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บทคัดย่อ 

 ภาษาอังกฤษเปๅนภาษาสากลที่เด็กไทยไดรับการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล แตแมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ยังคง
ประสบความยากลําบากในการใชภาษาอังกฤษอยางถูกตองและคลองแคลวทั้งทักษะการฟใง การพูด การอาน และการเขียน 
งานวิจัยช้ินนี้จึงมุงศึกษาปใญหาอุปสรรคของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาที่มีตอการใชภาษาอังกฤษ โดยเนนศึกษาปใญหา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเปๅนหลัก ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากนักศึกษาจํานวน 250 คน และ
วิเคราะหแทักษะการเขียนจริงดวยแบบทดสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษจากนักศึกษากลุมดังกลาวจํานวน 50 คน 
ผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลคิดวาทักษะการเขียนเปๅนปใญหาในการใชภาษาอังกฤษมากเปๅนอันดับหนึ่ง ตามดวยทักษะการพูด 
การฟใง และการอาน โดยสาเหตุสําคัญตอปใญหาทักษะการเขียนนั้นเกิดจากการไมไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน เมื่อ
วิเคราะหแจากแบบทดสอบการเขียน พบวาปใญหาสวนใหญเปๅนการเรียบเรียงโครงสรางประโยคไมถูกตอง ไวยากรณแที่ไม
ถูกตอง คําศัพทแที่จํากัด และขาดความชํานาญในการเรียบเรียงโครงสรางเรียงความที่ดี แนวทางแกไขปใญหาจึงควรเพิ่ม
รายวิชาที่ฝึกฝนการทักษะการเขียน และสงเสริมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น 

ค าส าคัญ: ป๎ญหาการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษ การเขียนเชิงวิชาการ นักศึกษาไทย  
 

Abstract 

 English is an essential international language that Thai students have been learning since 
kindergarten. Nevertheless, even university students still have troubles using English correctly and 
fluently. These troubles include listening, speaking, reading, and writing skills. This research aims to 
examine problems of Thai undergraduate students in using English by focusing on academic writing. Data 
was collected through a questionnaire from 250 Thai undergraduate students and through a writing test 
from the same group for 50 persons. The results revealed that the most important obstacle of using 
English is a writing skill, followed by speaking, listening, and reading skills. The essential factor causing 
the writing problem is the lack of using English in daily life. Furthermore, the writing test expressed 
students’ problems of sentence structures, grammar, limited vocabularies, and paragraph structure. 
Increasing English writing courses and using more English in daily life can be ways to improve the 
students’ English skills. 

Keywords: English language problems, English language skills, Academic writing, Thai undergraduate 

               students 
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บทน า 

 ภาษาอังกฤษไดกลายเปๅนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ใชในการติดตอสื่อสารในพื้นที่เกือบทุกแหงในโลก สําหรับการรับ
ภาษาอังกฤษเขาสูสังคมไทย อันรวมถึงการรับความรูและการศึกษาจากตางชาตินั้น กลาวไดวาเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และ
รัชกาลที่ 4 (Wyatt, 1985: 614) ในขณะนั้น การลาอาณานิคมของประเทศในแถบทวีปยุโรป เชน อังกฤษและฝรั่งเศส ได
กลายเปๅนภัยคุกคามตอประเทศในชวงทศวรรษ 1850 รัชกาลที่ 4 จึงทรงตัดสินพระทัยสรางความสัมพันธแอันดีกับประเทศ
ตะวันตกดวยการเปิดประเทศเพื่อติดตอคาขายกับตางชาติ มีการลงนามสนธิสัญญาเบาวแริ่ ง ซึ่งเปๅนขอตกลงทางการคากับ
ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1855 เชน การสงเสริมสินคาเกษตรกรรม และการสงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปๅนศูนยแกลางการ
สงออกสินคา (Askew, 2002) ผลที่ตามมาจากสนธิสัญญาเบาวแริ่งมีหลายดาน อาทิ มีเรือตางชาติมาคาขายมากขึ้น ขาวได
กลายเปๅนสินคาสงออกตัวหลักเปๅนครั้งแรก เกิดสถานทูตและบริษัทเพื่อการคา มีประชากรอาศัยในเมืองหลวงเพิ่มขึ้น โดย
สวนใหญจะอยูอาศัยและทํางานบริเวณริมฝใๆงแมน้ํา ตึกและสถาปใตยกรรมแบบตะวันตกกลายเปๅนสิ่งธรรมดา ซึ่งสวนใหญจะ
เปๅนตามแบบประเทศอาณานิคมอังกฤษและมีทั้งแบบท่ีออกแบบเองดวย 

 นอกจากนี้ รัชกาลที่ 4 ยังทรงตระหนักวาในการที่จะใหประเทศรอดพนจากการเปๅนเมืองขึ้นไดนั้น ตองทําให
เมืองไทยมีความทันสมัยขึ้น สวนหนึ่งของการทําประเทศใหทันสมัยทําใหภาษาอังกฤษเปๅนสวนสําคัญในการศึกษาแบบใหม 
เนื่องจากภาษาอังกฤษเปๅนภาษาเพื่อใชติดตอกับชาวตางชาติและเพื่อรับความรูทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีจากประเทศ
ตะวันตก มีการใหชาวตางชาติ คือ Anna Leonowens มาสอนภาษาอังกฤษใหกับพระราชโอรสและพระราชธิดาในวัง 
อยางไรก็ตาม การศึกษาแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 สวนใหญจะจํากัดอยูแคในหมูชนช้ันสูงจนกระทั่งในสมัยของรัชกาล
ที่ 5 ซึ่งในรัชสมัยนี้ การเปลี่ยนแปลงและการทําประเทศใหทันสมัยนั้นมุงสูการทําประเทศใหเปๅนแบบตะวันตก ภาษาอังกฤษ
ไดกลายเปๅนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการทําใหประเทศมีความทันสมัยขึ้น โดยเปๅนสื่อสําคัญในการถายทอดทักษะความรูจาก
ตางประเทศมาพัฒนาประเทศไทย 
 ทางดานสังคมไทยในปใจจุบันน้ัน การศึกษาเปๅนปใจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอระดับรายได อีกทั้งเปๅนสิ่งที่ชวย
บรรลุและรักษาตําแหนงหรือสถานภาพใหแข็งแกรงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ (Hewison, 1996: 144) นอกจากนี้ โลกาภิ
วัตนแและความตองการในการคาขายกับตางชาติที่มีเพิ่มขึ้นยังสงผลใหความจําเปๅนในการรูภาษาที่ใชในธุรกิจ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษกลายเปๅนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปๅนอยางมาก และกลายเปๅนแนวโนมสําคัญในสังคมไทยที่ทุกคนตองเรียนรูภาษานี้ 
(Siriwan, 2001) บุคคลที่สามารถพูดภาษาธุรกิจเหลานี้ไดคลองแคลวจะไดรับโอกาสที่ดีมากกวาในการสมัครงาน ตําแหนง
งานจํานวนมากในบริษัทช้ันนําตองการผูที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี นอกจากนี้ ตําแหนงงานในระดับ
บริหารหลายตําแหนงในบริษัทขามชาติก็ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง (Cooper 
and Cooper, 2005: 71) ซึ่งเปๅนเพราะตําแหนงงานหลายตําแหนงนั้นตองมีการติดตอขามชาติมากขึ้นตั้งแตราวปลาย
ทศวรรษ 1970 เปๅนตนมา (Bennell and Pearce, 2003) ตําแหนงงานเชนนี้ทําใหบุคคลมีโอกาสติดตอคาขายกับ
ชาวตางชาติและธุรกิจของไทยในระดับนานาชาติมากข้ึน ตําแหนงการงานเหลานี้ยังใหรายไดที่เพิ่มขึ้นซึ่งสงผลตอสถานภาพ
หรือฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามมาอีกดวย ยิ่งบุคคลมีรายไดเพิ่มขึ้นก็จะยิ่งทําใหบุคคลนั้นดําเนินชีวิตในสังคมไดอยาง
สะดวกสบายยิ่งข้ึน  
 ภาษาอังกฤษกลายเปๅนภาษาสําคัญในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ การบิน ความบันเทิง การศึกษา และอินเทอรแเน็ต 
ภาษาอังกฤษยังเปๅนเงื่อนไขประการหนึ่งในการทํางานและการเลื่อนตําแหนง บุคคลที่เปๅนมืออาชีพในสาขาตางๆลวนลงทุน
ในการเรียนรูภาษาอังกฤษเปๅนอยางมาก (Guo and Beckett, 2007: 117-118) ผลประการหนึ่งของการขยายตัวของ
ภาษาอังกฤษคือการที่นักศึกษาจํานวนมากขวนขวายหาทักษะความรูในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น เชน จากการเรียนพิเศษ
ตามสถาบันกวดวิชา เปๅนตน ซึ่งไมเพียงแตการเรียนภาษาอังกฤษภายในประเทศเทานั้น แตนักศึกษาเหลานี้ยังหาทักษะ
ความรูทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในตางประเทศดวยเชนกัน เชน การเรียนคอรแสภาษาอังกฤษระยะสั้นในชวงปิดเทอมฤดูรอน 
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เปๅนตน ความสําคัญของภาษาอังกฤษน้ีไดสงผลใหแนวโนมการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปในระดับนานาชาติไดกลายเปๅนสิ่ง
สําคัญมากขึ้นตั้งแตปลายทศวรรษ 1980 ไมเพียงแตในประเทศไทยเทานั้น แตนักศึกษาหลายหมื่นคนทั้งจากทวีปเอเชีย 
แอฟริกา และลาตินอเมริกา เดินทางไปรับการศึกษาในประเทศตะวันตกซึ่งมีระบบการศึกษาที่แตกตางออกไปและมี
เทคโนโลยีที่สูงกวา โดยเชื่อกันวานักศึกษาเหลานี้จะนําทักษะความรูที่ไดรับจากตางประเทศไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีของประเทศตน (Bennell and Pearce, 2003)   
 นอกจากความสําคัญของภาษาอังกฤษดังกลาวแลวนั้น การรวมตัวเปๅนประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ยังสงผลให
ทักษะภาษาอังกฤษเปๅนสิ่งจําเปๅนมากขึ้น เนื่องจากภาษาอังกฤษเปๅนภาษาหลักที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนดวยเชนกัน (“The working language of ASEAN shall be English.”) (สํานักยุทธศาสตรแอุดมศึกษา
ตางประเทศ, 2553: 21) อันสงผลใหการพัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยเปๅนสิ่งสําคัญ
และจําเปๅนเพื่อที่บัณฑิตของไทยจะมีคุณภาพทัดเทียมกับบัณฑิตในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะสงผลตอโอกาสในการ
ทํางานของบัณฑิตเหลานี้ตอไป จึงกลาวไดวา ภาษาอังกฤษจึงเปๅนทักษะความรูประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ซึ่งนักศึกษาไทย
ควรฝึกฝนใหมีประสิทธิภาพตั้งแตเยาวแวัย เนื่องจากการมีทักษะทางภาษาที่ดีจะเปๅนพื้นฐานความกาวหนาในการทํางานใน
อนาคต 
 มีงานวิจัยจํานวนมากที่ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษและมุงศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ประเด็นที่ศึกษานั้น อาทิ การศึกษาปใญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยทั่วไป (Sawir, 2005; 
Ferrari and Palladino, 2007; Zhang and Mi, 2010; Khattak et al, 2011; Liamputtong, 2011) การศึกษาปใญหา
เฉพาะบางทักษะของการใชภาษาอังกฤษ (Mousavi and Kashefian-Naeeini, 2011; Pattanapichet and Chinokul, 
2011; Phakiti and Li, 2011; Hashemi, Azizinezhad, and Dravishi, 2012) การศึกษาแนวทางปรับปรุงการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ (Candlin, Bhatia, and Jensen, 2002; Bosuwon and Woodrow, 2009; Boonkit, 2010; Khan and 
Ali, 2010) และปใจจัยหรือทัศนคติที่มีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Sullivana and Schatz, 2009; Gömleksiz, 2010; 
Rifai, 2010)  
 อยางไรก็ตาม แมการศึกษาเรื่องการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้นมีอยูเปๅนจํานวนมาก แตสวนใหญจะเปๅน
การศึกษานักศึกษาในภาพรวมในฐานะนักศึกษาตางประเทศ (เชน Sawir, 2005; Zhang and Mi, 2010; Liamputtong, 
2011) โดยมีการศึกษานักศึกษาโดยแบงตามเช้ือชาติเชนกัน เชน การศึกษาปใญหาในการเรียนภาษาตางประเทศของเด็ก
ชาวอิตาเลียน (Ferrari and Palladino, 2007) การศึกษาผลกระทบของลักษณะประจําชาติของญี่ปุุนที่มีตอทัศนคติในการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ (Sullivana and Schatz, 2009) และการศึกษาปใญหาดานการเขียนเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชาวอิหราน (Mousavi and Kashefian-Naeeini, 2011) สําหรับการวิจัยกรณีนักศึกษาไทยนั้นยังพบวามีอยู
จํานวนไมมาก เชน การสรางรายวิชาที่สงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ (Bosuwon and Woodrow, 2009) และ
ความสามารถท่ีจําเปๅนในการพูดสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ (Pattanapichet and Chinokul, 2011) จึงกลาวไดวาการศึกษา
ความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยนั้นยังมีชองวางอยู ทั้งดานเช้ือชาติและประเด็นที่ศึกษา 
 เนื่องดวยความสําคัญของทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเปๅนภาษาสากลหลักในการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ อีกทั้งยัง
เปๅนภาษาที่ใชสื่อสารระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งนักศึกษาไทยพึงตองพัฒนาความสามารถทางทักษะภาษาของตนให
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยในครั้งนี้จึงมุงศึกษาการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยโดยจะเนนในระดับปริญญาตรี 
ซึ่งเปๅนระดับการศึกษาอันสําคัญที่นักศึกษามีโอกาสศึกษาหาความรูกอนที่จะกาวเขาสูชีวิตการทํางาน โดยจะเนนศึกษา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาเปๅนหลัก เนื่องจากในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะใน
เชิงวิชาการนั้น ผูเขียนจําตองมีความสามารถในการกลั่นกรองความคิดและความรูที่มี แลวจึงนําความคิดนั้นมาเรียบเรียงเปๅน
ผลงานเขียนที่สมบูรณแ มุงศึกษาขอผิดพลาดในการเขียนและปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา เพื่อนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยตอไป 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาขอผิดพลาดที่พบบอยในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาปใจจยัที่สงผลตอประสิทธิภาพการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 
 3. เพื่อนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลเปๅนนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งกําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยไมไดเรียนวิชาเอกทางดานภาษา รวมจํานวน 6 คณะ (ภาพท่ี 1) โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเพื่อรวบรวม
ขอมูลสถิติจากกลุมตัวอยางขนาดใหญ  แบงเปๅนเพศชายจํานวน 93 คน และเพศหญิงจํานวน 157 คน ตั้งแตช้ันปีที่ 1-4 
รวมจํานวน 250 คน จากการสุมตัวอยางนักศึกษาที่ไมไดเรียนวิชาเอกภาษา แตไดเรียนหรือกําลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในมหาวิทยาลัยแลว และเก็บขอมูลเจาะลึกจากกลุมตัวอยางดังกลาวอีกจํานวน 50 คน ซึ่งเปๅนจํานวนที่ไมนอยหรือมาก
เกินไปในการตรวจวิเคราะหแผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยสุมตัวอยางจากผูที่กําลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในขณะนั้น 
ซึ่งเปๅนภาคเรียนที่ผูวิจัยกําลังเก็บขอมูล ดวยการทําแบบทดสอบการเขียนเชิงวิชาการดวยภาษาอังกฤษ เพื่อใหไดขอมูลที่
นาเช่ือถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูให
ขอมูลในขณะที่ใชภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมอัน
สืบเนื่องจากการสังเกตการณแและการทําแบบทดสอบ  

 

ภาพที่ 1 อัตรารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามคณะที่ศึกษา 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยแบงไดเปๅน 2 ดาน คือผลการวิจัยที่วิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถาม โดยเสนอเปๅนอัตรารอยละ และ
ผลการวิจัยที่วิเคราะหแขอมูลจากการสัมภาษณแ การสังเกตการณแ และการทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งจะนําเสนอตาม 

หัวขอวัตถุประสงคแของการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 
ผลการศึกษาขอมูลดวยแบบสอบถามดานทักษะภาษาอังกฤษท่ีผูใหขอมูลประสบปใญหาในการใชนั้น พบวาผูใหขอมูล

ประสบปใญหาในการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน ไดแก การเขียน (รอยละ 34) การฟใง (รอยละ 30) การพูด (รอยละ 27) และ
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การอาน (รอยละ 9) ตามลําดับ โดยทักษะการเขียนและการฟใงเปๅนสิ่งที่ผูใหขอมูลประสบปใญหาสองอันดับแรกในอัตรา
ใกลเคียงกัน (ภาพท่ี 2)  

 

ภาพที ่2 อัตรารอยละของทักษะภาษาอังกฤษท่ีผูใหขอมูลประสบปใญหาในการใช 

เมื่อผลการศึกษาปใญหาการใชภาษาอังกฤษของผูใหขอมูลนั้นแสดงถึงปใญหาในการเขียนมากที่สุด ผูวิจัยจึงทําการ
ทดลองกลุมยอย โดยใหผูใหขอมูลจํานวน 50 คนทดลองเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาตอไปวาผูใหขอมูลประสบ
ปใญหาการเขียนซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาดวยแบบสอบถามหรือไม และผูใหขอมูลประสบปใญหาการเขียนอยางไร ผล
การวิเคราะหแขอมูลพบวาผูใหขอมูลมักมีขอผิดพลาดในการเขียนหลายประการที่คลายคลึงกัน สรุปเปๅนประเด็นหลักดังน้ี 

1) ไวยากรณแ  

 การใชกริยาที่แสดงกาลเวลาผิดพลาด เชน 
   Life in university is difference from life in school. When I am in school. 

  ตัวอยางดังกลาวควรเปๅน “was” ซึ่งแสดงถึงรูปอดีต 

 การเลือกใชหนาท่ีของคํา เชน 
Life in university is difference from life in school. 

ตัวอยางดังกลาวควรเปๅน “different” ซึ่งเปๅนคําคุณศัพทแ 

 การใชคําบุพบท เชน  
I have go to school early before 8 o’clock. 

ตัวอยางดังกลาวควรเปๅน “to go” เนื่องจากคํากริยา “have” ตองตามดวย “to และ กริยาชอง 1” 
เมื่อหมายความถึงความจําเปๅนท่ีตองกระทําสิ่งใด 

 ความผิดพลาดอื่นๆ เชน การใชรูปเอกพจนแหรือพหูพจนแของประธานและคํากริยาไมสอดคลองกัน การใช 
“a” และ “the” ไมถูกตอง และการใชตัวอักษรเล็กใหญไมถูกตอง เปๅนตน 

2) โครงสรางการนําเสนอเนื้อหา 
ในการทดลองใหผูใหขอมูลเขียนเรียงความนั้น พบวาโดยสวนใหญจะเขียนเนื้อหาไปเรื่อย ๆ โดยขาดการ

กลาวนําที่ดี ขาดการนําเสนอแตละประเด็นอยางเปๅนลําดับขั้นท่ีเห็นเดนชัด และขาดการสรุปที่ดี โดยสวนใหญเปๅนการ
กลาวซ้ําประโยคเดิม และการไมสรุปประเด็นสําคัญในตอนทาย 
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3) คําศัพทแ 
ปใญหาดานการใชคําศัพทแ โดยมากจะเปๅนการใชคําศัพทแขั้นพื้นฐานหรือคําศัพทแที่งาย ไมใชคําศัพทแที่

หลากหลาย การสะกดคําศัพทแที่งายเหลานี้ก็ยังพบวามีเขียนไมถูกตองดวยเชนกัน  

4) เครื่องหมายและคําเชื่อม 
จากการวิเคราะหแขอมูลนั้น พบวาผูใหขอมูลสวนใหญใสเครื่องหมายอยางไมถูกตอง เชน 

 When it can not function fully. It will cause burn less fat. 

ตัวอยางดังกลาวควรใช “,” แทน “.” ในประโยคแรก  

รวมถึงการไมคอยใสสันธานหรือคําเช่ือมประโยค เชน 

I feel more adult when I am in university. I can choose subject I want to study, 
I can come and leave university whenever I want. 

  ตัวอยางดังกลาวควรเพิ่มคําสันธานที่แสดงเหตุผล เชน “because” 

จากตัวอยางการเขียนที่กลาวมานั้นแสดงใหเห็นถึงขอผิดพลาดหลายประการของการใชภาษาอังกฤษ ทั้งการใช
คําศัพทแ การใชไวยากรณแอยางไมถูกตอง รูปแบบการเขียนประโยค เครื่องหมายวรรคตอน คําสันธาน หรือการเรียบเรียงการ
นําเสนอเนื้อหา ทั้งนี้ จากการวิเคราะหแขอมูลทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณแเชิงลึกนั้น ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นที่
สอดคลองกันวาการที่ตนประสบปใญหาในการใชภาษาอังกฤษนั้น (ภาพที่ 3) สาเหตุสําคัญมาจากการที่อยูในบริบทของ
สังคมไทย กลาวคือ ประเทศไทยใชภาษาไทยของตนเปๅนภาษาหลัก ภาษาอังกฤษเปๅนภาษาท่ีเรียนเพิ่มเติมก็จริง แตไมไดเปๅน
ภาษาที่นักศึกษาใชทั่วไปในชีวิตประจําวัน คนทั่วไปก็สื่อสารภาษาไทยดวยกันทั้งนั้น ไดใชภาษาอังกฤษสวนใหญแคใน
หองเรียนสงผลใหไมไดรับการฝึกฝนอยางเพียงพอ 

 

ภาพที่ 3 อัตรารอยละของปใจจัยทีส่งผลตอประสิทธิภาพการใชทักษะภาษาอังกฤษ 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 
 จากการวิเคราะหแขอมูลดานปใญหาที่ประสบในการเขียนนั้น พบวาการเขียนนั้น ตองใชทั้งความรูหรือมีขอมูลมาก
พอในสิ่งที่จะเขียน ในบางครั้ง งานเขียนก็เปๅนสิ่งที่ผูใหขอมูลตองแสดงความคิดเห็นหรือวิเคราะหแขอมูล ซึ่งลวนทําให  ผูให
ขอมูลรูสึกกังวลเมื่อตองนําขอมูลเหลานี้มาถายทอดเปๅนภาษาอังกฤษ ทั้งดานการใชไวยากรณแ การเขียนเปๅนประโยคที่
ถูกตอง การเรียบเรียงเนื้อหาใหเปๅนเรียงความที่ดี การใชคําศัพทแ สํานวน หรือคําเช่ือมตาง ๆ (ภาพที่ 4) ปใจจัยเหลานี้สงผล
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ให ผูใหขอมูลคิดวาการเขียนภาษาอังกฤษเปๅนทักษะที่ยากที่สุดในบรรดาทักษะการสื่อสารทั้งหลาย ซึ่งสอดคลองกับ
ขอผิดพลาดที่พบในผลทดสอบการเขียนของผูใหขอมูล ทั้งนี้ ระดับความผิดพลาดในการเขียนน้ันแตกตางมากนอยตามแตละ
บุคคล  

 

ภาพที่ 4 อัตรารอยละของปใจจัยทีส่งผลตออุปสรรคในการเขียน 

3. แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย 
เมื่อศึกษาทัศนคติของผูใหขอมูลในดานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนั้น (ภาพที่ 5) พบวา

ผูใหขอมูลถึงรอยละ 48 ตองการใหสถาบันการศึกษาของตนพาไปทัศนศึกษาที่ตางประเทศ ดานความตองการฝึกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษอื่นๆนั้น ผูใหขอมูลรอยละ 22 ตองการใหสถาบันการศึกษาของตนจัดอบรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
(เชน TOEFL หรือ IELTS) ซึ่งเปๅนการวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษของผูใหขอมูลในระดับสากล อันจะเปๅน
ประโยชนแตอผูใหขอมูลในการศึกษาตอท้ังในตางประเทศและในประเทศไทยเอง ซึ่งตองมีการสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษดวย และยังมีผูใหขอมูลรอยละ 21 ตองการใหสถาบันการศึกษาของตนจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมใน
ดานตางๆ ทั้งการฟใง การพูด การอาน และการเขียน นอกเหนือจากที่เรียนในรายวิชาตามหลักสูตร เมื่อสัมภาษณแเชิงลึกใน
ประเด็นดังกลาว พบวาผูใหขอมูลคิดวาการเรียนภาษาอังกฤษแคในหลักสูตรของตนเพียงไมกี่รายวิชานั้น ไมเพียงพอตอการ
นําไปใชอยางคลองแคลวในอนาคตได หากมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเสริมขึ้นก็นาจะเปๅนประโยชนแตอผูที่สนใจอยากพัฒนา
ความสามารถของตนเอง สําหรับผูใหขอมูลที่เหลืออีกรอยละ 9 นั้นตองการใหมีรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพิ่มขึ้น เพื่อ
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกฝนภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 5 อัตรารอยละของความตองการในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
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 ตามที่ผูใหขอมูลคิดวาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเปๅนทักษะที่เปๅนปใญหาในการใชมากเปๅนอันดับหนึ่งในบรรดา
ทักษะการสื่อสารอื่น ๆ นั้น เมื่อศึกษาความตองการของผูใหขอมูลในการฝึกฝนปรับปรุทักษะการเขียนนี้ (ภาพที่ 6) พบวา
ผูใหขอมูลถึงรอยละ 36 ตองการใหทางสถาบันการศึกษาเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรที่มีการใชหรือสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเปๅนการฝึกฝนการเขียนใหมีความชํานาญมากขึ้น นอกเหนือจากในรายวิชาของหลักสูตรแลว ผูใหขอมูลถึง
รอยละ 33 ตองการใหสถาบันการศึกษาของตนจัดอบรมการเขียนภาษาอังกฤษ และผูใหขอมูลถึงรอยละ 31 คิดวาอาจารยแ
ผูสอนควรมอบหมายงานเขียนท่ีใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

 

ภาพที่ 6 อัตรารอยละของความตองการในการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

สรุปและอภิปรายผล 

ดวยภาษาอังกฤษเปๅนภาษาสากลภาษาหลักที่ประชาชนทั่วโลกใชในการติดตอสื่อสารขามชาติ อีกทั้งยังเปๅนภาษา
หลักในการติดตอระหวางสมาชิกประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงเปๅนสิ่งสําคัญที่แฝงอยูในชีวิตประจําวันของมนุษยแเรา ทั้ง
ดานการรับขาวสาร ความบันเทิง หรือแมแตการศึกษาดวยเชนกัน ซึ่งรวมอยูในรายวิชาของหลักสูตร ในเนื้อหาท่ีเลาเรียน ใน
งานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย หรือในหนังสืออานประกอบ การมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีจึงเปๅนพื้นฐานและเปๅน
ปใจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหบุคคลนั้นมีโอกาสเจริญกาวหนาทางการงาน อยางไรก็ตาม ภาษาอังกฤษเปๅนสิ่งที่
นักศึกษาไทยยังไมสามารถใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจดูไดจากการที่ผลการเรียนยังไมอยูในระดับดีหรือดีมากกันทุก
คน การมีสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษเกิดขึ้นมากมาย หรือการมีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศซึ่งมีเจาของ
ภาษาเปๅนผูสอน งานวิจัยช้ินนี้จึงมุงศึกษาปใญหาอุปสรรคการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงใหนักศึกษาไทยสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาพบวาภาษาอังกฤษยังเปๅนสิ่งที่นักศึกษาไทยประสบปใญหาในการใช ทั้งดานการฟใง การพูด การอาน 
และการเขียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Mousavi and Kashefian-Naeeini (2011) และ Phakiti and Li (2011) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเขียน ซึ่งพบวาปใญหาสวนใหญเปๅนการเรียบเรียงโครงสรางประโยคไมถูกตอง การใชไวยากรณแที่
ไมถูกตอง ความรูในคําศัพทแที่จํากัด และการขาดความชํานาญในการเรียบเรียงโครงสรางเรียงความที่ดี ถึงแมวานักศึกษา
สวนหนึ่งจะใชภาษาอังกฤษไดคอนขางดี มีขอผิดพลาดนอย แตนักศึกษาอีกสวนหนึ่งกลับมีขอผิดพลาดในการใช
ภาษาอังกฤษอยูมาก กลาวโดยสรุปไดวานักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนมากในปใจจุบันนั้น ไมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีพอ
สําหรับการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยกันทุกคน เมื่อพื้นฐานไมดีจึงสงผลใหการเรียนรูขั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัยนั้น
เปๅนไปอยางยากลําบาก ทั้งตอตัวผูเรียนและตอตัวผูสอน ซึ่งแทนที่ผูสอนจะสามารถช้ีแนะใหผูเรียนนําพื้นฐานเบื้องตนของ
ภาษาอังกฤษท่ีเรียนรูมาในระดับมัธยมศึกษา เชน ความรูดานไวยากรณแ การแตงประโยค หรือโครงสรางการเขียนเรียงความ
ที่ดี เพ่ือนํามาใชในเชิงมาประยุกตแตอยอดในระดับมหาวิทยาลัย เชน การอานและการเขียนงานวิจัย  การวิเคราะหแและสรุป
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เนื้อหาจากตําราภาษาอังกฤษ การเขียนรายงาน หรือการเขียนวิทยานิพนธแ เมื่อศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูใหขอมูล
โดยรวมตระหนักถึงจุดออนของการใชภาษาอังกฤษของตน และมีความตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนดวยการ
ฝึกฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งผูใหขอมูลรอยละ 48 ตองการที่จะไปทัศนศึกษาตางประเทศ หรือกลาวไดวาตองการประสบการณแตรงใน
การใชภาษาอังกฤษ ความตองการนี้สอดคลองกับผลการศึกษาดานปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการใชทักษะภาษาอังกฤษ 
(ภาพประกอบที่ 3) ซึ่งผูใหขอมูลถึงรอยละ 51 คิดวาการอาศัยอยูในสภาพแวดลอมของสังคมไทยทําใหไมคอยมีโอกาสใน
การใชทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมากนัก จึ งสงผลใหเกิดความตองการใหมีโอกาสไปฝึกประสบการณแใน
ตางประเทศโดยตรง สําหรับความตองในการปรับปรุงทักษะการเขียนนั้น ผูใหขอมูลตองการพัฒนาตนดวยการเสนอใหมีการ
เพิ่มรายวิชาที่ฝึกฝนการทักษะการเขียน การจัดอบรมภาษาอังกฤษ ตลอดจนการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษใน
ชีวติประจําวันเพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 
 1.1 ควรวางพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อที่นักเรียนจะสามารถใช
ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานไดอยางชํานาญและถูกตองตั้งแตเยาวแวัย  

 1.2 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือสงเสริมการใชสื่อหรือตําราภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูและฝึกฝนภาษาอังกฤษอยางสม่ําเสมอ และตรงตามศาสตรแสาขาท่ีตนศึกษา 

 1.3 มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหนักศึกษาเดินทางแลกเปลี่ยนการศึกษา เดินทางไปศึกษาตอในตางประเทศ หรือสงเสริม
ใหนักศึกษาตางชาติเขามาแลกเปลี่ยนการศึกษารวมกับนักศึกษาไทย เพื่อเพิ่ม โอกาสในการพบปะและติดตอกับชาว
ตางประเทศ อันจะเปๅนการเสริมใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 1.4 มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการอบรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในระดับสากลอันจะเปๅน
ประโยชนแในการศึกษาตอ เชน TOEFL และ IELTS  

 1.5 ควรเชิญอาจารยแชาวตางชาติซึ่งเปๅนเจาของภาษาอังกฤษมาสอนนักศึกษา เพื่อท่ีนักศึกษาจะไดกลาสื่อสารกับ 

ชาวตางชาติ และไดฝึกภาษาอังกฤษจากเจาของภาษาอยางถูกตอง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาในครั้งนี้ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งผลการศึกษาพบวานักศึกษามีปใญหาในการใชภาษาอังกฤษ

หลายดานดวยกัน อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพการใชทักษะภาษาอังกฤษของผูใหขอมูลเหลานี้ลวนมาจากพื้นฐานทาง
การศึกษาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การศึกษาในอนาคตจึงไมควรศึกษาแคปใญหาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี แตควรศึกษาประสิทธิภาพหรือปใจจัยที่สงผลตอทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพ่ือนําไปสูการนําเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขแนวทางการเรียนรูภาษาอังกฤษตั้งแตระดับพื้นฐาน ซึ่งจะมี
ประโยชนแและเปๅนการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีดีตอนักศึกษาตั้งแตตน 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได  

คณะสังคมศาสตรแ ประจําปี 2555 ในการทําวิจัยครั้งนี ้
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ภาษาอังกฤษในการ์ตูนหนังสือพิมพ์    

English in Newspaper Comic Strips 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพาณี  วรรณาการ   

ภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาลักษณะของภาษาอังกฤษในการแตูนหนังสือพิมพแ Bangkok Post ดานอรรถศาสตรแ
และวัจนปฏิบัติศาสตรแ ดานอรรถศาสตรแวิเคราะหแตามทฤษฎี General Theory of Verbal Humor ผลการวิเคราะหแดาน
อรรถศาสตรแที่นาสนใจ คือ พบการขัดกันของกรอบ (Script Opposition SO) 27 รายการ ในจํานวนนี้เปๅนกรอบที่เพิ่มขึ้น
จากงานวิจัยที่เคยมีมากอน 6 รายการ ไดแก กรอบ happy vs. unhappy, diligent vs. lazy, kind vs. mean, big vs. 
small, polite vs. impolite และ credible vs. incredible กลไกตรรกะ (Logical Mechanism LM) สวนใหญไมมี
ลักษณะซับซอนเพื่อความงายตอความเขาใจอารมณแขัน สถานการณแ (Situation SI) เปๅนบทสนทนาที่เกิดในที่ทํางานมาก
ที่สุด รองลงมาคือที่บาน และเปูาหมาย (Target TA) คือ หัวขอเบ็ดเตล็ดและตัวละครลอเลียนตัวเองมากที่สุด การวิเคราะหแ
ดานวัจนปฏิบัติศาสตรแ พบวาการแตูนใชความกํากวมตัวบงช้ี ความหมายช้ีบงเปๅนนัยจากการสนทนา สภาวะเกิดกอนทาง
วัฒนธรรม และ วัจนกรรมเสียดสี มากที่สุด การวิเคราะหแศัพทแ สํานวน ในการแตูนพบวามีการใชภาษาหลายรูปแบบในการ
สรางอารมณแขัน อาทิ การเลนคํา (pun) คําศัพทแทั่วไป คําศัพทแเฉพาะสาขาอาชีพ (jargon) การใชคําหลายนัย (polysemy) 
และสํานวนภาษาอังกฤษ (idioms) 

ค าส าคัญ: การ์ตูน อารมณ์ขัน อรรถศาสตร์ วัจนปฏิบตัิศาสตร์ หนังสือพิมพ์ 
 

Abstract 

The objectives of this research are to undertake the semantic analysis using the General Theory 
of Verbal Humor (GTVH) and pragmatic analysis of English used in the Bangkok Post comic strips. 
Semantic analysis of humor in the comic strips reveals that they exploit 27 script oppositions (SO); six of 
them are discovered in this research, namely happy vs. unhappy, diligent vs. lazy, kind vs. mean, big vs. 
small, polite vs. impolite and credible vs. incredible, adding to the findings in the previous research on 
humorous text, and most logical mechanism (LM) are uncomplicated for explicit humorous effects. The 
most frequent situations (SI) are at the workplace, followed by residential areas, and the targets (TA) are 
mostly general topics and self-deprecation. Pragmatic analysis reveals that the comic strips exploit 
ambiguous diexis, conversational implicature, cultural presupposition and satirical speech. The analysis 
of vocabulary and idioms found in the comic strips reveals a variety of rhetorical devices used in 
creating humor namely puns, general vocabulary, jargon, polysemy and English idioms.  

