总结出泰国汉语学习者常见的语音偏误，并提出相应的教学策略”
[3]
；             

刘尚林《针对泰国学生的汉语语音教学法研究》（暨南大学 2008年硕士学位论文）抽样调查

泰生的汉语语音习得偏误，从“辅音、元音、声调、鼻韵母、音节拼读五个方面概述汉泰语

音系统的异同”
[4]
，评定泰生的汉语声、韵、调习得难度等级序列，制定汉语语音教学法；

孔繁荣《泰国大学生汉语习得中的语音偏误分析及教学策略》（吉林大学 2012 年硕士学位        

论文）将 15 名泰国大学生的汉语语音作为样本，把泰国大学生在习得汉语语音过程中出现

的语音偏误进行分析与研究；王珊珊《泰国留学生汉语塞擦音习得的声学分析》（河南师范

大学 2014 年硕士学位论文）通过对比中泰发音人的擦音格局图，总结出汉语擦音 r 与 x             

能被泰生较好习得的原因在于他们的发音情况大致与中国学生相似，尤其是 r；在泰语中       

不存在单辅音，这是造成泰生 s与 sh相混淆的重要原因。 

泰国大学与成教学生习得汉语语音实验研究,通过听辨实验分析泰国汉语学习者的     

录音样本，总结整理出泰国汉语学习者的语音偏误，这方面的研究文献有：李黎《泰国大学

生汉语语音偏误分析及教学对策》（华中科技大学 2011 年硕士学位论文）通过对汉泰语音      

系统声韵调的全面进行对比，认为泰生汉语声调阴平不够高，阳平多数情况发成了曲调，       
                                                             
[1]
李萍.泰国学生学习汉语声母难点研究[D].云南师范大学硕士论文，2014. 

[2]
李红印.泰国学生汉语学习的语音偏误[J].世界汉语教学，1995(2). 

[3]
蒋印莲.泰国人学习汉语普通话语音难点辨析[J].第五届国际汉语教学讨论会论文选，1996. 

[4]
刘尚林.针对泰国学生的汉语语音教学法研究[D].暨南大学硕士论文，2008.

 

http://epub.cnki.net/kns/Navi/ScdbBridge.aspx?DBCode=CMFD&BaseID=GGXIU&UnitCode=GGXIU&NaviLink=%e5%b9%bf%e8%a5%bf%e5%a4%a7%e5%ad%a6
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上声以 211形式出现，去声“降得太多拖得太长”
[1]
。 

