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วารสารราชบัณฑิตยสภา
ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กับงานอินเดียศึกษา : การผสมผสานความรู้

ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด*

ความน�า
เมือ่ได้รับทราบข้อสงัเกตจากคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัราชบณัฑิตยสภา 

ที่ว่า “การก�าหนดประเภทวิชาและการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา ภายในส�านักธรรมศาสตร์ 

และการเมือง และส�านักศิลปกรรม นั้น บางสาขาวิชามีความไม่สอดคล้องกับชื่อส�านัก ดังนี้จึงควรที่ 

ราชบัณฑิตยสภาจะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงทางวิชาการในโอกาส 

ต่อไป” ท�าให้ข้าพเจ้าคิดถึงความเป็นจริงในโลกวิชาการว่า ผู้ท่ีรู้เพียงวิชาเดียวย่อมมีวิสัยทัศน์ที่คับแคบ 

ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์
ราชบัณฑิต ส�านักศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสภา

* บรรยายในการประชุมส�านักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

บทคัดย่อ
  การผสมผสานความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ  มีปรากฏอยู่ 

ในหนังสือทัศนะจากอินเดีย พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การศึกษาไทยมักแยกความรู้ออกเป็นแขนงต่าง ๆ  อย่างเด็ดขาด แต่ในความเป็นจริงศาสตร์ทั้งหลาย

เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมกันและกัน นโยบายแยกศาสตร์ออกจากกันอย่างเคร่งครัดควรยกเลิก เพื่อให้เกิด

ความงอกงามทางวิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุด หนังสือทัศนะจากอินเดียให้ความรู้เรื่องอินเดียด้วย

มุมมองด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปะ ซึ่งรวมทั้งศิลปะการถ่ายภาพ และภาพรวม

ของอินเดีย

 ค�ำส�ำคัญ :  อินเดียศึกษา ศาสนา วรรณกรรม วัฒนธรรม ศิลปะ



สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีกบังานอนิเดยีศกึษา : การผสมผสานความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ฯ๒
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มองสิ่งใดเพียงจุดเดียวแง่เดียว เพราะ “เดินตามก้น” ชาวตะวันตกยุคใหม่ที่แบ่งแยกวิชาการออกเป็น 

สายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และแต่ละสายก็ซอยแยกออกไปจนนับไม่ถ้วน หารู้ไม่ว่า 

การแบ่งนัน้เป็นเพยีงการจดัระเบียบเพือ่ค้นหาได้สะดวกเท่านัน้ โดยปกติผูร้อบรูจ้ะรูแ้ทบทุกเรือ่ง ตัวอย่าง

ผู้มีชื่อเสียงในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) เช่น ไมเคิลแอนเจโลก็รู้ทั้งวิทยาศาสตร์ ศาสนศาสตร์ 

ศิลปะ จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่งดงามเป็นอมตะได้เป็นจ�านวนมาก

เมือ่ข้าพเจ้าศกึษาพระราชประวตัแิละพระจริยวตัรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี ก็เห็นว่าพระองค์สนพระราชหฤทัยวิชาการทุกแขนง ไม่ว่าวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์ ในบทความนี้ขอกล่าวเฉพาะเรื่องงานอินเดียศึกษา หากท่านสนใจก็สามารถไปอ่าน 

พระราชนิพนธ์ของพระองค์เรื่อง ทัศนะจากอินเดีย (๒๕๓๑) ในรายละเอียดต่อไป ในพระราชนิพนธ์เล่มนี้

ทรงเล่าไว้ตอนต้นเรื่องแก่ “เพื่อน ๆ ที่รักทุกคน” ดังนี้

“เรื่องอินเดียเป็นเรื่องที่ฉันสนใจศึกษามาตั้งแต่เป็นนักเรียน ไม่เคยไปก็เหมือนไปแล้ว แต่จริง ๆ  

แล้วนับว่าล�าบาก เนื่องจากสิ่งที่น่าสนใจไม่ได้มีเพียงแต่อดีตของอินเดียเท่านั้น ปัจจุบันของอินเดียและ

อนาคตของอินเดีย การพัฒนาอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอินเดีย เป็นสิ่งที่นักศึกษา 

พึงตดิตามเป็นอย่างยิง่ อนิเดยีเป็นประเทศใหญ่ ภาวะอนัใดทีเ่กดิขึน้กบัอนิเดีย ย่อมมผีลกระทบต่อประเทศ

อื่น ๆ  ในภูมิภาคด้วย” (หน้า ๓๐)

จะเห็นได้ว่าพระองค์สนพระราชหฤทัยอินเดียศึกษาในทุก ๆ  เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ข้าพเจ้าเคยถามอาจารย์ที่ปรึกษาขณะศึกษา 

ณ มหาวทิยาลัยวสิคอนซนิ แมดสินั ว่า ท่ีอาจารย์แนะน�าให้เลอืกศกึษาทัง้วชิาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์

ในภาควชิาประวตัศิาสตร์อนิเดยีนัน้ มวีธิเีลอืกอย่างไร อาจารย์กอ็ธบิายว่า ถ้าศกึษาประวติัศาสตร์โบราณ

ของอนิเดยี วรรณกรรมโบราณ ภาษาโบราณ เช่น บาลี สันสกฤต กเ็ป็นแขนงวชิามนษุยศาสตร์ แต่ถ้าศกึษา

ประวัติศาสตร์อินเดียสมัยใหม่ วรรณกรรมอินเดียสมัยใหม่ ภาษาในอินเดียที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็จัดเป็น

แขนงวิชาสังคมศาสตร์ สรุปได้ว่า อินเดียศึกษามีทั้งวิชาที่จัดเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการพระราชทานสมัภาษณ์แก่หนงัสอืพมิพ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ถึงจุดมุ่งหมายของการเสด็จฯ เยือนอินเดียก็จะเห็นได้ว่าสนพระราชหฤทัยอินเดียทั้งด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

“เมื่อเป็นนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับอินเดียมาก ทั้งด้านประวัติศาสตร์โบราณมาจนถึงปัจจุบัน ท้ัง

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย รวมทั้งภาษาสันสกฤต เมื่อมีโอกาสก็อยากจะได้มาเห็นบ้านเมืองอินเดีย 

คอือยากเหน็ของจรงิทีเ่คยเหน็แต่ในรปูภาพ อยากรูจ้กัคนอนิเดยี อยากเหน็ความเจรญิก้าวหน้า เนือ่งจาก

ได้ข่าวว่าอินเดียได้พัฒนาไปมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ ในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม”
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เห็นได้ว่าความสนพระราชหฤทัยของพระองค์นั้นครอบคลุมหลายแขนงวิชา ยากที่จะน�ามา

จัดระเบียบตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา ใน 

พระราชนิพนธ์เล่มนี้ ทรงเล่าว่าพระสหายชาวอินเดียที่เคยเรียนวิชา Remote Sensing ที่สถาบันเอไอที  

(Asian Institute of Technology - AIT) พร้อมกบัพระองค์ได้มาเข้าเฝ้าฯ ทรงพระราชปรารภเกีย่วกบัวชิานีว่้า 

“ฉันเองไม่ได้ใช้มากนักเพราะต้องท�างานด้านอื่น การเรียนเพียงท�าให้หูตากว้างข้ึน ถ้าเรารู้หลักวิชาแล้ว 

ก็จะสามารถชี้แนะไหว้วานให้ผู้อื่นท�าการด้านต่าง ๆ  แทนตัวเราได้ อีกอย่างหนึ่งคือเวลาออกไปที่ไหน ๆ  

ฉนัมีความสงัเกตในเรือ่งข้อมลูพืน้ดนิ หรอื Ground Truth ดขีึน้ คอืรูจ้กัสงัเกตลกัษณะภมูปิระเทศ การใช้

ที่ดิน การรู้จักสังเกตเส้นทางเปรียบเทียบกับแผนที่ได้ดีขึ้น” กล่าวคือทรงสามารถใช้วิชาด้านวิทยาศาสตร์

ให้เป็นประโยชน์ต่อความรู้ด้านสงัคมศาสตร์ได้  และผูเ้ชีย่วชาญด้านหน่ึงอาจมคีวามรูใ้นด้านอืน่ ๆ  ด้วย ซ่ึง

จะช่วยเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ในงานอินเดียศึกษา สิ่งท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัย

และกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์ทัศนะจากอินเดีย ได้แก่ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศิลปะ 

วรรณกรรม ประเพณแีละวัฒนธรรม เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีนอกจากนี ้ยงัทรงสนบัสนนุเร่ือง

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ทรงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้

ด้วยการสมัมนา เช่น เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงร่วมการสมัมนาสนัสกฤตนานาชาตซ่ึิงจดัขึน้ในประเทศไทย 

ทรงสนับสนุนการแปลวรรณกรรมรามเกียรติ์ของไทยซ่ึงศาสตราจารย์ ดร.สัตยพรต ศาสตรี แปลเป็น

ภาษาสันสกฤตชื่อว่า Ramakirti Mahakavyam ออกเป็นภาษาต่าง ๆ  ท่ีใช้ในอินเดีย ด้วยการเสด็จฯ 

มาพระราชทานรางวัลแก่ผู้แปลงานดังกล่าวที่วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น จึงขอกล่าวถึงงาน

ส�าคัญด้านอินเดียศึกษาโดยแยกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

 

ศาสนา
ข้อสังเกตของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะเสด็จพระราชด�าเนินเยือน 

อินเดีย ท�าให้เราทราบว่าทรงรอบรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เช่น เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินไปยัง 

สาลวโนทยาน (สวนป่าต้นสาละ) ซึ่งเป็นสถานที่พุทธปรินิพพาน ทรงเล่าข้อมูลในมหาปรินิพพานสูตร 

(ทีฆนิกาย มหาวรรค) ได้เป็นอย่างดี เมื่อเสด็จกลับจากสาลวโนทยานแล้ว ยังทรงเล่าว่า “หนังสือที่ฉัน 

อ่านซ�้าแล้วซ�้าอีกอย่างไม่รู้เบ่ือคือ พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”

(หน้า ๑๐๒) เพราะใช้ภาษาที่ไพเราะจับใจ แล้วทรงยกตัวอย่างมาตอนหนึ่งดังนี้
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“พระบรมโลกนาถกเ็อนองค์ลงบรรทมเหนอืปาสาณบลัลงัก์อาสน์ส�าเรจ็ซึง่สหีไสยาสน์โดยทกัษณิ

ปรศัวเ์บื้องขวา พระบาทาฝา่ยซ้ายซ้อนทักษิณบาท ทรงไสยาสน์ด้วยอนฐุานสัญญามนสิการประกอบดว้ย

พระสตสิมัปชญัญะ ก�าหนดว่าตถาคตมิได้อฏุฐาการอกีสบืไป ในสมยันัน้อนัสาลบปุผาชาติท้ังหลาย กข็ยาย

แย้มกลีบเกสรแบ่งบานตั้งแต่ล�าต้นตราบเท่าถึงยอดแลตลอดสาลวัน วิกสิตบุปผาเป็นอกาลผกาปรากฏ 

กุสุมเสาวคนธรสก็ปวัตนาการหล่นลงเรี่ยรายทั่วพระพุทธสริรกายาบูชาพระสัพพัญญู หมู่ภมรผึ้งภู่บิน

มาเชยซาบอาบรสเกสรมาลาบันลือศัพท์ส�านวน ปานประหนึ่งว่าส�าเนียงยมกสาลพฤกษาปริเวทนาการ 

แลบุปผาชาติแห่งนางรังหล่นลงเป็นนิรันดร์ ก็เปรียบปานประดุจอสุชนหล่นไหลพิลาปโสกี...” 

(หน้า ๑๐๓-๑๐4)

นอกจากทรงระลึกถึงพระปฐมสมโพธิกถาดังกล่าวแล้ว ยังทรงเล่าว่า “สถานที่นี้ชวนให้คิดถึง

ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนตั้งอยู่ค�้าฟ้า สถานที่ซ่ึงพระตถาคตเจ้าตรัสว่าเป็นเมืองใหญ่

แห่งพระเจ้าจักรพรรดิราช เต็มไปด้วยความบันเทิงสุข ครั้นถึงสมัยพุทธกาลกลับกลายเป็นป่าต้นสาละ 

มาถึงสมัยเราก็ไม่มีอะไรหลงเหลือจากสมัยพุทธกาล อย่าว่าแต่เหตุการณ์นานเช่นนี้ ดูกรุงศรีอยุธยาของ 

เราบ้าง ตามเอกสารโบราณว่าเป็นเมืองเจริญรุ่งเรือง ขณะนี้ปราสาทราชวังล้วนเหลือแต่เป็นกองเศษอิฐ 

ชวนสงัเวชในความไม่เทีย่งของสงัขารทัง้หลาย สิง่ทีเ่ท่ียงคือ คณุงามความด ีธรรมอนัประเสรฐิ” (หน้า ๑๐๖)

ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นว่าทรงเชี่ยวชาญและทรงเข้าใจพระธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อทอดพระเนตรละครที่เป็นบทประพันธ์ของรพินทรนาถ ฐากูร เร่ืองจัณฑาลิกา 

ซ่ึงอิงเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระอานนท์ เนื้อหาของละครเร่ืองนี้ คือพระอานนท์มาขอน�้าด่ืมจากนางประกฤติ 

ซึ่งเป็นหญิงจัณฑาล นางไม่กล้าถวาย พระอานนท์จึงสอนว่า “การแบ่งชั้นวรรณะเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง มนุษย์

มีความเท่าเทียมกัน” (หน้า ๑๑๗) เรื่องนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าว่า

ต่างจากที่ทรงได้ฟังมา กล่าวคือ เรื่องในพระพุทธศาสนามีว่า นางหลงรักพระอานนท์ผู้ให้ความเมตตาแก่

นางซึ่งนางไม่เคยได้รับมาก่อน จึงเดินตามพระอานนท์มา เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ซึ่ง “แสดงโทษ

ของสังขารร่างกายว่าเต็มไปด้วยปฏิกูล นางได้ดวงตาเห็นธรรม” (หน้า ๑๑๘)

นอกจากทรงรอบรู้ในพระพุทธศาสนาแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยังทรงรอบรู้เรื่องศาสนาอื่นด้วย เช่น ศาสนาฮินดู ซึ่งช่วยให้เข้าพระราชหฤทัยประติมากรรมต่าง ๆ  ของ

ศาสนสถานฮินดูได้อย่างลึกซึ้ง ศาสตราจารย์สัตยพรตได้ถวายความรู้เร่ืองศาสนาฮินดูไว้มากพอควร  

ทรงรอบรู้เรือ่งนารายณ์สบิปางซึง่สลกัไว้ในเทวสถานเช่นทีข่ชรุาโห (หน้า ๓๘๑) ทรงทราบเรือ่งศกัตหิรอืความ

เชื่อที่ว่าเทวดาผู้หญิงเป็นศักติของเทพต่าง ๆ  เช่น ไวษณวี เป็นศักติหรือพลังของพระวิษณุ ตรัสว่าศิลปะที่ 

ขชุราโหมิได้ท�าตามคัมภีร์กามสูตร “แต่เป็นการแสดงปรัชญาทางศาสนา ได้แก่ แนวคิดเรื่องความอุดม

สมบูรณ์ (fertility) เรื่องการผสมกลมกลืน (harmony) ของโลก และจักรวาล ความอุดมสมบูรณ์และ
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ความผสมกลมกลนืเป็นนามธรรม (abstract) ไม่สามารถแสดงออกมาได้ จึงท�าเป็นภาพสังวาส ถอืว่าเป็น

รูปธรรม (concrete) ภาพ erotic บางส่วนยังมุ่งเพื่อชวนหัวเท่านั้น” (หน้า ๓๘4)

ในอินเดียศาสนามักเช่ือมโยงกับความรู้ด้านโบราณคดี ภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ประเพณีและ

วัฒนธรรม เพราะศาสนาในอินเดียเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความงอกงามทางภาษา วรรณกรรม ศิลปะ 

ประเพณีและวัฒนธรรม ส่วนท่ีแสดงออกทางวัตถุก็เป็นโบราณคดี ซ่ึงต้องชมและศึกษาประกอบกับ 

ความรู้เรื่องอื่น ๆ ที่กล่าวมานี้

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ขอนอกเรื่องไปพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมวิชา

โบราณคดีสอนอยู่ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ต่อมามีนักวิชาการจากทบวงมหาวิทยาลัยทักท้วงว่าวิชา

โบราณคดีไม่ใช่วิชาของภาควิชาประวัติศาสตร์ บรรดาอาจารย์ในภาคช่วยกันคิดอยู่นานว่าท�าอย่างไรให ้

วชิาโบราณคดซีึง่เป็นประโยชน์ต่อประวติัศาสตร์โบราณมากสามารถเปิดสอนในภาควชิาประวติัศาสตร์ได้ 

ในที่สุดแก้ปัญหาด้วยการตั้งชื่อวิชานี้เสียใหม่ว่า ประวัติศาสตร์ศิลปะและสอนโบราณคดีต่อไปในวิชาน้ี  

เพื่อให้ถูกใจนักวิชาการแห่งทบวงมหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เองก็ทรงเล่าถึงเรื่องที่ทางการอินเดียมีรถ 

“จัดแสดงเรื่องประวัติศาสตร์อินเดียและโบราณคดีออกไปตามศูนย์การศึกษาท้ังในเมืองและชนบท” 

แสดงว่า ๒ วิชานีเ้กีย่วพันกนั เนือ่งจากเวลาชมพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตกิลักตัตามจี�ากดั จงึทรงเล่าว่ามไิด้

ชมทุกอย่างที่จัดแสดง ทรงเล่าถึงห้องภารหุตซึ่งแสดงชิ้นส่วนที่มาจากการขุดค้นบริเวณหมู่บ้านภารหุต 

สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ศุงคะราว ๒๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นศิลปะที่มีลักษณะแข็งไม่เป็นธรรมชาติ 

และแบนไม่เป็นสามมติอิย่างภาพสลกัในสมยัต่อมา หลงัจากนัน้ได้ทอดพระเนตรภาพพุทธประวติัซ่ึงยงัใช้

สัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น ภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ ท�าเป็นรูปบันไดมีรูปรอย

พระบาทอยู่ที่บันไดขั้นแรกและขั้นสุดท้าย

สมัยคุปตะถือว่าศิลปะเจริญถึงขั้นสูงสุด พระพุทธรูปมีพระพักตร์ส่อแสดงถึงความหลุดพ้น ที่งาม

ทีส่ดุคือพระพทุธรปูรุน่ท่ีสารนาถ นอกจากนีย้งัได้ทอดพระเนตรรปูการแสดงยมกปาฏหิารย์ิทีส่าวตัถีเป็นต้น 

จึงเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ ตลอดจนความรู้เรื่องศาสนาจะต้องอยู่ร่วมกันและช่วยขยาย 

ความรู้ซึ่งกันและกัน ผู้ชอบทักท้วงควรตามเสด็จเข้าพิพิธภัณฑสถานเสียบ้าง
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ศิลปะ
นอกจากศิลปะที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้ว ศิลปะปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย 

ก็แสดงถึงพระอัจฉริยะในการมอง ซึ่งก่อให้เกิดภาพถ่ายที่ให้ทั้งสุนทรียรส และสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ความเชื่อทางศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันและอดีตของอินเดีย ตัวอย่างศิลปะภาพถ่ายฝีพระหัตถ ์

ซึ่งปรากฏอยู่ในนิทรรศการภาพถ่ายจัดแสดงเนื่องในโอกาสฉลอง ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-

อินเดีย ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ประเทศอินเดียที่กรุงนิวเดลี นครมุมไบ  

และเมืองเจนไน เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดี เช่น ภาพลิงท่ีศาลเจ้าพ่อหนุมาน เมืองชิมลา (Shimla) 

ภาพห้องน�า้นกัเรยีนประจ�าทีด่าร์จลีงิ ภาพสระน�า้โบราณ อาณาจักรวชิยันคร ภาพลิงเฝ้าถ�า้ ภาพดาราใหญ่ 

(Superstar) ภาพสาวแกะมาคาเดเมีย ภาพหม้อข้าวหม้อแกง ภาพท่ีพักฝ่ายในซ่ึงทรงตั้งชื่อว่า “ที่นี ่

ผู้ชายห้ามเข้า” ภาพงดเรียนวันเด็ก เย้ ภาพเครื่องเทศที่ภัตตาคารในกัลกัตตา

สรุป
ผู้ที่ได้สัมผัสผลงานอินเดียศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเห็น

ได้ว่าทรงผสมผสานความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดภาพรวมที่ช่วยให้ผู้สนใจทั้ง

หลายรู้จักประเทศอินเดียในแง่มุมต่าง ๆ  ได้ดียิ่งขึ้น แม้อินเดียจะมิได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

แต่อินเดียก็ให้ความสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมกับประชาคมอาเซียนตามนโยบาย Look East ของอินเดีย 

ซึ่งปัจจุบันขยายเป็น Act East ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ ชาติอาเซียน ควรตอบสนองอินเดีย

อย่างถูกวิธี ค�ากล่าวที่ว่า “เจองูกับแขก ให้ตีแขกก่อน” ควรยกเลิกได้แล้ว ควรหันไปมองโคลงโลกนิติที่ว่า

  ๏ ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง

  นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้

  รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา

  สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน

ถ้าชาวไทยดีต่อชาวอินเดีย ชาวอินเดียย่อมดีตอบแน่นอน ยกเว้นทรชนซึ่งพบได้ทุกเผ่าพันธุ์ 

ไม่ว่าไทยหรือเทศ
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Abstract H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhorn’s Work in Indian Studies: Blending the 

Knowledge in Humanities and Social Sciences to Achieve the Highest Intellectual 

Benefit.

 Srisurang  Poolthupya

 Fellow, Academy of Arts, 

 The Royal Society of Thailand.

  The blending of humanities, social sciences and other forms of knowledge  

can be found in Darshana from India, a book by H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhorn. 

Thai academicians often separate knowledge into definite fields, not realizing that the 

fields are interconnected and flourishing together. This book presents India in many  

perspectives: religions, history, archaeology and art which includes photography.

 Keywords: Indian studies, religions, litetature, culture, art.
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ความเชื่อในเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวกับสัตว์*

มาลิทัต  พรหมทัตตเวที
ภาคีสมาชิก ส�านักศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสภา

มนุษย์มกัแสวงหาความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัสตัว์ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นสตัว์ทีเ่ขาใช้งาน หวาดกลวั 

หรือชื่นชมด้วยสาเหตุเฉพาะเจาะจง  บางครั้ง  มนุษย์ได้ออกแบบพิธีกรรมซ่ึงมีความส�าคัญทางเวทมนตร์

คาถาขึ้นมาเพื่อให้ตนเองได้มาซึ่งอ�านาจพิเศษ  จึงท�าให้สัตว์และนกบางอย่างได้รับการบูชาและยกระดับ

ให้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของเทพเจ้า  ดังเช่นการท่ีชนบางเผ่าแกะสลักภาพสัตว์บางชนิดบนเสาท่ีเรียกว่า 

Totem Pole และให้ความเคารพรูปสลักนั้นประหนึ่งเทพเจ้า ด้วยเหตุนี้ นิทานพื้นบ้านและเทพปกรณัม

จึงเต็มไปด้วยนกพูดได้ สัตว์ และสัตว์ในต�านานซึ่งอาจมีความสัมพันธ์อยู่กินกับมนุษย์ได้

นก ด้วยเหตุที่นกบินได้จึงท�าให้มันถูกน�าไปเชื่อมโยงกับท้องฟ้าซึ่งเป็นอาณาเขตท่ีล้ีลับ  ดินแดน

ของเทพเจ้า ท�าให้มนุษย์เกิดความริษยา ดังนั้น มนุษย์จึงวาดภาพให้นกเป็นส่วนผสมของมนุษย์และสัตว์

โดยมีลักษณะที่เหนือธรรมชาติมาตั้งแต่นมนานกาเล  ภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์ในถ�้าท่ี  Lascaux 

แสดงรูปร่างคนสวมหน้ากากนก  ศาสนาโบราณส่วนใหญ่ใช้สัตว์คล้ายนกเป็นสัญลักษณ์ของอ�านาจ 

เบื้องสูง  เทพปกรณัมว่าด้วยการสร้างโลกท่ีเกี่ยวกับไข่นกปรากฏท่ัวไปอย่างกว้างขวางในสถานท่ีซ่ึงอยู่ 

ห่างไกลกันมากอย่างกรีซ อียิปต์ เปรู ฮาวาย อินเดีย และทวีปอเมริกาเหนือ

* บรรยายในการประชุมส�านักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

บทคัดย่อ
  ด้วยเหตุท่ีมนุษย์กับสัตว์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาเป็นเวลานานไม่ว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์

เลีย้งหรอืสตัว์ทีม่นษุย์หวาดกลวัหรือชืน่ชม  ดงันัน้นทิานพืน้บ้านและเทพปกรณมัของชาตต่ิาง ๆ จงึเป็น

เรือ่งราวเกีย่วกบัสตัว์จรงิ ๆ  และสตัว์ในต�านานซึง่อาจมคีวามสมัพันธ์อยูกิ่นกบัมนษุย์ได้  ไม่ว่าจะเป็นนก

ชนิดต่าง  ๆ  หรือสัตว์ที่มีบทบาทในเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ  เวทมนตร์คาถา  และการท�านายทายทัก  

เรื่องราวเหล่านี้อาจมีความคล้ายคลึงกันได้ทั่วโลก  โดยเฉพาะในประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกัน มีการติดต่อ

กัน มีสภาพแวดล้อมหรือความเชื่อคล้ายคลึงกัน

 ค�ำส�ำคัญ :   เรื่องเหนือธรรมชาติ  เทพปกรณัม  เวทมนตร์คาถา  การท�านายทายทัก
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นกนั้นได้ถูกมองว่าเป็นผู้พยากรณ์และผู้น�าทางไปสู่อนาคตเป็นเวลานานมาแล้ว  มีความเชื่อถือ

โชคลางที่เกี่ยวกับนกเป็นจ�านวนมาก  ในเรื่องเล่าเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเสียงร้องของนกหัวขวานสีเขียว 

บอกให้รู้ว่าฝนจะตก  นกนางแอ่นซึ่งบินทะยานขึ้นสูงเป็นสัญญาณว่าอากาศจะแห้งแล้ง  นกนางนวลที ่

ปรากฏตัวลึกเข้ามาในแผ่นดินหรือการท่ีนกอัลบาทรอสบินวนรอบเรือที่ก�าลังแล่นอยู่แสดงว่าจะมีพายุ 

ในทะเล และถ้าเหน็นกอนิทรเีมือ่ใดกต็ามแสดงว่าอากาศจะเลวร้าย ชาวกมัพชูาจะผกูขนเป็ดตดิกบัเสือ้ผ้า

ของศพเพื่อให้ผู้วายชนม์สามารถบินข้ามล�าธารและภูเขาไปได้ในการเดินทางไปสู่ดินแดนของคนตาย 

ภาพวาดของอยีปิต์กม็กัเน้นความเชือ่ทีว่่าวญิญาณของผู้ตายจะมปีีกงอกขึน้มาขณะทีส้ิ่นใจ ซ่ึงจะได้ขยาย

ความเกี่ยวกับนกบางประเภทดังต่อไปนี้

กา นกในตระกูลกา (crow) ซึ่งรวมทั้ง เรเวน (raven) และรุก (rook) นั้น เป็นนกที่มีพัฒนาการ

มากที่สุดชนิดหนึ่ง  ดังนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ท่ีเทพเจ้าไว้วางใจ  และเป็นสัญลักษณ์ของการพยากรณ ์ 

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา  ท่าทางท่ีดูประสงค์ร้ายของนกขนาดใหญ่นี้และขนสีมืดสนิทของ

มันท�าให้กาถูกน�าไปสัมพันธ์กับความตายและหายนะ  แม้กระทั่งทุกวันนี้ยังมีผู้เล่าเรื่องนกสีด�าตัวใหญ่ใช้

ปากเคาะที่กระจกเพื่อแจ้งว่าจะมีการตาย  หรือหลังจากที่มีคนตายกาจะเป็นนกชนิดแรกที่ปรากฏให้เห็น 

ซึง่ไม่น่าประหลาดใจเลยว่าท�าไมมนษุย์จงึคดิว่ากาเป็นนกทีม่คีวามรูแ้ละความหยัง่เหน็เหนอืกว่านกชนดิอืน่ 

ไทยอัสสัมเชื่อว่าถ้าการ้องแสดงว่าจะมีแขกมาหา  หรือมีเรื่องเลวร้าย  ซึ่งข้ึนอยู่กับทิศทางที่การ้องด้วย 

ถ้าร้องบนหลงัคากแ็สดงว่าไม่ด ีหรอืถ้ากาส่งเสยีงร้องกระชัน้ถ่ี ๆ  การเดนิทางจะมอีปุสรรค ในหลายประเทศ

ถึงกับมีต�าราท�านายเสียงการ้องเลยทีเดียว  ในอินเดียตอนเหนือ  ถ้าโยนอาหารที่ใช้เป็นเครื่องเซ่นในงาน

ศพให้กาแล้วกากินแสดงว่าดวงวิญญาณของผู้ตายจะไปดี ความเชื่อเรื่องกาบอกข่าวเป็นเรื่องที่แพร่หลาย

ทัว่ไป ทัง้ในเมอืงไทยสมยัอยธุยาตอนต้นเช่นในกลอนเพลงยาวของเจ้าฟ้าธรรมธเิบศร และในเมอืงจีนเช่น 

ในเรือ่ง สามก๊ก การท่ีกาบนิมาเสยีบยอดพระเจดีย์วดัราชบรูณะและตกลงมาตายกเ็ป็นลางบอกเหตุว่าจะเสีย 

กรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่สอง ทางจีนและญี่ปุ่นมักมองว่ากาเป็นสัตว์อัปมงคล เป็นกาลกิณี

ส่วนนกเรเวนซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับกานั้น  มีเรื่องเล่าว่าซิเซอโรผู้เป็นปราชญ์และนักการเมือง

ในสมัยของจูเลียส  ซีซาร์ถูกนกเรเวนปลุกให้ตื่นในวันที่เขาถูกฆาตกรรม  ชาวเรือเชื่อว่าโชคร้ายจะตาม

มาถ้าได้ยินนกเรเวนส่งเสียงร้องแหบ ๆ   ขณะที่น�าเรือออกทะเล  หรือการที่คนเจ็บตายลงหลังจากได้ยิน 

นกเรเวนร้องเสียงแหบ ๆ   ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือการกินไข่นกเรเวนจะท�าให้ผมของผู้กินเป็นมันวาว

เหมือนขนของมัน  แต่ต้องอมน�้ามันไว้ในปากก่อนจะกินมิฉะนั้นฟันจะเปลี่ยนเป็นสีด�า  ที่  Tower  of  

London ซึง่ในสมยัโบราณเคยใช้เป็นทีค่มุขงันกัโทษโดยเฉพาะผูเ้ป็นเช้ือพระวงศ์นัน้ มนีกเรเวนอยูป่ระมาณ 

๖-๗  ตัว  ต�านานซึ่งอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยวิกตอเรียเล่าว่านกเหล่านี้ท�าหน้าท่ีปกปักรักษาราชบัลลังก์

และหอคอย  เมื่อใดก็ตามที่นกเรเวนไปจากหอคอยประเทศอังกฤษจะล่มสลาย  ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้อง 
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1  Dracula: บทประพันธ์ของ Bram Stoker ซึ่งตัวละครส�าคัญคือ Count Dracula เป็นผีดิบหรือผีดูดเลือด

คอยระวังให้จ�านวนนกเรเวนคงอยู ่เท่าเดิม  และยังเชื่อด้วยว่าใครก็ตามที่ท�าให้นกเรเวนที่หอคอย 

แห่งลอนดอนตายจะต้องมอีนัเป็นถึงแก่ชวีติ เรเวนเป็นนกศกัด์ิสทิธ์ิของเทพอพอลโลและชาวอยิีปต์โบราณ 

ทั้งยังเป็นที่เคารพของผู้คนในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียโบราณซึ่งใช้นกเรเวนเป็นสัญลักษณ์อีกด้วย

นกกาเหว่า (ดเุหว่า) ความเช่ือเรือ่งโชคร้ายโชคดมีอียูว่่าผูท้ีไ่ด้ยนิเสยีงนกกาเหว่าร้องเป็นครัง้แรก 

ขณะที่ท้องอิ่ม  หรือเกิดวันเดียวกับที่ได้ยินเสียงนกกาเหว่าร้องเป็นคร้ังแรก  หรือได้ยินเสียงมันดังมา

จากด้านหน้าหรือด้านขวาจะมีโชคดี  ในขณะที่ชาวยอร์คเชียร์เชื่อว่าไม่ว่านกกาเหว่าจะร้องเมื่อใดและ 

เสียงมาจากทิศทางใดแสดงว่าฝนจะตก  ถ้าเห็นนกกาเหว่าเกาะกิ่งไม้ที่ไร้ใบ  ท�านายได้ว่าการเก็บเกี่ยวจะ 

ไม่ได้ผลดี  ถ้าเกาะกิ่งไม้ท่ีมีดอกเต็ม  หมายถึงการเก็บเก่ียวจะได้ผลดี  นกกาเหว่าหรือ  cuckoo  นั้น 

เป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปทั้งในประเทศตะวันออกและตะวันตก  สินค้าที่ระลึกอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์คือ cuckoo clock หรือนาฬิกาทั้งขนาดเล็กและใหญ่ซึ่งจะมีช่องให้นก cuckoo โผล่ออก

มาส่งเสียงร้องเมื่อครบชั่วโมง อินเดียเรียกนกกาเหว่าว่า โกกิลา ซึ่งได้ชื่อว่ามีเสียงไพเราะนัก นิบาตชาดก

เรื่องหนึ่งเล่าว่า  เมื่อคร้ังเป็นพระโพธิสัตว์  พระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นนกกาเหว่า  อีกเร่ืองหนึ่ง 

เล่าถึงนกกาเหว่าที่ไปไข่ทิ้งไว้ในรังกา เนื่องจากไข่ของนกทั้งชนิดคล้ายกันแม่กาจึงไม่ผิดสังเกต เมื่อไข่ฟัก

ออกมาแม่กาก็เลีย้งดเูพราะนกึว่าเป็นลกูตวัเอง จนกระทัง่ลกูนกโตขึน้มาส่งเสยีงร้องแม่กาจงึจบัได้ว่าไม่ใช่

ลูกจึงฆ่าเสีย นิสัยที่นกกาเหว่าชอบไข่ให้กาฟักนี้คงเป็นที่รู้กันดี เช่นในบทกล่อมเด็กของไทยบทหนึ่งที่ว่า

“กาเหว่าเอย ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก

แม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทร...”

ค้างคาว  สัตว์แห่งเงามืดและราตรีนี้ได้ชื่อว่ามีอ�านาจลี้ลับ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการท่ีมันไม่

เพียงแต่บินและเดินได้อย่างเงียบกริบเท่านั้น  แต่ยังสามารถหาเหยื่อในที่มืดสนิทได้  อีกทั้งการที่มันจ�าศีล

หรือนอนหลับยาวในช่วงฤดูหนาวก็ยิ่งท�าให้ผู้คนเข้าใจสัตว์ที่ถูกมองในแง่ร้ายอยู่แล้วมากขึ้นไปอีก  โดย

เฉพาะเมื่อมันถูกน�าไปเชื่อมโยงกับ Dracula1 นายใหญ่ของผีดูดเลือด  (vampire)  ซึ่งอาจแปลงกายเป็น

ค้างคาวหรือหมาป่าได้  ดังนั้นเราจึงพบเรื่องของค้างคาวในคติชาวบ้าน  คุณไสย  มนตร์ด�า  ลัทธิซาตาน 

การถกูเข้าสงิ ในไอร์แลนด์ค้างคาวเป็นสญัลกัษณ์ของความตาย ในองักฤษค้างคาวท่ีอยูใ่นโบสถ์ขณะก�าลงั 

มพีธิแีต่งงานเป็นลางร้าย และถ้าค้างคาวบนิรอบบ้าน 3 รอบแสดงว่าจะมคีนในบ้านตาย ในส่วนใหญ่ของยโุรป 

เอเชยี และอเมรกิา การท่ีจู ่ๆ  ค้างคาวกบิ็นเข้ามาในบ้านแสดงว่าผูอ้าศยัคนใดคนหนึง่จะเสยีชวีติ เนือ่งจาก 

คนเชือ่ว่ามนัมอี�านาจวเิศษในตวั ค้างคาวจงึถูกใช้เป็นเครือ่งคุม้ครองและเพือ่ให้เกดิผลในทางดี ในเยอรมนี



1๕มาลทิตั  พรหมทตัตเวที

วารสารราชบัณฑิตยสภา
ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๘

นักพนันจะตดิหวัใจค้างคาวไว้ทีแ่ขนเพือ่ให้เล่นชนะ ขณะทีช่าวออสเตรยีเชือ่ว่าผูท้ีม่ลีกูตาค้างคาวจะหายตวั

ได้ หลายส่วนของยุโรปเชื่อว่าถ้าเห็นค้างคาวออกหากินเร็วกว่าปรกติในตอนเย็นแสดงว่าอากาศจะดี และ 

ถ้าหยดเลือดค้างคาวลงไปในเครื่องดื่มของผู้ที่เรารักจะเป็นการเร้าอารมณ์เพศของผู้นั้น  เชื่อกันว่าเลือด

ค้างคาวเป็นส่วนผสมส�าคัญในการปรุงยาช่วยเหาะของแม่มดเนื่องจากมันจะช่วยเวลาแม่มดเหาะตอน 

กลางคนื ทัง้ยงัใช้ในการท�าพธิบีชูาซาตานทีเ่รยีกว่า Black Mass ด้วย ในแอฟริกาค้างคาวคอืวญิญาณร้าย

ทีอ่าจเข้าสงิสูม่นษุย์ได้ หมอผไีนจีเรยีเคยเรยีกค้างคาวออกมาจากปากผูท้ีถ่กูสงิ รฐัทางใต้ของสหรฐัอเมรกิา

มีการเรียกวิญญาณร้ายออกจากคนเข้าไปอยู่ในตัวค้างคาวซึ่งบินหนีไป ค้างคาวถูกมองว่าเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ 

นิทานพม่าเรื่องหนึ่งเล่าว่าเมื่อสัตว์ต่าง ๆ  ถูกเรียกเก็บภาษีเป็นพวก ๆ  พอมาถึงพวกนก ค้างคาวก็บอกว่า

มันเป็นหนูเพราะมีหูไม่ใช่นก แต่พอถึงคราวหนูบ้าง ค้างคาวก็ว่ามันเป็นนกเพราะมีปีกไม่ใช่หนู จึงไม่ต้อง 

เสียภาษี นี่กระมังที่ท�าให้ค้างคาวถูกเรียกว่า นกมีหู หนูมีปีก

นกรอบิน  นกรอบินซึ่งมีขนาดเล็ก  ตาเป็นประกายและมีอกแดงเป็นจุดเด่นนั้น  ถูกน�าไปเชื่อม

โยงกับไฟและเลือดในต�านานและเรื่องเหนือธรรมชาติหลายเรื่อง  ในฝรั่งเศสมีการท�าพิธี  Candlemas๒

โดยย่างนกรอบินที่เสียบบนไม้เฮเซิลซึ่งก็เป็นไม้ที่มีอ�านาจวิเศษอยู่แล้ว  อันบ่งบอกถึงร่องรอยของ

พธิกีรรมก่อนยคุครสิเตยีน ในเยอรมนเีชือ่ว่านกรอบนิสามารถเบีย่งเบนฟ้าผ่าได้ ในองักฤษการทีน่กรอบนิ 

บินเข้ามาในบ้านแสดงว่าคนในครอบครัวจะเสียชีวิต และผู้ที่ขโมยไข่ไปจากรังของนกรอบินจะแขนขาหัก 

ในไม่ช้า การท่ีอกของนกรอบนิเป็นสแีดงมีเรือ่งเล่าเป็น ๒ ทางคอื เกดิไฟไหม้ในคอกสัตว์ทีพ่ระกมุารเยซูเกิด 

เมื่อไฟมอดเหลือแต่ถ่านที่ยังคุกรุ่น นกรอบินซึ่งตอนนั้นอกยังเป็นสีน�้าตาลกระพือปีกท�าให้ไฟลุกขึ้นมาอีก

และไหม้อกนกรอบินจนกลายเป็นสีแดง  อีกทางหนึ่งว่านกรอบินจิกหนามออกจากมงกุฎหนามบนศีรษะ

ของพระเยซซูึง่ถูกตรงึบนไม้กางเขนจงึถูกหนามต�าอกจนเลอืดออก ต้ังแต่นัน้มานกรอบนิทกุตัวจงึมีอกแดง 

ชาวชนบทเช่ือว่าถ้านกรอบินร้องเพลงในพุ่มไม้อากาศจะเลวร้าย แต่ถ้ามันร้องเพลงบนหลงัคาบ้านอากาศ

จะดี  นิสัยอยากรู้อยากเห็นของนกรอบินซึ่งท�าให้มันมักอยู่ใกล้ ๆ   ผู้ที่ก�าลังขุดหลุมอยู่ด้วยความหวังว่า

จะได้เจอไส้เดือน  และการท่ีมันชอบอยู่แถวสุสานและลานโล่ง ๆ   รวมทั้งความเชื่อที่ว่ามันจะใช้ใบไม้และ 

หญ้ามอสคลุมศพ ท�าให้มันถูกน�าไปสัมพันธ์กับความตาย  ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีการใช้นกรอบินเป็น

เครื่องสังเวยในพิธีอาถรรพ์เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถาเป็นครั้งคราว

นกอินทรี  ขนาด  พละก�าลัง  และสายตาอันเฉียบคม  รวมทั้งท่าทางอันองอาจ  ความสามารถ 

ทีจ่ะบนิได้สงูเหนอืนกอืน่ใดของนกอนิทรซ่ึีงเปรยีบเสมอืนเจ้าเวหา ท�าให้มนัถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์ของเทพเจ้า

และกษตัริย์มาช้านาน นกอนิทรเีป็นสัตว์ศกัดิส์ทิธิข์องซสุผูเ้ป็นจอมเทพของกรกี จงึท�าให้ผูค้นมองนกอนิทรี

๒  Candlemas: พิธีบูชาพระกุมารเยซูและพระแม่มารี
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ด้วยความเกรงกลัวยิ่งกว่านกอ่ืนใด  นกอินทรีเป็นผู้น�าวิญญาณของกษัตริย์ไปสู่ดินแดนของผู้เป็นอมตะ 

ทั้งยังมีบทบาทในเรื่องของการท�านายด้วย  เช่น  ทิศทางที่มันบินหรือเสียงที่มันเปล่งออกมาจะบ่งบอกถึง

ลางดีหรือร้าย  การใช้แท่นบรรยายรูปนกอินทรีในโบสถ์คริสต์ต่าง ๆ   มีที่มาจากการที่นกอินทรีเป็นหนึ่ง 

ในสัตว์ 4 ชนิดที่อยู่รอบบัลลังก์ตามที่บรรยายไว้ในบท Revelation ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของพระคัมภีร์ใหม่ 

นกอินทรีถูกระบุว่าเป็นสัตว์ของนักบุญจอห์นเนื่องจากคัมภีร์ฉบับของท่านเป็นฉบับที่แสดงความรู้ลึกซ้ึง

ท่ีสุดถึงจิตใจของพระเยซูและนกอินทรีซ่ึงบินสู่สวรรค์เป็นสัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจ ภายหลังรูปสัตว ์

อกี 3 ชนดิถกูเลกิใช้ คงเหลอืแต่นกอินทรขีองนักบุญจอห์นเท่านัน้ทีย่งัคงแบกพระวจันะของพระเจ้าบนปีก 

ท่ีกางแผ่ออกของมนั นกอนิทรปีรากฏในนทิานพืน้บ้านของหลาย ๆ  ชาติ ต้ังแต่ชาวอยีปิต์โบราณซ่ึงเชือ่ว่า 

วิญญาณของคนจะเปลี่ยนรูปเป็นนกอินทรีหลังจากที่เขาตายลง  ชาวโรมันโบราณมักปล่อยนกอินทร ี

ให้เป็นอิสระเหนือกองฟืนท่ีใช้เผาศพเพื่อให้มันน�าวิญญาณของผู้เป็นที่รักไปสู่โลกอื่น ชนพื้นเมืองอินเดีย 

ในอเมรกิาเหนือก็เชือ่แบบเดยีวกนั เสยีงใดกต็ามทีค่ล้ายคลงึกบัเสยีงหวีดร้องของนกทีส่ง่างามนีเ้ป็นลางร้าย 