Keywords: Cartoon, Humor, Semantics, Pragmatics, Newspaper 

บทน า  

 การแตูนในสวนที่เรียกวา comics ของหนังสือพิมพแ มีทั้งแบบชองเดียวจบและแบบหลายชองจบ การแตูนที่เรียกวา
การแตูนสํานักพิมพแ (syndicated cartoons) หรือการแตูนของบริษัทที่จัดจําหนายขาวหรือสื่อตาง ๆ ไปยังสํานักพิมพแทั่วโลก   
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มีการตีพิมพแเผยแพรในหนังสือพิมพแและนิตยสารทั่วโลก จัดเปๅนการแตูนที่มีความเปๅนสากลสูง เนื้อหาที่การแตูนหยิบยกขึ้นมา
ลอเลียนเสียดสีจะมีความเปๅนสากลที่ผูคนตางภูมิหลังทางวัฒนธรรมสามารถเขาใจได  

 การอานการแตูนหนังสือพิมพแ มีวัตถุประสงคแทั้งการอานเพื่อความบันเทิงและสาระบันเทิง ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
สื่อสารของการแตูนมีทั้งสวนท่ีเกิดจากตัวสาร (message) ซึ่งประกอบดวยภาพ (image) และตัวบท (text) หรือบทสนทนาใน
การแตูน และสวนที่เกิดจากผูรับสาร (audience) ดังนั้น การทําความเขาใจการแตูน นอกจากผูอานจะตองมีความเขาใจการ
สื่อสารโดยภาพที่ศิลปินตองการสื่อ ยังมีปใจจัยดานภูมิหลัง (background) คานิยมทางสังคมและการเมือง (social and 
political values) และวัฒนธรรม (cultures) ของผูอานเขามาเกี่ยวของดวย (Archakis, et.al., 2005,p. 43) กลาวคือ
ผูอานที่มีภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่ตางกัน    อาจตีความสารที่การแตูนสื่อไมเหมือนกัน หรือผูอานอาจมีขอจํากัดดาน
ความรูในภาษาที่การแตูนใช จึงทําใหไมเขาใจมุขขําขันในการแตูน  

นอกเหนือจากปใจจัยดังกลาวขางตน ความตลกขบขันในการอานการแตูนมีทั้งที่เกิดจากภาพอยางเดียว (visual 
humor) ถอยคําอยางเดียว (verbal humor) และปฏิสัมพันธแรวมกันระหวางภาพและถอยคํา (visual and verbal 
humor) และเนื่องจากบางครั้งความตลกขบขันของการแตูนไมไดเกิดจากภาพ (image) อยางเดียว แตยังเกิดจากตัวบท 
(text) ที่ใชประกอบดวย เมื่อมีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการแตูน  นักภาษาศาสตรแจึงสนใจศึกษาภาษาที่ใชสื่อสารใน
การแตูนท้ังทางวัจนปฏิบัติศาสตรแ (pragmatics) และอรรถศาสตรแ (semantics)   

 การศึกษาการแตูนทั้งทางอรรถศาสตรแและวัจนปฏิบัติศาสตรแ   ไมไดแยกออกจากกันอยางสิ้นเชิง  เนื่องดวยศาสตรแ
ทั้งสองไมไดมีขอบเขตที่ชัดเจน ยังมีสวนที่คาบเกี่ยวกันอยู จึงมีผูสนใจศึกษาการใชภาษาทั้งทางอรรถศาสตรแและวัจนปฏิบัติ
ควบคูกันไป ผูวิจัยจึงเห็นสมควรที่จะไดมีการศึกษาภาษาอังกฤษในการแตูนทั้งทางอรรถศาสตรแและวั จน-ปฏิบัติศาสตรแ 
นอกจากน้ี การวิจัยภาษาอังกฤษท่ีใชในการแตูนจึงเปๅนการสงเสริมความเขาใจในการอาน ทําใหเกิดความนิยมการอานการแตูน
เพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาษาอังกฤษในการแตูน (comic strips) ทั้งทางอรรถศาสตรแ
และวัจนปฏิบัติศาสตรแ โดยจะทําการวิเคราะหแการแตูนที่ตีพิมพแในหนังสือพิมพแ Bangkok Post ซึ่งจัดเปๅนการแตูนสํานักพิมพแ 
หรือ syndicated comic strips ที่ตีพิมพแเผยแพรโดยบริษัทจําหนายไปยังสํานักพิมพแทั่วโลก  จัดเปๅนการแตูนที่มีความเปๅน
สากลสูง นอกจากน้ี Bangkok Post ยังเปๅนหนังสือพิมพแระดับประเทศ (national newspaper) ที่มีการจัดจําหนายและเปๅน
ที่นิยมอานอยางแพรหลายในประเทศไทย จัดเปๅนสื่อท่ีเขาถึงผูอานไดงาย  ครอบคลุมกลุมผูสนใจอานภาษาอังกฤษไดทุกเพศ
ทุกวัย เพ่ือผูอานไดพัฒนาความสามารถในการอานและเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชสื่อสารในการแตูนใหมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาลักษณะของการใชภาษาอังกฤษในการแตูนในหนังสือพิมพแ Bangkok Post ดานอรรถศาสตรแและวัจน
ปฏิบัติศาสตรแ 

         2. เพื่อศึกษาลักษณะอารมณแขันในการแตูนภาษาอังกฤษอันเกิดจากการใชภาษา 

         3. เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ คําศัพทแ และสาํนวนภาษาอังกฤษในการแตูน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปๅนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
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        ขั้นตอนในการดําเนินงานการวิจัยมีดังตอไปนี ้

        1. ศึกษาวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของกับการแตูน อันไดแก หนังสือ ตํารา และงานวิจัยเกีย่วกับการแตูนหนังสอืพิมพแ  

2. ศึกษาหนังสือ ตํารา และงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีภาษาศาสตรแ ดานอรรถศาสตรแและวัจนปฏิบัตศิาสตรแ ทฤษฎี
อารมณแขัน (humor theory) ในบทสนทนาและการแตูน ตลอดจนภาษาศาสตรแปริชาน (cognitive linguistic) 

3. กลุมตัวอยาง 

รวบรวมการแตูนสํานักพิมพแในหนังสือพิมพแ  Bangkok Post ที่ตีพิมพแระหวางเดือน สิงหาคม 2550 ถึง เดือน
กันยายน 2550 ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเลือก (purposive sampling) โดยมีเกณฑแการเลือกการแตูนกลุมตัวอยาง 
2 ประการ คือ ดานรูปแบบ เปๅนการแตูนแบบชองเดียวจบหรือแบบหลายชองจบที่มีคําบรรยายประกอบภาพหรือวงคําพูด 
(captions or balloons) หรือบทสนทนา (dialog) ที่มีตัวบทใหวิเคราะหแ และดานเนื้อหา ตองเปๅนการแตูนที่อารมณแขันเกิด
จากคําพูด หรือบทสนทนา (verbal humor) อยางเดียว และมีเนื้อหาที่สามารถตีความความหมายช้ีบงโดยนัยได เพื่อการ
วิเคราะหแทางวัจนปฏิบัติศาสตรแ คัดเลือกการแตูนกลุมตัวอยางไดจํานวน 70 เรื่อง ประกอบดวยการแตูนชุด The Wizard of 
Id, Beetle Bailey, Andy Capp, Blondie, The Born Loser, Shoe, Animal Crackers, Peanuts และ Frank & 
Ernest  

4. อานและวิเคราะหแตัวบทที่ปรากฏในการแตูนทั้ง 70 เรื่อง เพื่อทําการวิเคราะหแทางอรรถศาสตรแตามแนวทฤษฎี 
GTVH และดานวัจนปฏิบัติศาสตรแ ตามหัวขอการศึกษาภาษาดานวัจนปฏิบัติศาสตรแ อันไดแก  ตัวบงบอก (deixis) 
ความหมายช้ีบงเปๅนนัย (implicature) สภาวะการเกิดกอน (presupposition) และวัจนกรรม (speech act) 

 5. รวบรวมศัพทแ สํานวน ที่พบไดบอยในการแตูน โดยใชขอมูลจากพจนานุกรม ตําราและหนังสือที่เกี่ยวของ
ประกอบการนําเสนอ 

   6. สรุปผลการวิจัย นําเสนอขอมูลปริมาณเปๅนรอยละในรูปแบบของตาราง และขอมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบการ
บรรยาย  

การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ 

 1. ศึกษาทฤษฎี GTVH ของ Salvatore Attardo และ Victor Raskin จากหนังสือและตําราตนฉบับของทฤษฎี 
อาทิ Humorous Texts: A Semantic and Pragmatic Analysis (Attardo, 2004), Linguistic Theories of Humor 
(Attardo, 1994) และ Semantic Mechanisms of Humor (Raskin, 1985) ตลอดจนงานวิจัยและบทความเกี่ยวกับการ
วิเคราะหแภาษาดวยทฤษฎี GTVH 

2. ศึกษาวิธีการจําแนกพารามเิตอรแในทฤษฎี GTVH ทั้ง  6   ตัว อันไดแก  SO, LM, SI, TA, NS และ LA จาก
งานวิจัยและบทความทีเ่กี่ยวของ ใชวิธีการวิเคราะหแการแตูนตามแนวทฤษฎี GTVH ของ Tsakona (2009) เปๅนแนวในการ
วิเคราะหแพารามเิตอรแ ผูวิจัยพบวา พารามิเตอรแที่มีบทบาทสาํคัญตออารมณแขันของตัวบท อันไดแก พารามิเตอรแ SO และ
พารามิเตอรแ LM ยังไมมีขอสรุป เพราะยังมีขอคนพบใหม ๆ ข้ึนมาโตแยงอยางตอเนื่อง และสามารถวิเคราะหแไดหลายมุมมอง 
ผูวิจัยจึงขอจําแนกประเภทพารามเิตอรแ SO และ LM ตามแนวทางที่เคยมีผูวจิัยอื่น ๆ จําแนกไว โดยยึดการจําแนกประเภท
พารามิเตอรแ SO ตามแนวทางของ Raskin (1985) และ Petrenko (2007) สวนการจําแนกประเภทพารามิเตอรแ LM ยึด
ตามแนวทางของ Paolillo (1998) Attardo และคณะ (2002) และ Koponen (2004) ผสมผสานรวมกัน และหากสามารถ
วิเคราะหแตัวบทไดหลายมุมมอง จะยึดเอาลักษณะ LM ที่เดนที่สุดเปๅนการจัดประเภท 
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การวิเคราะห์ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ 

 1. ศึกษาหัวขอการศึกษาดานวัจนปฏิบัติศาสตรแจากหนังสือ ตํารา งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวของ ไดขอสรุปวา 
หัวขอการศึกษาดานวัจนปฏิบัติศาสตรแที่สําคัญประกอบดวย การบงบอก (deixis) ความหมายช้ีบงเปๅนนัย (implicature) 
สภาวะการเกิดกอน (presupposition) และวัจนกรรม (speech act) 

 2. วิเคราะหแการแตูนกลุมตัวอยาง ตามหัวขอการศึกษาดานวัจนปฏิบตัิศาสตรแขางตนโดยใชขอมูลจากหนังสือ ตํารา 
งานวิจัย และบทความทีเ่กี่ยวของเปๅนแนวทางในการวิเคราะหแ นําเสนอขอมูลปริมาณเปๅนรอยละ รูปแบบตาราง และขอมูล
คุณภาพรูปแบบการบรรยาย 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย จําแนกเปๅนผลการวิเคราะหแการแตูนกลุมตัวอยางทางอรรถศาสตรแและวจันปฏิบัตศิาสตรแ 
 ด้านอรรถศาสตร์  
 ผลการวิเคราะหแการขัดกันของกรอบ (Logical Mechanism) พบ 27 รายการ   เปๅนการขัดกันของกรอบที่ 
Raskin (1985) และ Petrenko (2007) ไดเคยกลาวถึงมาแลว ถึง 21 รายการ ไดแก good vs. bad, normal vs. 
abnormal, logical vs. illogical, smart vs. dumb, fair vs. cunning, lucky vs. unlucky, slow vs. fast, money vs. 
no-money, liberal vs. tyrant, honest vs. dishonest, inanimate vs. animate, possible vs. impossible, life vs. 
death, competence vs. incompetence, high vs. low, beautiful vs. ugly, doctor vs. patient, practical vs. 
impractical, professional vs. dilettante, human vs. animal, และ tolerant vs. intolerant  และเปๅนการขัดกันของ
กรอบที่พบในการวิจัยครั้งนี้ 6 รายการ ไดแก happy vs. unhappy, diligent vs. lazy, kind vs. mean, big vs. small, 
polite vs. impolite และ credible vs. incredible  

ผลการวิเคราะหแสถานการณแ (Situation) พบวาบทสนทนาในการแตูนกลุมตัวอยางเปๅนบทสนทนาระหวางบุคคลที่มี
ความสัมพันธแแตกตางกันออกไป ในสถานการณแตาง ๆ ในชีวิตประจาํวัน เรียงลําดับจากมากไปนอยดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแสถานการณแ (Situation) 

ล าดับ
ที ่

สถานการณ์ (Situation) จ านวน
เร่ือง 

ร้อยละ 

1 บทสนทนาระหวางผูอยูในสถานภาพระดับเดียวกัน เชน เพื่อนฝูง เพื่อนรวมงาน คนคุนเคย 
ผูรับบริการ 

20 28.57 

2 บทสนทนาระหวางผูมีอํานาจเหนอืกวากับผูที่อยูในสถานภาพต่าํกวา เชน 
เจานายกับลูกนอง ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ผูคมุกับนักโทษ แมกับลูก ลุงกับหลาน 

17 24.29 

3 บทสนทนาผูใหบริการกับผูรับบริการ เชน หมอหรือพยาบาลกับคนไข เจาของบารแหรือ
ภัตตาคารกับลูกคา 

15 21.43 

4 บทสนทนาระหวางผูทําหนาที่สื่อมวลชนดวยกันเอง เชน บรรณาธิการกับ 
ผูสื่อขาว ผูสัมภาษณแกับผูถูกสมัภาษณแ และการสื่อสารกับผูฟใงผูชม 

11 15.71 

5 บทสนทนาระหวางสามภีรรยา 7 10 
บทสนทนาในการแตูนกลุมตัวอยางมักเกิดขึ้นในท่ีทํางานมากท่ีสุด รองลงมาคือสถานเริงรมยแ อาทิ บารแและภัตตาคาร 

และที่บาน ซึ่งตัวละครในการแตูนมีบทบาทปฏิสัมพันธแกับสามี หรือภรรยา และสมาชิกในครอบครัว  ผลการวิเคราะหแ
เปูาหมาย (Target) ที่ถูกลอเลียนในการแตูน ประกอบดวยตัวบุคคล ทั้งที่ปรากฏเปๅนตัวละครในการแตูนและ 
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บุคคลทั่วไปท่ีไมใชตัวละคร และหวัขอเบ็ดเตล็ดเกีย่วกับชีวิตประจาํวัน ครอบครัวและสังคม เรียงลําดบัจากมากไปนอย ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหแเปูาหมาย (target) 

ล าดับ
ที ่

เป้าหมาย (Target) จ านวน
เร่ือง 

ร้อยละ 

1 เปูาหมายเบ็ดเตลด็ 46 65.71 

2 ผูใตบังคับบัญชาท่ีไมไดเรื่อง อาทิ Brutus  Lt. Fuss และ Ernest 7 10 

3 ภรรยาผูโชคราย ตองทํางานหนัก สามไีมคอยสนใจความรูสึก อาทิ Florrie และ Gladys 6 8.57 

4 เพื่อนจอมโว ชอบลอเลยีน อาทิ Frank, Ernest และ Peppermint 4 5.71 

5 สามีที่ไมไดเรื่อง ข้ีเมา ข้ีเกยีจ ท่ึม อาทิ Andy, Bumstead 3 4.29 

6 เจานายจอมโหด ข้ีเหนยีว อาทิ Veblefester และ Dither 2 2.86 

7 บรรณาธิการขาวที่มักลมเหลว ไดแก Shoe 2 2.86 
 

ผลการวิเคราะหแยังแสดงใหเห็นวาเปูาหมายที่ถูกหยิบยกมาลอเลียนเปๅนบุคคลคูสนทนา (second party) รวม 10 
เรื่อง คิดเปๅนรอยละ 14.28 และเปูาหมายเปๅนบุคคลทีส่าม (third party) ที่ถูกอางถึงในการสนทนา รวม 15 เรื่อง คิดเปๅน
รอยละ 21.43 การแตูนท่ีเหลือเปๅนการลอเลียนหัวขอเบด็เตล็ดทั่วไป และตัวละครลอเลียนตัวเอง (self-deprecatory) 
จํานวน 45 เรื่อง คิดเปๅนรอยละ 64.29  

 ด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์  

  ผลการวิเคราะหแตัวบงบอก (deixis) พบวาอารมณแขันที่เกิดขึ้น มักเกิดจากความกํากวมในการอางตัวบงบอกในบท
สนทนาในการแตูนกลุมตัวอยางจํานวน 17 เรื่อง จากกลุมตัวอยาง 70 เรื่อง คิดเปๅนรอยละ 24.28 ในจํานวนนี้จําแนกประเภท
ของตัวบงบอกไดดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหแตัวบงบอก (deixis) 

ล าดับที ่ ตัวบ่งบอก (deixis) จ านวนเร่ือง ร้อยละ 
1 ตัวบงบอกบุรุษ 12 66.67 
2 ตัวบงบอกเวลา 3 16.67 
3 ตัวบงบอกสัมพันธสาร 2 11.11 
4 ตัวบงบอกสถานท่ี 1 5.56 

  

 ผลการวิเคราะหแความหมายชี้บงเปๅนนัย (implicature) พบวามีความหมายชี้บงเปๅนนัยจากการสนทนามากท่ีสดุ 
ในการแตูนจํานวน 65 เรื่อง คิดเปๅนรอยละ  92.86 และพบความหมายช้ีบงเปๅนนัยจากรปูภาษาในการแตูนเพียง 5 เรื่อง คิด
เปๅนรอยละ 7.14 จําแนกความหมายชี้บงเปๅนนัยจากการสนทนาไดดงัตารางในตารางที่ 4 
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ตารางที ่4 ผลการวิเคราะหแความหมายช้ีบงเปๅนนัย (implicature) 

ล าดับที ่ ความหมายชี้บ่งเป็นนัย (implicature) จ านวนเร่ือง ร้อยละ 

1 ละเมิดคตบิทวิธีพูด (manner implicature) 27 41.54 

2 ละเมิดคตบิทคุณภาพ (quality implicature)   13 20 

3 ละเมิดคตบิทปริมาณ (quantity implicature) 12 18.46   
   

 ผลการวิเคราะหแสภาวะเกิดกอน (presupposition) พบวาผูอานตองมีความรูสภาวะเกิดกอนทางวัฒนธรรม 
(cultural presupposition) ในการแตูนกลุมตัวอยาง จํานวน 35 เรื่อง คิดเปๅนรอยละ 50 ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที ่5 แสดงผลการวิเคราะหแสภาวะเกิดกอนทางวัฒนธรรม (cultural presupposition) 

ล าดับที ่ สภาวะเกิดก่อนทางวัฒนธรรม (cultural presupposition) จ านวนเร่ือง ร้อยละ 
1 ภูมิหลังดานคานิยมและขนบธรรมเนียมของการใชชีวิตประจําวัน และชีวิต 

สมรสแบบตะวันตก 
12 32.85 

2 ภูมิหลังดานสังคมอาทิความรูเกีย่วกับคําศัพทแท่ีใชในสังคมและแวดวงอาชีพตางๆ 23 32.85     
  

 ผลการวิเคราะหแวัจนกรรม (speech act) ในบรรทัดหมัดเด็ด พบวามีการใชวัจนกรรมประเภทตาง ๆ ดังแสดงใน
ตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์วิเคราะห์วัจนกรรม (speech act) 

ล าดับที ่ วัจนกรรม (speech act) จ านวนเร่ือง ร้อยละ 

1 วัจนกรรมเสียดส ี 22 31.43 
2 วัจนกรรมอรรถาธิบาย 20 28.57 

3 วัจนกรรมเยาแหย 11 15.71 
4 วัจนกรรมสั่ง 4 5.71 

5 วัจนกรรมตําหน ิ 4 5.71 
6 วัจนกรรมแสดงออก   3 4.29 

7 วัจนกรรมโออวด 3 4.29 
8 วัจนกรรมดูถูก 3 4.29 

  

 เมื่อวิเคราะหแระดับวัจนกรรม พบวามีการใชวัจนกรรมปฏิบตัิมากท่ีสุดในการแตูน จํานวน 49 เรื่อง คิดเปๅน 
รอยละ 70 ตามดวยวัจนกรรมตรงตามคํา 18 เรื่อง คิดเปๅนรอยละ 25.71 และผลวัจนกรรม 3 เรื่อง คิดเปๅนรอยละ 4.29 
    การใช้ค าศัพท์ ส านวน 

ผลการวิเคราะหแศัพทแ สํานวน ในการแตูนกลุมตัวอยาง พบวาการแตูนใชภาษาที่หลากหลายในการสรางอารมณแขัน 
อาทิ การเลนคํา (pun) กับคําศัพทแท่ัวไป คําศัพทแเฉพาะสาขาอาชีพ (jargon) การใชคําหลายนัย (polysemy) และสํานวน
ภาษาอังกฤษ (idioms)  
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สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปและอภิปรายผลด้านอรรถศาสตร์ 

ผลการวิจัยครั้งนี้ท่ีนาสนใจไดแกผลการวิเคราะหแพารามเิตอรแ SO พบวาเปๅนการขัดกันของกรอบท่ี Raskin (1985) 
และ Petrenko (2007)  ไดเคยกลาวถึงมาแลว ถึง 21 รายการ จําแนกเปๅนการขัดกันของกรอบแบบเดียวกับท่ีพบในการ
วิเคราะหแเรื่องขําขันท่ัวไป 15 รายการ และเปๅนการขัดกันของกรอบขั้นพื้นฐาน ที่จําแนกโดย Raskin (1985) 6 รายการ อัน
ไดแก  normal vs. abnormal, possible vs. impossible, life vs. death, high vs. low, good vs. bad และ money 
vs. no-money สรุปไดวาการขัดแยงของกรอบพ้ืนฐานเหลานี้นิยมใชกันมากในตัวบทขําขัน อยางไรกต็าม การวิจยัครั้งนี้พบ
การขัดกันของกรอบท่ีนาสนใจเพิม่เติม 6 รายการ ไดแก happy vs. unhappy, diligent vs. lazy, kind vs. mean, big 
vs. small,  polite vs. impolite และ credible vs. incredible  

การขัดกันของกรอบท่ีพบวามีการใชมากที่สุดในการแตูนไดแกการขัดกันของกรอบ big vs. small เปๅนกรอบท่ีมีความ
เปๅนรูปธรรม (concrete) สูง อาจจะเปๅนเพราะวาการเปรียบเรื่องเล็กใหญ เปๅนกรอบรูปธรรมท่ีมองเห็นไดชัดเจน จึงสะดวก
ตอการนํามาเปๅนมุขขําขันในการแตนู 

ผลการวิเคราะหแพารามิเตอรแ LM สอดคลองกับงานวิจัยท่ีเคยมีมากอนหนานี้ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวากลไกตรรกะที่ไม
พบในการวิจัยครั้งนี้มักเปๅนกลไกตรรกะที่คอนขางสลับซับซอน ผูอานจําเปๅนตองใชความคิดในการตีความ เปๅนลักษณะของ
อารมณแขันประเภทคําคมแสดงสตปิใญญา (witty) สูง จึงไมใชลักษณะกลไกตรรกะที่ใชในการแตูน ที่เขียนเพื่อเรียกอารมณแขัน
ในเวลาอันสั้น ผูอานไมอยากใชความคิดและเสียเวลาในการตีความอารมณแขันมาก 

นอกจากน้ี ผลการวิเคราะหแกลไกตรรกะในการวิจัยครั้งนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Anomaa (2011) ซึ่งศึกษา
อารมณแขันวรรณกรรม Discworld ของ Terry Prachett พบวากลไกตรรกะกลุม chiasmus, role exchange, potency 
mapping, juxtaposition, explicit parallelism, proportion, reasoning from false premises, almost situation, 
coincidence, inferring consequences, faulty reasoning, exaggeration, ignoring the obvious, false analogy, 
self-undermining, garden-path, และ meta-forms มีอารมณแขันมากกวากลุม role reversal, implicit parallelism, 
missing link, analogy, vicious circle, cratylism, referential ambiguity, และ correct reasoning โดยกลุมแรกมี

ระดับอารมณแขัน 2.2 กลุมหลังมีระดบัอารมณแขัน 2.2 จากท้ังหมด 4 ระดับ ถึงแมวางานวิจัยครั้งนี้จะพบกลไกตรรกะ
บางตัวที่แยกยอยออกไปจากงานวจิัยของ Anomaa (2011) อาทิกลไกตรรกะ potency mapping ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา
มี different potency mapping และ similar mapping และกลไกตรรกะ consequences ก็พบวามี implied 
consequences และ consequences เมื่อวิเคราะหแแลวงานวิจัยทั้งสองมีผลการวิจัยที่สอดคลองกนั สรุปไดวากลไกตรรกะ
ที่มักใชในการแตูนเปๅนกลไกตรรกะในกลุมที่สรางอารมณแขันไดมากกวา อาทิ exaggeration, faulty reasoning, explicit 
parallelism, garden-path, potency mapping, self-undermining, juxtaposition, ignoring the obvious, 
reasoning from false premises, inferring consequences, proportion, coincidence, และ analogy เพราะงายแก
การเรยีกอารมณแขันผูอานไมจําเปๅนตองใชความคิดมาก 

ผลการวิเคราะหแพารามิเตอรแ SI พบวาบทสนทนาในการแตูนกลุมตัวอยางมักเกิดขึ้นในที่ทํางานมากท่ีสดุ เพราะเปๅน
สถานท่ีที่บุคคลทั่วไป (ในท่ีนี้คือตวัละครในการแตูน) มีปฏสิัมพันธแกบัผูอื่นในสังคม อาทิ เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือผู
อยูใตบังคับบัญชา รองลงมาคือสถานเริงรมยแ อาทิ บารแและภัตตาคาร และที่บาน ซึ่งตัวละครในการแตูนมีบทบาทปฏิสัมพันธแ
กับสามี หรือภรรยา และสมาชิกในครอบครัว 
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         อยางไรก็ตาม พารามิเตอรแ SI ไมไดเปๅนลักษณะเฉพาะของเรื่องขําขันเทานั้น แตเปๅนพารามิเตอรแรวมของทั้ง เรื่องขํา
ขัน (humorous text) และเรื่องไมขําขัน (non-humorous text) (Attardo, 2001, p.24) ขอคนพบดังกลาวขางตนจึง
สามารถอางอิงเฉพาะงานวิจัยครั้งนี้เทาน้ัน การวิจัยกับกลุมตัวอยางอื่น อาจไดขอคนพบที่แตกตางกันออกไป ขึ้นกับลักษณะ
ของการแตูนและการวางตัวละครดวยเชนกัน จึงสมควรที่จะมีการวิจัยกับการแตูน หรือเรื่องขําขันอื่น ๆ ตอไป เพื่อใหไดขอ
คนพบในเรื่องนี้มากยิ่งข้ึน 

ผลการวิเคราะหแพารามิเตอรแ TA พบวาเปูาหมายของการลอเลยีนเปๅนหัวขอเบ็ดเตลด็ทั่วไป และตัวละครลอเลียน
ตัวเอง (self-deprecatory) มากที่สุด รองลงมาคือ เปูาหมายบุคคลที่สาม (third party) ที่ถูกอางถึงในการสนทนา  และ
เปูาหมายเปๅนบุคคลคูสนทนา (second party)  แสดงใหเห็นวาการแตูนสวนใหญมุงลอเลียนหัวขอเบ็ดเตล็ดทั่วไปและตัว
ละครลอเลียนตัวเอง และลอเลียนบุคคลที่สาม มากกวาที่จะลอเลียนคูสนทนาโดยตรง  

  ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับขอคนพบในงานวิจัยของ Archakis และ Tsakona (2005) ที่ศึกษาเปูาหมายที่ถูกหยิบยก
มาลอเลียนในบทสนทนาระหวางนักศึกษาชายชาวกรีก พบวาเปูาหมายเปๅนทั้งคนในกลุม (in-group) และคนนอกกลุม (out-
group) อธิบายไดวาการหยิบยกคนในกลุมมาเปๅนเปูาหมายแสดงถึงความสนิทสนมกลมเกลียวภายในกลุม (group 
bounding) และจะหยิบยกคนนอกกลุมมาลอเลียนตอเมื่อไมเห็นดวยกับพฤติกรรมของคนเหลานั้น จึงยกขึ้นมาเสียดสี  

 อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้มีแงมุมที่แตกตางกันออกไป งานวิจัยของ Archakis และ Tsakona (2005) เปๅน
การศึกษาบทสนทนาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักศึกษา และมุงศึกษาขอคนพบทางสังคมภาษาศาสตรแ สวนงานวิจัยครั้ง
นี้มุงศึกษาบทสนทนาในการแตูน ซึ่งอาจมีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหบทสนทนามีธรรมชาติที่แตกตางจากบทสนทนาใน
ชีวิตประจําวันจริง ๆ อยูบาง เปูาหมายของการลอเลียนจึงแตกตางกัน เพราะการแตูนมุงลอเลียนหัวขอเบ็ดเตล็ดทั่วไป ตัว
ละครลอเลียนตัวเอง และบุคคลภายนอกการสนทนา มากกวาท่ีจะลอเลียนคูสนทนาโดยตรง ปใจจัยหนึ่งนาจะมาจากชองทาง 
(genre) ในการนําเสนออารมณแขัน เพราะการนําเสนออารมณแขันในรูปแบบของการแตูนมีขอจํากัดตรงที่มุงสรางอารมณแขัน
จากหัวขอทั่วไป และ ตัวละครเปๅนหลัก มากกวาที่จะใหตัวละครเสียดสีกันเอง เพราะไมตองคํานึงถึงตัวแปรดานสังคม
ภาษาศาสตรแเสมอไป จึงทําใหเปูาหมายตางจากมุขขําขันท่ีเกิดขึ้นจริงในบทสนทนาชีวิตประจําวัน 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองกับขอคนพบในงานวิจัยของเฉลิมชัย พาราสุข (2009) ที่ศึกษาเปูาหมาย
ของนิทานลานนา พบวาผูเลานิทานลานนามักหยิบยกชนเผาชาวเขามาเปๅนเปูาหมายลอเลียน เนื่องจากความเก็บกดจากการ
ถูกชาวสยามมองวาลาหลัง และไมมีอารยธรรม เมื่อมีโอกาสในการระบายเปๅนเรื่องขําขัน จึงนําชาวเขาท่ีเห็นวาลาหลังกวามา
เปๅนเปูาหมายในการลอเลียน ตามหลักการสรางอารมณแขันทฤษฎีเหนือกวา (Superior Theory) ในการวิจัยครั้งนี้ เปูาหมาย
ที่ถูกลอเลียนก็เปๅนผูที่อยูในสถานภาพต่ํากวา ออนแอกวา หรือตกเปๅนรองในขณะที่การสนทนาเกิดขึ้น เปูาหมายมีแตกตาง
กันออกไป อาทิ สามีขี้เมา ลูกนองไมเอาถาน เพื่อนทึ่ม ๆ ตามอุปนิสัยประจําตัวของตัวละคร ไมจํากัดกลุมเปูาหมายกลุมใด
กลุมหนึ่งโดยเฉพาะ และบางครั้งก็มีการลอเลียนตนเอง 

 สรุปและอภิปรายผลด้านวัจนปฏบิัติศาสตร์ 

 ผลการวิเคราะหแตัวบงบอก  พบวามีอารมณแขันที่เกิดจากตัวบงบอกในบทสนทนาในการแตูนกลุมตัวอยางจํานวน 17 
เรื่อง จากกลุมตัวอยาง 70 เรื่อง คิดเปๅนรอยละ 24.28 ในจํานวนนี้ประกอบดวยตัวบงบอก 18 ตัว จําแนกเปๅนตัวบงบอก
บุรุษ จํานวน 12 ตัว คิดเปๅนรอยละ 66.67 ตัวบงบอกเวลา จํานวน 3 ตัว คิดเปๅนรอยละ 16.67 และตัวบงบอกสัมพันธสาร 
จํานวน 2 ตัวคิดเปๅนรอยละ 11.11 และตัวบงบอกสถานท่ี จํานวน 1 ตัว คิดเปๅนรอยละ 5.56 อารมณแขันที่เกิดขึ้นมักเกิดจาก
ความกํากวมในการอางตัวบงบอก 
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  ตัวบงบอกเปๅนลักษณะสําคัญของภาษาและปรากฏอยูในไวยากรณแของทุกภาษา อารมณแขันในการแตูนที่เกิดจากตัว
บงบอกเปๅนหลักฐานยืนยันวาตัวบงบอกสื่อความไดหลายอยาง มากกวาความหมายของถอยคําที่กลาวออกมาจริง ๆ การ
ตีความตัวบงบอกทําใหเกิดอารมณแขันในเรื่องขําขันได จึงกลาวไดวาตัวบงบอกเปๅนปใจจัยหนึ่งที่ขาดไมไดในเรื่องขําขัน
ประเภทตาง ๆ รวมถึงการแตูนดวย  

  อารมณแขันที่เกิดจากตัวบงบอกเปๅนลักษณะเช่ือมโยงกันระหวางภาษาและบริบท ซึ่งเปๅนเรื่องของวัจนปฏิบัติโดยตรง     
จึงควรมีการศึกษาตัวบงบอกทางวัจนปฏิบัติศาสตรแในแงมุมอื่น ๆ อีกตอไป ถึงแมนักอรรถศาสตรแไมไดใสใจในเรื่องตัวบงบอก
มากนัก  และนักภาษาศาสตรแกลุมอรรถศาสตรแรูปนัยไมถือวาตัวบงบอกเปๅนปรากฏการณแที่นาสนใจทางภาษา (กฤษดาวรรณ
และคณะ 2552: p.63) แตก็ควรจะมีการศึกษาตัวบงบอกทั้งทางอรรถศาสตรแและวัจนปฏิบัติควบคูกันไป (สุจริตลักษณแ 
2006: 35) ผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีการศึกษาตัวบงบอกในเรื่องขําขันในภาษาตาง ๆ เพิ่มเติมเพื่อศึกษาใหลึกซึ้งถึงบทบาทของ
ตัวบงบอกท่ีมีตอการสรางอารมณแขัน 

  ผลการวิเคราะหแความหมายช้ีบงเปๅนนัย พบวามีความหมายช้ีบงเปๅนนัยจากการสนทนามากที่สุดรอยละ 92.86 ใน
จํานวนนี้ จําแนกเปๅนการละเมิดคติบทวิธีพูดมากที่สุด รองลงมาคือการละเมิดคติบทคุณภาพ  การละเมิดคติบทความตรง
ประเด็น และการละเมิดคติบทปริมาณ  และพบความหมายช้ีบงเปๅนนัยจากรูปภาษาในการแตูนเพียงรอยละ 7.1.4 

 ความหมายช้ีบงเปๅนนัยจากการสนทนาที่ทําใหเกิดอารมณแขันในการวิจัยครั้งนี้ เปๅนความหมายช้ีบงเปๅนนัยที่มีการ
ละเมิดคติบทการสนทนา สอดคลองกับกับงานวิจัยของ Rustono (1998 อางโดย Nanda, et.al, 2012 ) ที่พบวา
ความหมายช้ีบงเปๅนนัยจากการสนทนาที่พบในบทสนทนาเรียกอารมณแขันของชาวอินโดนีเซียมีการละเมิดคติบทเพื่อเรียก
เสียงหัวเราะดวยเชนกัน ความหมายช้ีบงเปๅนนัยจากการสนทนาที่พบประกอบดวย 1) ความหมายช้ีบงเปๅนนัยอธิบาย 
(representative implicatures)  2) ความหมายช้ีบงเปๅนนัยช้ีนํา (directive implicatures)  3) ความหมายช้ีบงเปๅนนัย
ประมาณการณแ (evaluative implicatures)  4) ความหมายช้ีบงเปๅนนัยกลาวผูกมัด (commissive implicatures)  และ 
5) ความหมายช้ีบงเปๅนนัยจัดตั้ง (establish implicatures)  และจากการวิเคราะหแบทสนทนาอารมณแขันพบวามีการใช
ความหมายช้ีบงเปๅนนัยเพื่อ 1) ปฏิเสธ 2) กลาวหา 3) ไมยอมรับ 4) ปกปูอง 5) ทําใหมั่นใจ 6) ขอรอง 7) ยื่นขอเสนอ 8) ทํา
ใหหวาดกลัว 9) แสดงความพยายาม 10) ทําใหเสียหนา 11) เยยหยัน 12) คุยโว 13) สรางความประหลาดใจ 14) แสดง
ความโกรธ 15) ขมขู  และ 16) บริการ 

  ผลการวิเคราะหแสภาวะเกิดกอนทางวัฒนธรรม พบวาการแตูนกลุมตัวอยางจํานวน 35 เรื่อง คิดเปๅนรอยละ 50  มี
สภาวะเกิดกอนทางวัฒนธรรม ประกอบดวยสภาวะเกิดกอนดานคานิยมและขนบธรรมเนียมมากท่ีสุด   สวนใหญเปๅนความรู
เกี่ยวกับคานิยมและขนบธรรมเนียม การใชชีวิตประจําวัน และชีวิตสมรสแบบตะวันตก รองลงมาคือสภาวะเกิดกอนดาน
สังคม สวนใหญเปๅนความรูเกี่ยวกับคําศัพทแที่ใชในสังคมและแวดวงอาชีพตาง ๆ อาทิ ธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ กฎหมาย และ
กีฬา สรุปไดวาผูอานควรจะมีภูมิหลังสภาวะเกิดกอนทางวัฒนธรรมเพื่อความเขาใจอารมณแขันในการแตูน และความเขาใจ
สภาวะเกิดกอนดานสังคมจําเปๅนมากกวาสภาวะเกิดกอนดานคานิยมและขนบธรรมเนียม การแตูนที่ผูอานไมจําเปๅนตองรู
สภาวะเกิดกอนทางวัฒนธรรมเพราะเปๅนเรื่องทั่วไป มีจํานวน 35 เรื่อง คิดเปๅนรอยละ 50 

  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยอื่น ๆ ที่ศึกษาตัวแปรทางวัฒนธรรมดวยเชนกัน อาทิ  งานวิจัยของ Ke 
Ping (1999) ที่ศึกษาผลของภูมิหลังสภาวะเกิดกอนทางวัฒนธรรม พบวาเปๅนตัวแปรสําคัญตอการเกิดความเขาใจผิดในการ
แปลจากภาษาอังกฤษเปๅนจีน เนื่องจากตัวแปรภูมิหลังสภาวะเกิดกอนทางวัฒนธรรมของผูแปลมีตางกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
การวิจัยครั้งนี้ก็พบวา การทําความเขาใจการแตูนมีตัวแปรภูมิหลังสภาวะเกิดกอนทางวัฒนธรรมเขามารวมดวย ดังนั้น จึงสรุป
ไดวาเมื่อทําการศึกษาการแตูน ผูอานควรศึกษาภูมิหลังทางวัฒนธรรม และบริบททางสังคมของการแตูนนั้น ๆ กอน จึงจะเขาใจ 
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อารมณแขันของการแตูนไดดียิ่งขึ้น  

 ผลการวิเคราะหแวัจนกรรมในบรรทัดหมัดเด็ด พบวามีการใชวัจนกรรมเสียดสีมากที่สุดในการแตูน ตามดวยวัจนกรรม
อรรถาธิบาย วัจนกรรมเยาแหย วัจนกรรมสั่ง วัจนกรรมตําหนิ วัจนกรรมแสดงออก วัจนกรรมโออวด และวัจนกรรมดูถูก ใน
ที่น้ีผูวิจัยจะขออภิปรายถึงวัจนกรรมเสียดสีเพียงอยางเดียว เพราะเปๅนวัจนกรรมที่พบมากที่สุดในการแตูน 

 Attardo (2001) อธิบายวาการใชวัจนกรรมเสียดสีสรางอารมณแขันเกิดจากปใจจยัทางสังคม (social factors) และ
ปใจจัยทางวาทศิลป (rhetoric factors) 

 ปใจจัยทางสังคมในการใชวัจนกรรมเสียดสี ประกอบดวย 

  1. ความสัมพันธแในกลุม (group affiliation) ในมุมมองนี้ การใชวัจนกรรมเสียดสเีปๅนไปเพื่อการรวมเขากลุม 
(inclusive) และการกันออกจากกลุม (exclusive)  