 虽然泰国未成年汉语学生和成教学生习得汉语语音的传统研究与语音实验研究成果

颇丰，但也存在着诸多的不足之处，例如泰汉语音比较数量少、未对研究对象年龄范围作出

分类、研究过程未以泰国本土基础五部人群作为研究对象等； 

基于上述研究成果，本课题在中国国内对泰国小学、中学、大学与成教学生语音差异

研究与偏误分析的基础上，将选定泰国小学、中学、大学与成教学生作为本课题的研究对象，

对习得汉语学生的语音做比较分析，同时还要注意性别差异。采用问卷调查，实验语音，           

数据比较分析等研究方法，运用偏误分析的理论与方法研究学生习得汉语语音的发音规律，

比较他们之间产生语音偏误的异同，探讨他们汉语语音习得顺序的异同，运用二语习得理论

与心理学等理论来解释他们汉语语音习得异同的原因。归纳出偏误的原因的同时也要结合  

自身的课堂教学经验，为泰国各个年龄段声学与听辨实验分析的汉语语音教学实现更好的  

汉语辅音习得顺序提出一些建议。 

二、比较法 

本节重在汉泰语音的系统对比，师生可知道哪些语音单位具有相同或不同的特征。      

因此这里给开始学汉语的学习者发音方面着重介绍。如果学习者可以使用汉语拼音代替泰语

拼音或国际音标，老师将了解学习者的记录系统，使学习者能写流利的汉语拼音。这样          

学习者将能够像大多数中国人一样发音，使用相对对比音素、词素或词在汉泰语相同或类似

的发音或与泰语类似或相似的汉语单词。这种方法将帮助学习者发正确的音，发清楚的音，

甚至更多。 

 如果在泰语中没有那些语音单位 如：辅音单位 /h/，/x/，/zh/，/ch/，/sh/，/r/， /z/，

/c/ 教师应该在这些音上多进行发音训练。这是一组对学生产生困扰的音素，易发音不清       

或者如上面提到的与泰国拼音混淆。学生应该练习这些特殊音标。为了防止发音的阻碍或    

纠正错误或可能发生的问题，老师可布置多方面拼音的练习题，让学习者更多听和讨论。      

其实除了与学习者的母语比较声音讨论外，教师也可以用英泰语中的单词，帮助学习者正确

发音或尽可能地发音。 

三、问卷调查法 

（一）语音知识 

表 2 学习辅音过程中较难发的唇音 

年龄范围 
难发的 
唇音 

泰小学生 
12岁以下 

泰中学生 
12-18岁 

泰大学生 
18-22岁 

泰成教生 
22 岁以上 总数 

男 女 男 女 男 女 男 女 
b 1 2 0 2 2 2 0 2 11个 
p 11 11 12 11 5 7 9 1 67个 
m 0 2 0 2 1 0 0 0 5个 
f 2 0 3 0 2 1 1 3 12个 
b、p 0 0 0 0 1 0 0 0 1个 
没有难点音 1 0 0 0 4 5 5 9 24个 

总数（个人） 30个 30个 30个 30个 120个 
b 3.3 6.7 0 6.7 6.7 6.7 0 6.7 9.2% 
p 36.7 36.7 40 36.7 16.7 23.3 30 3.3 55.8% 
m 0 6.7 0 6.7 3.3 0 0 0 4.2% 
f 6.7 0 10 0 6.7 3.3 3.3 10 10% 
b、p 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0.8% 
没有难点音 3.3 0 0 0 13.3 16.7 16.7 30 20% 

总数（%） 100% 100% 100% 100% 100% 

                                                             
[1]
李黎.泰国大学生汉语语音偏误分析及教学对策[D].华中科技大学硕士论文，2011.
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总体，55.8%的泰生认为学习辅音过程中较难发的唇音是 p，20%的泰生没有难点音，10%

的泰生是 f，9.2%的泰生是 b，4.2%的泰生是 m，0.8%的泰生是 b、p。 

表 3 学习辅音过程中较难发的舌尖中音 

年龄范围 
难发的 
舌尖中音 

泰小学生 
12岁以下 

泰中学生 
12-18岁 

泰大学生 
18-22岁 

泰成教生 
22 岁以上 总数 

男 女 男 女 男 女 男 女 
d 4 0 3 0 1 1 2 0 11个 
t 7 10 9 15 5 3 6 0 55个 
n 2 3 1 0 0 1 0 1 8个 
l 1 2 2 0 3 2 2 2 14个 
d、t 0 0 0 0 1 0 0 0 1个 
没有难点音 1 0 0 0 5 8 5 12 31个 

总数（个人） 30个 30个 30个 30个 120个 
d 13.3 0 10 0 3.3 3.3 6.7 0 9.2% 
t 23.3 33.3 30 50 16.7 10 20 0 45.8% 
n 6.7 10 3.3 0 0 3.3 0 3.3 6.7% 
l 3.3 6.7 6.7 0 10 6.7 6.7 6.7 11.7% 
d、t 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0.8% 
没有难点音 3.3 0 0 0 16.7 26.7 16.7 40 25.8% 

总数（%） 100% 100% 100% 100% 100% 

总体，45.8%的泰生学习认为较难发的舌尖中音是 t，25.8%的泰生觉得没有难点音，

11.7%的泰生是 l，9.2%的泰生是 d，6.7%的泰生是 n，0.8%的泰生是 d、t。 

表 4 学习辅音过程中认为难发的舌根音 

年龄范围 
难发的 
舌根音 

泰小学生 
12岁以下 

泰中学生 
12-18岁 

泰大学生 
18-22岁 

泰成教生 
22岁以上 总数 

男 女 男 女 男 女 男 女 
ɡ 1 0 1 0 0 0 0 0 2个 
k 5 3 11 5 0 5 2 0 31个 
nɡ 3 1 0 3 10 2 5 8 32个 
h 6 11 3 7 3 3 4 1 38个 
k、nɡ 0 0 0 0 1 0 0 0 1个 
ɡ、k、nɡ 0 0 0 0 0 0 0 1 1个 
没有难点音 0 0 0 0 1 5 4 5 15个 