ซึง่จะตามมาด้วยความตายและโรคภยัไข้เจบ็ โชคร้ายจะตามมาถ้าเหน็นกอนิทรบีนิต�า่และร้องเสยีงแหลม 

ความเช่ือทีม่มีาแต่โบราณว่านกอนิทรจีะไม่มวีนัแก่ท�าให้เนือ้ ไข่ ขน และเลอืดนกอนิทรถูีกน�าไปใช้ในเรือ่ง

ของเวทมนตร์คาถาและการประกอบพธิลีกึลบั การน�านกอนิทรไีปเชือ่มโยงกบัภตูแห่งอากาศ ความเชือ่ว่า 

นกอินทรีสามารถคืนความอ่อนเยาว์ได้  สายตาที่ดีผิดธรรมดานกอินทรี  รวมท้ังพลังและอ�านาจนกอินทรี 

ท�าให้มนัถกูน�าไปใช้ท�าพธิอีาถรรพ์ต่าง ๆ  เช่น น�าขนไปต้มท�าซุป เนือ้ท�าอาหาร เลอืดใช้ดืม่เพือ่วตัถปุระสงค์

ทางยาและทางเวทมนตร์ หัวใจนกอินทรีใช้เป็นยาเสน่ห์  ไขกระดูกใช้ท�ายาคุมก�าเนิด ดีนกอินทรีผสมกับ

น�้าผึ้งใช้เป็นยาแก้สายตาเสื่อม

นกฮูก  ในเทพปกรณัมกรีก  นกฮูกเป็นสัตว์ประจ�าตัวของ  Athena  เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด

และสงคราม ดังนั้นนกฮูกจึงได้ชื่อว่าเป็นนกที่ฉลาดไปด้วย เป็นสัญลักษณ์ของความคงแก่เรียน จะเห็นว่า 

ในนิยายนิทานต่าง ๆ  นกฮูกจะเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่สัตว์อื่น ๆ  คนญี่ปุ่นถือว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ 

ของความโชคด ีเนือ่งจากนกฮกูเป็นนกทีห่ากนิกลางคนื การกนิลูกตานกฮกูหรือไข่นกฮกูบดกเ็ชือ่ว่าท�าให้

ผู้กินมองเห็นได้ในท่ีมืด  ไข่นกฮูกบดยังสามารถแก้อาการเมาได้อีกด้วย  ส่วนนกที่อยู่ในตระกูลเดียวกับ 

นกฮูก รวมทั้งนกเค้าแมว นกแสก และนกถึดทือ ด้วย ไม่ได้ถูกมองในแง่ดีเหมือนกับนกฮูกเพราะเชื่อกัน

ว่านกเหล่านี้เป็นนกผีเนื่องจากชอบหากินตอนกลางคืน เสียงร้องก็ไม่น่าฟัง ชาวอินเดียเชื่อว่าคนที่กินเนื้อ

นกเค้าแมวจะโง่และความจ�าเสื่อม  เสียงร้องของนกแสกท�าให้มันถูกรังเกียจเพราะคนโบราณเชื่อกันว่า

เวลามีคนใกล้ตาย  นกแสกจะส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณ  คนไทยเชื่อว่าจะโชคร้ายถ้าเห็นนกแสกเกาะบน

หลังคาบ้าน  ต้องแก้ด้วยการเอาน�้ามนต์ธรณีสารมารดหลังคา  ในขณะที่ไทยเห็นนกแสกเป็นนกอัปมงคล 

เป็นกาลี  ต�านานฮินดูกลับว่านกแสกเป็นนกของพระลักษมี  เทวีแห่งโภคทรัพย์และการเกษตร  ดังนั้น 
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จึงถือเป็นนกมงคล  ถ้านกแสกมาท�ารังในบ้านใครบ้านนั้นจะโชคดีได้ทรัพย์สินเงินทอง  เสียงนกถึดทือ 

ก็ฟังเหมือนเสียงร้องไห้ครวญคราง ไม่เป็นมงคล

นอกจากนกแล้ว  สัตว์อื่น ๆ   ทั้งท่ีมีตัวตนจริง ๆ   หรือเป็นสัตว์สมมุติก็มีบทบาทในเรื่องความเช่ือ

เหนือธรรมชาติเช่นกัน

กระต่าย  สัตว์ที่แพร่พันธุ์ได้รวดเร็วและมากมายนี้ถูกน�าไปเชื่อมโยงกับความเชื่อท่ีลึกลับเหนือ

ธรรมชาติและเรื่องของเวทมนตร์คาถามาช้านาน  เท้ากระต่ายน่าจะเป็นเครื่องรางที่เป็นท่ีนิยมมากที่สุด

อย่างหนึ่ง เชื่อกันว่าผู้ที่เอ่ยค�าว่า “กระต่าย” ก่อนค�าอื่นใดในวันแรกของข้างขึ้นหรือเดือนใหม่จะมีโชคดี 

เช่นเดียวกับการที่กระต่ายวิ่งตัดหน้า  และเป็นความเชื่อสากลว่าการฝันถึงกระต่ายท�าให้โชคไม่ดี  

เด็กที่ปากแหว่งเกิดจากการที่มารดาถูกกระต่ายท�าให้ตกใจขณะก�าลังต้ังครรภ์  พ่อมดบางคนใช้ชิ้นส่วน

ของกระต่ายในการท�าพิธี  โดยเฉพาะหูซึ่งเป็นตัวแทนของการได้ยินที่ไวเกือบเหนือธรรมชาติ  และไตกับ 

อวัยวะเพศซึ่งเป็นตัวแทนสมรรถภาพทางเพศของมัน  กระต่ายเป็นสัตว์คู่กายของแม่มดและแม่มดอาจ

เปลี่ยนรูปเป็นกระต่ายหรือกระต่ายป่าได้  มีเร่ืองเล่าว่ามีผู้พบกระต่ายที่ได้รับบาดเจ็บและวันต่อมา 

ก็พบว่าแม่มดชื่อดังมีบาดแผลที่เดียวกับกระต่ายตัวนั้น

ม้า ภาพเขียนด้วยชอล์คบนผนังถ�้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นรูปม้าแสดงว่ามนุษย์คุ้นเคยกับม้า 

มานานแล้ว มีการสร้างรปู Epona หรอืม้าศกัดิส์ทิธิซ์ึง่ชาวเคลท์นบัถอืในฐานะเทพใีนรปูของหนิและโลหะ

และเชื่อว่ามีอ�านาจทางจิตวิญญาณ  ซึ่งมีการบูชาและสังเวยด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปตลอดเวลาที่ผ่านมา 

แม้กระทั่งทุกวันนี้เกือกม้าก็ยังเป็นเครื่องรางที่เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดอย่างหนึ่งในฐานะสัญลักษณ์ของโชคดี 

และเครื่องป้องกันจาก  evil  eye  หรือความเชื่อที่ว่าคนบางคนโดยเฉพาะผู้ที่มีตาสีฟ้าหรือสีเขียว หรือ

ตาเหล่มีอ�านาจท่ีจะสาปแช่งหรือฆ่าได้โดยเพียงแต่จ้องมองเท่านั้น  การแขวนเกือกม้าต้องให้ปลายเปิด 

อยูด้่านบนเพือ่เกบ็กกัโชคดไีว้ ลทัธนิยิมเกอืกม้านีเ้ลยเถดิไปถงึความเชือ่ว่าน�า้ทีใ่ช้ต้มเกอืกม้าสามารถรกัษา 

ภาวะกามตายด้านได้  Admiral  Lord  Nelson3  เป็นผู้หนึ่งที่เชื่อในอ�านาจการคุ้มครองของเกือกม้า 

อย่างมาก  โดยท่านให้ติดเกือกม้าไว้ท่ีเสากระโดงเรือรบหลวง  Victory  ในการรบที่  Trafalgar  ในสเปน 
การท�าเช่นนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของราชนาวีอังกฤษในยุคของท่านเช่นกัน

แมงมุม  ในต�านานกรีก  แมงมุมถือก�าเนิดมาจากการท่ี  Arachne หญิงสาวผู้มีฝีมือในการทอผ้า

ไปท้าแข่งทอผ้ากับเทพีอธีนา  อธีนาฉีกผ้าของอรัคนีขาดโทษฐานลบหลู่ดูหมิ่นเทพเจ้า  ท�าให้เธอเสียใจ 

จนผูกคอตาย จากนั้นก็ถูกเปลี่ยนรูปให้เป็นแมงมุมซึ่งต้องชักใยไปตลอดกาล หลายชาติมีเรื่องของแมงมุม

3  Vice  Admiral  Horatio  Lord  Nelson:  แม่ทัพเรืออังกฤษผู้มีชัยชนะเหนือกองทัพเรือผสมฝร่ังเศส-สเปนที่แหลม  Trafalgar  ในสเปน 

  เมื่อ ค.ศ. 1๘๐๕
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ที่ชักใยปิดปากถ�้าให้ผู้ท่ีเข้าไปหลบซ่อนอยู่พ้นอันตรายจากการติดตามเอาชีวิต  อย่างเช่นพระมะหะหมัด 

เนื่องจากผู้ที่ตามมาเห็นใยแมงมุมที่ปากถ�้าอยู่ในสภาพดีไม่ขาด  จึงคิดว่าไม่น่ามีใครเข้าไปซ่อนอยู่ในถ�้าได้

เลยจากไป  ที่จริงแมงมุมมาชักใยหลังจากที่พระมะหะหมัดเข้าไปในถ�้าแล้ว  แมงมุมยังถูกใช้เป็นส่ิงบอก

โชคลางด้วย  เช่นในเรื่อง  ขุนช้างขุนแผน ก่อนที่ขุนไกรพ่อขุนแผนจะออกจากบ้านไปต้อนควายป่าให ้

สมเด็จพระพันวษา
    “ให้มีลางคืนนั้นสนั่นอึง
  แมลงมุมตีอกผึงหาหยุดไม่
  สยดสยองพองขนทุกคนไป
  เย็นยะเยือกจับใจไปทุกยาม”

ซึ่งในที่สุดขุนไกรก็ต้องพระราชอาชญาถึงแก่ชีวิต  ไทยเรามีต�าราแมงมุมตีอกซึ่งค�านายว่าจะดี 
หรือร้ายขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ และทิศทางที่แมงมุมตีอก

แมว  แมวเคยได้รับการนับถือในฐานะเทพเจ้าและมองว่าเป็นตัวแทนของซาตาน  แม่มดก็
อ้างว่าแปลงกายเป็นแมวได้  และแมวที่ได้รับเลือดของแม่มดเป็นอาหารก็นับว่าเป็นสัตว์คู ่กายของ
แม่มดคนนั้น  แมวถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิในอียิปต์โบราณ  โดยเฉพาะในเมือง  Bubastis  ซ่ึงเป็นเมืองของ 
Bast  เทพีผู้ทรงความเมตตา  มีเศียรเป็นแมว  มีการท�ามัมมี่แมวถวายแก่เทพีองค์นี้  แมวยังถูกน�ามาใช ้
ในพิธีกรรมหลายอย่างเช่น  การแห่นางแมวเพ่ือขอฝน  ความเชื่อว่าแมวด�าเป็นลางร้ายมีอยู่ในหลายชาติ  
เช่นไทยเราเชื่อว่าถ้าแมวด�ากระโดดข้ามโลงศพ  ศพจะฟื้นขึ้นมาได้  การฆ่าแมวบาปเท่ากับฆ่าพระหรือ 
เณรองค์หนึ่ง  หลายชาติเช่ือว่าการฆ่าแมวจะท�าให้เคราะห์ร้าย  เจ็บไข้ได้ป่วย  ชาวฮินดูบูชาแมวซ่ึงเป็น
พาหนะของพระษัษฐี  เทวีแห่งความตายของทารก  คนญี่ปุ่นโดยเฉพาะชาวประมงเชื่อว่าแมวสามสีจะน�า
โชคมาให้ ญี่ปุ่นนิยมท�ารูปแมวกวักหรือมาเนกิ-เนโก คือแมวในท่ายกขาหน้าขึ้นเหนือหูซ้ายไว้ตามร้านค้า 
หรือร้านอาหารเพื่อเรียกลูกค้า  ท�านองเดียวกับนางกวักที่พ่อค้าแม่ค้าไทยนิยมต้ังบูชาไว้ตามร้าน  เป็น 
ความเชื่อแต่โบราณว่าถ้าแมวท�าท่านี้แขกจะมาหา  คนไทยนิยมเลี้ยงแมวมากจนถึงมีต�าราดูลักษณะแมว 

และแมวที่ท�าให้ชื่อของประเทศเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกคงหนีไม่พ้นแมวไทย

หมู ขณะที่ส่วนใหญ่ของยุโรปเหนือคิดว่าเนื้อหมูเป็นอาหารอร่อย ชาวยิวและอาหรับกลับเห็นว่า

เนื้อหมูเป็นเนื้อที่ไม่สะอาด ครั้งหนึ่งหมูเคยถูกใช้สังเวยเทพเจ้ากรีกโบราณในพิธีกรรม และได้รับการบูชา 

ในครีท  ส่วนในอียิปต์โบราณหมูถูกใช้เป็นตัวแทนวิญญาณของเทพโอไซริสในช่วงเวลาหว่านและของ 

เทพเซ็ธในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  พวกเขาจะกินหมูในงานเลี้ยงใหญ่กลางฤดูหนาว  และจะใช้หมูเป็นเครื่อง

บูชายัญได้ก็ต่อเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเท่าน้ัน  ผู้ท่ีท�าพิธีเกี่ยวกับเวทมนตร์คาถาในปัจจุบันถือว่าหมูเป็น

ร่างแปลงของซาตาน  หลังจากฆ่าหมูเพื่อสังเวยเทพเจ้าแล้ว  นักบวชบนเกาะในอินโดนีเซียจะเอาศีรษะ
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จุ่มเข้าไปในซากหมูแล้วดื่มเลือดอุ่น ๆ   จากนั้นผู้ช่วยก็จะพาเขาไปนั่ง  แล้วนักบวชก็จะกล่าวค�าท�านาย 

เชื่อกันว่าโดยผ่านการดื่มเลือดหมูนักบวชจะถูกสิงโดยวิญญาณท่ีมีอ�านาจในการพยากรณ์  รูปร่างอัน 

อวบอ้วนของหมทู�าให้มันเป็นสญัลกัษณ์ของความโชคดีและร�า่รวยในประเทศจีนและในหลายส่วนของยโุรป

หมี  ซึ่งจ�าศีลหรือหลับยาวในฤดูหนาวและสามารถวิ่งโดยใช้ขาท้ังส่ีหรือเดินตัวตรงสองขา  ท�าให้

มันเป็นที่เคารพของมนุษย์  Neanderthal  และเป็นศูนย์กลางของเทศกาลของยุโรปหลายเทศกาลด้วย

กันมาจนทุกวันนี้  ไขมันหมีเป็นยาโบราณแก้อาการปวดเมื่อยและศีรษะล้าน  ถ้าใช้ทาเคร่ืองมือท�าสวน 

จะป้องกนัโรคใบเหีย่วในพืชผกั การรกัษาโรคไอกรนในเด็กท�าโดยให้เด็กขีห่ม ีและหนงัหมต้ีมในแอลกอฮอล์

ใช้รักษาโรคชักกระตุก  การกินหัวใจหมีเท่ากับถ่ายทอดความกล้าหาญและพลังของหมีไปสู่ผู้กิน  ทุกวันนี้

ยังมีการใช้ฟันหมีช่วยเวลาที่เด็กก�าลังฟันขึ้นและเป็นเครื่องรางป้องกันการปวดฟัน  การนอนบนหนังหมี 

ก็เชื่อว่าจะรักษาอาการปวดหลังได้

ทั้งหมดน้ีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวของสัตว์ที่มีบทบาทในเรื่องเหนือธรรมชาติ  เวทมนตร์

คาถาและการท�านายทายทัก  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตของมนุษย์  เร่ืองราวเหล่านี้อาจมีความ

คล้ายคลงึกันได้ทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกนั มสีภาพแวดล้อมหรอืความเชือ่ใกล้เคยีงกนั
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Abstract Supernatural Beliefs concerning Animals

 Maliithat Prommathatavedi

  Associate Fellow, Academy of Art,

 The Royal Society of Thailand.

  Man and animals have been in close contact since time immemorial. Animals 

feature as domestic animals appreciated by man or as ferocious beasts that induce his 

dread. Therefore folk tales and myths of many countries are about animals and mythical  

animals that may have intimate relationship with man. The animals are birds or beasts 

that play  some  roles  in  supernatural  stories, magic  incantation and divination,  Such 

stories are in general similar all over the world, especially in neighboring countries with 

similar environment and beliefs.

 Keywords:  supernatural stories, mythology, magic incantation, divination 
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ค�ำถำมเกี่ยวกับทัณฑฆำต*
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ราชบัณฑิตยสภา

ค�ำวำ่ ทณัฑฆำต พจนานกุรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหค้วำมหมำยไวใ้นหน้ำ ๕๖๐ 

ว่ำ 

“ทัณฑฆำต [ทันทะ-] น. ชื่อเครื่องหมำยส�ำหรับฆ่ำอักษรที่ไม่ต้องกำรออกเสียง มีรูปดังนี้   ์.”
 มีค�ำถำมเกี่ยวกับทัณฑฆำต ดังต่อไปนี้

 ๑. ทัณฑฆำตไม่ควรเขียนกลำงค�ำสมำสใช่หรือไม่

 ๒. เหตุใดมีผู้เรียกทัณฑฆำตว่ำกำรันต์

 ๓. ทัณฑฆำตมำจำกไหน

 ๔. คนไทยเคยนิยมใช้ทัณฑฆำตกลำงค�ำหรือไม่

 ๕. เครือ่งหมำยทีใ่ช้เขยีนบนตวัสะกดของค�ำบำลีและสันสกฤตคอื ทณัฑฆำตหรือวญัฌกำร

* บรรยำยในกำรประชุมส�ำนักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗

บทคัดย่อ
  บทควำมนี้มุ่งศึกษำกำรใช้ทัณฑฆำตและตอบค�ำถำมบำงประกำร ค�ำถำมที่น�ำไปสู่ประเด็น

ถกเถยีงกันประกำรหนึง่คอื ทณัฑฆำตใช้เขยีนกลำงค�ำสมำสได้หรอืไม่ ค�ำถำมนีต้อบได้ว่ำ กฎทีห้่ำมไม่ให้

เขยีนทณัฑฆำตกลำงค�ำสมำสน่ำจะก�ำหนดข้ึนเมือ่ประมำณ พ.ศ. ๒๔๖๑ นีเ้อง ก่อนหน้ำนัน้ มทีณัฑฆำต

เหนือตัวอักษรกลำงค�ำสมำสจ�ำนวนมำก นอกจำกค�ำถำมนี้ มีค�ำนำมอื่น ๆ  เกี่ยวกับทัณฑฆำตที่บทควำม

นี้พยำยำมตอบ ได้แก่ ค�ำถำมที่ว่ำเหตุใดมีผู้เรียกทัณฑฆำตว่ำกำรันต์, ทัณฑฆำตมำจำกไหน, คนไทยเคย

นิยมใช้ทัณฑฆำตกลำงค�ำหรือไม่ และเครื่องหมำยที่สมัยหนึ่งเคยใช้เขียนบนตัวสะกดของค�ำบำลีและ

สันสกฤต เรียกว่ำ ทัณฑฆำตหรือวัญฌกำร

 ค�ำส�ำคัญ :  ทัณฑฆำต, กำรรันต์, วัญฌกำร
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๑. ทัณฑฆาตไม่ควรเขียนกลางค�าสมาสใช่หรือไม่
ค�ำถำมน้ีเกิดข้ึนเนื่องจำกค�ำว่ำรำชบัณฑิตยสภำ ในประกำศต้ังรำชบัณฑิตย์สภำ ซึ่งปรำกฏใน 

รำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ ๒๕ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๔๖๙ มีค�ำว่ำ รำชบัณฑิตย์สภำ อยู่ ๑๓ แห่ง แต่ 

พระรำชบญัญัตว่ิำด้วยรำชบณัฑติยสถำน พทุธศกัรำช ๒๔๗๖ มคี�ำว่ำ รำชบณัฑติยสภำ คอื ไม่มทีณัฑฆำต

เหนือตัว ย 

เอกสำรที่เก่ำท่ีสุดท่ีมีค�ำว่ำ รำชบัณฑิตย์สภำน่ำจะได้แก่ร่ำงประกำศตั้งรำชบัณฑิตย์สภำ เมื่อ 

วนัที ่๑๙ เมษำยน พทุธศกัรำช ๒๔๖๙ ซึง่เป็นปีท่ี ๒ ในรชักำลพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ค�ำว่ำ

รำชบณัฑติยสภำ เขยีนว่ำ รำชบณัฑติย์สภำ มทีณัฑฆำตเหนอืตวั ย ทกุแห่ง อย่ำงไรกต็ำม ในลำยพระหตัถ์

ของพลเอก พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ นำยกรำชบัณฑิตยสภำ (สมเด็จพระเจ้ำ 

บรมวงศ์เธอ กรมพระยำด�ำรงรำชำนภุำพ ในปัจจุบัน) วนัที ่๑๔ กมุภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๙  ค�ำว่ำ รำชบณัฑติยสภำ 

ไม่มีทัณฑฆำต 

สรุปว่ำ เดิมค�ำว่ำรำชบัณฑิตยสภำมีทัณฑฆำต ต่อมำอีกไม่ถึงปีก็ตัดออก สำเหตุที่เดิมเขียน

ทัณฑฆำตน่ำจะเป็นเพรำะผู้เขียนต้องกำรฆ่ำเสียงตัว ย รำชบัณฑิตยสภำต้ังข้ึนเมื่อปีท่ี ๒ ของรัชกำล

พระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ก่อนหน้ำนัน้ คอื ในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั 

มกีำรเขยีนทณัฑฆำตเหนอืตวัอกัษรทีไ่ม่ต้องกำรออกเสยีง แม้ว่ำตวัอกัษรนัน้จะอยูก่ลำงค�ำสมำส ดงัตวัอย่ำง

๑. ตัวละครในบทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ พระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ 

  เจ้ำอยู่หัว มีชื่อว่ำ พระภิรมย์วรำกร ขุนรัตน์แพทย์ หลวงเรืองฤทธิ์รำวี

๒. นำมสกุลพระรำชทำนเมื่อวันที่ ๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๖๓ นำมสกุลหนึ่งคือ เชษฐ์ดิลก

๓. พระที่นั่งในพระรำชวังพญำไทองค์หนึ่งชื่อ ไวกูณฐ์เทพยสถำน

นอกจำกน้ันถ้ำย้อนข้ึนไปก่อนรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ก็จะพบค�ำสมำส

อีกหลำยค�ำที่มีเครื่องหมำยทัณฑฆำตกลำงค�ำ ดังตัวอย่ำง

๑. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้ำในรำชวงศ์จักรีบำงพระองค์มีพระนำมว่ำ หม่อมเจ้ำหญิง 

  กลัยำงค์สมบตั ิหม่อมเจ้ำหญงิพบิลูย์เบญจำงค์ หม่อมเจ้ำหญงิสุคนธมำลย์รัศม ีหม่อมเจ้ำชำย 

  จันทร์พัฒน์โมฬีจุฑำพงศ์ 

๒. เรือพระท่ีนั่งล�ำหนึ่งในบัญชีรำยชื่อเรือพระที่นั่ง จ.ศ. ๑๑๙๐ มีชื่อว่ำ เรือพระธินั่ง 

  ศรีรัตน์ดิหลก

๓. พระทีน่ั่งในรชัสมัยพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่วบำงองค์มชีือ่ว่ำ  พระทีน่ัง่โกสย์ี 

  วสุภัณฑ์ พระที่นั่งมันธำตุรัตน์โรจน์
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ส่วนสำเหตุที่ต่อมำมีกำรตัดทัณฑฆำต สันนิษฐำนได้ว่ำ มีผู้เห็นว่ำ กำรเขียนทัณฑฆำตกลำงค�ำว่ำ 

รำชบัณฑิตยสภำผิดหลักภำษำ เพรำะค�ำว่ำ รำชบัณฑิตยสภำเป็นค�ำสมำส ในหนังสือหลักภาษาไทย ของ

พระยำอุปกิตศิลปสำร หน้ำ ๕๔ มีข้อควำมเกี่ยวกับค�ำสมำส ดังนี้

 ตำมวิธีค�ำสมำส ตำมธรรมดำค�ำบำลีและสันสกฤตที่เรำน�ำมำใช้

ในภำษำไทย มักจะใช้พยำงค์ท้ำยเป็นตัวสะกด เช่น รำช, ภูมิ, จร, ธำตุ, 

กำญจน์ ฯลฯ เช่นนี้ ก็นิยมอ่ำนกันว่ำ รำด, พูม, จอน, ทำด, กำน ดังนี้ตำมปรกติ 

แต ่ถ ้ำมีค�ำพ ่วงท ้ำยเข ้ำอีก (โดยมำกเป ็นบำลีหรือสันสกฤตด ้วยกัน) 

รวมกันเข้ำเป็นค�ำเดียว เรียกค�ำสมำสแล้ว ต้องอ่านออกเสียงตัวสะกด

ของค�าหน้าด้วย ดังนี้ รำชกำร, ภูมิศำสตร์, จรดล, ธำตุสัญญำ, กำญจนบุรี 

ต้องอ่ำน รำด-ชะ-กำน, ภูมิ-(หรือ) ภู-มิสำด, จอ-ระดน, ธำด-ตุสัน-ยำ เป็นต้น  

ถ้ำพยำงค์ท้ำยค�ำหน้ำเป็นตัวกำรันต์มีไม้ทัณฑฆำต ก็ต้องลดไม้ทัณฑฆำตเสีย 

เพรำะจะต้องอ่ำนตัวกำรันต์น้ัน เช่น กำญจน์, เจดีย์ ถ้ำเป็นค�ำสมำสต้องเขียน 

กำญจนบุร,ี เจดยีสถำน และอ่ำน กำน-จะ-นะ-บ-ุร,ี เจ-ด-ียะ-สะ-ถำน ดงันีเ้ป็นต้น 

เว้นไว้แต่ค�ำประพันธ์ ซึ่งต้องกำรให้น้อยพยำงค์ ไม่ให้อ่ำนตำมนี้ จึงควรใส่ไม้

ทณัฑฆำตไว้ เช่น ทิพย์เนตร, สรุย์ิวงศ์ ต้องกำรให้อ่ำน ทบิ-พะเนด, ส-ุริ-วงศ์ ฯลฯ 

หนังสือหลักภาษาไทยแบ่งเป็น ๔ ภำค ได้แก่ ๑. อักขรวิธี  ๒. วจีวิภำค  ๓. วำกยสัมพันธ์ และ  

๔. ฉันทลักษณ์ ข้อควำมข้ำงต้นอยู่ในภำคอักขรวิธีซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ควำมคิดที่ว่ำไม่ควร

มีไม้ทัณฑฆำตที่ท้ำยค�ำหน้ำของค�ำสมำสอำจจะเริ่มขึ้นในเวลำนั้น และยอมรับกันแพร่หลำยในเวลำต่อมำ 

ค�ำถำมทีว่่ำทณัฑฆำตไม่ควรเขยีนกลำงค�ำสมำสใช่หรอืไม่ ค�ำตอบคอืใช่เพรำะผดิหลกัภาษาทีก่�าหนดกนัขึน้

๒. เหตุใดมีผู้เรียกทัณฑฆาตว่า การันต์
ชื่อเครื่องหมำยทัณฑฆำตนั้น มักมีผู้เรียกว่ำ กำรันต์ เช่น มีผู้ถำมว่ำ “ค�ำว่ำจักร ใส่กำรันต์ที่ตัว ร 

หรือไม่ใส่” ค�ำว่ำ กำรันต์ ในค�ำถำมนี้ ผู้พูดหมำยถึงทัณฑฆำต

ตำมพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้ำ ๑๑๙ ค�ำว่ำ กำรนัต์ มคีวำมหมำยดงัน้ี

การันต์ [กำรัน] น. “ที่สุดอักษร” ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง ซึ่งมีไม้ทัณฑฆำตก�ำกับไว้

   เช่นตัว “ต” ในค�ำว่ำ “กำรันต์”, (ปำก) เรียกตัวอักษรที่มีไม้ทัณฑฆำตก�ำกับ

   เช่น ล์ ว่ำ ล กำรันต์ ค์ ว่ำ ค กำรันต์.
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พจนานกุรมฯ บอกว่ำ กำรนัต์คอืตวัอกัษรทีม่ไีม้ทณัฑฆำตก�ำกบั อย่ำงไรกต็ำม แม้ตวัอกัษรทีไ่ม่มี 

ไม้ทณัฑฆำตก�ำกับกเ็ป็นตวักำรนัต์ได้ ดงัท่ีพระยำอปุกติศลิปสำรกล่ำวในหนงัสอืหลกัภาษาไทย หน้ำ ๒๖ ว่ำ 

 อักษรน�ำทั้งปวง ตัวน�ำเป็นตัวสะกด ตัวตำมหลัง ถ้ำไม่อ่ำนเป็นพยำงค์ 

ต่อไป ต้องนบัว่ำเป็นตวักำรนัต์ เช่น ทพิย์ กฤษณ์ ดังนี ้พ และ ษ เป็นตัวสะกด ย 

และ ณ เป็นตัวกำรันต์ บำงทีท่ำนก็ไม่ใช้ไม้ทัณฑฆำต ดังนี้ ทิพย กฤษณ 

ค�ำอธิบำยข้ำงต้นแสดงว่ำ ตัวกำรันต์อำจไม่มีทัณฑฆำตก�ำกับก็ได้ ตัวกำรันต์นั้น แต่เดิมไม่ได้

เกี่ยวข้องกับทัณฑฆำต 

ไทยยืมค�ำ กำรันต์ จำกภำษำบำลีและสันสกฤต ในภำษำบำลีทุกศัพท์ต้องมีสระกำรันต์ คือ 

มีสระ เช่น อิ อี อุ อู ท้ำยศัพท์ ส่วนภำษำสันสกฤตอำจมีพยัญชนะกำรันต์ คือพยัญชนะท้ำยศัพท์ได้ เช่น 

มี ต กำรันต์ น กำรันต์

แบบเรียนภำษำไทยแต่เดิมมำมิได้กล่ำวถึงกำรันต์ แต่ในแบบเรียนชื่อ พิศำลกำรันต์ ซ่ึงอยู่ใน

หนังสือภาษาไทยของพระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร) หน้ำ ๓๐๓-๓๐๔ ได้กล่ำวถึงกำรันต ์

ไว้อย่ำงชัดเจน ดังนี้

    อักษรบ่อนนี้ชื่อ กำรันต์

   คือบอกตัวส�ำคัญ เพิ่มท้ำย

   หำกเติมเพื่อเพ็ญผัน ตำมพำกย์

   เปลี่ยน ๆ เวียนยักย้ำย ย่อมสร้อยเศศเสริม

	 	วิธีใช้ถ้อยค�ำขบวนหนึ่ง มีอักษรเพิ่มไว้ข้ำงท้ำยค�ำ แต่มิใช่ตัวสะกด 

เติมลงไว้เพื่อจะให้เต็มค�ำซึ่งมำแต่ภำษำมคธ แลเสียงภำษำอื่นบ้ำง เสียงไทย 

อ่ำนไม่ตลอดไปถึง จึ่งลงไม้     ไว้เป็นที่สังเกตว่ำไม่อ่ำน ควรเรียกชื่อว่ำ กำรันต์ 

ยักย้ำยตำมตัวที่เติมท้ำยค�ำ คือ (ก) กำรันต์  (ข) กำรันต์ (ค) กำรันต์ เป็นต้น 

ชักมำเทียบไว้เป็นตัวอย่ำง ดังนี้

	 	(ก) กำรันต์ มีตัว (ก) เติมท้ำยไม่อ่ำน คือ ค�ำว่ำ บัลลังก์ เขำวงก์  

คลองมหำวงก์...

 สรุปว่ำ กำรันต์คือตัวอักษรที่ใส่ข้ำงท้ำย แต่ไม่ออกเสียง วิธีแสดงว่ำ อักษรไม่ออกเสียงก็คือ 

ใส่ทัณฑฆำต ตัวกำรนัต์ส่วนใหญ่จงึมไีม้ทณัฑฆำตก�ำกับไว้ กำรนัต์กบัทณัฑฆำตเป็นอกัษรและเครือ่งหมำย

ที่ปรำกฏคู่กันเสมอ ๆ จนในที่สุด เมื่อกล่ำวว่ำ กำรันต์ คือ “ตัวอักษรที่มีไม้ทัณฑฆำตก�ำกับ” ก็ดูเหมือน

จะถูกต้อง
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๓. ทัณฑฆาตมาจากไหน
ผู้เชี่ยวชำญกำรอ่ำนจำรึกกล่ำวว่ำ ไม่พบเครื่องหมำยทัณฑฆำตในจำรึกสมัยสุโขทัย ทัณฑฆำต 

น่ำจะเริ่มมีใช้ในสมัยอยุธยำ ไทยอำจรับเครื่องหมำยนี้มำจำกเขมร ศำสตรำจำรย์ฉ�่ำ ทองค�ำวรรณ 

กล่ำวถึงเครื่องหมำยทัณฑฆำตไว้ในหนังสือหลักภาษาเขมร หน้ำ ๓๓ ดังนี้

 เครื่องหมำยทัณฑฆำต เครื่องหมำยอย่ำงนี้   เขมร เรียกว่ำ ทณฺฑฆำต  

(เตือนเดียะเฆียด) คือตรงกับไม้ทัณฑฆำตของไทย ใช้ส�ำหรับฆ่ำอักษร ไม่ต้อง 

ออกเสียง... ในอักขรวิธีเขมร ถ้ำค�ำใดมีตัวสะกดตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป เขำก็ไม่ใช้ไม้

ทณัฑฆำต แต่เขำอ่ำนเหมอืนมไีม้ทณัฑฆำตฆ่ำอักษรตัวท้ำยกไ็ด้... ส�ำหรับอกัษร

เขมรทีใ่ช้เขยีนภำษำสนัสกฤต ถ้ำตวัใดมไีม้ทณัฑฆำต ตวันัน้นบัเป็นตวัสะกด แต่

ไม่ออกเสียง

เห็นได้ว่ำ ทัณฑฆำตของไทยกับของเขมรมีชื่อเหมือนกันและใช้ส�ำหรับฆ่ำอักษรเช่นเดียวกัน

๔.  คนไทยเคยนิยมใช้ทัณฑฆาตกลางค�าหรือไม่
ศำสตรำจำรย์จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ เขียนไว้ในบทควำมเรื่อง “อัจฉริยลักษณ์ในกำรปรับเสียง

ภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย” ในหนังสือชื่อพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ด้านภาษาไทย หน้ำ ๑๐๔ ว่ำ 

 ...เท่ำที่ข้ำพเจ้ำได้สังเกตมำ  ค�ำที่มำจำกภำษำบำลีและสันสกฤต เมื่อ 

น�ำมำใช้ในภำษำไทยแล้ว ท่ำนไม่นิยมกำรันต์กลำงค�ำ เช่น ค�ำว่ำ “พรำหมณ์” 

และ “พรหม” ท่ำนกไ็ม่กำรนัต์ตวั ห เป็น “พรำห์มณ์” และ “พรห์ม” โดยไม่ต้อง 

เกรงว่ำใครจะอ่ำนเป็น “พรฺำ-หม” หรือ “พอน-หม” ค�ำว่ำ “สำมำรถ” กไ็ม่กำรันต์ 

ตัว ร ท่ำนก็ไม่กลัวว่ำใครจะอ่ำน “สำ-มำ-รด” หรือค�ำว่ำ “ปรำรถนำ” 

ก็มิได้กำรันต์ตัว ร หน้ำ ถ เป็น “ปรำร์ถนำ” ท่ำนก็ไม่เกรงว่ำใครจะอ่ำน 

“ปรฺำ-รด-นำ” เรือ่งอย่ำงนีก้ต้็องมคีรอูำจำรย์อบรมส่ังสอน กำรอ่ำนผดิอ่ำนถกูก็

แสดงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้อ่ำนว่ำได้ศึกษำมำมำกน้อยเพียงใด...

ค�ำว่ำ กำรันต์ ในข้อควำมข้ำงต้นหมำยถึง กำรใช้ทัณฑฆำต ศำสตรำจำรย์จ�ำนงค์สังเกตเห็นว่ำ 

คนไทยแต่ก่อนไม่นิยมกำรันต์กลำงค�ำ หรือกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ไม่นิยมใช้ทัณฑฆำตกลำงค�ำที่มำจำก

ภำษำบำลีและสันสกฤต
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อย่ำงไรก็ตำม อำจำรย์ก�ำชัย  ทองหล่อ กล่ำวในหนังสือหลักภาษาไทย หน้ำ ๑๐๗ ว่ำ

 ...ตวักำรนัต์นัน้จะอยูส่ดุท้ำยของค�ำหรอือยูร่ะหว่ำงกลำงค�ำกไ็ด้ เช่น :-

ฉันท์ สำส์น ชอล์ก เปอร์เซน เปนต้น  ชนิดที่อยู่ระหว่ำงกลำงค�ำ โบรำณนิยมใช้

เขียนอยู่ทั่วไป เช่น มำร์ค นำร์ถ ธรร์ม แต่บัดนี้นิยมใช้เฉพำะบำงค�ำเท่ำนั้น 

ค�ำถำมจึงมีว่ำ คนไทยแต่ก่อนนิยมใช้ทัณฑฆำตกลำงค�ำหรือไม่

ค�ำถำมนี้จะตอบได้ก็ต้องอำศัยกำรส�ำรวจแบบเรียนภำษำไทยแต่ก่อนว่ำกล่ำวถึงทัณฑฆำต

ไว้อย่ำงไร แบบเรียนสมัยแรก ๆ กล่ำวว่ำ ทัณฑฆำตใช้ฆ่ำอักษรหลัง ซ่ึงหมำยถึง อักษรสุดท้ำยของค�ำ 

แต่แบบเรียนสมัยหลัง ๆ กล่ำวแต่เพียงว่ำทัณฑฆำตใช้ฆ่ำอักษร มิได้เน้นว่ำต้องเป็นอักษรหลัง

ในจินดามณี ฉบับพระโหรำธิบดี ซึ่งอยู่ในหนังสือจินดามณี เล่ม ๑-๒ หน้ำ ๒๙ มีโคลงบทหนึ่ง

กล่ำวถึง ทัณฑฆำต ว่ำ 

   เปนเสมียรรอบรู้  วิสัญช์

  พินเอกพินโททัณฑ-  ฆำฏคู้

  ฝนทองอีกฟองมัน  นฤคหิต  นั้นนำ

  แปดสิ่งนี้ใครรู้   จึ่งให้เปนเสมียร

ในจินดามณีฉบับน้ี ไม่ได้อธบิำยวิธใีช้ทัณฑฆำต แต่พบตวัอย่ำงค�ำทีใ่ช้ทณัฑฆำตบำงค�ำ สนันษิฐำน

ได้ว่ำ ทัณฑฆำตใช้ก�ำกับพยัญชนะตัวท้ำยไม่ให้ออกเสียง คือใช้เหมือนอย่ำงที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น 

องค์ หงส์ ฉันท์ แต่บำงค�ำก็ใช้ก�ำกับตัวสะกด เช่น พระมหำธำตุ์ รัส์โส เกียจ์กล

ต่อมำ จินดามณี ฉบับสมเด็จพระเจ้ำบรมโกศ ซึ่งอยู่ในหนังสือจินดามณี เล่ม ๑-๒ หน้ำ ๒๑๑ 

อธิบำยวิธีใช้ทัณฑฆำตไว้ดังนี้

 …แลไม้ทัณฑฆำฎ    นี ใส่ฆ่ำอกัษรหลงหมใีห้ออกชือ่หยำงดจ์ุน ี อย่ำว่ำดจ์ุ 

จะ ให้อ่ำนเปนค�ำเดียวว่ำ ดุจ์นั้นดุจ์นี จึงชอบแล...