     การวิจัยครั้งนี้พบวาตัวละครในการแตูนจะเสยีดสตีัวเองเปๅนสวนใหญ ซึ่งตรงกับขอเสนอในงานวิจัยของ Archakis 
และ Tsakona (2005) ที่พบวาคูสนทนาใชตนเองเปๅนเปูาหมายเพื่อความขําขัน เพื่อสรางความสนิทสนมภายในกลุม 
Holmes (2000, p.169 อางโดย Archakis และ Tsakona,  2005) อธิบายวากลุมผูนิยมอารมณแขนัมักใชการตําหนิตเิตียน
ตนเอง (self-deprecatory) แสดงออกถึงความเชื่อและคานิยม เพื่อแสดงสถานภาพของตนเองภายในกลุมโดยวิธีการสราง
อารมณแขัน 

2. ความฉลาด (sophistication) การใชวัจนกรรมเสียดสี นอกจากจะแสดงใหเห็นวาผูพูดมีแตมตอเหนือคูสนทนา 

ยังแฝงความฉลาดในการเลนสาํนวน บงนัยวาผูพูดสามารถควบคุมอารมณแไดเปๅนอยางดี (Dews, 1995, p.347 อางโดย 
Attardo, 2005, p.120) 

         3. การประเมิน (evaluation) ถึงแมการใชคําเสยีดสีจะแสดงทัศนคติแงลบ และแฝงความกาวราว แต Dews (1995, 
p.349 อางโดย Attardo, 2005, p.120) เชื่อวาการใชคําเสียดสีชวยกลบเกลื่อนไมใหเกิดทัศนคติแงลบท่ีรุนแรงเกินไป และ
ไมทําใหเกิดความหลงระเลิงเกินไปกับคําเสียดสีแงบวก  

 4. กลยุทธแความสุภาพ (politeness strategy) การเสียดสีถูกมองวาเปๅนการรักษาหนา (face-saving) ทั้งผูพูดและ
ผูฟใง ทําใหรูสึกวาผูฟใงสามารถควบคุมอารมณแไดดี ไมกาวราว Barbe (1995, p.90 อางโดย Attardo, 2005, p. 120) กลาว
วาเมื่อผูพูดใชถอยคําเสียดสไีมถูกมองวากาวราว เลี่ยงการถูกโตกลบัและไมทําใหเกิดการขัดกัน  

 ปใจจัยทางวาทศิลปของวัจนกรรมเสียดสีประกอบดวย 

1. วาทศิลป (rhetoric) Carston (1981: p.30  อางโดย Attardo 2005: p.121)   กลาวถึงแงมุมที่นาสนใจของ 

การใชถอยคําเสียดสีวาเปๅนวาทศิลปในแงของการตีความสภาวะเกิดกอน ผูพูดและผูฟใงสื่อความกันเขาใจ ทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคแของการสื่อสาร   

2. การถอนพูดคําได (retractability) Berrendonner (1981: p.238 อางโดย Attardo, 2005: p.121) กลาววา  

ผูพูดเลี่ยงการแสดงออกทัศนคติดานลบ และการถูกตอตานจากผูฟใง ไดดวยคําพูดเสียดสี เพราะธรรมชาติความหมายที่
ตรงกันขามของคําพูดเสียดสี ทําใหลดความจริงจังของคําพูด 
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 เมื่อวิเคราะหแระดับวัจนกรรม พบวามีการใชวัจนกรรมปฏิบัติมากที่สุดในการแตูน ตามดวยวัจนกรรมตรงตามคํา  
และผลวัจนกรรม ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการเลนสํานวนและเลนคํา ในภาษาที่ใชในการแตูนเพื่อสรางอารมณแขัน ดังนั้นวัจนกรรม
ที่พบจึงเปๅนระดับวัจนกรรมปฏิบัติมากกวาระดับอ่ืน เพราะการตีความไมสามารถตีความไดตรงตัว  

  การวิจัยครั้งนี้ ไดขอคนพบที่นาสนใจวามีการใชวัจนกรรมเสียดสีในการสรางอารมณแขันในการแตูนกลุมตัวอยางมาก
ที่สุด ในระดับวัจนกรรมปฏิบัติ  ซึ่งแตกตางจากขอคนพบของ Afeez (2011) ที่ไดทําการวิเคราะหแการแตูนหนังสือพิมพแ  
Vanguard ของไนจเีรีย จํานวน 16 ตัวอยาง ดานวัจนปฏิบัติศาสตรแ พบวาคําพูดในการแตูนกลุมตัวอยางเปๅนวัจนกรรมแบบ
ยืนกราน (assertive) และสั่งการ (directive) มากที่สุด ซึ่งสะทอนใหเห็นสถานภาพทางสังคมและการเมืองภายในประเทศ 
(socio-political affairs)  ของไนจีเรียที่อํานาจในการปกครองขึ้นตรงกับประธานาธิบดี สวนการวิจัยครั้งนี้เปๅนการวิจัย
การแตูนสํานักพิมพแของโลกเสรีตะวันตก ที่มีสภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางจากระบอบสังคมนิยม  วัจ
นกรรมที่พบจึงมีลักษระแตกตางกัน  อาจสรุปไดวา วัจนกรรมภาษาในการแตูนโลกเสรีมีลักษณะของการเสียดสีมากกวาวัจ
นกรรมของการแตูนโลกเผด็จการ ซึ่งมีลักษณะของการยืนกราน และการสั่งการมากกวา 

สรุปและอภิปรายผลด้านศัพท์ ส านวน 

 ผลการวิเคราะหแศัพทแ สํานวน ในการแตูนกลุมตัวอยาง พบวาการแตูนใชภาษาที่หลากหลายในการสรางอารมณแขัน 
ดานการเลนคํา (pun) พบวามีการเลนคํากับคําศัพทแทั่วไป คําศัพทแเฉพาะสาขาอาชีพ (jargon) การใชคําหลายนัย 
(polysemy)  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1. ใชคําศัพทแ “arboring” ในความหมายการใหที่พักพิงแกผูลี้ภยั 

2. การสรางคํา “thirdright” เพื่อลอกับคํา “forthright”  

3. การสรางคํา “multitrash” เพื่อลอกับคํา “multitask”  

4. การหาประโยชนแจากความหมายหลายนยัของคํา “the reception” ในการสรางความกํากวม  

5. ใชคําศัพทแ “sequel” และ “remake” ที่ใชในอุตสาหกรรมภาพยนตรแ  

6. ใชคําศัพทแ “flat” ในความหมายราคาตายตัว 

7. ใชคําศัพทแ “direct deposit” ศัพทแเฉพาะดานการเงินการธนาคาร 

8. การเลนคําในประโยค “you book a hawk who is hawking a book”  

9. การสรางคํา “de-liberate” ในความหมายการลดิรอนเสรภีาพ 

10. ใชคําศัพทแ “Mondays” ในความหมายวันแรกของการเปิดทํางานในรอบสัปดาหแ 

11. การใชคําพองเสียง “Mai Tai” กับ “wi-fi”  

12. การสรางคํา “inactivewear” เพื่อลอกับคํา “activewear”  
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ดานสํานวนภาษาอังกฤษ (idioms) พบวามีการใชสํานวนในเชิงเสยีดสี อาทิ “save one’s head”, “to mold young 
mind”, “hard to find”, “to be sick in school”, “sports-related injury”, “Catastrophe looms ahead.”, 
“free-fall screaming”, “tooth fairy”, “take a hike”,  “Living is still popular.” และ “food to die for” 

  Tsakona (2009) กลาววา การแตูนท่ีอารมณแขันเกิดจากถอยคํา และภาพรวมกัน ตางใชกลไกตรรกะ การกลาวเกิน
จริง (exaggeration) การขัดกัน (contradicttion) และอุปลักษณแ (metaphor) ในการสรางอารมณแขัน ซึ่งจัดเปๅนกลไก
ตรรกะหลัก ๆ ที่พบในงานวิจัยครั้งนี้เชนกัน แตผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาอารมณแขันในการแตูน ไมไดเกิดจากเทคนิคการใชภาษา
ตามที่ไดกลาวถึงขางตนอยางเดียว หากแตเกิดขึ้นเมื่อมีการใชการเลนคํา (pun) กับคําศัพทแทั่วไป คําศัพทแเฉพาะสาขาอาชีพ 
(jargon) การใชคําหลายนัย (polysemy) และสํานวนภาษาอังกฤษ (idioms) รวมกับบริบทอื่น ๆ ของบทสนทนาดวย ซึ่ง
ตรงกับความเห็นของ Clark (1987: p.141) และ Lippitt (1994: p.52) ที่กลาววาภาษาไมมีความนาขันในตัวเอง หาก
ปราศจากซึ่งบริบท (Nothing is intrinsically funny, a context is needed.) ผูเขียนการแตูนจึงเลือกที่จะใช ศัพทแ สํานวน
ในการแตูนรวมกับบริบทเพื่อกอใหเกิดอารมณแขันขึ้น ดังที่ Grice (1975)  ไดเสนอหลักความรวมมือในการสนทนาซึ่ง
ประกอบดวย คติบทในการสนทนาการสนทนา อันประกอบดวย คติบทปริมาณ คติบทคุณภาพ คติ บทความตรงประเด็น 
และคติบทวิธีพูด Sperber and Wilson (1986: p.151) อธิบายวาการสรางบริบทเปๅนการสรางทางจิตวิทยา เปๅนสวยยอย 
(subset) ของการตีความเกี่ยวกับโลกของผูฟใง ซึ่งจากมุมมองนี้จะเห็นไดวาบริบทที่กอใหเกิดอารมณแขันเปๅนปรากฏการณแ
อะไรก็ไดที่นาบันเทิง (entertainable) ในความคิดมนุษยแ  บริบทไมจํากัดอยูแคขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพขณะ
พูด หรือคําพูดกอนหนานั้น หากแตยังรวมถึง ความคาดหวังในอนาคต ขอสันนิษฐานทางวิทยาศาสตรแ ความเช่ือทางศาสนา  
ความสามารถในการจดจํา สมมติฐานทางวัฒนธรรม ความเช่ือเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของผูพูด ซึ่งลวนเปๅนองคแประกอบในการ
ตีความของผูฟใง 

ข้อเสนอแนะ 

ดานการเรียนการสอน ควรมีการประยุกตแใชผลการวิจัยนี้ในการเรียนการสอนดานภาษาศาสตรแ ทั้งดาน
อรรถศาสตรแและวัจนปฏิบัติศาสตรแ และควรมีการสงเสริมใหมีการอานและวิเคราะหแการแตูนในช้ันเรียนทักษะการอานใหมาก
ขึ้น เพราะผูเรียนอาจมีปใญหาในการตีความอารมณแขันในการแตูน ผูสอนควรใหภูมิหลังทางวัฒนธรรมแกผูเรียน ดังผลการวิจัย
ที่พบวามีสภาวะเกิดกอนทางวัฒนธรรมในการแตูน ผูเรียนที่มีความตางวัฒนธรรมจากผูเขียนการแตูนอาจไมเขาใจอารมณแขันใน
การแตูน ควรมีการฝึกฝนจนชํานาญ ตลอดจนควรสงเสริมใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับ ศัพทแ สํานวน ที่พบไดบอยในการแตูน เพื่อ
เพิ่มพูนความรูดานภาษา 

ดานการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

 1. การศึกษาครั้งนี้เปๅนการศึกษาการแตูนภาษาอังกฤษที่ตีพิมพแในหนังสือพิมพแ ดานอรรถศาสตรแและวัจนปฏิบัติ
ศาสตรแอยางกวาง ๆ ตามกรอบทฤษฏีที่เกี่ยวของสมควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใหลกึลงไปในรายละเอียด โดยอาจจํากัดขอบเขต
ของการศึกษาใหแคบลง  เปๅนการเพิ่มองคแความรูใหกับการศึกษาอารมณแขันในแงมุมของภาษาศาสตรแปริชาน (cognitive 
linguistics) 

2. ควรมีการศึกษาการแตูนในแงมมุของทฤษฎี GTVH ตอไป เพื่อใหไดขอคนพบเกี่ยวกับพารามเิตอรแ SO และ LM 
มากยิ่งข้ึน  

3. ควรมีการศึกษาในแนวทางเดียวกันกับการวิจัยครั้งนี้เพิ่มเติม ท้ังในการแตูนท่ีอารมณแขันเกิดจากตัวบทอยางเดียว 
ตัวบทและภาพรวมกัน และการแตูนที่อารมณแขันเกิดจากภาพอยางเดียว เพื่อเปรียบเทียบกัน สอดคลองกับความเห็นของ 
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Hempelmann (2008, p.628) ที่กลาววางานวิจัยหลายเรื่องคนพบกลไกที่ทําใหการแตูนมีความตลกขบขัน กลไกที่นาสนใจ
ดังกลาวไดแก สัมผัสคําพองรูป (homomorphic rhyme) สัมผัสหลายช้ัน (metamorphic rhyme) การเลนสํานวนโดยใช
คําพอง (homomorphic pun) เอาคํามาเคียงกันแบบจับแพะชนแกะเพื่อใหเกิดความหมายใหม (radical juxtaposition) 
การยายที่ (displacement) การผสมขามพันธุแ (hybridization) ปฏิทรรศนแ (paradox) การเนนเกินจริง (exaggeration) 
การแทนที่บางสวนหรือท้ังหมด (part/whole substitution) เรื่องลอ (parody) การทําใหเขาใจงาย (simplification) การ
เอาความคิดสองเรื่องมาเปรียบตาง (simple contrast bisociation) การแทนที่ (substitution) แตเกิดคําถามวากลไก
เหลานี้สําหรับอารมณแขันจากภาพ (visual humor) โดยเฉพาะหรือไม โดยเหตุที่ยังไมมีกรอบทฤษฎีใด ๆ มารองรับแนวคิด
กลไกอารมณแขันจากภาพโดยตรง เขาจึงเสนอใหมีการวิเคราะหแปริชานของอารมณแขัน (cognitive humor) ดวยพารามิเตอรแ 
LM ตามแนวคิดทฤษฎี GTVH ซึ่งงานวิจัยของ Attardo และคณะ (2002) ไดคนพบ LM และจําแนกไวถึง 27 ประเภท และ 
Paolillo (1998) ซึ่งศึกษาการแตูนระบุวานอกเหนือจากพารามิเตอรแอื่น ๆ ของทฤษฎี GTVH กลไกตรรกะ LM ดังกลาวก็
อธิบายอารมณแขันจากภาพได ดังนั้น นักภาษาศาสตรแจึงควรศึกษาพารามิเตอรแ LM ใหลึกซึ้งอีกตอไป เพื่อใหไดขอคนพบใหม 
ๆ เกี่ยวกับความเหมือนและความตางของพารามิเตอรแ LM ในอารมณแขันจากถอยคํา (verbal humor) และอารมณแขันจาก
ภาพ (visual humor)  

 4. การศึกษาภาษาทางอรรถศาสตรแและวัจนปฏิบัติศาสตรแเปๅนการศึกษาที่ยังไมหยุดนิ่ง    นักภาษาศาสตรแดานนี้
ยังคงทําการศึกษาอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดวามีขอโตแยงทฤษฎี GTVH ของ Victor Raskin และ Salvatore Attardo 
และมีการศึกษาพัฒนาทฤษฎีไมลงรอย (Incongruity-resolution ของ Grice ในมุมมองของนักวิจัยผูสนใจศึกษาตัวบทขํา
ขันที่แตกตางกันออกไป อาทิ Graeme Ritchie (1999, 2003) Elliott Oring (2011) ไดเสนอมุมมองทฤษฎี GTVH 
แตกตางกันออกไป เพื่อความกาวหนาของศาสตรแแขนงนี้  งานวิจัยครั้งนี้จัดเปๅนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษาตัวบทขําขัน
ประเภทการแตูนในหนังสือพิมพแดวยทฤษฎี GTVH ตามแนวทางที่ Victor Raskin และ Salvatore Attardo ไดนําเสนอไว 
การศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อใหไดขอคนพบใหม ๆ ยังคงจําเปๅนอยางยิ่งสําหรับศาสตรแแขนงนี้ เพื่อใหไดขอสรุปท่ีลงตัว 

 5. ตัวบทขําขันมีหลายประเภท แตกตางกันไปตามรูปแบบของการนําเสนอ ปใจจุบันมีผูสนใจศึกษาวิจัยตัวบทขําขัน
ประเภทตาง ๆ อาทิ เรื่องเลาขําขัน การแตูนชองเดียวจบ การแตูนหลายชองจบ บทสนทนาในชีวิตประจําวัน บทสนทนาใน
ภาพยนตรแ และรายการโทรทัศนแ สมควรที่จะมีการศึกษาตัวบทขําขันในรูปแบบอื่น ๆ เชน การแตูนบรรณาธิการ รายการ
ทอลแคโชวแ คําปราศรัย ฯลฯ ซึ่งจะทําใหไดขอคนพบที่หลากหลายออกไป ตามประเภทของตัวบทขําขัน และชองทางในการ
นําเสนอ และเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับกรอบทฤษฎีตัวบทขําขันท่ีลงตัวมากขึ้น  

6. ปใจจุบันมีผูสนใจศึกษาภาษาและอารมณแขันในการแตูนหลายประเภทเพิ่มขึ้น เชน การแตูนหนังสือพิมพแที่มีการ
ตีพิมพแในประเทศตาง ๆ (Paolillo, 1998; Tsakona, 2009; Afeez 2011) และการแตูนเฉพาะเรื่อง อาทิ Donald Duck 
(Koponen, 2004) Blonde and Dagwood (Dechagan, 2010) Garfield (Wati, 2012) ทําใหไดขอคนพบที่หลากหลาย
และนาสนใจเพิ่มขึ้น และเมื่อทําการเปรียบเทียบกันแลว พบวายังมีตัวแปรตาง ๆ อีกมากมายที่ทําใหภาษาและวัจนปฏิบัติใน
การแตูนที่มีการตีพิมพแในประเทศตาง ๆ มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป อาทิ  การเมือง สังคม และวัฒนธรรม  ดังจะเห็นได
จากขอคนพบในงานวิจัยท่ีกลาวถึงขางตน  

7. การศึกษาตัวบทขําขันในปใจจุบันมีแนวโนมไปในการศึกษาทางภาษาศาสตรแปริชาน (cognitive linguistics) 
และภาษาศาสตรแคอมพิวเตอรแ (computational linguistics) ที่มีการประยุกตแเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรแเขามาศึกษา
ภาษาศาสตรแ เกิดเปๅนการศึกษาอารมณแขันดวยคอมพิวเตอรแ (computational humor)  โดยนักภาษาศาสตรแและนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศไดรวมกันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแ JAPE (Joke Analysis and Production Engine) เพื่อศึกษา
ความเปๅนไปไดในการเขียนเรื่องขําขันดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ นับเปๅนอีกกาวหนึ่งของการศึกษาอารมณแขันที่นาสนใจเปๅน
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อยางยิ่ง ซึ่งนักภาษาศาสตรแปริชาน อาทิ Graeme Ritchie และ Salvatore Attardo ตางใหความสนใจ สมควรที่จะสงเสริม
ใหมีความรวมมือเพื่อพัฒนาองคแความรูดานนี้ตอไป 
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การจัดกลุ่มภาษาลาวในจังหวัดสพุรรณบุรีโดยใช้เสียงวรรณยุกต์ 
Classification of Lao Language in Suphanburi Province: Tonal Split 
 
สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 
รองศาสตราจารย์ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อจัดกลุมภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชเกณฑแรูปแบบการแตกตัวของเสียง
วรรณยุกตแจากแบบทดสอบเสียงวรรณยุกตแของวิลเลียม เจ. เก็ดนียแ  ผลการวิจัยพบวาภาษาลาวกลุมยอยทุกภาษามีการแตก
ตัวของเสียงวรรณยุกตแชอง B C D เหมือนกัน คือ B1234  C1-234  D123-4 สวนการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแชอง A 
สามารถใชเปๅนเกณฑแจัดกลุมภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีไดเปๅน 2 กลุม คือ 1) รูปแบบ A1-234  5 หนวยเสียงวรรณยุกตแ 
ไดแกภาษาลาวครั่ง ลาวปุาขี ลาวซี ลาวพุบอง ลาวกกตาด ซึ่งการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแจะคลายคลึงกับภาษาลาวกลุม
หลวงพระบาง 2) รูปแบบ A1-23-4  6 หนวยเสียงวรรณยุกตแ ไดแก ภาษาลาวเวียง และภาษาลาวโบ ซึ่งการแตกตัวของเสียง
วรรณยุกตแจะคลายคลึงกับภาษาลาวกลุมเวียงจันทนแ 
ค าส าคัญ: ภาษาลาว การจัดกลุ่มภาษา จังหวัดสุพรรณบุรี การแยกเสียงวรรณยุกต ์
 
Abstract 
 This research article aims to classification of Lao language spoken in Suphanburi Province using 
the tonal split from Gedney’s tone box test.  The results reveal that every Lao dialect has the same 
tonal split of B C D i.e.  B1234 C1-234  D123-4.  The tonal split of A column can be divided into two 
groups: 1) A column is A1-234 (5 tones) comprises of Loa Krang, Lao La Khee, Lao See, Lao Pubong and 
Lao Koktat of which tonal split is similar to Lao dialect in LuangPrabang group. 2) A column is A1-23-4 (6 
tones) comprises Lao Wiang and Lao Bo of which tonal split is similar to Lao dialect in Vientiane group. 
Keywords:  Lao Language, Language classification, Suphanburi Province, tonal split 
 
บทน า 
           ประชาคมอาเซียนเปๅนสังคมหลายภาษา (multilingual  society ) เกิดจากความหลากหลายทางชาติพันธุแของ
กลุมประชากรที่มีถิ่นกําเนิดและเช้ือชาติที่แตกตางกัน ภาษาจึงเปๅนพาหะเพื่อใหประชากรที่แตกตางทางเช้ือชาติและ
วัฒนธรรมเขาใจกัน 
           ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมเปๅนอยางมากโดยมีภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ 
ตาง ๆ ซึ่งเปๅนเอกลักษณแกวา  70  กลุม  นับวาเปๅนตนทุนทางสังคมที่สําคัญมีคุณคาดานประวัติศาสตรแ ภูมิปใญญาและความรู
เกี่ยวกับมนุษยแ  ปใจจุบันเศรษฐกิจโลก  วัฒนธรรมสมัยใหม   การแขงขันและการสื่อสารที่ทรงพลังไดทําใหภาษาของกลุม
ชาติพันธุแที่ไมมีอํานาจทางการเมือง การปกครองอยูในภาวะวิกฤตเสี่ยงตอการสูญสลาย (สุวิไล เปรมศรีรัตนแ, 2548 : 6) 
 จังหวัดสุพรรณบุรีเปๅนจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตก มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกอนสมัยประวัติศาสตรแ 
ดานมานุษยวิทยาและวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรีมีความโดดเดนและหลากหลายทางชาติพันธุแจนมี คํากลาววา “ชางปุาตน 
คนสุพรรณ” มีความหมายเชิงยกยองวาสุพรรณบุรีเปๅนดินแดนของคนดี มีความรูความสามารถ ชางปุาตนคือชางหลวงที่มี
ลักษณะเปๅนเลิศ จากการสํารวจทางมานุษยวิทยาพบวาจังหวัดสุพรรณบุรีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ นอกจากกลุมคน
ไทยแลวยังมีกลุมชาติพันธุแอ่ืน ๆ อีก 11 กลุม ไดแก จีน ลาวครั่ง ลาวเวียง โซง พวน เวียดนาม กวย (สวย) กะเหรี่ยง ละวา 
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มอญ เขมร (คณะผูศึกษาโครงการจังหวัดสุพรรณบุรี, 2547 : 19) จากการศึกษาทางภาษาศาสตรแพบวาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
นอกจากชุมชนภาษาไทยกลางแลวยังมีชุมชนภาษาโซง (ไทดํา) ชุมชน   ภาษาพวน ชุมชนภาษาลาวเวียง ชุมชนภาษาลาว
ครั่ง ชุมชนภาษาดังกลาวอยูในตระกูลภาษาไท (Tai) ชุมชนภาษากะเหรี่ยงและชุมชนภาษาอุกเอง(ละวา)อยูในตระกูล
ภาษาจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) ชุมชนภาษามอญและชุมชนภาษาเขมรอยูในตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก (Austro-
Asiatic) (สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ, 2557 : 231-232) ความหลากหลายของภาษาในสังคมคือความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมีคุณคาเชนเดียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน พันธุแพืช พันธุแสัตวแ ดังนั้นภาษาของกลุมชาติพันธุแตางๆ จัดเปๅน
ทรัพยากรอันควรคาแกการอนุรักษแดังที่ ชารแล เอฟ. ฮารแคเก็ต (Hackett, 1958 : 1) กลาววา “ภาษาเปๅนแหลงความรู 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรแ เปๅนเครื่องแสดงอัตลักษณแของบุคคล เมื่อภาษาสูญหายไป อัตลักษณแทองถิ่น ความรูทาง
ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปใญญาทองถิ่นก็สูญหายไปดวย”   
 จากงานวิจัยเรื่อง “แผนที่ภาษาศาสตรแจังหวัดสุพรรณบุรี” ของผูวิจัย (2557) พบวาชนกลุมที่พูดภาษาลาวเปๅนชน
กลุมใหญและมีความสาํคัญในจังหวัดสพุรรณบุรซีึ่งมีช่ือเรียกแตกตางกัน ไดแก ลาวเวียง ลาวครั่ง ลาวปุาขี ลาวพุบอง ลาวกก
ตาด ลาวซี ลาวโบ ผูไมคุนเคยอาจสงสัยวาภาษาดงักลาวมีความสัมพันธแกันหรือไม เปๅนกลุมยอยของภาษาลาว กลุมใด อีกท้ัง
มีลักษณะทางเสียงหรือศัพทแคลายคลึงกับภาษาลาวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือไม 
 จากโจทยแวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาศัพทแพบวาชนกลุมที่พูดภาษาลาวนั้นใชคําศัพทแเดียวกันและคลายคลึงกับ
ศัพทแภาษาลาวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถาเชนนั้นการมีช่ือเรียกแตกตางกันอาจเนื่องมาจาก
สําเนียงหรือเสียงวรรณยุกตแที่แตกตางกัน ดังท่ีวิลเลียม เจ. เก็ดนียแ (Gedney, 1972: 423) กลาววา “ระบบวรรณยุกตแแตละ
ภาษามีลักษณะเฉพาะทั้งเสียงวรรณยุกตแและจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตแ รวมทั้งที่เกิดเฉพาะในหนวยคําบางลักษณะดวย 
สิ่งที่เปๅนประโยชนแท่ีสุดสําหรับใชเปๅนเกณฑแในการแบงเขตภาษาถ่ินตระกูลไทก็คือระบบเสียงวรรณยุกตแ” บทความนี้ผูวิจัยจึง

ใครจัดกลุมภาษาลาวซึ่งมีช่ือเรียกหลากหลายในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชเกณฑแวรรณยุกตแ  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาระบบเสียงวรรณยุกตแของภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ภาษาลาวเวียง ภาษาลาวครั่ง ภาษา
ลาวปุาขี ภาษาลาวพุบอง ภาษาลาวกกตาด ภาษาลาวซี ภาษาลาวโบ 
 2. เพื่อจัดกลุมภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชเกณฑแวรรณยุกตแ คือ จํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตแและรูปแบบ
การแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกตแ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ศึกษาเฉพาะภาษากลุมลาวในจังหวัดสุพรรณบุรี 7 ภาษายอย ไดแก ภาษาลาวครั่ง ภาษาลาวเวียง ภาษาลาว
ปุาขี ภาษาลาวพุบอง ภาษาลาวกกตาด ภาษาลาวซีและภาษาลาวโบ 
 2. ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีวิจัย 7 จุดที่ไดคัดเลือกไว 
 
กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดที่ใชวิจัย ไดแก งานแบงกลุมยอยภาษาลาวตามแนวคิดของ เจ มารแวิน บราวนแ (Brown, 1965) และ 
ฟใง กวย ลี (Li, 1977) 

                                                           
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยเรื่อง “แผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี” ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
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 บราวน์ (Brown, 1965 : 144) ศึกษาระบบเสียงภาษาตระกูลไทกลุมตะวันตกเฉียงใต (Southwestern group) ที่
พูดในประเทศไทย 60 ภาษา ซึ่งรวมภาษาลาวถิ่นตางๆดวย บราวนแแบงภาษากลุมลาวเปๅน 3 กลุมยอย ไดแก 
 1. กลุ่มหลวงพระบาง ไดแก ภาษาลาวถิ่นหลวงพระบาง แกนทาว (แขวงยะบุรี สปป.ลาว) ดานซาย (อําเภอ   
ดานซาย จังหวัดเลย) และอําเภอเมืองเลย 

2. กลุ่มเวียงจันทน์ แบงเปๅน 3 กลุมยอย ไดแก 
 2.1 กลุมภาษาลาวเวียงจันทนแ ไดแก ภาษาลาวถิ่นทุรคม (เวียงจันทนแ สปป.ลาว) เวียงจันทนแ หลมสัก (จังหวัด

เพชรบูรณแ) คอนสวรรคแ (จังหวัดชัยภูมิ) และอําเภอเมืองชัยภูมิ 
 2.2 กลุมภาษาหนองคาย ไดแก ภาษาลาวถิ่น อําเภอเมืองหนองคาย 

 2.3 กลุมภาษาลาวใต ไดแก ภาษาลาวถิ่นรอยเอ็ด ถิ่นอําเภอเมืองอุบล ถิ่นบัวใหญ (จังหวัดนครราชสีมา) ถิ่น
อําเภอเมืองขอนแกน ถิ่นอําเภอเมืองอุดร ถิ่นอําเภอพนมไพร (จังหวัดรอยเอ็ด) ถิ่นอําเภอเมืองศรีสะเกษ และถิ่นอําเภอ     
ทาตูม (จังหวัดสุรินทรแ) 

3. กลุ่มญ้อ ไดแก ภาษาญอท่ีพูดในจังหวัดสกลนครและนครพนม 
    การที่บราวนแแบงภาษาลาวเปๅน 3 กลุมยอยนี้ บราวนแพิจารณาเกณฑแการเปลี่ยนเสียงสระ พยัญชนะ และ

วรรณยุกตแ โดยใชวิวัฒนาการของเสียงวรรณยุกตแพิจารณาเปๅนเกณฑแแรก กลาวคือ การแยกเสียงของวรรณยุกตแดั้งเดิมชอง A 
แบงภาษาลาวเปๅนกลุมหลวงพระบาง (A1-234) และกลุมเวียงจันทนแ (A1-23-4) สวนกลุมญอน้ันบราวนแจัดใหอยูอีกกลุมหนึ่ง 
เนื่องจากภาษากลุมยอยของลาวในปใจจุบัน ไดแก ญอ (สกลนคร) และภาษาโคราชมีลักษณะการแยกเสียงวรรณยุกตแดั้งเดิม
ชอง B C DL (B4 = C123 = DL4) เหมือนกัน 

 จากงานวิจัยของบราวนแจะสังเกตวาภาษาลาวทุกถิ่นมีการแยกเสียงวรรณยุกตแชอง C และ ชอง DL รูปแบบ
เดียวกันคือ C1-234 และ DL123-4 และมีการรวมเสียงวรรณยุกตแชอง C กับชอง DL แบบ C1 = DL123 และ       C234 
= DL4 ซึ่งลักษณะดังกลาวบราวนแจัดใหเปๅนลักษณะเดนของภาษากลุมลาว 

 งานวิจัยของลี (Li, 1977) ไดศึกษาการแบงกลุมยอยในภาษากลุมลาว โดยพิจารณาจากการกลายเสียงของ
พยัญชนะตนที่มีผลตอวิวัฒนาการของเสียงวรรณยุกตแในภาษาตระกูลไท ฟใง กวย ลี อาศัยขอมูลภาษากลุมลาวและไทยอีสาน
จากงานที่มีผูศึกษาไว ไดแก Roffe and Roffe, 1956 ; Haas, 1958 ; Egerod, 1961 ; Brown, 1965 และ Simmonds, 
1965 เกณฑแที่ฟใง กวย ลี ใชแบงกลุมยอยของภาษาลาวและไทยอีสานคือวิวัฒนาการการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกตแ
ดั้งเดิม ชอง A B และ C ดังนี ้

 ภาษาลาวและภาษาไทยถ่ินอีสานสามารถแบงเปๅน 2 กลุมใหญๆ คือ  
กลุ่มที่ 1 ภาษาลาวถิ่นเชียงขวาง (สปป.ลาว) และรอยเอ็ด กลุมนี้แบงไดเปๅน 3 กลุมยอย คือ 

กลุมยอยที่ 1.1 ไดแก ภาษาลาวเวียงจันทนแ ทุรคม สะหวันนะเขต ปากเซ โขง แกนทาว กําแพงนคร 
เวียงจันทนแ อุดร อุบล นครพนม ขอนแกน บัวใหญ ชัยภูมิ หนองคาย ภาษากลุมนี้วิวัฒนาการเปๅนภาษาลาวกลุมยอย ไดแก 
ภาษาลาวถ่ินแกนทาว ดานซาย หลวงพระบาง เลย 

กลุมยอยที่ 1.2 ไดแก ภาษาญอและภาษาลาว ซึ่งมีวิวัฒนาการเปๅนภาษาลาวกลุมโคราช  
  กลุมยอยที่ 1.3 ไดแก ภาษาลาวถิ่นคอนสวรรคแ ภาษาลาวกลุมนี้มีวิวัฒนาการเปๅนภาษาลาวกลุมยอย 
ไดแก ภาษาลาวถิ่นเวียงจันทนแ หลมสัก 
 กลุ่มที่ 2 ภาษาลาวถ่ินพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 
  จากการแบงกลุมดังกลาวฟใง กวย ลี ใชเกณฑแวิวัฒนาการของเสียงวรรณยุกตแโดยพิจารณาจากการแยก
เสียงวรรณยุกตแดั้งเดิมชอง A B และ C ในภาพรวม ลีแบงภาษาลาวและไทยถิ่นอีสานเปๅน 2 กลุมใหญๆ ซึ่งมี 7 หนวยเสียง
วรรณยุกตแเหมือนกัน แตตางที่ลักษณะวิวัฒนาการของวรรณยุกตแดั้งเดิมชอง B กลาวคือ ชอง B1234 คือ  กลุมที่ 1 และชอง 
B1-23-4 และ B1 = B4 คือกลุมที่ 2 ซึ่งฟใง กวย ลี กลาววาเปๅนลักษณะเดนของภาษาลาวถ่ินนี้ 
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 จากเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการแบงกลุมยอยภาษาลาว ผลงานของบราวนแ (Brown, 1965) และ ฟใง กวย ลี (Li, 
1977) อาจกลาวไดวาเกณฑแดานเสียงวรรณยุกตแนาจะเปๅนเกณฑแที่เหมาะสมในการแบงกลุมยอยภาษาลาว เพราะวรรณยุกตแ
เปๅนลักษณะทางเสียงที่สําคัญของภาษาตระกูลไท ดังนั้นผูวิจัยจึงนําแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแ
เปๅนเกณฑแในการจัดกลุมภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ไดแก กรอบแนวคิดที่ใชวิจัยเรื่องการจัดกลุมภาษาโดยใชเสยีงวรรณยุกตแและ
ผลงานดานกลุมชาติพันธุแในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. เตรียมเคร่ืองมือ ทดสอบเสียงวรรณยุกตแภาษาลาวกลุมตางๆในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยใชแบบทดสอบเสียง
วรรณยุกตแภาษาตระกูลไทของวิลเลียม เจ. เก็ดนียแ (Gedney, 1972) ดังปรากฏในบทความเรื่อง “A Checklist for 

determining tones in Tai dialects” และเตรียมโปรแกรม Praat เพือ่วิเคราะหแเสียงวรรณยุกตแ 
 3. คัดเลือกพื้นที่วิจัย จากการสํารวจภาคสนามพบวาชนกลุมที่พูดภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีมีหลาย   อําเภอ
 ไดแก ชุมชนภาษาลาวครั่งท่ีอําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอหนองหญาไซ อําเภอดานชาง อําเภออูทอง อําเภอสองพี่นอง 
ชุมชนภาษาลาวเวียงที่อําเภออูทอง อําเภอเมือง อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอดอนเจดียแ อําเภอบางปลามา ชุมชนภาษา
ลาวปุาขี ชุมชนภาษาลาวพุบอง ชุมชนภาษาลาวกกตาดที่อําเภอดานชาง ชุมชนภาษาลาวซีที่อําเภอเดิมบางนางบวช ชุมชน
ภาษาลาวโบที่อําเภอเมืองสุพรรณบุรี ผูวิจัยมีเกณฑแคัดเลือกพื้นที่วิจัยคือเปๅนชุมชนภาษาลาวที่คอนขางเขม คือมีประชาชน
กลุมชาติพันธุแนั้นใชภาษาดังกลาวทุกระดับอายุ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยเรื่อง “แผนที่ภาษาศาสตรแจังหวัด
สุพรรณบุรี” (2557) ไดพื้นท่ีวิจัยดังนี้ 
 3.1 ชุมชนภาษาลาวครั่ง หมูที่ 4 ตําบลหนองกระทุม อําเภอเดิมบางนางบวช 
 3.2 ชุมชนภาษาลาวเวียง หมูที่ 10 ตําบลบานโขง อําเภออูทอง 
 3.3 ชุมชนภาษาลาวปุาขี หมูที่ 7  ตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง 
 3.4 ชุมชนภาษาลาวพุบอง หมูที่ 5 ตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง 
 3.5 ชุมชนภาษาลาวกกตาด หมูที่ 9 ตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง 
 3.6 ชุมชนภาษาลาวซี หมูที่ 5 ตําบลปุาสะแก อําเภอเดิมบางนางบวช 
 3.7 ชุมชนภาษาลาวโบ หมูที่ 3  ตําบลบานโพธ์ิ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 

 4. คัดเลือกผู้บอกภาษา ผูวิจัยไดคัดเลือกผูบอกภาษาลาวทั้ง 7 กลุม โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ผูบอกภาษาตองมีอายุ 
65 ปี ข้ึนไป เพศหญิง มีอาชีพรับจางหรืออยูกับบานไมเคยยายภูมิลําเนา ใชภาษาลาวกลุมนั้น ๆ ในชีวิตประจําวันและเปๅน
ภาษาแม มีอวัยวะที่ใชออกเสียงสมบูรณแ เสียงชัดเจน มีการศึกษาไมเกินภาคบังคับ หากมีคูสมรสตองใชภาษาลาวกลุมนั้น
สื่อสารกันดวย ผูวิจัยไดคัดเลือกผูบอกภาษากลุมละ 1 คน เพื่อปูองกันการแปรเสียงวรรณยุกตแซึ่งมีปใจจัยเรื่องเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รวมผูบอกภาษาท้ังสิ้น 7 คน 
 5. เก็บข้อมูลสนามจากผูบอกภาษาในพ้ืนท่ีที่คัดเลือก โดยใชแบบทดสอบเสียงวรรณยุกตแของวิลเลียม เจ. เก็ดนียแ 
ผูวิจัยใชแผนภาพของจริง ตลอดจนคําถาม เพ่ือใหผูบอกภาษาออกเสียงวรรณยุกตแในคําท่ีตองการ บันทึกเสียง  คําละ 3 ครั้ง 
ดวยเครื่องบันทึกเสียง ระหวางเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2555 