总数（个人） 30个 30个 30个 30个 120个 
ɡ 3.3 0 3.3 0 0 0 0 0 1.7% 
k 16.7 10 36.7 16.7 0 16.7 6.7 0 25.8% 
nɡ 10 3.3 0 10 33.3 6.7 16.7 26.7 26.7% 
h 20 36.7 10 23.3 10 10 13.3 3.3 31.7% 
k、nɡ 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0.8% 
ɡ、k、nɡ 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0.8% 
没有难点音 0 0 0 0 3.3 16.7 13.3 16.7 12.5% 

总数（%） 100% 100% 100% 100% 100% 

总体，31.7%的泰生学习辅音过程中认为难发的舌根音是 h，26.7%的泰生是 nɡ，25.8%

的泰生是 k，12.5%的泰生是没有难点音，1.7%的泰生是 ɡ，0.8%的泰生是 k、nɡ，0.8%的      

泰生是 ɡ、k、nɡ，没调查到都不会发 ɡ、nɡ、h 的泰生。 
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  表 5 学习辅音过程中认为难发的舌面音 

年龄范围 

难发的 

舌面音 

泰小学生 

12岁以下 

泰中学生 

12-18岁 

泰大学生 

18-22岁 

泰成教生 

22岁以上 总数 

男 女 男 女 男 女 男 女 

j 2 0 0 0 0 0 0 0 2个 

q 5 7 10 9 6 4 4 3 48个 

x 7 8 3 4 3 4 6 2 37个 

q、x 0 0 2 2 2 1 1 0 8个 

j、q、x 0 0 0 0 2 0 0 1 3个 

没有难点音 1 0 0 0 2 6 4 9 22个 

总数（个人） 30个 30个 30个 30个 120个 

j 6.7 0 0 0 0 0 0 0 1.7% 

q 16.7 23.3 33.3 30 20 13.3 13.3 20 40% 

x 23.3 26.7 10 13.3 10 13.3 20 6.6 30.8% 

q、x 0 0 6.7 6.7 6.7 3.3 3.3 0 6.7% 

j、q、x 0 0 0 0 6.7 0 0 3.3 2.5% 

没有难点音 3.3 0 0 0 6.7 20 13.3 30 18.3% 

总数（%） 100% 100% 100% 100% 100% 

总体，40%的泰生学习辅音过程中认为难发的舌面音是 q，30.8%的泰生是 x，18.3%的

泰生是没有难点音，6.7%的泰生是 q、x，2.5%的泰生是 j、q、x，1.7%的泰生是 j。 

表 6 学习辅音过程中认为难发的舌尖后音 

年龄范围 
难发的 
舌尖后音 

泰小学生 
12岁以下 

泰中学生 
12-18岁 

泰大学生 
18-22岁 

泰成教生 
22岁以上 总数 

男 女 男 女 男 女 男 女 
zh 2 0 2 1 1 0 1 1 8个 
ch 5 3 7 4 3 2 1 0 25个 
sh 1 0 0 1 0 0 1 0 3个 
r 6 10 6 4 4 9 2 3 44个 
zh、ch、sh 0 2 0 2 2 1 2 2 11个 
ch、sh、r 1 0 0 3 1 0 3 1 9个 
都是难点音 0 0 0 0 4 1 3 7 15个 
没有难点音 0 0 0 0 0 2 2 1 5个 