ในจินดามณีฉบับดังกล่ำว มีค�ำหลำยค�ำที่มีทัณฑฆำตก�ำกับ บำงค�ำทัณฑฆำตอยู่เหนือตัวสะกด 

แต่บำงค�ำทณัฑฆำตอยูเ่หนอืพยญัชนะตวัท้ำย ซ่ึงไม่ใช่ตัวสะกด ดังค�ำว่ำ อจ์ุจำรณวิธ ีและ ก�ำภร์ี ในข้อควำม

หน้ำ ๒๑๔ ต่อไปนี้

 ...เรือ่งนยงงมมีำกอย ู พึง่รูใ้น  เกอย  พิษฎำร  อนัแก้  เกำ กวั  เขำ  ขวั  เคำ  

ควั  แล  แก  กว ู ขว ู คว ู แล  แก้  กวะ  น้นนด้วย จึงจะอำนชอบ  จึงจะเหนบรุำน 

แนะไว้นั้นผิดแท้แลฯ ชอบในพระก�าภีร์อุจ์จารณวิธีฯ
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ต่อมำ เร่ืองจดหมำยกำรพระศพสมเด็จพระรูป วัดพุทไธสวรรค์ กรุงเก่ำ (สมเด็จพระรูปคือ  

สมเด็จเจ้ำฟ้ำสุดำวดี กรมหลวงโยธำเทพ พระรำชธิดำในสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช) ในประชุม

จดหมายเหตุสมยัอยธุยา ภาค ๑ หน้ำ ๑๐๗-๑๑๗ ก็มกีำรใช้ทัณฑฆำตฆ่ำพยัญชนะท้ำยซ่ึงเป็นตัวสะกด เช่น 

  รับเสดจ์  สมเดจ์พระบรมโกฏ  เสรจ์แล้ว  ส�ำมเรจ์

  ตีสิบเอจ์ทุม  ๔  ต�ำมรวจ์

ในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ จินดามณี ฉบบักรมหลวงวงศำธริำชสนิท  กย็ังคงอธิบำยว่ำ ทัณฑฆำตใช้

ฆ่ำอกัษรตวัท้ำยเช่นเดยีวกบัจินดามณีฉบับอ่ืน ดงักำพย์ฉบงัในหนงัสอืจนิดามณ ีเล่ม ๑-๒ หน้ำ ๑๐๒ มว่ีำ 

 	หนึ่งทัณฑฆำฏผู้เผด็จสะแดง ฆ่ำอักษรแฝง

  ซึ่งสืบสกดหนหลงง

 	ห้ำมห่อนให้อ่ำนบอกบงง คับไว้พึงฟัง

  อย่ำอ้ำงอย่ำออกวำที

หนังสือประถม ก ข ก กา หน้ำ ๕๙ และจินดามณี ฉบับหมอบรัดเล หน้ำ ๔๒ กล่ำวถึงทัณฑฆำต

ไว้เหมือนกัน หนังสือทั้ง ๒ เล่ม มิได้บอกว่ำทัณฑฆำตใช้ฆ่ำอักษรตัวท้ำย แต่ค�ำที่เป็นตัวอย่ำงล้วนมี 

ทัณฑฆำตเหนืออักษรตัวท้ำย ดังนี้

 ไม้ทัณฑฆำฏ   น้ีบังคบัอักษรทีอ่ยูเ่บือ้งบนเปนส�ำคญันัน้ ไม่ให้อ่ำนอย่ำงนี้   

องค  องค์  สวรรค  สวรรค์  สงฆ  สงฆ์ อำจำริย  อำจำริย์  เสรจ  เสรจ์  ส�ำเรทธิ 

ส�ำเรทธิ์  เหตุ  เหตุ์ ฤทธิ  ฤทธิ์  โลกย  โลกย์  เปนต้น

ต่อมำ อักษรนิติ หน้ำ ๑๕๐ กล่ำวถึงทัณฑฆำตแต่เพียงว่ำ “สัณฐำนเหมือนหำงรอก   ชื่อ 

ทัณฑฆำฏ” อักขราภิธานศรับท์ให้ค�ำอธิบำยทัณฑฆำฏ ในหน้ำ ๓๐๒ ว่ำ “ทัณฑฆำฏ คือ เขียนเปนส�ำคัญ

เช่นนี้,   ว่ำเปนไม้ฆ่ำอักษรเสียไม่ให้อ่ำนนั้น” และในแบบเรียนมูลบทบรรพกิจ หน้ำ ๕ ก็มีข้อควำมกล่ำว

ถึงทัณฑฆำฏว่ำ “ทัณฑฆำฎ   ส�ำหรับฆ่ำอักษรไม่อ่ำน หำงกระแตก็เรียก”

อย่ำงไรก็ดี แม้แบบเรียนภำษำไทยและพจนำนุกรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์มิได้ระบุว่ำ ทัณฑฆำตฆ่ำ

อกัษรท้ำยพยำงค์ ตวัอย่ำงค�ำทีพ่บในเอกสำรสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ล้วนมีทณัฑฆำตเหนอือกัษรตัวท้ำย 

อำจเป็นตัวสะกดหรือมิใช่ตัวสะกด เช่น 

จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ มีค�ำว่ำ  สุเมรุ์  บำตร์  นิจ์  สมรรค์พรรคพวก  เสดจ์  หนองเปจ์น�้ำ  

บ้ำนค�ำเมจ์  นำยทองเดจ์  พระศรีวิสุทธิวงษ์  พระยำสังข์ เมืองสุรินทร์
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ราชกิจจานเุบกษาในรัชกาลที ่๔ มคี�ำว่ำ เสดจ์  เสรจ์  กรมสมเดจ์พระเดชำดิศร  พศิม์  สงกรำนต์  

ต่อมำ ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว กำรใช้ทัณฑฆำตเหนือตัวสะกดคง 

จะเลิกใช้ไป หนังสือพระราชพงษาวดาร ฉบับพิมพ์ ร.ศ. ๑๒๐ มีกำรใช้ทัณฑฆำตฆ่ำอักษรต่ำง ๆ ดังนี้ 

๑. ใช้ทัณฑฆำตฆ่ำเสียงสระ อิ หรือ อุ ซึ่งอยู่ท้ำยพยำงค์ เช่น สมบัติ์ เหตุ์ (น. 8๑) พระเมร์ุมำศ  

(น. ๑๓๙), ภูมิ์  ชำติ์ (น. ๑๔๐), มหำธำตุ์ (น. ๑๔๖)

๒. ใช้ทัณฑฆำตฆ่ำเสียง ร ท้ำยพยำงค์ในกรณีที่ ร ควบกับพยัญชนะอื่น เช่น นิมิตร์ (น. 8๑), 

ฉัตร์ (น. 8๒), เพชร์บุรี (น. ๑๖๒), พระรำชบุตร์, ชีวิตร์ (น. ๑8๐) 

๓. ใช้ทัณฑฆำตฆ่ำทั้งพยัญชนะและสระ คือฆ่ำพยำงค์ทั้งพยำงค์ เช่น นนท์บุรี (น. ๑๖๒)

ค�ำที่ยกตัวอย่ำงมำนี้หลำยค�ำพบในจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดีด้วย บำงค�ำจินดามณีฯ ไม่ใช้

ทัณฑฆำต เช่น ภูมิ  บุตร  ฉัตร  นิมิต  เพชรบุรี  นนทบุรี  แต่บำงค�ำก็ใช้ทัณฑฆำต เช่น ธำตุ์  สรุปว่ำกำร

ใช้ทณัฑฆำตเปลีย่นแปลงไปตำมยคุสมยั กำรใช้ทัณฑฆำตกลำงพยำงค์น่ำจะเพ่ิงมใีนสมยัรัตนโกสินทร์นีเ้อง 

เช่น ค�ำว่ำ สำส์น ในชือ่หนงัสอืสาส์นสมเดจ็ ค�ำถำมทีว่่ำคนไทยเคยนยิมใช้ทณัฑฆำตกลำงค�ำหรือกล่ำวให้

ชัดเจนว่ำ กลำงพยำงค์หรือไม่ ตอบได้ว่ำ เคย ถ้ำย้อนไปเพียงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

๕. เครื่องหมายที่ใช้เขียนบนตัวสะกดของค�าบาลีและสันสกฤตคือทัณฑฆาตหรือวัญฌการ
พระยำอุปกิตศิลปสำรเขียนถึงทัณฑฆำตไว้ในหนังสือหลักภาษาไทย หน้ำ 8-๙ ว่ำ 

  เรยีก ทณัฑฆำต ส�ำหรับเขยีนข้ำงบน เพือ่ให้รูว่้ำเป็นตวักำรนัต์ ไม่ต้อง

อ่ำน เช่น  ‘ฤทธิ์’ ตัว ธิ ไม่ต้องอ่ำน ส�ำหรับค�ำภำษำไทยนี้อย่ำงหนึ่ง ส�ำหรับ 

ค�ำบำลีและสันสกฤต เพื่อให้รู้ว่ำเป็นตัวสะกด เช่น ‘สิน์ธู’ ตัว น เป็นตัวสะกด

นี้อย่ำงหนึ่ง

ในหนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ  หลักเกณฑ ์

การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนค�าย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หน้ำ ๕๑ ก็มีข้อควำมว่ำ 

  8. ทัณฑฆำต ชื่อเครื่องหมำยรูปดังนี้   

   มีหลักเกณฑ์กำรใช้ดังต่อไปนี้ 

   ๑. สมัยก่อนใช้เขียนในภำษำบำลีเพื่อบอกให้รู้ว่ำเป็นตัวสะกด

   ตัวอย่ำง 

   (๑) พุท์โธ  อันว่ำพระพุทธเจ้ำ 

   (๒)  ภวัน์ตำ  อันว่ำท่ำนทั้งหลำย

   (๓)  ภิก์ขโว  อันว่ำภิกษุทั้งหลำย 



๒๙นววรรณ  พนัธุเมธา

วารสารราชบัณฑิตยสภา
ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๘

อย่ำงไรก็ดี ในหนังสือพระด�ารัสสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ปรารภ

แบบอักษรไทยที่ใช้ส�าหรับบาลี หน้ำ ๑-๒ มีข้อควำมว่ำ 

 ...เมื่อรัชกำลที่ ๔ ตอนปลำย ภำยหลัง พ.ศ. ๒๔๐8 พระบำทสมเด็จ 

พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัทรงตัง้แบบอกัษรไทยส�ำหรบัใช้ในบำลขีึน้ใหม่ เพ่ือใช้แทน

อักษรอริยกะที่ทรงประดิษฐไว้เมื่อครั้งยังทรงผนวชฯ พยัญชนะไม่มีสระ อะ อิง 

ใช้เครื่องหมำยดังนี้   บนพยัญชนะ เช่น อนุต์ตโร เรียกว่ำ วัญฌกำร แปลว่ำ 

ไม้หมัน หรือไม้สะกด ฯ

ข้อควำมข้ำงต้นท�ำให้เกิดข้อสงสัยว่ำ เคร่ืองหมำยท่ีใช้เขียนบนตัวสะกดในค�ำภำษำบำลีและ

สันสกฤตเรียกว่ำ ทัณฑฆำต หรือ วัญฌกำร

ข้อสงสัยนี้จะหมดไป หำกอ่ำนหนังสือภาษาไทยของพระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย  อำจำรยำงกูร) 

มีบทกลอนในหนังสือดังกล่ำว หน้ำ ๗๖๙-๗๗๐ ว่ำ 

  แบบบุรำณท่ำนเรียกทัณฑฆำฏ  ของนักปรำชต้นบัญญัติท่ำนจัดสรร

  ส�ำหรับฆ่ำอักษรส่อส�ำคัญ  สังเกตกันว่ำไม่อ่ำนนำน ๆ มี

  หนึ่งสมเด็จวัดรำชประดิฐ  ท่ำนได้คิดชื่อใหม่ของไม้นี่

  ให้ถูกต้องตำมมคธบทบำฬี  โดยวำทีท่ำนเรียกวัญชะกำร

  แปลว่ำท�ำตัวหนังสือให้เป็นหมัน  ให้รู้กับว่ำตัวนี้ไม่ต้องอ่ำน

  แต่ท่ำนใช้ไว้ประจ�ำค�ำใบลำน  ไม่สำธำรณ์ทั่วมำภำษำไทย

ค�ำว่ำ วัญชะกำร ในบทกลอนข้ำงต้นน่ำจะเป็นค�ำเดียวกับค�ำว่ำ วัญฌกำร ในหนังสือ พระด�ารัส

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ แต่เดิมมำเคร่ืองหมำยที่ใช้เขียนบนตัวสะกดของค�ำบำลีและสันสกฤต 

เพื่อฆ่ำเสียงไม่ให้มีสระ อะ ก�ำกับ เรียกว่ำ ทัณฑฆำต แต่ต่อมำเรียกว่ำ วัญฌกำร ซึ่งเขียนเป็น วัญชะกำร 

ก็มี

เครื่องหมำยวัญฌกำรนี้ ต่อมำได้เลิกใช้ไป ใช้เครื่องหมำยพินทุแทน ผู้ทรงริเริ่มให้ใช้เครื่องหมำย

พินทุ คือ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส และปีท่ีเร่ิมใช้เคร่ืองหมำยพินทุน่ำจะ

เป็นพุทธศักรำช ๒๔๖๑ ท้ังน้ีเพรำะมีพระด�ำรัสปรำรภแบบอักษรไทยที่ใช้ส�ำหรับบำลีในปีนั้น ตอนท้ำย 

พระด�ำรัสมีข้อควำมเกี่ยวกับกำรพิมพ์แบบเรียนพระปริยัติธรรมส�ำหรับใช้สอนที่มหำมกุฏรำชวิทยำลัยว่ำ 

ทรงพบควำมไม่สะดวกต่ำง ๆ ในกำรใช้อักษรตำมแบบเดิม มีทำงแก้ทำงหนึ่งคือ
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 ...ใช้จุดบอดข้ำงล่ำงอักษรเป็นเครื่องหมำยพยัญชนะไม่ได้อิงสระ... 

เลิกใช้ไม้วัญฌกำร  ไม้ยำมกำร  แลไม้ผัดเสียฯ ...แบบนี้ต่อไปจักเรียกว่ำ 

แบบพินทุฯ ตำมแบบนี้อักษรแลดูเกลี้ยงเกลำ ไม่รกตำ ทั้งไม่ต้องแก้มำก... 

จึงตกลงว่ำจักใช้แบบพินทุในหนังสือหลักสูตรแห่งกำรเรียนพระปริยัติธรรม 

ต่อไปฯ 

ค�ำถำมต่ำง ๆ เกี่ยวกับทัณฑฆำตดังกล่ำวมำสะท้อนควำมจริงท่ีว่ำ ทัณฑฆำตเป็นเคร่ืองหมำย 

ที่วิวัฒนำมำยำวนำน ชื่อเครื่องหมำยและหลักเกณฑ์กำรใช้อำจเปลี่ยนแปลงไปได้ตำมยุคสมัย
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  This paper aims to studay the usage of a cancellation mark called thanthakhâat  

and answer some questions. A controversial question is whether or not the thanthakhâat  

could be placed above the final consonant of the firsr component of samàas words  

indicating that the sound of that consonant is not released. The answer is that the rule 

forbidding such use of the thanthakhâat might have been set up about 2461 B.E. Before 

that time, the thanthakhâat had been used against this rule in many samàas words. Besides 

the controversial question, there are other questions on the thanthakhâat answered in the 

paper, i.e., why some people call the thanthakhâat kaaran, from where the thanthakhâat 

originated, whether the use of a thanthakhâat above a word’s nonfinal letter was popular 

or not, and whether the mark once placed over the final consonant of a Pali and Sanskrit 

words was called thanthakhâat or wanchakaan.

 Keywords: thanthakhâat, kaaran, wanchakaan.
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เรื่องของนัสเร็ดดิน โฮจ้า*

มาลิทัต  พรหมทัตตเวที
ภาคีสมาชิก ส�านักศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสภา

นัสเร็ดดิน โฮจ้า (Nassreddin Hodja) เป็นช่ือท่ีปรากฏในต�านานของตะวันออกกลางและ 

เอเชียกลาง โดยเฉพาะของตุรกีในฐานะคนโง่ที่ฉลาด (wise fool/clever simpleton) หรือคนที่ชอบเล่น 

ตลกพิเรนทร์ (prankster) ท�านองเดียวกับศรีธนญชัยของไทย โฮจ้าเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาด เต็มไปด้วย 

ไหวพริบและอารมณ์ขัน เขามีค�าตอบให้ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ  ในยุคของเขาเกือบทุกอย่าง ทั้งยัง

เสียดสีรัฐ ศาสนา วัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยไม่ไว้หน้าใครไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาสามัญหรือ

สถาบันต่าง ๆ  ในตุรกี  เรื่องเล่าของเขาแพร่หลายไปทั่วโลกแม้ว่าบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องที่โฮจ้าเล่าเอง 

*  บรรยายในการประชุมส�านักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

บทคัดย่อ
  ชื่อของนัสเร็ดดิน โฮจ้า ปรากฏในต�านานของตะวันออกกลางและเอเชียกลาง โดยเฉพาะ

ตุรกีในฐานะคนฉลาดที่มักเล่นตลกพิเรนทร์  คล้ายกับศรีธนญชัยของไทย โดยอาชีพเขาเป็นอิหม่ามและ

อาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย เมื่อเสียชีวิตลงร่างของโฮจ้าถูกฝังอยู่ที่เมือง Aksehir ในประเทศตุรกี เรื่อง

ของโฮจ้ามีเน้ือหาหลายหลาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั่วไป รวม

ถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวตุรกีด้วย บางเรื่องแสดงสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว และ

ระหว่างเพือ่นบ้านกบัชมุชน โฮจ้ามกัใช้การเสยีดสปีระชดประชันเพือ่ให้ข้อคดิและคตสิอนใจทีม่ปีระโยชน์ 

แม้จะไม่ระบุอย่างโจ่งแจ้งเหมือนในนิทานอิสป ที่ส�าคัญคือไหวพริบและอารมณ์ขันซึ่งท�าให้เรื่องของ 

โฮจ้ามีลกัษณะเป็นสากลและแพร่หลายไปทัว่โลกโดยทางมขุปาฐะ เนือ่งจากโฮจ้าเป็นท่ีรูจ้กัในระดบัโลก 

จึงมีการจัดงาน Nassreddin Hodja Festival ในเมือง Askehir เป็นประจ�าทุกปีระหว่างวันที่ 

๖-๗ กรกฎาคม

	 ค�ำส�ำคัญ	: นัสเร็ดดิน โฮจ้า ตลกพิเรนทร์ นิทานอิสป มุขปาฐะ
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แต่เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยจากอารมณ์ขันของชาวตุรกีและชาติต่าง ๆ  ในโลก จึงอาจพูดได้ว่าโฮจ้าและ

เร่ืองของเขาถูกสร้างข้ึนโดยชนพื้นถิ่นในแถบอนาโตเลียในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑3 และยังคงถ่ายทอดกัน 

ต่อมาถึงปัจจุบันจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวตุรกีไปแล้ว

ชื่อ Nassreddin ซึ่งแปลว่า “ชัยชนะแห่งศรัทธา” เขียนได้หลายแบบ ได้แก่ Nasreddin, 

Nasrettin, Nasrudin, Nasr-id-deen, Nasr-eddin, Nasi-rudin, Nasr-ud-Din, Nasr-Eddin, และ 

Nasr-Ed-Dine ส่วน Hodja ไม่ใช่นามสกุลแต่เป็นค�าน�าหน้าซึ่งหมายถึงครูหรือผู้คงแก่เรียน อาจเขียน 

เป็น Hodscha, Hoca, Chotza, Khodja และ Khoja ตามแต่ภาษาของแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น 

ที่เรื่องของโฮจ้าแพร่หลายไปถึง  แต่โดยทั่วไปผู้คนมักเรียกเขาว่า the Hodja เพื่อเป็นการยกย่อง 

ไม่ว่าโฮจ้าจะเป็นบุคคลทีม่ตีวัตนจรงิหรอืเป็นเพียงต�านานกเ็ป็นทีเ่ชือ่กนัว่าเขาเกดิเมือ่ ค.ศ. ๑๒๐๘ 

ที่หมู่บ้าน Horto ใกล้กับเมือง Sivrihisa ซึ่งอยู่ที่อนาโตเลียตะวันตกในประเทศตุรกี บิดาของเขาเป็น

อิหม่ามของหมู่บ้านและตัวโฮจ้าเองก็ท�าหน้าที่นั้นด้วยก่อนจะย้ายไปอยู่ที่เมือง Aksehir ซึ่งอยู่ใน Konya 

เมื่อ ค.ศ. ๑๒3๗  เพื่อเป็นนักบวช Dervish๑ และศิษย์ของ mystic หรือผู้ที่สื่อสารกับพระเจ้าโดยผ่าน 

การเข้าฌานที่มีชื่อเสียง ๒ ท่านคือ Seyid Mahmud Hayrani กับ Seyid Haci Ibrahim  โดยท�าหน้าที่  

Kadi หรือผู้พิพากษาอิสลามเป็นครั้งคราวและเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย โฮจ้าถึงแก่กรรมเมื่อ 

ค.ศ. ๑๒๘4 และถูกฝังอยู่ที่เมือง Aksehir ซึ่งยังมีผู้คนไปคารวะที่ฝังศพของเขาจนทุกวันนี้  นักเขียนและ

ศิลปินตุรกีใช้ตัวละครจากเรื่องของโฮจ้าในการสร้างผลงานละคร ดนตรี ภาพยนตร์ การ์ตูน และภาพวาด 

ซึ่งท�าให้โฮจ้ายังอยู่ในความทรงจ�าของคนปัจจุบัน เนื่องจากโฮจ้าเป็นที่รู้จักในระดับโลกจึงมีการจัดงาน 

International Nassreddin Hodja Festival ที่เมือง Aksehir ทุกปีระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม

เรือ่งของโฮจ้ามเีนือ้หาหลากหลาย  เกีย่วกบัชีวติในสงัคม  ความแตกต่างระหว่างชนชัน้ปกครองกบั

คนสามัญ  ความอดอยาก  ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน  คนกับวัตถุ  คนกับสัตว์   มีโฮจ้าเป็นสัญลักษณ์

ในเร่ืองเหล่านีซ้ึง่ได้แพร่ทางมขุปาฐะไปสูด่นิแดนภายใต้การปกครองของจกัรวรรด์ิออ็ตโตมานและดินแดน

ที่ใช้ภาษาตุรกีเป็นภาษาพูด  ปัจจุบันมีการเล่าเรื่องของโฮจ้าเป็นวงกว้างจากเติร์กเมนิสถานตะวันออกไป

ถึงฮังการี และจากไซบีเรียตอนใต้ไปถึงแอฟริกาเหนือ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างเรื่องของโฮจ้า

๑ Dervish: นักบวชในศาสนาอิสลามที่เต้นร�าหมุนเป็นวงกลมเพื่อแสดงความศรัทธา
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๑. กินเสียสิ เสื้อขนสัตว์ของข้า
โฮจ้าได้รับเชิญไปงานเลี้ยงอาหารโดยใส่เสื้อผ้าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันไป ไม่มีใครสนใจเขาเลย 

โฮจ้างงมาก เขารีบกลับบ้านไปเปลี่ยนใส่เสื้อคลุมขนสัตว์หรูหราแล้วกลับไปที่งานเลี้ยง คราวนี้มีคนมารับ

เขาทีท่างเข้าและพาไปนัง่ทีดี่ทีส่ดุ เม่ือมผีูน้�าซปุมาเสร์ิฟโฮจ้าจุม่ปกเสือ้ลงไปในซปุพร้อมพดูว่า “กนิซุปนีซ่ ี

กินเสียสิ เสื้อขนสัตว์ของข้า”  

ผูค้นพากนัประหลาดใจและถามโฮจ้าว่าท�าเช่นนีท้�าไม โฮจ้าตอบว่า “เสือ้ขนสตัว์ได้รบัการต้อนรบั

อย่างดีที่สุด  ดังนั้นจึงสมควรได้กิน”

...เร่ืองนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนท่ัวไปมักมองและตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก และโฮจ้าก็ให ้

บทเรียนแก่พวกเขาด้วยการเสียดสี

๒. นกไนติงเกลมือใหม่
โฮจ้าเข้าไปในสวนผลไม้และปีนต้นแอพพริค็อต ขณะที่เขาก�าลังสวาปามลูกแอพพริค็อตอยู่ 

เจ้าของสวนก็วิ่งเข้ามา

“นี่แกขึ้นไปท�าอะไรบนนั้น”

“ข้าเป็นนกไนติงเกลไงล่ะ” โฮจ้าอธิบาย “ข้าก�าลังร้องเสียงรัวอยู่”

เจ้าของสวนท้าว่า “งั้นก็ลองร้องเสียงรัวให้ข้าฟังหน่อย”

เมื่อพยายามร้องให้เหมือนนกไนติงเกล  เสียงที่โฮจ้าเปล่งออกมาแสนจะทุเรศ

เจ้าของสวนตกตะลึง “นี่มันเสียงนกไนติงเกลประเทศไหนกันเล่า”

โฮจ้าตอบว่า “นกไนติงเกลมือใหม่ก็ร้องอย่างนี้แหละ”

...นอกจากอารมณ์ขันแล้ว เรายังเห็นความเจ้าเล่ห์แบบศรีธนญชัยของโฮจ้าท่ีเมื่อจนตรอก 

แล้วก็แก้ตัวแบบน�้าขุ่น ๆ  หน้าตาเฉย

๓. โรยแป้งบนราวตากผ้า
เพื่อนบ้านมาหาโฮจ้าเพื่อขอยืมราวตากผ้า  โฮจ้าเดินเข้าบ้านไปและกลับออกมาอีกครั้ง

“เสียใจนะ  มีใครเกิดเอาแป้งไปโรยบนราวตากผ้าแล้วละ”

“เป็นไปได้ยังไง  โฮจ้า” เพื่อนบ้านพูด “ใครจะบ้าเอาแป้งไปโรยบนราวตากผ้ากัน”

“ก็เมื่อคนเขาไม่อยากให้ยืมของไงล่ะ”

...ผู้อ่านอาจคิดว่าโฮจ้าเป็นคนใจจืดใจด�า แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเพื่อนบ้านคนนี้อาจเคยยืมของ 

เป็นประจ�าจนโฮจ้าระอา  อีกอย่าง ราวตากผ้าก็เป็นสิ่งที่น่าจะมีใช้กันทุกบ้านไม่น่าต้องยืมกัน
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๔. ขอตายด้วยคน
ในปีหน่ึงเดือนถือศีลอดเกิดตรงกับกลางฤดูร้อนที่ร้อนจัดมาก เศรษฐีผู ้หนึ่งเชิญโฮจ้าไปกิน 

อาหารเช้าที่บ้าน ธรรมดาจะต้องเสิร์ฟซุปก่อน แต่เนื่องจากอากาศร้อนมากจึงเสิร์ฟผลไม้ลอยแก้ว 

แช่เยน็ เจ้าภาพซึง่ชอบแกล้งคนวางช้อนชาคนัเลก็ ๆ  ข้างหน้าแขกทกุคน  ส่วนตัวเองมกีระบวยขนาดใหญ่ 

อยู่ในมือ ทุกครั้งที่ตักผลไม้เข้าปากเขาก็จะเปล่งเสียงว่า “เฮ้อ มันอร่อยจนข้าอยากตายจัง”

โฮจ้ามองการกระท�าของเศรษฐีครั้งแล้วครั้งเล่า  ในที่สุดเขาก็อดรนทนไม่ไหว

“ท่านขอรับ  ช่วยเวียนกระบวยมาทางพวกข้าบ้างได้ไหมขอรับ  พวกข้าขอตายด้วยคน”

...ในเรื่องนี้จะเห็นธรรมเนียมของมุสลิมที่คนมีฐานะจะเลี้ยงอาหารคนยากจนในงานฉลอง แต่

ก็สะท้อนให้เห็นอีกด้วยว่าคนรวยมักเอาเปรียบคนจน โฮจ้าไม่อยู่ในฐานะที่จะไปต่อว่าเศรษฐีได้แต่ก็ใช้ 

ค�าพูดที่สุภาพประชดประชันพฤติกรรมของเศรษฐีให้รู้ตัวว่าท�าไม่ถูก

๕. ต�าราปรุงอยู่ที่ข้า
โฮจ้าซื้อตับชิ้นงามมาจากร้านขายเนื้อ ระหว่างกลับบ้านเขาเจอเพ่ือนคนหนึ่งซ่ึงบอกวิธีท�าสตูว์

ตับให้

“ข้าต้องลืมแน่ ๆ  เลย  ช่วยจดใส่กระดาษให้หน่อยซี”  เพื่อนก็จดให้อย่างดี

ขณะที่โฮจ้าก�าลังเดินกลับบ้าน มือหนึ่งถือตับ อีกมือหนึ่งถือกระดาษจดต�าราปรุง ทันใดน้ัน 

เหยี่ยวตัวหนึ่งบินโฉบลงมาคาบตับไป โฮจ้าวิ่งไล่เหยี่ยวแต่ไม่ทัน เมื่อเห็นว่าเขาจับเหยี่ยวไม่ได้แน่ โฮจ้า 

จึงชูกระดาษจดต�าราขึ้นสูงและตะโกนว่า

“แกได้ตับไปก็เท่านั้นแหละ  ต�าราปรุงอยู่ที่ข้าโว้ย”

...เรื่องนี้เข้าท�านองสุนัขจิ้งจอกกับองุ่นเปรี้ยวในนิทานอิสป

๖. ไม่มีทางปิดปากคนได้สนิทเหมือนปิดถุงย่าม
โฮจ้าก�าลังเดินทางไปหมู่บ้านโดยให้ลูกชายขี่ลา ส่วนตัวเองเดิน  คนที่ผ่านมาเห็นก็ร้องว่า

“ตาเฒ่าที่น่าสงสารต้องเดินในเมื่อเจ้าหนุ่มนั่นขี่ลา น่าอายจริง  ๆ  อะไรกันนี่?” 

เมื่อได้ยินเช่นน้ันโฮจ้าจึงให้ลูกชายลงจากลาแล้วตัวเองก็ขึ้นไปขี่ลา พอไปได้อีกหน่อยชาวบ้าน

ที่นั่งอยู่ข้างทางก็ทักอีกว่า “ดูไอ้คนตัวใหญ่ซี หน้าไม่อาย ตัวเองขี่ลาแล้วปล่อยให้เจ้าหนูที่น่าสงสารเดิน 

คนสมัยนี้ช่างไม่มีน�้าใจเอาเสียเลย”
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คราวน้ีโฮจ้าเลยให้ลกูชายขึน้มาขีล่าด้วยกนั  เมือ่ลาเดนิอย่างกะปลกกะเปลีย้ต่อไป ชาวบ้านกเ็ริม่
ซุบซิบกันว่า  “พระเจ้าช่วย!  ผู้ชายตัวโต ๆ  สองคนขี่ลาที่น่าสงสาร  ใจร้ายจัง  ลานี่ก็ผอมเหลือแต่กระดูก   
เดี๋ยวคงได้หลังหักหรอก” 

โฮจ้าได้ยนิดังนัน้กล็งจากลาพร้อมกบัลกูชายแล้วเดนิตามหลงัลาไปท้ังสองคน เมือ่ใกล้จะถงึหมูบ้่าน
ชาวบ้านตามถนนกห็วัเราะเยาะ “ดไูอ้โง่คูน่ีซ้ ีให้ลาเดินหน้าแล้วตัวเองเดินตาม  ช่างไม่มีสมองเอาเสยีเลย”

เมื่อโฮจ้าได้ยินค�าวิจารณ์ล่าสุดจึงพูดกับลูกชายว่า
“ได้ยินที่พวกมันพูดกันไหม? ทางที่ดีที่สุดคือท�าตามวิธีการของเรา ไม่ว่าเราจะท�าแบบไหน 

ก็ไม่ท�าให้ทุกคนพอใจได้ เราไม่สามารถปิดปากคนได้สนิทเหมือนปิดถุงย่ามหรอก”
...เรื่องนี้ผู ้ที่เคยอ่านนิทานอิสปคงคุ้นเคยดี ส่วนใหญ่นิทานอิสปจะมีตัวละครเป็นสัตว์และ 

มีการสอนศีลธรรมตอนท้ายเรื่องอย่างชัดเจนด้วยค�าพูดว่า  “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า...” ซึ่งธรรมดาแล้ว
ในเรื่องของโฮจ้าจะไม่ค่อยมีการสั่งสอนตรง  ๆ  ถ้านิทานอิสปมีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๗ ก็เป็นไปได ้
ที่จะแพร่หลายเข้ามาในตุรกีผ่านการเดินทางติดต่อค้าขายและโฮจ้าน�ามาดัดแปลง 

๗. ขโมยไม่ได้ท�าผิดเลยใช่ไหม?
ลาของโฮจ้าถูกขโมยไป  เพื่อนบ้านจึงเข้ามาถามไถ่  คนหนึ่งถามว่า “โฮจ้า  ท�าไมแกไม่หาประตู

ใหม่ที่แข็งแรงมาเปลี่ยนประตูผุ ๆ  นี่เสียก่อนเล่า” อีกคนตั้งข้อสังเกตว่า “ดูนี่ซี แกลืมลั่นดานประตูน่ะ”
อีกคนต�าหนิว่า “ผู้ร้ายมันเข้าไปในโรงนาเอาลาออกไปแล้วแกก็ยังนอนหลับอยู่ได้นะนี่ โฮจ้า 

ท�าไมแกถึงหลับเป็นตายไม่ตื่นขึ้นมาเลยเชียวรึ?” สรุปแล้ว  ทุกคนรุมต่อว่าโฮจ้าจนเขาเหลืออด
“ฟังนี่นะพวกแก ยุติธรรมหน่อยได้ไหม? จะให้ข้าเป็นคนผิดคนเดียวหรือ? แล้วไอ้หัวขโมย 

นั่นล่ะ  มันไม่ได้ท�าผิดเลยใช่ไหม?
...คนเรามักชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นและต�าหนิติเตียนเขาโดยยังไม่ทันรู้ข้อเท็จจริง

๘.  ใครก็ตามที่มีลูกปัดสีฟ้า
โฮจ้ามีภรรยา ๒ คน ทั้งสองมักถามเขาบ่อย ๆ  ว่า “แกรักเมียคนไหนมากกว่ากัน?” เมื่อโฮจ้า 

อยู่ตามล�าพังกับภรรยาคนใดคนหนึ่งเขาให้ลูกปัดสีฟ้ากับนาง และสั่งว่าห้ามอวดหรือพูดถึงลูกปัดกับ 
ภรรยาอีกคนหรือใครก็ตาม

อยู่มาวันหนึ่งภรรยาทั้งสองถามเรื่องเดิมอีก “แกรักเมียคนไหนมากกว่ากัน?”   
โฮจ้าตอบว่า “คนที่มีลูกปัดสีฟ้าคือคนที่ได้หัวใจของข้าไป”
...เป็นค�าตอบท่ีชาญฉลาดแสดงให้เห็นไหวพรบิของโฮจ้าว่าสามารถจดัการชวีติครอบครวัได้อย่างด ี

ท�าให้ภรรยาทั้งสองไม่อิจฉาริษยาหรือทะเลาะกัน 
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๙. ความยุติธรรม
ชายคนหนึ่งตบหน้าโฮจ้าอย่างแรงหนึ่งครั้ง แล้วขอโทษว่า “อภัยให้ข้าด้วยเถิด ข้าเข้าใจผิด 

นึกว่าเจ้าเป็นเพื่อนข้า” แต่โฮจ้าไม่ยอมให้อภัยและน�าชายคนนั้นไปขึ้นศาล ผู้พิพากษาซ่ึงรู้จักกับจ�าเลย 

เป็นอย่างดีได้ตัดสินคดีสถานเบาที่สุด

“จ�าเลยตบหน้าโจทย์ต้องเสียค่าปรับหนึ่งเหรียญ ถ้าจ�าเลยมีเงินก็จ่ายให้โจทย์เดี๋ยวนี้ ถ้าไม่มี 

ก็กลับบ้านไปเอาเงินมาที่นี่”

ชายผู้นั้นจึงกลับบ้านไป  โฮจ้ารอเป็นเวลานานแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะกลับมา  โฮจ้าจึงลุกขึ้นตบ

ผู้พิพากษาสุดแรงเกิดและเดินจากไปพร้อมกับพูดว่า

“ไว้จ�าเลยเอาเงินหนึ่งเหรียญมาเมื่อไหร่ท่านค่อยรับค่าปรับที่ข้าตบท่านจากเขาก็แล้วกัน”

...เม่ือผู้พิพากษาซึ่งมีหน้าที่ตัดสินคดีความโดยยุติธรรมกลับเห็นแก่พวกพ้อง โฮจ้าจึงจัดการ 

ให้ตนเองได้รับความยุติธรรมอย่างสาสม  อารมณ์ขันในเรื่องนี้เป็น dark humor  หรือตลกร้าย

๑๐. ใครก็ตามที่จ่ายเงินจะได้เป่านกหวีด
โฮจ้าก�าลังไปตลาดเมื่อเด็กกลุ่มหนึ่งเข้ามาห้อมล้อมเขาพลางตะโกนว่า “เอานกหวีดมาให้เรา 

ซื้อนกหวีดมาให้เราด้วย”  แต่มีเด็กเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ให้เงินค่านกหวีดกับโฮจ้า

ตอนเย็นโฮจ้ากลับมาและยื่นนกหวีดให้เด็กชายท่ีให้เงินเขา เมื่อเด็กคนอื่นถามว่า “แล้วนกหวีด

ของพวกเราล่ะ?”  โฮจ้าก็ตอบว่า  “เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ  ใครก็ตามที่จ่ายเงินจะได้เป่านกหวีด” 

...ความเป็นจริงของชีวิตคือ ไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่า ๆ  อยากได้อะไรก็ต้องลงทุนลงแรง  ไม่ใช่หวัง

จับเสือมือเปล่าแบบเด็กที่ไม่ได้จ่ายเงินให้โฮจ้า

๑๑. ขอเชิญไปงานสวดศพ
ณ ที่ชุมนุมแห่งหนึ่ง โฮจ้าก�าลังสาธยายเรื่องความโหดร้ายของทาร์เมอร์เลน (Tamerlane)๒

ในขณะที่ทาเมอร์เลนเองแฝงตัวอยู่ตรงนั้นโดยไม่มีใครจ�าได้  เมื่อได้ยินค�าประณามของโฮจ้า  ทาเมอร์เลน

๒ ทาเมอร์เลน : หรือ Timur (๑33๖-๑4๐๕) คือสุลต่านชาวตาดเชื้อสายตุรกีผู้พิชิตเอเชียกลางในยุคกลาง  เป็นผู้ฟื้นฟูจักรวรรดิมองโกล

ของเจงกสิข่าน  ความโหดร้ายในการปฏิบตัต่ิอศัตรขูองทาเมอร์เลนเป็นทีเ่ล่าลอืกนัไปท่ัว  ไม่มหีลกัฐานยนืยนัว่าโฮจ้ากบัทาเมอร์เลนมชีวีติ

อยู่ในสมัยเดียวกัน  จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่โฮจ้าจะเป็นข้ารับใช้ทาเมอร์เลนตามที่ปรากฏในเรื่องของโฮจ้าหลายเรื่อง  อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

เร่ืองของโฮจ้าพัฒนาขึ้นมาในช่วงที่ชาวเติร์กตกอยู่ภายใต้การปกครองอันเข้มงวดของทาเมอร์เลน จึงเป็นธรรมดาที่สุลต่านองค์นี้จะมีชื่อ 

ปรากฏในเรื่องของโฮจ้า
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จึงถามว่า “น่ีเจ้าไม่พูดเกินจริงไปหน่อยหรือ” และเสริมว่า “เท่าที่ข้ารู้ ชายคนที่เจ้าก�าลังพูดถึงก็ไม่ได้ 
เลวร้ายอะไรนักนี่”

โฮจ้าเริ่มกังขา “ท่านมาจากไหนกันเล่า”
“จากทรานโซซิอานา (Transoxiana)”3

ถึงตอนนี้โฮจ้าชักใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว  “ท่านจะกรุณาบอกได้ไหมว่าท่านชื่ออะไร”
“ทาเมอร์เลน”
ขาของโฮจ้าเริ่มสั่น   เขาถามต่อว่า “แล้วมีค�าน�าหน้าชื่อท่านด้วยหรือเปล่า”
“แน่นอน  สุลต่านทาเมอร์เลนไงล่ะ”
โฮจ้าหันไปทางผู้คนที่ก�าลังชุมนุมอยู่และพูดว่า “ลูกหลานมุสลิมท้ังหลาย ข้าขอเชิญทุกท่าน 

ไปงานสวดศพของข้าด้วย”
...เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ากิตติศัพท์ความโหดเหี้ยมของทาเมอร์เลนมีอิทธิพลต่อชาวตุรกีมาก 

จนท�าให้โฮจ้าท�านายอนาคตของตนเองได้ว่าคงไม่รอดแน่

๑๒. สารวัตรจอมตระหนี่
สารวัตรต�ารวจผู้แสนจะข้ีตืดสั่งให้โฮจ้าไปหาสุนัขเกรฮาวด์ที่ผอมเอวกิ่วมาให้ โฮจ้าไปเจอสุนัข

จรจัดตัวใหญ่เข้าจึงเอาเชือกผูกคอสุนัขน�าไปให้สารวัตร
“เฮ้ย โฮจ้า ข้าสั่งให้แกไปหาหมาเกรฮาวด์ที่ผอมเอวกิ่วมาให้แล้วท�าไมแกเอาหมาต้อนแกะยักษ ์

นี่มาล่ะ แถมยังเป็นหมาพันทางอีกต่างหาก”
โฮจ้าตอบว่า “ไม่ต้องวิตกหรอกท่าน หมายักษ์ตัวนี้อยู่กับท่านแค่เดือนเดียวมันก็จะกลายเป็น 

หมาเกรฮาวด์ที่ผอมเอวกิ่วไปเองละท่าน” 
...ความขี้ตืดของสารวัตรเห็นได้ตั้งแต่สั่งให้โฮจ้าหาสุนัขเอวกิ่วมาให้แล้ว จะได้กินอาหารได้น้อย 

ไม่เปลือง ค�าตอบของโฮจ้ายิ่งตอกย�้าข้อนี้เข้าไปอีก

๑๓. ทิปส�าหรับการให้บริการ
โฮจ้าไปอาบน�้าที่โรงอาบน�้าสาธารณะโดยแต่งกายซอมซ่อ   พนักงานซึ่งดูแลสถานที่ให้บริการเขา

แบบขอไปทีและเอาผ้าเช็ดตัวขาดรุง่ริง่ให้เขาใช้  เมือ่อาบน�า้เสรจ็แล้วโฮจ้าจ่ายทิปไป ๑๐ เหรียญ  พนกังาน

ตกตะลึงกับทิปมากมายนี้   

3 Transoxiana: คือบริเวณที่ปัจจุบันประกอบด้วย อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน และคาซัคสถานตะวันตก
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ต่อมาโฮจ้าไปอาบน�้าที่เดิมอีก  คราวนี้พนักงานบริการเขาราวกับเป็นพระราชา เมื่ออาบน�้าเสร็จ

แล้วโฮจ้าให้ทิปแค่เหรียญเดียวโดยบอกพนักงานที่ยืนงงอยู่ว่า

“คราวทีแ่ล้วข้าให้ทปิพวกเจ้าส�าหรบับรกิารวนันี ้  ส่วนทปิทีใ่ห้วนันีส้�าหรับบริการคราวทีแ่ล้วไง”

...เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวตุรกีที่นิยมไปใช้บริการของโรงอาบน�้าสาธารณะซึ่งเป็น

ที่รู้จักกันในชื่อ Turkish bath มีบ่อน�้าร้อนให้แช่และมีพนักงานอาบน�้าถูตัวนวดน�้ามันให้ โรงอาบน�้า 

ซึ่งมีการแบ่งเป็นสัดส่วนส�าหรับคนอาชีพต่าง ๆ  เป็นท่ีที่ผู้คนจะไปพบปะพูดคุยกันเหมือนกับร้านกาแฟ 

ในเมืองไทย ในสมัยของโฮจ้าตามบ้านท่ัวไปคงยังไม่มีห้องน�้า โรงอาบน�้าก็น่าจะส�าหรับผู้ชายโดยเฉพาะ   

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โฮจ้าเสียดสีการตัดสินคนจากเครื่องแต่งกาย

๑๔. ข้าไม่ได้ซื้อกางเกง
โฮจ้าไปที่ร้านเพื่อซื้อกางเกงขาพอง เมื่อเลือกตัวที่ชอบได้แล้วก็ต่อรองราคากับคนขายจนเป็น 

ที่ตกลง พอดีโฮจ้าหันไปเห็นเสื้อคลุมที่ราคาเท่ากัน  เกิดถูกใจจึงพูดว่า

“ถ้างั้นข้าไม่ซื้อกางเกงขาพองแล้วละ  ขายเสื้อคลุมให้ข้าแทนแล้วกัน”

คนขายห่อเสื้อคลุมแล้วส่งให้โฮจ้าซึ่งรับห่อไปแล้วเดินออกจากร้าน

“เดี๋ยวก่อนซี  แกยังไม่ได้จ่ายค่าเสื้อคลุมเลย”

“หมายความว่ายังไง  ก็ข้าไม่ได้คืนกางเกงให้แทนหรือ?”

คนขายแย้งว่า “แต่แกก็ไม่ได้จ่ายค่ากางเกงเหมือนกัน”

“ให้ตายซี! ในเมื่อข้าไม่ได้ซื้อกางเกง  แล้วท�าไมข้าถึงจะต้องจ่ายค่ากางเกงด้วยล่ะ”

...โฮจ้าแสดงความฉลาดแกมโกงให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องนี้

๑๕. ขอเพียงแค่แกไม่เปิดหน้าให้ข้าเห็น
โฮจ้าแต่งงานโดยไม่รู้จักเจ้าสาวมาก่อน  ตามธรรมเนียมในสมัยนั้นเขาจะได้เห็นหน้าเจ้าสาวเป็น

ครั้งแรกในคืนวันแต่งงานเท่านั้น ปรากฏว่าเธอหน้าตาอัปลักษณ์มาก

วันรุ่งขึ้นเมื่อไปข้างนอกด้วยกัน ภรรยาถามโฮจ้าว่า “ท่านบอกซิว่าจะให้ข้าเปิดหรือไม่เปิดหน้า

ให้ใครเห็นบ้าง”

โฮจ้าพดูขึน้ว่า “แกอยากจะเปิดหน้าให้ใครเหน็กเ็ชญิ ขอเพยีงแค่แกไม่เปิดหน้าให้ข้าเหน็กแ็ล้วกนั”

...ในประเทศที่บังคับใช้กฎหมายอิสลามอย่างเคร่งครัด ผู้หญิงจะต้องแต่งกายโดยปกปิดร่างกาย 

ให้มดิชิดอย่างเช่นในซาอดุอีาระเบยีต้องแต่งชดุด�าคลมุทัง้ตวั เว้นแต่ช่วงตาเท่านัน้ ไม่ให้ผูช้ายยกเว้นคนใน

ครอบครัวเห็นหน้า ในอิหร่านตั้งแต่สมัยอยาโตเลาะโคไมนีมา ผู้หญิงต้องมีผ้าคลุมศีรษะท่ีเรียกว่าฮิญาป  
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แม้แต่ชาวต่างชาติก็ต้องคลุมศีรษะและไม่ใส่เสื้อแขนสั้น เรื่องนี้แสดงให้เห็นประเพณีการแต่งกายของ 

ผู้หญิงตุรกีสมัยก่อน  ซึ่งในปัจจุบันไม่เคร่งครัดนักเพราะได้รับอิทธิพลจากยุโรปเนื่องจากตุรกีเป็นประเทศ

ที่อยู่ ๒ ทวีป

๑๖. อยากท�าอะไรก็เชิญตามสบาย
โฮจ้าก�าลังเดินอยู่ในสุสานเมื่อเหลือบไปเห็นสุนัขขนาดใหญ่ตัวหนึ่งก�าลังปัสสาวะรดหลุมฝังศพ  

เขาจึงตะโกนว่า “ไปให้พ้น” และแกว่งตะบองเพือ่ขู่ไล่สนุขั แต่เมือ่สนุขัค�ารามใส่พร้อมทัง้แยกเขีย้วคมกริบ

โฮจ้าก็เปลี่ยนท่าที

“ที่จริงแกก็เป็นหมาน่ารักนะ  เอาเลย  อยากท�าอะไรก็เชิญตามสบาย”

...เรือ่งนีม้ตีวัละครทีเ่ป็นสัตว์  และแสดงให้เหน็ด้วยว่าโฮจ้ารูจ้กัปรบัทท่ีาเมือ่ตกอยูใ่นสถานการณ์

ที่ตนเองตกเป็นรองเพื่อเอาตัวรอด

๑๗. ให้คนที่รู้บอกคนที่ไม่รู้
โฮจ้าขึ้นธรรมาสน์และถามผู้ที่ชุมนุมอยู่ในมัสยิดว่า

“พวกท่านรู้ไหมว่าข้าก�าลังจะพูดเรื่องอะไร?”