                                                           


 ดูรายละเอียดแบบทดสอบเสียงวรรณยุกตแทายบทความนี้ 


 ผูวิจัยไมไดเลือกวิจัยภาษาโซง ลาวโซง ไทยทรงดําหรือไทดํา และภาษาพวน ไทพวน หรือลาวพวน เพราะในทางภาษาศาสตรแภาษาดังกลาวอยูในก ลุม

ไมใชภาษาลาว (non-Lao) เพราะเสียงวรรณยุกตแชอง B = DL ตามการแบงของแชมเบอรแแลน (Chamberlain, 1975 : 49-66) 
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 6. วิเคราะห์และเรียบเรียบข้อมูล ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลดวยการฟใงประกอบกับการใชโปรแกรม Praat วิเคราะหแ
และตีความระดับเสียงวรรณยุกตแ พิจารณาการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแทั้ง 7 กลุมภาษา จากนั้นจึงสรุปและจัดกลุมภาษา
ลาวในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ผลการวิจัย 
 1. ชุมชนภาษาลาวคร่ัง ชาวลาวในภาคกลางลวนอพยพเขามาในประเทศไทยดวยเหตุผลของสงคราม ลาวครั่ง
เปๅนช่ือของภาษาและกลุมผูมีเช้ือสายลาวกลุมหนึ่งซึ่งอาศัยในภาคกลางของประเทศไทย ความหมายคําวา “ครั่ง” ยังไม
ทราบแนชัด สิริวัฒนแ คําวันสา (อางในเอมอร เชาวนแสวน, 2537 : 27) สันนิษฐานวามาจากคําวา ภูฆัง ซึ่งเปๅนช่ือภูเขาที่มี
ลักษณะคลายระฆัง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) อันเปๅนถิ่นเดิมของลาวครั่ง วัลลียา วัชราภรณแ (2543 : 13) ไดสอบถามชาวลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีบอกวา
บรรพบุรุษของพวกเขาเมื่ออยูประเทศลาวเคยมีอาชีพเลี้ยงครั่ง ครั่งนั้นใชประโยชนแหลายประการเปๅนของสําคัญในชุมชนคือ
ใชประกอบดามมีดใหแนนหรือใชยอมผาไหมใหเปๅนสีแดงเพราะในอดีตคนลาวครั่งจะทอผาฝูายและผาไหม ทําหมอนขิด ทํา
ผาซิ่นลวดลายตางๆ เชน ลายชาง ลายมา สวนลาวครั่งในจังหวัดใกลเคียง เชน อุทัยธานีนิยมทอผาซิ่นที่มีสีแดงคอนขางคล้ํา
ซึ่งสีแดงท่ีไดนั้นมาจากการยอมขี้ครั่ง 
 สําเนียงการพูดของชาวลาวครั่งคลายสําเนียงของคนหลวงพระบาง ไซยบุรีและบอแกว สปป.ลาว รวมทั้งคน
บางกลุมในจังหวัดเชียงรายแถบอําเภอเชียงของ อําเภอเทิงและอําเภอในจังหวัดนานซึ่งมีเขตติดตอกับไซยบุรีและบอแกว 
นอกจากน้ันยังคลายกับสําเนียงของชาวอีสานในจังหวัดเลยและเพชรบูรณแ เมื่อพิจารณาการแตกตัวของเสยีงวรรณยุกตแพบวา
มี 5 หนวยเสียง (ว.1-ว.5) มีการแตกตัวแบบ A1-234  B1234  C1-234  DL และ DS1234 ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
     A    B   C  DL  DS 

1 
 
2 
 

3 
 

4 
 

 
ว.1 

 
 

 
 

ว.3 

 
ว.4 

 
 

ว.4 

 
 

ว.1  
 

ว.2 

 
 

ว.5  
ว.5 

 
ว.3 

  
2. ชุมชนภาษาลาวเวียง ชาวลาวเวียงเขามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีพรอมๆกับชาว

ลาวครั่งหรือเมื่อประมาณ 200 ปีมาแลว และดําเนินเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรแตอนตน แตการอพยพลาวเวียงจากเมือง
เวียงจันทนแครั้งใหญอยูในชวงปี พ.ศ. 2369-2371 ตรงกับรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีการกวาดตอนชาวลาวเวียงเมืองเวียงจันทนแและ
เมืองใกลเคียงมาไวในหัวเมืองช้ันในเปๅนจํานวนมาก 
     แมการอพยพชาวลาวเวียงจากประเทศลาวจะผานมานับรอยปี คนไทยเช้ือสายลาวเวียงในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปใจจุบันก็ยังตระหนักวาตนมีเช้ือสายลาวเวียงจันทนแมักเรียกตนเองและพวกพองวา “ลาว” และปฏิเสธวาไมใชคนไทยมาจาก
ภาคอีสาน พวกเขายังคงรักษาประเพณีบางอยางที่เปๅนเอกลักษณแของกลุมตน ไดแก บุญขาวประดับดินหรือสารทลาวเดือน
สิบ งานบุญขาวจี่เดือนสามและงานบุญพระเวสเดือนสิบเอ็ด 
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 เมื่อพิจารณาการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแภาษาลาวเวียงพบวามี 6 หนวยเสียง (ว.1-ว.6) มีการแตกตัวแบบ A1-
23-4  B1234  C1-234  DL และ DS123-4 ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
    A    B   C  DL  DS 

1 
 
2 
 

3 
 

4 
 

 
ว.1 

 
 

 
ว.4 

 
ว.5 

 
 
 

ว.5 
 

 
 
 

ว.1 
 

 
ว.2 

 
 
 
 
 

ว.6 
 

ว.3 
 

ว.6 
 

ว.4 

 
3. ชุมชนลาวป่าขี คําวา “ปุาขี” คือ ช่ือหมูบาน เปๅนช่ือที่ผูอื่นเรียกชุมชนภาษาลาวหมู 7 บานปุาขี ตําบล หวย

ขมิ้น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูบอกภาษาและผูอาศัยในชุมชนนี้ทราบเพียงวาตนเองพูดภาษาลาวและมีบรรพบุรุษ
อพยพจากประเทศลาวแตไมทราบวามาจากเมืองใด มีภาษาใกลเคียงกับลาวกลุมใด ผูวิจัยจึงได ใชรูปแบบการแตกตัวของ
เสียงวรรณยุกตแเพื่อเปๅนเกณฑแการจัดกลุมพบวา ภาษาลาวปุาขีมี 5 หนวยเสียงวรรณยุกตแ มีการแตกตัวแบบ A1-234 B1234  
C1-234  DL และ DS123-4 ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

    A    B   C  DL  DS 

1 
 
2 
 

3 
 

4 
 

 
ว.1 

 
 

 
 

ว.3 

 
ว.4 

 
 

ว.4 
 

 
 

ว.1 
 

 
 

ว.2 
 
 

 
 

ว.5 

 
ว.5 

 
ว.3 

 
 4. ชุมชนภาษาลาวพุบ่อง คําวา “พุบอง” คือ ช่ือหมูบาน เปๅนช่ือที่ผูอื่นเรียกชุมชนภาษาลาวหมู 5 บานพุบอง 
ตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูบอกภาษาและผูอาศัยในชุมชนนี้ทราบเพียงวาตนเองพูดภาษาลาวและมี
บรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศลาว แตไมทราบวามาจากเมืองใด มีภาษาใกลเคียงกับลาวกลุมใด ผูวิจัยจึงใชรูปแบบการ
แตกตัวของเสียงวรรณยุกตแเปๅนเกณฑแการจัดกลุม พบวาภาษาลาวพุบองมี 5 หนวยเสียงวรรณยุกตแ มีการ แตกตัวรูปแบบ 
A1-234  B1234  C1-234  DL และ DS123-4 ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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   A    B   C  DL  DS 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

 
ว.1 

 
 
 
 

ว.3 

 
ว.4 

 
 

ว.4 
 

 
 

ว.1 
 

 
 

ว.2 
 
 

 
 

ว.5 

ว.5 ว.3 

 

5. ชุมชนภาษาลาวกกตาด คําวา “กกตาด” คือ ช่ือหมูบานเปๅนช่ือที่ผูอื่นเรียกชุมชนภาษาลาวหมู 9 บาน   กก
ตาด ตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูบอกภาษาและคนในชุมชนเรียกตนเองวา ลาว ทราบเพียงวาบรรพ
บุรุษอพยพมาจากประเทศลาวไมทราบวามาจากเมืองใด เมื่อพิจารณารูปแบบการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแพบวา ภาษา
ลาวกกตาดมี 5 หนวยเสียงวรรณยุกตแ มีการแตกตัวของวรรณยุกตแแบบ A1-234  B1234  C1-234  DL และ DS123-4 ดัง
แผนภูมิตอไปนี ้

   A    B   C  DL  DS 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

 
ว.1 

 
 
 
 

ว.3 

 
ว.4 

 
 

ว.4 
 

 
 

ว.1 
 

 
 

ว.2 
 
 

 
 

ว.5 

ว.5 
 

ว.3 

 

 6. ชุมชนภาษาลาวซี คําวา “ซี” ไมทราบแนชัดวาคืออะไร เปๅนช่ือที่ผูอื่นเรียกชุมชนภาษาลาวหมู 5 บานทุง
กานเหลือง ตําบลปุาสะแก อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี คนในชุมชนเรียกตนเองวา ลาว ทราบเพียงวาบรรพ
บุรุษอพยพมาจากประเทศลาวไมทราบวามาจากเมืองใด เมื่อพิจารณารูปแบบการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแพบวา ภาษา
ลาวซีมี 5 หนวยเสียงวรรณยุกตแ มีการแตกตัวของวรรณยุกตแแบบ A1-234  B1234  C1-234  DL และ DS123-4 ดังแผนภูมิ
ตอไปนี ้

   A    B   C  DL  DS 
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2 
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4 
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7. ชุมชนภาษาลาวโบ้ คําวา “โบ~บอ~บอ” เปๅนคําลงทายประโยคคําถามที่ชนกลุมนี้ชอบใช เชน    ไปใดเมาโบ 
กินขาวแลวบอ การที่มีผูเรียกชนกลุมลาวตามคําลงทายประโยคที่พวกเขาชอบใชพบในชนหลายกลุมเชนกัน เชน การศึกษา
ของพิณรัตนแ อัครวัฒนากุล (2549 : 149-151) พบวามีผูเรียกกลุมชนที่อาศัยอยูที่บานสาวแล ตําบล    โพธิ์ตาก กิ่งอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายวา “ลาวแนว” เพราะมักใชคําวา “แนว” เปๅนคําลงทาย เชน “ไปไฮมาแนว” หรือ “เปๅนคนเมือง
เลยแนว” หรือ คนลาวดานที่บาน ตําบลปรังเผล จังหวัดกาญจนบุรีถูกเรียกวา “ลาวเก฿าะละ” เพราะมักใชลงทาย “เก฿าะ
ละ” เปๅนการถามและคนลาวดานเองก็ยอมรับช่ือนี้เชนเดียวกับภาษาลาวโบที่ผูวิจัยศึกษาพบวาเปๅนช่ือที่ผู อื่นเรียกและเปๅน
ช่ือที่ตนเองเรียกกลุมของตนเพื่อแสดงอัตลักษณแ ชุมชนภาษาลาวโบในจังหวัดสุพรรณบุรีมี 3 หมูบาน คือ หมู 2 บานโพธิ์
ตะวันตก และหมู 3 บานโพธิ์ตะวันออก ตําบลบานโพธิ์และหมู 1 บานดอนระกํา ตําบล   สวนแตง อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อพิจารณารูปแบบการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแพบวาภาษาลาวโบมี 6 หนวยเสียงวรรณยุกตแ มีการแตกตัว
ของวรรณยุกตแแบบ A1-23-4  B1234  C1-234  DL และ DS123-4 ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

   A    B   C  DL  DS 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

 
ว.1 

 
 
 
 

ว.4 

 
ว.5 

 
 

ว.5 
 

 
 

ว.1 
 

 
 

ว.2 
 

 
 

ว.6 

 
ว.3 

 
ว.6 

 
ว.4 

 
จากรูปแบบการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแและจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตแพบวาภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีมี

จํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตแและรูปแบบการแตกตัวที่สัมพันธแกัน กลาวคือภาษาลาวทุกชุมชนภาษามีการแตกตัวที่คง
ลักษณะเดนของภาษากลุมลาว ไดแก ชอง B1234 และชอง C1-234 นอกจากนั้นชอง C1 = DL123 และ C234 = DL4 
ตามแนวคิดของเจ. มารแวิน บราวนแ (Brown, 1965) และเปๅนภาษาลาวแทกลุมที่ 1 ตามแนวคิดของ     พิณรัตนแ อัครวัฒนา
กุล (2546) สิ่งที่นาสนใจคือจํานวนหนวยเสียงวรรณยกุตแที่มีไมเทากันและการแยกเสยีงวรรณยกุตแที่ตางกันในชอง A ซึ่งผูวิจัย
คาดวานาจะใชเปๅนเกณฑแจัดกลุมภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีได ดังนี้ 

 

 กลุ่มที่ 1 ภาษาลาวท่ีมี 5 หนวยเสียงวรรณยุกตแและชอง A1-234 ไดแก ภาษาลาวครั่ง ลาวปุาขี ลาวพุบอง ลาวกก
ตาดและลาวซี ลักษณะการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแใกลเคียงกับภาษาลาวกลุมหลวงพระบางตามการศึกษาของ บราวนแ 
(Brown, 965) และพิณรัตนแ อัครวัฒนากุล (2546) ซึ่งพิณรัตนแใชผูบอกภาษาลาวภาคเหนือสําเนียงหลวงพระบางที่อาศัยใน
ประเทศไทยคือตําบลศรีดอนไชย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 กลุ่มที่ 2 ภาษาลาวท่ีมี 6 หนวยเสียงวรรณยุกตแและชอง A1-23-4 ไดแก ภาษาลาวเวียงและภาษาลาวโบ ลักษณะ
การแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแใกลเคียงกับภาษาลาวกลุมเวียงจันทนแตามการศึกษาของบราวนแ (Brown, 1965) และพิณ
รัตนแ อัครวัฒนากุล (2546) ซึ่งพิณรัตนแใชผูบอกภาษาลาวภาคกลางสําเนียงเวียงจันทนแท่ีอาศัยในประเทศไทย คือ ตําบลตาล
เดี่ยว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
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การจัดกลุมภาษาลาวในจังหวัดสพุรรณบรุีสามารถแสดงแผนภูมไิดดังนี้ 
ภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบรุี (Lao) 

 
 
 
 
 
 

           5 หนวยเสียงวรรณยุกตแ (5 tones)    6 หนวยเสียงวรรณยุกตแ (6 tones) 
 
 

                           A1-234         A1-23-4 
  ภาษาลาวครั่ง      ภาษาลาวเวยีง 
  ภาษาลาวปุาขี      ภาษาลาวโบ 
  ภาษาลาวพุบอง 
  ภาษาลาวกกตาด 
  ภาษาลาวซ ี
 
สรุป 
 กลุมภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีที่นํามาศึกษามี 7 กลุมยอย ไดแก ภาษาลาวครั่ง ภาษาลาวเวียง ภาษาลาวปุาขี 
ภาษาลาวพุบอง ภาษาลาวกกตาด ภาษาลาวซีและภาษาลาวโบ ผูวิจัยไดเกณฑแเสียงวรรณยุกตแจัดกลุมภาษาลาวในจังหวัด
สุพรรณบุรี 2 ประการ คือ 1.จํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตแพบวามีระบบ 5 หนวยเสียงวรรณยุกตแและ 6 หนวยเสียง
วรรณยุกตแ 2.รูปแบบการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกตแพบวามีความตางเฉพาะชอง A คือ A1-234 และ A1-23-4 สวน
การแตกตัวชอง B C D จะเหมือนกันซึ่งยังคงแสดงลักษณะเดนของภาษากลุมลาวแท คือ B1234  C1-234 จํานวนหนวย
เสียงวรรณยุกตแกับรูปแบบการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตแจะสัมพันธแกันสามารถจัดกลุมภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีเปๅน 2 
กลุม คือ 1. กลุม 5 หนวยเสียงวรรณยุกตแ/ชอง A1-234 (5 tones and A1-234) ไดแก ภาษาลาวครั่ง ภาษาลาวปุาขี ภาษา
ลาวพุบอง ภาษาลาวกกตาด ภาษาลาวซี ซึ่งมีการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกตแคลายคลึงกับภาษาลาวหลวงพระบาง 2.
กลุม 6 หนวยเสียงวรรณยุกตแ/ชอง A1-23-4 (6 tones and A1-23-4) ไดแก ภาษาลาวเวียงและภาษาลาวโบ ซึ่งมีการแตก
ตัวของเสียงวรรณยุกตแคลายคลึงกับภาษาลาวเวียงจันทนแ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผูบอกภาษาลาวครั่ง ลาวเวียง ลาวปุาขี ลาวพุบอง ลาวกกตาด ลาวซีและลาวโบ ตลอดจน  ผู
ประสานงานในพ้ืนท่ีวิจัยที่ชวยเหลือทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี 
 

 
 
 
 

B1234  C1-234 
DL/DS123-4 
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ภาคผนวก 
รายการคาํในแบบทดสอบเสียงวรรณยุกตแในภาษาตระกลูไทของวิลเลียม เจ. เก็ดนียแ 
   A    B   C  DL  DS 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 

หู 
ขา 
หัว 

ไข 
ผา 
เขา 

ขาว 
เสื้อ 
ไข 

ขาด 
เหงือก 
หาบ 

หมัด 
สุก 
ผัก 

ปี 
ตา 
กิน 

ปุา 
ไก 
แก 

ปูา 
กลา 
ตม 

ปอด 
ปีก 
ตอก 

กบ 
ตับ 
เจ็บ 

บิน 
แดง 
ดาว 

บา 
บาว 
ดา 

บา 
บาน 
อา 

แดด 
อาบ 
ดอก 

เบ็ด 
ดิบ 
อก 

มือ 
ควาย 
นา 

พี ่
พอ 
ไร 

นา 
นอง 
มา 

มีด 
ลูก 

เลือด 

นก 
มัด 
ลัก 

 
 ชอง A คือคําเปๅนท่ีไมใชรูปวรรณยุกตแ  ชอง B คือคําเปๅนท่ีใชรูปวรรณยุกตแเอก 
 ชอง C คือคําเปๅนท่ีใชรูปวรรณยุกตแโท ชอง DL คือคําตายสระเสียงยาวหรือสระประสม 
 ชอง DS คือคําตายสระเสียงสั้น 
 แถวที่ 1 คือพยัญชนะตนดั้งเดิมของคําที่เปๅนเสียงกัก ไมกอง มีลม และเสียงเสียดแทรก เสียงเหลานี้อาจแทนดวย
อักษรสูงหรือ ห นํา 
 แถวที่ 2 คือพยัญชนะตนดั้งเดิมของคําที่เปๅนเสียงกัก ไมกอง ไมมีลม เสียงเหลานี้อาจแทนดวยอักษรกลางชุดที่ 1 
<ป ต ก จ> 
 แถวที่ 3 คือพยัญชนะตนดั้งเดิมของคําที่เปๅนเสียงคอหอยกักหรือคอหอยกักรวม เสียงเหลานี้อาจแทนดวยอักษร
กลางชุดที่ 2 <อ บ ด> 
 แถวที่ 4 คือพยัญชนะตนดั้งเดิมของคําที่เปๅนเสียงกอง เสียงเหลานี้อาจแทนดวยอักษรต่ํา 
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การยมืค าแผลงภาษาเขมรท่ีปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น 

Borrowed Khmer Derivatives in the Literatures of the Early Ayutthaya Era 

สุวีณา ไชยพัฒน์ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาลักษณะการยืมคําแผลงภาษาเขมรและลักษณะการใชคําแผลงภาษาเขมรกับการ
สรางสรรคแวรรณศิลปที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากวรรณคดีอยุธยาตอนตน จํานวน 
8 เรื่อง ไดแก ลิลิตโองการแชงน้ํา ยวนพายโคลงดั้น มหาชาติคําหลวง ทวาทศมาสโคลงดั้น กําสรวลโคลงดั้น ลิลิตพระลอ 
สมุทรโฆษคําฉันทแ  และอนิรุทธคําฉันทแ 

 ผลการศึกษาพบวาลักษณะการยืมคําแผลงในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏ 3 ลักษณะ ไดแก การปรากฏทั้ง
การยืมคําเดิมและการยืมคําแผลง การปรากฏเฉพาะการยืมคําแผลงแตไมปรากฏการยืมคําเดิม และการปรากฏเฉพาะการ
ยืมคําเดิมแตไมปรากฏการยืมคําแผลง และผลการศึกษาลักษณะการใชคําแผลงภาษาเขมรกับการสรางสรรคแวรรณศิลปใน
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏ 2 ลักษณะ ไดแก การสรางสรรคแวรรณศิลปจากการใชคําแผลงเพื่อการเลนเสียงสัมผัสใน
ฉันทลักษณแ และการสรางสรรคแวรรณศิลปจากการใชคําแผลงเพื่อการเลนคําในฉันทลักษณแ  

การศึกษาครั้งนี้เพื่อใชประโยชนแในการอานวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนไดอยางเขาใจ และไดรับอรรถรสของ
วรรณคดีตามที่กวีตองการ นอกจากน้ีการใชคําแผลงถือเปๅนการสรางความงามทางวรรณศิลปและสะทอนความเปๅนปราชญแ
ทางภาษาของกวีดวย 

ค าส าคัญ: ค าแผลง ค าเดิม วรรณคดีสมัยอยุธยา 
 

Abstract 

This research aims to study the manifestations and uses of borrowed derivatives in the 
literatures of the early Ayutthaya era. Data were collected from 8 early Ayutthaya era’s literatures: Lilit 
Ong-KanChaeng Nam, Yuan-Pay Khlongdun, MahachatKhamluang, ThawathotsamatKhongdun, 
KamsuanKhlongdun, LilitPra Law, SamutacotKhamchan and A-nirutKhamchan. 

 The results indicate that there are 3 ways in which borrowed derivatives are manifested in the 
literatures of the early Ayutthaya era. These are: 1) the presence of both the original borrowed terms 
and borrowed derivatives, 2) the presence of only the borrowed derivatives but not the original 
borrowed terms and 3) the presence of the original borrowed terms but not the borrowed derivatives. 
The investigation into the use of Khmer derivatives for literary creativity in the literatures of early 
Ayutthaya era shows 2 key patterns. Firstly, the derivatives are used for rhyme patterns in the 
versification. Secondly, the derivatives are used for punning in the versification.  
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 This practical application of this study is that it can be used to enhance the understanding of 
the literatures of the early Ayutthaya era as well as the appreciation of the literary effect that the poet 
intended to create. Further, the derivatives are literary beauty and reflect the linguistic ingenuity of the 
poet. 

Keywords: derivative, original term, the literatures of the early Ayutthaya era 

บทน า 

 ภาษาเขมรมีอิทธิพลตอวรรณคดีไทยมาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยอยุธยาตอนตนมีการใชคําภาษาเขมรใน
วรรณคดีไทยจํานวนมาก กลาวคือ ปรากฏคําเขมรที่ไทยนํามาใชเปๅนคําราชาศัพทแ คําเขมรที่ใชในวรรณคดี และคําเขมรที่ใช
ในชีวิตประจําวัน สะทอนใหเห็นวาภาษาเขมรมีอิทธิพลตอคนไทยสมัยอยุธยาตอนตน คนไทยในสมัยนี้รูจักคําและเขาใจ
ความหมายภาษาเขมรเปๅนอยางดี จึงทําใหกวีนําคําเขมรมาแตงวรรณคดี เพื่อใหสามารถเขาใจความหมายของคําอันนําไปสู
การเขาใจความหมายของเนื้อหาท่ีกวีตองการสื่อสาร และมีผลนําไปสูการเขาถึงรสวรรณคดีและรสวรรณศิลปได 

 ภาษาเขมรมีลักษณะเดนที่สําคัญประการหนึ่ง คือ มีวิธีการสรางคําดวยวิธีการแผลงคํา โดยการ เติมหนวยคําเติม
หนา (prefix) และการเติมหนวยคําเติมกลาง (infix) ในหนวยคํามูลฐาน ทําใหหนวยคํามูลฐานซึ่งเปๅนคําพยางคแเดียว
กลายเปๅนคําสองพยางคแ เชน เกิด แผลงเปๅน บงฺเกิด ดวยการเติมหนวยคําเติมหนา “บงฺ”, รํา แผลงเปๅน รบํา ดวยการเติม
หนวยคําเติมกลาง “บ” เปๅนตน การแผลงคํามีความสําคัญตอภาษาไทยเปๅนอยางยิ่ง เพราะชวยเพิ่มคําศัพทแในภาษาไทยให
มากขึ้น และหลากหลายยิ่งข้ึน นอกจากน้ีคําแผลงยังมีความสําคัญตอการแตงคําประพันธแโดยเฉพาะคําประพันธแประเภทรอย
กรอง กวีไดเลือกใชคําแผลงเพื่อความไพเราะของบทประพันธแและความเหมาะสมของฉันทลักษณแ 

 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลคํายืมภาษาเขมรที่เปๅนคําเดิมและคําแผลงในวรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนตนจํานวน 8 เรื่อง ไดแก ลิลิตโองการแชงน้ํา ยวนพายโคลงดั้น มหาชาติคําหลวง ทวาทศมาสโคลงดั้น กําสรวลโคลงดั้น 
ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษคําฉันทแ และอนิรุทธคําฉันทแ ผูศึกษายึดตามแนวความคิดของชลดา เรืองรักษแลิขิตที่ไดแบงชวงสมัย
ของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนที่แตงขึ้นตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จนกระทั่งถึงสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 โดยวรรณคดีทั้งหมดนี้มีลักษณะรวมกันที่ทําใหสามารถจัดรวมกลุมดวยกันไดอยางมีเหตุผล กลาวคือ เปๅน
วรรณคดีที่เกาะเกี่ยวกันดวยจารีตนิยมทางวรรณคดีอันเปๅนการสะทอนคานิยมแหงยุคสมัยได 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาลักษณะการยืมคาํแผลงที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะการใชคําแผลงในการสรางสรรคแวรรณศลิปในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปๅนการวิจัยเอกสาร (documentary research) และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนา
วิเคราะหแ (descriptive analysis) โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 1. สํารวจขอมูลจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธแ งานวิจัย และเอกสารตางๆ เพื่อเปๅนแนวทางในการศึกษา 

 2. ข้ันรวบรวมขอมูลและวิเคราะหแขอมูล 
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                2.1 รวบรวมคําเดิมและคําแผลงจากวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนทั้ง 8 เรื่อง ไดแก ลิลิตโองการแชงน้ํา ยวน
พายโคลงดั้น มหาชาติคําหลวง ทวาทศมาสโคลงดั้น กําสรวลโคลงดั้น ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษคําฉันทแ และอนิรุทธคําฉันทแ 

 2.2 จัดประเภทตามลักษณะของการยืมคําแผลง 

2.2.1 ลักษณะคําแผลงที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน 

 2.2.1.1   การปรากฏทั้งการยืมคําเดิมและการยืมคําแผลง 
                                               การปรากฏเฉพาะการยืมคําแผลงแตไมปรากฏการยืมคําเดิม 

2.2.1.2 การปรากฏเฉพาะการยืมคําเดิมแตไมปรากฏการยืมคําแผลง 
 2.2.2 ลักษณะการใชคําแผลงในการสรางสรรคแวรรณศิลปในวรรณคดี สมัยอยุธยาตอนตน  

2.2.2.1 การสรางสรรคแวรรณศิลปจากการใชคําแผลงเพื่อการเลนเสียงสัมผัสในฉันทลักษณแ 
2.2.2.2  การสรางสรรคแวรรณศิลปจากการใชคําแผลงเพื่อการเลนคําในฉันทลักษณแ 

3. เรียบเรยีงขอมูลและสรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัย 

1. ลักษณะการยืมค าแผลงที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น 

 ภาษาไทยเปๅนภาษาที่ไมมีระบบการแผลงคํา แตมีการยืมคําจากภาษาเขมรซึ่งมีระบบการแผลงคําเขามาใช ซึ่ง
ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนเปๅนจํานวนมาก คําเขมรที่ยืมมาใชมีทั้งคําเดิมและคําแผลง โดยมีการปรากฏของคําเดิม
และคําแผลง 3 ลักษณะ ไดแก การปรากฏทั้งการยืมคําเดิมและการยืมคําแผลง การปรากฏเฉพาะการยืมคําแผลงแตไมปรากฏ
การยืมคําเดิม และการปรากฏเฉพาะการยืมคําเดิมแตไมปรากฏการยืมคําแผลง ดังนี้  

 1.1) การปรากฏทั้งการยืมค าเดมิและการยืมค าแผลง  
  วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นมีการยืมค าเขมรที่เป็นค าเดิมและค าเขมรที่เป็นค าแผลง  โดยทั้งค าเดิมและ
ค าแผลงปรากฏอยู่ในวรรณคดีสมยัอยุธยาตอนต้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน 8 เรื่องที่ศึกษา อาจปรากฏในเรือ่งเดียวกันหรือต่าง
เรื่องกันก็ได้ เช่น  

โตรด,ตระโมจ 

๏ ยมราชเกีย้ว ตาตาว ชวยด ู

  ตาตาวข่ีทุณพ ี  ตัวโตรด 

  ตัวโตรดลมฝนฉาว ทั่วฟูา  ชวยดู 

  ทั่วฟูาฟูาจรโลด  ลิ่วขวานฯ 

                                                                                (ลิลิตโองการแชงน้ํา: 8) 

๏...ก็จะใหไทธอยูลิงโลจ  ตรอมตรโมจพระองคแ ในไพรพงพนเวศนั้น  

                       (มหาชาติคําหลวง, กัณฑแสักรบรรพ: 213) 
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 โตรด มาจากภาษาเขมรวา โตฺรส (ត្រោស) มีความหมายวา “เปลี่ยว” ไทยใชคําวา โตรด ในความหมายวา “โดด
เดี่ยว” แผลงเปๅน ตระโมจ มาจากภาษาเขมรวา ตฺรโมจ (ររត្ោច) มีความหมายวา “วาเหวอยูแตผูเดียว เชน ตฺรโมจมฺนาก
เอง หมายถึง วาเหวแตผูเดียว เนาตฺรโมจ หมายถึง อยูวาเหวผูเดียว” ไทยใชคําวา ตระโมจ ในความหมายวา  “วาเหว, 
เปลี่ยวใจ, โดดเดี่ยว” 

สึง,ส านึง 

๏...หัศดีลึงคนสึงตางตัว  เตนตอบมิกลัว  จําทับจําแทงไปมา 

                                                                (มหาชาติคําหลวง, กัณฑแมหาพน: 149) 

๏  สระนี้พี่พูนรําพึง  เคยนิตยแส านึง 

    สํานักนิจําเนียรกาล 

                                     (สมุทรโฆษคําฉันทแ: 244) 

สึง มาจากภาษาเขมรวา สิง (សិង) มีความหมายวา “นอน (ใชเฉพาะสําหรับพระสงฆแ)” ไทยใชคําวา สึงใน
ความหมายวา “สิง, อยู, ประจํา” แผลงเปๅน ส านึง มาจากภาษาเขมรวา สํณิง (សំណិង)   มีความหมายวา “ที่สําหรับนอน 
(ใชเฉพาะสําหรับพระสงฆแ)  เชน แคฺรสํณิง หมายถึง แครสําหรับพระนอน” ไทยใชคําวา สํานึง ในความหมายวา “อยู” 

อด,อ านด 

๏...อนนดับนนน  อันวาพระโพธิสัตวแ  ก็มีพระราชโองการ    สาร
วาแกอมาตยราชโยธา  จงสูอ านดอดกูนอยหนึ่งเทอญ 

                             (มหาชาติคําหลวง, กัณฑแนครกณัฑแ: 266) 

อด มาจากภาษาเขมรวา อต (អរ់)  มีความหมายวา “อด, อดกลั้น, ทน, ไมมี, งด, ละเวน” ไทยใชคําวา อด ใน
ความหมายวา “กลั้น, งดเวน, ทน” แผลงเปๅน อ านด มาจากภาษาเขมรวา อํณต (អំណរ់) ความหมายวา “ความอดทน, 
การรอด, หรืออดอยาก เชน มานอํณต หมายถึง มีความอดทน สฺรุกอํณต หมายถึง บานเมืองอดอยาก” ไทยใชคําวา อํานด 
ในความหมายวา “กลั้น, งดเวน, ไมได, ไมไดสมหวัง” 

1.2) การปรากฏเฉพาะการยืมค าแผลงแต่ไม่ปรากฏการยืมค าเดิม 

  ในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏเฉพาะการยืมคําแผลงเทานั้น แตไมปรากฏการยืมคําเดิม
ของคําแผลงนั้น เชน 

   กังวล 

 ๏... ปูุหมอเฒาเจาหมอหลวง บําบวงบอกทุกประการ วานธชวย
กังวล หมอกลาวกลยายมด 

                                                      (ลิลิตพระลอ: 395) 
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กังวล มาจากภาษาเขมรวา กงฺวล (កងវល់) มีความหมายวา “ความกังวล, หวงใย, จลาจลวุนวาย” ไทยใชใน

ความหมายวา “หวงใย, มีใจพะวงอยู” มาจากคําเดิมวา ขฺวล่ (ខ្វល់) มีความหมายวา “ยุง, กังวล, วุน” ไมปรากฏการใช

คําเดิมของภาษาเขมรคํานี้ในภาษาไทย 

  ช างือ 

๏  จากมาใหสงงโกฏ ิ เกาะรยน  

    รยมร่าํทววเกาะขอม  ชวยอาง 

    จากมามืดตาวยน   วองวอง 

    วองวองโหยไหชาง   ช่ างือ ฯ 

                                                                                                                   (กําสรวลโคลงดั้น: 517) 

ช างือ มาจากภาษาเขมรวา ชํงื (ជំងឺ) มีความหมายวา การเจ็บปุวยหรือโรค ช างือ มาจากคําเดิมวา ฌื (ឈឺ) 

มีความหมายวา “เจ็บ, เจ็บไข” ภาษาไทยนอกจากใชความหมายของคํานี้ตามคาํที่ยังไมไดแผลงหรอืคําเดิมวา “ปุวย, เปๅนไข 
เปๅนโรคแลวยังหมายถึง คิดเปๅนทุกขแ และวิตกกังวลดวย”  ไมปรากฏการใชคําเดิมของภาษาเขมรคํานี้ในภาษาไทย 

ส าอาง 

    ๏  แลวไซปีกไซหาง  โฉมส าอางสําอาจ  ทาวธผาดเห็นเปๅนตระการ 

                                           (ลิลิตพระลอ: 440) 

ส าอาง มาจากภาษาเขมรวา สํอาง (សំអាង ) มีความหมายวา “เครื่องทําใหสวย” ไทยใชคําวา สําอาง ใน

ความหมายวา “เครื่องแปูงเครื่องหอม เรียกวา เครื่องสําอาง” ส าอาง มาจากคําเดิมวา สฺอาง (ស្អា ង) มีความหมายวา 

“แตงเครื่องใหสวย, ตกแตงดวยเครื่องประดับ” ไมปรากฏการใชคําเดิมในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน แตปรากฏการใชใน
ภาษาไทยปใจจุบัน มีความหมายวา “งามสะอาดหมดจด”  

  1.3) การปรากฏเฉพาะการยืมค าเดิมไม่ปรากฏการยืมค าแผลง  

                               วรรณคดสีมัยอยุธยาตอนต้นปรากฏเฉพาะการยืมค าเดิมเท่านั้น แตไ่ม่ปรากฏการยืมค าแผลงของค าเดิม
นั้น ได้แก ่

      ขึง 

๏...ดวยขึงแขง  แกพระราชฤๅษี  คืนคดี  ดงงนี้ 

                                                                   (มหาชาติคําหลวง, กัณฑแกุมาร: 167) 

 ขึง มาจากภาษาเขมรวา ขึง (ខឹ្ង) มีความหมายวา “โกรธ, เคือง เชน ขึงนึงเก มีความหมายวา โกรธกับเขา” ไทย

ใชคําวา ขึง ในความหมายวา “โกรธ เชนกัน เชน โกรธขึ้ง” คําวา ขึง แผลงเปๅน ก หึง (កំហឹង) มีความหมายวา “ความโกรธ

, ความฉุนเฉียว” ไมปรากฏการใชคําแผลงคํานี้ในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนและในภาษาไทยปใจจุบัน  



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ ครั้งที่ 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557                                                              SMARTS 

44                : ภาษาและวรรณกรรม                                                                        

 

       ควาญ 

๏...บัดถึงเกยบมินาน   ขุนชางชาญควาญขับ   ประทับเทียบ
เกยแกว  

                                           (ลิลิตพระลอ: 424) 

ควาญ มาจากภาษาเขมรวา ฆฺวาล (ឃ្វវ ល) มีความหมายวา “เลี้ยง อยางเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ใชวา ฆฺวาลโค ฆฺ

วาลกฺรบ”ี ไทยใชคําวา ควาญ ในความหมายวา “ผูเลี้ยงและขี่ขับชาง คนบังคับชาง ใชกับสัตวแอ่ืนก็มี เชน ควาญแรด, ควาญ
แกะ, ควาญมา” คําวา ควาญ แผลงเปๅน คงฺวาล (គង្វវ ល) มีความหมายวา “ผูเลี้ยงสัตวแ เชน คงฺวาลโค หมายถึง ผูเลี้ยงวัว  
และในอีกความหมายคือ ปีศาจชนิดหนึ่ง ซึ่งเปๅนเด็ก ๆ ดังที่กลาวไวในเรื่องตาง ๆ เปๅนผูตามดูแลสัตวแจตุบาท เรียกวา 
เมฺรญคงฺวาล” ไมปรากฏการใชคําแผลงคํานี้ในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนและในภาษาไทยปใจจุบัน 

เฉพาะ 

๏... อันวาพระมัทรีศรีแผวไมพบพระลูกแลวแลกลับมา  ดิษ
ฐานเฉพาะภักตราพระมหาดิลกโลก 

                                                       (มหาชาติคําหลวง, กัณฑแมัทร:ี 204) 

เฉพาะ มาจากภาษาเขมรวา โฉฺพะ (ឆ្ពោ ះ) มีความหมายวา “จําเพาะ, มุง, มุงตรง” ไทยใชคําวา เฉพาะ ใน

ความหมายวา “โดยเจาะจง, เพงตรง, จํากัด” คําวา เฉพาะ แผลงเปๅน จ าเพาะ จมฺโพะ (ចឆ្ពោ ះ) มีความหมายวา “จําเพาะ

, เจาะจง” แมคําแผลงคํานี้ไมปรากฏการใชในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนแตปรากฏการใชในภาษาไทยปใจจุบัน มี
ความหมายวา “เฉพาะ, เจาะจง”  

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการยืมคําแผลง 3 ลักษณะไดแก การปรากฏทั้งการยืมคําเดิมและการยืมคํา
แผลง ปรากฏลักษณะนี้มากที่สุด รองลงมาคือ การปรากฏเฉพาะการยืมคําแผลงแตไมปรากฏการยืมคําเดิม และการปรากฏ
เฉพาะการยืมคําเดิมแตไมปรากฏการยืมคําแผลงตามลําดับ การปรากฏในลักษณะดังกลาวแมบางคําไมปรากฏใชในวรรณคดี
สมัยอยุธยาตอนตนแตมีปรากฏใชในภาษาไทยปใจจุบัน  

2. ค าแผลงภาษาเขมรกับการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น 

 กวีนําคําแผลงในภาษาเขมรมาใชในการแตงวรรณคดี นอกจากเหตุผลที่กวีสามารถเลือกสรรคําใชได
หลากหลายแลว ยังพบวา กวียังเลือกสรรคําแผลงในภาษาเขมรมาใชเพื่อกอใหเกิดความงามทางวรรณศิลปอีกดวยซึ่ง
พิจารณาไดใน 2 ลักษณะไดแก การสรางสรรคแวรรณศิลปจากการใชคําแผลงเพื่อการเลนเสียงสัมผัสในฉันทลักษณแ และการ
สรางสรรคแวรรณศิลปจากการใชคําแผลงเพื่อการเลนคําในฉันทลักษณแ 

 2.1 การสร้างสรรค์วรรณศิลป์จากการใช้ค าแผลงเพ่ือการเล่นเสียงสัมผัสในฉันทลักษณ์ 

 กวีถือวาเสียงเปๅนหัวใจสําคัญของวรรณศิลปจึงตองมีความพิถีพิถันในการสรางความงามดานเสียงมากขึ้น 
กลวิธีสําคัญที่กวีเลือกใชในการประพันธแ คือ การเลนเสียงสัมผัส การใชคําแผลงเพื่อการเลนเสียงสัมผัสในฉันทลักษณแ ผู
ศึกษาแยกการศึกษาออกเปๅน 3 ประเด็น ไดแก การใชคําแผลงเพื่อการเลนเสียงสัมผัสสระ การใชคําแผลงเพื่อการเลนเสียง
สัมผัสพยัญชนะ และการใชคําแผลงเพื่อการเลนเสียงสัมผัสวรรณยุกตแ ดังนี ้
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 2.1.1 การใช้ค าแผลงเพ่ือการเล่นเสียงสัมผัสสระ 

          สัมผัสสระ คือ คําที่มีเสียงสระเดียวกันและถามีตัวสะกดก็ตองเปๅนตัวสะกดที่อยูในมาตรา
เดียวกัน วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการใชคําแผลงเพื่อเลนเสียงสัมผัสสระ เชน 

๏...คนทยวทววไตรภพ ยอมไดส อบอาดูร  ดุจนี ้

                                                                   (มหาชาติคําหลวง, กัณฑแกุมาร: 175) 

คําประพันธแขางตนเปๅนคําประพันธแประเภทรายโบราณ การบังคับลักษณะการสัมผัสคือ คือคําสุดทายของวรรค
หนาสัมผัสกับคําท่ีหนึ่ง สอง หรือสาม คําใดคําหนึ่งของวรรคถัดไป คําวา “ไตรภพ” ปรากฏในตําแหนงคําสุดทายของวรรค

หนา สัมผัสกับคําท่ี 3 ของวรรคถัดไปคือ คําวา “ส อบ” มาจากภาษาเขมรวา สํอบ (សំអប់) เปๅนคําแผลง มีความหมายวา 

“เปๅนที่เกลียดชัง” ไทยใชในความหมายวา “เปๅนที่นาชัง” มาจากคําเดิมวาภาษาเขมรวา  สฺอบ (សាប់) มีความหมายวา 

“เกลียด” ไมปรากฏการยืมคําเดิมในภาษาไทย 

๏  จากมาแกวผึ้งแผ ใจรักษ  มาแม 

    ยยวอยูเลวไผผอม   ผาวใส 

    จากศรีสําลักใคร   สะกิดออน  อวนแม 

    รยมร่ําไหหาเจา   ช างาย  ฯ 

     ๏  จากมาเรือรอนทง พญาเมือง 

    เมืองเปลาปลิวใจหาย  นานอง 

    จากมาเยิยมาเปลือง  อกเปลา 

    อกเปลาวายฟูารอง   ร่ําหารนหา  ฯ   
                                                                                         (กําสรวลโคลงดั้น: 519) 

  คําประพันธแขางตนเปๅนคําประพันธแประเภทโคลงสี่ดั้นบาทกุญชร บังคับการสัมผัสระหวางบท 2 แหง คือคําสุดทาย
ของบาทที่ 3 ของบทแรกสงสัมผัสไปยังคําที่ 4 หรือ 5 ของบาทที่ 1 ของบทตอไป และคําสุดทายบาทที่ 4 ของบทแรกสง
สัมผัสไปยังคําที่ 4 ของบาทที่ 2 ของบทตอไป ในที่นี้กลาวเฉพาะการสัมผัสของคําแผลงเทานั้น คือ  ช างาย  มาจากภาษา

เขมรวา  จํงาย (ចំង្វយ) เปๅนคําแผลง มีความหมายวา “ระยะไกล, หางจาก” ไทยใชในความหมายวา “ชาย, สาย, บาย” 

มาจากคําเดิมภาษาเขมรวา ฉฺงาย (ពា យ) มีความหมายวา “ไกล” ไทยใชในความหมายวา “ไกล หาง” คําวา “ช างาย” 
ปรากฏในตําแหนงคําสุดทายของบาทที่ 4 สงสัมผัสระหวางบทไปยังคําสุดทายของวรรคแรกของบาทที่ 2  ของบทตอไปคือ
คําวา “หาย”  

 ๏...อันวาอมิดดาก็อยูบ าเรอเชอภักดิ์  งานพราหมณแหนักมันก็
เอา  งานพราหมณแเบามันก็สู   

                                                                                   (มหาชาติคําหลวง,กณัฑแชูชกบรรพ: 113) 
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บ าเรอ มาจากภาษาเขมรวา บํเรี (បំឆ្ ើ) เปๅนคําแผลง มีความหมายวา “รับใช, ผูรับใช เจาหนาที่, สําหรับใช” ไทย

ใชในความหมายวา “ปรนนิบัติใหเปๅนท่ีชอบใจ, เรียกหญิงท่ีปรนนิบัติเชนนั้นวา นางบําเรอ, บูชา เชน บําเรอไฟ” มาจากคํา

เดิมภาษาเขมรวา เปฺรี (ឆ្្បើ) มีความหมายวา “ใช” ไทยใชในความหมายวา “บําเรอ” คําประพันธแขางตนมีการเลนสัมผัส

สระในวรรคเดียวกันปรากฏชิดกัน 2 คํา คือ “บ าเรอ” กับ “เชอ” เปๅนการสัมผัสสระ เ-อ  

2.1.2 การใช้ค าแผลงเพ่ือการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ 

          สัมผัสพยัญชนะ คือ การใชคําที่มีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน วางไวในตําแหนง
ตางๆในบทประพันธแ ทําใหบทประพันธแมีความไพเราะคลองจอง วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการใชคําแผลงเพื่อเลน
เสียงสัมผัสพยัญชนะ เชน 

๏  อกชลคลาแคลวแผน ปรัถพ ี

หญาเนานองตรอมตาย  ต่ําเตี้ย 

คือเรียมจํางายศรี   เสาวนาฎ 

อกแนบเขนยขนนเหงี้ย  เงียบศัลยแ  ฯ 

                                        (โคลงทวาทศมาส: 708) 

เขนย มาจากภาษาเขมรวา เขฺนีย (ឆ្ខ្នើយ) เปๅนคําแผลงมีความหมายวา “หมอน” ในภาษาไทยมีความหมายวา 

หมอนหนุน มาจากคําเดิมวา เกีย (ឆ្កើយ) มีความหมายวา “หนุน (หมอน), เกย” ไทยใชในความหมายวา “เกยขนาดเล็ก

เคลื่อนยายไปได, แลนหรือเสือกขึ้นไปคางอยูพาดอยู” สัมผัสพยัญชนะกับคําวา ขนน มาจากภาษาเขมรวา ขฺนล (ខ្នល់) 

เปๅนคําแผลงมีความหมายวา “หมอนอิง, ขอนท่ีใชเปๅนหมอน, อยางหมอนรถไฟ” ในภาษาไทยมีความหมายวา “หมอนอิง”

มาจากคําเดิมวา กล (កល់) มีความหมายวา “หนุนขางใต” สัมผัสพยัญชนะชิด 2 คํา คือ /ขน/ เพื่อย้ําความหมายใหชัดเจน

ขึ้น 

๏ โหยเห็นเดือนแยมยั่ว ยงสมร 

ไฉนวาจันทรแเจียรแถง  หนอเหนา 

เจ็บเจียรจ างายวร   วนิภาคยแ 

ววองกามยงเยา   ยั่วยรร ฯ 

                                         (โคลงทวาทศมาส: 693) 

จ างาย มาจากภาษาเขมรวา จํงาย (ចំង្វយ) เปๅนคําแผลง มีความหมายวา“ระยะไกล, หางไกล, เปๅนทุกขแ,กังวล
ถึง” ไทยใชในความหมายวา “ชาย สาย บาย” มาจากคําเดิมภาษาเขมรวา ฉฺงาย (ពា យ) มีความหมายวา “ไกล” ไทยใชใน
ความหมายวา “ไกล หาง” กวีใชคําแผลง จ างาย เพื่อสัมผัสพยญัชนะกับคําวา เจ็บ และ เจียร ทั้งสามคําออกเสยีง    /จ/ 
กวีใช เจ็บเจียรจํางาย เปๅนการย้ําความวังเวงอางวางและความอาวรณแในการจากกัน 
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๏  ศรีมาใจขอดขอน ทางวนน 

  แลลนนลุงเหลืออก   นานอง 

  ศรีมาลอมรับขวนน   แขวนปาก ไซแม 

  ดาลตื่นตีอกรอง   ร่ําหารนหาฯ 

                           (กําสรวลโคลงดั้น: 525) 

ลนนลุง มาจากภาษาเขมรวา ลนฺลง  (លន្លង) ในภาษาเขมรมีความหมายวา “เวิ้งวาง, ลิบๆ” ในภาษาไทยมี

ความหมายวา “ใจเปๅนหวงถึง, เปๅนทุกขแถึง, ใจหาย” มาจากคําเดิมภาษาเขมรวา ลง (លង់) มีความหมายวา “จม, ถลํา” 

กวีเลือกใชคําแผลง “ลนนลุง” เพื่อสัมผัสเสียงพยัญชนะในวรรคเดียวกันคือ /ล/ 

   2.1.3 การใช้ค าแผลงเพ่ือการเล่นเสียงสัมผัสวรรณยุกต์ 

    สัมผัสวรรณยุกต์  คือ การใชคําที่มีเสียงพยัญชนะตน สระ และพยัญชนะทายอยาง
เดียวกัน มีความหมายตางกันปรากฏอยูใกลกันตางกันตรงวรรณยุกตแ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการใชคําแผลงเพื่อ
การเลนเสียงสัมผัสวรรณยุกตแเพียงบทเดียว คือ  

๏ การเตนะนิ่มแตม  ตรูเฉลิม  แผนนา 

กรรมแบงเอาอกเรียม  ราศแคลว 

การเตแมเอาเจมิ   ไปแจม  ใครนา 

ช้ าช่ างือแกวแกว   ถึงเขาเดือนสิบ  ฯ 

                                        (โคลงทวาทศมาส: 701) 

จากคําประพันธแขางตน กวีเลนเสียงสัมผัสวรรณยุกตแเอกและโท ในคําวา “ชํ้าชํ่างือ” ช างือ มาจากภาษาเขมร ชํงื 

(ជំងឺ) เปๅนคําแผลง มีความหมายวา “การเจ็บปุวย, โรค” ในภาษาไทยมีความหมายเชนเดียวกับในภาษาเขมรและมี

ความหมายเพิ่มอีกวา“คิดเปๅนทุกขแ, วิตก” มาจากคําเดิมภาษาเขมรวา ฌื (ឈឺ) มีความหมายวา “เจ็บ เจ็บไข” ไมปรากฏ

การยืมคําเดิมคํานี้ในภาษาไทย การที่กวีเลือกใชคําที่มีเสียงวรรณยุกตแตางกันก็มีความสัมพันธแกับความรูสึก กลาวคือ จากคํา
ประพันธแกวีตองการย้ําความรูสึกความเจ็บปวด ความทุกขแทรมาน 

2.2   การสร้างสรรค์วรรณศิลป์จากการใช้ค าแผลงเพ่ือการเล่นค าในฉันทลักษณ์ 

  ความไพเราะในกาพยแกลอนนอกจากเกิดจากเสียงสูงเสียงต่ํา เสียงสั้นเสียงยาว เสียงหนัก เสียงเบา และ
สัมผัส การเลนคําเปๅนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหบทกวีเกิดความไพเราะ เพราะฉะนั้นกวีจึงถือวาการเลนคําเปๅนศิลปะที่สําคัญ การเลน
คํา หมายถึง กลวิธีการแตงโดยใชอักษร คํา วลี หรือขอความเปๅนพิเศษ นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวตามกฎเกณฑแ เพื่อหวัง
ผลในทางวรรณศิลป ทําใหเกิดเสียงประกอบ (sound effect) และจังหวะลีลาที่ชวยใหไพเราะยิ่งขึ้นและทําใหมีความหมาย
ที่ประทับใจกินใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552) การใชคําแผลงเพื่อการเลนคําในฉันทลักษณแ  ผูศึกษาแยกการศึกษาออกเปๅน 
2 ประเด็น ไดแก การใชคําแผลงเพื่อการซ้ําคํา และการใชคําแผลงเพื่อการซอนคํา ดังนี้ 
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2.2.1 การใช้ค าแผลงเพ่ือการซ้ าค า  
 การซ้ าค า หมายถึง การใชคําเดียวกันกลาวซ้ําหลายแหงในบทประพันธแ 1 บท เพื่อย้ําความให
หนักแนนข้ึน การซ้ําคําในแงวรรณศิลปจะชวยสรางความชัดเจนหนักแนนของสารที่กวีตองการสื่อ (ธเนศ เวศรแภาดา, 2549)  
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการใชคําแผลงเพื่อการซ้ําคํา เชน  

๏ พลเขนจงจรดเขนขัด รําพายฉวายฉวัด 

ปรกอบปรกอบยุทธยุทธ 

                                        (อนิรุทธคําฉันทแ: 596) 

 จากคําประพันธแขางตนกวีซ้ําคําวา “ปรกอบ” ดวยวิธีการซ้ําคําเรียงติดกัน  ปรกอบ มาจากภาษาเขมรวา      ปฺ

รกบ (្បកប) เปๅนคําแผลง ในภาษาเขมรและภาษาไทยมีความหมายเดียวกัน คือ  “เอาช้ินสวนตาง ๆ มารวมกัน, ประกอบ

กัน, ผสมกัน” และความหมายในภาษาเขมรมีเพิ่มอีกความหมายคือ “ทําใหเจริญ, ทําการงานใหเปๅนมรรคผล” มาจากคํา

เดิมภาษาเขมรวา กบ (កប) มีความหมายวา “เจริญ, ใหผล” ไทยใชในความหมายวา “เอามือ 2 ขางรวบสิ่งของเขามาจน

นิ้วกอยของมือชิดกันแลวยกขึ้น” การซ้ําคําลักษณะนี้เปๅนการซ้ําคําเพื่อทําใหเกิดความไพเราะทางดานการใชภาษา 

   ๏ ครั้นคําฉันทก็เสร็จ      แลส าเร็จก็เรงเขยีน 

    จึ่งเสร็จส าเร็จเพียร           จํานงจิตตจินดา 

                                                                                                          (อนิรุทธคําฉันทแ: 614) 

 จากคําประพันธแขางตนกวีซ้ําคําวา “สําเร็จ” ดวยวิธีการซ้ําคําเดียวกันแตปรากฏการวางหลายตําแหนง ส าเร็จ มา

จากภาษาเขมรวา สมฺเรจ (សឆ្្េច) มีความหมายวา “ทําใหเสร็จ, ทําใหแลวเสร็จ, ทําใหเสร็จเด็ดขาด, ทําใหสําเร็จ, ทําให

สมประสงคแ” ไทยใชในความหมายวา “เสร็จ, ถึง, บรรลุ” มาจากคําเดิมภาษาเขมรวา เสฺรจ (ឆ្រសច) มีความหมายวา “จบ

แลว, หมดธุระแลว” ไทยใชในความหมายวา “จบ, สิ้น” การซ้ําคําขางตนนอกจากเพิ่มความไพเราะทางดานเสียงอานแลว 
กวีใชการซ้ําคําเพื่อตองการย้ําความสําเร็จในการแตงฉันทแดวย 

2.2.2 การใช้ค าแผลงเพ่ือเป็นค าซ้อน 

                               ค าซ้อน คือ คําที่มีความหมายเหมือนกัน คลายคลึงกันและเปๅนไปในทํานองเดียวกันหรือมี
ความหมายตรงขามกันมาซอนคูกัน วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการใชคําแผลงเพื่อการซอนคําเปๅนจํานวนมาก การ
ซอนคํามักเปๅนการซอน 2 คํา และมีเสียงสัมผัสกันแทบทั้งสิ้น สามารถแบงออกไดเปๅน 3 ประเภทดังนี้ 

        1) ค าเดิม + ค าแผลง  คําซอนลักษณะนี้ขึ้นตนดวยคําเดิมและตามดวยคําแผลงในภาษาเขมร 
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการใชคําแผลงเพื่อการเลนคําซอนในลักษณะนี้ เชน 

๏  เมื่อนั้นพระเทพา รักษคิดคํานึงคลอง 

ความตริด าริหตรอง   ก็ตํารัสรําพึงไฉน 

                                                                 (อนิรุทธคําฉันทแ: 577) 
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ตริด าริห เปๅนคําซอน กลาวคือ ทั้งสองคํามีความหมายเดียวกันคือ “คิด, ไตรตรอง” ตริ เปๅนคําเดิมมาจากภาษา
เขมรวา ตฺริะ (្រិះ) ความหมายในภาษาเขมรและภาษาไทยมีความหมายเดียวกันคือ “คิด, ตรึกตรอง”  และ ด าริ เปๅนคํา
แผลงมาจากภาษาเขมรวา ฎํริะ (ដំ ះិ)  ความหมายในภาษาเขมรและภาษาไทยมีความหมายเดียวกันคือ “คิด, ไตรตรอง”  

๏ เรงเรียบระเบียบบวรมหา คชาอัศวสรรพสม 

เสนาพลาพลคืออม-   ภทินกรลีลา 

                                          (สมุทรโฆษคําฉันทแ: 211) 

 เรียบระเบียบ เปๅนคําซอน กลาวคือ ทั้งสองคํามีความหมายเดียวกันคือ “เปๅนระเบียบ” เรียบ เปๅนคําเดิมมาจาก
ภาษาเขมรวา เรียบ (ឆ្ ៀប) มีความหมายวา “จัดระเบียบ, ทําใหมีระเบียบ” ไทยใชในความหมายวา “เปๅนระเบียบ, ไมยุง, 
ไมยับ” ระเบียบ เปๅนคําแผลงมาจากภาษาเขมรวา รเบียบ ( ឆ្បៀប) มีความหมายวา “ระเบียบ, แบบ, แบบแผน, 
แบบอยาง” ไทยใชในความหมายวา “แบบแผนท่ีวางไวเปๅนแนวปฏิบัติหรือดําเนินการ เชน ระเบียบวินัย, ระเบียบขอบังคับ, 
ตองปฏิบัติตามระเบียบ, มีลักษณะเรียบรอย” 

 2.) ค าแผลง + ค าเดิม คําซอนลักษณะนี้ขึ้นตนดวยคําแผลงและตามดวยคําเดิมใน
ภาษาเขมร วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการใชคําแผลงเพื่อการเลนคําซอนในลักษณะนี้ เชน 

๏ ไวชนเปนผูพนักงาร จ าแนกแจกทาน 

บวางบเวนวายวัน 

                                                         (สมุทรโฆษคําฉันทแ: 264) 

จ าแนกแจก  เปๅนคําซอน กลาวคือ ทั้งสองคํามีความหมายเดียวกันคือ “สวนแบง” จ าแนกเปๅนคําแผลงมาจาก
ภาษาเขมรวา จํแณก (ចំណែក) มีความหมายวา “สวนแบง” ไทยใชในความหมายวา “แจก, แบง, แยกออก, เชน จําแนก
ออกเปๅน ๓ อยาง”  แจก เปๅนคําเดิมภาษาเขมรวา แจก (ណចក) ความหมายในภาษาเขมรและภาษาไทยมีความหมายเดียวกัน 
คือ “แจก แบง”  

๏  มองสงัดพิณพาทยบรรเลง แนงนางโถงถาง 

แลจับระบ าร าถวาย 

                                                       (อนิรุทธคําฉันทแ: 580) 

ระบ าร า เปๅนคําซอน กลาวคือ ทั้งสองคํามีความหมายเดียวกันคือ “รํา” ระบ า เปๅนคําแผลงมาจากภาษาเขมรวา 

รบํา ( បំា) มีความหมายวา “ระบํา, การเลนฟูอนรํา” ไทยใชในความหมายวา “การแสดงท่ีใชทาฟูอนรํา ไมเปๅนเรื่องราว มุง

ความสวยงามหรือความบันเทิง จะแสดงคนเดียวหรือหลายคนก็ได” ซึ่งเปๅนความหมายที่เฉพาะเจาะจง ร า เปๅนคําเดิมภาษา
เขมรวา รํา (រា)ំ มีความหมายวา “รํา” ไทยใชในความหมายวา “แสดงทาเคลื่อนไหวโดยมีลีลาและแบบทาเขากับจังหวะ
เพลงรองหรือเพลงดนตรี”  

 3) ค าแผลง + ค าแผลง คําซอนลักษณะนี้ข้ึนตนดวยคําแผลงในภาษาเขมรและตาม
ดวยคําแผลงในภาษาเขมร วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการใชคําแผลงเพื่อการเลนคําซอนในลักษณะนี้ เชน 
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๏ ปางคราสฉมจนทนคันธา เรียบเทียบทึกสรา 

ส ารวลส าราญริมถนน 

                                                                  (อนิรุทธคําฉันทแ: 556) 

ส ารวลส าราญ เปๅนคําซอน กลาวคือ ทั้งสองคํามีความหมายในทํานองเดียวกันคือ “ทําใหเกิดความสบายกายใจ 
ทําใหดีขึ้น” ส ารวล เปๅนคําแผลงมาจากภาษาเขมรวา สํรวล (សំ ួល) มีความหมายวา “ทําใหสะดวกขึ้น, ทําใหงายขึ้น” 

ไทยใชในความหมายวา “หัวเราะ, รื่นเริง” มาจากคําเดิมภาษาเขมรวา  สฺรวล (រសួល) มีความหมายวา “สะดวก สบาย 

สนุก เพลินใจ สุขสบาย” ไทยใชในความหมายวา “หัวเราะ,ราชาศัพทแ  ใชวา ทรงพระสรวล” ส าราญ เปๅนคําแผลงมาจาก

ภาษาเขมรวา  สมฺราล (ស្ពល) มีความหมายวา “ทําใหเบาลง ปลดเปลื้อง” ไทยใชในความหมายวา “สุขสบาย” มาจาก

คําเดิมภาษาเขมรวา สฺราล มีความหมายวา “เบา” ไทยใชวา สราญ มีความหมายวา “สําราญ” 

๏...อันวากูก็พึงถวายส นึงส นักนิ์  แตทาวผูตัณหักษย  ประลย
บาปปราบเบญจพิธมาร  อยูนนน 

                                                           (มหาชาติคําหลวง,กัณฑแวนประเวศนแ: 105) 

ส นึงส นักนิ์ เปๅนคําซอน กลาวคือ ทั้งสองคํามีความหมายเดียวกันคือ “ที่อยู”  ส านึง เปๅนคําแผลงมาจากภาษา

เขมรวา สํณิง (សំែិង) มีความหมายวา “นอน (ใชเฉพาะพระสงฆแ)” ไทยใชในความหมายวา “สิง, อยู, ประจํา, แทรก” 

มาจากคําเดิมภาษาเขมรวา สิง (សិង) มีความหมายวา “นอน (ใชเฉพาะพระสงฆแ)” ไทยใชในความหมายวา “สิง,อยู,ประจํา

,แทรก” ส านัก มาจากภาษาเขมรวา สํณาก (សំណាក់) มีความหมายวา “พักอยู, หยุดพักอยู, อยูอาศัยเปๅนประจํามี

กําหนดเวลา, สํานักท่ีพักอาศัย, รมไมชายคา, การอยูอาศัย, ท่ีใกลชิด” ไทยใชในความหมายวา “ที่อยูอาศัย” มาจากคําเดิม

ภาษาเขมรวา สฺนาก (ស្អន ក់) มีความหมายวา “พัก” ไมปรากฏการยืมคําเดิมในภาษาไทย 

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการสรางสรรคแวรรณศิลป 2 ลักษณะ ไดแก การสรางสรรคแวรรณศิลปจากการ
ใชคําแผลงเพื่อการเลนเสียงสัมผัสในฉันทลักษณแ  และการสรางสรรคแวรรณศิลปจากการใชคําแผลงเพื่อการเลนคําในฉันท
ลักษณแ แสดงใหเห็นวากวีไดเลือกสรรคําแผลงในภาษาเขมรมาใชเพื่อกอใหเกิดความงามทางวรรณศิลป กวีสามารถเลือกสรร
ถอยคําใหเกิดความไพเราะ เพื่อใหความคิดและอารมณแของผูอานคลอยตาม จนเกิดความช่ืนชมกับความหมายของบทรอย
กรองนั้นได ทําใหผูอานเห็นความเปๅนอัจฉริยะหรือความเปๅนปราชญแทางภาษาของกวี 

สรุปและอภิปราย 

การศึกษาคําแผลงภาษาเขมรในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนครั้งนี้ ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากวรรณคดีอยุธยา
ตอนตน จํานวน 8 เรื่อง ไดแก ลิลิตโองการแชงน้ํา ยวนพายโคลงดั้น มหาชาติคําหลวง ทวาทศมาสโคลงดั้น กําสรวลโคลงดัน้ 
ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษคําฉันทแ  และอนิรุทธคําฉันทแ การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาลักษณะคําแผลงที่ปรากฏในวรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนตน และเพื่อศึกษาลักษณะการใชคําแผลงในการสรางสรรคแวรรณศิลปในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน  

การศึกษาลักษณะการยืมคําแผลงภาษาเขมรที่ปรากฏในวรรณคดสีมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการยืมคําเดิมและการ
ยืมคําแผลงมากที่สุด เนื่องจากงานวรรณคดีในสมัยนี้สวนใหญเปๅนรอยกรอง ตองมีความพิถีพิถันในการใชถอยคําเปๅนพิเศษ 
กวีจึงตองการคําที่หลากหลาย เพื่อไดเลือกสรรคําใหวรรณคดีเรื่องนั้นมีคุณคาทางวรรณศิลปและเพื่อความถูกตองของกฎ
ขอบังคับของฉันทลักษณแดวย ทําใหปรากฏการยืมคําเขมรทั้งคําเดิมและคําแผลงมากที่สุด นอกจากน้ีจากการศึกษาสังเกตได
วาคําเดิมคําเดียวสามารถแผลงไดหลายแบบ กลาวคือสามารถแผลงดวยการเติมหนวยคําเติมหนาและการเติมหนวยคําเติม
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กลาง เชน เกิด แผลงเปๅน กําเนิด (เติมกลาง) บังเกิด (เติมหนา), ชน แผลงเปๅน ชํานน (เติมกลาง)   ประชน (เติมหนา), เดิน 
แผลงเปๅน ดําเนิน (เติมกลาง) เถมิล (เติมกลาง) บันเดิน (เติมหนา), เด็ด แผลงเปๅน บันเด็ด (เติมหนา) เผด็จ (เติมกลาง), จํา 
แผลงเปๅน จํานํา (เติมกลาง) ประจํา (เติมหนา), ทูล แผลงเปๅน ทํานูล(เติมกลาง) บันทูล (เติมหนา), อาจ แผลงเปๅน บังอาจ 
(เติมหนา) อํานาจ (เติมกลาง) เปๅนตน รองลงมาคือการปรากฏเฉพาะการยืมคําแผลงแตไมปรากฏการยืมคําเดิมและการ
ปรากฏเฉพาะการยืมคําเดิมแตไมปรากฏการยืมคําแผลง การปรากฏในลักษณะดังกลาวแมบางคําไมปรากฏใชในวรรณคดี
สมัยอยุธยาตอนตนแตมีปรากฏใชในภาษาไทยปใจจุบัน และการไมปรากฏคําเขมรบางคําในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนก็ไม
สามารถช้ีชัดไดวาคําเดิมหรือคําแผลงนั้นไมปรากฏการใชในเอกสารอื่น ๆ ที่ไมไดนํามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนไมเครงครัดและมีความยืดหยุนในเรื่องการสัมผัสมาก แตก็พอสังเกตไดวาคําแผลงใน
ภาษาเขมรก็มีอิทธิพลในการเลนเสียงสัมผัสในฉันทลักษณแ กลาวคือ ปรากฏลักษณะการใชคําแผลงสงสัมผัสไปยังคําเดิมและ
ปรากฏลักษณะของคําแผลงสงสัมผัสไปยังคําแผลง การศึกษาการใชคําแผลงเพื่อการซ้ําคําในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน 
ทําใหเห็นวากวีใชคําแผลงเพื่อการซ้ําคําใน 2 ลักษณะคือ การซ้ําคําที่เรียงติดกัน และการซ้ําคําเดียวกันแตปรากฏการวาง
หลายตําแหนง การเลนคําซ้ําเหลานี้ นอกจากชวยทําใหบทประพันธแมีเสียงไพเราะเพราะพริ้งแลว กวียังสามารถใชคําซ้ําเพื่อ
สื่อความหมายตางๆ ไดดวย ไมวาจะเปๅนการซ้ําคําเพื่อชวยเนนปริมาณ เนนลักษณะ เนนกิริยาอาการที่ตอเนื่องกัน เนน
ความหมายเปๅนสัดสวน และเนนการเปรียบเทียบ คําซ้ําเหลานี้จึงชวยใหผูอานเกิดจินตภาพ และทําใหเกิดอารมณแสะเทือนใจ
ตามแตวัตถุประสงคแที่กวีตองการ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏการใชคําแผลงเพื่อการซอนคําเปๅนจํานวนมาก การ
ซอนคํามักเปๅนการซอน 2 คํา และมีเสียงสัมผัสกันแทบทั้งสิ้น ปรากฏการซอนคําแบบคําแผลงซอนกับคําแผลงเปๅนจํานวน
มาก  แสดงใหเห็นวากวีใหความสําคัญกับการใชคําแผลงมาก การเลนคําซอนเหลานี้ ทําใหความหมายของคําหนักแนนขึ้น 
ชวยเสริมใหกวีสามารถเลนคําชุดไดกวางขวางขึ้น สรางความไพเราะใหแกบทประพันธแ เนื่องจากคําซอนเหลานี้มีเสียง
พยัญชนะเปๅนเสียงเดียวกัน จึงชวยเพิ่มสัมผัสในใหกับบทประพันธแ นอกจากน้ีการเลนคําซอนดังกลาว ผูอานจะไมมีทางเขาใจ
ความหมายผิด เนื่องจากมีคําอื่นมาชวยแนะความหมายอยูแลว จึงอาจกลาวไดวา คําซอนดังกลาวนี้ชวยเสริมความหมายที่
แทจริงใหแกกัน 

 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนปรากฏคําเขมรเปๅนจํานวนมาก เนื่องจากกวีในสมัยนี้เปๅนผูรูและเขาใจความหมาย
ภาษาเขมร เมื่อยืมคําภาษาเขมรมาใชในภาษาไทยแลวความหมายของคําในภาษาเขมรอาจจะคงเดิม แคบเขา กวางออก 
หรือยายที่ก็ได กวีจึงตองรูและเขาใจความหมายของคําเขมรเปๅนอยางดี จึงทําใหกวีนําคําเขมรมาแตงวรรณคดีได คําเขมรที่
กวียืมมาใชมีทั้งการยืมคําเดิมและคําแผลง การที่กวีนําคําแผลงมาใชในการแตงวรรณคดีเปๅนการแสดงใหเห็นความเฉลียว
ฉลาดของกวีไทยท่ีนําคํายืมเหลานี้มาใชใหเหมาะแกภาษาที่ใชอยูเพื่อเพิ่มเสียงไพเราะของคําเปๅนการเลนคําใน ฉันทลักษณแ 
ทั้งการซ้ําคําและการซอนคํา ซึ่งเปๅนประโยชนแแกการแตงคําประพันธแเปๅนอยางยิ่ง อันจะนําไปสูความงามทางวรรณศิลปได 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาพบประเด็นนา่สนใจที่สามารถน าไปศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนี ้
 1. ควรศึกษาการยืมคําแผลงภาษาเขมรที่ปรากฏในวรรณคดีตั้งแตสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมยัรตันโกสินทรแ 
แลวนําแตละสมัยมาเปรยีบเทียบกัน เพื่อใหเห็นความแตกตางและพัฒนาการของการยืมคําแผลงภาษาเขมรในภาษาไทย 

   2. ควรศึกษาการยืมคําแผลงภาษาเขมรในภาษาไทยปใจจุบัน โดยศึกษาไดจากพจนานุกรมไทย เนื่องจากพจนานุกรม
เปๅนหนังสือท่ีมีการปรับปรุงแกไข เพื่อใหทันสมัยอยูเสมอ อีกทั้งไดรวบรวมคําชนิดตางๆ ไวเปๅนจํานวนมาก การศึกษานี้จะทํา
ใหเห็นอิทธิพลของการยืมคําแผลงภาษาเขมรในภาษาไทยปใจจุบัน 

 3. ควรศึกษาอิทธิพลของภาษาเขมรที่มีตอการสรางคําในภาษาไทย 
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 “พระบาฬีค าประดับ” สู่ “เนื้อความค าประดับ” : การศึกษากลวิธีการแปลค าศัพท์ในนันโทปนันทสูตรค าหลวง 

“Ornament Pali” to “Embellished Thai”: The Study of the Strategies of Vocabulary Translation in 
Nanthopananthasut Khamluang 

รองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ 

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงพระนิพนธแเจาฟูาธรรมธิเบศรไชยเชษฐแ  
สุริยวงศแ ในดานการแปลคําศัพทแภาษาบาลีจากพระบาฬีนนโทปนนทสูตรของพระพุทธสิริเถระมาเปๅนภาษาไทย เพื่อ
พิจารณาใน ๓ ประเด็น ไดแก ๑) กลวิธีการแปลคําศัพทแ ๒) ความสําคัญของกลวิธีการแปลคําศัพทแ และ ๓) กลวิธีการแปล
คําศัพทแตอคุณคาทางวรรณคดี ผลการศึกษาพบวา กลวิธีการแปลคําศัพทแที่ปรากฏในเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงมี ๒ 
ลักษณะ คือ การแปลโดยใชกลวิธีเดียว ไดแก การคงศัพทแ การแปลศัพทแ การเปลี่ยนศัพทแ การแทนที่ศัพทแ การเพิ่มศัพทแ และ
การแปลโดยใชหลายกลวิธี กลวิธีดังกลาวมีความสําคัญตอการแปลใน ๒ ลักษณะ ไดแก ความสําคัญตอเนื้อหาของเรื่อง และ
ความสําคัญตอวรรณศิลปของเรื่อง และกลวิธีการแปลคําศัพทแดังกลาวสงผลตอคุณคาทางวรรณคดีของเรื่องนันโทปนันทสูตร
คําหลวง ใน ๒ ลักษณะ ไดแก การสรางความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะวรรณคดีพุทธศาสนา และการสรางเอกลักษณแที่โดดเดนใน
การใชภาษา 

ค าส าคัญ: นันโทปนันทสูตรค าหลวง การแปลค าศัพท์  
 

Abstract 

 This article aims to analyse of Prince Thamthibet Chaiyachetsuriyawong’s “Nanthopananthasut 
Khamluang” in terms of the translation of Pali vocabulary from “Phrabali-Nonthopanonthasut” of 
Buddhasirithera into Thai. The study is meant to investigate 3 issues: 1) the strategies in the vocabulary 
translation, 2) the significance of the strategies, and 3) the literary values of the translation. The findings 
reveal that there are 2 types of strategies in the vocabulary translation: 1) the single-strategy translation, 
such as borrowing, calquing, changing, replacing, adding and 2) the complex-strategy translation. These 
strategies are important for the translation in 2 ways: for its own content and for its artistic aspect. 
Finally, the strategies of the vocabulary translation can result in the literary value of Nanthopananthasut 
Khamluang in 2 ways: 1) the creation of sacredness as a Buddhist literature and 2) the creation of 
remarkable uniqueness in language usage. 