总数（个人） 30个 30个 30个 30个 120个 
zh 6.7 0 6.7 3.3 3.3 0 3.3 3.3 6.7% 
ch 16.7 10 23.3 13.3 10 6.7 3.3 0 20.8% 
sh 3.3 0 0 3.3 0 0 3.3 0 2.5% 
r 20 33.3 20 13.3 13.3 30 6.7 10 36.7% 
zh、ch、sh 0 6.7 0 6.7 6.7 3.3 6.7 6.7 9.2% 
ch、sh、r 3.3 0 0 10 3.3 0 10 3.3 7.5% 
都是难点音 0 0 0 0 13.3 3.3 10 23.3 12.5% 
没有难点音 0 0 0 0 0 6.7 6.7 3.3 4.2% 

总数（%） 100% 100% 100% 100% 100% 

总体，36.7%的泰生学习辅音过程中认为难发的舌尖后音是 r，20.8%的泰生是 ch，12.5%

的泰生是都是难点，9.2%的泰生是 zh、ch、sh，7.5%的泰生是 ch、sh、r，6.7%的泰生是

zh，4.2%的泰生是没有难点音，2.5%的泰生是 sh。 
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表 7 学习辅音过程中认为难发的舌尖前音 

年龄范围 
难发的 
舌尖前音 

泰小学生 
12岁以下 

泰中学生 
12-18岁 

泰大学生 
18-22岁 

泰成教生 
22 岁以上 总数 

男 女 男 女 男 女 男 女 
z 2 0 6 3 0 2 2 1 16个 
c 9 11 6 10 5 7 5 3 56个 
s 3 4 1 2 2 1 0 0 13个 
z、c 1 0 1 0 0 0 0 1 3个 
c、s 0 0 0 0 1 1 0 1 3个 
都是难点音 0 0 0 0 4 0 2 4 10个 
没有难点音 0 0 1 0 3 4 6 5 19个 

总数（个人） 30个 30个 30个 30个 120个 
z 6.7 0 20 10 0 6.7 6.7 3.3 13.3% 
c 30 36.7 20 33.3 16.7 23.3 16.7 10 46.7% 
s 10 13.3 3.3 6.7 6.7 3.3 0 0 10.8% 
z、c 3.3 0 3.3 0 0 0 0 3.3 2.5% 
c、s 0 0 0 0 3.3 3.3 0 3.3 2.5% 
都是难点音 0 0 0 0 13.3 0 6.7 13.3 8.3% 
没有难点音 0 0 3.3 0 10 13.3 20 16.7 15.8% 

总数（%） 100% 100% 100% 100% 100% 

总体，46.7%的泰生学习辅音过程中认为难发的舌尖前音是 c，15.8%的泰生是没有    

难点音，13.3%的泰生是 z，10.8%的泰生是 s，8.3%的泰生是全都是难点，2.5%的泰生是      

z、c，2.5%的泰生是 c、s。 

表 8 学生能否正确发出送气音与不送气音 

年龄范围 
能否 
正确发送气音 

泰小学生 
12岁以下 

泰中学生 
12-18岁 

泰大学生 
18-22岁 

泰成教生 
22 岁以上 总数 

男 女 男 女 男 女 男 女 
能发 7 13 8 8 14 13 11 11 85个 
不能发 8 2 7 7 1 2 4 4 35个 

总数（个人） 30个 30个 30个 30个 120个 
能发 23.3 43.3 26.7 26.7 46.7 43.3 36.7 36.7 70.8% 
不能发 26.7 6.7 23.3 23.3 3.3 6.7 13.3 13.3 29.2% 

总数（%） 100% 100% 100% 100% 100% 

26.7%的泰小男生学习辅音过程中认为难发的送气音是例如：p、t、k、q、ch、c，23.3%

的泰小男生能发送气音，26.7%的泰小男生不能发送气音，26.7%的泰小女生不能发送气音，

43.3%的泰小男生学习辅音都能发送气音，6.7%的泰小女生学习辅音过程中认为难发的     

送气音是；26.7%的泰中男生能发送气音，23.3%的泰中男生学习辅音难发送气音，26.7%的

泰中女生能发送气音，23.3%的泰中女生学习辅音难发送气音；46.7%的泰大男生能发送气音，

3.3%的泰大男生学习辅音难发送气音，43.3%的泰大女生能发送气音，6.7%的泰大女生学习

辅音难发送气音；泰成男生 36.7%的泰成男生能发送气音，13.3%的泰成男生学习辅音难发

送气音，36.7%的泰成女生能发送气音，13.3%的泰成女生学习辅音难发送气音。 
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（二）泰国学生汉语辅音偏误的实验分析 