“พวกเราจะไปรู้ได้อย่างไรเล่า?”  เหล่าผู้มีศรัทธาตอบ  “เราไม่รู้หรอก”

โฮจ้าจึงพูดว่า  “ถ้าท่านไม่รู้แล้วจะมีประโยชน์อะไรที่ข้าจะพูดเล่า” แล้วเดินออกไป

อีกคราวหนึ่งโฮจ้าขึ้นธรรมาสน์และถามค�าถามเดิมอีก คราวนี้เหล่าผู้มีศรัทธาเตรียมตัวพร้อม  

“เรารู้ซี”

“ถ้าท่านรู้อยู่แล้วข้าจะพูดให้เสียลมปากท�าไม” ว่าแล้วโฮจ้าก็ลงจากธรรมาสน์เดินออกไป

ครั้งหลังสุดโฮจ้าขึ้นธรรมาสน์และถามค�าถามเดิมอีก เหล่าผู้มีศรัทธาจึงตอบตามที่เตรียมกันมา

ล่วงหน้า

“พวกเราบางคนก็รู้  บางคนก็ไม่รู้”

เม่ือได้ฟังดงันัน้โฮจ้าจึงพูดว่า  “ถ้าเช่นนัน้ข้าจะไม่พดูให้พวกท่านเสยีเวลาฟังหรอก  ให้คนทีรู่บ้อก

คนที่ไม่รู้ก็แล้วกัน”

...ในเรือ่งนีจ้ะเหน็ว่าพวกชาวบ้านมคีวามเกรงกลวัโฮจ้าซึง่เป็นอหิม่ามและพยายามจะพูดเอาใจเขา 

อาจท�าให้โฮจ้ารู้สึกว่าแท้ที่จริงแล้วชาวบ้านไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เขาสั่งสอนเลย  พูดไปก็เสียเวลาเปล่า
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๑๘. โลกจะหกคะเมน
เมื่อมีคนถามโฮจ้าว่า “ท�าไมคนบางคนเดินไปทางหนึ่ง  ส่วนบางคนก็ไปอีกทางหนึ่งล่ะ”

ค�าตอบของโฮจ้าคือ  “ถ้าทุกคนไปทางเดียวกันหมดโลกก็จะเสียดุลยภาพและหกคะเมนน่ะซี”

...ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือดุลยภาพและแบบแผนไม่ได้เกิดจากการคิดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

แต่เกิดจากความหลากหลาย ถ้าทุกคนในโลกเหมือนกันหมดคงไม่ต่างจากหุ่นยนต์

๑๙. น้อย  ๆ  หน่อย
โฮจ้าก�าลังขุดหลุมขนาดใหญ่ที่สวนหลังบ้าน  เมื่อเพื่อนบ้านถามว่า “แกก�าลังท�าอะไรอยู่น่ะ” 

โฮจ้าก็ตอบว่า  “เมื่อสองสามวันมานี่ข้าซ่อมบ้าน  ขยะเยอะเลย   ข้าก็เลยขุดหลุมนี่เพื่อจะฝังขยะไง”

เพื่อนบ้านถามต่อว่า “อ้อ  ถ้างั้นแกคิดจะท�ายังไงกับเศษดินที่ขุดขึ้นมาจากหลุมนี้ล่ะ”  

โฮจ้าตอบว่า “ข้าก็จะขุดหลุมใหม่แล้วเอาเศษดินใส่ไงล่ะ”

“เอาละ แล้วแกจะท�ายังไงกับเศษดินที่ได้จากหลุมที่สองล่ะ” เพื่อนบ้านถามอีก

“น้อย ๆ  หน่อย” โฮจ้าตอบ  “นีแ่กคงไม่คดิว่าข้าจะต้องรูร้ายละเอยีดไปเสยีทกุขัน้ตอนหรอกนะ!”

...ในบางเรื่องโฮจ้าก็ท�าอะไรเหมือนคนปัญญาอ่อน ในเรื่องนี้จะเห็นว่าโฮจ้าถูกต้อนจนจนมุม  

เมื่อไม่สามารถอธิบายการกระท�าของตนเองได้  เขาก็ใช้วิธีตัดบทเอาดื้อ ๆ  

จากตัวอย่างจะเห็นว่าเรื่องของโฮจ้ามีเนื้อหาที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองซ่ึงแสดงถึงชีวิต 

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั่วไปรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีของชาวตุรกีด้วย บางเรื่องแสดงสัมพันธภาพ

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ระหว่างเพื่อนบ้านกับคนในชุมชน โฮจ้ามักใช้การเสียดสีประชดประชันเพื่อ

ให้ข้อคิดและคติสอนใจที่มีประโยชน์แม้จะไม่ได้ระบุอย่างโจ่งแจ้งเหมือนในนิทานอิสป เร่ืองบางเร่ือง 

ก็สะท้อนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เช่นเรื่องที่เกี่ยวกับทาเมอร์เลน ที่ส�าคัญคือไหวพริบและอารมณ์ขัน 

ที่ปรากฏในหลายเรื่อง สิ่งเหล่าน้ีท�าให้เร่ืองของโฮจ้ามีลักษณะเป็นสากลและแพร่หลายไปทั่วโลก 

ไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะในประเทศตุรกีเท่านั้น
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 Abstract The Stories of Nassreddin Hodja
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 Associate Fellow, Academy of Arts,

 The Royal Society of Thailand.

  The name Nassreddin Hodja appears in the legends of the Middle East 

and Central Asia, especially Turkey, as a clever man who was also a prankster like Si  

Thanonchai in Thai folk tale. He was an Imam and also a university lecturer. At his 

demise he was buried in Askehir, Turkey. Hodja’s stories are versatile. Most of them 

are about the living conditions of villagers in general and also about Turkish culture 

and  traditions. Some stories are about the relationship between family members and 

between neighbors and people in their community. Hodja often uses satire to express 

useful ideas and morals, though not as straightforward as in Aesop’s fables. Wit and 

humor add universal charms to Hodja’s stories which spread all over the world through 

oral tradition. His fame causes the annual Nassreddin Hodja Festival to be held in 

Askehir during 6-7 July.

 Keywords: Nassreddin Hodja, prankster, Aesop’s fables, oral tradition
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ของพญาหลวงมังพละสแพกผู้เป็นเจ้าเมืองเชียงรายและเมืองเชียงแสน นางบุษบาสิริวัฒนเทพา 

ราชกญัญา และเจ้าราชบตุรพระยอดง�าเมอืง ในวนัศกุร์ ขึน้ ๖ ค�า่ เดอืนยี ่จลุศกัราช ๑๐๘๘ (พทุธศกัราช 

๒๒๖๙) เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปและพระธาตุ และนางบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญาได้อธิษฐานว่า 

เม่ือนางตายไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ขอให้ได้พบกับพระยอดง�าเมืองผู้เป็นราชบุตร 

ขอให้ได้อุปัฏฐากพระเจดีย์จุฬามณี และเม่ือพระศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็ขอให้ 

พระนางและราชบุตรได้บวชจนบรรลุเป็นพระอรหันต์

  จารึกฐานปราสาทโลหะวัดวิชุนนี้น่าจะสร้างขึ้นในเมืองเชียงรายหรือเชียงแสนพร้อมกับ

จารึกอื่น ๆ  อีก ๖ หลักของผู้สร้างเดียวกันที่พบในประเทศไทย จารึกนี้มีความส�าคัญต่อการศึกษา 

ด้านการใช้ภาษาและพัฒนาการของตัวอักษรและอักขรวิธีอักษรธรรมล้านนาในช่วงที่พม่าปกครอง 

ล้านนาซึง่พบจารกึน้อยมาก นอกจากนีข้้อความในจารกึยงัให้ข้อมลูด้านประวตัศิาสตร์ของเมอืงเชยีงราย

และเมืองเชียงแสนอีกด้วย แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ  ก็ตาม

	 ค�ำส�ำคัญ :  จารึก, ปราสาทโลหะ, วัดวิชุน, อักษรธรรมล้านนา
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจารึก 

อักษร ธรรมล้านนา

ภาษา ไทยล้านนา (ไทยถิ่นเหนือ)

จารึกเมื่อ จุลศักราช ๑๐๘๘ ตรงกับพุทธศักราช ๒๒๖๙ 

จ�านวนด้าน/บรรทัด ๔ ด้าน  ด้านละ ๓ บรรทัด รวม ๑๒ บรรทัด

ลักษณะ เป็นปราสาทโลหะ ฐานสี่เหลี่ยม ส่วนยอดหายไป มีจารึกอยู่ที่ฐานทั้ง ๔ ด้าน 

จารกึด้านที ่๑-๒ ตวัอกัษรสมบรูณ์ ชดัเจน ด้านที ่๓ ส่วนปลายและส่วนต้นของ

ด้านที่ ๔ ช�ารุด 

อยู่ที่ปัจจุบัน ในวิหารวัดวิชุน (วัดวิชุนนะราช) เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ที่มา สนันษิฐานว่าปราสาทโลหะหลงันีน่้าจะสร้างทีเ่มอืงเชยีงราย หรอืเมืองเชยีงแสน 

ด้วยเหตุผลดังนี้ 

๑. ข้อความของจารกึระบผุูส้ร้างว่าเป็นเจ้าเมอืงเชยีงรายชือ่พญาหลวง 

เจ้ามังพละสะแพก และยังได้ปกครองเมืองเชียงแสนในต�าแหน่ง โมยหว่าน 

(เจ้าเมือง) ดังความในจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดท่ี ๓-ด้านท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๒ ว่า 
“...พญาหลวงเจ้ามังพละสแพกตนเสวยในเมืองเชียงราย ตนเป็นโมยหว่าน
หลวงเมืองเชียงแสน แลบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญา แลเจ้าราชบุตรตนชื่อ 
พระยอดง�าเมือง...”  ซึ่งเจ้าราชบุตรพระยอดง�าเมือง ก็เป็นเจ้าเมืองเชียงแสน
ด้วยเช่นกัน (สรัสวดี  อ๋องสกุล, ๒๕๔๖ : ๑๒๙)  

นอกจากนีย้งัพบจารกึฐานพระพทุธรปูและพระสาวกอกี ๓ องค์ทีก่ล่าว
ถงึผูส้ร้างและระบปีุทีส่ร้างในจุลศกัราช ๑๐๘๘ เหมือนกบัจารึกปราสาทโลหะที่
วดัวชินุ คอืจารกึฐานพระพทุธรปู วดัพระเจ้าล้านทอง (ชร.๘) (ประเสรฐิ ณ นคร 
และคณะ, ๒๕๓๔: ๒๐-๒๑) และจารึกฐานพระอัครสาวก ๒ องค์ คือ 
พระโมคคัลลา และพระสารีบุตร (Griswold A. B., 1960: 3-24)  

๒. ได้พบปราสาทโลหะที่จังหวัดเชียงราย (จารึก ชร.๙)  ซึ่งมีลักษณะ
และมีจารึกท่ีฐาน ๔ ด้าน รวมทั้งระบุชื่อผู้สร้างเหมือนกับปราสาทโลหะที ่
วัดวิชุน ต่างกันแต่ปราสาทโลหะที่จังหวัดเชียงรายสร้างหลังปราสาทโลหะ 
ที่วัดวิชุนประมาณ ๑ ปี ๗ เดือน เพราะสร้างในเดือน ๑๐ จุลศักราช ๑๐๘๙  
(พ.ศ. ๒๒๗๐) (ประเสริฐ ณ นคร และคณะ, ๒๕๓๔: ๒๒-๒๔)  (ภาพที่ ๓) 



๔๗กรรณกิาร์  วมิลเกษม  

วารสารราชบัณฑิตยสภา
ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๘

เนื้อหา กล่าวว่า ในวันศุกร์ ขึ้น ๖ ค�่าเดือนยี่ จุลศักราช ๑๐๘๘ (พุทธศักราช ๒๒๖๙) 
พญาหลวงเมืองเชียงรายมังพละสแพกผู ้ เป ็นโมยหว่านเมืองเชียงแสน 
นางบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญา และเจ้าราชบุตรพระยอดง�าเมือง มีศรัทธา
สร้างปราสาทโลหะหนกั ๖ หมืน่ เพือ่ประดษิฐานพระพทุธรปูและพระธาต ุ และ
นางบษุบาสริวิฒันเทพาราชกญัญาผู้เป็นแม่ได้อธษิฐานว่าเมือ่ตายไปแล้วขอให้ได้
ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ขอให้ได้พบพระยอดง�าเมืองราชบุตร และขอให้ได้
อุปัฏฐากพระจุฬามณี และเมื่อพระศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ก็ขอให้ได้บวชจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ 

ความส�าคัญ จารกึฐานปราสาทโลหะวดัวชินุนีเ้ป็นจารกึหลักหนึง่ในจ�านวน ๗  หลัก ของกลุ่ม 
จารึกของพญามังพละสแพกและนางบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญา จารึก 
เหล่านีม้คีวามส�าคญัต่อการศกึษาด้านการใช้ภาษาและพัฒนาการของตัวอกัษร
และอกัขรวธิอีกัษรธรรมล้านนาเป็นอย่างมาก เพราะมอีายใุนช่วงทีพ่ม่าปกครอง
ล้านนาซึง่พบจารกึน้อยกว่าช่วงเวลาอืน่ นอกจากนีข้้อความในจารกึยงัให้ข้อมลู
ด้านประวตัศิาสตร์ของเมอืงเชยีงรายและเมอืงเชยีงแสนแม้จะเป็นช่วงเวลาส้ัน ๆ  
ก็ตาม รวมท้ังลักษณะของพระพุทธรูป และปราสาทโลหะก็ยังใช้เป็นข้อมูล 
ในการศึกษาศิลปะเชียงแสนได้อีกด้วย  รายละเอียดของจารึกอีก ๖ หลักมีดังนี้

 ประเภทจารึก ชื่อจารึก/ศักราช ที่อยู่ปัจจุบัน

จารึกบนฐานพระพุทธรูป - จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้า วัดพระเจ้าล้านทอง 
  ล้านทอง (ชร. ๘)/จุลศักราช ๑๐๘๘ อ�าเภอเชียงแสน
  (พ.ศ. ๒๒๖๙)   จังหวัดเชียงราย
 - จารึกฐานพระปัจเจกพุทธ/ไม่ระบุ พิพิธภัณฑ์ กีเมต์
  ศักราช (Musée Guimet)
   กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

จารึกบนฐานรูปพระ - จารึกฐานพระโมคคัลลา อยู่ที่เดียวกัน คือ วัดพระแก้ว
อัครสาวก  /จุลศักราช ๑๐๘๘ (พ.ศ. ๒๒๖๙) อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 - จารึกฐานพระสารีบุตร 
  /จุลศักราช ๑๐๘๘ (พ.ศ. ๒๒๖๙) 
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 ประเภทจารึก ชื่อจารึก/ศักราช ที่อยู่ปัจจุบัน

ด้านที่ ๑

 ๑ เชยฺฺยวุฑฺฒายุสิริวฑฺฒนจูฑศกฺฺกาพฺฺทะ ๑ เชยฺฺยวุฑฺฒายุสิริวฑฺฒน จุฑศักพทะ

  ๑๐๘๘ ตฺวเฑิฺนญี อฺฺัอ ๖ ฅ�่าพฺฺร�าไฑัวัฺน ๖ ติ  ๑๐๘๘ ตัว เดือนยี่ ออก ๖ ค�่า พร�่าได้วัน ๖ ติ-

 ๒ ถี ๕ นาที ๔๙ จนฺฺทรกีฺนฤกฺษ ๒๒ ตฺว ๒ ถี ๕  นาที  ๔๙  จันทร์กินฤกษ์ ๒๒ ตัว

  ชือุตฺฺตราภทฺฺรนาฺที ๗  ไนบฺรจิกฺกราฺศี  ชื่ออุตตราภัทร  นาที ๗  ในประจิกราศี

  พาฺฑลัฺนรู่งแลฺวเขัา  พาดลั่นรุ่งแล้ว เข้า

 ๓ ยาฺมตูดเช้าพฺฺรฺยาหงฺฺลฺฺวเจัามัฺงพฺฺลสแพฺกะ ๓ ยามตูดเช้า พญาหลวงเจ้ามังพละสแพก

  ตฺนเสฺวิฺยไนเมิฺงชฺยงราฺยตฺนเบฺนโมฺย  ตนเสวยในเมืองเชียงราย ตนเป็นโมย-

 ค�าจารึก ค�าปัจจุบัน

ค�าอ่านจารึก

จารึกบนฐาน - จารึกฐานปราสาทโลหะ ห้องศิลปะเชียงแสน
ปราสาทโลหะ  จังหวัดเชียงราย (ชร. ๙) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  /จุลศักราช ๑๐๘๙ (พ.ศ. ๒๒๗๐) พระนคร กรุงเทพฯ

จารึกบนแผ่นสัมฤทธิ์ - จารึกบนแผ่นสัมฤทธิ์/ส่วนต้นหักไป ส�าเนา จารึกหมายเลข N.175
  จึงไม่ทราบศักราช ของห้องสมุดส�านักฝรั่งเศส 
   แห่งปลายบุรพทิศ (École  
   française d'Extrême-Orient) 
   กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

.



๔๙กรรณกิาร์  วมิลเกษม  

วารสารราชบัณฑิตยสภา
ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๘

 ค�าจารึก ค�าปัจจุบัน

 ค�าจารึก ค�าปัจจุบัน

 ๑ หฺว่าฺนหฺงลฺวเมิฺองชงฺยแสฺฺนแลบุสฺฺสบา    ๑ หว่านหลวงเมืองเชียงแสน แลบุษบา

  สิริวฑฺฒนเทพาราชกญาแลเจัาราช  สิริวัฒนเทพาราชกัญญา แลเจ้าราช-

 ๒ บุตฺตตฺนชืพฺรยฺอฑง�าเมิฺงทัฺง ๓ มี ๒ บุตรตนชื่อพระยอดง�าเมือง ทั้ง ๓ มี

  ราชสทฺธาได้หฺลบฺราสาฺทหฺฺลัฺงนี  ราชศรัทธาได้หล่อปราสาทหลังนี้

  น�้าหฺนัฺกหฺกหฺมืรแว้ย  น�้าหนักหกหมื่นไว้

 ๓ เบฺนทีสฺฐิตรส�าราฺณพุทฺธรฺปูแล ๓ เป็นที่สถิตส�าราญพุทธรูปแล

  ธาตุเจัาตฺราฺบหัาพัฺนพฺรวสฺสา//ข�ฺอจูงเบฺน  ธาตุเจ้าตราบห้าพันพระวัสสา//ขอจุงเป็น

ด้านที่ ๒

ด้านที่ ๓

 ๑ บฺรไจฺยแกเลากิฺยเลากุตฺตรมคฺคผฺละ ๑ ประจัยแก่โลกิยะ โลกุตระ มรรคผล

  นิพฺพาฺนแกข้าไนอนาคตกาลเ  นิพพานแก่ข้าในอนาคตกาล เ-

 ๒ เท้ฑฺลีคัฺนข้ามฺล้าฺงขนฺธทัฺงห้าหืข้า ๒ เท้ดีหลี  คันข้ามล้างขันธ์ทั้งห้า หื้อข้า

  ไฑ้เอาอารมฺมณอัฺนบฺรเสิฺฏหืข้าไฑ้  ได้เอาอารมณ์อันประเสริฐ หื้อข้าได้

  เมืฺอเกิฺฑไน  เมือเกิดใน

 ๓ ตาวติ �สเทวโลฺกหืข้าไฑ้บฺรสฺบพฺบ ๓ ตาวติงสเทวโลก หื้อข้าได้ประสบพบ

  เจ้าราชบุตฺตลูัข้าตฺนชืพฺรยฺอฑ (ง�าเมือง)  เจ้าราชบุตรลูกข้าตนชื่อพระยอด (ง�าเมือง)

. .
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 ค�าจารึก ค�าปัจจุบัน

ด้านที่ ๔

 ๑ แลฺวหืเผิฺอข้าไฑ้อยู่อุบฺปฏฐากพฺรแกฺ้ว ๑ แล้วหื้อเผือข้าได้อยู่อุปัฏฐากพระแก้ว

  จุฬามณีเจัาชูวัฺนยาขาฺฑเมิฺอไฑพฺรอริ  จุฬามณีเจ้าชู่วันอย่าขาด  เมื่อใดพระอริ-

 ๒ (ยเมตฺเตยฺย) เจัาลฺงมาตฺรัสฺสพฺพญุต ๒ (ยเมตไตรย)๑ เจ้าลงมาตรัสสัพพัญญุต-

  ญาฺณเปฺนพฺรไนโลฺกนีหืผู้ข้า ท�ฺล้แมลูั  ญาณเป็นพระในโลกนี้ หื้อผู้ข้าทั้งหลายแม่ลูก

 ๓ ____ไฑ้อฺฺัอบฺวฑเถิฺงอรหตฺตาชูฅฺน ๓ ____ได้ออกบวชเถิงอรหัตตาชู่คน

  ไนส�านัฺกพฺรเมเตฺตยฺยเจ้าแท้ฑฺลี  ในส�านักพระเมตไตรยเจ้าแท้ดีหลี

๑ พิจารณาตามข้อความในจารึก ชร.๘ และ ชร.๙

 ค�าศัพท์ ค�าอธิบาย

เชยฺฺยวุฑฺฒายุสิริวฑฺฒน  ในจารึก ชร. ๘ ปริวรรตเป็นค�าปัจจุบันว่า  “ชัยวุฒายุสิริวัฒน” 

จุฑศักพทะ ๑๐๘๘ ตัว ปีจุลศักราช ๑๐๘๘ ปี   ตรงกับพุทธศักราช ๒๒๖๙  

 จุฑศักพทะ มาจากศัพท์ จุฑ + ศกาพฺท   จุฑ = จุล

 ศกาพฺท มาจาก ศก + อพฺท  ศก = ชาวศะกะ  อพฺท = ปี

เดือนยี่ เดือนที่ ๒ ของภาคเหนือ ตรงกับเดือนพฤศจิกายน

ออก ขึ้น, ข้างขึ้น   ออก ๖ ค�่า  คือ ขึ้น ๖ ค�่า

พร�่าได้ ตรงกับ, ตรงกัน

ติถี คือ ดิถี หมายถึง วันตามจันทรคติ, ค�่า เช่น ดิถีขึ้นค�่าหนึ่ง 

 ดิถีแรม ๒ ค�่า 

ค�าอธิบายศัพท์
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ฤกษ์  ๒๒  ตัว ชื่ออุตตราภัทร ในจารึกนี้หมู่ฤกษ์และชื่อไม่ตรงกัน เพราะดาวฤกษ์หมู่ที่ ๒๒ มีชื่อ 

 ว่า ศรวณะ, ศระวณ, สาวนะ (ดาวหลักชัย หรือ ดาวพระฤๅษี) 

 มี ๓ ดวง  ส่วน อุตรภัทรบท เป็นชื่อฤกษ์กลุ่มที่ ๒๖ หรือเรียกว่า  

 อุตตรภัททะ (ดาวแรดตัวเมีย หรือ ดาวไม้เท้า) มี ๒ ดวง

ประจิกราศี ราศีพฤศจิก หรือราศีพิจิกเป็นราศีที่ ๗ ในจักรราศี

พาดลั่น เป็นชื่อยาม ตรงกับเวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น.- ๐๖.๐๐ น. หรือ  

 ๑๖.๓๐ น.- ๑๘.๐๐ น. ในจารกึนีห้มายถงึเวลา ๐๔.๓๐ น.- ๐๖.๐๐ น.

ยามตูดเช้า เป็นชื่อยาม คือเวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๓๐ น.

พญาหลวงเจ้ามังพละสแพก ชื่อเจ้าเมืองเชียงรายและเมืองเชียงแสน พญาหลวงเจ้า มังพละ 

 สแพกครองเมืองเชียงรายประมาณ พ.ศ. ๒๒๕๐ ต่อมา ใน พ.ศ.  

 ๒๒๕๕ กษัตริย์อังวะตั้งให้เป็นโมยหว่าน (เจ้าเมือง) เมืองเชียงแสน  

 อีกต�าแหน่งหนึ่ง ได้ปกครองทั้ง ๒ เมืองจนถึงใน พ.ศ. ๒๒๘๓

พระยอดง�าเมือง ช่ือเจ้าเมืองเชียงแสน พระยอดง�าเมืองครองเชียงแสนได้ ๔ ปี 

 พ.ศ. ๒๒๖๗-พ.ศ. ๒๒๗๑ ถึงแก่กรรมอายุได้ ๒๕ ปี  พระยอด 

 ง�าเมืองเป็นลูกเจ้าฟ้าลักทีกับนางบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญา 

 (เจ้าฟ้าลักทีครองเชียงแสน พ.ศ. ๒๒๕๔-พ.ศ. ๒๒๖๗)

โมยหว่าน ชื่อต�าแหน่งขุนนางพม่า ชั้นเจ้าเมือง ตรงกับค�าภาษาพม่า ว่า  

 เมียวหวุ่น

หลวง ใหญ่, ยิ่งใหญ่

หม่ืน ในพจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ให้ความหมายว่า  

 เป็นมาตราวัดน�้าหนักเท่ากับ ๑๒ กิโลกรัม ดังนั้นหกหมื่นจึงมี 

 น�้าหนักเท่ากับ ๗๒ กิโลกรัม   

คัน  ทางล้านนา ออกเสียงว่า “กัน” ตรงกับค�าว่า ครั้น

มล้าง ม้าง, ท�าลาย, ล้าง
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ขันธ์  ตัว, หมู่, กอง   ขันธ์ทั้งห้า คือส่วนประกอบ ๕ อย่างที่รวมกัน 

 เป็นชีวิต ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ   

ประจัย ปัจจัย

หื้อ ให้

เมือ กลับ, ไป

ตาวติงส คือ ดาวดึงส์ เป็นชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๒ แห่งสวรรค์ ๖ ชั้น มีพระอินทร์ 

 เป็นใหญ่ในชั้นนี้

พระแก้วจุฬามณี ชื่อพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดาวดึงส์ 

 เรียกว่าจุฬามณีเจดีย์

ข้า เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑

เผือข้า เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑ พหูพจน์ 

ชู่วัน ทุกวัน

อย่าขาด   อย่าหยุด

ผู้ข้า เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑ เรียกตนเอง

ตรัส คือ ตรัสรู้ หมายถึง รู้แจ้ง ใช้กับพระพุทธเจ้า

สัพพัญญุตญาณ ญาณของผู้รู้ทุกอย่าง

เป็นพระ เป็นพระพุทธเจ้า

เถิง ถึง

อรหัตตา ความเป็นพระอรหันต์, ชื่อพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในสี่ชั้น

 คือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต์

ดีหลี ดีจริง, แน่นอน, ดี ๆ, ดีแล
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 Abstract The Inscription on the Base of Loha (Metallic) Prasat

 at Wichun  Temple, Laung  Phabang

 Kannika  Wimonkasem

 Associate Fellow, Academy of Arts, 

 The Royal Society of Thailand.

 

  The Loha Prasat (metallic castle) found at Wichun Temple, Loung Phabang 

has a square base which is partially damaged and the peak of the Prasat has been lost. 

The Inscription was inscribed in Lanna Language with Damma Lanna script in 3 lines on 

each sides of the square base, The alphabets of the Inscriptions on the first and second 

sides are perfectly clear but at the end of the third and beginning of the fourth sides 

are illegible because of the damage of the base.

  The content of the inscription mentioned that; on Friday, the sixth lunar 

month, November, 1726 A.D. Phraya Laung Chao Mangphala Saphaek the governor 

of Chiang Rai and Chiang Saen, Princess Busabasiriwatthanathepha Rajakanya and 

Prince Pha Yot Ngam Mueang casted this Prasat, weighing 60,000 (about 72 kg.) to 

enshrine Buddha’s images and relics. Princess Busabasiriwatthanathepha Rajakanya, 

prayed for the wishes that after death she should be born in the Tavatingsa (heaven) 

and meet her son, Prince Pha Yot Ngam Mueang there. Let both of them take care of 

the Culamani Cetiya and whenever the future Buddha, Phra Sri Ariyametteyya attained 

the enlightenment she and her son should be ordained as nun and monk in Buddhism 

and they should attain Arahanta (the state of being an enlightened Buddhist saint).

  This inscription is assumed that it simultaneously casted with six inscriptions 

of the same donors in Chiang Rai or Chiang Saen, Thailand. It is very important for the 

study of language and development of characters and orthography of Dhamma Lanna 

script during the period of Burmese domination over Lanna which only few Inscrip-

tions are found. Moreover, the content of the inscription also provides the historical 

background of the city of Chiang Rai and Chiang Saen, too.

 Keywords: Inscription, Metallic Prasat, Wichun Temple, Damma Lanna script
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* บรรยายในการประชุมส�านักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคือบูรณาการศาสตร์ เป็นส่วนผสมของศิลปะและวิทยาศาสตร์ เร่ิมมีการก�าหนดเป็นกฎเกณฑ์ในยุโรปสมัย 

 เรอเนอซอง (ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น-สันติ) ต่อมาในราวคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ มีนิยามก�าหนดศิลปกรรมไว้ ๙ สาขาหลัก 

 คือสถาปัตยกรรม นาฏกรรม ประติมากรรม ดนตรี จิตรกรรม กวีนิพนธ์-วรรณกรรม ภาพถ่าย และงานภาพพิมพ์ แม้ศาสตร ์

 ด้านแฟชั่น ศาสตร์ด้านการท�าอาหาร ก็รวมอยู่ด้วย  ปัจจุบันศิลปะรวมถึง งานวิดีโอ คอมพิวเตอร์ อาร์ต โทรทัศน์ วิดีโอเกม ด้วย เป็นต้น 

 (ข้อมูลจาก http://en Wikipedia.org เข้าถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) เรื่องราวของศิลปกรรมในสาขาเหล่านี้ จึงอยู่ในประเด็น 

 ทางประวัติศาสตร์ศิลปะด้วย
๒ ปัจจุบันหนังสือส�าคัญเล่มนี้ ศิลปะในประเทศไทย ผ่านการพิมพ์ซ�้ามากว่าสิบคร้ัง ข้อมูลที่น�ามาอ้างในที่นี้จาก ศิลปะในประเทศไทย. 

 พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๘).

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ อาศัยข้อมูลหลัก คือศิลปะ เพื่อวิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์หรือสร้าง
ศิลปะ หรือสร้างทฤษฎีศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลปะมิได้หมายถึงเพียงงานศึกษาศิลปกรรมที่สร้างขึ้น 
ในสมัยประวัติศาสตร์ หากแต่ครอบคลุมไปถึงศิลปกรรมทั้งหลายของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และรวมถึง
ศิลปกรรมที่สร้างร่วมสมัยปัจจุบันด้วย๑ 

ใน พ.ศ. ๒๕๐๖ ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุล ทรงนิพนธ์ประวัติของสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม และประติมากรรม เป็นหนังสือ ชื่อว่า ศิลปะในประเทศไทย ตอนหนึ่งของค�าน�า ทรงระบุถึง

งานนิพนธ์เล่มนี้ ในชื่อวิชาโบราณคดี และวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ๒ 

บทคัดย่อ
  ประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประตมิากรรมไทยโบราณ มีหน้าที ่มีความหมาย 

และสัมพันธ์กัน อยู่ในฐานะข้อมูลหลักในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

 ค�ำส�ำคัญ  :  สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมไทยโบราณ อุโบสถวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี
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๓ อิทธิเทพสรรค์  กฤดากร, หม่อมเจ้า. เรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาวิศุกรรมศิลป- 

 ประสิทธิ์ (น้อย ศิลปี)  ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๙), หน้า ๑๓.
๔ นาถ โพธิประสาท. สถาปัตยกรรมในประเทศไทย (เนื่องในวาระ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 มหาวทิยาลยั,  ๘๐ ทศั ศาสตราจารย์กิตตคิณุ หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิศ์รี, และการสมัมนาวชิาการสถาปัตย์สมยัคร้ังท่ี ๑ พุทธศักราช  

 ๒๕๕๖), “ค�าน�าของผู้เรียบเรียง” (ไม่ระบุเลขหน้า). 
๕ นิยะดา เหล่าสุนทร (บรรณาธิการ) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. พิมพ์ครั้งที่ ๖, (คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 

 พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน), ๒๕๔๔), หน้า ๓๕๗, ๓๗๓.

๖ ค�าว่า ช่างเขียน มีใช้มาก่อนแล้วใน ศิลาจารึกป้านางค�าเยีย เมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๒ ในสมัยสุโขทัย (ค�าแปลว่า “...พระท่านรังใช้ให้ช่ืองั้ว 

 ช่างเขียน” (อ้างจาก กรมศิลปากร. จารึกสมัยสุโขทัย, (๒๔๒๖), หน้า ๓๑๒.

สถาปัตยกรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลจากค�าว่า Architecture 

พระราชทานจากพระหัตถ์ให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร๓ อาจารย์นาถ โพธิประสาท บรมครู 

ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดจนภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่านได้เรียบเรียงหนังสือเล่มส�าคัญ ชื่อ สถาปัตยกรรมในประเทศไทย ท่านระบุใน 

“ค�าน�าของผู้เรียบเรียง” ในการพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๘๗ ตอนหนึ่งมีความว่า ภาพต่าง ๆ  และเนื้อเรื่อง

เท่าที่รวบรวมไว้นี้ ยังไม่ตรงกับความหมายท่ีเรียกว่าประวัติสถาปัตยกรรมไทยเท่าท่ีควรเป็น แต่ก็เป็น 

หลักฐานที่ดีที่สุดค้นพบ มีเหลืออยู่ที่สามารถรวบรวมได้ในขณะนี้...”๔  จึงกล่าวได้ว่า ชื่อ สถาปัตยกรรม 

และประวัติสถาปัตยกรรม มีท่ีใช้ในความหมายเดียวกันคือ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ส่วนเรื่องราว

ความเป็นมาของ จติรกรรม หรอืประตมิากรรม ทีจ่ะกล่าวถงึต่อไป มกัไม่นยิมเรียกให้มคี�าว่า ประวติัศาสตร์  

น�าหน้า

จิตรกรรม ตรงกับค�าว่า Painting ได้พบมีท่ีใช้ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นอย่างช้า เช่นในโคลงดั้น  

บนแผ่นศิลาจารึกประจ�าศาลารายที่ ๑๑ วัดพระเชตุพน (ศิลาจารึกไม่มีแล้ว) สรุปความว่า นิมนต ์ 

พระช่างเขียน จากสามวัด คือ 

   ...วัดโมฬีโลกย์ วัดจักรวรรดิ และวัดราชสิทธิ 

  “... รงงสฤษฎิจิตรกรรมไว้   ประกาศหล้าแหล่งเฉลอม ฯ”๕ 

โดยทั่วไปในศิลาจารึกวัดเชตุพน กล่าวถึงการเขียนภาพไว้เป็นอันมาก มักใช้ค�าส้ันว่า “เขียน” 

ผู้เขียนภาพใช้ค�าว่า “ช่างวาด” “ช่างเขียน” ก็มี๖ 

ประติมากรรม ตรงกับค�าว่า Sculpture พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ความหมายว่า “ประติมากรรม หมายถึงว่า ศิลปะสาขาหนึ่งในจ�าพวกวิจิตรศิลป์” (หน้า ๗๐๖) ผู้สร้าง

ประติมากรรม เรียกว่า “ประติมากร” (หน้าเดียวกัน) 



๖๓สนัต ิ เลก็สุขุม
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หลักฐานจากศิลาจารึกหลายหลักของสมัยสุโขทัย มีที่ใช้ค�าว่า พระพุทธรูปในความหมายของ 

ค�าว่าประติมากรรมที่ปัจจุบันใช้กัน๗ ค�าว่า ช่างปั้น ช่างฉลัก (สลัก ) แทน ค�าว่า ประติมากรที่เรียกกัน 

ในปัจจุบันเช่นกัน ล่วงเลยมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ในศิลาจารึกวัดพระเชตุพน มีที่เรียกประติมากรรม 

ด้วยค�าทีห่มายถึงพระพทุธรปู เช่น พระประธาน (ภายในอโุบสถ หรอืวหิาร เป็นต้น) หรอืพระพทุธปฏมิากร

ก็มีใช้ ส่วนผู้ปั้นหรือประติมากร ใช้ค�าว่า ช่าง (ปั้น)๘ 

อุโบสถวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี  

ในที่นี้เลือกตัวอย่างสถาปัตยกรรม จิตรกรรม

ประติมากรรม ของอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี๙ 

เพื่อแสดงว่า นอกจากต่างแยกเป็นเอกเทศ คือ

สาขาสถาปัตยกรรม สาขาจิตรกรรม และสาขา

ประติมากรรมแล้ว ท้ัง ๓ สาขายังประกอบกัน 

อย่างมหีน้าที ่มคีวามหมายและความงามทีอ่ยูร่่วมกนั 

อย่างเป็นเอกภาพ

ประวัติการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดน้ี ยัง

มีความคลุมเครือ เช่นเชื่อกันว่าวัดนี้มีอยู ่ในคราว

ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาปราบก๊กโจร เป็น

อันว่าวัดนี้มีอยู่แล้วในครั้งนั้น แสดงว่าสร้างในสมัย 

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย๑๐ 

๗ ตัวอย่างเช่น “ฉลัก (สลัก) พระพุทธรูป (ประติมากรรม)” (“ศิลาจารึกวัดศรีชุม ประมาณ พ.ศ. ๑๘๘๔-๑๙๑๐”) จารึกสมัยสุโขทัย, 

 หน้า ๗๓.
๘ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. เช่น ในหน้า  ๓๑๗.
๙ บทความนี้สืบเนื่องจากโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผู้เขียนได้รับทุนอุดหนุนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยชื่อโครงการ “จิตรกรรมแบบไทยประเพณี (จากอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี) เพื่อจิตรกรรมร่วมสมัย”
๑๐ ไพโรจน์ภทัรธาดา, พระ. วดัใหญ่อนิทาราม อ�าเภอเมอืงฯ จังหวดัชลบรีุ. พระกฐนิพระราชทาน ทอด ณ วดัใหญ่อนิทาราม พระอารามหลวง  

 จังหวัดชลบุรี (โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๒๔), หน้า ๒. อ้างจาก “ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย” วัดใหญ่อินทาราม. 

 (ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๒๕) หน้า ๘.

ภาพที่ ๑  สถาปัตยกรรม-หลังคาซ้อนชั้น อุโบสถ
วัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี
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สถาปัตยกรรม 

อุโบสถวดัใหญ่อนิทาราม มส่ีวนฐานหย่อนท้องส�าเภา ก่ออฐิเป็นผนงัต่อขึน้ไปเป็นจ่ัวของผนงัสกัด 

หน้า-หลัง เครื่องประดับจั่ว ปั้นปูนแทนงานไม้ โครงหลังคาไม้มุงกระเบื้อง ช่องประตูหน้าต่างประดับ 

รูปซุ้มยอดด้วยการฝังถ้วยกระเบื้อง จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถอาจยืนยันข้อที่กล่าวต่อ ๆ  กันมา

ด้านก�าหนดอายุได้อยู่บ้าง พร้อมทั้งลักษณะที่แปลกแยก เกิดจากการซ่อม แปลง เขียนขึ้นใหม่ แสดงว่า 

ภาพเขียนของอุโบสถแห่งนี้มีการบูรณะ โดยการเขียนซ่อม เขียนเติม มากบ้างน้อยบ้าง ตลอดจนเขียน 

ขึ้นใหม่ พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถ ก็คงผ่านงานบูรณะมาบ้าง ดังลักษณะบางแห่งของพระพักตร์

ที่ยังต้องสังเกตศึกษาเพิ่มเติม 

ทฤษฎีทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม จัดว่าหลังคาอุโบสถ หรือหลังคาวิหาร ซึ่งเป็นเรือน 

(อาคาร) มีหลังคาซ้อนชั้น เรียกว่า “เรือนชั้น” คือ สัญลักษณ์ของเรือนฐานันดรสูง๑๑ หลักคิดมีอยู่ว่า 

เรือนหลังคาทรงจ่ัว สองหรือสามเรือนลดหลั่นซ้อนกัน เมื่อตัดฝาของเรือนท่ีซ้อนออก ก็จะเหลือหลังคา

ทรงจั่วที่ร่นลงมาซ้อนกัน ดังเช่นหลังคาอุโบสถวิหารทั่วไป๑๒ (ภาพที่ ๑, และภาพที่ ๒ แสดงหลักคิดของ 

เรือนหลังคาทรงจั่วซ้อนชั้น)

ภาพที่ ๒ สถาปัตยกรรม-ภาพจ�าลองอาคารชั้นซ้อน (ซ้าย) เมื่อตัดฝาของชั้น ที่ซ้อน จึงมีรูปเป็นหลังคาชั้นซ้อน (ขวา)

๑๑ ลายพระหัตถ์ของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์  ลงวันที ่๒๕ กรกฎาคม ถวายสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ใน สาส์นสมเด็จ เล่ม ๘, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔), หน้า ๒๑๓. 
๑๒ ขยายความจากลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถวาย 

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ (เล่มเดิม, หน้า ๒๔๖. ลายพระหัตถ์มีความว่า “...เช่นโบสถ์ก็เป็นปราสาท...” 