Keywords: Nanthopananthasut Kumluang 

บทน า 

 นันโทปนันทสูตรคําหลวง เปๅนวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย พระนิพนธแของเจาฟูาธรรมธิเบศร ไชยเชษฐแสุริยวงศแ 
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรงนิพนธแแปลจากเรื่องพระบาฬีนนโทปนนทสูตรของ
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พระพุทธสิริเถระในชวง พ.ศ. ๒๒๗๙ ขณะทรงผนวชเปๅนพระภิกษุ (ศักดิ์ศรี แยมนัดดา, ๒๕๔๓ : ๑๑๗) เนื้อหาของเรื่อง
กลาวถึงพระมหาโมคคัลลานแ ทรมานพญานันโทปนันทนาคราชใหละจากมิจฉาทิฐิ หันมาศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัย อันทํา
ใหพระพุทธองคแทรงประกาศยกยองพระมหาโมคคัลลานแตอที่ประชุมสงฆแ ใหเปๅนพระอัครสาวกเบื้องซาย ผูเปๅนเอตทัคคะ
ดานแสดงฤทธิ์ วรรณคดีเรื่องนี้จึงมีความสําคัญในฐานะเปๅนวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งในสมัยอยุธยา และยังมี
ความสําคัญในฐานะที่เปๅนวรรณคดีคําหลวงเรื่องที่ ๒ ของไทย หลังจากเรื่องมหาชาติคําหลวงที่แตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๕ 
(เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๐๖) อีกทั้งยังพบวา วรรณคดีเรื่องนี้บันทึกไวในตนฉบับสมุดไทยเพียงเลมเดียว1 และตนฉบับสมุดไทย
เลมนี้ ยังไดรับยกยองวา บันทึกดวยอักษรไทยที่งดงามที่สุดคือ อักษรไทยยอ (กองแกว วีระประจักษแ, ๒๕๕๒ : ๑๑๕) และ
เปๅนหลักฐานที่พบการบันทึกดวยอักษรขอมยอรูปแบบแรก (กองแกว วีระประจักษแ, ๒๕๕๖) 

 นอกจากความสําคัญในฐานะวรรณคดีและความเปๅนตนฉบับสมุดไทยที่เกาแกแลว นันโทปนันทสูตรคําหลวงยัง
ไดรับยกยองวามีความงามทางวรรณศิลป โดยเฉพาะการสรรคําที่ไพเราะอันสามารถโนมนาวจิตใจใหผูอานเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา (ธนิต อยูโพธิ์, ๒๕๑๒ : ๒๐-๒๑) แตกระนั้น ก็มีผูแสดงความเห็นแยงวา การใชภาษาที่ยากและ
อุดมดวยคําแผลงภาษาบาลีสันสกฤต เปๅนสวนหนึ่งที่ทําใหนันโทปนันทสูตรคําหลวงไมไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 
โดยเฉพาะเกิดจากความพยายามที่จะ “แตงแขง” กับเรื่องมหาชาติคําหลวง (ศุภร บุนนาค และสุริยา รัตนกุล, ๒๕๔๘ : ๒๑-
๒๒) อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคแในการแตงเรื่องนี้อาจมิไดมาจากความพยายาม "แตงแขง" แตอาจมาจากการไดแรงบันดาล
ใจจากภาษาท่ีวิจิตรในพระบาฬีนนโทปนนทสูตรของพระพุทธสิริเถระก็เปๅนได (อนันตแ เหลาเลิศวรกุล, ๒๕๕๐ : ๒๑๖) และ
แม จ ะ ไ ม ไ ด รั บ ค ว า มนิ ย ม  แ ต ก็ มิ ไ ด ทํ า ให คุ ณ ค า ด า น ภ า ษ า ของ ว ร รณ ค ดี เ รื่ อ ง นี้ น อ ย ล ง เ ล ย  ( นิ รั น ต รแ  
นวมารคและคณะ, ๒๔๙๙ : ๙๔) ในทางตรงกันขาม กลับมีนักวิชาการหลายคน ศึกษาภาษาในวรรณคดีเรื่องนี้ เชน วัลยา วิ
มุกตลพ (๒๕๑๔) อรอนงคแ พัดพาดี (๒๕๒๑) นิตยา แกวคัลณา (๒๕๔๒) วีรี เกวลกุล (๒๕๔๖) และสิริชญา คอนกรีต 
(๒๕๕๐) เปๅนตน 

 นักวิชาการสวนใหญมุงศึกษานันโทปนันทสูตรคําหลวงในดานการใชศัพทแจากภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะการ
แผลงคํา อันทําใหเห็นพระปรีชาของเจาฟูาธรรมธิเบศรฯ ที่ทรงรอบรูภาษาบาลีสันสกฤตและเขมร แตยังมิไดพิจารณา
วรรณคดีเรื่องนี้ในฐานะบท “แปลแตง” ที่อาจสะทอนใหเห็นพระปรีชาของพระองคแใน ๒ มิติ คือ พระปรีชาในดานการแปล 
ที่พระองคแสามารถทรงแปลภาษาบาลีขนาดยาวในพระบาฬีนนโทปนนทสูตรเปๅนภาษาไทยไดอยางไมบกพรอง และพระ
ปรีชาในดานการแตง ที่พระองคแทรงเลือกสรรถอยคําและกลวิธีในการแปลใหเหมาะสมและวิจิตรงดงามจนมีความโดดเดน 
อีกทั้งในตอนทายของเรื่อง ผูบันทึกยังไดระบุอยางชัดเจนวา “เจ้าฟ้าธรงพระผนวศกร มขุนเสนาพิทักษ มาธรงแต่งเปนเนื้อค
วามค าประดับ” (หนาปลาย ๘๘) แสดงใหเห็นวา พระองคแมิไดทรงแปลเพียงอยางเดียว แตยังทรง “แต่ง” ใหเปๅน 
“เนื้อความค าประดับ” ที่วิจิตรงดงามอีกดวย 

 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีการแปลในดานคําศัพทแที่เจาฟูาธรรมธิเบศรฯ ทรงเลือกใชในการแปลแตง อัน
จะชวยใหเห็นความงามของวรรณคดีเรื่องนี้ และยังแสดงใหเห็นพระปรีชาของเจาฟูาธรรมธิเบศรฯ ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 ๑. พิจารณากลวิธีการแปลคําศัพทแภาษาบาลีจากพระบาฬีนนโทปนนทสูตรมาเปๅนขอความภาษาไทยที่ปรากฏในนัน
โทปนันทสูตรคําหลวง                                                                                                               
  ๒. พิจารณาความสําคัญของกลวธิีการแปลคําศัพทแประเภทตาง ๆ 

                                                           
1 ตนฉบับสมุดไทยเร่ืองนันโทปนันทสูตรคําหลวง เปๅนสมุดไทยขาว หมวดตําราภาพ หมูธรรมคดี เลขที่ ๑๒๐ เสนรงคแ อกัษรขอมยอ ภาษาบาลี 
และอักษรไทยยอ ภาษาไทย ปใจจุบันเกบ็รักษาอยูที่หอสมุดแหงชาติ ทาวาสกุรี 
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 ๓. พิจารณาความสัมพันธแระหวางกลวิธีการแปลคําศัพทแประเภทตาง ๆ ตอคุณคาทางวรรณคดี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 ๑. เก็บขอมูลคําศัพทแภาษาบาลีในพระบาฬีนนโทปนนทสูตร พิจารณาวาคําศัพทแดังกลาวแปลเปๅนขอความ
ภาษาไทยในนันโทปนันทสูตรคําหลวงอยางไร ทั้งนี้ไมรวมสวนที่เปๅน “วิภัติ” และ “อายตนิบาต” หรือสวนที่แสดง
ความสัมพันธแทางไวยากรณแ เชน ทสปารมิต  อน่ึงคือพระทศบารมี เก็บขอมูลเปๅน ทสปารมิต-พระทศบารมี นอกจากนี้ในบาง
กรณี พบวาไมทรงแปลคําศัพทแ หรือทรงแปลรวมกับศัพทแอื่น ขอมูลดังกลาวจะไมนํามาศึกษา เพราะการศึกษาครั้งนี้มุง
พิจารณาวาศัพทแภาษาบาลีแปลเปๅนขอความภาษาไทยอยางไร จึงตองการขอมูลที่สามารถเทียบระหวางภาษาตนทางและ
ภาษาปลายทางได 

 ๒. วิเคราะหแขอมูล โดยพิจารณากลวิธีการแปลจากภาษาบาลีเปๅนภาษาไทย 

 ๓. วิเคราะหแความสําคัญของกลวิธีการแปลศัพทแวามีผลอยางไรตอเรื่อง 

 ๔. วิเคราะหแความสัมพันธแระหวางกลวิธีการแปลคําศัพทแประเภทตาง ๆ วามีผลตอคุณคาทางวรรณคดีของเรื่องใน
ลักษณะใดบาง 

 ทั้งนี้ ในการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชตนฉบับสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงของหอสมุดแหงชาติเปๅนหลัก และ
พิจารณารวมกับฉบับพิมพแในหนังสือ วรรณกรรมสมยัอยุธยา เล่ม ๓ ของกรมศิลปากร (๒๕๔๕ : ๑๑๑-๑๕๕) เนื่องจากมีการ
ตรวจสอบและสันนิษฐานขอความภาษาบาลีไวคอนขางชัดเจน สวนขอมูลที่เก็บจะพิจารณาเฉพาะสวนที่เปๅนเนื้อหาของเรื่อง 
กลาวคือ ตั้งแตขอความวา “อนจฺฉริยเมเวท ...” (หนาตนท่ี ๕) ไปจนถึงขอความวา “อิติเมาะ อิมินา ปกาเรน ด้วยประการด่
งงนี้แล” (หนาปลายที่ ๘๔) ไมพิจารณาเนื้อหาตอนตนเรื่อง และตอนทายเรื่อง ซึ่งเปๅนการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประพันธแ และขอความภาษาบาลีที่ปรากฏ ไมใชสวนท่ีพระพุทธสิริเถระแตง 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษากลวิธีการแปลคําศัพทแภาษาบาลีจากพระบาฬีนนโทปนนทสูตรของพระพุทธสิริเถระมาเปๅนภาษาไทย
ในนันโทปนนัทสูตรคําหลวงพระนิพนธแเจาฟูาธรรมธิเบศร ไชยเชษฐแสุริยวงศแ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยใน ๓ ประเด็น ตาม
วัตถุประสงคแของการวิจัย ไดแก กลวิธีการแปลคําศัพทแ ความสําคัญของกลวิธีการแปลคําศัพทแ และกลวิธีการแปลคําศัพทแตอ
คุณคาทางวรรณคดี ดังนี ้

๑. กลวิธีการแปลค าศัพท ์

 จากการศึกษาพบวา เจาฟูาธรรมธิเบศรฯ ทรงแปลคําศัพทแภาษาบาลีออกเปๅนขอความภาษาไทยอยางหลากหลาย 
อาจทรงแปลออกเปๅนคํา เชน สีห (ราชสีห์) - พญาไกรสร  พยคฺฆ (เสือ) - พยัคฆา มหึส (ควาย) - กาสร หรือเปๅนกลุมคํา เชน 
อายสฺมนฺตุ (ผู้มีอายุ) - ผู้มีพระชนมายุสมะ หรืออาจทรงแปลเปๅนขอความ เชน สาวกเวเนยฺย (ผู้อันสาวกพึงสอนได้) - ศราพ
กวินย คือเปนพิสยพุทธบริพาร พระสาวกจพึงทวรมาร เปๅนตน การแปลคําศัพทแดังกลาว พบวามีการใชกลวิธีการแปล ๒ 
ลักษณะ ไดแก การแปลโดยใชกลวิธีเดียว และการแปลโดยใชหลายกลวิธี ดังนี้ 

 ๑.๑ การแปลโดยใช้กลวิธีเดียว เปๅนการแปลที่เลือกใชกลวิธีใดกลวิธีหนึ่ง เพียงอยางเดียว มีดังตอไปนี้ 
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 ๑.๑.๑ การคงศัพท์ เปๅนการแปลโดยใชศัพทแเดิมตามที่ปรากฏในพระบาฬีนนโทปนนทสูตร อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงดานเสียงของศัพทแที่เลือกใช เชน เสียง ฏ ต ป ว กลายเสียงเปๅน ฎ ด บ พ ฯลฯ ตามลักษณะการกลายเสียงของ
ภาษาบาลีมาเปๅนภาษาไทย (วิสันติ์ กฏแกว, ๒๕๕๑ : ๑๙๘-๒๓๔) ดังแสดงในตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ ตัวอยางการคงศัพทแ 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย2 

นาคานุภาว นาคานุภาพ นาคานุภาเวน ทีฆมหนฺตตร  อตฺตภาว  นิมฺมิตฺวา (หนาตนท่ี ๗๙) 

แลนนโทปนันทาเสียรพิศ กนฤรรมิตรกายา ใหญ่ยาวสามารถนัก ด้วยยศศักดิบุนยา แห่ง
นาคานุภาพ (หนาตนท่ี ๘๐) 

นาคานุภาว มาจาก นาค หมายถึง งู นาค + อนุภาว หมายถึง อานุภาพ กําลังอํานาจ 

พยคฺฆ 

ขคฺค 

ตุรงฺค 

พานร 

พยัคฆา 

ขัคแคะ 

ดุระคะ 

พานร 

สีหพยคฺฆขคฺคกุํฺชรมหึส...ตุรงฺครุรุปิจจุมกฏอจฺฉตรจฺฉโกกมิคพานร... (หนาตนท่ี ๖-๗) 

ลางบางผันรูปาเปนพญาไกรสร เปนสุกรพยัคฆา ดุระคะขัค์คะคเชนทรากาสร เปนพาน
รสฤงคาล... (หนาตนท่ี ๑๒-๑๓) 

พยคฺฆ หมายถึง เสือ ขคฺค หมายถึง แรด ตุรงฺค หมายถึง มา พานร/วานร หมายถึง ลิง 

 

  ๑.๑.๒ การแปลศัพท์ เปๅนการแปลความหมายของคําศัพทแภาษาบาลีออกเปๅนขอความภาษาไทย 
ขอความดังกลาว อาจมีการใชศัพทแภาษาบาลีหรือภาษาอ่ืนประกอบดวยก็ได ศัพทแภาษาบาลีที่ใชกลวิธีการแปลศัพทแ มักเปๅน
ศัพทแที่มีหนาท่ีในการเช่ือมโยงความ เชน หนวยเชื่อมโยงความตาง ๆ เปๅนคํากริยา เปๅนคําคุณศัพทแหรือคําวิเศษณแ ท้ังนี้เพราะ
ชนิดของคําดังกลาว ไมคอยปรากฏเปๅนคํายืมในภาษาไทย (Sutiwan & Tadmor, 2009: 605) ดังนั้นชนิดของคําดังกลาว 
จึงใชกลวิธีการแปลศัพทแ ดังตัวอยางในตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒ ตัวอยางการแปลศัพทแ 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

อถ ในกษณกาลนั้น อถาตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ าณโกวิโท โน ภควา (หนาตนท่ี ๓๗) 

ในกษณกาลนั้น  อันว่าสมเด็จ์อธิปไตยบร มไตรโลกนาถา  พระองคฉลาดในพระปรีชฺญา
อันพิจารณาแจ้งซึ่งอดิตานาคตประจุบันนะ (หนาตนที่ ๓๘) 

อถาตีตนาคต มาจาก อถ-อตีต-อนาคต  อถ แปลวา ครั้งนั้น ลําดับนั้น ตอไป 

ขาท เคี้ยว จตูหิ ทาฒาหิ ต  ขาทิสฺสามีติ (หนาปลายที่ ๔๕) 

                                                           
2 ความหมายของศัพทแในบทความนี้ ผูวิจยัตรวจสอบจาก ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖) พระอุดรคณาธกิาร และจาํลอง สารพัดนึก (๒๕๔๖) หลวง
บวรบรรณรักษแ (๒๕๕๔) Rhys Davids & Stede (2007) และ Monier-Williams (2011) 
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ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

อาตมาจเคี้ยวซึ่งสร มณะ  ด้วยเขี้ยวอาตมทังสี่นี้ (หนาปลายที่ ๔๕) 

ขาทิสฺสามิ แปลวา จักเคี้ยว เปๅนรูปกริยาที่ลงวิภัติอาขยาต หมวดภวิสสันติ แสดงอนาคต
กาล มาจาก ขาท ธาตุ หมายถึง เคี้ยวกลืน 

   

  ๑.๑.๓ การเปลี่ยนศัพท์ เปๅนการแปลโดยการใชศัพทแหรือกลุมศัพทแที่มีความหมายเดียวกัน แตมีรูปศัพทแ
ที่แตกตางกัน รูปศัพทแที่เลือกใชนี้อาจเปๅนรูปศัพทแภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่เปๅนที่รูจักมากกวา 3 ศัพทแภาษาบาลีที่ใชในพระ
บาฬีนนโทปนนทสูตร ดังตัวอยางในตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ ตัวอยางการเปลี่ยนศัพทแ 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

จามิกร สุพรรณ รชฎจามิกรวรเวทุริยสงฺขปพาลมสารคลฺลปฺปภูติวิวิธวิจิตฺโตปกรณสหิต  (หนาตนท่ี ๕-๖) 

อันกอประด้วยกงจักรรัตนเปนอาทิ  นานาราชอุปกรณ  บวรรัตนตรการ  มีต้นว่า 
รัตนมสาระคัล์ล  ไพทูรยพรรณประพาลรัตน  สังขทักษิณาวัฏรสุพรรณ  รชฏสรรพทา
นา  โอทยาหาราภรณ  เครื่องป๎จ์จฐรณอนันต (หนาตนท่ี ๙-๑๐) 

จามิกร มาจาก จามีกร หมายถึง ทอง 

สุพรรณ มาจาก สุวรฺณ (ส) หมายถึง สีที่งดงาม สีทอง 

มหิรุห พฤกษา ปพฺพตมหามหิรุหปฺปหรหตฺถ  (หนาตนท่ี ๗) 

หัษถาถือเครื่องยุทธ  สรรพาวุธสระหลอน  โดมรค้อนครกสาก  พฤกษามากนองเนือง 
(หนาตนท่ี ๑๔-๑๕) 

มหิรุห หมายถึง เจริญขึ้นจากแผนดิน ตนไม    พฤกษา มาจาก วฤกฺษ (ส) ตนไม 
   

 ๑.๑.๔ การแทนที่ศัพท์ เปๅนการแปลโดยการใชศัพทแในภาษาอื่นแทนที่ศัพทแภาษาบาลี วิธีการนี้แตกตาง
กับการเปลี่ยนศัพทแ เพราะเปๅนการใชศัพทแที่มีรูปตรงกับศัพทแที่ใชในพระบาฬีนนโทปนนทสูตรหรือมีความหมายของศัพทแ
ตรงกัน แตใชศัพทแตางภาษากัน ตางกับการเปลี่ยนศัพทแท่ีเปๅนการเปลี่ยนไปใชศัพทแอื่น และความหมายของรูปศัพทแก็แตกตาง
กัน วิธีการนี้แสดงใหเห็นพระปรีชาของเจาฟูาธรรมธิเบศรฯ ในดานภาษาอยางยิ่ง เพราะแสดงใหเห็นวาพระองคแทรงรูทั้ง
ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรเปๅนอยางดี  

 การแทนที่ศัพทแจําแนกไดเปๅน ๓ ลักษณะ ไดแก การแทนที่ดวยศัพทแภาษาสันสกฤต การแทนที่
ดวยศัพทแภาษาเขมร และการแทนท่ีดวยศัพทแแผลง ดังนี้ 

                                                           
3 การพจิารณาวาคําใดเปๅนคําที่ใชอยูทัว่ไปหรือไม จะพจิารณาวา หากปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือวา เปๅนคําที่
ใชอยูทั่วไป แตหากไมปรากฏแสดงวาเปๅนคําที่ไมคอยใช 
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   ๑.๑.๔.๑ การแทนที่ด้วยศัพท์ภาษาสันสกฤต เปๅนการแปลโดยการใชศัพทแภาษาสันสกฤตที่มี
รูปศัพทแตรงกันกับภาษาบาลี ดังตัวอยางในตารางที่ ๔ 

ตารางที่ ๔ ตัวอย่างการแทนที่ด้วยศัพท์ภาษาสันสกฤต 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

อุสภ 

โสณ 

สิงฺคาล 

พฤสภา 

สวาณ 

สฤงคาล 

สีหพฺยคฺฆขคฺคกุํฺชรมหึสวราหกโคณสิรโคควยูสภโสณสิงฺคาล (หนาตนท่ี ๖-๗) 

ลางบางผันรูปาเปนพญาไกรสร  เปนสุกรพยัคฆา ดุระคะขัค์คะคเชนทรากาสร  เปนพาน
รสฤงคาล  อัจ์ฉาสวาณมฤค์คา  เปนพฤสภาแลโคพลอะ (หนาตนท่ี ๑๒-๑๓) 

พฤสภา มาจาก วฤษฺภ (ส) หมายถึง วัว    สวาณ มาจาก ศฺวาน (ส) หมายถึง สุนัข 

สฤงคาล มาจาก ศฤคาล, สฤคาล (ส) หมายถึง สุนัขจิ้งจอก 

   ๑.๑.๔.๒ การแทนที่ด้วยศัพท์ภาษาเขมร เปๅนการแปลโดยการใชศัพทแหรือกลุมศัพทแภาษา
เขมรที่มีความหมายตรงกันกับภาษาบาลี ดังตัวอยางในตารางที่ ๕ 

ตารางที่ ๕ ตัวอย่างการแทนที่ด้วยศัพท์ภาษาเขมร 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

ธุม 

อตฺถิภาว 

แผสง 

มาน 

อย  มยฺห  สรีเร ธุโม อตฺถีติ มํฺเ ติ อมฺหาก  สรีเร ธุมสฺส อตฺถิภาว ปิ น ชานาติ (หนาปลายที่ ๕) 

อันว่าพาสุกรีราชา  ส าคันว่ามานธูรรมาแต่ตูวเขา  บมิรู้ว่าแผสงแห่งเรานี้มาน (หนาปลายที่ ๖) 

ธุม/ธูม หมายถึง ควัน 

อตฺถิภาว มาจาก อตฺถิ หมายถึง มี เปๅน + ภาว หมายถึง ความเปๅน 

แผสง มาจาก แผฺสง (ข) แปลวา ควัน    มาน มาจาก มาน (ข) แปลวา มี 

ปวิสิตฺวา จูลเทา วามกณฺณโสเตน ปวิสิตฺวา (หนาปลายที่ ๒๘) 

อันว่าพระมหาเถรา  ธกเสด็จ์จูลเทาโดยรลุงกรรณาฝ่ายพาม (หนาปลายที่ ๒๘) 

ปวิสิตฺวา หมายถึง เขาไป    จูลเทา มาจาก จูล (ข) เขา + เทา (ข) ไป 
 

   ๑.๑.๔.๓ การแทนที่ด้วยศัพท์แผลง เปๅนการแปลโดยการใชศัพทแที่เปๅนศัพทแแผลง กลาวคือ 
เปๅนศัพทแที่มีการเปลี่ยนรูปศัพทแใหแตกตางไปจากภาษาบาลี อาจมีรูปใกลเคียงกับภาษาสันสกฤต แตไมใชรูปศัพทแที่ใชใน
ภาษาสันสกฤต พระยาอนุมานราชธน (๒๕๑๕ : ๒๖๑) กลาววา วิธีการดังกลาวเปๅนการใชแนวเทียบผิด กลาวคือ เปๅนการ
เทียบจากคําบาลีที่มีรูปตรงกับสันสกฤต เพราะไมทราบวา คําน้ันมีรูปในภาษาสันสกฤตวาอยางไร แตมณีปิๆน พรหมสุทธิรักษแ 
(๒๕๔๗ : ๓-๔) เห็นวา เปๅนวิธีการที่กวีสมัยอยุธยานิยมใชเพื่อแสดงความสามารถของกวี พบการแทนที่ดวยศัพทแแผลงเปๅน
จํานวนมากในวรรณคดีเรื่องนี้ ดังตัวอยางในตารางที่ ๖ 
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ตารางที่ ๖ ตัวอยางการแทนที่ดวยศัพทแแผลง 

ศัพทแบาล ี ศัพทแที่เลือกใช ตัวอยางขอความ / คําอธิบาย 

สิขา สิกฺษา ปจนฺทมารุตสมริิตสิข  (หนาปลายที่ ๑) 
แลนาคอัน ธ นฤมิตรนี้  อันมสีิกษาจลพิจล  ประดูจ์กลเปลวอัคยา  อันวาตาพานพัด  ปลิว
ยาบสบัดรจนา (หนาปลายที่ ๒) 
สิขา หมายถึง ยอด ปลาย เปลวไฟ (สันสกฤตใชวา ศิขา) 
สิกฺษา เปๅนศัพทแแผลง โดยใชแนวเทียบกับศัพทแสันสกฤต กลาวคือ ศพัทแบาลีที่ใชพยัญชนะ 
“ข” มักตรงกับ “กฺษ” ในศัพทแสันสกฤต เชน เขตฺต-เกฺษตฺร ขฺตติย-กฺษตฺริย จึงอาศัยแนว
เทียบนี้ แปลง “ข” เปๅน “กฺษ” สาํเร็จรปูเปๅน สิกฺษา 

ธุม ธูรรมา ต  ปน ธุมชาล  โกฏสิตสหสสฺจกฺกวาเฬสุ ธุมายนตฺ  (หนาปลายที่ ๔) 
แม้อันว่าธูรรมา  อันนาคราชาบังหวนไป  กเต็มในแสนโกฏจิักรวาฬ (หนาปลายที่ ๔-๕) 
ธุม/ธูม หมายถึง ควัน (สันสกฤตใชศัพทแเดียวกัน) 
ธูรรมา เปๅนศัพทแแผลง โดยแปลงศพัทแใหมีรูปคลายศัพทแสันสกฤต “ธูรฺม” เขาใจวาใชแนว
เทียบจาก ธมฺม-ธรฺม มคฺค-มารฺค จงึเติม “ร”ฺ และยืดเสียงสระ อุ เปๅน อู แลวจึงแผลง “ร”ฺ 
เปๅน “รร” เชนเดียวกับ ธรฺม-ธรรม วรฺณ-วรรณ สําเร็จรูปเปๅน ธูรรมา 

 

  ๑.๑.๕ การเพ่ิมศัพท์ เปๅนการแปลโดยเพิ่มศัพทแหรือขอความจากเดิม ทําใหศัพทแหรือขอความที่แปลมี
ความหมายเพิ่มขึ้น ความหมายดังกลาวไมกระทบความหมายหลัก แตอาจเปๅนการขยายความหมายใหชัดเจนขึ้น หรือเพิ่ม
ความหมายใหครอบคลุมยิ่งขึ้น วิธีการดังกลาว มักปรากฏในการแปลคําเรียกพระพุทธเจา พระสาวก และพญา  
นันโทปนันทนาคราช เพื่อใหเห็นคุณลักษณะบางประการเพิ่มเติม ดังตัวอยางในตารางที่ ๗ 

ตารางที่ ๗ ตัวอยางการเพิ่มศัพทแ 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

ตถาคต พระตถาคตทสพล ตถาคโต เกนจิ เทว กรณีเยน เทวโลก  คมิสฺสตีติ (หนาตนท่ี ๔๔) 

ว่าพระตถาคตทศพล จักเสด็จ์หนเทวะทิศ ด้วยพุทธกิตยอันหนึ่งพึงมี (หนาตนท่ี ๔๖) 

ตถาคต หมายถึง ผูไปแลวเชนน้ัน พระพุทธเจา 

ในนันโทปนันทสูตรคําหลวง มีการเพิ่มศัพทแ “ทสพล” หมายถึง ผูมีกําลังสิบ เพื่อขยาย
ความวา “พระตถาคต” ทรงมีทศพลญาณ หรือปรีชาหยั่งรู ๑๐ ประการ 

ชาติชรามรณา ชาดิชราพยาธิมรณา ชาติชรามรณาทิส สารทุกฺขาติ (หนาตนท่ี ๖๓-๖๔) 

ด้วยสงสารวัฏรทุกขเปนอาทิ  คือชาดิชราพยาธิมรณาอันมาก (หนาตนท่ี ๖๖) 

ชาติชรามรณา เปๅนศัพทแสมาส มาจาก ชาติ-เกิด ชรา-แก มรณา-ตาย 

ในนันโทปนันทสูตรคําหลวง มีการเพิ่มศัพทแ “พยาธิ” หมายถึง ความเจ็บปุวย เพื่อให
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ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

สอดคลองกับสํานวนไทยวา “เกิดแกเจ็บตาย” 
 

 ๑.๒ การแปลโดยใช้หลายกลวิธี เปๅนการแปลที่เลือกใชกลวิธีตาง ๆ ดังกลาวขางตน ประกอบกันหลายกลวิธี การ
แปลศัพทแในนันโทปนันทสูตรคําหลวง ปรากฏการแปลโดยใชหลายกลวิธีมากที่สุด ดังตัวอยางในตารางที่ ๘ 

ตารางที่ ๘ ตัวอยางการแปลโดยใชหลายกลวิธี 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

มิจฺฉาทิฏฺ  ิก มฤจฉาทฤษฎี โส จาย  มิจฺฉาทิฏฺ  ิโก (หนาตนท่ี ๗๗) 

อันว่าพระญานนโทปนนท  อันเปนคนพาลา  เปนมฤจ์ฉาทฤษฎีนี้ (หนาตนท่ี ๗๗) 

มิจฺฉาทิฏฺ  ิก หมายถึง ผูมีความเห็นผิด 

ศัพทแที่เลือกใช เปๅนการแปลโดยการแผลงศัพทแและแทนท่ีศัพทแดวยภาษาสันสกฤต 

คําวา มิจฺฉา หมายถึง ผิด แผลงศัพทแเปๅน มฤจฉา โดยแผลงสระ อิ เปๅน ฤ รูปศัพทแนี้
ภาษาสันสกฤตใชวา มิถฺยา (ส) สวนคําวา ทฤษฎี หมายถึง ความเห็น เปๅนการแทนท่ี
ศัพทแดวยภาษาสันสกฤต มาจากศัพทแวา ทฤษฺฏินฺ (ส) 

ฉพฺพิธรํสี ฉอพรรณรังสี เปน 
ยุ คแ ค ล รั ด ศมี หก
ประการ 

ฉพฺพิธร สิโย ปุรโต วิสชฺเชตวา (หนาตนที่ ๗๐) 

พระองคกเปล่งฉ้อพรรณรังสี  เปนยุค์คลรัดศมีหกประการ  ไปดลสถานฉพอะหน้า  
แห่งพระญานนโทปะนนท (หนาตนท่ี ๗๑-๗๒) 

ฉพฺพิธรํสี หมายถึง แสงที่มีหกอยาง มาจาก ฉ-หก + พิธ-อยาง, ชนิด + รํสี-แสง 

ศัพทแที่เลือกใช เปๅนการแปลโดยการแผลงศัพทแ เปลี่ยนศัพทแ คงศัพทแ แปลศัพทแ และ
เพิ่มศัพทแ กลาวคือ แผลงศัพทแ “ฉ” เปๅน “ฉอ” เปลี่ยนศัพทแ “พิธ” ใหเปๅน 
“พรรณ” หมายถึง สี คงศัพทแเดิมคือ “รังสี” แปลศัพทแ “ฉพฺพิธรํสี” เปๅน “รัดศมีหก
ประการ” และเพิ่มศัพทแ “ยุคแคล” หมายถึง คู 

 

๒. ความส าคัญของกลวิธีการแปลค าศัพท์ 

 เมื่อพิจารณากลวิธีตาง ๆ ที่ใชในการแปลคําศัพทแภาษาบาลีในพระบาฬีนนโทปนนทสูตรมาเปๅนภาษาไทยใน  
นันโทปนันทสูตรคําหลวง พบวา การเลือกใชกลวิธีการแปลคําศัพทแประเภทตาง ๆ มีผลตอเรื่องใน ๒ ลักษณะ ไดแก มีผลตอ
เนื้อหาของเรื่อง และมีผลตอวรรณศิลปของเรื่อง ดังนี้ 

 ๒.๑ ความส าคัญต่อเนื้อหาของเร่ือง กลวิธีการแปลคําศัพทแประเภทตาง ๆ หลายกลวิธี แสดงใหเห็นวา มี
ความสําคัญในการถายทอดเนื้อหาของเรื่องซึ่งเปๅนความสําคัญในมิติการแปล กลาวคือ การแปลคําศัพทแดังกลาว ชวยให
ผูอานสามารถเขาใจเนื้อหาของเรื่องได กลวิธีสําคัญที่มีผลตอเนื้อหาของเรื่องมากที่สุด คือ กลวิธีการแปลศัพทแ เนื่องจากเปๅน
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กลวิธีท่ีมีผลโดยตรงตอความเขาใจเนื้อหาของเรื่อง เพราะเปๅนการแปลคําศัพทแภาษาบาลีที่ผูอานไมเขาใจ ใหเปๅนภาษาไทย 
อันชวยใหสามารถเขาใจความในเรื่องไดอยางชัดเจน ดังตัวอยางในตารางที่ ๙ 

ตารางที่ ๙ ตัวอยางการใชกลวิธีการแปลศัพทแท่ีมีผลตอเนื้อเรื่อง 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

๑ อถ 

๒ ขุทฺทก 

๓ โปต 

๔ อนุคต 

๕ ตล 

๖ ปลฺลวมาน 

๗ กนกโปต 

๘  อ ภิ ล า
สมาน 

ในขณะกาลนั้น 

อันนอย 

สําเภา 

หอะตาม 

พางพื้น 

ลอยไป 

สําเภาทอง 

งามนัก 

อถ๑ ภควา สาวกนิกรรตนมยขุทฺทก๒โปต๓าการานุคโต๔ ฉพฺพณฺณทิธีโตทกภรติามพฺร
ตล๕ลวนปลฺลวมาน๖อุตฺตมธมฺมกฺขนฺธวิวิธวิจิตฺตสารส ปุณฺณกนกโปต๗ากาเรนาภิลา
สมาโน๘ (หนาตนท่ี ๗๓) 

ในขณะกาลนั้น๑  อันว่าสมเด็จ์บร มนายก  ดิลกโลกยจุธา  ประดูจ์มหานาวาสุพรรณ  
มีนิกรอรหันตทังหลาย  แลถวายนมัสการหอะตาม๔  กงามปานส เภา๓แก้วอันน้อย๒  
ทังห้าร้อยเปนบริวาร  กงามนัก๘ในอาการส เภาทอง๗ อันไพบูลยด้วยของวิเศศ  อันมี
รัตนประเภทนานา  คือพระพุทธกายาธรรมขันธ  อันมีพรรณอุด์ดมา  ลอยไป๖ใน
มหาสมุทรอันกว้าง  คือพ่างพื้น๕อากาศ  ไพบูลยดาษไปด้วยวารี  คือพระรัดศมีหก
ประการ (หนาตนท่ี ๗๔-๗๕) 

อถ แปลวา ครั้งนั้น ขุทฺทก แปลวา นอย, เล็ก โปต แปลวา สําเภา 

อนุคต แปลวา ตาม ตล แปลวา พ้ืน ปลฺลวมาน แปลวา ลอย, ลองลอย 

กนก แปลวา ทอง อภิลาสมาน แปลวา งามยิ่ง 

หมายเหตุ :  โปตาการานุคโต มาจาก โปต-อาการ-อนุคโต 

 กนกโปตากาเรนาภิลาสมาโน มาจาก กนก-โปต-อากาเรน-อภิลาสมาโน 
 

 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา การเลือกใชกลวิธีการแปลศัพทแชวยใหเขาใจศัพทแดังกลาวไดดีกวากลวิธีอื่น 
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา นอกจากกลวิธีการแปลศัพทแแลว เจาฟูาธรรมธิเบศรฯ ยังทรงเลือกใชกลวิธีอื่น ๆ ที่ชวยใหผูอาน
สามารถเขาใจขอความดังกลาวไดมากยิ่งขึ้น ไดแก กลวิธีการเปลี่ยนศัพทแ โดยเฉพาะการใชศัพทแที่คุนเคยมากกวา เชน ทิธีต
(แสง)-พระรัดศมี อุทก(น้ า)-วารี ภริต(ทรงไว้)-ไพบูลยดาษ อมฺพร(ท้องฟ้า)-อากาศ ลวน(ทะเล)-มหาสมุทร วิวิธ(ต่างๆ)-
ประเภทนานา สาร(สิ่งของ)-ของวิเศศ ส ปุณฺณ(เต็มพร้อม)-ไพบูลย กลวิธีการคงศัพทแ โดยเฉพาะการคงศัพทแที่มีใชอยูทั่วไปใน
ภาษา เชน นิกร-นิกร อุตฺตม-อุด์ดมา ธมฺมกฺขนฺธ-ธรรมขันธ อาการ-อาการ และกลวิธีการเพิ่มศัพทแ ท่ีชวยขยายความใหผูอาน
เขาใจเนื้อเรื่องมากยิ่งข้ึน เชน อุตฺตม-มีพรรณอุด์ดมา ธมฺมกฺขนฺธ-พระพุทธกายาธรรมขันธ เปๅนตน กลวิธีดังที่กลาวมานี้ อาจ
ถือไดวาเปๅนกลวิธีที่มีความสําคัญตอเนื้อหาของเรื่อง เพราะมีสวนสําคัญที่ชวยทําใหผูอานเขาใจเนื้อเรื่องไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ๒.๒ ความส าคัญต่อวรรณศิลป์ของเร่ือง การแปลโดยทั่วไปในปใจจุบัน มักมุงเนนการถายทอดความเขาใจจาก
ภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่งใหชัดเจนถูกตองมากที่สุด (สุพรรณี ปิๆนมณี, ๒๕๕๗ : ๕๙) ดังนั้นกลวิธีการแปลที่ใชจึงนาจะมีผล
ตอเนื้อหาของเรื่องมากที่สุด อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณากลวิธีการแปลคําศัพทแในเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง จะเห็นไดวา 
กลวิธีการแปลที่ปรากฏมิไดมุงใหเกิดความเขาใจเรื่อง ดังเชนกลวิธีการแทนที่ศัพทแ หรือการคงศัพทแ ที่เลือกใชศัพทแภาษาสัน
สฤต ภาษาเขมร หรือคําแผลง ทั้งที่ศัพทแดังกลาวมิไดใชอยูทั่วไปในภาษา การใชกลวิธีดังกลาวไมไดมีผลตอเนื้อหาของเรื่อง 
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เพราะไมไดทําใหเขาใจเรื่องชัดเจนขึ้น ในทางตรงกันขาม กลับทําใหเนื้อหาของเรื่องเขาใจไดยากมากขึ้น ดังตัวอยางในตาราง
ที่ ๑๐  

ตารางที่ ๑๐ ตัวอยางการแทนที่ศัพทแ 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

วาม 

โสต 

ปวิสิตฺวา 

ทกฺขิณ 

นิกฺขมิ 

อุดแดร 

รลุง 

จูลเทา 

สดํา 

เจญ 

 

วามนาสาโสเตน ปวิสิตฺวา ทกฺขิณนาสาโสเตน นิกฺขมิ (หนาปลายที่ ๒๙) 