表 9 泰国曼谷学生汉语辅音偏误的实验分析 

辅音 发成 其他原因 
塞音 b[p] บ[b]、อ[ʔ]、ฏ，ต[t]、พ，ผ，ภ[pʰ] 发声韵调不标准。 

p[pʰ] ฐ，ฑ，ฒ，ถ，ท，ธ[tʰ]、ป[p] 不能掌握送气，发声韵调不标准。 
d[t] ฐ，ฑ，ฒ，ถ，ท，ธ[tʰ]、ฎ，ด[d]、

ป[p] 
发声韵调不标准。 

t[tʰ] ฏ，ต[t]、พ，ผ，ภ[pʰ]、ข，ฃ，ค，
ฅ，ฆ[kʰ] 

不能掌握送气，发声韵调不标准。 

ɡ[k] อ[ʔ]、ข，ฃ，ค，ฅ，ฆ[kʰ] 发声韵调不标准。 

k[kʰ] ก[k]、พ，ผ，ภ[pʰ]、ฐ，ฑ，ฒ，ถ，
ท，ธ[tʰ] 

不能掌握送气，发声韵调不标准。 

擦音 f[f] ก[k]、ซ，ศ，ษ，ส[s] 不能掌握唇齿，发声韵调不标准。 
s[s] จ[tɕ]、ฉ，ช，ฌ[tɕʰ] 发声韵调不标准。 
sh[ʂ] ฉ，ช，ฌ[tɕʰ]、ฝ，ฟ[f] 不能掌握舌尖后，发声韵调不标准。 
x[ɕ] ฉ，ช，ฌ[tɕʰ] 发声韵调不标准。 
h[x] ข，ฃ，ค，ฅ，ฆ[kʰ]、พ，ผ，ภ[pʰ]、

ว[w] 
发声韵调不标准。 

r[ʐ] ญ，ย[j] 发声韵调不标准。 
塞擦音 z[ʦ] จ[ʨ]。 发声韵调不标准。 

c[ʦʰ] ฉ，ช，ฌ[tɕʰ]、จ[tɕ]、ซ，ศ，ษ，
ส[s]。 

不能掌握送气，发声韵调不标准。 

zh[tʂ] จ[tɕ]。 不能掌握舌尖后，发声韵调不标准。 
ch[ʈʂʰ] ฉ，ช，ฌ[tɕʰ]、จ[tɕ]、ซ，ศ，ษ，

ส[s]。 
不能掌握送气、舌尖后，发声韵调不标准。 

j[ʨ] ฉ，ช，ฌ[tɕʰ]。 发声韵调不标准。 
q[ʨʰ] จ[tɕ]、ซ，ศ，ษ，ส[s]。 不能掌握送气，发声韵调不标准。 

鼻音 m[m] ม[m]。 发声韵调不标准。 
n[n] ณ，น[n]。 不能掌握前鼻音，发声韵调不标准。 

边音 l[l] ล，ฬ[l]。 发声韵调不标准。 

汉语辅音跟泰语语音相近，但是仍存在差别。主要表现为发音部位相似不相同，如学生

们在泰国学汉语拼音，没有语言环境，且受到母语负迁移的影响。塞音：把 b[p] 发成 บ[b]、
อ[ʔ]、ฏ，ต[t]、พ，ผ，ภ[pʰ]；把 p[pʰ] 发成 ฐ，ฑ，ฒ，ถ，ท，ธ[tʰ]、ป[p]；把

d[t] 发成 ฐ，ฑ，ฒ，ถ，ท，ธ[tʰ]、ฎ，ด[d]、ป[p]；把 t[tʰ] 发成 ฏ，ต[t]、พ，

ผ，ภ[pʰ]、ข，ฃ，ค，ฅ，ฆ[kʰ]；把 ɡ[k] 发成 อ[ʔ]、ข，ฃ，ค，ฅ，ฆ[kʰ]；把 k[kʰ] 