 (ปราสาทในความหมายของ “เรือนชั้น” – สันติ).
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อุโบสถ วิหารบางแห่งของสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อเนื่องมาสมัยต้นรัตนโกสินทร์อยู่บ้าง 

เพราะฐานหย่อนคล้ายท้องช้าง ช่างบางท่านเรยีกว่าหย่อนท้องหม ูหย่อนท้องส�าเภากเ็รยีก เรยีกกนัมากเข้า 

นานเข้า ก็เกิดมีค�าอธิบายขยายความต่างกันออกไป ต่างคนต่างเรียก การส่ือสารจึงเกิดปัญหา ที่มา 

ของฐานลักษณะนี้ ตรวจสอบได้จากซากอุโบสถขนาดเล็กของวัดร้างบางวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ตอนปลาย เช่นอุโบสถขนาดเล็กของบางวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่นวัดบรมพุทธาราม (ร้าง) ใน

พระนครศรีอยุธยา

อนึ่ง การท�าฐานหย่อนท้องช้าง ย่อมเกิดจากงานปลูกสร้างซึ่งโครงสร้างเป็นไม้มาก่อน เพราะ 

ธรรมชาติของไม้อ่อน หย่อนกลางเมื่อรับน�้าหนัก ครั้นเห็นกันว่างาม คงแปลงมาใช้กับงานก่ออิฐ ฐานของ

อุโบสถวัดใหญ่อินทาราม ก็หย่อนท้องช้างด้วย (ภาพที่ ๓)

ภาพที่ ๓ สถาปัตยกรรม-ฐานอุโบสถหย่อนท้องส�าเภา
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จิตรกรรม

โดยท่ัวไป จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ หรือวิหารก็ตาม นิยมเขียนภาพเรื่องพุทธประวัติ  

บ้างก็เขียนเรื่องทศชาติ เรื่องภูเขาจักรวาล (มักเรียกกันว่า เรื่องไตรภูมิ) ซ่ึงสะท้อนโลกทัศน์ของสังคม

โบราณที่สร้างจิตรกรรมนั้น (ภาพที่ ๔)

ภาพที่ ๔  แผนผัง แสดงต�าแหน่งจิตรกรรมที่ีผนังทั้งสี่ และพระพุทธรูปประธาน
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ภาพที่ ๕ ประติมากรรม-กลุ่มพระพุทธรูปประธาน พระสาวก ประดิษฐานบนฐานชุกชีของอุโบสถ 
และจิตรกรรมฝาผนัง ชุดทศชาติชาดก ที่ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง เหนือขึ้นไปเป็นเรื่องเทพชุมนุม

ส�าหรับนิทานพุทธประวัติ เขียนไว้บนพื้นที่ผนังเหนือช่องหน้าต่าง ภาพเรียงเป็นชั้นเป็นแถวของ

เทวดานั่งประนมมือ ที่เรียกว่า “เทพชุมนุม” (ภาพที่ ๕) คือภาพเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากภาพของผนัง

ตรงข้ามพระพุทธรูปประธาน (ผนังสกัดหน้า) ซึ่งเป็นฉากเหตุการณ์นิทานพุทธประวัติขนาดใหญ่ เต็มผนัง  

ตอนมารผจญพระโพธิสัตว์ กล่าวคือ เมื่อพระองค์ทรงชนะมารแล้ว ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เหล่าเทพชุมนุมจากหมื่นจักรวาลแสดงความชื่นชมยินดี ประนมกรถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ 

พระพุทธรูปประธานของอุโบสถ (ภาพที่ ๕) (ดังจะกล่าวเพิ่มเติมข้างหน้า ในหัวข้อ ประติมากรรม) 

ภาพเรื่องนิทานทศชาติ ของอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม เขียนไว้ที่พื้นที่ระหว่างหน้าต่างของผนัง

ข้างซ้ายกับผนังข้างขวาของพระพุทธรูปประธาน ซึ่งเข้าใจได้ว่า ช่างเขียนคงคิดล�าดับเรื่องนิทานทศชาติ 

ซึ่งเป็นสิบพระอดีตชาติโพธิสัตว์ของพระพุทธองค์ (ภาพที่ ๕)
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๑๓ พระยาธรรมปรีชา (แก้ว) เรียบเรียงวรรณกรรมนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕ ในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, กรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่   

 พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๑๒๘-๑๒๙. อนึ่ง ฉากเต็มผนังเช่นนี้ เมื่อไม่มีปลาอานนท์ ก็ย่อมสะท้อนจุดประสงค์ให้เป็นฉากหลังของ 

 นิทานพุทธประวัติ ตอนพระพุทธองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ดาวดึงส์ เพื่อเทศนาโปรดพุทธมารดาเป็นเวลาสามเดือน และภาพเสด็จลงมาสู่โลก 

 มนุษย์หลังจากนั้น อันเป็นตอนหนึ่งที่ส�าคัญยิ่งในนิทานพุทธประวัติ ดังมีตัวอย่างที่จิตรกรรมเต็มผนังของอุโบสถวัดเกาะแก้ว เพชรบุรี 

ภาพที่ ๖ จิตรกรรม-ผนังด้านหลังพระประธาน ภาพปลาใหญ่ ตระกูลอานนท์ หนุนภูเขาพระสุเมรุ

จิตรกรรมบนพื้นท่ีผนังด้านหลังพระพุทธรูปประธาน (ผนังสกัดหลัง) เป็นภาพภูเขาจักรวาล คือ

ภูเขาพระสุเมรุ และภูเขาบริวารชื่อว่า เขาสัตบริภัณฑ์ ต�่าลงมาเป็นฉากป่าหิมพานต์ ล่างสุด คือ ฉากนรก

ขุมต่าง ๆ  จึงเข้าใจว่าช่างเขียนอาจต้องการสื่อว่า “พระพุทธองค์ทรงสถิต ณ ศูนย์กลางจักรวาล” อนึ่ง 

ภาพปลาใหญ่เขียนไว้ใต้ภูเขาพระสุเมรุ อาจหมายถึงปลาใหญ่ตระกูลอานนท์ ระบุอยู่ในวรรณกรรม 

เรื่อง ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ ๒ ว่าตัวยาว ๑,๐๐๐ โยชน์ อาศัยอยู่ในโลณมหาสมุทร๑๓ (ภาพที่ ๖)
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ประติมากรรม พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถ แวดล้อมด้วยพระพุทธรูปขนาดย่อมกว่า  

ทั้งหมดย่อมหมายถึงพระพุทธองค์ทั้งสิ้น การประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์รวมไว้บนฐานชุกชี 

คงเป็นความนิยมในสมัยหลังแล้ว (ภาพที่ ๕) พระพุทธรูปประธาน ยังมีเค้าพระพักตร์แบบสมัย 

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์แสดงปางมารวิชัย คือข้ออธิบายว่า 

การสร้างพระพุทธรูป นอกจากเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์แล้ว ยังสื่อเรื่องพุทธประวัติ คือ 

พระอิริยาบถประทับนั่ง พระหัตถ์ซ้ายวางหงายท่ีพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดท่ีพระชงฆ์ นิยม 

เรียกกันว่า พระพุทธรูป “ปางมารวิชัย” หมายถึงพระโพธิสัตว์ทรงชนะมารและตรัสรู้เป็นพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าสัมพันธ์กับภาพจิตรกรรมเป็นแถวของเหล่าเทวดาท่ีประนมกรถวายนมัสการ ที่เรียกว่า 

“เทพชุมนุม” ซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนของจิตรกรรมแล้ว

สรุป
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมไทยโบราณ มีหน้าท่ีและมีความหมาย

สัมพันธ์กัน ทั้งสามอยู่ในฐานะข้อมูลหลักในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ดังตัวอย่างอุโบสถของ 

วัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี กล่าวคือ อุโบสถ คือ อาคารฐานันดร หมายถึง “ปราสาท” ผนังด้านใน 

สองผนังข้างมีภาพนิทานทศชาติ อันเป็นสิบพระชาติในอดีตของพระพุทธองค์ ผนังตรงข้ามพระพุทธรูป

ประธาน คือ ภาพเต็มผนัง ตอนส�าคัญท่ีสุดของนิทานพุทธประวัติ คือ ตอนมารผจญ-ชนะมาร อุโบสถ 

จึงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่า เป็นที่สถิตของ “พระพุทธองค์ ณ ศูนย์กลางแห่งจักรวาล”
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Abstract History of Ancient Thai Architecture, Painting and Sculpture : Case study at  

the Ubosot of Wat Yai Intharam, Chon Buri

 Santi  Leksukhum

 Associate Fellow, Academy of Arts, 

 The Royal Society of Thailand.

  The history of ancient Thai architecture, painting, and sculpture is the best 

explaination of their role, meaning, and relationship, forming the main content of all 

ancient Thai art.

 Keywords: Ancient Thai Architecture, Painting and Sculpture, Ubosot of Wat Yai Intharam,  

 Chon Buri
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กวางในนาฏกรรมไทย*

ไพโรจน์  ทองค�ำสุก
ภาคีสมาชิก ส�านักศิลปกรรม 

ราชบัณฑิตยสภา

กวำง เป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนม ในวงศ์ Cervidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง กีบคู่ มีหลำยชนิด 

รูปร่ำงล�ำตัวเพรียว คอยำว ขำยำว หำงสั้น เพศเมียเล็กกว่ำเพศผู้ ผลัดเขำปีละคร้ัง ชนิดท่ีพบท้ังเพศผู ้

และเพศเมียมีเขำ ได้แก่ กวำงเรนเดียร์ ชนิดเพศเมียไม่มีเขำ ได้แก่ กวำงป่ำหรือกวำงม้ำ ส่วนชนิดที่พบ 

ทั้งเพศผู้และเพศเมียไม่มีเขำ ได้แก่ กวำงชะมดและกวำงวอเตอร์เดียร์ ค�ำที่ใช้เรียกชื่อกวำงได้อีกคือ 

มฤค มฤคี มฤคิน มฤคมำศ

ส่วนค�ำว่ำ เนื้อ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ 

ชื่อสัตว์ป่ำประเภทกวำง. เนื้อทรำย หมำยถึง ชื่อกวำงชนิด Cervus porcinus Zimmermann ในวงศ์  

Cervidae เป็นกวำงขนำดกลำง ขนล�ำตัวสีน�้ำตำลเข้ม แต่ตอนล่ำงสีจำงกว่ำ ตำมล�ำตัวมีจุดขำวจำง ๆ  

กระจำยอยู่ทั่วไป โดยเฉพำะลูกท่ีเกิดใหม่จุดขำวนี้จะเห็นชัดเจน เช่นเดียวกับลูกกวำงดำว เพศผู้มีเขำ 

* บรรยำยในกำรประชุมส�ำนักศิลปกรรม เมื่อวันท่ี่ ๑๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗

บทคัดย่อ
  กวำง พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ชือ่สตัว์เลีย้งลกู

ด้วยนม เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกีบคู่ มีหลำยชนิด รูปร่ำงล�ำตัวเพรียว คอยำว ขำยำว หำงสั้น ตัวเมียเล็กกว่ำ

ตัวผู้ ผลัดเขำปีละครั้ง ชนิดที่พบทั้งตัวผู้และตัวเมียมีเขำ ค�ำที่ใช้เรียกชื่อกวำงได้อีกคือ  มฤค (สัตว์ป่ำมี

กวำง อีเก้ง) มฤคี (กวำงตัวเมีย) มฤคิน มฤครำช มฤคมำศ ส่วนค�ำว่ำ เนื้อ นั้น ก็เป็นชื่อสัตว์ป่ำประเภท

กวำง เนื้อทรำย ก็เป็นกวำงขนำดกลำง เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองของไทย กวำงมีปรำกฏอยู่ในนำฏกรรมไทย

อย่ำงหลำกหลำย มคีวำมแตกต่ำงกนั ทัง้รปูร่ำงลกัษณะ และบทบำท ซึง่บำงครัง้อำจจะแสดงออกเป็นตวั

ส�ำคญัในกำรด�ำเนนิเนือ้เรือ่ง แต่บำงครัง้ก็เป็นเพยีงตวัประกอบสร้ำงสสีนัเท่ำนัน้ ปรำกฏในบทกำรแสดง 

ได้แก่ รำมเกียรติ์ อุณรุท ศกุนตลำ สุวรรณสำม มิตรธรรมของนำงเนื้อ 

 ค�ำส�ำคัญ : กวำง, กวำงเดินดง, นำฏกรรมไทย
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ผลัดเขำปีละครั้ง อยู่เป็นฝูงตำมทุ่งหญ้ำ กินหญ้ำระบัด ใบไม้ และผลไม้ เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองของไทย 

กวำงแขม กวำงทรำย หรือตำมะแน ก็เรียก

กวำงปรำกฏในนำฏกรรมไทยอย่ำงหลำกหลำย มีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งรูปร่ำงลักษณะ 

และบทบำท ซึ่งบำงคร้ังอำจจะแสดงออกเป็นตัวส�ำคัญในกำรด�ำเนินเนื้อเรื่อง แต่บำงครั้งก็เป็นเพียง

ตัวประกอบสร้ำงสีสันเท่ำนั้น ได้แก่ รำมเกียรติ์ อุณรุท ศกุนตลำ สุวรรณสำม มิตรธรรมของนำงเนื้อ 

ผู้เขียนได้สรุปพฤติกรรมของกวำงในนำฏกรรมไว้ดังนี้

๑. ปรำดเปรียว ว่องไว

๒. สวยงำม

๓. ไร้เดียงสำ

ลักษณะเด่นของกวำงในนำฏกรรมจะต้องมีเขำเป็นกิ่งก้ำน เพื่อควำมสวยงำม ส�ำหรับศิลปิน 

ที่รับบทแสดงใช้ได้ทั้งผู้ชำยและผู้หญิง

ส�ำหรับท่ำร�ำกวำงเดินดงปรำกฏมีมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ หลักฐำนจำกต�ำรำร�ำของไทยที่ได้รับ

อิทธิพลมำจำกต�ำรำนำฏยศำสตร์ของอินเดีย โดยมีกำรแปลเป็นภำษำไทยเพรำะปรำกฏชื่อคล้ำยกันอยู่

หลำยแห่ง ซึ่งในปัจจุบันต�ำรำร�ำไทยที่มีกำรรวบรวมอยู่ในหอสมุดแห่งชำติ ซึ่งเก่ำแก่ที่สุดคือต�ำรำร�ำไทย

ในสมัยรัชกำลที่ ๑ มี ๒ ลักษณะ คือ ๑. ต�ำรำท่ำร�ำเขียนรูประบำยสีปิดทอง ๒. ต�ำรำท่ำร�ำเหมือนกัน 

แต่เขียนฝุ่นเป็นลำยเส้นเดียว ซ่ึงพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชได้โปรดให้ประชุม

พวกครูละครท�ำต�ำรำขึ้นใหม่ ไว้เป็นแบบแผนส�ำหรับพระนคร ครั้นต่อมำเจ้ำนำยซึ่งทรงศักดิ์สูง เช่น 

กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล โปรดให้คัดส�ำเนำต�ำรำนั้นไปรักษำไว้เป็นแบบฉบับส�ำหรับหัดโขนละคร 

(ต�ำรำฟ้อนร�ำ ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุด วชิรญำณส�ำหรับพระนคร พ.ศ. ๒๔๙๙)

ต�ำรำท่ำร�ำไทยดังกล่ำวปรำกฏภำพเขียนและชื่อท่ำร�ำที่เกี่ยวกับกวำง ดังนี้

ชื่อท่ำร�ำกวำงซึ่งเป็นท่ำเฉพำะ ปรำกฏในเพลงแม่บท ๒ เพลง ดังนี้

- เพลงแม่บทใหญ่

- เพลงแม่บทเล็ก (แม่บทนำงนำรำยณ์) 

ท่ำร�ำกวำงเดินดงที่ปรำกฏในภำพต�ำรำท่ำร�ำไทย มีลักษณะดังนี้ มือทั้งสองแบคว�่ำมือนิ้วท้ังสี ่

เหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ส่วนนิ้วหัวแม่มืองอพับเข้ำหำฝ่ำมือ ตั้งข้อมือขึ้นด้ำนหน้ำ อยู่ในระดับเอว ต่อมำ

ได้มีกำรปรับปรุง เปลี่ยนท่ำร�ำใหม่ นำยธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปำกร ได้กล่ำวไว้ว่ำ “กวำงเดิน

ดงของเรำแต่ก่อนผู้ร�ำแบมือทั้งสองข้ำงหันฝ่ำมือไปเบื้องหน้ำ แต่ภำยหลังมำนี้เปลี่ยนเป็นผู้ร�ำเหยียดนิ้วชี้

และนิ้วกลำงทั้งสองนิ้วออกไป แล้วก�ำนิ้วนำง นิ้วก้อย และนิ้วหัวแม่มือเข้ำไว้เสียทั้ง ๒ มือ หย่อนล�ำแขน 

ทั้งสองทอดโค้งไปข้ำงหน้ำ ให้ฝ่ำมืออยู่ระดับสะโพก คว�่ำมือทั้งสอง แล้วช้อนนิ้วชี้กับนิ้วกลำงขึ้นมำใน
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ระดับสะเอว ชูส่ำยสลับขึ้นสลับลงช้ำ ๆ เรียกว่ำ ร�ำท่ำกวำงเดินดง” (ธนิต อยู่โพธิ์ ศิลปะละคอนร�ำหรือ

คู่มือนำฏศิลปไทย ๒๕๑๖)

กวำงเดินดงในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ กวำงเดินดง น. ชื่อท่ำร�ำ 

แบบหนึ่ง โดยนิ้วชี้กับนิ้วกลำงตั้งข้ึน หักข้อมือขึ้น ส่วนนิ้วหัวแม่มือกดทับปลำยนิ้วนำงกับนิ้วก้อย หรือ 

มักเรียกว่ำ มือกวำง โดยใช้ประกอบกิริยำท่ำทำงของกวำงตำมลักษณะรูปเท้ำของกวำงที่เป็นกีบคู่

บทเพลงแม่บททั้ง ๒ แบบ มีเนื้อร้องดังนี้

แม่บทใหญ่
  เทพประนมปฐมพรหมสี่หน้ำ สอดสร้อยมำลำช้ำนำงนอน

 ผำลำเพียงไหล่พิสมัยเรียงหมอน กังหันร่อนแขกเต้ำเข้ำรัง

 กระต่ำยชมจันทร์จันทร์ทรงกลด พระรถโยนสำรมำรกลับหลัง

 เยื้องกรำยฉุยฉำยเข้ำวัง มังกรเรียกแก้วมุจลินท์

 กินนรร�ำซ�้ำช้ำงประสำนงำ ท่ำพระรำมำก่งศิลป์

 ภมรเคล้ำมัจฉำชมวำริน หลงใหลได้สิ้นหงส์ลินลำ

 ท่ำโตเล่นหำงนำงกล่อมตัว ร�ำยั่วชักแป้งผัดหน้ำ

 ลมพัดยอดตองบังพระสุริยำ เหรำเล่นน�้ำบัวชูฝัก

 นำคำม้วนหำงกวำงเดินดง พระนำรำยณ์ฤทธิรงค์ขว้ำงจักร

 ช้ำงหว่ำนหญ้ำหนุมำนผลำญยักษ์ พระลักษมณ์แผลงอิทธิ์ฤทธี

 กินนรฟ้อนฝูงยูงฟ้อนหำง ขัดจำงนำงท่ำนำยสำรถี

 ตระเวนเวหำขี่ม้ำตีคลี ตีโทนโยนทับ งูขว้ำงค้อน

 ร�ำกระบี่สี่ท่ำจีนสำวไส้ ท่ำชะนีร่ำยไม้ทิ้งขอน

 เมขลำล่อแก้วกลำงอัมพร กินนรเลียบถ�้ำหนังหน้ำไฟ

 ท่ำเสือท�ำลำยห้ำงช้ำงท�ำลำยโรง โจงกระเบนตีเหล็กแทงวิไสย

 กลดสุเมรุเครือวัลย์พันไม้ ประไลยวำตคิดประดิษฐ์ท�ำ

 กระหวัดเกล้ำขี่ม้ำเลียบค่ำย กระต่ำยต้องแร้วแคล้วถ�้ำ

 ชักซอสำมสำยย้ำยล�ำน�ำ เป็นแบบร�ำแต่ก่อนที่มีมำฯ 
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เพลงแม่บทเล็ก (แม่บทนำงนำรำยณ์)
  เทพนมปฐมพรหมสี่หน้ำ สอดสร้อยมำลำเฉิดฉิน

 ทั้งกวำงเดินดงหงส์บิน กินรินเลียบถ�้ำอ�ำไพ

 อีกช้ำนำงนอนภมรเคล้ำ แขกเต้ำผำลำเพียงไหล่

 เมขลำโยนแก้วแววไว มยุเรศฟ้อนในอัมพร

 ยอดตองต้องลมพรหมนิมิต อีกทั้งพิสมัยเรียงหมอน

 ย้ำยท่ำมัจฉำชมสำคร พระสี่กรขว้ำงจักรฤทธิรงค์

บทบำทของกวำงปรำกฏในนำฏกรรมกำรแสดงโขน ดังนี้
กำรแสดงโขนเรื่องรำมเกียรติ์ปรำกฏบทบำทของกวำงในตอนท่ีทศกัณฐ์ลักพำสีดำไป ซึ่งจะมี

กำรตั้งชื่อชุดกำรแสดงท่ีหลำกหลำย เช่น ลักสีดำ สีดำหำย สีดำมำรศรี พระรำมตำมกวำง รำมำวตำร 

รำมรำชสุริยวงศ์ รำมรำชจักรี รำมลีลำ มีเนื้อเรื่องโดยสังเขปดังนี้ 

ทศกัณฐ์ใช้ให้มำรีศแปลงเป็นกวำงทองไปล่อลวงจนนำงสีดำหลงใหล รบเร้ำให้พระรำมตำมจับ

กวำงทองมำให้ แม้พระลักษมณ์จะพยำยำมทัดทำนด้วยเหตุผลต่ำง ๆ  ก็ไม่ฟัง พระรำมเสด็จออกติดตำม

กวำงทองเข้ำไปในป่ำลึก เห็นว่ำจับไม่ได้แน่ จึงแผลงศรถูกกวำงทอง ร่ำงกวำงทองกลับกลำยเป็นยักษ ์

มำรีศแกล้งส่งเสียงร้องด้วยมำรยำเพื่อให้พระลักษมณ์รีบออกมำช่วยพระรำม นำงสีดำเมื่อได้ยินเสียงร้อง

ก็เกิดควำมวิตก ส�ำคัญผิดคิดว่ำเป็นเสียงของพระสวำมี จึงใช้ให้พระลักษมณ์ออกติดตำมไป พระลักษมณ์

ทัดทำนด้วยเหตุผล แต่นำงสีดำก็ไม่ฟังกลับมำโกรธ พระลักษมณ์จึงจ�ำใจออกมำตำมหำพระรำม

ตัวอย่ำงบทโขนชุดลักสีดำ กรมศิลปำกรปรับปรุง กล่ำวถึงกวำงไว้ดังนี้

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิด -

(ทศกัณฐ์กับมำรีศเต้นออก)

- เจรจำ -

ทศกัณฐ์ - ดูรำมำรีศผู้ภักดี บัดนี้เรำครรไลมำใกล้ที่กุฎีพ�ำนักของฤษีรำมลักษมณ์และสีดำ 

ท่ำนจงเร่งร่ำยมนต์แปลงกำยำเป็นกวำงทอง เดินลัดเล่ียงเมียงมองไปล่อรัก ให้ 

เจ้ำสีดำยุพำพักตร์เธอได้พิศ จงใส่กลกรำยจริตให้ใหลหลง แล้วทุกสิ่งจะสมประสงค์

ตรงอุรำ จงเร่งร่ำยทิพย์มนตรำจ�ำแลงกำยในบัดนี้
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- ปี่พำทย์ท�ำเพลงตระนิมิต -

(ท้ำยรัว มำรีศร�ำเข้ำกวำงทองออก)

- ร้องเพลงแขกไทร -

  รูปทรงกุมภัณฑ์ก็พลันหำย กลำยเป็นกวำงทองผ่องศรี

 เรืองรองผ่องสิ้นทั้งอินทรีย์ ทั้งมีด่ำงขำวรำวหิรัญ

 สองเขำมุกดำดูวิเศษ สองเนตรนิลรัตน์จัดสรรค์

 ท�ำทีเยื้องกรำยพรำยพรรณ เดินไปทำงบรรณศำลำ

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิด, ฉิ่ง -

(ทศกัณฐ์สั่งกวำงทอง แล้วแยกกันเข้ำ)

(พระรำม สีดำ และพระลักษมณ์ออกนั่งเตียง)

- ร้องเพลงสร้อยเพลง -

  ว้ำเหว่หฤทัยในไพรสำนต์ ได้เห็นหน้ำเยำวมำลย์หมดจด

 กับพระอนุชำสง่ำยศ ค่อยคลำยก�ำสรดโศกำ

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงฉิ่ง -

(กวำงทองออก)

- ร้องเพลงแป๊ะ -

  เมื่อนั้น นำงสีดำเยำวยอดเสน่หำ

 นั่งเฝ้ำปฏิบัติภัสดำ กัลยำเหลือบเห็นกวำงทอง

- เจรจำ -

สีดำ - ทรงเมียงมองทำงโน้นเพคะพระทูลกระหม่อมแก้ว กวำงสุวรรณพรรณเพริศแพร้ว 

วิเลขำ สีดำนี้อยำกได้เอำมำไว้ศำลำเป็นเพื่อนเล่นเมื่อยำมเหงำ พระทูลกระหม่อม

จอมเกล้ำโปรดเสด็จตำม ไปจับมฤคสุวรรณอันสง่ำงำมมำประทำน ขอพระทรงยศ

ได้โปรดปรำนแก่สีดำ
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พระลักษมณ์ - ข้ำแต่พระเจ้ำพี่ ขอจงโปรดทรงพระกรุณำยับยั้งก่อน อันกวำงป่ำในพนำดร 

ตำมธรรมดำจะผุดผ่องดั่งทองทำน่ำจะสงสัย แล้วไฉนจึงจ�ำเพำะมำเลำะลัด 

ดูผิดอย่ำงปวงสรรพสัตว์ในพงพี น่ำจะเป็นเล่ห์กลอสุรีท�ำอุบำย โดยมุ่งจิต 

จะคิดร้ำยต่อใต้เบื้องพระบำทำ ขอทรงโปรดพินิจพิจำรณำให้จงดี

สีดำ -   อนิจจำพระปิ่นเกศีของสีดำ แต่เพียงสุวรรณมฤคำในไพรพง ช่ำงกระไรหนอ

พระองค์มำสงสัย เหมือนไม่ปรำนีที่จะให้สีดำสุข นับแต่นี้สีดำก็จะทุกข์ทับหฤทัย 

แม้นมิได้กวำงทองผ่องอ�ำไพสมใจจินต์ สีดำนี้จะทูลลำพระภูบดินทร์สิ้นชีวี

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงโอด -

(สีดำร้องไห้พระรำมปลอบ)

- เจรจำ -

พระรำม -  อย่ำก�ำสรดโศกีเลยสีดำ พี่จะไปตำมจับสุวรรณมฤคำมำให้เจ้ำ เจ้ำลักษมณ์น้อง 

จงอยู่กับนำงเยำว์ที่ศำลำ พี่จะไปตำมจับสุวรรณมฤคำมำให้นวลละออง

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิด -

(พระรำม แยกกันเข้ำกับนำงสีดำและพระลักษมณ์)

(กวำงออก พระรำมตำม)

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิดฉำน -

- ร้องเพลงทะเลบ้ำ -

  รำเมศร์ตำมติดชิดกระชั้น กวำงผันล่อเล่นเผ่นผยอง

 ธ ยั้งกวำงเยื้องช�ำเลืองมอง โลดล�ำพองเหยำะย่อล่อรำมินทร์

 พระแลเล่งเพ่งพิศผิดสังเกตุ ทรงเดชจับศรศำสตร์พำดคันศิลป์

 น้ำวเหนี่ยวด้วยพลังทั้งกำยิน ถูกกวำงดิ้นวำงวำยกลำยเป็นมำร

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงรัว, โอด -

(พระรำมแผลงศรถูกกวำง)

(กวำงเข้ำมำรีศถูกศรปักอกออกส่งเสียงร้องว่ำ“เจ้ำลักษมณ์ช่วยพี่ด้วย”)

(มำรีศเซเข้ำ พระรำมตำมเข้ำ)
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บทบำทของกวำงปรำกฏในนำฏกรรมกำรแสดงละครในเรื่องอุณรุท ดังนี้
กำรแสดงละครในเร่ืองอุณรุท ตอนกลอุบำยเทพไท กรมศิลปำกรปรับปรุงบท กล่ำวถึง 

นำงสุจิตรำพระชำยำพระอินทร์จุติลงจำกสวรรค์บังเกิดเป็นนำงอุษำ เพื่อติดตำมแก้แค้นเจ้ำกรุงพำน

ที่ปลอมตนเป็นพระอินทร์เข้ำมำลักลอบสมสู่กับนำง พระอินทร์ต้องกำรให้นำงอุษำได้กับอุณรุท จึง 

มีเทวบัญชำให้เทพบุตรมำตุลี แปลงเป็นกวำงทองไปล่อให้พระอุณรุทติดตำมไปยังที่พระไทรสิงสถิต เพื่อ

ให้พระไทรอุ้มสมพระอุณรุทกับนำงอุษำ หวังให้พระอุณรุทสังหำรเจ้ำกรุงพำนให้สมแค้น เมื่อนำงศรีสุดำ

เห็นกวำงทองมีควำมประสงค์อยำกจะได้กวำงทองไปเล้ียงไว้ จึงกรำบทูลอ้อนวอนพระอุณรุทให้ช่วยจับ

กวำงทองให้ พระอุณรุทสงสำรนำงศรีสุดำจึงเสด็จไปจับกวำงทองพร้อมเสนำ แต่ไม่สำมำรถไล่จับได้ทัน 

จนเวลำเย็นจึงพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ ด้วยควำมเหนื่อยและอ่อนเพลีย

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเทวำประสิทธิ์ -

(เทวดำ - นำงฟ้ำ ออกนั่งตำมที่)

(พระอินทร์ พระมำตุลี ออกนั่งเตียง)

- ร้องเพลงเทวำประสิทธิ์ -

  มำจะกล่ำวบทไป ถึงท้ำวสหัสนัยน์ตรัยตรึงษำ

 สถิตยังทิพย์อำสน์อันโอฬำร ในมหำพิมำนอลงกรณ์

 แต่นำงสุจิตรำยุพำพักตร์ วรลักษณ์โฉมฉำยสำยสมร

 จุติจำกเทวะพระนคร ไปเกิดในดงดอนแดนมำร

- ร้องร่ำย -

  ให้คิดอำดูรพูนเทวษ ถึงองค์อัคเรศยอดสงสำร

 แจ้งว่ำอุณรุทภูบำล ออกประพำสยังพนำนก็ยินดี

 จึงมีเทวรำชบัญชำ สั่งเทวำมำตุลีเรืองศรี

 จงจ�ำแลงเป็นสุวรรณมฤคี ไปล่อลวงภูมีให้ไคลคลำ

 ยังพระไทรเทพบุตรอันอุดม จะได้พำไปสมนำงอุษำ

 ให้เธอสังหำรผลำญชีวำ อ้ำย- พำณำสูรอสุรี
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- ร้องเพลงแขกบรเทศ -
  เมื่อนั้น องค์พระมำตุลีเรืองศรี
 น้อมรับเทวรำชวำที รีบถวำยอัญชลีแล้วลงไป

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิด -
(พระมำตุลีออกร�ำหน้ำเวทีแล้ววน ๑ รอบ)

(พระอินทร์ เทวดำ นำงฟ้ำ เข้ำโรง)
- ร้องเพลงตระนิมิต -

  ครั้นถึงพ่ำงพื้นพสุธำ แห่งห้องหิมวำป่ำใหญ่
 จึงนิมิตบิดกำยไปทันใด ด้วยอ�ำนำจฤทธิไกรเทวัญ

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงตระนิมิต -
(พระมำตุลี ร�ำแปลงเป็นกวำงทอง)

(กวำงทองออก)
- ร้องเพลงมอญแปลง -

  บัดเดี๋ยวกลำยเป็นกวำงทอง ผิวผ่องพรรณรำยฉำยฉัน
 หำงหูขนเขำเพรำพรรณ งำมล�้ำอำรัญมฤคำ
 เยื้องย่ำงวำงวิ่งเผ่นโผน จู่โจนออกจำกชำยป่ำ
 มุ่งตรงฝ่ำพงพนำวำ ไปหน้ำพลับพลำพระภูมี

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิดฉิ่ง - เชิดกลอง -
(กวำงทองเข้ำโรง)

(เสนำออกนั่งตำมที่)
(พระอุณรุทกับพระมเหสีออกนั่งเตียง)

(กวำงทองออกมำล่อ)
- ร้องเพลงอัปสรส�ำอำงค์ -

  เมื่อนั้น นวลนำงสุดำมำรศรี
 ทอดพระเนตร เห็นพระยำ มฤคี สรรพสิ้นอินทรีย์โสภำ
 แสนสวำทมำดหมำยเป็นพ้นนัก นงลักษณ์ยอกรเหนือเกศำ

 กรำบทูลสมเด็จพระภัสดำ ผ่ำนฟ้ำจงโปรดปรำนี
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- เจรจำ -

ศรีสุดำ - ทูลกระหม่อมเพคะ ทอดพระเนตรเห็นกวำงทองตัวนั้นไหมเพคะ ช่ำงน่ำรักมำก 

น้องอยำกจะได้ไปเลี้ยงไว้ในบุรีจังเลยเพคะ

อุณรุท - เดี๋ยวก่อนสุดำน้องรักพี่ กวำงไพรตัวนี้สวยประหลำดนัก พี่ว่ำน้องอย่ำไปสนใจเลย 

ถ้ำน้องประสงค์สิ่งใดจงบอกพี่ พี่จะให้เขำจัดหำมำให้น้อง

- ร้องร่ำย -

  แม้นน้องมิได้มฤคมำศ อันพรำยพรรณโอภำสจ�ำรัสศรี

 ไหนจะคงครองชีพชีวี นำรีครวญคร�่ำร�่ำโศกำ

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงโอด -

(กวำงทองเข้ำโรง)

(นำงสุดำร้องไห้ พระอุณรุทเข้ำปลอบ)

- ร้องเพลงน�้ำลอดใต้ทรำย -

  เมื่อนั้น พระสุริย์วงศ์พงศ์นำรำยณ์นำถำ

 จึงตรัสปลอบสำวศรีวนิดำ แก้วตำอย่ำทรงโศกี

 อันซึ่งสุวรรณมฤครำช ต้องประสงค์จงสวำทโฉมศรี

 พี่จะจับมำให้ดวงชีวี ไปเลี้ยงเล่นธำนีตำมใจ

- ร้องร่ำย -

  ตรัสแล้วมีพระรำชบัญชำ สั่งหมู่เสนำน้อยใหญ่

 รีบจัดพวกพหลพลไกร ตำมไปจับกวำงกลำงพนำ
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- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิด -

(พระอุณรุทชวนเสนำออกไปตำมจับกวำงทอง)

(นำงสุดำเข้ำโรง)

(กวำงทองออกหน้ำเวที พระอุณรุทและเสนำขี่ม้ำแผงออกพบ)

- ร้องเพลงต้นเพลงฉิ่ง ชั้นเดียว -

  เมื่อนั้น พระมำตุลีกวำงทองแกล้วกล้ำ

 วิ่งล่อคลอเคล้ำเย้ำมำ ล่วงเข้ำพงป่ำดงดำน

 เผ่นโผนโจนวิ่งจ�ำเพำะพักตร์ หลำนพระหริรักษ์สุรีย์ฉำน

 ตรงไปพระไทรอันโอฬำร แล้วจึงบันดำลด้วยฤทธี

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิดฉิ่ง - รัว -

(พระอุณรุทสั่งเสนำให้ล้อมจับกวำงทอง พระอุณรุทท�ำท่ำไล่จับกวำงทองแต่ไม่ทันกวำงทอง 

หำยเข้ำโรง พระอุณรุทท�ำท่ำเหน็ดเหนื่อย)

- ร้องร่ำย -

  เมื่อนั้น พระอุณรุทภุชพงศ์เรืองศรี

 ขับม้ำไล่มำในพงพี ด้วยก�ำลังภูมีโกรธำ

 พระติดตำมกวำงไปก็ไม่ทัน จนสุริยันบ่ำยคล้อยเวหำ

 สุดสิ้นก�ำลังอำชำ จึงเข้ำมำพักใต้พระไทรทอง

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิด -

(พระอุณรุทสั่งเสนำเข้ำไปพักใต้ร่มพระไทร ผู้แสดงทั้งหมดเข้ำโรง)

บทบำทของกวำงปรำกฏในนำฏกรรมกำรแสดงละครร�ำเรื่องศกุนตลำ ดังนี้
กำรแสดงละครเรื่องศกุนตลำ ตอนท้ำวทุษยันต์ตำมกวำง บทพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ต้นเรื่องอยู่ในมหำภำรตะ นำมปรำกฏว่ำ “ศกุน์ตโลปำช์ยำณ” กล่ำวถึง 

หมู่กษัตริย์จันทรวงศ์ ทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องบ้ำง โดยก�ำหนดเป็น ๒ ตอน รวมทั้งก�ำหนดเครื่องแต่งกำย 

ตัวละครไว้ โดยละเอียดทุกตัว



8๑ไพโรจน์  ทองค�ำสุก

วารสารราชบัณฑิตยสภา
ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๘

ศกุนตลำ เป็นธิดำของนำงฟ้ำ ชื่อ เมนะกำ และ พระเกำศิก (พระวิศวมิตรมุนี) แต่พระกัณวะ 

มหำมนีุเป็นผูเ้ลีย้งดนูำงจนเตบิใหญ่ นำงเป็นผูม้นิีสยัโอบอ้อมอำรแีก่ฝงูสตัว์ในป่ำ จนเปรยีบเหมอืนมำรดำ

ของสัตว์ทั้งหลำย กอปรกับนำงเป็นผู้มีรูปโฉมงดงำมสมเป็นธิดำแห่งกษัตริย์ จึงเป็นที่นิยมรักใคร่แก่ผู้คน

ทั่วไป

ท้ำวทุษยันต์กษัตริย์หนุ่มแห่งจันทรวงศ์ออกประพำสป่ำล่ำสัตว์ตำมประเพณีนิยม จนกระท่ังพบ

กวำงด�ำตัวหนึ่ง งดงำมมำก พระองค์จึงทรงติดตำมล่ำกวำงป่ำตัวนั้น จนล่วงเข้ำเขตล�ำน�้ำมำลินี ซ่ึงเป็น 

ที่พ�ำนักของนำงศกุนตลำ ทั้งสองจึงได้พบกัน และเป็นต้นเหตุแห่งควำมรักของทั้งสองคน

ตัวอย่ำงบทละครเรื่องศกุนตลำ ตอนทุษยันต์ตำมกวำง กล่ำวถึงกวำงไว้ดังนี้

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิดฉิ่ง -

(กวำงด�ำวิ่งออกท้ำวทุษยันต์ออกตำม)

- ร้องเพลงกำเรียนทอง -

  เหลือบเห็นกวำงข�ำด�ำขลับ งำมสรรพสะพรั่งดังเลขำ

 งำมเขำเป็นกิ่งกำญจนำ งำมตำนิลรัตน์รูจี

 คอก่งเป็นวงรำววำด รูปสะอำดรำวนำงส�ำอำงศรี

 เหลียวหน้ำมำดูภูมี งำมดังนำรีช�ำเลืองอำย

- ร้องเพลงกำเรียนทอง ชั้นเดียว -

  ยำมวิ่งวิ่งเร็วดังลมส่ง ตัดตรงทุ่งพลันผันผำย

 ปิ่นกษัตริย์เร่งรัถพรรณรำย กระทั่งถึงชำยไพรวัน

- ร้องร่ำย -

  พระศศิพงศ์เอกองค์อัครรำช ยุรยำตรตำมไปในไพรสัณฑ์

 กวำงล้ำรำชำด�ำเนินทัน กำงกั้นหวังจับมฤคิน

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิดฉำน -

(ท้ำวทุษยันต์ตำมกวำง เมื่อจบหน้ำพำทย์ลงลำแล้วเข้ำโรง)
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บทบำทของกวำงปรำกฏในนำฏกรรมกำรแสดงละครชำดกดังนี้
๑. กำรแสดงละครชำดกเรื่องสุวรรณสำม 

 กวำงมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวเนื่องดังนี้ กวำงอำศัยอยู่ในป่ำเป็นจ่ำฝูง สวยงำมโดดเด่น ผูกมิตรกับ

สุวรรณสำม เป็นเพื่อนเล่น มิได้เกรงกลัวซึ่งกันและกัน สุวรรณสำมมักช่วยหำหญ้ำให้เป็นอำหำร ดูแล 

ซึ่งกันและกัน ละครเรื่องสุวรรณสำมนี้เป็นละครที่มีสำระด้ำนศีลธรรมเกี่ยวกับควำมกตัญญู เนื้อเรื่องมีว่ำ 

ท้ำวบิลยักข์ออกประพำสป่ำ เห็นสุวรรณสำมออกมำเล่นกับฝูงสัตว์ในป่ำก็แปลกใจ จึงยิงธนูไปโดน 

สวุรรณสำม ก่อนสิน้ใจ สวุรรณสำมได้คร�ำ่ครวญว่ำตนออกมำหำผลไม้ และน�ำ้ เพือ่น�ำไปเลีย้งบดิำ มำรดำ 

ที่ตำบอด ณ อำศรมกลำงป่ำ ต่อไปท่ำนจะได้ใครดูแล บิลยักข์เวทนำมำกรับปำกสุวรรณสำม เมื่อเห็นว่ำ

สุวรรณสำมสิ้นใจแล้ว บิลยักข์มำยังอำศรมของบิดำมำรดำสุวรรณสำม เมื่อผู้เฒ่ำทั้งสองทรำบเรื่องต่ำงก ็

พำกันคร�่ำครวญและขอให้ท้ำวบิลยักข์พำทั้งสองไปยังศพลูก เพื่อจะได้กอดเป็นครั้งสุดท้ำย เมื่อมำถึงร่ำง

สวุรรณสำมทัง้สองคนกร็�ำ่ไห้ด้วยควำมเศร้ำโศกจนสลบไป เทพธดิำพสนุทรย์ีได้ปรำกฏกำยขึน้และชบุชวีติ

สุวรรณสำม ทั้งยังอวยชัยให้พรท�ำให้นัยน์ตำของพ่อแม่สุวรรณสำมก็กลับมำมองเห็นตำมเดิม ด้วยกำร 

กระท�ำควำมดีของสุวรรณสำมนั่นเอง

ตัวอย่ำงบทละครเรื่องสุวรรณสำม กล่ำวถึงกวำงไว้ดังนี้

ฉำก อำศรมฤษี

(ทุกูลดำบส และนำงปำริกำ ตำบอดทั้งคู่ นั่งอยู่หน้ำกุฎี สุวรรณสำมออกถือของออกมำจัด 

ปรนนิบัติบิดำมำรดำเป็นอย่ำงดี)

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงฉิ่ง -

- ร้องเพลงเขนง -

  เมื่อนั้น พระสุวรรณสำมเรืองศรี

 ปฏิบัติชนกชนนี ผู้มีจักษุมืดมน

 เตรียมสิ่งส�ำหรับรับประทำน เก็บหำผลำหำรจำกไพรสณฑ์

 ทุกสิ่งมิให้มีที่กังวล ด้วยกมลมำดมั่นกตัญญู

- ร้องเพลงเบ้ำหลุด ชั้นเดียว -

  ถึงเวลำยำมเช้ำจึงเข้ำไป กรำบไหว้แม่พ่อทั้งคู่

 บอกลำไปยังฝั่งสินธู ตักน�้ำมำสู่กุฎี
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- เจรจำ -

สุวรรณสำม - ข้ำแต่พ่อและแม่ เวลำนี้ก็จะสำยไปหน่อยแล้ว ลูกจะต้องขอกรำบลำไปตักน�้ำ 

ที่ฝั่งน�้ำมำไว้ให้พ่อและแม่ดื่ม ตำมที่เคยปฏิบัติมำ

ทุกูล -  สุวรรณสำม ลูกไม่กินผลไม้เสียก่อนหรือ

สุวรรณสำม - ลูกไม่เคยกินสิ่งใดก่อนพ่อและแม่เลย ขอให้พ่อและแม่กินเสียก่อนเถิด เหลือแล้ว

ลูกจึงจะกิน

ปำริกำ -  อย่ำถือให้เคร่งครัดนักเลยลูก หิวเมื่อไรก็จงกินเถอะ แม่อนุญำต 

สุวรรณสำม - ลูกยังไม่กินละแม่ พ่อกับแม่กินกันเสียก่อนเถอะ ลูกจะรีบไปตักน�้ำเสียก่อนจ้ำ 

ลูกไปละนะจ๊ะ

- ร้องเพลงแขกต่อยหม้อ -

  พลำงยกหม้อน�้ำขึ้นวำงบ่ำ ออกจำกเคหำขมันขมี

 คลำไคลไปยังฝั่งนที มฤคีต่ำงห้อมล้อมตำมมำ

(สุวรรณสำมเดินเข้ำ)

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงมฤคระเริง -

(ฝูงกวำงออกเต้นตำมจังหวะเพลง สุวรรณสำมเดินออก แล้วเข้ำมำเล่นกับฝูงกวำง)

-ปี่พำทย์ท�ำเพลงแมลงภู่ทอง -

(ระหว่ำงนั้นบิลยักข์ออกแอบดู)

- ร้องเพลงกำเรียนทอง -

  เมื่อนั้น    องค์ท้ำวบิลยักข์นำถำ

 แลเห็นสุวรรณสำมโสภำ  อยู่ในฝูงมฤคำมำกมำย

 ไม่แจ้งว่ำเป็นมนุษย์หรือเทวำ  หรือครุฑำวำสุกรีทั้งหลำย

 แม้เรำเข้ำไปใกล้กำย   คงหนีหำยลี้ลับจับไม่ทัน

- ร้องเพลงกำเรียนทอง ชั้นเดียว -

  อย่ำเลยเรำจะแผลงศรสิทธิ์ ไปสังหำรชีวิตให้อำสัญ 

 คิดแล้วพระจอมรำชันย์  ขึ้นศรฉับพลันทันที
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- ปี่พำทย์ท�ำเพลงเชิดฉิ่ง -

- ร้องเห่เชิดฉิ่ง -

  น้ำวเหนี่ยวศรทรงองอำจ หมำยพิฆำตสุวรรณสำมเรืองศรี

 แลเล็งเพ่งลงตรงดี ได้ที่แผลงลั่นทันใด

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงรัว -

(ศรพุ่งตรงปักสีข้ำงสุวรรณสำม ฝูงกวำงต่ำงวิ่งหนีหำยเข้ำป่ำ สุวรรณสำมทรุดลงนอนร้องด้วย

ควำมเจ็บปวด)

๒. ละครชำดกเรื่องมิตรธรรมของนำงเนื้อ

 เรื่องรำวของชำดกที่พระบรมศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงตรัสเล่ำถึงกำรบ�ำเพ็ญบำรมีของ 

พระองค์ในอดีตกำลคร้ังพระเจ้ำพรหมทัตผ่ำนสมบัติครองกรุงพำรำณสี มีเนื้อตัวหนึ่งรูปร่ำงงดงำม 

มีขนใส สีเหลืองอร่ำมดังทองค�ำ ครั้งหนึ่งมีนำยพรำนเที่ยวดักบ่วงไว้ในที่ต่ำง ๆ  วันหนึ่งเครำะห์กรรม 

พญำเน้ือก็มำถงึ ในกำรถอืก�ำเนดิของพระโพธสิตัว์ต้องมเีครำะห์กรรมทีไ่ม่ธรรมดำเพือ่เป็นกำรสัง่สมบำรมี  

พญำเนื้อติดบ่วงนำยพรำน นำงเนื้อมำพบก็กล่ำวว่ำ

  นำงเนื้อกล่ำวค�ำร�่ำไห้ว่ำ อนิจจำใยมำสิ้นก�ำลังหำญ

 พญำเนื้อเป็นใหญ่ไร้ผองพำล น่ำสงสำรมำติดบ่วงดุจห่วงกรรม

  ฝ่ำยพญำเนื้อมองว่ำตนไม่รอดแน่กล่ำวว่ำ

  พญำเนื้อหมดก�ำลังนั่งลงหมอบ พลำงตอบภรรยำผู้งำมข�ำ

 เจ้ำจงรีบหลีกลี้หนีโดยพลัน เดี๋ยวจะเพลี่ยงพล�้ำถึงวอดวำย

  เมือ่นำยพรำนมำพบ คดิจะฆ่ำ นำงเนือ้ขอร้องโดยใช้ถ้อยค�ำอ้อนวอน และยอมตำยแทน

นำยพรำนเกิดควำมสงสำร ยอมปล่อยพญำเนื้อ

บทบำทของกวำงปรำกฏในนำฏกรรมกำรแสดงระบ�ำ ดังนี้
๑. ระบ�ำมฤคระเริง

 ระบ�ำมฤคระเริงหรือระบ�ำกวำง เป็นระบ�ำที่กรมศิลปำกรจัดให้มีขึ้น โดยนำยมนตรี ตรำโมท 

ศิลปินแห่งชำติเป็นผู้แต่งท�ำนองเพลง ใช้ประกอบในกำรแสดงละครเรื่องสุวรรณสำม และต่อมำก็น�ำมำใช้

ประกอบในกำรแสดงโขนชุดลักสีดำ เหมำะส�ำหรับเด็กด้วยเพลงและกระบวนท่ำทำงที่เลียนแบบกวำง
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๒. ระบ�ำเทพนพเครำะห์

 นพเครำะห์ ดำวพระเครำะห์ทั้ง ๙ คือ อำทิตย์ จันทร์ อังคำร พุธ เสำร์ พฤหัสบดี รำหู  

ศุกร์ เกตุ ตำมต�ำรำโหรำศำสตร์ เทพนพเครำะห์ ทั้ง ๙ พระองค์ ประจ�ำรักษำในแต่ละที่ สลับสับเปลี่ยน

กันไป เทพนพเครำะห์แต่ละองค์มีสีกำยและเทพพำหนะแตกต่ำงกันไป นำยอโศก สุวิชำญ ประพันธ์บท 

นำยมนตรี ตรำโมท ศิลปินแห่งชำติบรรจุเพลง นำงเฉลย ศุขะวณิช ประดิษฐ์ท่ำร�ำ โดยมีนำยอุดม อังศุธร 

และนำงรัตติยะ วิกสิตพงษ์ เป็นผู้ช่วย เนื้อร้องดังนี้

ระบ�ำเทพนพเครำะห์

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงไทยมุง -

- ร้องเพลงไทยมุง -

 ดำวฤกษ์เครำะห์แต่ละองค์ล้วนทรงฤทธิ์ สถิตกลำงจักรวำลผ่ำนรำศี

ต�ำรำโหรบอกชัดบัญญัติมี คัมภีร์สุริยยำตรปรำชญ์โบรำณ

- ร้องเพลงสิบสองจุไท -

 อำทิตย์สีแดงคือแสงเพลิง ฤทธิเริงร้ำยกำจอำจหำญ

ทรงอำศน์รำชสีห์ขี่ทะยำน อำภรณ์กำญจน์แก้วแดงแสงรวี

- ร้องเพลงขอมสุวรรณ -

 จันทร์นั้นนวลขำวรำวเงินยวง ดวงฤทัยเมตตำพำสุขศรี

อำภรณ์แก้วประพำลตระกำรดี ทรงภำชีพำหนะบนโพยม

- ร้องเพลงน่ำนเจ้ำ -

 อังคำรสีชมพูด�ำรูตำ มหิงสำรององค์ทรงหักโหม

ประดับโกเมนแดงดังแสงโคม ครึกโครมทรนงเจ้ำสงครำม

- ร้องเพลงสิบสองจุไท -

 พุธพรรณโลมเขียวเชี่ยวพระเวท มงกุฏเกตุมรกตแก้วอร่ำม

พำหนะคชำสง่ำงำม ต้องตำมต�ำรำโหรำไทย
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- ร้องเพลงขอมสุวรรณ -

 เสำร์สีกำยด�ำอ�ำมหิต ใจจิตแกล้วกล้ำจะหำไหน

อำภรณ์นิลรัตนำอ่ำอ�ำไพ พยัคฆ์ใหญ่เป็นยำนเที่ยวรำนรอน

- ร้องเพลงน่ำนเจ้ำ -

 พฤหัสบดีสีส้มบรมครู รอบรู้ทุกคัมภีร์ศรีอัษร

สวมธุรัมประค�ำสำยกรำยกร อำศน์บวรมฤคีมีประจ�ำ

- ร้องเพลงสิบสองจุไท -

 รำหูหฤโหดโขมดป่ำ กำยำมืดสลัวมัวไม่ข�ำ

อำภรณ์แก้ววะไลใส่ประค�ำ อำศน์ประจ�ำทรงเวนไตย์ในเมฆำ

- ร้องเพลงขอมสุวรรณ -

 ศุกร์รมย์รื่นเริงลักษณ์งดงำม อำภรณ์วำมแวววับจับสีฟ้ำ

ทรงทองกรประค�ำก�ำคฑำ สวมชฎำคำวีเป็นที่ทรง

- ร้องเพลงน่ำนเจ้ำ -

 เกตุกำยสีทองก่องเก็จ ประดับเพชรต่ำงต่ำงร่ำงระหง

ทรงนำคำศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรงค์ รวมเก้ำองค์พระเครำะห์ไทยในต�ำรำ

- ปี่พำทย์ท�ำเพลงช�ำนำญ -

นอกจำกควำมไพเรำะของวรรณกรรม ยังปรำกฏควำมวิจิตรงดงำมของเครื่องแต่งกำย ควำมงำม

ของกระบวนท่ำร�ำ ดนตรี และเพลงร้อง ซึ่งแต่ละส่วนผสมกลมกลืนกันได้เป็นอย่ำงดี ท�ำให้เกิดสุนทรียรส

เมื่อได้รับชมกำรแสดง
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Abstract Dear in Thai Dance

 Pairoj  Thongkumsuk

 Associate Fellow, Academy of Arts, 

 The Royal Society of Thailand.