อันว่าพระมหาเถรา  จูลเทาโดยรลุงนาสาฝ่ายอุด์ดร  แห่งนาคบดีสรนาคา  กเจญโดย
รลุงนาสาฝ่ายสด าแล (หนาปลายที่ ๒๙) 

วาม หมายถึง ซาย โสต หมายถึง ชอง, ทาง ปวิสิตฺวา หมายถึง เขาไป 

ทกฺขิณ หมายถึง ขวา นิกขฺมิ หมายถึง ออก 

จูลเทา (ข) หมายถึง เขาไป รลุง (ข) หมายถึง หลวม ในท่ีนี้นาจะหมายถึง รู, ชอง 

อุดแดร มาจาก อุตฺตร (ปส) หมายถึง ซาย, ทิศเหนือ 

สดํา มาจาก สฺฎํา (ข) หมายถึง ขวา 

  

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงวรรณศิลป จะเห็นไดวา การเลือกใชกลวิธีดังกลาว ทําใหเกิดความไพเราะทาง
เสียง หรือทําใหขอความงดงามวิจิตรมากขึ้น และแสดงใหเห็นความพยายามของกวีที่ท้ังเลือกสรรและสรางสรรคแถอยคํามาใช
ใหมีท้ังความไพเราะทางเสียง มีรูปคําที่งดงาม มีความหมายลึกซึ้ง เปรียบเสมือนการประดับตกแตงดวยเครื่องประดับตาง ๆ 
อันแสดงใหเห็นถึงความสามารถของกวีในการเลือกสรรคํามาใชในการแปลไดอยางยอดเยี่ยม 

 นอกจากกลวิธีการแทนที่แลว กลวิธีอ่ืน ๆ ก็ยังอาจมีผลตอวรรณศิลปดวยเชนกัน ดังเชน กลวิธีการเปลี่ยนศัพทแ ใน
บางกรณีที่ไมใชการเปลี่ยนศัพทแเปๅนคําท่ีใชทั่วไป ก็แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่มีตอวรรณศิลป หรือกลวิธีการเพิ่มศัพทแ เปๅน
ความพยายามที่จะประดิษฐแถอยคําใหมีความหมายที่ไพเราะและลึกซึ้ง ดังตัวอยางในตารางที่ ๑๑ 

ตารางที่ ๑๑ ตัวอยางการเปลี่ยนศัพทแ และการเพิ่มศัพทแ 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างข้อความ / ค าอธิบาย 

สุคตกาย 

 

ปรํมปไสุกลจีวร 

 

 

พุทธางโสดแดรอดุลย 

 

มหาบางษุกุลพัษตรจีวะรา 

 

 

ตโต ภควา ... อุปริปกฺกลาขารชตินฺตชยกุสุมโกวิฬารปุปฺผวณฺณรตฺตปรมป๏
สุกุลจีวเรน ... สมุคฺคตสุคตกาย  สมฺปฏิจฺฉนฺโน (หนาตนท่ี ๕๐) 

ในกาลปางนั้น  อันว่าสมเด็จ์พระสวะยมภูญาณมหิมา  กธรงพระพัษตราว
ระวะรางค  สพักเหนือพุทธางโสด์ดรอดุลย  มหาบางษุกุลพัษตรจีวะรา  
ปานรัต์ตะบุษบาสรเอ้ง  แสงสุกเปล่งสีก่ า  ดูจ์กุสุม าสัมรอก  แลสีดอก
โกวิฬาร  อันมีในสถานพนาทวา  มีพรรณาอันชุ่ม  จุ่มที่นีระลาขา (หนา
ตนที่ ๕๑) 
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 จากตัวอยางขางตน จะเห็นวากลวิธีการแปลที่โดดเดนคือ กลวิธีการแปลโดยการเปลี่ยนศัพทแและเพิ่มศัพทแ ไดแก 
สุคตกาย (กายของพระพุทธเจา) แปลวา พุทธางคโสดดรอดุลย เปๅนการสรางศัพทแสมาสจากคําวา พุทธ+องคแ+ สุ +อุตตร 
(ยิ่ง) +อดุลยแ (ไมมีสิ่งใดเปรียบ) จะเห็นวา การแปลศัพทแนี้ เปลี่ยนศัพทแ สุคต เปๅน พุทธ และกาย เปๅน องคแ และเพิ่มศัพทแ  
โสดดรอดุลยแ เพื่อเพิ่มความหมายใหเห็นความเปๅนยอดยิ่งของพระพุทธเจา หรือคําวา ปรมปไสุกุลจีวร (จีวรบังสุกุลอันยิ่ง) 
แปลวา มหาบางษุกุลพัษตรจีวรา เปๅนการสรางศัพทแจาก มหา (ใหญ,ยิ่ง) + บางษุกุล (ผาบังสุกุล) + พัษตร (ผา) + จีวรา 
(จีวร) การแปลนี้มีการเปลี่ยนศัพทแ ปรม เปๅน มหา การแทนท่ีศัพทแ ปไสุกุล ดวยการใชศัพทแสันสกฤต บางษุกุล (จาก ปไาสุกูล) 
การเพิ่มศัพทแดวยศัพทแสันสกฤต พัษตร (จาก วสฺตฺร) หมายถึง ผา และการคงศัพทแ จีวร จะเห็นวาวิธีการดังกลาว แทนที่ศัพทแ
ดวยศัพทแสันสกฤต ทําใหขอความงามยิ่งข้ึน และการเปลี่ยนศัพทแใชคําวา มหา ก็ทําใหเห็นถึงความยิ่งใหญมากยิ่งขึ้นดวย 

 จะเห็นวาวิธีการดังกลาว แทนที่ศัพทแดวยศัพทแสันสกฤต ทําใหขอความงามยิ่งขึ้น และการเปลี่ยนศัพทแใชคําวา มหา 
ก็ทําใหเห็นถึงความยิ่งใหญมากยิ่งขึ้นดวย กลวิธีการแปลศัพทแดังกลาว มิไดทําใหเขาใจความหมายไดชัดเจนขึ้น แตที่สําคัญ
คือ ทําใหขอความวิจิตรมากยิ่งข้ึน เพราะมีการเลือกสรรคําและความหมายเพิ่มใหขอความงามยิ่งขึ้น กลวิธีการแปลที่ใชนี้จึง
มีความสําคัญตอการสรางวรรณศิลปของเรื่อง 

๓. กลวิธีการแปลค าศัพท์ต่อคุณค่าทางวรรณคดี 

 เมื่อพิจารณาความสําคัญของกลวิธีการแปลคําศัพทแ จะเห็นไดวา กลวิธีสวนใหญที่เจาฟูาธรรมธิเบศรฯ ทรงเลือกใช
ในการแปลเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง มีความสําคัญตอวรรณศิลปของเรื่อง มากกวาความสําคัญตอเนื้อหาของเรื่อง อีก
ทั้งวรรณศิลปท่ีปรากฏสวนใหญ มักเปๅนการเลือกสรรถอยคําและความหมายของคําเพื่อใหขอความมีความงดงามและวิจิตร
มากยิ่งข้ึน กลวิธีการแปลคําศัพทแนี้ สะทอนใหเห็นคุณคาทางวรรณคดีของเรื่องใน ๒ ประการ ไดแก การสรางความศักดิ์สิทธิ์
ในฐานะวรรณคดีพุทธศาสนา และการสรางเอกลักษณแที่โดดเดนในการใชภาษา ดังน้ี 

 ๓.๑ การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะวรรณคดีพุทธศาสนา 

 กลวิธีการแปลคําศัพทแที่ปรากฏในเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง สวนใหญสัมพันธแกับการเลือกใชคําศัพทแ 
กลาวคือ มีการเลือกใชคําศัพทแสําคัญ ไดแก ศัพทแภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร และศัพทแแผลง ท้ังในกลวิธีการคงศัพทแ การ
เปลี่ยนศัพทแ การแทนท่ีศัพทแ หรืออาจปรากฏในการแปลศัพทแและเพิ่มศัพทแดวย ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นความตั้งใจของ
กวีในการเลือกใชศัพทแเหลานี้ เมื่อพิจารณาแตละขอความในเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง จะพบวา ไมมีขอความใด ที่ไม
ปรากฏการใชภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาเขมรเลย ในทางตรงกันขาม กลับปรากฏศัพทแดังกลาวเปๅนจํานวนมากอีกดวย 

 การเลือกใชศัพทแบาลีสันสกฤตในบทแปลแตงเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง สัมพันธแกับแนวคิดเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ กลาวคือ ภาษาบาลีสันสกฤตเปๅนภาษาที่ใชในศาสนา ภาษาบาลีใชในการบันทึกพระสัทธรรมในพระพุทธศาสนา
ฝุายเถรวาท สวนภาษาสันสกฤตใชในพิธีกรรมและในการบันทึกคัมภีรแของศาสนาพราหมณแฮินดู รวมทั้งใชในการบันทึกพระ
สูตรของพระพุทธศาสนาฝุายมหายานดวย ดังนั้นภาษาทั้งสองนี้จึงถือเปๅนภาษาศักดิ์สิทธ์ิ การที่กวีเลือกใชศัพทแบาลีสันสกฤต
ในการแปลแตง จึงนาจะมุงใหบทแปลแตงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เทียบเทาตนฉบับเดิมที่เปๅนพระสูตร คือ พระบาฬีนนโทปนนท
สูตร 

 สุพรรณี ปิๆนมณี (๒๕๕๗ : ๗-๘) จําแนกบทแปลออกเปๅน ๒ ประเภท ไดแก บทแปลที่เนนการรักษา
ภาษาตนฉบับ และบทแปลที่เนนความเขาใจของผูอานในภาษาแปล และระบุวา บทแปลที่เนนการรักษาภาษาตนฉบับ มัก
เปๅนบทแปลในสมัยกอนที่เปๅนการแปลคัมภีรแทางศาสนา โดยมุงรักษาสํานวนและโครงสรางจากภาษาตนฉบับไวในบทแปล
เพื่อคงความศักดิ์สิทธิ์ของตนฉบับไวในบทแปล ดังเชน การแปลคัมภีรแในศาสนาคริสตแเปๅนภาษาอังกฤษ มักเก็บคําสํานวน
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จากภาษาฮีบรู กรีก และลาตินไวในบทแปลภาษาอังกฤษ ลักษณะดังกลาวคลายคลึงกับนันโทปนันทสูตรคําหลวงที่ใชกลวิธี
การแปลคําศัพทแดวยการคงศัพทแตามภาษาตนฉบับ แตกวีก็มิไดใชกลวิธีดังกลาวเพียงอยางเดียว หากยังใชกลวิธีอื่น ๆ เชน 
การเปลี่ยนศัพทแและการแทนท่ีศัพทแ กระนั้นก็ยังใชศัพทแจากภาษาบาลีสันสกฤตเปๅนสําคัญ 

 สวนการใชภาษาเขมรในการแปลแตงเรื่องนี้ ก็นาจะมาจากความคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ดวยเชนเดียวกัน 
กลาวคือ แมภาษาเขมรจะมิใชภาษาที่ใชบันทึกพระศาสนาโดยตรง แตภาษาเขมรก็มีความสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนา เนื่องจากคนไทยไดรับพระพุทธศาสนาผานจากชาวเขมร จึงยอมแสดงวามีการเรียนรูศาสนาพุทธผานภาษา
เขมร (วิไลวรรณ ขนิษฐานันทแ, ๒๕๔๔ : ๓๘) ดังหลักฐานคํายืมภาษาเขมรในภาษาไทยหลายคํา แสดงใหเห็นวามีการยืมผาน
ภาษาเขมร เพราะมีรูปเขียน เสียง หรือความหมาย ใกลเคียงกับภาษาเขมรมากกวา เชน พระ บัณฑิต เพชร ฯลฯ (อนันตแ 
เหลาเลิศวรกุล, ๒๕๔๙ : ๑๖๒) ดังนั้นจึงอาจเปๅนไปไดวา การใชศัพทแภาษาเขมรในกลวิธีการแปลคําศัพทแก็อาจเกิดจาก
แนวคิดเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิเชนเดียวกัน 

 นอกจากการใชศัพทแภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรในกลวิธีการแปลศัพทแดังกลาวแลว การสรางความศักดิ์สิทธิ์
ใหบทแปลแตงนี้ ยังอาจสะทอนใหเห็นไดจากกลวิธีการแปลคําศัพทแแบบการเพิ่มศัพทแอีกดวย โดยเฉพาะการเพิ่มศัพทแในการ
แปลคําเรียกพระพุทธเจา พระมหาโมคคัลลานแ และพระสาวก ความหมายที่เพ่ิมเติมนี้มักเปๅนความหมายที่เกี่ยวกับความเปๅน
เลิศ ความเปๅนยอด หรือความยิ่งใหญ ดังตัวอยางการแปลคําวา "ภควนฺตุ  หมายถึง พระผูมีพระภาค อันเปๅนคําเรียก
พระพุทธเจา ในตารางที่ ๑๒ 

ตารางที่ ๑๒ การแปลคําวา ภควนฺตุ 

ศัพท์บาลี ศัพท์ท่ีเลือกใช้ ส่วนประกอบทางความหมาย 

ภควนฺตุ พระสรรเพชญแพุทธเจา สรรเพชญแ (มาจาก สพฺพโฺโู หมายถึง ผูรูทั่ว) + พุทธเจา 
หมายถึง พระพุทธเจาผูรูทั่ว 

พระพุทธมกุฎโลกาจารยบพิตร พุทธ + มกุฎ (ยอด) + โลก + อาจารย + บพิตร (สะอาดหมด
จด) หมายถึง พระพุทธเจาผูเปๅนยอด ผูเปๅนอาจารยแแหงโลก ผู
สะอาดหมดจด 

สมเด็จพระอังคิรโสดดรบวรมุนีรพีพงษแ อังคิรส (ผูมีรัศมีออกจากพระกาย) + อุตตร (ยิ่ง) + บวร (ยิ่ง) 
+ มุนี + รพีพงษแ (เผาแหงพระอาทิตยแ) หมายถึง พระผูมีรัศมี
ออกจากพระกายผูยิ่ง ผูเปๅนมุนีผูยิ่ง ผูเปๅนเผาพันธุแพระอาทิตยแ 

 

  การแปลคําเรียกพระพุทธเจาดังในตารางที่ ๑๒ นี้ จะเห็นวา มีจํานวนความหมายที่เพิ่มขึ้นในบทแปล
แตงมากกวาหนึ่งความหมาย ความหมายตาง ๆ ดังกลาว อาจเปๅนการเพิ่มความหมายใหม เชน สรรเพชญแ-ผูรูทั่ว โลกาจารยแ-
ผูเปๅนอาจารยแแหงโลก บพิตร-ผูสะอาดหมดจด เปๅนตน แตในบางกรณีก็เปๅนการย้ําความหมายที่มีอยูแลว ดังเชนในตัวอยางที่ 
๓ ทั้งคําวา อุตตร และ บวร ตางก็มีความหมายวา “ยิ่ง” เชนเดียวกัน การแปลโดยย้ําความหมายเชนนี้ แสดงใหเห็นความ
พยายามยกยองใหผูพระพุทธเจาสูงสงยิ่งข้ึน เพื่อใหเห็นวาพระองคแเปๅนผูศักดิ์สิทธ์ิ  

  การแปลคําเรียกพระพุทธเจา พระมหาโมคคัลลานแ และพระสาวก ดวยการเพิ่มศัพทแใหมีจํานวน
ความหมายมากขึ้นน้ี เปๅนการทําใหตัวละครเหลานี้มคีวามโดดเดนขึ้นในบทแปลแตง อันทําใหผูอานสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 
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อีกทั้งตัวละครเหลานี้ก็เปๅนบุคคลสําคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา อันถือวาเปๅนบุคคลศักดิ์สิทธ์ิ ดังนั้นการแปลคําเรียกดวยวิธีการ
เพิ่มศัพทแนี้จึงอาจเปๅนการชวยใหเนื้อหาของเรื่องมีความศักดิ์สิทธ์ิเพิ่มมากยิ่งขึ้นดวย 

 ๓.๒ การสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการใช้ภาษา 

 ลักษณะที่โดดเดนที่สุดของเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงคือ การใชภาษาในบทแปลแตง ดังเห็นไดอยาง
ชัดเจนจากกลวิธีการแปลโดยการแทนที่ศัพทแ หากพิจารณาขอความในตอนทายของสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง 
ที่กลาวถึงชวงเวลาที่แตงเรื่องนี้วา “แลเจ้าฟ้าธรงพระผนวศกร มขุนเสนาพิทักษ  มาธรงแต่งเปนเนื้อความค าประดับครั้งนี้  
เมื่ อส า เร็จ์นั้นพระพุทธสักกะราชล่วงไปแล้วได้   ๒๒๗๙  ปีกับ  ๓  เดือนในวาร             ทุติยาสาธ ปี 
มโรงนักสัตรอัษฐศก” (หนาปลาย ๘๘) การใชคําวา “เนื้อความคําประดับ” แสดงใหเห็นวา พระองคแมิไดทรงตั้งพระทัยจะ
นิพนธแแปลเปๅนภาษาไทยเทาน้ัน แตยังทรงตั้งพระทัยจะ “แตง” ใหเปๅนภาษาไทยที่ไพเราะงดงาม ดวยการเลือกสรรถอยคํา
มา “ประดับ” เนื้อความใหไพเราะ ประหนึ่งการตกแตงดวยเครื่องประดับ 

 การ “ประดับ” เนื้อความที่ถือเปๅนลักษณะอันโดดเดนของเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงคือ การใชภาษา
บาลีสันสกฤต ภาษาเขมร และศัพทแแผลง ดังกลาวแลววา การใชศัพทแบาลีสันสกฤตและเขมร อาจเพื่อมุงใหบทแปลแตงมี
ความศักดิ์สิทธ์ิในฐานะวรรณคดีพุทธศาสนา อยางไรก็ตาม นอกจากวัตถุประสงคแดังกลาวแลว อาจเปๅนไปไดวา การใชศัพทแ
ดังกลาว มุงแสดง “ฝีมือ” ในการประพันธแดวย โดยเฉพาะการแผลงศัพทแ 

 อนันตแ เหลาเลิศวรกุล (๒๕๔๙ : ๑๗๔) กลาววา การใชคําบาลีสันสกฤตในวรรณคดีไทย เกิดจากความนิยม
ของคนในสังคมไทยสมัยกอน ที่ถือวาผูที่เปๅนปราชญแตองมีความรูภาษาบาลีสันสกฤต ดังนั้นผูที่เปๅนกวี เมื่อจะประพันธแ
ผลงานจึงใชศัพทแบาลีสันสกฤตที่ยาก และแผลงศัพทแไปตามภูมิรูของตน เพื่อใหเปๅนเสมือน “รหัสยภาษา” ที่กวีและผูอานที่มี
พื้นความรูเสมอกันใชสื่อสารเฉพาะระหวางกัน 

 ดังนั้นการที่บทแปลแตงนันโทปนันทสูตรคําหลวง อุดมไปดวยศัพทแภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร และศัพทแ
แผลงที่ยากยิ่งนี้ จึงยิ่งเปๅนการแสดงใหเห็นถึงช้ันเชิง และความสามารถในฐานะกวีของเจาฟูาธรรมธิเบศรฯ ไดอยางชัดเจน 

 เนื้อหาบทหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความโดดเดนทางภาษาของเรื่องนี้  คือ ตอนที่กลาวถึงพระ มหา 
โมคคัลลานแแสดงฤทธิ์เขาออกหูและจมูกของพระยานันโทปนันทะ ดังนี้ 

 แม้อันว่าพระมหาโมค์คัล์ลา  ธกล่าววาจาแก่พระญานาค  ด้วยพจนพากยดั่งนี้เสร็จ์  ธจึ่งเสด็จ์ เข้าไป  
ในช่องกรรณเบ้ืองขวา  แห่งผรรณิดศวราธิราชน้ัน  ธกออกไปโดยช่องกรรณเบ้ืองซ้ายแล 

 อันว่าพระมหาเถรา  ธกเสด็จ์จูลเทาโดยรลุงกรรณาฝ่ายพาม  กเสด็จ์เจญตามทักษิณกรรณ  แห่ง
สรรปะรันะยาธิราชแล 

  อันว่าพระมหาโมค์คัล์ลา  เข้าไปโดยช่องนาสาฝ่ายทักษิณ  แห่งผรรณิบดินทรราชากออกมาโดยช่อง
นาสิกฝ่ายเฉวียงแล 

 อันว่าพระมหาเถรา  จูลเทาโดยรลุงนาสาฝ่ายอุด์ดร  แห่งนาคบดีสรนาคา  กเจญโดยรลุงนาสาฝ่าย
สด าแล 

(หนาปลาย ๒๘-๒๙) 

   ๑๕  ๘ 

๑        ๘ 
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  ขอความขางตนกลาวถึงกิริยาอาการของพระมหาโมคคัลลานแ ๒ ลักษณะ คือ การเขาและออก ผาน
อวัยวะ ๒ สวนของพญานันโทปนันทะ คือ ชองหูและชองจมูก ทั้งดานซายและดานขวา เมื่อพิจารณาศัพทแที่ใชในภาษาบาลี 
ไมพบวามีการสรรคําแตอยางใด กลาวคือ ใชคําวา วาม-ทกฺขิณ หมายถึง ซาย-ขวา กณฺณโสต-นาสาโสต หมายถึง ชองหู-ชอง
จมูก และ ปวิสิตฺวา-นิกฺขมิ หมายถึง เขา-ออก แตในนันโทปนันทสูตรคําหลวง แทบจะไมไดใชคําเหมือนกันเลย จะเห็นไดวา
ทรงเลือกใชคําที่มีความหมายเหมือนกันโดยใชภาษาที่แตกตางกัน สามารถจําแนกใหเห็นไดชัดเจนดังน้ี 

ความหมาย ค าไทย ค าบาลีสันสกฤต ค าเขมร ค าเขมร+ค าไทย 

กิริยาเขา เขาไป - จูลเทา 

เสด็จแจูลเทา 

เสด็จแ+เขาไป 

กิริยาออก ออกมา 

ออกไป 

- เจญ 

เสด็จแเจญ 

- 

คําเชื่อม ใน 

ตาม 

- โดย - 

ชองทาง ชอง - รลุง - 

ห ู - กรรณ 

กรรณา 

- - 

จมูก - นาสา 

นาสิก 

- - 

ดาน เบื้อง 

ฝุาย 

- - - 

ขวา ขวา ทักษิณ สดํา - 

ซาย ซาย พาม 

อุดแดร 

เฉวียง - 

 จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวา มีการใชทั้งคําไทย คําบาลีสันสกฤต และคําเขมร ดังเชน คําที่หมายถึง 
“ขวา” เลือกใชทั้งคําไทย คือ “ขวา” คําสันสกฤต “ทักษิณ” และคําเขมร คือ “สดํา” ทั้งนี้แมในคําท่ีเปๅนภาษาเดียวกัน ก็ยัง
มีการใชใหตางกัน ดังเชนคําท่ีหมายถึง “ซาย” ที่เปๅนคําภาษาบาลีสันสกฤต ใชทั้งคําวา “พาม” และคําวา “อุดแดร” 

 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาตัวอยางการใชคําตามเหตุการณแขางตน จะเห็นวา มีการเลือกใชคําตามคูเหตุการณแ ดัง
จําแนกการใชคําตามเหตุการณแไดดังนี้ 
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เหตุการณ์ กิริยา ค าเชื่อม ช่อง อวัยวะ ด้าน ซ้าย/ขวา 

เหตุการณแที่ ๑ เขาชองหูขวา เสด็จแเขาไป ใน ชอง กรรณ เบื้อง ขวา 

เหตุการณแที่ ๒ ออกชองหูซาย ออกไป โดย ชอง กรรณ เบื้อง ซาย 

เหตุการณแที่ ๓ เขาชองหูซาย เสด็จแจูลเทา โดย รลุง กรรณา ฝุาย พาม 

เหตุการณแที่ ๔ ออกชองหูขวา เสด็จแเจญ ตาม - ทักษิณกรรณ 

เหตุการณแที่ ๕ เขาชองจมูกขวา เขาไป โดย ชอง นาสา ฝุาย ทักษิณ 

เหตุการณแที่ ๖ ออกชองจมูกซาย ออกมา โดย ชอง นาสิก ฝุาย เฉวียง 

เหตุการณแที่ ๗ เขาชองจมูกซาย จูลเทา โดย รลุง นาสา ฝุาย อุดแดร 

เหตุการณแที่ ๘ ออกชองจมูกขวา เจญ โดย รลุง นาสา ฝุาย สดํา 

 จากตัวอยางนี้ จะเห็นไดวา มีการเลือกใชคําตามคูเหตุการณแ กลาวคือ ในเหตุการณแที่ ๑ และ ๒ เปๅนการเขาออก
ชองหูจากซายไปขวา มีการเลือกใชขอความคือ “...ชองกรรณเบื้อง...” คําที่ใชในเหตุการณแนี้เลือกใชคําไทยท้ังคู คือ “เขาไป-
ออกไป” และ “ขวา-ซาย” แตในเหตุการณแที่ ๓ และ ๔ เลือกใชคูคําที่เปๅนภาษาเขมรกับคํากริยา คือ “เสด็จแจูลเทา-เสด็จแ
เจญ” และเลือกใชคูคําที่เปๅนภาษาบาลีสันสกฤตกับคําท่ีหมายถึงซาย-ขวา คือ “พาม-ทักษิณ”  

 สวนในเหตุการณแที่ ๕ ถึง ๘ ใชวิธีคูและสลับคู กลาวคือ เลือกใชคําไทยกับคํากริยา ในคูเหตุการณแที่ ๕ และ ๖ 
คือ “เขาไป-ออกมา” และเลือกใชคําเขมร ในคูเหตุการณแที่ ๗ และ ๘ คือ “จูลเทา-เจญ” แตเลือกใชวิธีการสลับคูกับคําที่
หมายถึงซาย-ขวา โดยจับคูเหตุการณแที่ ๕ กับเหตุการณแที่ ๗ ใชภาษาบาลีสันสกฤต คือ “ทักษิณ-อุดแดร” และจับคูเหตุการณแ
ที่ ๖ กับเหตุการณแที่ ๘ ใชภาษาเขมร คือ “เฉวียง-สดํา” 

 วิธีการดังกลาว มีลักษณะเปๅนการกําหนดการใชคําอยางชัดเจน มีลักษณะคลายคลึงกับฉันทลักษณแของคํา
ประพันธแ แตตางกันที่ขอบังคับทางฉันทลักษณแขึ้นอยูกับการกําหนดเสียงหนักเบา คําเอกโท หรือคําสัมผัส แตลักษณะที่
ปรากฏในเรื่องนี้คือ ภาษา 

 นอกจากนี้  ในขอความดั งกล าว  ยั งมี การ เลือกใชคู คํ าที่หมายถึ งพระมหาโมคคัลลานแและพญา 
นันโทปนันทะเปๅนคูกันอีกดวย กลาวคือ ในคูเหตุการณแที่ ๑-๒ และเหตุการณแที่ ๕-๖ ใชคําที่หมายถึงพระโมคคัลลานแวา 
“พระมหาโมคแคัลแลา” และคําที่หมายถึงพญานันโทปนันทะวา “ผรรณิดศวราธิราช” และ “ผรรณิบดินทรราชา” ซึ่งมี
ความหมายเกี่ยวกับผูมีพังพาน ในขณะที่คูเหตุการณแที่ ๓-๔ และคูเหตุการณแที่ ๗-๘ ใชคําที่หมายถึงพระมหาโมคคัลลานแวา 
“พระมหาเถรา” และคําที่หมายถึงพญานันโทปนันทะวา “สรรปะรันะยาธิราช” และ “นาคบดีสรนาคา” ซึ่งมีความหมาย
เกี่ยวกับผูเปๅนใหญในหมูนาค 

 ขอความในตอนนี้ สะทอนใหเห็นวิธีการสรรคําที่เปๅนลักษณะเฉพาะอันเปๅนเอกลักษณแของเจาฟูาธรรมธิเบศรฯ ที่
ไมปรากฏวากวีอื่นใชวิธีการนี้ น่ันคือ การใชภาษาตางประเทศท่ีมีความหมายเดียวกันหรือใกลเคียงกันมาใชแทนท่ีกัน และยัง
แสดงใหเห็นถึงความเปๅนกวีที่ทรงสอดแทรกรูปแบบทางฉันทลักษณแเขาไปในขอความดังกลาวนี้ดวย จึงทําใหขอความนี้มี
ความโดดเดนและแสดงเอกลักษณแของวรรณคดีเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงไดอยางชัดเจน 
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สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษากลวิธีการแปลคําศัพทแภาษาบาลีจากพระบาฬีนนโทปนนทสูตรของพระพุทธสิริเถระมาเปๅน
ภาษาไทยในนันโทปนันทสูตรคําหลวงของเจาฟูาธรรมธิเบศรฯ พบวา มีกลวิธีการแปล ๒ ลักษณะ คือ การแปลโดยใชกลวิธี
เดียว และการแปลโดยใชหลายกลวิธี กลวิธีสําคัญที่พบคือ การคงศัพทแ การแปลศัพทแ การเปลี่ยนศัพทแ การแทนที่ศัพทแ และ
การเพิ่มศัพทแ แมบทแปลแตงเรื่องนี้มีจุดมุงหมายเพื่อถายทอด “เรื่องราวนิทานธรรม” จากภาษาบาลีมาเปๅน “สยัมภาษา
แหงไทย” แตกลวิธีที่โดดเดนกลับไมใชการแปลศัพทแ หากแตเปๅนการแทนที่ศัพทแ อันเปๅนการใชศัพทแภาษาบาลีสันสกฤต 
ภาษาเขมร และศัพทแแผลงในการแปล ศัพทแดังกลาวเปๅนศัพทแที่เขาใจยาก เพราะมิไดมีใชอยูท่ัวไปในภาษา การแปลดวยศัพทแ
ดังกลาวจึงแสดงใหเห็นความจงใจของกวีที่ตองการใหเรื่องนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะวรรณคดีพุทธศาสนา และเปๅนความ
ตั้งใจท่ีจะแสดงความสามารถในการประพันธแใหเปๅนที่ประจักษแอีกดวย 

 การที่เจาฟูาธรรมธิเบศรฯ ทรงเลือกนิพนธแแปลพระบาฬีนนโทปนนทสูตรออกเปๅนภาษาไทย อาจมิไดมี  
พระประสงคแเพียงเพ่ือถายทอดนิทานธรรมเรื่องนี้เทานั้น หากแตยังมีพระประสงคแจะแสดงพระปรีชาดานภาษาของพระองคแ
ดวย เนื่องจากพระบาฬีนนโทปนนทสูตร เปๅนวรรณคดีพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาเปๅนการสรรเสริญพระบารมีของ
พระพุทธเจา ความเปๅนวรรณคดีพระพุทธศาสนานี้ จึงเอื้อใหพระองคแสามารถทรงแสดงพระปรีชารอบรูในการเลือกสรรศัพทแ
และพลิกแพลงศัพทแตาง ๆ ไดอยางพิสดาร เพื่อใหบทแปลแตงแสดงความศักดิ์สิทธ์ิอันเสมอดวยตนฉบับที่เปๅนพระสูตรภาษา
บาลี 

 ลักษณะการเลือกใชศัพทแภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร และศัพทแแผลงที่ยากยิ่งนี้ เปๅนลักษณะรวมประการหนึ่ง
ของวรรณคดีพุทธศาสนา ดังเชนในเรื่องมหาชาติคําหลวง ก็ปรากฏการใชศัพทแบาลีสันสกฤต เขมร และศัพทแแผลง เปๅน
จํานวนมากเชนกัน หรือในเรื่องพระปฐมสมโพธิกถาก็ปรากฏลักษณะดังกลาวดวยเชนกัน การใชศัพทแภาษาบาลีสันสกฤต 
ภาษาเขมร หรือศัพทแแผลงที่ยากนี้ นาจะมีจุดมุงหมายเชนเดียวกันคือ การสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับบทประพันธแ เพราะ
นอกจากผูประพันธแจะตองใชความสามารถอยางสูงยิ่งและอุทิศเวลาเพื่อสรางสรรคแผลงานแลว ผูอานยังตองใชความพยายาม
ทําความเขาใจภาษาเหลานี้ดวย เปรียบเสมือนการพยายามอานคัมภรีแทางพระพุทธศาสนา ที่ตองอาศัยความรูและความเพยีร
ในการศึกษาฉะนั้น 

 วรรณคดีเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงพระนิพนธแของเจาฟูาธรรมธิเบศรฯ นี้อาจเปๅนตัวอยางหนึ่งของวรรณคดี
พระพุทธศาสนาที่แสดงใหเห็นถึงวิริยะของกวีในการรังสรรคแงานประพันธแดวยการแสดงความสามารถทางภาษาอันสูงสุดของ
ตน เพื่ออุทิศใหแดพระพุทธศาสนา อันเปๅนการยอใหพระศาสนาดํารงอยูสืบไป 

 ดังนั้น แมเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงนี้จะไมไดรับความนิยมอยางแพรหลาย แตหากผูที่ไดศึกษาอยางจริงจังแลว 
ยอมสามารถเห็นลักษณะอันพิเศษทางภาษาและคุณคาที่โดดเดนของเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงไดอยางชัดแจง 
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เปรียบเทียบแนวความคิดต่อการไม่ใช้ค าสรรพนามของชาวไทยและชาวญี่ปุน่ 
A Study on the Consciousness for Avoiding Self-references and Addressee Terms of Thai and 
Japanese People           
 

อาจารย์กนก รุ่งกีรติกุล 
ภาควิชาภาษาป๎จจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
บทคัดย่อ                  

บทความนี้มีวัตถุประสงคแที่จะเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกไมใชคําสรรพนามของชาวไทยและญี่ปุุนในเชิง
ภาษาศาสตรแสังคม โดยวิเคราะหแจากปใจจัยในเชิงความสัมพันธแระหวางบุคคลเชน ความแตกตางเรื่องเพศและวัยของผูพูด
และผูฟใง สถานะทางสังคม ความสนิทสนม และศึกษาปใจจัยในเชิงจิตใจวามีเปูาหมายตองการลดระยะหางและแสดงความ
สนิทตอคูสนทนา หรือตองการสรางระยะหางกับคูสนทนา  กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือชาวไทย 251 คนและชาวญี่ปุุน 287 คน  
การเก็บขอมูลทําโดยใชแบบสอบถามภาษาไทยและภาษาญี่ปุุนซึ่งมีเนื้อหาเดยีวกัน วิเคราะหแผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ สถิติที่ใชไดแกคารอยละและคา Chi-Square ซึ่งใชนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ผลการวิจัยพบวาปใจจัยเพศของ
ผูตอบแบบสอบถามไมมีผลตอเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามของชาวไทยเลย ในขณะที่ปใจจัยเพศและอายุของผูตอบชาวญี่ปุุนมี
ผลตอเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามของชาวญี่ปุุน และพบวาเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามในสถานการณแที่พูดคุยกับคนแปลกหนา 
คนรูจักและคนที่เพิ่งรูจักแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับปใจจัยเรื่องอายุและเพศของคูสนทนาทั้งสองฝุาย และความสนิทสนม 
นอกจากน้ีจากการสํารวจเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามยังพบวา การเลือกไมใชคําสรรพนามสําหรับชาวไทยสามารถสื่อถึงความ
ตองการเปๅนมิตรหรือการรักษาระยะหางไดโดยขึ้นอยูกับความสัมพันธแของคูสนทนา ในขณะที่ชาวญี่ปุุนเลือกไมใชคําสรรพ
นามโดยมีวัตถุประสงคแเชิงจิตใจในขอบเขตที่แคบกวา 
ค าส าคัญ :  การไม่ใช้ค าสรรพนาม ป๎จจัยเชิงจิตใจ ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

 
Abstract 
 The objective of this article is to compare the consciousness for avoiding self-references and 
addressee terms of Thai and Japanese people in the sociolinguistic point of view. The analysis is based 
on social factors, especially interpersonal relationships of the speaker and the interlocutor such as 
gender, age, social status, intimacy, affiliation, as well as their consciousness for the way the speaker 
treats the interlocutor such as the assessment on the intimacy, affiliation whether in the same or 
different group. The questionnaire survey was conducted to 251 Thais and 287 Japanese. The statistical 
analysis is based on percentage and chi-square test at significant level 0.05. The results show that there 
is no effect by gender to the avoidance of self-references and addressee terms of Thai people, while 
the factors of gender and age have effects to Japanese to avoid using of self- references and addressee 
terms. In addition, Thai and Japanese have different reasons on the avoidance depending on social 
factors between the speaker and the interlocutor such as stranger, acquaintance or new acquaintance. 
Moreover, as the consciousness survey, the avoidance of Thai people implies that the speaker wants to 
make stronger relationship or maintain interpersonal distance to the interlocutor, while Japanese people 
do not show this obviously in the survey results. 
Keywords: avoiding of self-references and addressee terms, consciousness, Thai and Japanese 
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บทน า 

จากการสํารวจของ Japan Foundation4
 ในปี 2012 พบวาจํานวนผูเรียนภาษาญี่ปุุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

โดยปี 2012 มีจํานวนผูเรียนภาษาญี่ปุุนมากถึง 129 ,616 คน ซึ่งมากเปๅนอันดับ 7 ของโลก สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธแ

ของไทยและญี่ปุุนในดานตางๆอยางกวางขวาง การเรียนการสอนภาษาญี่ปุุนอยางเขาใจในสังคมและวัฒนธรรมซึ่งแสดงออก

ผานทางการใชภาษา จึงเปๅนสิ่งจําเปๅนตอการติดตอสื่อสารขามวัฒนธรรมกันไดอยางราบรื่น  การเลือกใชคําสรรพนามทั้งใน

ภาษาไทยและภาษาญี่ปุุนก็เปๅนกรณีหนึ่งที่สะทอนใหเห็นลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมในสังคมไทยและญี่ปุุนไดเชนกัน 

กลาวคือ มีการใชคําสรรพนามหลากหลายที่ตองอาศัยปใจจัยในเชิงความสัมพันธแระหวางบุคคล เชน เพศ วัย สถานภาพทาง

สังคม ความสนิทสนม และอื่นๆในการตัดสินเลือกคําสรรพนามที่เหมาะสมตอคูสนทนาทั้งสองฝุายและสถานการณแ  ผลที่

ตามมาคือทําใหมีหลายกรณีที่ผูพูดเลือกที่จะเลี่ยงคําสรรพนามเนื่องจากไมสามารถกําหนดความสัมพันธแระหวางบุคคล 