发成 ก[k]、พ，ผ，ภ[pʰ]、ฐ，ฑ，ฒ，ถ，ท，ธ[tʰ]。擦音：把 f[f] 发成 ก[k]、ซ，

ศ，ษ，ส[s]；把 s[s] 发成 จ[tɕ]、ฉ，ช，ฌ[tɕʰ]；把 sh[ʂ] 发成 ฉ，ช，ฌ[tɕʰ]、ฝ，

ฟ[f]；把 x[ɕ] 发成 ฉ，ช，ฌ[tɕʰ]；把 h[x] 发成 ข，ฃ，ค，ฅ，ฆ[kʰ]、พ，ผ，ภ[pʰ]、

ว[w]；把 r[ʐ] 发成 ญ，ย[j]。塞擦音：把 z[ʦ] 发成 จ[ʨ]；把 c[ʦʰ] 发成 ฉ，ช，ฌ[tɕʰ]、

จ[tɕ]、ซ，ศ，ษ，ส[s]；把 zh[tʂ] 发成 จ[tɕ]；把 ch[ʈʂʰ] 发成 ฉ，ช，ฌ[tɕʰ]、จ[tɕ]、

ซ，ศ，ษ，ส[s]；把 j[ʨ] 发成 ฉ，ช，ฌ[tɕʰ]；把 q[ʨʰ] 发成 จ[tɕ]、ซ，ศ，ษ，ส[s]。

鼻音：把 m[m] 发成 ม[m]；把 n[n] 发成 ณ，น[n]。边音：把 l[l] 发成 ล，ฬ[l]。 

学生发辅音不标准，其中包括塞音 b p d t g k,擦音 f s sh x h r,塞擦音 z c zh ch j q,鼻音

m n 和边音 l。发声韵调不标准的其他原因有：发声韵调不标准音 b d g s x h r z j m l 时，不

能掌握送气方法；发声韵调不标准音 p t k c q 时，不能发出唇齿音；发声韵调        不标

准音 f 时，不能掌握舌尖后发音规则；发声韵调不标准音 sh zh 时，不能掌握送气方法并正

确发出舌尖后音；发声韵调不标准音 ch 时，不能掌握前鼻音；发声韵调不标准音 n 时， 不

能掌握后鼻音。 
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（三）泰国学生汉语辅音习得实验顺序分析 

表 10 泰国曼谷学生汉语辅音正音的实验分析 

年龄 
性别 

泰小学生 12以下 泰中学生 12-18 泰大学生 18-22 泰成教生 22以上 总数 
个人 男 女 男 女 男 女 男 女 

b 47.2% 50% 47.2% 33.3% 50% 50% 41.7% 41.7% 90.3% 
d 44.4% 44.4% 50% 36.1% 50% 50% 36.1% 38.9% 87.5% 
p 41.7% 47.2% 41.7% 30.6% 50% 50% 36.1% 38.9% 84% 
t 44.4% 38.9% 44.4% 33.3% 44.4% 47.2% 25% 27.8% 76.4% 
k 33.3% 36.1% 36.1% 22.2% 38.9% 44.4% 36.1% 30.6% 69.4% 
ɡ 33.3% 33.3% 33.3% 22.2% 38.9% 44.4% 33.3% 27.8% 66.7% 
塞音 82.4% 71.7% 93% 69% 79.1% 

n 44.4% 44.4% 41.7% 36.1% 44.4% 47.2% 41.7% 38.9% 84.7% 
m 36.1% 33.3% 36.1% 22.2% 36.1% 44.4% 38.9% 30.6% 69.4% 
鼻音 79.1% 68.1% 86.1% 75.1% 77.1% 

l 38.9% 36.1% 38.9% 33.3% 36.1% 47.2% 36.1% 33.3% 75% 
边音 75% 72.2% 83.3% 69.4% 75% 