 

  Deer, as defined in the Royal Institute Dictionary (2011), are a kind of  

mammals and ruminants with a pair of hooves on each leg. There are multiple species 

of deer, generally characterized by gracile body, long neck, long legs, short tail, and 

highly sexual dimorphism-female deer are smaller than male ones. Other words that 

are used to refer to deer include Maruk (wild deer, elk), Maruki (female deer), Marukarat, 

and Marukamat, while the word “nua” is also used to call medium-size wild deer and  

endangered species. Deer appear widely and variously in Thai dance; they differ in form, 

character, and role. Sometimes, they play a leading role in the dance, while on some 

occasion they serve a supporting role. Deer characters can be found in such plays as 

Ramakian, Unnarut, Sakuntala, Suwannasam, Mittham Khong Nuanang.

 Keywords: deer, roaming deer, Thai drama art.   
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ความสามารถทางดนตรี พรสวรรค์ หรือ พรแสวง*

ชนก  สาคริก 
ภาคีสมาชิก ส�านักศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสภา

บทคัดย่อ
  มคี�ำกล่ำวถงึค�ำว่ำ พรสวรรค์ และ พรแสวง กนัทัว่ไป แต่ไม่ค่อยมีกำรขยำยควำมหรอืให้ควำมหมำย 

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ๒ ค�ำนี้เท่ำใดนัก คงทิ้งไว้ให้ผู ้ฟังคิดและเข้ำใจกันเอง บทควำมเร่ืองน้ีจะแสดง 

ควำมหมำยที่แตกต่ำงระหว่ำง ๒ ค�ำนี้ในแง่มุมหนึ่งให้ผู้อ่ำนได้พิจำรณำเปรียบเทียบกัน

 ค�ำส�ำคัญ : พรสวรรค์, พรแสวง

บทน�า
อะไรคือพรสวรรค์

ก่อนที่จะกล่ำวถึงค�ำว่ำ “พรสวรรค์” จะขออธิบำยควำมหมำยของค�ำว่ำ “สวรรค์” เสียก่อน 

ในควำมเข้ำใจของคนทั่วไปนั้น “แดนสวรรค์” คือ สถำนที่อันวิเศษซึ่งมีแต่ควำมรื่นรมย์และสิ่งดี  ๆ   ที่น่ำ

ปรำรถนำอยู่ดำษด่ืนทั่วไป ผู้ที่อำศัยอยู่ในแดนสวรรค์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์อ�ำนำจ เช่น เทพยดำ 

นำงฟ้ำ ซึง่นอกจำกจะมคีณุวเิศษในตัวเองแล้ว ยงัสำมำรถถ่ำยทอดหรอืมอบคณุวเิศษเหล่ำนัน้ให้กบัมนษุย์

ธรรมดำได้ด้วยวิธีที่เรียกกันว่ำ “ให้พร” แนวคิดท�ำนองนี้ดูเหมือนจะคล้ำยคลึงกันท่ัวไปในทุกสังคมของ 

ทกุชนชำติและทกุศำสนำในโลกใบนี ้ จำกเหตุผลดงัทีไ่ด้กล่ำวไปแล้ว ค�ำว่ำ พรสวรรค์ จงึหมำยถงึคณุวเิศษ 

บำงประกำรที่บุคคลได้รับพรมำจำกเทพเจ้ำหรือชำวสวรรค์ตั้งแต่เกิดนั่นเอง เช่น เด็กบำงคนม ี

ควำมสำมำรถทำงดนตรีอย่ำงยอดเยี่ยมได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องฝึกฝนมำก่อน

ส่วน “พรแสวง” นั้น หมำยถึง คนธรรมดำที่ไม่ได้รับพรจำกเทพเจ้ำ ก็อำจมีควำมสำมำรถ 

ที่โดดเด่นหรือมีคุณวิเศษในบำงเรื่องได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องอดทนฝึกฝนด้วยตนเองอย่ำงหนักจึงจะม ี

ควำมสำมำรถได้เหมือนผู้ที่มีพรสวรรค์ เรำจึงเรียกวิธีนี้ว่ำ “พรแสวง”  

* บรรยำยในกำรประชุมส�ำนักศิลปกรรม เมื่อวันท่ี่ ๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ผู ้เขียนอยู ่ในแวดวงกำรเป็นครูสอนดนตรีไทยมำนำนกว่ำ ๕๐ ปี โดยเริ่มสอนดนตรีไทย 

ตั้งแต่อำยุ ๑๗ ปี จนบัดนี้อำยุ ๖๘ ปี ได้ฝึกสอนดนตรีให้กับศิษย์มำเป็นจ�ำนวนมำก หลำยต่อหลำยรุ่น 

ได้พบทัง้ลกูศษิย์ทีเ่ก่งดนตรเีพรำะมพีรสวรรค์และพรแสวงอยูเ่สมอ จึงพอจะสังเกตได้ว่ำ คนทีม่พีรสวรรค์ 

ทำงดนตรีนั้นมีจ�ำนวนน้อยมำก นำน ๆ  จึงจะพบสักคนสองคนเท่ำนั้น และท่ีน่ำแปลกก็คือ คนท่ีอำศัย 

พรแสวงนั้นก็มีน้อยมำกเช่นกัน นอกนั้นมักเป็นพวกที่เรียนดนตรีไปพอเป็นควำมรู้ประดับตัวเท่ำนั้น 

คือ เรียนได้ไม่นำนก็เลิกรำ

วิธีการฝึกตนด้วยพรแสวง
เรื่องของพรสวรรค์นั้น ผู้เขียนจะไม่ขอกล่ำวถึงเพรำะเทวดำเป็นผู้ให้มำ ใครได้รับพร คนนั้น 

ก็มีควำมสำมำรถด้ำนนั้นไป แต่จะกล่ำวถึงเรื่องของพรแสวงมำกกว่ำ เพรำะเรื่องของพรแสวงนั้น 

จ�ำเป็นต้องมีวิธีกำรและข้ันตอนในกำรฝึกปฏิบัติจึงจะเกิดผล และเป็นสิ่งที่เรำแสวงหำได้ด้วยตนเอง  

ไม่ต้องรอให้เทวดำหรือใครมำมอบให้

อย่ำงท่ีได้กล่ำวไปแล้วว่ำ ข้ันตอนของพรแสวงนั้นไม่ต้องไปเสำะแสวงหำที่ใดให้ล�ำบำก 

เพรำะองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ทรงประทำนไว้ให้แก่พวกเรำชำวพุทธแล้ว นั่นก็คือเร่ืองของ 

“อิทธิบำท ๔” นั่นเอง โดยรำกศัพท์แล้ว ค�ำว่ำ “อิทธิ” นั้น หมำยถึง ควำมส�ำเร็จอันเป็นอัศจรรย์  

ส่วนค�ำว่ำ “บำท” หมำยถึง ที่ตั้ง ดังนั้น อิทธิบำท ๔ จึงหมำยถึงท่ีต้ังแห่งควำมส�ำเร็จอันเป็นอัศจรรย์ 

มี ๔ ประกำร นั่นเอง

เร่ืองรำวควำมเป็นมำของอิทธิบำท ๔ นั้น เล่ำกันมำว่ำมีผู้ไปกรำบบังคมทูลถำมองค์สมเด็จ

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำว่ำ กุลบุตรและกุลธิดำที่ต้องกำรควำมรู้ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนใด ๆ  นั้น 

พึงปฏิบัติตนอย่ำงไรจึงจะสำมำรถบรรลุถึงจุดมุ่งหมำยดังกล่ำว พระพุทธองค์จึงทรงตรัสสอนถึงเรื่อง 

ของอิทธิบำท ๔ ขึ้น จนเป็นที่ทรำบกันต่อมำจนถึงปัจจุบัน

องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ มีดังนี้
๑. ฉันทะ คือ  ควำมรักควำมพึงพอใจในวิชำที่เรียน

๒. วิริยะ  คือ  ควำมขยันหมั่นเพียรในกำรเรียนรู้วิชำนั้น

๓. จิตตะ  คือ  ควำมเอำใจใส่และมีจิตจดจ่อในกำรเรียนอยู่ตลอดเวลำ

๔. วิมังสำ  คือ  ควำมหมั่นใคร่ครวญแก้ไขข้อบกพร่องในกำรเรียนอยู่เสมอ

ผู้เขียนได้น้อมน�ำหลักค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำในเรื่องอิทธิบำท ๔ มำใช้

อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ดนตรีไทยตลอดมำ โดยอธิบำยให้เข้ำใจข้ันตอนกำรฝึกปฏิบัติให้ครบท้ัง ๔ ข้อ 
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ตำมล�ำดับ พบว่ำมีเด็กหลำยคนท่ีสำมำรถฝึกเรียนดนตรีไทยได้ผลส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง ดังจะขอยกตัวอย่ำง 

ให้เห็นในบทควำมนี้สักคนหนึ่ง

เมื่อประมำณปลำย พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผู ้ปกครอง

คนหนึ่งชื่อ คุณมำลี แสงโสภณ พำลูกสำวคนเล็กมำ

สมัครเรียนดนตรีไทยที่มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเรำะ  

(ศร  ศิลปบรรเลง) เด็กคนนี้ตอนนั้นอำยุประมำณ ๘ ขวบ 

มี ช่ือเล ่นว ่ำ ส ้มแป้น ชื่อจริงคือ ธนิดำ แสงโสภณ 

ตอนแรก ธนิดำแสดงเจตนำว่ำอยำกเรียนดีดจะเข้ แต ่

ต่อมำเปลี่ยนใจเรียนตีขิม

จำกกำรสังเกตในระยะเริ่มแรก ธนิดำก็เหมือนกับเด็กทั่วไป คือ เรียนบ้ำงเล่นบ้ำง แต่ดูเหมือน 

จะเล่นเสียมำกกว่ำ แต่โชคดีที่คุณแม่ของเธอชอบดนตรีไทยมำก และสนับสนุนกำรเรียนดนตรีของลูก

อย่ำงจริงจัง โดยดูแลพำมำเรียนและช่วยเตือนให้ฝึกซ้อมเมื่ออยู่ที่บ้ำนด้วย ธนิดำจึงมีโอกำสฝึกซ้อม

ดนตรีอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด นี่อำจเป็นโชคดีและเป็นข้อได้เปรียบในกำรเรียนดนตรีของธนิดำ 

ซึ่งเด็กคนอื่นหลำยคนไม่มี ดังนั้น เมื่อเวลำผ่ำนไป ธนิดำจึงสำมำรถบรรเลงเครื่องดนตรีได้อย่ำงเชี่ยวชำญ 

เพิ่มขึ้นหลำยชนิดอย่ำงน่ำแปลกใจ ประกอบกับในช่วงท่ีธนิดำมำเรียนดนตรีท่ีชมรมดนตรีไทยมูลนิธิ 

หลวงประดิษฐไพเรำะ (ศร ศิลปบรรเลง) นั้น ผู ้เขียนได้ริเริ่มน�ำเครื่องดนตรีต่ำงชำติหลำยชนิด 

มำศึกษำหำวิธีบรรเลงเป็นเพลงไทย ซึ่งปรำกฏว่ำ ธนิดำให้ควำมสนใจที่จะฝึกเล่นเคร่ืองดนตรีเหล่ำนั้น 

แทบจะทุกชิ้น ทั้งยังสำมำรถบรรเลงเป็นเพลงได้อย่ำงไพเรำะน่ำฟังด้วย จนกระทั่งปัจจุบัน ธนิดำสำมำรถ

บรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรีทั้งไทยและเทศได้หลำกหลำยชนิด ดังนี้

๑. ขิมสาย

  ที่ เรียกว่ำ “ขิมสำย” นั้น หมำยถึง ขิมที่ใช ้ 

สำยทองเหลืองหรือสำยโลหะอื่น ๆ  มำขึงส�ำหรับใช้ไม้ขิมตี

ให้เกิดเสียง สำเหตุที่เกิดค�ำเรียกเช่นนี้ เนื่องจำกปัจจุบันได้มี 

กำรพัฒนำขิมขึ้นมำอีกหลำยรูปแบบซึ่งใช้วัสดุอื่นมำเป็นต้น

ก�ำเนิดเสียง เช่น 

ธนิดำ แสงโสภณ สมัยที่เริ่มเรียนดนตรีไทย
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 - ขิมเหล็ก (ใช้แผ่นเหล็กแทนสำยขิม) นิยมเรียกว่ำ “ขิมเหล็ก”

  - ขิมทองเหลือง (ใช้แผ่นทองเหลืองแทนสำยขิม) เรียกสั้น ๆ  ว่ำ “ขิมทอง”

  - ขิมอะลูมิเนียม (ใช้แผ่นอะลูมิเนียมแทนสำยขิม) นิยมเรียกว่ำ “ขิมแผ่น”

  - ขิมหลอด (ใช้หลอดอะลูมิเนียมแทนสำยขิม) นิยมเรียกว่ำ “ขิมหลอด”

 ประเด็นที่น่าสนใจ

 ขมิเป็นเครือ่งดนตรท่ีีอำจจะแปลกกว่ำเครือ่งดนตรชีนดิอืน่ ๆ  เพรำะมทีศิทำงในกำรเคลือ่นไหว

มือถึง ๘ ทิศทำงด้วยกัน คือ

 ๑. ยื่นออกไป  

 ๒. ดึงเข้ำมำ 

 ๓. เคลื่อนไปทำงซ้ำย  

 ๔. เคลื่อนไปทำงขวำ

และยังเคลื่อนที่ไปมำในแนวทแยงอีก ๔ ทิศทำง จึงรวมเป็น ๘ ทิศทำงด้วยกัน

 ด้วยเหตุนี้ผู ้ที่จะตีขิมให้ได้รวดเร็ว ว่องไว และไพเรำะน่ำฟัง จึงต้องมีควำมสำมำรถ 

ในระดับสูงเพรำะต้องมีควำมแม่นย�ำท้ังสำยตำ มือ และสมองที่ฉับไว ปรำกฏว่ำธนิดำได้ควำมสำมำรถนี้ 

มำจำกกำรทุม่เทฝึกฝนอย่ำงหนกัต่อเนือ่งกัน จนสำมำรถบรรเลงขิมได้อย่ำงไพเรำะพิสดำรและน่ำฟังหลำย 

รูปแบบ เช่น

  - สำมำรถบรรเลงเพลงเดี่ยวขิมได้ตั้งแต่อำยุ 9 ขวบ

  - สำมำรถบรรเลงขิมไปพร้อม ๆ  กันทีเดียว ๒ ตัวได้ในเพลงเดียว

 - สำมำรถบรรเลงเดี่ยวขิมเพลงเชิดนอกด้วยขิมได้ถึง ๓ ตัว

  - สำมำรถปิดตำตีขิมหรือตีขิมกลับทิศทำงกับที่ตนนั่งได้ทั้ง ๒ ทิศทำง

ธนิดำแสดงกำรเดี่ยวขิม ๒ ตัว

ในรำยกำร “ยอดมนุษย์น้อย”

ทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 

เมื่ออำยุเพียง ๑๐ ขวบ
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๒. พิณกู่เจิง

 พิณกู ่ เจิ ง  (Gu-Zheng )  เป ็นพิณ 

โบรำณของจีนซึ่งมีจ�ำนวนสำยมำกถึง ๒๑ สำย 

มีประวัติควำมเป ็นมำเก ่ำแก ่ยำวนำนมำกกว ่ำ 

กำรสร ้ำงก�ำแพงเมืองจีน และมีควำมซับซ ้อน 

ในกำรดีดบรรเลง จนยำกที่จะน�ำมำดีดบรรเลงได้ 

โดยง ่ำย แต่ธนิดำก็สำมำรถฝึกดีดพิณชนิดนี้ ได ้

ภำยในเวลำไม่นำนนัก ท้ังยังสำมำรถดีดบรรเลงได้ 

ทั้งเพลงไทยเดิม เพลงไทยสำกล และแม้แต่เพลง 

จีนด้วย 

 ประเด็นที่น่าสนใจ

 พิณกู ่เจิงนั้นสำมำรถท�ำเสียงได้หลำกหลำย และมีลักษณะกำรเรียงสำยพิณท่ีพิเศษ 

แตกต่ำงไปจำกที่นักดนตรีไทยคุ้นเคย เช่น กำรน�ำเสียงสูงเข้ำมำอยู่ใกล้ตัว แทนที่จะอยู่ไกลตัวเหมือน 

กำรตีขิม นอกจำกนั้น ยังมีวิธีดีดบรรเลงที่ให้ส�ำเนียงไพเรำะน่ำฟังมำก ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้บรรเลง 

เช่น กำรกรดีสำย กำรกรอสำย กำรกดสำย หรอืกำรดดีเป็นกลุม่เสยีงด้วยกำรเคลือ่นไหวนิว้มือต่อเนือ่งกนั 

เป็นชุด (ดีดเป็นคอร์ด) ทั้งยังต้องใช้ทั้งสองมือไปพร้อม ๆ  กันขณะที่บรรเลงด้วย ดังนั้น ผู้ที่จะบรรเลงพิณ 

ชนิดนี้ได้ไพเรำะน่ำฟังจะต้องมีควำมสำมำรถมำกทีเดียว และธนิดำก็สำมำรถบรรเลงพิณโบรำณของจีน

ชนิดนี้ได้อย่ำงไพเรำะน่ำฟังเช่นกัน

๓. พิณโบราณของพม่า

 พณิโบรำณของพม่ำทีเ่รยีกว่ำ “ซองกอ็ก” 

(Saung-Gauk) เป็นพิณที่มีอำยุเก่ำแก่และมีรูปร่ำง 

สวยงำมสะดุดตำ ตัวพิณมีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยกับ 

ล�ำตัวเรือที่มี “โขนเรือ” งอนโค้งขึ้นไปอย่ำงอ่อน

ช้อยงดงำม สำยพิณท�ำด้วยเชือก ๑๖ เส้น มีขนำด 

ลดหลั่นกัน ขึงเรียงรำยอยู ่ระหว่ำงคอพิณกับ 

กระพุ ้งพิณ ท�ำให้ดูคล้ำยกับคันธนู น่ำแปลกที่ 

ธนิดำก็สำมำรถดีดบรรเลงพิณซองก็อกนี้ได้ภำยในเวลำไม่นำนเช่นกัน ทั้ง ๆ  ที่ไม่ได้ซื้อพิณซองก็อกไว้เป็น 

ของตนเองเหมือนกับพิณกู่เจิง ได้แต่มำอำศัยดีดเฉพำะที่ชมรมฯ เมื่อท่ีมำเรียนดนตรีในวันเสำร์หรือ 

วันอำทิตย์เท่ำนั้น 

ธนิดำดีดพิณกู่เจิง
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 ประเด็นที่น่าสนใจ

 บำงคนอำจคดิว่ำ กำรทีธ่นดิำสำมำรถดดีพณิซองกอ็กได้อย่ำงรวดเรว็นัน้ คงเพรำะคุน้เคยกับ

กำรดีดพิณกู่เจิงของจีนมำก่อน แต่ตำมข้อเท็จจริงแล้ว กำรดีดพิณพม่ำนั้นมีควำมแตกต่ำงกับกำรดีดพิณ 

กู่เจิงมำกทีเดียว พิณกู่เจิงมีรูปแบบกำรเรียงเสียงที่ตรงกันข้ำมกับพิณซองก็อก คือ พิณกู่เจิงนั้นน�ำ 

สำยพิณที่มีระดับเสียงสูงมำอยู่ใกล้ตัวผู้บรรเลง ในขณะที่พิณซองก็อกกลับน�ำสำยพิณที่มีระดับเสียงสูงไป

ไว้ไกลตัวผู้บรรเลง จ�ำนวนสำยที่ใช้ดีดและแนวกำรวำงดีดของพิณทั้ง ๒ ชนิดนี้ก็แตกต่ำงกันด้วย จึงไม่น่ำ

จะเป็นเหตุผลที่ท�ำให้สำมำรถดีดได้เร็วขึ้น คงเป็นเพรำะควำมสำมำรถของตัวธนิดำเองมำกกว่ำ

๔. พิณสายเดียวของเวียดนาม

 มพีณิของเวยีดนำมอยู่ชนดิหนึง่มเีสยีงดัง 

ไพเรำะน่ำฟังมำกแต่มีเพียงสำยเดียวเท่ำนั้น พิณชนิด

นี้เรียกว่ำ “ดำนโบ” (Dan-Bau) ผู้บรรเลงจ�ำเป็นต้อง

บังคับเสียงด้วยกำรใช้มือข้ำงหนึ่งปรับระดับเสียงสูง

ต�่ำด้วยกำรโยกคันบังคับเพื่อปรับระดับควำมตึงของ

สำยพิณไปด้วยขณะที่บรรเลง ผู้เขียนน�ำพิณชนิดนี้

มำศึกษำหำวิธีดีดเองอยู่ระยะหนึ่ง แล้วสอนให้ศิษย์

รุ ่นพี่ของธนิดำคนหนึ่งชื่อ วรรณกำญจน์ บุญยก 

จนสำมำรถดีดบรรเลงพิณดำนโบเป็นเพลงไทยได้ส�ำเร็จเป็นคนแรก ต่อมำ ธนิดำแสดงทีท่ำว่ำอยำกจะ

เรียนดีดพิณชนิดนี้บ้ำง ประกอบกับช่วงนั้นบังเอิญมีผู้น�ำเอำพิณดำนโบมำเสนอขำยให้พอดี ผู้เขียนจึงให้ 

ธนิดำซื้อไว้ เธอจึงมีพิณดำนโบไว้ฝึกที่บ้ำน และเพียงชั่วเวลำไม่นำนนัก ธนิดำก็สำมำรถดีดพิณชนิดนี้ได้

เป็นคนที่ ๒

 ประเด็นที่น่าสนใจ

 วธิดีดีพณิดำนโบน้ันค่อนข้ำงยำกมำกทเีดยีว เพรำะผูบ้รรเลงต้องใช้ทกัษะในกำรดดีสำยพณิที่ 

สลับซับซ้อน กล่ำวคือ ขั้นแรกจะต้องใช้นิ้วก้อยในมือเดียวกันกับท่ีถือไม้ดีดแตะลงไปท่ีสำยพิณก่อน 

จำกน้ันจึงใช้ปลำยไม้ดีดซึ่งท�ำด้วยเศษไม้ไผ่ชิ้นเล็ก ๆ  สะกิดไปที่สำยพิณเบำ ๆ  พร้อมกับยกมือขึ้นโดยเร็ว

จึงเกิดเสียงดังไพเรำะน่ำฟัง หำกท�ำผิดพลำดตำมขั้นตอนที่กล่ำวมำแม้เพียงเล็กน้อยก็จะไม่เกิดเสียงดัง

กังวำนไพเรำะน่ำฟัง 

 นอกจำกกำรดีดสำยพิณให้มีเสียงไพเรำะสดใสแล้ว ควำมยำกของกำรบรรเลงพิณสำยเดียว

อีกประกำรหน่ึงคอื กำรปรบัควำมตงึของสำยพณิด้วยคนัโยกไม้อนัเลก็ ๆ  ทีอ่ยูต่รงปลำยพณิขณะทีบ่รรเลง 
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ที่ต้องท�ำดังนี้เพรำะพิณดำนโบมีเพียงสำยเดียว จึงต้องเปลี่ยนระดับเสียงตัวโน้ตด้วยวิธีกำรดังกล่ำว 

ดังนั้น นักดนตรีที่บรรเลงพิณชนิดนี้จึงต้องฝึกฝนให้มีทักษะสูงทั้งในด้ำนโสตประสำทและควำมละเอียด

อ่อนว่องไวของมือที่สัมพันธ์กัน

๕. พิณหยดน�้าของจีน

 พิณโบรำณของจีนอีกชนิดหนึ่ ง 

รูปร่ำงสวยงำมแปลกตำ ภำษำจีนกลำงเรียกว่ำ 

“ผผีำ” (Pipa) ส่วนภำษำจนีแต้จิว๋เรยีกว่ำ “ป่ีแป๋” 

เนื่องจำกรูปร่ำงลักษณะของพิณชนิดนี้คล้ำย 

กับหยดน�้ำ ผู ้ เขียนจึงเรียกเครื่องดนตรีนี้ว ่ำ 

“พิณหยดน�้ำ” โดยซื้อพิณหยดน�้ำนี้มำทดลอง 

บรรเลงเล่นดูตัวหนึ่ง แล้วคิดวิธีดีดเป็นเพลงไทย 

จนส�ำเร็จ หลังจำกนั้นจึงต่อวิธีดีดบรรเลงให ้

กับลูกศิษย์คนแรกคือ วรรณกำญจน์ บุญยก และธนิดำ แสงโสภณ เป็นคนที่ ๒ พิณปี่แป๋นี้มีสำย ๔ สำย 

ขณะที่ดีด ผู้บรรเลงจะต้องใช้มือซ้ำยกดไล่สำยพิณขึ้นลงไปตำมหย่องไม้เล็ก ๆ  บนคอพิณ เพื่อเปลี่ยน 

ระดับเสียงสูงต�่ำตำมที่ต้องกำรคล้ำยกับกำรดีดกีตำร์ แต่ที่ยำกล�ำบำกกว่ำคือ กำรกรอสำยพิณปี่แป๋นั้น 

ใช้ลักษณะกำรเกำนิ้วในมือขวำหลำยนิ้วเข้ำออกไปมำอย่ำงรวดเร็ว เพื่อให้ปลำยปิ ๊กท่ีพันรัดไว้ 

บนปลำยนิ้วหลำยน้ิวสัมผัสกับสำยพิณ เพื่อให้เกิดเสียงสั่นพลิ้วที่ไพเรำะน่ำฟัง จึงยำกกว่ำกำรรัว 

โดยใช้ปิ๊กเพียงอันเดียวเหมือนกำรดีดกีตำร์ และธนิดำก็สำมำรถฝึกกำรเคล่ือนไหวนิ้วแบบนี้ได้อย่ำง 

ลื่นไหลน่ำฟังในเวลำไม่นำนนัก แสดงว่ำต้องมีควำมอุตสำหวิริยะอดทนในกำรฝึกมำเป็นอย่ำงดี 

จึงสำมำรถบรรเลงเพลงไทยด้วยพิณหยดน�้ำได้อย่ำงไพเรำะน่ำฟัง

๖. พิณซีต้าร์

 พิณโบรำณของอินเดียที่ เรียกว่ำ 

“ซีต้ำร์” (Sitar) นั้น เป็นเครื่องดนตรียอดนิยม 

ซ่ึงชำวอินเดียรู ้จักกันดีโดยทั่วไป พิณชนิดนี้มี 

เสียงดังกังวำนไพเรำะน่ำฟัง และมีระบบเสียง 

ท่ีค่อนข้ำงสลับซับซ้อนบรรเลงได้ยำกยิ่ง ผู้เขียน 

มีโอกำสได้พิณชนิดนี้มำตัวหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

โดยนำยอดิศักดิ์ เศวตนันท์ เป็นผู้น�ำมำมอบให้  
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เนือ่งจำกเห็นว่ำผูเ้ขียนสำมำรถน�ำพิณกูเ่จิงของจนีมำบรรเลงเพลงไทยได้อย่ำงไพเรำะน่ำฟัง จึงอยำกให้ลอง

ศึกษำหำวิธีดีดพิณซีต้ำร์ดูบ้ำง หลังจำกศึกษำอยู่นำนพอสมควร ผู้เขียนจึงหำวิธีดีดบรรเลงพิณชนิดนี้ได้ 

โดยดัดแปลงวิธีเทียบเสียงใหม่ให้สอดคล้องกับกำรบรรเลงเพลงไทย แล้วน�ำออกบรรเลงเป็นครั้งแรกด้วย 

เพลงแขกเชิญเจ้ำ ซึ่งเป็นเพลงไทยส�ำเนียงแขกที่มีลีลำไพเรำะน่ำฟัง รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่ำ “ระบ�ำ 

เทพบันเทิง” นั่นเอง

ต่อมำใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้เขียนได้สอนให้ธนิดำฝึกดีดพิณซีต้ำร์เพื่อออกบรรเลงในช่วงหนึ่ง

ของรำยกำร “Thai Classical Music Concert” ท่ีหอศิลป์จำมจุรี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ด้วยเพลงบุษบำก�ำสรวล ได้รับควำมสนใจและชื่นชมจำกผู้ฟังคอนเสิร์ตในวันนั้นเป็นอย่ำงมำก แสดงถึง

ควำมสำมำรถทำงดนตรอีีกประกำรหน่ึงของธนิดำทีเ่กดิจำกกำรมมุำนะฝึกฝนด้วยพรแสวงอย่ำงตัง้อกตัง้ใจ

๗. ซอเอ้อหู

 เครื่องดนตรีตระกูลเคร่ืองสีนั้นมีปรำกฏ 

อยูเ่ป็นจ�ำนวนมำกหลำกหลำยประเภทในทกุวฒันธรรม

ดนตรีทัว่โลก ซอเอ้อห ู(Er Hu) ของจนีนัน้เป็นเครือ่งส ี

ที่โดดเด่นและนิยมกันมำกในหมู่ชนชำวจีน ซอชนิดนี้ 

มีรปูร่ำงลกัษณะโดยทัว่ไปคล้ำยคลงึกบัซอด้วงของไทย 

มำก แต่มีกระแสเสียงที่อ่อนหวำนนุ่มนวลคล้ำยกับ 

เสยีงของไวโอลนิ วธิสีซีอเอ้อหตู้องใช้ฝีมอืและเทคนคิ 

มำกจึงจะได้กระแสเสียงที่ไพเรำะน่ำฟัง ทั้งนี้ เพรำะช่วงห่ำงระหว่ำงสำยกับคันซอนั้นมีระยะห่ำงจำกกัน

มำกกว่ำซอด้วง นอกจำกนั้น สำยซอยังท�ำด้วยลวดโลหะ ไม่ใช่สำยเชือกขวั้นเหมือนซอด้วง ดังนั้น จึงมี

ควำมอ่อนไหวต่อน�้ำหนักของกำรกดนิ้ว หำกใช้น�้ำหนักไม่เหมำะสมเสียงจะเพ้ียนง่ำยกว่ำ ตำมปรกตินั้น 

ธนดิำสำมำรถสทีัง้ซอด้วงและซออูไ้ด้อยูแ่ล้ว เมือ่ผู้เขียนลองให้เปล่ียนมำฝึกสีซอเอ้อหดููบ้ำง กรู้็สึกแปลกใจ 

ที่ธนิดำสำมำรถบรรเลงเพลงไทยด้วยซอจีนชนิดนี้ได้อย่ำงไพเรำะน่ำฟัง โดยใช้เวลำฝึกไม่นำนนักเช่นกัน 

กรณีนี้อำจจะเป็นด้วยเหตุท่ีเธอสีซอของไทยเป็นอยู่ก่อนแล้วก็ได้ อย่ำงไรก็ตำม นับเป็นควำมสำมำรถ 

ทำงดนตรีของธนิดำอีกประกำรหนึ่ง 

๘. พิณปีกนก

 เครื่องดนตรีประเภทพิณนั้นมีหลำกหลำยรูปแบบท่ัวโลก แต่ท่ีดูสวยงำมสะดุดตำเป็นพิเศษ 

เหน็จะได้แก่ พณิของชนกลุม่น้อยแถบชำยแดนจีน-พม่ำทีเ่รียกกันว่ำ “ป๊ัดซอง” (Byat Saung) แต่ผู้เขยีน 

เรียกว่ำ “พิณปีกนก” เนื่องจำกเห็นว่ำพิณนี้มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยปีกนก ผู้เขียนได้พิณชนิดนี้มำจำก 
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ผูป้กครองของลกูศษิย์คนหน่ึงซึง่ซือ้มำฝำกจำกประเทศ 

พม่ำ หลังจำกนั้นจึงได้ศึกษำหำวิธีดีดพิณตัวน้ัน 

จนสำมำรถน�ำมำบรรเลงเพลงไทยได้อย่ำงไพเรำะ 

น่ำฟัง แล้วถ่ำยทอดวิธีดีดให้ลูกศิษย์ไว้หลำยคน 

รวมทั้งธนิดำด้วย เนื่องจำกพิณชนิดนี้มีจ�ำนวน 

สำยพิณ ๑๖ สำยเหมือนพิณซองก็อกของพม่ำ 

นอกจำกนั้น ยังอุ้มดีดในแนวตั้งเช่นเดียวกัน ดังนั้น 

ธนิดำจึงสำมำรถบรรเลงเพลงไทยด้วยพิณชนิดนี้ได้

โดยใช้เวลำไม่นำนนัก และเป็นเครือ่งดนตรอีีกช้ินหนึง่

ที่เธอสำมำรถดีดบรรเลงได้อย่ำงไพเรำะน่ำฟัง

การบรรเลงเครื่องดนตรีเสมือนจริง (music simulator)
ที่ได้กล่ำวมำแล้วตั้งแต่ต้นน้ันเป็นเครื่องดนตรีต่ำงชำติ ๘ ชนิดซึ่งธนิดำสำมำรถน�ำมำบรรเลง 

เพลงไทย เมื่อรวมกับเครื่องดนตรีไทยอีก ๓ ชนิด คือ ซอด้วง ซออู้ และจะเข้ แล้ว จึงรวมเป็นเครื่องดนตรี

ทั้งหมดถึง ๑๑ ชนิดที่ธนิดำสำมำรถบรรเลงได้อย่ำงไพเรำะน่ำฟัง นอกจำกนั้น ธนิดำยังสำมำรถบรรเลง

เพลงไทยด้วย “เครื่องดนตรีเสมือนจริง” ได้อีกหลำยชนิด ดังนี้

๑. พิณโกโตะ

 พิณโบรำณของญี่ปุ่นที่เรียกว่ำ “โกโตะ” 

(Koto) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีระบบเสียงซับซ้อนมำก

ทั้งยังมีระดับเสียงที่แปลกเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตน

ไม่เหมือนกับระบบเสียงเครื่องดนตรีของชนชำติใด 

ตำมประวัติเชื่อกันว่ำญี่ปุ ่นได้แบบอย่ำงพิณชนิดนี ้

มำจำกจีน แต่น�ำมำดัดแปลงระบบเสียงและวิธีดีด 

บรรเลงใหม่เป็นแบบฉบับของตนเอง ปัจจุบัน ทั่วโลก 

มีผู้ที่สำมำรถบรรเลงพิณโกโตะได้น้อยมำก เพรำะ 

ส่วนใหญ่จะมีอยู่แต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่ำนั้น ผู้เขียนเพียรพยำยำมที่จะศึกษำวิธีดีดพิณชนิดนี้มำนำน 

แต่ติดขัดตรงที่ไม่สำมำรถจะหำตัวเครื่องดนตรีมำลองฝึก จนกระทั่งมีผู้ท�ำแอปพลิเคชัน (application) 

พิณโกโตะบนคอมพิวเตอร์ไอแพด (ipad) จึงได้มีโอกำสลองดีดพิณชนิดนี้จนสำมำรถน�ำมำบรรเลงเพลง
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ไทยได้อย่ำงไพเรำะน่ำฟังเช่นกัน หลังจำกน้ัน จึงได้ฝึกสอนธนิดำจนสำมำรถบรรเลงพิณโกโตะได้เช่นกัน 

นับเป็นควำมสำมำรถทำงดนตรีของธนิดำอีกประกำรหนึ่ง

๒. แคนแอฟริกัน

 เคร่ืองดนตรีประเภทเครื่องเป่ำนั้นใช้ลม

หำยใจเป็นหลักในกำรก�ำเนิดเสียง ดังนั้น ผู ้บรรเลง

จึงต้องฝึกก�ำลังลมและจังหวะของกำรหำยใจให้สอด

ประสำนสมัพนัธ์กนัจงึจะเป่ำบรรเลงได้ส�ำเนยีงทีไ่พเรำะ 

แต่ปัจจุบันสำมำรถฝึกบรรเลงเครื่องดนตรีประเภท 

เคร่ืองเป่ำได้โดยอำศยัเพยีงนิว้มอืเท่ำนัน้ มแีอปพลเิคชนั 

บนไอแพด ซึ่งใช้บรรเลงแทนเครื่องเป่ำเช่นแคนได้ เช่น 

Zampona หรือแคนของชำวแอฟริกำ ซึ่งมีรูปร่ำงและ

เสยีงคล้ำยคลงึกบัแคนของพีน้่องชำวอสีำนของไทยมำกทเีดียว แอปพลิเคชนันีป้รำกฏอยูบ่นคอมพิวเตอร์

ไอแพดซึ่งท�ำเป็นรูปแคนในมุมมองของด้ำนท่ีใช้ปำกเป่ำ แต่กำรบรรเลงต้องใช้นิ้วมือกดลงไปที่ต�ำแหน่ง

รูแทนกำรใช้ปำกเป่ำซึ่งจะได้เสียงออกมำเหมือนกับเสียงแคนจริง ๆ  ผู้เขียนได้น�ำเครื่องดนตรีเสมือนจริง 

หลำยชนดิมำใช้สอนดนตรไีทยให้กบัลกูศษิย์ และพบว่ำได้ผลดีมำก เนือ่งจำกมคีวำมสะดวกและแพร่หลำย

ได้อย่ำงกว้ำงขวำง เพรำะคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ก�ำลังเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป 

๓. Air Harp

 พิณที่เรียกว่ำ Harp ของชำวตะวันตกนั้น 

มีกระแสเสยีงทุม้นุม่นวลไพเรำะน่ำฟังเช่นกนั แต่มรีะบบ 

กำรเรยีงเสยีงแตกต่ำงไปจำกพณิของชำวเอเชยี คอื Harp 

ใช้กลุ่มเสียงตัวโน้ต ๑๒ ระดับ ซึ่งมำกกว่ำกลุ่มเสียง 

ตัวโน้ต ๕ ระดับ (Penta Tonic Scale) ที่พิณของ 

ชำวเอเชียนิยมใช้บรรเลง กำรดีด Harp จึงมีควำมสลับ 

ซบัซ้อนมำกกว่ำ และต้องใช้ทกัษะค่อนข้ำงสงู อย่ำงไรกด็ ี

ธนิดำก็สำมำรถดีดพิณชนิดนี้ได้เช่นกัน แต่ดีดแบบเสมือนจริงด้วยแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ไอแพด 

เนื่องจำกยังไม่มีโอกำสได้ดีดบรรเลง Harp จริง ๆ  เพรำะหำซื้อยำกและมีรำคำแพง 
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ที่ยกตัวอย่ำงมำนี้เป็นแอปพลิเคชันดนตรีบนคอมพิวเตอร์ไอแพดเพียงบำงส่วนท่ีธนิดำสำมำรถ

บรรเลงได้ สรุปแล้วขณะนี้มีจ�ำนวนแอปพลิเคชันที่ผู้เขียนน�ำมำใช้สอนดนตรีไทย และธนิดำสำมำรถ 

บรรเลงได้ทุกชิ้น คือ

 ๑. ขิมฝรั่ง (Hammer Dulcimer)

 ๒. แคนแอฟริกัน (Zampona)

 ๓. พิณกู่เจิงของจีน (Gu Zheng HD)

 ๔. พิณโกโตะของญี่ปุ่น (Koto)

 ๕. ฮำร์ปของชำวตะวันตก (Air Harp)

 ๖. พิณกู่ฉิน (Gu-Qin)

 ๗. ขิมอินเดีย (Santoor)

 ๘. ระนำดฝรั่ง (Marimba)

 9. ระนำดเอก (ไทย)

๑๐. ฆ้องวงใหญ่ (ไทย)

๑๑. พิณอำหรับ (Kanun)

๑๒. ระนำดเหล็กจิ๋ว (small Xylophone)

ทกุช้ินทีก่ล่ำวมำนัน้ ขณะนีม้เียำวชนจ�ำนวนมำกสำมำรถบรรเลงเป็นเพลงไทยได้อย่ำงไพเรำะน่ำฟัง 

เป็นกำรบรรเลงดนตรีบนคอมพิวเตอร์ไอแพด ซึ่งแม้จะมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรบรรเลงเครื่องดนตร ี

จริง ๆ  ซึ่งผู้บรรเลงจ�ำเป็นต้องปรับควำมรู้สึกใหม่เพรำะมีสัมผัสที่ค่อนข้ำงจะแตกต่ำงกัน แต่ต้องถือว่ำผู้ท่ี

บรรเลงดนตรีเสมือนจริงได้ไพเรำะน่ำฟังต้องมีควำมสำมำรถทำงดนตรีที่น่ำยกย่องเช่นกัน

บทสรุป
พรสวรรค์และพรแสวง น้ัน แม้จะช่วยให้เรำบรรลุถึงผลส�ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยได้เหมือนกัน 

แต่สิ่งที่แตกต่ำงกันคือ ควำมส�ำเร็จจำกพรสวรรค์เป็นควำมกรุณำจำกเทวดำ ในขณะที่ควำมส�ำเร็จจำก 

พรแสวงนั้นเป็นผลมำจำกควำม “อุตสำหวิริยะ” ของตัวเรำเอง ซึ่งน่ำภำคภูมิใจมำกกว่ำ 
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ภาพแอปพลิเคชันเครื่องดนตรีบนคอมพิวเตอร์ไอแพดที่ธนิดา แสงโสภณ สามารถบรรเลงได้

 ขิมฝรั่ง (Hammer Dulcimer) แคนแอฟริกัน (Zampona)

 ระนำดเหล็กจิ๋ว (small Xylophone) ฮำร์ปของชำวตะวันตก (Air Harp)
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  ขิมอินเดีย (Santoor) พิณกู่ฉิน (Gu-Qin)

พิณกู่เจิง (Chinese Zither Air Harp)

ฆ้องวงใหญ่ (ไทย)
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ความสามารถพิเศษทางดนตรีของธนิดา แสงโสภณ

 ฝึกปิดตำตีขิมตอนอยู่ชั้นประถมศึีกษำปีที่ ๖ ดีดพิณดำนโบในงำน (Asean Smart Teen)

 บรรเลงดนตรี ๓ ชิ้น ต่อเนื่องในเพลงเดียวกัน ฝึกซ้อมบรรเลงขิม ๒ ตัว

 (พิณปีกนก ดำนโบ โทน-ร�ำมะนำ)

ได้รับกำรยกย่องจำกรำยกำร “คนไทยขั้นเทพ”
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Abstract Musical Competence : Natural Talent or Acquired Competence ?
 Chanok  Sagarik

 Associate Fellow, Academy of Arts, 

 The Royal Society of Thailand.