s 30.6% 30.6% 41.7% 44.4% 44.4% 44.4% 44.4% 38.9% 79.9% 
f 38.9% 41.7% 44.4% 27.8% 44.4% 47.2% 30.6% 33.3% 77.1% 
h 33.3% 36.1% 27.8% 36.1% 41.7%  47.2% 36.1% 30.6% 72.2% 
x 27.8% 36.1% 36.1% 27.8% 44.4%  44.4% 27.8% 33.3% 69.4% 
r 27.8% 13.9% 16.7% 13.9% 38.9%  44.4% 19.4% 22.2% 49.3% 
sh 22.2% 22.2% 11.1% 2.8% 22.2% 41.7% 16.7% 25% 41% 
擦音 60.2% 55.1% 84.2% 59.7% 64.8% 

c 41.7% 41.7% 50% 36.1% 44.4%  47.2% 22.2% 30.6% 78.5% 
q 38.9% 41.7% 36.1% 36.1% 41.7% 44.4% 22.2% 36.1% 74.3% 
j 27.8% 41.7% 30.6% 22.2% 30.6% 38.9% 16.7% 19.4% 56.9% 
z 16.7% 16.7% 16.7% 2.8% 36.1%  50% 16.7% 27.8% 45.8% 
zh 16.7% 11.1% 25% 13.9% 41.7%  41.7% 0% 0% 37.5% 
ch 11.1% 8.3% 30.6% 5.6% 30.6%  36.1% 0% 0% 30.6% 
塞擦音 52.3% 50.9% 80.5% 31.9% 53.9% 
辅音 70% 63.6% 85.4% 61% 70% 

表 11 泰国学生汉语辅音习得实验教学顺序 

辅音 泰小学生 12 以下 泰中学生 12-18 泰大学生 18-22 泰成教生 22岁以上 

中 51-75 70% 中 51-75 64% 初 76-100 85% 中 51-75 61% 

初
76
-1
00
 b 97% s d c 86% b d p 100% b 83% 

p d n 89% b 81% t n f c 92% s 83% 
c t 83% n t 78% h s x 89% n 81% 
sh q 81% q z 86% 

zh k ɡ l r 83% 
m 81% 

中
51

-7
5 

l 75% p q l f 72% j 70% d p 75% 
j 70% x h 64% ch 67% m 70% 

k m s 69% m k 58% sh 64% l 69% 
ɡ 67% ɡ 56% k h 67% 
r 64% j 53% f 64% 
x 61% g x 61% 

q 58% 
t c 53% 

高
0-
50
 f 44% zh 39% 

 

 

z 45% 
h 42% ch 36% r sh 42% 
z 33% r 31% j 36% 
zh 28% z 20% zh ch 0% 
ch 19% sh 14% 
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表 12 泰国学生汉语辅音习得实验教学顺序 

年龄 泰国学生  教学辅音顺序 

性别 男 女 总  字母 效率 顺序 

b 46% 45% 90%  b 90% 

初 76-100 

d 44% 43% 88%  d 88% 

p 42% 42% 84%  n 85% 

t 39% 38% 76%  p 84% 

k 35% 34% 69%  s 80% 

ɡ 34% 33% 67%  c 79% 

塞音 40% 39% 79%  f 77% 

n 43% 42% 85%  t 76% 

m 35% 34% 69%  l 75% 

中 51-75 

鼻音 39% 38% 77%  q 74% 

l 37% 37% 75%  h 72% 

边音 37% 37% 75%  k 69% 

s 40% 40% 80%  m 69% 

f 39% 38% 77%  x 69% 

h 36% 37% 72%  ɡ 67% 

x 34% 35% 69%  j 57% 

r 25% 24% 49%  r 49% 

高 0-50 

sh 20% 21% 41%  z 46% 

擦音 32% 33% 65%  sh 41% 

c 39% 39% 79%  zh 38% 

q 36% 38% 74%  ch 31% 

j 28% 29% 57%  辅音 70% 中 51-75 

z 22% 23% 46%  塞音 84% 
初 76-100 

zh 19% 18% 38%  鼻音 77% 

ch 16% 15% 31%  边音 75% 
中 51-75 

塞擦音 27% 27% 54%  擦音 70% 

辅音 35% 35% 70%  塞擦音 44% 高 0-50 

本文采用实验语音学的方法，对泰国学生汉语辅音习得进行了顺序研究。习得顺序    

从易到难，可先把学生容易掌握的发音步骤分组，以简单且学生能够直接能发音的字母为先，

教学策略从简到繁，从理解发音方法再到练习发展技能最后养成习惯。按年龄分别为： 

泰国小学学生按发音部位顺序是：塞音 鼻音 边音 擦音 塞擦音，中小学生顺序为：   

初次教 b d d n c t sh q，其次教 l j k m s ɡ r x，最后教 f h z zh ch。小学男生顺序

是：b d t n p c l f q m k ɡ h s x r j z zh ch，小学女生顺序是：b p d n f c q j t 

k l h x  ɡ m s sh z r zh ch，综合小学生顺序是：塞音 b p d t k ɡ，鼻音 n m，边音 l，

擦音 sh s r x f h，塞擦音 c q j z zh ch。 

泰国中学学生按发音部位顺序是：边音 塞音 鼻音 擦音 塞擦音；中学生顺序是：     

初次教 s d c b n t，其次教 p q l f x h m k ɡ j，最后教 zh ch r z sh。中男生顺序是：           

d c b t f p n s l k m x q ɡ j ch h zh r z sh，中女生顺序是：s d n h c q b t l p f 

x k ɡ m j r zh ch sh z，综合中学生顺序是：边音 l，塞音 d b t p k ɡ，鼻音 n m，             

擦音 s f x h  r sh，塞擦音 c q j zh ch z。 
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泰国大学学生按发音部位顺序是：塞音 鼻音 擦音 边音 塞擦音。大学生顺序为：初次

教 b d p t n f c h s x q z zh k ɡ l r m，其次教 j ch sh。大男生顺序是：b d p t n s 

f x c h q zh k ɡ r m j l z ch sh，大学女生顺序是：b d p z t n l f h c k ɡ m s x r 

q sh zh j ch。综合大学生顺序是：塞音 b d p t k ɡ，鼻音 n m，擦音 f h s x r sh，边

音 l，塞擦音 c q z zh l j ch。 

泰国成年人发音部位顺序是：鼻音 边音 塞音 擦音 塞擦音。成年人教学学生顺序是：

初次教 b s n，其次教 d p m l k h f ɡ x q t c，再次教 z r sh j zh ch。成年人教学            

男生顺序是：s b n m d p k l x t ɡ f c q r sh j z zh ch,和成年人教学女生顺序是：          

b d p n s q l f x k h c t ɡ z sh r j zh ch。综合成年人教学学生顺序是：鼻音 n m，

边音 l，塞音 b d p k ɡ t，擦音 s h f x r sh，塞擦音 q c z j zh ch。 

综合泰国学生发音部位顺序是：塞音 鼻音 边音 擦音 塞擦音。 综合起来，          

泰国学生顺序是：初次教 b d n p s c f t，其次教 l q h k m x ɡ j，最后教 r z sh zh ch。

泰国男生顺序是：b d n p s t f c l h q k m ɡ x j r z sh zh ch，泰国女生顺序是：             

b d p n s c q t f l h k m ɡ j r z sh zh ch。综合起来，泰国学生顺序是：                   

塞音 b d p t k ɡ，鼻音 n m，边音 l，擦音 s f h x r sh，塞擦音 c q j z zh ch。 

 

四 结语 

 

本文采用实验语音学的方法，进行泰国学生汉语辅音习得顺序研究。习得顺序从易到难

先把学生容易掌握的发音步骤分组与简使用单而直接学生马上会发音为主，顺序是：塞音    

b d p t k ɡ，鼻音 n m，边音 l，擦音 s f h x r sh，塞擦音 c q j z zh ch。教学策略

从简到烦：先导致理解发音方法后练习发展技能到习惯。 
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