  The terms “natural talent” and “acquired competence” have been 

generally mentioned. However, their meanings have not been clearly defined or  

elaborated, leaving it for the listeners to judge for themselves what they mean. 

This article is going to point out the difference between the two terms in one aspect 

for the readers to make a comparison. 

 Keywords: natural talent, acquired competence
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กรณีศึกษา :
ศึกษาและสร้างสรรค์ทัศนศิลป์*

วิรุณ  ตั้งเจริญ
ภาคีสมาชิก ส�านักศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสภา

บทกวีส�ำหรับศิลปิน Open Mind “Moment to Moment”

นิทรรศกำรจิตรกรรม

ณ หอศิลป์ล�ำปำง จังหวัดล�ำปำง

๗ มิถุนำยน ๒๕๕๗

*  บรรยำยในกำรประชุมส�ำนักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 บทคัดย่อ
  กำรศึกษำศิลปะและสร้ำงสรรค์ศิลปะย่อมเป็นสิ่งเดียวกัน หำกเรำเพียงศึกษำศิลปะแต่ขำด

กำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ สังคมก็คงขำดศิลปะที่ก้ำวหน้ำทันสมัย ในทำงกลับกัน หำกเรำเพียงสร้ำงสรรค์ 

ศิลปะอย่ำงไม่ลืมหูลืมตำ ขำดกำรศึกษำศิลปะที่ลุ่มลึกและหลำกหลำย ขำดกำรศึกษำศิลปะจำกอดีต 

ศิลปะที่เกิดขึ้นในสังคมย่อมจะขำดพัฒนำกำร ขำดควำมลุ่มลึก และขำดคุณค่ำที่เหมำะสมสอดคล้อง

กับสังคม

  ศิลปะหลำกหลำยสำขำมีแก่นควำมคิดร่วมกัน มีควำมสัมพันธ์กัน “ศิลปะส่องทำงซึ่งกัน 

และกนั” ศลิปะและควำมคดิสร้ำงสรรค์มคีวำมผสำนสมัพนัธ์กัน เมือ่เรำสร้ำงสรรค์ศลิปะ ก่อให้เกดิศลิปะ

ทีแ่ปลกใหม่ ควำมแปลกใหม่ย่อมก่อให้เกดิคณุค่ำใหม่ นัน่หมำยถงึว่ำ เรำจะต้องยอมรบักำรเปลีย่นแปลง

ศิลปะจำกอดีตยอมรับกำรสูญเสียบำงสิ่งบำงอย่ำงด้วยเช่นกัน

  กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์ศิลปะ ย่อมเก่ียวข้องกับสุนทรียศำสตร์ ประวัติศำสตร์ศิลป ์ 

ศิลปวิจำรณ์ และกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ เป็นประกำรส�ำคัญ

 ค�ำส�ำคัญ : ศิลปะ สุนทรียศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ศิลปวิจำรณ์
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เปิดใจ

ณ กาลเวลาหนึ่งถึงกาลเวลาหนึ่ง

ณ กำลเวลำหนึ่งถึงกำลเวลำหนึ่ง

ควำมศรัทธำซำบซึ้งสดใส

สีสรรพ์แห่งชีวิตกว้ำงไกล

บรรจงสร้ำงสรรค์ไว้บนแผ่นดิน

เปิดใจ เปิดศรัทธำฟ้ำฝัน

แบ่งปันควำมงดงำมมิรู้สิ้น

สีสันแห่งสีสรรพ์บรรจงจินตน์

โดดดิ้นเริงร่ำใต้ฟ้ำสีครำม

นักฝันผู้สร้ำงสรรค์วัฒนธรรม

สร้ำงสิ่งเลอล�้ำแหล่งสยำม

สร้ำงสุนทรียภำพอันงดงำม

สร้ำงควำมสันติสุขแห่งกำลเวลำ

ศิลปกรรม ธรรมชำติ และควำมงำม

สร้ำงควำมปีติยินดีถ้วนหน้ำ

สร้ำงน�้ำใจ สร้ำงควำมรักและศรัทธำ

เปิดใจ ณ กำลเวลำอันงดงำม

เรำมำช่ืนชมกบังำนศลิปะร่วมสมยั ศลิปะจนิตทศัน์ (Imaging Art) งำนของ โซเนยี ฟำนโคน (Sonia 

Fancone) น�ำเสนอที่เทศกำลศิลปกรรมแห่งเบียนำเล ในซำนตำครูซ ประเทศโบลิเวีย ปี ๒0๑0/๒๕๕๓ 

เป็นงำนศิลปะจัดตั้งเทคโนโลยีแสงสีสมัยใหม่ แสดงลีลำของแสงสีงดงำมเคล่ือนไหว พลิ้วไหวไปมำ 

บนภำพรวมพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ำแนวตั้งยำวเหยียด โซเนีย ฟำนโคน เป็นศิลปินสตรีในซำนตำครูซ 

ประเทศโบลิเวีย อเมริกำใต้ จำกตัวอย่ำงศิลปะร่วมสมัยพบว่ำ ในกระแสสำกลศิลปะได้เปลี่ยนแปลงไป

มำกแล้ว เทคโนโลยี แสงสีอิเล็กทรอนิกส์ พลังเคลื่อนไหว นับเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ศิลปินนิยมน�ำมำ 

สร้ำงสรรค์งำนศิลปะ ซึ่งท้ำทำยควำมรู้สึกนึกคิดและกำรชื่นชมศิลปะเป็นอย่ำงมำก
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รากฐานความคิดทางศิลปะ
ก่อนอื่นมำทบทวนศึกษำพื้นฐำน รำกฐำนควำมคิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจทำงศิลปะที่เรำเกี่ยวข้อง

อยู่เสมอ สื่อสำรควำมคิดให้ตรงกัน ค�ำและวำทกรรมของค�ำย่อมมีควำมกว้ำง แคบ ลึกต้ืน มีพ้ืนที ่
มีบรบิทของค�ำทีห่ลำกหลำย เมือ่น�ำควำมหมำยของค�ำต่ำง ๆ  มำผสำนกนั ย่อมมองเหน็ภำพรวมหรอืพืน้ที่
ควำมคิดได้เป็นอย่ำงดี

Art/ศิลปะ เป็นค�ำท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและแคบตำมที่เรำพิจำรณำ เกี่ยวข้องกับควำมงำม 
กำรแสดงออก ควำมคิดสร้ำงสรรค์ จินตนำกำร มีศิลปะหลำกหลำยลักษณะ หลำกหลำยรูปแบบ มีกำร
ประยุกต์ศิลปะหรือควำมงำมไปใช้ประโยชน์ นอกจำกนั้น ศิลปะยังมีควำมหมำยที่ลุ่มลึกเกี่ยวข้องกับ 
ควำมเป็นเลิศ ควำมดีงำม ควำมยอดเยี่ยมในวิถีชีวิตด้วยเช่นกัน

Fine Arts/วิจิตรศิลป์ เป็นค�ำเก่ำ เรียกรวมศิลปะหลำกหลำยสำขำ ที่เน้นควำมงำม ควำมวิจิตร
บรรจง ควำมเลอเลิศสูงส่ง ศิลปะที่อำจเกี่ยวข้องกับศำสนำ พระมหำกษัตริย์ อ�ำนำจลึกลับที่มองไม่เห็น 
เป็นต้น

Visual Art/ทัศนศิลป์ เป็นค�ำร่วมสมัยที่เกิดขึ้นพร้อมกับพัฒนำกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
ควำมเชื่อในประจักษนิยม (Empiricism) เกี่ยวข้องกับงำนจิตรกรรม ประติมำกรรม งำนศิลปะสองมิติ 
และสำมมิติ มองเห็นได้ สัมผัสได้ ไม่นิยมสร้ำงสรรค์จำกสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งลึกลับทั้งหลำย

Art Object/ศิลปวัตถุ ผลงำนศิลปะ ชิ้นงำนศิลปะ เป็นวัตถุที่แสดงควำมงำม แสดงสัญลักษณ์ 
แสดงควำมคิดเชิงศิลปะ สัมผัสได้ เช่น จิตรกรรม ประติมำกรรม ศิลปะจัดวำง

Art Education/ศิลปศึกษา เป็นศำสตร์บูรณำกำรศิลปะและกำรศึกษำ เป็นเรื่องของปรัชญำ
กำรศึกษำ จิตวิทยำ กระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงควำมชื่นชมยินดีซำบซ้ึง 
ในศิลปะและควำมงำม ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ในลักษณะต่ำง ๆ

Arts Education/พหุศิลปศึกษา Art ท่ีเติม s เป็นพหูพจน์ เน้นกระบวนกำรเรียนรู้และ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนศิลปะสำขำต่ำง ๆ ในเชิงบูรณำกำร ทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะกำรแสดง ศิลปะ
ร่วมสมัย ศิลปะประเพณีนิยม ศิลปะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและชุมชน

Art and Science/ศิลป์และศาสตร์ เป็นเรื่องของควำมผสำนสัมพันธ์ระหว่ำงศิลป์กับศำสตร์ 
ระหว่ำงอำรมณ์ควำมรู้สึกนึกคิด ควำมพึงพอใจ ควำมซำบซ้ึง รสนิยม ควำมเป็นนำมธรรม กับเหตุผล 
ตรรกะ ทฤษฎี หลักกำร ประหนึ่งพลังหยินและหยำงของโลกตะวันออก

Liberal Arts/ศิลปศาสตร์ มีบทบำทมำตั้งแต่สมัยเรอนำส์ซองส์ตะวันตก กำรเป็นเสรีชน
ต้องเรียนรู้ศำสตร์ท่ีหลำกหลำย ทั้งศำสตร์ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ ศิลปกรรมศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ ปัจจุบันกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำของไทยพัฒนำมำเป็นวิชำศึกษำท่ัวไป (General 

Education) บังคับให้เรียนในระดับปริญญำตรี
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Art and Culture/ศิลปวัฒนธรรม/ศิลปะและวัฒนธรรม/วัฒนธรรมและศิลปะ ควำมหมำย 

ของค�ำในภำษำไทย “ศิลปวัฒนธรรม” บูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมและ

ศิลปะผสำนสัมพันธ์กัน “ศิลปะและวัฒนธรรม” คิดแบบชำวตะวันตก ศิลปะที่เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุน�ำ 

“วัฒนธรรมและศิลปะ” วัฒนธรรมน�ำ วัฒนธรรมเป็นร่มใหญ่ ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งและอยู่ใต้ร่มเงำของ

วัฒนธรรม กำรน�ำค�ำเหล่ำนี้ไปใช้ย่อมขึ้นอยู่กับควำมเชื่อส่วนตน 

Art Expression/การแสดงออกทางศิลปะ จำกแรงบันดำลใจ จินตนำกำร กำรคิดวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ และสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงสรรค์เป็นกำรแสดงออกทำงศิลปะ แสดงออกเป็นภำพ รูปทรง 

เสียง ท่ำทำง ลำยลักษณ์อักษร กำรแสดงออกทำงศิลปะเป็นพลังจินตนำกำรและพลังสร้ำงสรรค์ที่ส�ำคัญ

ของมนุษย์

Art and Craft/ศิลปะและงานช่าง งำนช่ำงมุ่งเน้นฝีมือ ควำมสวยงำม ควำมประณีตบรรจง 

มักมีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน ที่เป็นงำนประดับตกแต่งหรือสิ่งสวยงำมก็มี งำนช่ำงพัฒนำมำแต่

อดีตกำล งำนศิลปะมำแยกตัวภำยหลัง งำนศิลปะมุ่งเน้นกำรแสดงออกซึ่งควำมงำมและควำมรู้สึกนึกคิด 

มุ่งเน้นคุณค่ำทำงควำมงำม คุณค่ำทำงสุนทรียะเป็นประกำรส�ำคัญ

State of the Art/ชั้นเซียน/ชั้นเหนือเมฆ/เอตทัคคะ กำรแสดงออก พฤติกรรม ผลงำน ที่ผ่ำน

กำรพฒันำอย่ำงยอดเยีย่ม แสดงควำมโดดเด่นเฉพำะตวั มคีวำมเป็นเลศิ เหนอืชัน้ เกิดได้ในทกุสำขำอำชพี

การศึกษาศิลปะ
กำรศึกษำศิลปะย่อมมีควำมหลำกหลำย หลำยกลุ่ม หลำยสำขำ แต่ละกลุ่มแต่ละสำขำมีบริบท 

มีควำมเชื่อ มีควำมคิดท่ีแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งควำมแตกต่ำงเหล่ำนั้นมักข้ึนอยู่กับกำลเทศะ สังคม 

วัฒนธรรม อำจพิจำรณำได้หลำยกลุ่ม

๑. ศิลปวัฒนธรรมและศิลปศาสตร์ (Art and Culture and Liberal Arts) ศึกษำคุณค่ำของ

ศิลปะที่เกี่ยวข้องผูกพันหรือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม เป็นกำรศึกษำคุณค่ำในเชิงบูรณำกำร บูรณำกำร

กับวัฒนธรรม วิถีชีวิตในชุมชน ในสังคม บูรณำกำรกับสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ ศำสนำ ปรัชญำและ

ควำมเชื่อต่ำง ๆ

๒. พหุศิลปศึกษาและศิลปะบูรณาการ (Art Education and Integrated Art) ศึกษำ

กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบูรณำกำรศิลปะท่ีหลำกหลำยเข้ำด้วยกัน ศิลปะส่องทำงซ่ึงกันและกัน ผลักดัน 

ซึ่งกันและกัน เป็นกำรศึกษำท่ีเน้นกำรบูรณำกำรควำมหลำกหลำย และเน้นกระบวนกำรเรียนรู้ที่เป็น 

องค์รวม
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๓. พัฒนาการศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Development of Art and History of Art) 

พัฒนำกำรศิลปะเริ่มขึ้นพร้อมกับกำรที่มนุษย์พัฒนำสติปัญญำ ผ่ำนกำลเวลำ ผ่ำนยุคสมัย ผ่ำนสังคมที่

ยำวนำนหลำกหลำย พัฒนำกำรมำพร้อมกับควำมเป็นมนุษย์ แล้วก็มีกำรคิด กำรพูดคุย และกำรบันทึก

ไว้เป็นประวัติศำสตร์ศิลป์ ประวัติศำสตร์ศิลป์ที่สัมพันธ์กับปรัชญำควำมเชื่อ สื่อบันดำลใจ จินตนำกำร 

กำรแสดงออก อิทธิพล กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ กลวิธี วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ

๔. สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ (Aesthetics and Art Criticism) น�ำสุนทรียศำสตร์และ

ศิลปวิจำรณ์มำรวมไว้ด้วยกัน มนุษย์คิด มนุษย์เชื่อ แล้วมนุษย์ก็เสนอควำมคิดเห็น เรื่องของศิลปะเรื่อง 

ของควำมงำมก็เช่นกัน สุนทรียศำสตร์เป็นศำสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับควำมเช่ือ ควำมคิด ทรรศนะทำง 

ควำมงำม ในแต่ละยุคสมัย แต่ละบริบทสังคม สุนทรียศำสตร์จะส่งผลโดยตรงมำสู ่ศิลปวิจำรณ ์

กำรวิพำกษ์วิจำรณ์อำจจะอยู่ในกำรคิด กำรพูด หรือกำรเขียนบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรก็ได้ 

๕. การแสดงออกทางศลิปะและศลิปะปฏบิติั (Art Expression and Art Practicum) นอกจำก

คุณค่ำที่ลุ่มลึกของศิลปะแล้ว กำรด�ำรงอยู่ กำรเหลืออยู่ของศิลปะไม่ว่ำจะเป็นศิลปวัตถุ โบรำณวัตถุ 

วรรณกรรมที่เป็นลำยลักษณ์อักษร กำรบันทึกภำพและเสียงในลักษณะต่ำง ๆ  กำรด�ำรงอยู่จำกอดีต 

จึงท้ำทำยให้เรำสืบค้นหรือสืบย้อนไปสู่พฤติกรรมและกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีต ท่ำมกลำง 

ธรรมชำตสิิง่แวดล้อม สงัคม ชมุชน วฒันธรรม ศำสนำ ควำมเชือ่ สบืมำจนถงึปัจจบุนั ดังนัน้ กำรแสดงออก

ทำงศิลปะวันนี้ จึงเป็นคุณกับกำรสืบค้นและตีควำมในอนำคตอย่ำงแน่นอน

ศิลปะส่องทางซึ่งกันและกัน
ศำสตรำจำรย์ ดร.เจตนำ นำควชัระ เชือ่มัน่ว่ำ “ศลิปะส่องทำงซ่ึงกนัและกัน” ซ่ึงนบัเป็นวรรคทอง 

เป็นควำมเช่ือทีม่คีวำมส�ำคญัมำก ลทัธสิมยัใหม่ สงัคมสมยัใหม่ กำรศกึษำสมยัใหม่ ตอกย�ำ้ให้เรำแยกศำสตร์

ออกจำกกันเป็นส่วนย่อย ต่ำงคนต่ำงคดิ ต่ำงคนต่ำงท�ำ ต่ำงคนต่ำงอยู ่ชืน่ชมศำสตร์ของตนเอง แล้วกม็อง

ศำสตร์ของผู้อื่นว่ำต�่ำต้อย สร้ำงชนชั้นทำงศำสตร์และวิชำชีพ โดยละเลยคุณค่ำของแต่ละศำสตร์ที่ช่วย

เติมเต็มซึ่งกันและกัน สังคมโดยองค์รวมแล้ว ต้องกำรคุณค่ำที่หลำกหลำย เพื่อให้ก่อเกิดพลังขับเคลื่อนที่ 

เข้มแขง็ร่วมกนั กำรศึกษำและกำรสร้ำงสรรค์ศลิปะกไ็ด้รบัผลพวงดังกล่ำวด้วย กล่ำวเฉพำะทำงด้ำนศิลปะ

แล้ว วำทะ “ศิลปะส่องทำงซึ่งกันและกัน” จึงเป็นวำทะเป็นวรรคทองที่ส�ำคัญและมีคุณค่ำมำก 

พร้อมกันนั้น ศำสตรำจำรย์ ดร.เจตนำ นำควัชระ ก็พยำยำมผลักดันวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ 

ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมท้ังวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ศิลปะทุกสำขำด้วยเช่นกัน สังคมไทยเป็นสังคม 

เจ้ำขนุมูลนำย ยกยอปอป้ัน กำรวจิำรณ์ทัว่ไปในสงัคม รวมท้ังกำรวจิำรณ์ทำงวชิำกำรและศลิปะจงึอ่อนแอ 

ขำดกำรวิจำรณ์อย่ำงตรงไปตรงมำตำมควำมคิดเห็น ตำมทฤษฎีหรือหลักกำร ไม่ลูบหน้ำปะจมูก 
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เมื่อกำรวิจำรณ์ทำงศิลปะอ่อนแอ พัฒนำกำรของศิลปินในแต่ละสำขำ และพัฒนำกำรของประชำชนทำง

ด้ำนควำมซำบซึ้งชื่นชมยินดีศิลปะ ก็พลอยอ่อนแอตำมไปด้วย ควำมพยำยำมในกำรผลักดันวัฒนธรรม 

กำรวิจำรณ์ ศิลปวิจำรณ์ จึงมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกด้วยเช่นกัน

เปลวไฟจากอดีต
ศำสตรำจำรย์พิเศษ อำรี สุทธิพันธุ ์ หนึ่งในผู้ท้ำทำยยุคสมัยทำงด้ำนศิลปะและศิลปศึกษำ 

ได้ตอกย�้ำควำมคิดด้วยสองวรรคทองอย่ำงน่ำสนใจมำก

“ผมต้องกำรเปลวไฟจำกอดีตแต่ไม่ต้องกำรขี้เถ้ำจำกอดีต”

“ไม่มีกำรสร้ำงสรรค์ใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือท�ำลำยบำงสิ่งบำงอย่ำง”

วรรคทองแรก “ผมต้องการเปลวไฟจากอดีตแต่ไม่ต้องการข้ีเถ้าจากอดีต” สะท้อนควำมคิด 

สะท้อนจุดยืน และกระตุ้นเตือนคนรุ่นหลังว่ำอย่ำหลงอดีต อย่ำหลงครูบำอำจำรย์ ด้วยศรัทธำอันสูงส่ง 

เกินไปจนหลงลืมกำรแยกกำรคัดกรองคุณค่ำและกำกของคุณค่ำ ทุกสรรพสิ่ง ทุกสังคม ทุกบุคคล 

ย่อมมีบวกและลบ มีด้ำนสว่ำงและด้ำนมืด ไม่ยกเว้นแม้แต่ตัวเรำเอง กำรเลือกสรร กำรคัดกรอง 

กำรสกัดสิ่งที่เป็นคุณสมยุคสมสมัย สมกำลเทศะ ย่อมมีควำมส�ำคัญมำก สิ่งใดที่เป็นคุณ เป็นพลัง เป็นไฟ

จำกอดีต ย่อมมีค่ำกับปัจจุบันและอนำคต ลืมกำกลืมขยะจำกอดีตเสียบ้ำงชีวิตก็จะมีควำมหมำยยิ่งขึ้น

ซึ่งก็เชื่อมโยงมำถึงกำรน�ำเปลวไฟจำกอดีตมำใช้ให้เป็นคุณกับปัจจุบันและอนำคต ศิลปะจำก 

อดีตใด ๆ  ที่เป็นกำก เป็นขยะ ละวำงเสียบ้ำงก็ได้ พุทธธรรมเตือนสติเรำอยู่เสมอว่ำ ทุกส่ิงเป็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตำ ละวำงลงบ้ำงชีวิตเรำก็จะเบำสบำยยิ่งขึ้น

วรรคทองทีส่อง “ไม่มกีารสร้างสรรค์ใดทีไ่ม่เปลีย่นแปลงหรือท�าลายบางสิง่บางอย่าง” วำทะนี ้

อำจจะดูเข้มแข็งรุนแรงไปบำ้ง แต่เม่ือกล่ำวถึงศิลปะแล้ว ย่อมเป็นกำรกระตุ้นเตือนให้ศิลปิน คนท�ำงำน

ศิลปะ นิสิตนักศึกษำศิลปะ องอำจที่จะสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ เปลี่ยนแปลง คิดนอกกรอบ วรรคทองดังกล่ำว

จึงเป็นคุณส�ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะทุกสำขำ

พัฒนาการทางศิลปะ
เรำอำจพิจำรณำพัฒนำกำรทำงศิลปะ ทั้งกระแสสำกลและศิลปะในสังคมไทยได้หลำยลักษณะ 

หลำยคลื่นควำมคิด พิจำรณำทั้งพัฒนำกำร กำรเปลี่ยนแปลง กำรคลี่คลำยจำกอดีตมำสู่ปัจจุบัน 

งานช่าง (Craft) งำนช่ำงถือก�ำเนิดมำตั้งแต่บรรพกำล มนุษย์รู้จักสกัดหิน น�ำมำใช้ทุบตี ล่ำสัตว์ 

รู้จักตกแต่งร่ำงกำย ท�ำเครื่องปั้นดินเผำ ท�ำส่ิงของเครื่องใช้ ถักทอผ้ำ แล้วมนุษย์ก็พัฒนำงำนช่ำงต่ำง ๆ  

สืบต่อกันมำในชุมชน จำกกำรประดิษฐ์ครั้งละชิ้น พัฒนำมำสู่กำรผลิตจ�ำนวนมำกเป็นมวลผลิต เป็นธุรกิจ
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ในปัจจุบัน งำนช่ำงมีวัสดุอุปกรณ์ มีกระบวนกำรผลิต มีขั้นตอนกำรผลิตที่ชัดเจน ซึ่งกำรผลิตจ�ำนวนมำก
แบบมวลผลิตในปัจจุบัน เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่องจักรกลเพื่อกำรผลิตมำกขึ้น 

ศิลปะหลักวิชา (Academic Art) เป็นงำนศิลปะที่พัฒนำมำจำกตะวันตก กรีกโบรำณ โรมัน 
พัฒนำมำสู่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยำ (Renaissance) ในอิตำลีและยุโรป สืบมำจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง จิตรกรรมและประติมำกรรมท่ีเน้นกำรเลียนแบบธรรมชำติส่ิงแวดล้อม เน้น 
ควำมเหมือนจริง ควำมเป็นวิชำกำรหรือหลักวิชำ “academic” เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำค้นคว้ำทำงด้ำน
ทัศนียภำพ (linear perspective) กำยวิภำค แสงและเงำ องค์ประกอบศิลป์ เพื่อที่จะถ่ำยทอดภำพ  
รูปร่ำง รูปทรง แสงสีตำมธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ในงำนจิตรกรรม ให้สมจริงมำกที่สุด แล้วกระบวนกำร 
ทำงศิลปะหลักวิชำจำกซีกโลกตะวันตกก็แผ่อิทธิพลไปทั่วโลก

ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) ศิลปะสมัยใหม่ที่พัฒนำขึ้นพร้อมกับลัทธิสมัยใหม่และสังคม 
สมัยใหม่ สังคมท่ีพัฒนำมำสู่สังคมประชำธิปไตย เสรีภำพ เสมอภำค ภรำดรภำพ ควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ธุรกิจกำรค้ำที่ก้ำวเข้ำมำสู่ทุนนิยม กำรศึกษำปรับเปลี่ยนไปตอบสนอง 
ควำมเปลี่ยนแปลงศิลปะสมัยใหม่ภำยใต้บริบทสังคมใหม่ พยำยำมปฏิเสธกำรรับใช้สิ่งที่มองไม่เห็น 
กำรรับใช้ผู้มีอ�ำนำจเบื้องบน ศิลปินมุ่งแสดงออกตำมปัจเจกภำพของตนเอง แสดงออกเพื่อกำรแสดงออก 
ศิลปะเพื่อศิลปะกำรสร้ำงสรรค์และกำรชื่นชมยินดีอยู่ภำยใต้พัฒนำกำรของสังคมสมัยใหม่

ศลิปะหลังสมยัใหม่ (Postmodern Art) เมือ่สังคมประชำธปิไตย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีทนุนยิม 
พัฒนำไปไกล พัฒนำเข้มแข็งมำกข้ึน ทุนนิยมพัฒนำไปสู่ทุนนิยมอ่อนแอจริยธรรมมำกขึ้น กำรโหยหำ
อดีต ธรรมชำติ ควำมดีงำม มีพลังมำกขึ้น อ�ำนำจบำรมีในกำรต่อรองสังคมและลัทธิสมัยใหม่มีมำกขึ้น 
กำรแสวงหำคุณค่ำ กำรเรียกร้องคุณธรรมจริยธรรม กำรเรียกร้องควำมเท่ำเทียมของมนุษย์ สิทธิ 
มนุษยชน ควำมยุติธรรม กำรตระหนักในธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ เสียงดังมำกขึ้น ศิลปะ 
สมัยใหม่ในกระแสทุนนิยมเก่ำ ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ ศิลปะเชิงกลวิธี ปรับตัวไปสู่กำรน�ำเสนอควำมคิด 
ควำมอ่ำน สื่อที่หลำกหลำย กำรบูรณำกำรสื่อ ศิลปะเคลื่อนตัวออกจำกพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี ไปสู ่
โลกภำยนอก ไปสู่ธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ไปสู่ผู้คนที่หลำกหลำยมำกขึ้น

ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) สังคมร่วมสมัยเป็นสังคมที่มีควำมเป็นอยู่ในห้วงเวลำ
เดียวกัน มีวิถีกำรด�ำรงชีวิต มีควำมคิดควำมอ่ำนสอดคล้องกัน ศิลปะร่วมสมัยก็เช่นกัน เป็นศิลปะที่อยู่ใน 
ห้วงเวลำที่สัมพันธ์กัน แม้จะมีควำมหลำกหลำย แต่ก็มีแนวคิด แนวปฏิบัติ กำรแสดงออกสัมพันธ์กัน 
เป็นค�ำและควำมหมำยกว้ำง ๆ  มำกกว่ำที่จะก�ำหนดศิลปะตำยตัวลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียงเท่ำนั้น 
ในอดีตสังคมที่ห่ำงไกลแตกต่ำงกัน กำรร่วมสมัยในห้วงเวลำเกิดขึ้น แต่กำรร่วมสมัยทำงควำมคิดและ 
กำรแสดงออกอำจแตกต่ำงกัน แต่โลกหลังสมัยใหม่ในปัจจุบัน ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยอำจด�ำรงอยู ่
แต่เป็นควำมแตกต่ำงหลำกหลำยในบริบทเดียวกัน แนวโน้มเดียวกัน
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ค้นหำและชืน่ชมศลิปะหลงัสมยัใหม่ ศลิปะร่วมสมยั ทีเ่น้นกำรแสดงออกในเชงิควำมคดิควำมอ่ำน 
โดยเน้นกำรแสดงออกทำงกระบวนกำร เป็นผลงำนของ เดวิด ฮอลล์ (David Hall)

“ก๊อกน�้ำ” (Tap Piece) สร้ำงสรรค์ในปี ๑๙๗๑/๒๕๑4 เดวิด ฮอลล์ เป็นศิลปินร่วมสมัย 
ชำวอังกฤษท่ีมีชื่อเสียงมำกคนหนึ่ง ชื่นชอบที่จะน�ำเสนอเป็น วิดีโอ อำร์ต ส�ำหรับผลงำนชิ้นนี้ของเขำ  
น�ำเสนอกระบวนกำรน�้ำไหลจำกก๊อก ภำพน�้ำไหล เสียงน�้ำไหล ภำพระดับน�้ำที่เปลี่ยนแปลง มุมมอง
ของภำพองศำของภำพที่แปลกตำ งำนของ เดวิด ฮอลล์ สำมำรถสร้ำงสมำธิ สะท้อนกระบวนกำร 
กำรเปลีย่นแปลงในเงือ่นไขของกำลเวลำ ได้อย่ำงชวนประทบัใจ ลืมควำมเคยชนิกบัควำมงำมศลิปะเดิม ๆ  
แล้วจะได้รบัประสบกำรณ์ทำงศลิปะอกีลกัษณะหน่ึง อกีควำมรูส้กึหนึง่ ส่วนใครจะเรยีกขำนว่ำเป็น ศลิปะ

กระบวนกำร (Process Art) หรืออื่นใด ย่อมเป็นไปได้เช่นกัน

ศิลปะเพื่ออะไร
เม่ือกระแสศลิปะสมยัใหม่ตะวนัตกพฒันำขึน้ กำรไม่เหน็ด้วยกบัแนวคดิและกำรสร้ำงสรรค์แบบเก่ำ 

กำรต่อต้ำนอ�ำนำจทีม่องไม่เหน็ ต่อต้ำนอ�ำนำจกำรปกครองจำกเบือ้งบน อ�ำนำจทำงศำสนำ มพีลงัมำกขึน้ 

ศลิปินเช่ือม่ันในเสรภีำพในกำรด�ำเนนิชวีติและกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะมำกขึน้ กำรปฏเิสธศลิปะเพือ่สิง่ที่

มองไม่เห็น เพื่ออ�ำนำจเบื้องบน ได้พัฒนำมำสู่ “ศิลปะเพื่อศิลปะ” (Art for Art’s Sake) เพื่อควำมงำม

ภำยในตัวตนของศิลปะ ไม่ใช่สวยงำมเพื่อวังหรือวัดเฉกเช่นในอดีต ไม่เกี่ยวข้องกับกำรยกย่องสรรเสริญ

เยินยอสิ่งที่มองไม่เห็น ภูตผีปิศำจ พระเจ้ำ กษัตริย์ นักกำรเมืองผู้มีอ�ำนำจ ศิลปะเพ่ือศิลปะทำงด้ำน 

ทัศนศิลป์ แสดงออกด้วยเนื้อหำ สื่อ กระบวนกำร กลวิธีที่หลำกหลำย คุณค่ำของศิลปะอยู่ที่คุณค่ำ 

ในกำรชื่นชมตัวศิลปะ ชื่นชมเนื้อหำสำระที่รับรู้สื่อสำรได้ ชื่นชมชีวิตของสำมัญชน ชีวิตของผู้คนในสังคม 

สมัยใหม่ ศิลปินสมัยใหม่ชำวฝรั่งเศสคนหนึ่งกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำไม่เคยเห็นเทพธิดำ ข้ำพเจ้ำจึงเขียน 

เทพธิดำไม่ได้”

สังคมสมัยใหม่ สังคมประชำธิปไตย มีเสรีภำพสูง มนุษย์เกิดมำพร้อมกับเสรีภำพ วัฒนธรรม 

กำรวพิำกษ์วจิำรณ์สงัคม วพิำกษ์วจิำรณ์ผูม้อี�ำนำจ เป็นเรือ่งปกติธรรมดำ แล้ว “ศลิปะเพือ่ชีวติ” (Art for 

Life’s Sake) ก็พัฒนำขึ้นพร้อมกับกำรวิพำกษ์วิจำรณ์สังคมในระบอบประชำธิปไตย พร้อมกับพัฒนำกำร

แนวคดิทำงสงัคมนยิม (Socialism) ในยโุรป รสัเซยี จนี และสงัคมไทยในช่วงเหตกุำรณ์ ๑4 ตลุำคม ๒๕๑๖ 

เป็นต้นมำ เป็นพัฒนำกำรของศิลปะทุกด้ำน ทัศนศิลป์ ดนตรี วรรณกรรม เป็นศิลปะท่ีมุ่งสร้ำงส�ำนึก 

และกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักในควำมเท่ำเทียม ควำมยุติธรรม เสรีภำพประชำธิปไตย นักวิชำกำรศิลปะ

ในทำงสำกลมักเรียกศิลปะเพื่อชีวิตว่ำ “ศิลปะสัจนิยม” (Social Realism) หรือ “ศิลปะสัจสังคมนิยม” 

(Socialist Realism) ก็ชอบใครชอบมัน
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ปรัชญาความเชื่อ
สังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกย่อมแตกต่ำงกัน ภำยในสังคมตะวันตกมีควำมแตกต่ำง 

หลำกหลำย ภำยในสงัคมตะวนัออกกม็คีวำมแตกต่ำงหลำกหลำยเช่นกนั เรำอำจจัดแบ่งควำมแตกต่ำงกนั

ตำมเชื้อชำติหลัก สังคมหลัก วัฒนธรรมหลัก ถ้ำเรำลองตรวจสอบกระแสปรัชญำ กระแสสุนทรียศำสตร์

หลัก เรำอำจพิจำรณำได้กว้ำง ๆ  เพื่อช่วยในกำรพินิจพิจำรณำกำรแสดงออกทำงศิลปะที่แตกต่ำงกันได้

กว้ำง ๆ  ดังนี้

ปรชัญำและหลักสนุทรียศำสตร์ของ โสคราติสและเพลโต (Socratis and Plato) จำกกรกีโบรำณ  

ซึ่งถือว่ำเป็นต้นเค้ำหลักควำมคิดของตะวันตก แนวคิดของโสครำติสและเพลโตที่แยกออกจำกกัน 

ยำกล�ำบำก เป็นแนวคิดท่ีเช่ือในควำมจริง ควำมดี ควำมงำม สูงสุดและมองไม่เห็น ทุกคนต้องพยำยำม

แสวงหำสิ่งที่ดีท่ีสุดและมองไม่เห็นน้ัน ซึ่งต่ำงก็เช่ือมั่นในควำมจริง ควำมดี ควำมงำมสูงสุด แตกต่ำงกัน 

ออกไป สถำปัตยกรรม ประติมำกรรม เครื่องปั้นดินเผำและภำพลำยเขียนสีบนผนังเครื่องปั้นดินเผำ 

ของกรีกย่อมสะท้อนอุดมกำรณ์และควำมพยำยำมสูงสุด ในกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะเชิงอุดมคติที่งดงำม 

เหนือกว่ำควำมเป็นจริง

อาริสโตเติล (Aristotle) สำนุศิษย์ชั้นดีที่คิดต่ำงไปจำกครูเพลโต รำฟำเอล (Raphael) หนึ่งใน

จติรกรผูย้ิง่ใหญ่ในสมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยำ จินตนำกำรไว้ในจติรกรรมชือ่ “โรงเรยีนแห่งนครเอเธนส์” (School 

of Athens) ภำพเพลโตทีเ่ดนิมำเบือ้งหน้ำอย่ำงสง่ำงำม ชีม้อืข้ึนสู่ส่ิงท่ีมองไม่เหน็เบือ้งบน ภำพอำริสโตเติล

ที่เดินเคียงคู่กันมำ แบมือยื่นออกมำเบื้องหน้ำ ขนำนกับพ้ืนโลก เพ่ือจะบอกว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงอยู่บนโลก

ใบนี้ อำริสโตเติลหมกมุ่นอยู่บนโลกใบนี้ เสนอควำมคิดที่เป็นรำกของวิทยำศำสตร์กำยภำพ นักวิชำกำร 

มกัเรียกขำนอำรสิโตเตลิว่ำเป็นประหน่ึง “Encyclopaedia” อำรสิโตเตลิเชือ่มัน่ว่ำ โศกศลิปกรรม (Tragedic 

Art) ศิลปะที่สะท้อนควำมเศร้ำโศก สะท้อนควำมทุกข์ยำก จะช่วยให้มนุษย์ตระหนักว่ำ เขำควรจะสร้ำง 

ควำมดีงำมและด�ำรงชีวิตอยู่อย่ำงมีควำมสุข ไม่โศกเศร้ำเจ็บปวดได้อย่ำงไร ซ่ึงนั่นอำจเป็นต้นเค้ำ 

ของศิลปะเพื่อชีวิตในภำยหลังก็ได้

เมื่อคริสต์ศำสนำรุ่งเรืองข้ึน คริสต์ศำสนำครอบง�ำชำวตะวันตก สงครำมครูเสด สงครำมศำสนำ

ฆ่ำกันนับด้วยศตวรรษก็เกิดขึ้นในยุคมืดหรือสมัยกลำง แต่คริสต์ศำสนำก็เป็นคุณแก่ชำวตะวันตกสำรพัด

เรือ่ง เซนต์โธมสั อไควนสั (St.Thomas Aquinas) กเ็ชือ่มัน่ในควำมดีควำมงำมทีเ่กีย่วข้องกับครสิต์ศำสนำ 

เก่ียวข้องกับควำมเช่ือมนุษยนิยม (Humanism) มนุษย์เป็นศูนย์กลำงของจักรวำล มนุษย์เป็นผู้สร้ำง 

ควำมดีและควำมงำม ภำยใต้ควำมรักควำมเมตตำของพระเจ้ำ มนุษยนิยมที่เป็นพลังกระตุ้นให้ชำวตะวันตก 

เชื่อมั่นในควำมเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่สำมำรถสร้ำงสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ได้
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หลังสงครำมโลก ครั้งที่ ๒ อเมริกันในฐำนะผู้ชนะสงครำมมีอ�ำนำจคับโลก สงครำมเย็น 

แผ่ขยำยไปทั่วโลก อเมริกันขับเคลื่อนสังคม กำรเมือง เศรษฐกิจ อย่ำงเข้มแข็ง วัฒนธรรมอเมริกันชน

คนเถื่อน ส่งอิทธิพลแผ่ขยำยออกไปพร้อมกับชำวอเมริกันและกองทัพ ในภำพของผู้พิทักษ์โลก ผู้ปกป้อง

เสรีภำพและประชำธิปไตย พร้อมกันนั้นก็ต่อต้ำนสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์อย่ำงรุนแรง แล้วอเมริกัน

ก็ค้ำเคร่ืองบินรบ รถถังรบ อำวุธยุทโธปกรณ์เพื่อกำรรบ เพื่อกำรท�ำสงครำม ร�่ำรวยมหำศำล ทั่วโลก 

ส่งคนไปศึกษำในสหรัฐอเมริกำ วัฒนธรรมและศิลปะแบบแผนอเมริกันส่งอิทธิพลไปทั่วโลก นักปรัชญำ 

และนักสุนทรียศำสตร์สมัยใหม่ชำวอเมริกัน ไคร์ฟ เบลล์ (Crive Bell) เสนอแนวคิดว่ำ ควำมงำมของ 

ศิลปะไม่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมใดใด ควำมงำมของศิลปะขึ้นอยู่กับควำมงำมของรูปแบบหรือ 

รูปทรงนัยส�าคัญ (Significant Form) โลกก็เป็นงง โลกก็ไม่โต้เถียง แล้วโลกก็คล้อยตำม

เรำลองหันกลับมำพิจำรณำกระแสปรัชญำ กระแสสุนทรียศำสตร์ตะวันออก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ตะวันออกไกล ซึ่งอำจจะรวมตะวันออกเฉียงใต้ไว้ด้วย โดยภำพรวมแล้ว ต่ำงมองว่ำกระแสตะวันออก 

เชื่อมั่นในพลังหยิน-หยำง ขำว-ด�ำ นำมธรรม-รูปธรรม หญิง-ชำย ควำมประณีตนุ่มนวล-ควำมแข็งกร้ำว  

เชื่อม่ันในดุลยภำพของพลังทั้งสองด้ำน โลกตะวันออก วัฒนธรรมตะวันออก มีลักษณะเฉพำะตัว แม้มี 

ควำมหลำกหลำย แต่ก็มีภำพรวมหรือภำพหลักโยงใยโอบเอื้อกันอยู่ เป็นอุดมคติท่ีผสำนธรรมชำติ 

ศำสนำ ควำมเชื่อ มีควำมลุ่มลึกประณีตบรรจง และมีพลังแฝงเร้นซ่อนอยู่อย่ำงลึกซึ้ง

การวิเคราะห์งานศิลปะ
กำรวิเครำะห์วิจำรณ์ศิลปะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรมองเพื่อศึกษำ เพื่อชื่นชม หรือเพื่อกำรเรียนกำรสอน 

ก็ตำม ควรมอง ควรพิจำรณำหลำกหลำยด้ำน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ  กำรมองรอบด้ำน 

ย่อมช่วยให้มองเห็นแง่มุมต่ำง ๆ  มองเห็นภำพรวมของผลงำนชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเรำสำมำรถพิจำรณำได้ดังนี้

สนามสุนทรียะ (Aesthetic Field) กำรพิจำรณำศิลปะในสนำมสุนทรียะ เป็นกำรพิจำรณำให้

ครอบคลุมในบริบทควำมงำมของศิลปะ สนำมย่อมหมำยถึงพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน เชื่อมโยงกัน เชื่อมโยงกับ

ศิลปะที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น ทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะกำรแสดง วรรณกรรม ศิลปะส่องทำงซ่ึงกัน 

และกัน ขยำยสนำมสนุทรยีะออกไป เช่ือมโยงถงึศลิปะภำยใต้บริบทของสังคม วฒันธรรม ศำสนำ เศรษฐกจิ 

กำรเมือง และศำสตร์ต่ำง ๆ

เรือ่งราว (Story) ศลิปะอำจเป็นวตัถุ เป็นปรำกฏกำรณ์ เป็นกระบวนกำร ศลิปะมคีณุค่ำด้วยตวัตน

ของศิลปะเอง เมื่อมีกำรบอกเล่ำ เรียนรู้ ศึกษำค้นคว้ำ แล้วทรำบเรื่องรำวเบื้องหลัง เรื่องรำวควำมเป็นมำ 

เรื่องรำวที่ลุ่มลึก เมื่อทรำบเรื่องรำวแง่มุมต่ำง ๆ  ของศิลปะนั้นแล้ว ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมซำบซึ้ง 

ในศิลปะนั้น ย่อมมีมำกขึ้นเป็นเงำตำมตัว
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อทิธพิล (Influence) กำรสร้ำงสรรค์ศลิปะ ประดิษฐกรรม หรอืนวตักรรมใดใดกต็ำม ย่อมก่อเกดิมำ

จำกกำรเรยีนรู ้ประสบกำรณ์ ซึง่ต่ำงได้รบัอทิธพิลทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เฉพำะด้ำนหรือหลำกหลำยด้ำน 

อิทธิพลย่อมเป็นคุณแก่กำรสร้ำงสรรค์และเป็นคุณแก่กำรพัฒนำ อิทธิพลท่ีหลำกหลำย ย่อมกระตุ้น 

ให้เกิดหน่อควำมคดิทีห่ลำกหลำย อทิธพิลมใิช่กำรเลยีนแบบหรอืลอกแบบ อทิธพิลเป็นพลงักระตุน้ควำมคดิ 

โดยผ่ำนกำรกรอง กำรคัดสรร กำรสกัด เฉพำะสิ่งที่สอดผสำนกับกำรสร้ำงสรรค์ของเรำเท่ำนั้น

ความเช่ือ (Belief) ควำมเชื่อย่อมเป็นผลมำจำกประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ และกำรวิเครำะห์

ข้อมูลต่ำง ๆ  แล้วทุกคนรวมท้ังศิลปินก็เช่ือ เชื่อมั่นในผลึกควำมคิดนั้น ควำมเช่ือทำงศิลปะ ควำมเชื่อ 

ในควำมงำมที่หลำกหลำยของศิลปินแต่ละคน ย่อมส่งผลไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ กำรชื่นชมศิลปะ 

กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ศิลปะ กำรศึกษำศิลปะจึงจ�ำเป็นต้องศึกษำเก่ียวกับควำมเชื่อของชนชำติ ยุคสมัย  

ควำมเชื่อของศิลปินด้วยเช่นกัน

สื่อ กระบวนการ กลวิธี (Media, Process, Techniques) กำรคิดวิเครำะห์ผลงำนศิลปะ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ทำงด้ำนทศันศลิป์ จ�ำเป็นต้องพจิำรณำถงึสือ่แสดงออกลกัษณะต่ำง ๆ  คณุสมบตัขิองสือ่ 

ผลกระทบ ควำมเป็นไปได้ พิจำรณำถึงกระบวนกำรสร้ำงสรรค์งำน พิจำรณำถึงเทคนิคหรือกลวิธีที่ศิลปิน

น�ำมำใช้ น�ำมำแก้ปัญหำในผลงำนนั้น ๆ

ถ้ำกำรพินิจพิจำรณำศิลปะ ได้น�ำแนวคิดเหล่ำนี้มำช่วยเป็นหลักในกำรวิเครำะห์แยกแยะ กำรคิด 

กำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ศิลปะ ย่อมมองเห็นผลงำนศิลปะคมชัดและลุ่มลึกยิ่งขึ้น

คุณค่าและการแสดงออกทางศิลปะ
เรำสำมำรถอธิบำยคุณค่ำของศิลปะได้หลำกหลำยแง่มุม ถ้ำศิลปะไม่มีคุณค่ำต่อมนุษยชำติ 

ไม่เป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของมนุษย์ ศิลปะคงไม่ผูกพันยืนยำวกับมนุษย์มำจนถึงทุกวันนี้ 

จำกมนษุย์สมยัหนิจนถึงปัจจบัุน เรำเช่ือมัน่ร่วมกนัว่ำศลิปะมีคณุค่ำ ศลิปะมคีวำมหมำยต่อชวีติ ทัง้ในฐำนะ

ผูส้ร้ำงสรรค์และผู้ชืน่ชมศลิปะ ศลิปะมพีลงัฝังแฝงในชวีติ เป็นคณุค่ำภำยใน (Intrinsic Value) เป็นคณุค่ำ

แก่ชีวิตและคุณค่ำแก่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน ในสังคม หลำกหลำยด้ำน

พลังจินตนาการ (Imagination)

พลังความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

พลังการแสดงออก (Expression)

พลังแรงบันดาลใจ (Inspiration)

พลังมรดกวัฒนธรรม (Cultural Heritage)
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ชืน่ชมกบังำนสร้ำงสรรค์ของ MUTO หรอื BLU ศลิปินกลุม่สร้ำงสรรค์ศลิปะร่วมสมยัชำวอติำเลยีน 

เป็นดิจิตอล อำร์ต (Digital Art) ผลงำน A Wall Painted Animation น�ำเสนอในปี ๒00๘/๒๕๕๑  

เป็นภำพเคลื่อนไหว เป็นแอนิเมชันผสมผสำนภำพถ่ำย ผสมผสำนภำพสภำพสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง 

เน้ือหำสำระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมเมือง ผู้คนและกำรใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน อำจเป็นควำมคิด

ภำยในควำมคิดที่เก็บกด ซับซ้อน ยุ่งยำก วัตถุ กำรดิ้นรน อย่ำงที่ผู้คนในสังคมเมืองจะปฏิเสธควำมรู้สึก

นึกคิดเหล่ำนี้มิได้

ตัวอย่างงานสร้างสรรค์ 
กรณีศึกษำส�ำหรับงำนสร้ำงสรรค์จิตรกรรม WRT (Wiroon Tungcharoen) สร้ำงสรรค์ท้ัง 

ภำพวำด สีน�้ำ สีน�้ำมัน ท�ำงำนสีน�้ำมำช่วงเวลำหนึ่ง ท�ำงำนสีน�้ำมันมำนำน ประมำณปี ๒๕๑๑ ถึงปัจจุบัน 

และยังคงท�ำงำนต่อเนื่องมำกหรือน้อยแตกต่ำงกันไปในแต่ละช่วงเวลำ เป็นงำนจิตรกรรมในบริบท 

ของลัทธิสมัยใหม่ แสดงเนื้อหำสำระ (Subject Matter) และกลวิธี (Techniques) ที่หลำกหลำยในห้วง

เวลำยำวนำน สรุปได้ดังนี้

 ๑. ภำพวำดคน (Human Figure)

 ๒. ภำพสีน�้ำ (Watercolor Painting)

 ๓. ภำพทิวทัศน์ (X-Scape)

 4. ภำพเชิงบทกวี (Poetical Sense)

 ๕. ภำพปฏิกิริยำ (Action Painting)

 ๖. ภำพนำมธรรม (Abstraction)

 ๗. ภำพสนำมสี (Color Field)

 ๘. ภำพเชิงกำรเมือง (Political Sense)

 ๙. ภำพคน (Human Painting)

 ๑0. ภำพตุ๊กตำหินจีน (Chinese Stone Doll)

 ๑๑. ภำพมรดกวัฒนธรรม (Cultural Heritage)

 ๑๒. ภำพเปลือย (Nude and Nake)

สนใจศึกษำผลงำนทั้งหมดได้ที่แหล่งสะสมศิลปะเสมือน W&W Virtual Art Collection 

ผ่ำนเว็บไซต์ www.wwartcoll.com
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 Abstract A Case Study: The Study and Creation of Visual Arts

 Wiroon  Tungcharoen

 Associate Fellow, Academy of Arts, 

 The Royal Society of Thailand.

  

  The study and creation of arts are one and the same thing. If we study arts 

without creating them, society would be deprived of advanced and up to date arts. On 

the contrary, of we blindly create arts without studying them in depth and details, or 

without studying thier history, the arts that emerge would lack appropriate development, 

depth, and value that would be suitable to society.

  Various fields of art have common themes and are inter-related. or “Arts shed 

mutual light.” Arts and creativity are related. When we create an art work, resulting in a 

new form of art, this novelty gives rise to a new value. It means that we have to accept 

changes from the arts of yore and also the loss of some elements.

  The study and creation of arts are mainly involved with aesthetics, the history 

of arts, art criticism and the provess in the creation of arts.
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จาก art therapy ถึง ศิลปบ�าบัด*

อัศนีย์  ชูอรุณ 
	 ราชบัณฑิต	ส�านักศิลปกรรม	

ราชบัณฑิตยสภา

* บรรยายในการประชุมส�านักศิลปกรรม เมื่อวันท่ี่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

บทคัดย่อ
  ค�าศัพท์ art therapy เริ่มเป็นที่รู ้จักกันในวงการศึกษาทางด้านศิลปะในประเทศไทย 

มีการใช้ค�าในภาษาไทยแตกต่างกันไป เช่น ศิลปะบ�าบัด  ศิลปกรรมบ�าบัด

                 art therapy มีความหมายว่า การบ�าบัดด้วยการให้ผู้ป่วยได้	ท�างานศิลปะ	 เช่น วาดภาพ 

ปั้นรูป ท�าให้ผู้ป่วยได้ผ่าน กรรมวิธีทางศิลปะ เช่น การวาดภาพ การปั้น และได้	ผลงานศิลปะ ออกมา 

โดยไม่ได้มุ่งที่ทักษะ	ฝีมือทางศิลปะ ของผู้ป่วย  กล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นการบ�าบัดด้วยศิลปะ 

                 การใช้ค�าภาษาไทยส�าหรับค�าศัพท์ art therapy ว่า ศิลปะบ�าบัด หรือ ศิลปกรรมบ�าบัด  

จงึยงัไม่น่าจะถกูต้อง  เพราะตามรปูศพัท์เป็นการใช้ค�า ศลิปะ หรือ	ศลิปกรรม เป็นค�าหลกั และค�า บ�าบดั 

เป็นค�าขยาย ท�าให้มีความหมายว่า “ศิลปะที่ใช้บ�าบัด” หรือ “ศิลปกรรม (ผลงานศิลปะ) ที่ใช้บ�าบัด” 

ซึ่งจะตรงกับความหมายของค�าศัพท์ therapeutic art  มากกว่า

                 ศัพท์ทางวิชาการด้านการบ�าบัดหรือ therapy มีการบัญญัติขึ้นใช้ในวงวิชาการอุดมศึกษา 

ของไทยอยูม่ากแล้ว เช่น drug therapy  เภสชับ�าบดั, periodontal therapy  ปรทินัต์บ�าบดั, physical  

therapy  กายภาพบ�าบัด, speech  therapy  วาทบ�าบัด เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ศัพท์บัญญัติดังกล่าว 

ทกุศพัท์ล้อโครงสร้างศพัท์ตามหลกัไวยากรณ์บาลแีละสนัสกฤต คอืเป็นค�าสมาสนัน่เอง ทัง้ ๆ  ทีค่�า บ�าบดั 

ซึ่งเป็นค�าหลักเป็นค�าภาษาไทย

                 หากอาศยัแนวการบญัญตัศิพัท์ดงักล่าว ค�าศพัท์ art therapy เมือ่ใช้ในภาษาไทยในรปูแบบ

ค�าสมาส คือใช้ค�า บ�าบัด	เป็นค�าหลัก และใช้ค�า	ศิลปะ	เป็นค�าขยาย ก็จะต้องใช้ว่า ศิลปบ�าบัด	ซึ่งยังคง

ออกเสียงว่า “สินละปะบ�าบัด” เทียบเคียงได้กับศัพท์บัญญัติอื่น ๆ  เช่น ค�า art education ซึ่งมีศัพท์

บัญญัติว่า ศิลปศึกษา อ่านว่า “สินละปะสึกสา” และไม่ได้สะกดว่า ศิลปะศึกษา ค�า art appreciation 

ซึ่งมีศัพท์บัญญัติว่า	ศิลปวิจักษ์	อ่านว่า “สินละปะวิจัก” และไม่ได้สะกดว่า ศิลปะวิจักษ์ 

 ค�ำส�ำคัญ : การบัญญัติศัพท์, ศิลปบ�าบัด, art therapy



1๒3อศันยี์  ชูอรุณ

วารสารราชบัณฑิตยสภา
ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๘

ศพัท์ทางวชิาการสาขาต่าง ๆ  ของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ของประเทศตะวนัตก ซ่ึงมศีพัท์

ใหม่ ๆ  เกิดขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องนั้น ส่วนมากได้รับการบัญญัติศัพท์เป็น

ภาษาไทยเพื่อใช้ในวงการศึกษาและวงวิชาการของไทยโดยตลอดมา หน่วยงานทางราชการของไทยที่ม ี

หน้าที่ดังกล่าวนี้ คือ ราชบัณฑิตยสภา 

ราชบัณฑิตยสภามี 3 ส�านัก คือ ส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง ส�านักวิทยาศาสตร์ และ 

ส�านักศิลปกรรม แต่ละส�านักมีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย และปฏิบัติงานด้านวิชาการ อันรวมถึงการบัญญัติศัพท์ 

ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการในส�านักนั้น ๆ  เช่น ส�านักศิลปกรรมก็มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย และปฏิบัติงาน 

ด้านวิชาการเกี่ยวกับศิลปะ อันรวมถึงการบัญญัติศัพท์ศิลปะ 

ผลงานการบัญญัติศัพท์ศิลปะของส�านักศิลปกรรม ทางราชบัณฑิตยสภาเมื่อครั้งยังใช้ชื่อว่า 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้จัดพิมพ์เป็นพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย เผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.

๒๕3๐ ต่อมาได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมศัพท์ให้ทันต่อยุคสมัย และพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔1 

แต่ในหนังสือพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ทั้ง ๒ เล่มนี้ ยังไม่ได้เก็บค�าศัพท์ art therapy

ค�าศัพท์ art therapy เริ่มเป็นท่ีรู ้จักกันในวงการศึกษาทางด้านศิลปะในประเทศไทยจาก 

การประชุมแห่งชาติเรื่อง An Introductory Course on Art Therapy เมื่อ พ.ศ. ๒๕3๗ การประชุมนี้ 

จดัโดยคณะจติรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์ ของมหาวทิยาลัยศลิปากร และคณะศลิปกรรมศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในเวลาน้ันมีการใช้ค�าในภาษาไทยส�าหรับค�าศัพท์ art therapy แตกต่างกันไป 

บ้างกใ็ช้ว่า ศลิปะบ�าบดั บ้างกใ็ช้ว่า ศลิปกรรมบ�าบดั อย่างเช่นท่ีสถาบนัราชานกุลู กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ก็ใช้ค�า “ศิลปกรรมบ�าบัด” เป็นชื่อหน่วยงานในสถาบันมากว่า ๒๐ ปีแล้ว 

ค�าศัพท์ art therapy ได้ถูกน�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาเพื่อบัญญัติศัพท์ในคณะกรรมการจัดท�า

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ชุดปัจจุบันเมื่อ 1-๒ ปีมานี้เอง กรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านศิลปกรรม มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่อง art แต่ยังมีความเข้าใจไม่มากนักในเรื่อง therapy 

ซึง่เป็นงานทีเ่ก่ียวข้องมากกบัผูเ้ชีย่วชาญด้านจติวทิยา จึงต้องศกึษาค้นคว้าความหมายของค�าศพัท์นีเ้พ่ิมขึน้

บทนิยามค�าศัพท์ art therapy ของ American Art Therapy Association ซึ่งเป็นสมาคม

วิชาชีพ Art Therapy แห่งสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ “Art therapy เป็นการใช้วิธีการท�างานศิลปะมา

บ�าบัดรักษาโรคบางอย่างที่อยู่ในความเกี่ยวข้องกับทางวิชาชีพนี้ ท�าโดยคนป่วยที่มีความชอกช�้าทางจิต 

มคีวามคดิเหน็ขดัแย้งในชวีติ หรอืคนท่ีหาทางพฒันาส่วนตัว โดยผ่านการสร้างงานศลิปะรวมทัง้ผลสะท้อน

ในผลงานศลิปะ และกรรมวธิทีางศลิปะ คนนัน้จะสามารถเพ่ิมการรับรู้ตนเองและผู้อืน่ได้มากขึน้ สามารถ 

จัดการกับอาการโรค ความเครียด และความบอบช�้าทางจิตใจได้ ท�าให้มีความสามารถด้านความรู ้
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ความเข้าใจมากขึน้ และมีความสนกุเพลดิเพลนิกบัการท�างานศิลปะ” (Art therapy is the therapeutic 

use of art making, within a professional relationship, by people who experience illness, 

trauma or challenges in living, and by people who seek personal development. Through 

creating art and reflecting on the art products and processes, people can increase 

awareness of self and others, cope with symptoms, stress and traumatic experiences;  

enhance cognitive abilities; and enjoy the life-affirming pleasures of making art.) 

(www.arttherapyblog.com).

บทนิยามนี้พอจะสรุปความได้ว่า art therapy เป็นการบ�าบัดด้วยการให้ผู้ป่วยได้ท�างานศิลปะ 

เช่น วาดภาพ ปั้นรูป ท�าให้ผู้ป่วยได้ผ่าน กรรมวิธีทางศิลปะ เช่น การวาดภาพสีชอล์ก การปั้นดินน�้ามัน 

และได้ ผลงานศิลปะ ออกมา โดยไม่ได้มุ่งที่ทักษะ	ฝีมือทางศิลปะ ของผู้ป่วยแต่อย่างใด  สรุปความว่าเป็น 

การบ�าบัดด้วยศิลปะ ในความหมายเช่นนี้จะบัญญัติศัพท์ art therapy ว่า	ศิลปะบ�าบัด หรือ ศิลปกรรม

บ�าบัด	จึงไม่น่าจะถูกต้อง 

ค�าศัพท์ art therapy ประกอบด้วยค�า therapy ซึ่งเป็นค�าหลัก กับค�า art ซึ่งเป็นค�าขยาย 

ค�า therapy มีความหมายว่า “การบ�าบดัรกัษาอาการป่วยทางกายหรือทางจิตโดยการใช้วธิทีางอายรุเวท” 

(n. the treating of the physically or mentally ill by therapeutic means (Lexicon,1995: 1025) 

ตรงกับค�าว่า บ�ำบัดในภาษาไทย ซึ่งมีความหมายว่า “ก. ท�าให้คลาย, ท�าให้หาย, เช่น บ�าบัดทุกข์, ท�าให้

ทุเลาลง เช่น บ�าบัดโรค” (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔ : ๖๗๒)

ส่วนค�าว่า art มคีวามหมายหลายอย่างดงัน้ี “การใช้จนิตนาการท�าสิง่ต่าง ๆ  อนัมลีกัษณะทางสนุทรย์ี 

II กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการท�าสิ่งต่าง ๆ  อันมีลักษณะทางสุนทรีย์ II สาขาหนึ่งของงานประเภทวิจิตรศิลป์ II 

วัตถุที่ศิลปินนักสร้างสรรค์ท�าขึ้นมา II ขอบเขตงานที่ใช้ฝีมือซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น ฝีมือซึ่งมีความ

คิดสร้างสรรค์ในการต่อเรือหรือฝีมือในด้านอ่ืน ๆ , ทักษะการพูดเท็จ II สาขาหนึ่งของการศึกษาทางด้าน

มนุษยศาสตร์ แยกกันชัดเจนกับทางด้านวิทยาศาสตร์ II ทักษะฝีมือ, เล่ห์เพทุบาย II สาขาวิชาหนึ่งของ

การศึกษาที่เน้นทางพื้นฐานด้านวัฒนธรรม” (n. the use of the imagination to make things of 

aesthetic significance || the technique involved || one of the fine arts || objects made by 

creative artists || a sphere in which creative skill is used , the art of shipbuilding or other 

skill, the art of lying || one of the humanities (as distinct from science) || artifice, wiles || 

one of the liberal arts) (Lexicon, 1995: 52)



1๒๕อศันยี์  ชูอรุณ

วารสารราชบัณฑิตยสภา
ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๘

ค�าว่า art มักใช้ในภาษาไทยกันทั่วไปว่า ศิลปะ ซึ่งในพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายค�าว่า ศิลปะ ไว้ว่า “น. ฝีมือ, ฝีมือทางการช่าง, การท�าให้วิจิตรพิสดาร, 

เช่น รูปสลักวีนัสเป็นรูปศิลป์ เขาท�าดอกไม้ประดิดประดอยอย่างมีศิลปะ ผู้หญิงสมัยนี้มีศิลปะในการ 

แต่งตัว; การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่าง ๆ  อย่างเสียง เส้น สี ผิว รูปทรง 

เป็นต้น เช่น วิจิตรศิลป์ ศิลปะการดนตรี ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการละคร. (ส.ศิลฺป; ป. สิปฺป ว่า 

มีฝีมืออย่างยอดเยี่ยม)” (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖ : 11๔๔)  

ความหมายของค�าว่า ศลิปะ ตามพจนำนกุรม ฉบับรำชบณัฑติยสถำน หากน�าไปใช้กับความหมาย 

ของค�าว่า art ดังกล่าวข้างต้น ก็จะมีความหมาย ดังนี้

1) การใช้จินตนาการท�าสิ่งต่าง ๆ  อันมีลักษณะทางสุนทรีย์ (the use of the imagination to 

make things of aesthetic significance) (Lexicon, 1995: 52) ในความหมายนีส้ามารถใช้ค�าว่า ศลิปะ 

ได้ ตัวอย่างเช่น เขาท�าดอกไม้ประดิดประดอยอย่างมีศิลปะ	ผู้หญิงสมัยนี้มี ศิลปะในการแต่งตัว 

๒) กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการท�าสิ่งต่าง ๆ  อันมีลักษณะทางสุนทรีย์ (the technique involved)

(Lexicon, 1995: 52) ในความหมายนี้สามารถใช้ค�าว่า ศิลปะ ได้ ตัวอย่างเช่น  ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะ

การปั้นรูป ศิลปะการละคร	ศิลปะการดนตรี

3) สาขาหนึ่งของงานประเภทวิจิตรศิลป์ (one of the fine arts) (Lexicon, 1995: 52) ใน 

ความหมายนี้สามารถใช้ค�าว่า ศิลปะ ได้ ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมเป็นศิลปะสาขาหนึ่งของงานประเภท 

วิจิตรศิลป์

๔) วัตถุที่ศิลปินนักสร้างสรรค์ท�าขึ้นมา (objects made by creative artists) (Lexicon, 

1995: 52) ในความหมายนี้ไม่สามารถใช้ค�าว่า ศิลปะ ได้ โดยทั่วไปจะใช้ว่า ผลงำนศิลปะ แต่ใน 

พจนำนุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานใช้ว่า ศิลปกรรม มีความหมายว่า “สิ่งที่เป็นศิลปะ, สิ่งที่สร้างสรรค์

ขึ้นเป็นศิลปะ, เช่น งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรมจัดเป็นศิลปกรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 

๒๕๕๖ : 11๔๔)

๕) ขอบเขตงานที่ใช้ฝีมือซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น	 ฝีมือซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ในการ 

ต่อเรือหรือฝีมือในด้านอื่น ๆ , ทักษะการพูดเท็จ (a sphere in which creative skill is used, the art  

of shipbuilding or other skill, the art of lying) (Lexicon, 1995: 52) ในความหมายนี้ใช้ค�า 

ศิลปะ ได้ ตัวอย่างเช่น ศิลปะการต่อเรือ ศิลปะการพูดเท็จ

๖) การศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์ แยกกันชัดเจนกับทางด้านวิทยาศาสตร์ (one of the  

humanities ( as distinct from science ) (Lexicon, 1995: 52) ในความหมายนี้ใช้ค�า ศิลปะ ได้ 

ตัวอย่างเช่น ศิลปะเป็นการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์



จาก art therapy ถงึ ศลิปบ�าบดั1๒๖

The Journal of the Royal Society of Thailand
Vol. 40 No. 2 Apr-June 2015

๗) ทักษะฝีมือ, เล่ห์เพทุบาย (artifice, wiles) (Lexicon, 1995: 52) ในความหมายของ 

artifice อาจใช้ค�า ศิลปะ ได้ว่า ท�าอย่างมีศิลปะ ส่วนในความหมายของ wiles นั้น เป็นเรื่องของฝีมือ 

ในทางเล่ห์เพทุบาย จึงไม่น่าจะใช้ค�า ศิลปะ ได้เลย

๘)  สาขาของการศึกษาที่เน้นทางพื้นฐานด้านวัฒนธรรม (one of the liberal arts) (Lexicon, 

1995: 52) ในความหมายนี้ใช้ค�า ศิลปะ ได้ ตัวอย่างเช่น ศิลปะเป็นสาขาของการศึกษาที่เน้นทางพื้นฐาน

ด้านวัฒนธรรม ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าศิลปศำสตร์

จะเห็นได้ว่า ค�าว่า art แม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้กับค�าว่า ศิลปะ	ได้ แต่บางความหมายก็ต้องใช้ค�าว่า 

ศิลปกรรม	และบางความหมายก็ใช้ไม่ได้เลยทั้ง ๒ ค�านี้

การบัญญัติศัพท์ art therapy เป็นภาษาไทยว่า ศิลปะบ�าบัด	อย่างที่มักใช้กันนั้น  มีรูปศัพท์เป็น 

การใช้ค�า ศิลปะ เป็นค�าหลักและค�า บ�าบัด เป็นค�าขยาย ท�าให้มีความหมายว่า “ศิลปะที่ใช้บ�าบัด” 

ซึง่ตรงกับความหมายของค�าศพัท์ therapeutic art แต่ค�าศพัท์ art therapy มคีวามหมายว่า “การบ�าบดั 

ด้วยศิลปะ” มิใช่ “ศิลปะที่ใช้บ�าบัด” ดังนั้น การใช้ค�าภาษาไทยว่า ศิลปะบ�าบัด ส�าหรับค�าศัพท์ art 

therapy จึงยังไม่น่าจะถูกต้องตามเนื้อหาวิชาการ art therapy และหลักการผูกค�าในภาษาไทย

ส่วนที่มีการบัญญัติศัพท์ art therapy เป็นภาษาไทยว่า ศิลปกรรมบ�าบัด นั้น ตามรูปศัพท์

ก็เป็นการใช้ค�า	 ศิลปกรรม เป็นค�าหลักและค�า บ�าบัด เป็นค�าขยายเช่นกัน จะท�าให้มีความหมายว่า 

“ศิลปกรรมที่ใช้บ�าบัด” จึงไม่ตรงกับความหมายของค�าศัพท์ art therapy ซึ่งหมายถึง “การบ�าบัดด้วย

ศิลปะ นอกจากนั้นค�าว่า ศิลปกรรม มีค�าจ�ากัดความตามพจนานุกรม หมายถึง ผลงานศิลปะ เท่านั้น 

ไม่ได้หมายรวมไปถึง การท�างานศิลปะ และ	กรรมวิธีทางศิลปะ	ด้วยเลย ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นสาระส�าคัญ

ของการบ�าบัดในความหมายของค�าศัพท์ art therapy ดังนั้น การบัญญัติศัพท์ art therapy เป็นภาษา

ไทยว่า ศิลปกรรมบ�าบัด จึงยังไม่น่าจะถูกต้องตามเนื้อหาวิชาการ art therapy เช่นกัน

ศพัท์ทางวชิาการด้านการบ�าบัดหรอื therapy มกีารบญัญติัขึน้ใช้ในวงวชิาการอดุมศกึษาของไทย 

อยู่มากแล้ว เช่น biotherapy ชีวบ�าบัด, chemotherapy เคมีบ�าบัด, dietotherapy โภชนบ�าบัด, 

drug therapy เภสัชบ�าบัด, periodontal therapy ปริทันต์บ�าบัด, physical therapy กายภาพบ�าบัด,  

physiotherapy สรีระบ�าบัด, psychotherapy จิตบ�าบัด, radiotherapy รังสีบ�าบัด, speech 

therapy วาทบ�าบดั  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ศพัท์บัญญัติทกุศพัท์ล้อโครงสร้างศพัท์ตามหลกัทีไ่ด้จากไวยากรณ์

บาลีและสันสกฤต คือเป็นค�าสมาสนั่นเอง ทั้ง ๆ  ที่ค�า บ�าบัด ซึ่งเป็นค�าหลักเป็นค�าภาษาไทย

หากอาศัยแนวการบัญญัติศัพท์ดังกล่าว ค�าศัพท์ art therapy เมื่อใช้ในภาษาไทยในรูปแบบ 

ค�าสมาส คือใช้ค�า	 บ�าบัด เป็นค�าหลัก และใช้ค�า ศิลปะ เป็นค�าขยาย ก็จะสามารถใช้ว่า ศิลปบ�าบัด

ซึ่งยังคงออกเสียงว่า “สินละปะบ�าบัด” เทียบเคียงได้กับศัพท์บัญญัติอื่น ๆ  เช่น ค�า art education 
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ซึ่งมีศัพท์บัญญัติว่า	ศิลปศึกษา	อ่านว่า”สินละปะสึกสา” และไม่ได้สะกดว่า	ศิลปะศึกษา art criticism  

ซึ่งมีศัพท์บัญญัติว่า ศิลปวิจารณ์	อ่านว่า “สินละปะวิจาน” และไม่ได้สะกดว่า ศิลปวิจารณ์	

ค�าศัพท์ ศิลปบ�าบัด จึงน่าจะเหมาะสมที่สุดจะใช้ส�าหรับค�าศัพท์ art therapy ด้วยเหตุผลที่พอ

จะสรุปได้ว่า  

(1) ศิลปบ�าบัด	เป็นค�าศัพท์ที่ล้อกับโครงสร้างศัพท์ตามหลักไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตในแบบ

ค�าสมาส ซึ่งแม้ว่าค�า บ�าบัด จะเป็นค�าไทย แต่ในวงการอุดมศึกษาได้น�าค�านี้สร้างศัพท์บัญญัติในแบบ 

ค�าสมาสมาแล้วหลายศพัท์และใช้กนัในวงการอดุมศกึษามานานแล้ว เช่น ชวีบ�าบดั เคมบี�าบดั โภชนบ�าบดั 

เภสัชบ�าบัด รังสีบ�าบัด กายภาพบ�าบัด จิตบ�าบัด อาชีวบ�าบัด สรีรบ�าบัด 

(๒) ศลิปบ�าบดั เป็นค�าศพัท์ทีแ่สดงให้เหน็ว่ามคี�า บ�าบดั เป็นค�าหลัก และค�า	ศลิปะ เป็นค�าขยาย  

ท�าให้มีความหมายว่า	การบ�าบัดด้วยศิลปะ ตรงตามความหมายของศัพท์ art therapy เทียบเคียงได้กับ

ศัพท์อื่นที่ใช้ในวงการอุดมศึกษาอยู่แล้ว ซึ่งมีค�า	ศิลปะ เป็นค�าขยาย เช่น ค�า ศิลปศึกษา(art education)

ซึง่มคีวามหมายว่า การศกึษาทางศลิปะ ค�า ศลิปวจัิกษ์ (art appreciation) ซ่ึงมคีวามหมายว่า การวจัิกษ์ 

(ความซาบซึ้ง) ทางศิลปะ ค�า ศิลปวิจารณ์ (art criticism) ซึ่งหมายความว่า การวิจารณ์ศิลปะ

ดงันัน้ คณะกรรมการจดัท�าพจนานกุรมศพัท์ศลิปะ องักฤษ-ไทย จึงมมีติบญัญติัศพัท์ art therapy  

ว่า ศิลปบ�าบัด ซึ่งหมายถึง “การบ�าบัดด้วยศิลปะ” ตรงตามความหมายของค�าศัพท์ art therapy 

ทกุประการ ค�าศพัท์  ศลิปบ�าบดั จะปรากฏในพจนำนกุรมศพัท์ศลิปะ องักฤษ-ไทย ฉบบัรำชบณัฑติยสภำ 

ที่จะจัดพิมพ์ครั้งต่อไป เพื่อให้นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจในเรื่อง art therapy มีศัพท์บัญญัติใช้ใน

การเขียนเอกสารเป็นภาษาไทยต่อไปเป็นส�าคัญ อันจะช่วยให้วงการ art therapy หรือ ศิลปบ�าบัด ใน

ประเทศไทยเป็นที่สนใจกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น.
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Psychic Art เป็นจิตรกรรมการถ่ายทอดภาพบุคคล สถานที่และสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยจิตรกร 

ท�าหน้าที่เป็นสื่อหรือร่างทรงของวิญญาณหรือพลังจิตลี้ลับ วาดทั้ง ๆ ที่ไม่เคยพบเห็นสิ่งท่ีวาดเหล่านั้น 

มาก่อนแต่ปรากฏว่ามีอยู่จริง กิจกรรมนี้จึงมีบริบทที่อธิบายปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติทั่วไป มีการ 

พดูถงึน้อยมากเข้าใจว่ายงัไม่อยูใ่นความสนใจของศลิปินไทยส่วนใหญ่  และยงัไม่มีการเสนอศพัท์บญัญัติไว้ 

นักวิชาการไทยมีความเข้าใจและความเห็นต่างกัน ผู ้เขียนก็เพิ่งรู ้จักค�าศัพท์นี้เมื่อไม่นานมานี้เมื่อ 

ท่านรองศาสตราจารย์อัศนีย์ ชูอรุณ มอบให้ไปศึกษาเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการศัพท์วิจิตรศิลป ์

พิจารณา และเก็บไว้ในพจนานุกรมศัพท์

Psychic Art เป็นศัพท์วิชาการที่ใช้กันโดยจิตรกรเฉพาะทางกลุ่มเล็ก ๆ เริ่มในสหราชอาณาจักร 

เช่น Coral Polge,๑ Lynne Rose,๒ Stephen Cox๓, Anne-Marie๔ นักศิลปะทั่วไปจะไม่รู ้จัก 

หรือเรียนรู้ศิลปะแนวนี้ เพราะเป็นกิจกรรมที่พิสูจน์วิธีการไม่ได้หรืออนุโลมว่าได้ยากมาก หลายท่าน 

 บทคัดย่อ
  บทความนี้เขียนเพื่ออธิบายศัพท์ว่า Psychic Art เป็นงานศิลปะสร้างสรรค์หรือไม่ และ

มีความหมายในบริบทใดบ้าง ซ่ึงผู ้เขียนได้รับมอบหมายให้ศึกษาเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

ศัพท์วิจิตรศิลป์พิจารณาเก็บไว้ในพจนานุกรมศัพท์ และได้บรรยายในส�านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา 

  Psychic Art เป็นจิตรกรรมที่กระบวนการสร้างสรรค์โดยผู้น�าวิญญาณหรือพลังจิตลี้ลับ 

มีจิตรกรท�าหน้าที่เป็นสื่อหรือร่างทรง สามารถถ่ายทอดภาพบุคคลที่เสียชีวิตไปนานแล้ว รวมถึงสถานที่

และสัญลักษณ์ต่าง ๆ กิจกรรมนี้จึงมีบริบทที่อยู่เหนือธรรมชาติทั่วไป 

 ค�ำส�ำคัญ : psychic art ศิลปะร่างทรง ศิลปะจิตวิสัย
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วิพากษ์ว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องแม่มดหมอผี หรือเรื่องทรงเจ้าทรงผีเลยทีเดียว แต่ในประเทศตะวันตก 

นั้นบัญญัติศัพท์ Psychic Art นี้ในบริบทท่ีเป็นศิลปะประเภทหนึ่งเช่ือมโยงการสื่อกับวิญญาณหรือ 

พลังจิตลี้ลับได้โดยจิตรกรท�าหน้าที่เป็นร่างทรง

เมื่อได้รับมอบหมาย ก็ไปค้นคว้าท�าให้เข้าใจเนื้อหาได้ระดับหนึ่ง ที่ส�าคัญที่สุดได้พบว่า psychic 

art เป็นค�าศัพท์หลักทางวิจิตรศิลป์ และไม่เกี่ยวกับจิตเวช และมีไวพจน์หลายค�า เช่น spirit art, psychic 

aura art (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กรุณาให้ความเห็นว่าค�า psychic ในบริบท

นี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับหลักทางจิตวิทยาและจิตเวช)

แต่ก่อนที่จะเสนอศัพท์บัญญัติภาษาไทยและนิยามศัพท์ตามที่ศึกษาไว้ ต้องขออนุญาตน�าเสนอ

ข้อความภาษาอังกฤษท่ีได้ตัดตอนส่วนท่ีมีนัยส�าคัญและเข้าใจง่าย น�ามาเสนอให้นักวิชาการที่มีโอกาส 

อ่านบทความนี้ ช่วยพิจารณากัน และอาจเสนอข้อคิดเห็นในวารสารวิชาการต่อไป

“Psychic art is one of the unusual psychic skills and psychic artists are media 

attuned to the spirit world who will use their artistic and medium skills to draw spirit 

portraits. Sometimes the medium has no artistic talent and remarkably is able to do the 

artistic job.” แหล่งที่มา : http://www.paulinemaddison.co.uk/psychicart.php

“I had psychic experiences since I was a child. In the 1980's, I started to go to 

psychics who read hands and cards. In 1993 I began to feel a need to express myself 

through writing, but then came what seemed like random lines that seemed to have 

no meaning. I continued to draw the energy lines mentioned above, but these began 

to develop into drawings of faces of people. As I continued to draw and learn about 

this form of mediumship, I found I have a spirit guide called Robert who is a Scottish 17th 

century artist.” แหล่งที่มา : SteveCox700@aol.com

“I have been aware of the fact that there is more to this world than what we can 

see with our eyes. Then through meditation I began to become aware of spirit guides. 

Through such guides I can draw individual pictures via postal address.” แหล่งที่มา : http://

freespace.virgin.met/russel.steward/psyart.htm

จากจดุนัน้ ผูเ้ขียนได้เสนอศัพท์บญัญตัขิอง psychic art ว่า “ศิลปะจิตวสัิย” หรือ “ศลิปะร่างทรง”  

โดยถือ art เป็นค�าหลักท�านองเดียวกับศัพท์ “ศิลปะการต่อสู้” จาก martial art; “ศิลปะการแสดง” 

จาก performing arts โดยอ้างพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๓๒๔ 

ว่าค�า “จิตวิสัย” เป็นค�าวิเศษณ์ หมายถึง “ที่จิตคิดขึ้นเองโดยไม่อาศัยวัตถุภายนอก” ตรงข้าม
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กับ “วัตถุวิสัย” จึงคิดว่ามีความหมายเหมาะกับค�า psychic art ที่เป็นศิลปะการวาดภาพเหมือน 

โดยไม่อาศยัตวัแบบท่ีเป็นกายวตัถุท่ีมองเหน็ได้คอื psychic artist อาศยัจิตของจติรกรเป็นสือ่ (medium) 

หรือศิลปินเป็นร่างทรง

 และได้นิยามศัพท์ psychic art ว่า “ศิลปะร่างทรง” หรือ “ศิลปะจิตวิสัย” มีความหมายว่า 

เป็นการแสดงจินตภาพจากวิสัยพิเศษเฉพาะบุคคลในคราบศิลปินเป็นสื่อติดต่อท�านองเดียวกันกับ 

การทรงเจ้าทรงผีที่อาศัยร่างทรงเป็นผู้เจรจา แต่ว่าศิลปะจิตวิสัย หรือ ศิลปะร่างทรง เป็นกระบวน

การสร้างสรรค์แบบหนึ่งที่ใช้จิตรกรเป็นร่างทรงหรือสื่อในการถ่ายทอดภาพวาดระบายสี ซ่ึงน�าพาโดย 

วิญญาณหรือพลังจิตลี้ลับ สามารถถ่ายทอดภาพบุคคลที่เสียชีวิตไปนานแล้วสะท้อนแนวคิดเรื่อง 

การเวียนว่ายตายเกิด ดังเช่นท่ีพบในผลงานของ Coral Polge จิตรกรชาวสหราชอาณาจักร รวมถึง 

สถานที่และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จิตรกรเหล่านี้ไม่เคยไปหรือไม่เคยพบเห็นแต่สามารถส่ือได้เทียบของจริง 

กิจกรรมนี้จึงมีบริบทที่อยู่เหนือธรรมชาติทั่วไปยากต่อการพิสูจน์

ภาพตัวอย่างที่น�ามาแสดงเป็นจินตภาพโดยจิตรกร ๒ คน ที่วาดขึ้นโดยใช้ตนเองเป็นร่างทรง 

หรือวิญญาณน�าพา และไม่เคยรู้จักกับบุคคลที่เกิดตรงกับภาพวาดมาก่อนเลย สรุปว่า ศิลปะร่างทรง 

ท�าโดยบุคคลที่เป็นท้ังจิตรกรและสื่อหรือร่างทรงเพ่ือถ่ายทอดภาพบุคคล สถานที่ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

ทีอ่าจมอียูจ่รงิ เป็นจติสมัผสักบัวญิญาณและพลงัลีล้บั ไม่สามารถอธบิายได้ในทางวิทยาศาสตร์ มปีระโยชน์

ทางจิตใจส�าหรับคนที่ต้องการทราบ

ถึงอดีตชาติหรือความเป็นอยู ่ของ

บุคคลที่เสียชีวิตแล้ว อย่างไรก็ตาม 

เม่ือพจิารณาคณุลกัษณะและหลกัการ 

สร้างสรรค์งานจิตรกรรมเหล่านี้

ได ้ มีการใช ้ทักษะและหลักการ

ศิลปะทั่วไปในการสร้างสรรค์ จึงมี

คุณค่าทางศิลปะเกี่ยวข้องกับหลัก

สุนทรียศาสตร์และองค์ประกอบ

ศิลป์ เท่าที่ทราบมีการค้าขายงาน

จิตรกรรมเหล่านี้เทียบเท่างานศิลปะ 

บุคคลทั่วไปสามารถซื้อไปเพื่อเก็บ

สะสม ตกแต่งพื้นท่ีและชื่นชมได  ้

เช่นเดียวกัน 

รูปที่ ๑ ภาพศิลปะสื่อโดยจิตรกรร่างทรงที่ปรากฏตรงกับภาพบุคคล

ที่มีตัวตนจริง โดย Coral Polge
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  This manuscript has been prepared to prescribe an art term, Psychic Art; 

to be discussed and collected for the Royal Society of Thailand’s Dictionary of Art 

Terms: English-Thai. The word Psychic Art was originated in the West in early 20th 

Century to contextualize the artists as mediums for different forms of artistic expression, 

which were guided by spirits and energy in the form of psychic sense. The imageries 

included human portraits, places, and symbolic images.  

 Keywords: psychic art, medium 
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