หรือไมทราบขอมูลของคูสนทนาไดชัดเจน  นอกจากนี้สําหรับภาษาญี่ปุุน Hori (2006) กลาววาการใชคําสรรพนามในบาง

กรณีจะทําใหเนนความสําคัญของตัวผูพูดมากเกินไป ดังนั้นการไมกลาวถึงผูกระทํากริยาจึงเปๅนวิธีแสดงความสุภาพอยางหนึ่ง 

สวนภาษาไทย อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุแ (2541) กลาวถึงการไมใชคําสรรพนามในบางกรณี เชนกับผูอาวุโสกวา จะฟใงดูไม

สุภาพไมใหความเคารพ  ในขณะที่การไมใชคําสรรพนามกับเพื่อนจะแสดงถึงความสนิทสนมได เปๅนตน ดังนั้นการเลือกไมใช

คําสรรพนามอาจไมไดเปๅนเพียงเพราะความไมจําเปๅนเนื่องจากโครงสรางไวยากรณแหรือรูปประโยคของภาษานั้นๆเอื้ออํานวย

ใหเขาใจหรือตีความไดอยูแลว แตอาจมีปใจจัยในเชิงจิตใจที่สื่อถึงผูฟใงไดอีกดวย และความแตกตางทางปใจจัยในเชิงจิตใจที่มี

ตอการไมใชคําสรรพนามของทั้งสองภาษา อาจนําไปสูความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหวางกัน อันจะสงผลกระทบตอ

ความสัมพันธแของผูพูดและผูฟใงได ตัวอยางเชนชาวไทยมีแนวโนมใชสรรพนามเรียกญาติแทนคูสนทนาเชน ยาย ลุง ปูา พี่ 

เมื่อคุยกับคนแปลกหนาท่ีอาวุโสกวาเพื่อแสดงความสุภาพมากกวาการไมใชคําสรรพนาม ซึ่งจะฟใงดูไวตัวและหางเหิน ในทาง

กลับกันชาวญี่ปุุนเลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนากรณีนี้เปๅนสวนใหญ และมองวาการใชคําสรรพนามเรียกญาติในกรณี

นี้เปๅนการเสียมารยาทตอคูสนทนา เปๅนตน ซึ่งหากผูเรียนภาษาไทยและญี่ปุุนเขาใจความแตกตางในเชิงสังคมและวัฒนธรรม

ของแตละภาษา อันเปๅนเหตุผลวาเมื่อใดควรเลือกใชหรือไมใช ก็จะทําใหไมเกิดชองวางในการสื่อสารขามวัฒนธรรมของไทย

และญี่ปุุน  

วัตถุประสงค ์

บทความนี้มีวัตถุประสงคแที่จะเปรียบเทียบปใจจัยในเชิงจิตใจของการไมใชคําสรรพนามของทั้งสองภาษาในเชิง

ภาษาศาสตรแสังคม โดยวิเคราะหแจากปใจจัยในเชิงสังคมดานความสัมพันธแระหวางบุคคลเชน ความแตกตางเรื่องเพศและวัย

ของผูพูดและผูฟใง สถานะทางสังคม ความสนิทสนม ในสถานการณแที่เปๅนคูสนทนาเปๅนคนรูจักกัน คนแปลกหนา และคนที่

เพิ่งรูจักกัน ตลอดจนสํารวจเหตุผลของการไมใชคําสรรพนามเพื่อศึกษาปใจจัยเชิงจิตใจในการปฏิบัติตอผูฟใงวา การเลี่ยงคํา

สรรพนามนั้นเปๅนไปเพื่อตองการลดระยะหาง หรือตองการสรางระยะหางระหวางคูสนทนา  โดยผูวิจัยตั้งสมมติฐานดังนี ้

1. ปใจจัยเรื่องเพศและอายุของผูตอบแบบสอบถาม ท้ังชาวไทยและญี่ปุนุ ตลอดจนปใจจัยเชิงความสัมพันธแระหวางผู 

                                                           
4อางอิงจากการสํารวจของสถานทูตญีปุุ่น (www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/survey12.html)  
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2. พูดและคูสนทนา เชน ความแตกตางทางอายุ ความสนิทสนม มผีลตอการเลือกเหตุผลที่ไม่ใช้ค าสรรพนามตอคู 
สนทนาที่เปๅนคนแปลกหนา คนรูจกัหรือคนเพิ่งรูจัก แตกตางกัน 

3. เหตุผลที่เลือกไมใชคําสรรพนามของชาวไทยและญี่ปุุนมีปใจจัยเชิงจิตใจแตกตางกนัตามความสัมพันธแระหวางบุคคล  
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ในเรื่องความสุภาพในเชิงบวก และความสุภาพในเชิงลบ กลาวคือ ความสุภาพในเชิงบวก ก็คือการที่ผูพูดตองการแสดงให

ผูฟใงทราบวาผูพูดและผูฟใงเปๅนกลุมหรือพวกพองเดียวกัน จึงมีเปูาหมายที่จะลดระยะหางระหวางผูพูดและคูสนทนาใหแคบ

ลง  และความสุภาพในเชิงลบ ก็คือการที่ผูพูดตองการแสดงการใหเกียรติตอผูฟใงหรือสรางระยะหางระหวางกัน จากการ
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ชาวญี่ปุุนของกนก รุงกีรติกุล (2013) ซึ่งพบวาท้ังชาวไทยและชาวญี่ปุุนมีการเลี่ยงคําสรรพนามแทนคูสนทนาท่ีแตกตางกันไป

ตามปใจจัยในเชิงสังคมโดยเฉพาะกรณีคนแปลกหนา ทําใหผูวิจัยตัง้สมมติฐานวาการเลือกไมใชคําสรรพนามบางกรณีก็อาจสื่อ

นัยความหมายที่แสดงความใกลชิดหรือเหินหางได ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงปรับปรุงแบบสอบถามงานวิจัยของกนก รุงกีรติกุล 

(2013) และเพิ่มเติมคําถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ผูพูดเลือกไมใชคําสรรพนาม จากนั้นจึงนําผลมาวิเคราะหแปใจจัยเชิงจิตใจโดยใช

กรอบแนวคิดของ Takiura (2005) และสมชาย สําเนียงงาม (2544) เพื่อศึกษาดูวาการเลือกไมใชคําสรรพนามจะเปๅนวิธีหนึ่ง

ซึ่งแสดงถึงการลดระยะหาง หรือการสรางระยะหางของผูพูดและผูฟใงไดหรือไม  

สําหรับขอบเขตของคําสรรพนามในท่ีนีน้ั้น นอกจากคําบุรุษสรรพนามซึ่งใชแทนตัวผูพูด เชน ผม ดิฉัน ฉัน เรา หน ู

กู ฯลฯ  ในภาษาไทย  私、僕、俺และอื่นๆในภาษาญี่ปุุน บุรุษสรรพนามแทนคูสนทนา เชน ทาน คณุ เธอ แก มึง ฯลฯใน

ภาษาไทย  あなた、お宅、君、お前และอื่นๆในภาษาญี่ปุุน แลวยังรวมไปถึงคําสรรพนามที่เปๅนคําเรียกญาติ คําเรียก

ตําแหนง และช่ือเฉพาะดวย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามสํารวจการเลือกใชคําสรรพนามของคนไทยจํานวน 251 คนและคนญี่ปุุน  287 คน ที่มีอายุ 

18 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยูในกรุงเทพฯและเมืองโตเกียว ในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2012 ถึงเดือนเมษายน 2013  การ

จัดเก็บขอมูลแยกตามเพศของผูตอบแบบสอบถามและแบงชวงอายุผูตอบเปๅน (1) 18-29 ปี  (2)30-39 ปี  (3)40-49 ปี (4) 

50 ปีข้ึนไป   โดยประโยคและสถานการณแที่ใชในแบบสอบถามไดมาจากการทําการสัมภาษณแชาวไทยและชาวญี่ปุุนจํานวน 

58 คนที่ยกตัวอยางกรณีหรือประเภทของคูสนทนาที่ผูพูดมีความลังเลในการเลือกใชคําสรรพนาม และหลังจากทดลองทํา

แบบสอบถามดวยภาพการแตูน กลุมตัวอยางใหขอมูลวาตัวอยางกรณีและประโยคที่ใชในแบบสอบถามมีโอกาสเกิดขึ้นไดบอย

ในสถานการณแจริงคิดเปๅนรอยละ 10.3 เกิดขึ้นไดบางในสถานการณแจริงคิดเปๅนรอยละ 60  เกิดขึ้นไดนอยคิดเปๅนรอยละ 
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17.6 เกิดขึ้นไดนอยมากคิดเปๅนรอยละ 12.1 ผูวิจัยกําหนดกลุมคูสนทนาในแบบสอบถามออกเปๅนสามกลุมคือ กลุมคนแปลก

หนา กลุมคนรูจักและกลุมคนเพิ่งรูจักโดยแตละกลุมจะมีการกําหนดปใจจัยที่ใชในการวิเคราะหแ5ดังตอไปนี้  

1. กรณีคนแปลกหนาใชปใจจัยอายุเปๅนเกณฑแการวิเคราะหแ จึงกําหนดให  (1) เปๅนคูสนทนาที่อายุมากกวาผูพูด   (2)   

คูสนทนาที่อายุไลเลี่ยกับผูพูด และ (3) คูสนทนาที่อายุอายุนอยกวาผูพูด 

2. กรณีคนรูจัก ใชปใจจัยอายุและความสนิทเปๅนเกณฑแการวิเคราะหแ จึงกําหนดใหเปๅนคูสนทนาที่อายทุี่อายุมากกวา

หรือมีสถานภาพทางสังคมสูงกวา เชน (4) อาจารยแที่โรงเรียน และ (5) คูสนทนาทีเ่ปๅนรุนพี่ท่ีทํางานหรือที่โรงเรยีน คูสนทนา

ทีเ่ปๅนคนรูจักที่อายุเทากันหรือมสีถานภาพทางสังคมเทากัน เชน (6)  เพื่อนสนิท  และ (7)  เพื่อนรวมงานหรือเพื่อนรวมชั้น

เรียนที่ไมสนิท  คนรูจักที่อายุนอยกวาหรือมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวา เชน (8) รุนนองที่โรงเรียนหรอืรุนนองที่ทํางาน  และ 

(9)  เด็กขางบานท่ีไมสนิท  

3. กรณีคนเพิ่งรูจัก ใชปใจจัยเพศและอายุของคูสนทนาเปๅนตัวแปรในการวิเคราะหแ โดยกําหนดให (10)  เปๅนคู

สนทนาเพศชายที่อายุมากกวา  (11) เปๅนคูสนทนาเพศหญิงที่อายุมากกวา  (12)   เปๅนคูสนทนาเพศชายที่อายุเทากัน  (13)   

เปๅนคูสนทนาเพศหญิงที่อายุเทากัน  (14)   เปๅนคูสนทนาเพศชายที่อายุนอยกวา และ  (15)   เปๅนคูสนทนาเพศหญิงที่อายุ

นอยกวา                                                                                                                                       

แบบสอบถามที่ใชแบงเปๅน 4 สถานการณแ แตละประโยคในสถานการณแทุกขอเปๅนรูปประโยคที่ไมมีขอกําหนดทาง

ไวยากรณแใหจําเปๅนตองใชหรือไมใชคําสรรพนาม6 กลาวคือผูพูดจะเลือกใชหรือไมใชคําสรรพนามก็สามารถสื่อความหมายได

โดยไมผิดพลาด แบงเปๅน 3 สวน สวนแรกใหตอบขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่สอง

เลือกตอบวาใชหรือไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนา และคําสรรพนามแทนผูพูดในสถานการณแที่กําหนด สวนที่สามเปๅนกรณี

ที่เลือกไมใช ใหกลุมตัวอยางเลือกตอบเหตุผลที่เลือกไมใชคําสรรพนามที่คิดวาใชหรือใกลเคียงมากที่สุดเพียงขอเดียว โดยให

ตัวเลือกวาเลือกไมใชคําสรรพนามเพราะตองการใหฟใงดูสนิทกัน เพราะกลัวเสียมารยาท หรือเพื่อตองการรักษาระยะหาง 

หรือหากมีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากตัวเลือกที่ให ก็ใหเขียนระบุเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามในขอนั้น  ๆ สําหรับการวิเคราะหแ
                                                           
5
 การเลือกใชคําสรรพนามนั้นตองอาศัยปใจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของมากมายเชนสถานการณแ อารมณแความรูสึกของผูพูดและผูฟใง หรือการปรากฏของบุคคลที่สามเปๅนตน ใน

บทความนี้ผูวิจัยเลือกปใจจัยเพศและอายุคูสนทนามาเปๅนตัวแปรในการวิเคราะหแเนื่องจากในงานวิจัยเกี่ยวกับการใชคําสรรพนามของนักภาษาศาสตรแหลายทานกลาวไปใน
แนวทางเดียวกันวาปใจจัยหลักที่มีผลตอการใชคําสรรพนามคือ เพศ อายุ สถานภาพ และความสนิทสนมระหวางผูพูดและผูฟใง 
6 ในภาษาพูดที่ใชในชีวิตประจําวันของชาวญี่ปุุนและภาษาไทย มีหลายกรณีที่ผูพูดสามารถสื่อสารกับคูสนทนาอีกฝุายครบถวนสมบูรณแโดยไมใชคําสรรพนามแทนตัวผูพูดและ

คูสนทนาเลยซึ่งแตกตางจากภาษาอังกฤษและภาษาทางแถบตะวันตก ทั้งนี้เนื่องจากระบบโครงสรางของภาษาที่เอื้ออํานวยใหผูพูดและผูฟใงสามารถตีความหมายหนวยคํา

สรรพนามที่ละหายไปได กรณีภาษาญ่ีปุุนเชน คํากริยาใหและรับ หรือการใชระบบคํายกยองที่แบงแยกผูกระทํากริยาอยางชัดเจน ตลอดจนคําคุณศัพทแที่แสดงอารมณแ

ความรูสึกเปๅนตน Kobayashi (1999) กลาววาในการสนทนาภาษาญ่ีปุุนจริงๆแลว มีการใชคําสรรพนามอยูเพียง 5 กรณีเทานั้นคือ 1.กรณีที่ตองการเนนย้ํา เปรียบเทียบ หรือ

ยกมาเปๅนหัวเรื่อง 2. กรณีที่ตองตามดวยคําแสดงความเปๅนเจาของ 「の」  3. กรณีแสดงผูที่กระทํากริยารวมกัน 4. กรณีที่แสดงการสรุปยืนยัน และ 5. กรณีเปๅนคําเรียก

ขาน สวนในภาษาไทย นววรรณ พันธุเมธา (2527) กลาวถึงการตีความของผูฟใงเกี่ยวกับความหมายของหนวยนามที่ละหายไปที่ผูฟใงจะรูไดจากคําอ่ืนในประโยคโดยเฉพาะ

หนวยกริยา ซึ่งความหมายของกริยาจะทําใหทราบวาควรมีหนวยนามซึ่งสัมพันธแกับกริยาก่ีหนวย เชน กริยาซึ่งแสดงการแลกเปลี่ยนตองการหนวยนามซึ่งเกี่ยวของอยางนอย ๓ 

หนวย คือ สิ่งที่นํามาแลกเปลี่ยน ผูแลก และผูรับแลก เปๅนตน  Palakornkun (1972)  กลาวถึงการสนทนาแบบตัวตอตัวในภาษาไทยวาแทบจะไมปรากฏการใชคําสรรพนาม

เลยนอกจากกรณีที่ตองการเปรียบเทียบหรือเนนย้ํา แมวาภาษาไทยและญี่ปุุนจะมีลักษณะคลายคลึงกันเกี่ยวกับการไมใชคําสรรพนามก็ตาม แต กนก รุงกีรติกุล (2008)  

วิเคราะหแเปรียบเทียบคาความถ่ีคําสรรพนามที่ปรากฏในนวนิยายตนฉบับและฉบับแปลภาษาไทยและญี่ปุุน พบวาในภาษาญ่ีปุุนปรากฏคําสรรพนามนอยกวาภาษาไทยมาก 

อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของสํานวนและความแตกตางของปใจจัยเชิงสังคม 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ ครั้งที่ 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557                                                              SMARTS 

74                : ภาษาและวรรณกรรม                                                                        

 

ใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้
1 187 (74.5) 64 (25.5) 102 (35.54) 185 (64.46) 1 177 (70.52) 74 (29.48) 222 (77.35) 65 (22.65)
2 120 (47.81) 131 (52.19) 99 (34.49) 188 (65.51) 2 140 (55.78) 111 (44.22) 215 (74.91) 72 (25.09)
3 133 (52.99) 118 (47.01) 95 (33.1) 192 (66.9) 3 134 (53.39) 117 (46.61) 200 (69.69) 87 (30.31)
4 234 (93.23) 17 (6.77) 190 (66.2) 97 (33.8) 4 223 (88.84) 28 (11.16) 237 (82.58) 50 (17.42)
5 215 (85.66) 36 (14.34) 194 (67.6) 93 (32.4) 5 207 (82.47) 44 (17.53) 234 (81.53) 53 (18.47)
6 154 (61.35) 97 (38.65) 158 (55.05) 129 (44.95) 6 155 (61.75) 96 (38.25) 160 (55.75) 127 (44.25)
7 170 (67.73) 81 (32.27) 127 (44.25) 160 (55.75) 7 168 (66.93) 83 (33.07) 196 (68.29) 91 (31.71)
8 165 (65.74) 86 (34.26) 153 (53.31) 134 (46.69) 8 158 (62.95) 93 (37.05) 162 (56.45) 125 (43.55)
9 158 (62.95) 93 (37.05) 126 (43.9) 161 (56.1) 9 163 (64.94) 88 (35.06) 172 (59.93) 115 (40.07)
10 213 (84.86) 38 (15.14) 164 (57.14) 123 (42.86) 10 165 (65.74) 86 (34.26) 142 (49.48) 145 (50.52)
11 223 (88.84) 28 (11.16) 164 (57.14) 123 (42.86) 11 164 (65.34) 87 (34.66) 143 (49.83) 144 (50.17)
12 127 (50.6) 124 (49.4) 134 (46.69) 153 (53.31) 12 105 (41.83) 146 (58.17) 111 (38.68) 176 (61.32)
13 129 (51.39) 122 (48.61) 134 (46.69) 153 (53.31) 13 107 (42.63) 144 (57.37) 109 (37.98) 178 (62.02)
14 136 (54.18) 115 (45.82) 115 (40.07) 172 (59.93) 14 110 (43.82) 141 (56.18) 99 (34.49) 188 (65.51)
15 142 (56.57) 109 (43.43) 126 (43.9) 161 (56.1) 15 110 (43.82) 141 (56.18) 98 (34.15) 189 (65.85)

ญ่ีปุ่น

กรณีคน

แปลกหน้า

กรณีคนรู้จัก

กรณีคน

เพิ่งรู้จัก

คู่ สนทนา
คู่

สนทนา

สรรพนามแทนผู้พูด
ไทย ไทย ญ่ีปุ่น

สรรพนามแทนคู่ สนทนา

ขอมูลใชคารอยละ และวิเคราะหแหาความสัมพันธแของตัวแปรตนไดแก เพศและอายุผูตอบแบบสอบถามและคูสนทนา ปใจจัย

ความสนิท และตัวแปรตามไดแกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนาม โดยใชการทดสอบไคสแควรแ (x2) กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 

0.05  

ผลการวิจัย 
1. การเลือกใช้และไม่ใช้ค าสรรพนาม 

1.1 คําสรรพนามแทนคูสนทนา 
จากผลแบบสอบถามในตาราง 1 พบวาในกรณีคูสนทนาที่เปๅนคนแปลกหนา ชาวไทยเลือกใชคําสรรพนามกับคู

สนทนาคนแปลกหนาอายุมากกวาคอนขางมาก และเลือกไมใชสรรพนามมากกวาเลือกใชในกรณีที่คูสนทนาแปลกหนาอายุ
ไลเลี่ยกันมากที่สุดคิดเปๅนรอยละ 52.19  สวนชาวญี่ปุุนเลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนากับคนแปลกหนาทุกชวงอายุ
คอนขางมาก และเลือกไมใชกับคนแปลกหนาอายุนอยกวามากท่ีสุดคิดเปๅนรอยละ 66.9  กรณีที่คูสนทนาเปๅนคนรูจัก พบวา
ชาวไทยเลือกใชคําสรรพนามแทนคูสนทนามากกวาไมใชเปๅนสวนใหญ สําหรับแนวโนมของการไมใชคําสรรพนามพบวาชาว
ไทยเลือกไมใชคําสรรพนามกับคูสนทนาท่ีเปๅนเพื่อนสนิทมากกวากรณีอื่นคิดเปๅนรอยละ 38.65  สําหรับชาวญี่ปุุนก็มีแนวโนม
เลือกใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาที่เปๅนคนรูจกัมากกวาเลอืกไมใชเชนกัน ยกเวนกรณีที่คูสนทนาเปๅนเพื่อนสนิท โดยเลือกไม
ใชคําสรรพนามคิดเปๅนรอยละ 55.75 และคนที่อายุนอยกวาที่ไมสนิท เลือกไมใชคําสรรพนามคิดเปๅนรอยละ 56.1   สวน
กรณีคูสนทนาท่ีเปๅนคนเพิ่งรูจัก พบวาชาวไทยเลือกใชและไมใชคําสรรพนามพอๆกันในกรณีที่คูสนทนาเปๅนคนวัยไลเลี่ยกัน
ทั้งชายและหญิงคิดเปๅนรอยละ 49.4  และ 48.61 ตามลําดับ ในขณะที่ชาวญี่ปุุนจะเลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนา
มากในกรณีที่เปๅนคนวัยไลเลี่ยกันเพศชายคิดเปๅนรอยละ 53.31  เพศหญิงรอยละ 53.31 และคนที่อายุนอยกวาเพศชายรอย
ละ 59.93  เพศหญิงรอยละ 56.1  

 
ตารางที่ 1 คาความถี่ในการเลือกใชและไมใชคําสรรพนามของชาวไทยและชาวญี่ปุุน (คารอยละ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 คําสรรพนามแทนตัวผูพูด 
กรณีที่คูสนทนาเปๅนคนแปลกหนา พบวามีแนวโนมคลายคลึงกันคือ ชาวไทยและญี่ปุุนเลือกใชคําสรรพนาม

มากกวาไมใช แตชาวไทยมีแนวโนมเลือกไมใชคําสรรพนามแทนตัวผูพูดมากกวาชาวญี่ปุุนเมื่อคูสนทนาเปๅนคนแปลกหนาที่
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อายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวา กรณีที่คูสนทนาเปๅนคนรูจัก ชาวไทยเลือกใชคําสรรพนามแทนผูพูดมากกวาไมใชเชนกันกับ
ชาวญี่ปุุน และเลือกไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดกับคูสนทนาวัยไลเลี่ยกันท่ีสนิท (ไทยคิดเปๅนรอยละ 38.25 ญี่ปุุนคิดเปๅนรอย
ละ 44.25) และอายุนอยกวาที่สนิท (ไทยคิดเปๅนรอยละ 37.05 ญี่ปุุนคิดเปๅนรอยละ 43.55) มากกวาคูสนทนาอื่น
เหมือนๆกัน กรณีที่คูสนทนาเปๅนคนเพิ่งรูจัก ชาวไทยเลือกไมใชคําสรรพนามมากกวาเลือกใชในกรณีที่คูสนทนาอายุไลเลี่ยกัน 
(เพศชายคิดเปๅนรอยละ 58.17  หญิงคิดเปๅนรอยละ 57.37 ) และอายุนอยกวา (เพศชายคิดเปๅนรอยละ 56.18  หญิงคิดเปๅน
รอยละ 56.18 ) ในขณะที่ญี่ปุุนก็มีแนวโนมเลือกไมใชคําสรรพนามแทนตัวผูพูดมากโดยเฉพาะกับคูสนทนาเพิ่งรูจักท่ีอายุนอย
กวา (เพศชายคิดเปๅนรอยละ 65.51  หญิงคิดเปๅนรอยละ 65.85 ) 

เมื่อเปรียบเทียบการเลือกไมใชคําสรรพนามของชาวไทยและชาวญี่ปุุน พบวามีแนวโนมความแตกตางของการเลือกไมใช
คําสรรพนามกับคูสนทนาท่ีเปๅนคนแปลกหนา คนรูจัก และคนเพิ่งรูจัก ดังนี้คือ กรณีคนแปลกหนา ชาวไทยมีแนวโนมเลือกไม
ใชคําสรรพนามแทนตัวคูสนทนาที่เปๅนคนแปลกหนานอยกวาชาวญี่ปุุน แตมีแนวโนมเลือกไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดกับคน
แปลกหนามากกวาชาวญี่ปุุน และพบวากลุมตัวอยางชาวไทยเลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาและแทนผูพูดแตกตางไป
ตามอายุของคูสนทนา ในขณะที่ชาวญี่ปุุนจะเลือกไมใชคําสรรพนามกับคูสนทนาและแทนผูพูดกับคนแปลกหนาแตละวัยไม
แตกตางกันชัดเจน  สําหรับกรณีที่เปๅนคนรูจัก พบวาชาวไทยและญี่ปุุนมีแนวโนมเลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาและ
แทนผูพูดกับคนท่ีอายุมากกวาคอนขางนอยเมื่อเทียบกับชวงอายุอ่ืนคลายกัน แตชาวไทยไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาและ
แทนผูพูดกับคนวัยไลเลี่ยกันท่ีสนิทคอนขางมาก ในขณะที่ชาวญี่ปุุนมีแนวโนมเลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนากับคนรูจัก
ที่อายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวาที่ไมสนิทคอนขางมาก ตรงกันขามกับการเลือกไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดที่ชาวญี่ปุุนมี
แนวโนมเลือกไมใชกับคูสนทนาที่อายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวาที่สนิท สวนกรณีคูสนทนาเปๅนคนเพิ่งรูจัก พบวาชาวไทยมี
แนวโนมไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดและแทนคูสนทนากับคนวัยไลเลี่ยกันมากท่ีสุด ในขณะที่ชาวญี่ปุุนมีแนวโนมเลือกไมใชคํา
สรรพนามกับคนที่อายุนอยกวามากที่สุด โดยพอจะเห็นแนวโนมไดวาการเลือกไมใชคําสรรพนามของไทยและ ญี่ปุุน
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุของคูสนทนา แตไมพบความเปลี่ยนแปลงตามปใจจัยเพศของคูสนทนา    

 
      2. เหตุผลที่ไม่ใช้ค าสรรพนามของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

จากแนวคิดของ Takiura (2005) และสมชาย สําเนียงงาม (2544)  ซึ่งกลาวถึงการเลือกใชคําสรรพนามของผูพูดซึ่ง 

มีเปูาหมายทีจ่ะลดระยะหางระหวางผูพูดและคูสนทนาใหแคบลง หรือตองการแสดงการใหเกียรติตอผูฟใงหรือสรางระยะหาง
ระหวางกันได ผูวิจัยจึงใสตัวเลือกเหตุผลที่เลือกไมใชคําสรรพนามในแบบสอบถามดังนี้ 1. ตองการใหฟใงดูสนิท 2. กลัวเสีย
มารยาท 3.ตองการรักษาระยะหาง และ 4.เหตุผลอื่นๆที่ผูตอบตองการเขียนตอบ เพื่อวิเคราะหแดูวาการเลือกไมใชคําสรรพ
นามกับคูสนทนาในแตละกรณีมีปใจจัยเชิงจิตใจที่ตองการลดระยะหาง แสดงการใหเกียรติ หรือสรางระยะหางระหวางผูพูด
และผูฟใงไดหรือไม ผลจากแบบสอบถามสรุปไดดังตอไปนี้ 

2.1  กรณีเหตุผลการเลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนากับคนแปลกหนา พบวากลุมตัวอยางชาวไทยมีแนวโนม
เลือกไมใชเพราะตองการรักษาระยะหางกับคนแปลกหนามากที่สุด รองลงมาคือเหตุผลกลัวเสียมารยาท สวนกลุมตัวอยาง
ชาวญี่ปุุนมีแนวโนมเลือกเหตุผลขอกลัวเสียมารยาทมากที่สุด รองลงมาคือตองการรักษาระยะหาง เชนเดียวกับเหตุผลของ
การเลือกไมใชคําสรรพนามแทนผูพูด ซึ่งชาวไทยมีแนวโนมที่ตองการรักษาระยะหางคอนขางมากกวาการไมใชสรรพนาม
เพราะกลัวเสียมารยาท ในขณะที่กลุมตัวอยางชาวญี่ปุุนเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดเพราะตองการรักษา
ระยะหางและเพราะกลัวเสียมารยาทไมแตกตางกันมากเทากับของชาวไทย อาจกลาวไดวาการเลือกไมใชคําสรรพนามแทนคู
สนทนาและแทนผูพูดกับคูสนทนาที่เปๅนคนแปลกหนาของชาวไทยมีแนวโนมแสดงใหเห็นถึงความตองการในการสราง
ระยะหาง ในขณะที่การไมใชคําสรรพนามของชาวญี่ปุุนมีแนวโนมแสดงถึงการใหเกียรติและการสรางระยะหางควบคูกัน   

2.2 กรณีเหตุผลที่เลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนากับคนรูจัก ซึ่งชาวไทยมีแนวโนมเลือกไมใชคําสรรพนามกับ
คนวัยไลเลี่ยกันและคนท่ีอายุนอยกวา โดยเฉพาะคูสนทนาท่ีเปๅนเพื่อนสนิทและรุนนอง ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยเลือกไม
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ใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาเพราะตองการใหฟใงดูสนิทมากที่สุด แตกับคูสนทนาที่เปๅนเพื่อนที่ไมสนิทและเด็กขางบานที่ไม
สนิท ผูตอบจะเลือกเหตุผลที่ตองการรักษาระยะหางกับเพื่อนไมสนิทและเด็กขางบานท่ีไมสนิทมากกวาเมื่อเทียบกับคูสนทนา
ที่สนิท สวนกรณีชาวญี่ปุุนพบวาสวนใหญเลือกเหตุผลเพราะกลัวเสียมารยาทมากท่ีสุดกับคูสนทนาทุกกรณี แตก็มีแนวโนมที่
จะเลือกเหตุผลเพราะตองการฟใงดูสนิทมากกับเพื่อนสนิทและรุนนอง นอกจากนี้ยังมีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ตองการรักษา
ระยะหางกับเพื่อนที่ไมสนิท และเด็กขางบานที่ไมสนิทมากกวาคนรูจักกรณีอื่นดวยแตไมชัดเจนมากเทาชาวไทย  สวนการ
เลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนผูพูด พบวาชาวไทยและชาวญี่ปุุนมีแนวโนมเลือกเหตุผลไมใชในทิศทางเดียวกันคือเลือก
ไมใชคําสรรพนามกับเพื่อนสนิทและรุนนองมากกวากรณีอื่น แตมีขอแตกตางคือชาวไทยเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิท
กับเพื่อนสนิทและรุนนอง สวนชาวญี่ปุุนเลือกเหตุผลที่ไมใชเพราะกลัวเสียมารยาทมากที่สุดกับเพื่อนสนิทและกับรุนนอง 
รองลงมาคือเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทกับเพื่อนสนิทและรุนนอง ซึ่งนอยกวาไทยอยางเห็นไดชัด 

จากผลขางตนสามารถวิเคราะหแไดวาสําหรับคูสนทนาที่เปๅนคนรูจัก กลุมตัวอยางชาวไทยเลือกเหตุผลที่ไมใชคํา
สรรพนามแตกตางกันตามอายุของคูสนทนาและความสนิท โดยเปๅนเหตุผลทั้งในเชิงลดระยะหางระหวางคูสนทนา และ
เปๅนไปในเชิงสรางระยะหางระหวางคูสนทนาดวย และพบวาในกรณีคูสนทนาเปๅนคนรูจักจะเลือกเหตุผลกลัวเสียมารยาท
คอนขางนอย แตสําหรับเหตุผลของกลุมตัวอยางชาวญี่ปุุน พบวาเลือกเหตุผลกลัวเสียมารยาทมากที่สุด แมวาจะเปๅนคนรูจัก
แลวก็ตามซึ่งแตกตางจากไทย นอกจากนี้ยังมีแนวโนมเลือกเหตุผลตองการรักษาระยะหาง และเหตุผลอื่นๆที่กลุ มตัวอยาง
ชาวญี่ปุุนเห็นวาไมเกี่ยวของกับปใจจัยในเชิงสังคมหรือจิตใจ เชนไมจําเปๅนตองปรากฏคําสรรพนามก็เขาใจไดอยูแลว และการ
ใชคําสรรพนามทําใหประโยคยืดยาวฟใงดูไมเปๅนธรรมชาติ ซึ่งพบวามีเหตุผลดังกลาวมากกวาของชาวไทย ดังนั้นการไมใชคํา
สรรพนามของชาวญี่ปุุนในกรณีนี้จึงมีแนวโนมเปๅนไปในเชิงที่ตองการสรางระยะหาง และเปๅนไปโดยโครงสรางทางภาษาที่
ผูตอบใหความเห็นวาไมเกี่ยวของกับปใจจัยในเชิงสังคมหรือจิตใจแตอยางใด 

2.3 กรณีเหตุผลที่เลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนากับคนเพ่ิงรูจัก พบวาชาวไทยเลือกเหตุผลกลัวเสียมารยาท
กับคูสนทนาที่อายุมากกวามากที่สุด และมีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ตองการรักษาระยะหางเปๅนเหตุผลรองลงมา สวนกับคู
สนทนาที่อายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวา กลุมตัวอยางชาวไทยมีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทมากที่สุด  
รองลงมาคือเหตุผลที่ไมใชเพราะตองการรักษาระยะหาง  และเลือกเหตุผลที่กลัวเสียมารยาทคอนขางนอยเมื่อเทียบกับกรณี
คูสนทนาท่ีอายุมากกวา นอกจากนี้ในกรณีการไมใชคําสรรพนามแทนผูพูด กลุมตัวอยางชาวไทยยังมีแนวโนมเลือกเหตุผลใน
ทิศทางเดียวกัน แตเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทนอยกวาและเลือกเหตุผลที่ตองการรักษาระยะหางมากกวาเหตุผลที่ไม
ใชคําสรรพนามแทนคูสนทนา นอกจากนี้ยังพบแนวโนมที่เลือกไมใชสรรพนามแทนผูพูดโดยใหเหตุผลวา“เขาใจไดโดยไม
จําเปๅนตองใช” ในกรณีไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดกับคนเพิ่งรูจักมากกวาคูสนทนากรณีอื่น สวนกลุมตั วอยางชาวญี่ปุุนมี
แนวโนมเลือกไมใชสรรพนามแทนคูสนทนาที่เปๅนคนเพิ่งรูจักทุกกรณีดวยเหตุผลที่กลัวเสียมารยาทมากที่สุด รองลงมาเปๅน
เหตุผลอื่นๆกับทุกคูสนทนาเฉลี่ยรอยละ 40 ซึ่งเปๅนเหตุผลที่ใหความสําคัญกับการตีความไดแก “ไมจําเปๅนตองใชก็เขาใจได
อยูแลว” ซึ่งเปๅนเหตุผลที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุด และ “ไมเปๅนธรรมชาติ” ซึ่งแสดงใหเห็นวาการไมใชคําสรรพ
นามแทนคูสนทนาในกรณีนี้ นอกจากจะเปๅนเพราะกลัวเสียมารยาทกับคูสนทนาหากเรียกช่ือคนเพิ่งรูจักผิดพลาด และยังมี
เหตุผลในเชิงการตึความหมายที่ไมเกี่ยวของกับปใจจัยในเชิงจิตใจ โดยผูตอบแบบสอบถามมองวาหากปรากฏคําสรรพนาม
แทนคูสนทนาในกรณีนี้จะฟใงดูเยิ่นเยอเกินความจําเปๅนเชนเดียวกับกรณีคนรูจัก ในขณะที่เหตุผลที่ชาวญี่ปุุนมีแนวโนมเลือก
ไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดมากที่สุดคือ เหตุผลในเชิงความหมายซึ่งไมจําเปๅนตองใชคําสรรพนามก็เขาใจไดแลวคอนขางมาก
พอๆกับเหตุผลที่กลัวเสียมารยาท  

กลาวโดยสรุปคือกรณีคนเพิ่งรูจัก กลุมตัวอยางชาวไทยเลือกไมใชคําสรรพนามโดยเปๅนไปในเหตุผลสองทางคือ
เพราะตองการสรางระยะหางและลดระยะหางกับคูสนทนา  ในขณะที่เหตุผลของชาวญี่ปุุนมีแนวโนมไปในทางสรางระยะหาง 
นอกจากนี้ยังพบวามีเหตุผลที่ใหความสําคัญกับการตีความมากกวาปใจจัยเชิงจิตใจคอนขางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
เลือกไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดของไทยและญี่ปุุน ซึ่งอาจเปๅนเพราะประโยคในสถานการณแที่กําหนดในแบบสอบถามเปๅน
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ประโยคปฏิเสธความเขาใจของคูสนทนาท่ีเพิ่งรูจัก เนื่องจากตองการศึกษาวากรณีที่เปๅนการเนนย้ําตัวผูพูดๆจะเลือกไมใชคํา
สรรพนามหรือไม ทําใหผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดในกรณีนี้โดยใหเหตุผลวาไมจําเปๅน
คอนขางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมตัวอยางชาวญี่ปุุน ซึ่งเปๅนไปตามคาดหมายวามีแนวโนมสูงที่ชาวญี่ปุุนจะไมพูดเนนย้ํา
ปฏิเสธความเขาใจของคูสนทนาตรงๆเชนในกรณีนี้  
 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเหตุผลที่ไม่ใช้ค าสรรพนาม 
    3.1 ปใจจัยเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
         (1) กรณีคําสรรพนามแทนคูสนทนา 
              จากผลของแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศหญิงและชายไทยมีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ไมใช 

คําสรรพนามแทนคูสนทนาไมแตกตางกันมากนัก แตก็มีพอจะเห็นไดวาเพศหญิงเลือกเหตุผลที่กลัวเสียมารยาทมากกวาเพศชาย
เปๅนสวนใหญ โดยเฉพาะกับคูสนทนาที่เปๅนผูอาวุโสกวา แตเมื่อนําผลแบบสอบถามไปทดสอบทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธแของ
ปใจจัยเพศผูตอบแบบสอบถามกับการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนาม  ผลปรากฏวาปใจจัยเพศของผูพูดชาวไทยไมมีผลตอการ
เลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ สวนกรณีผูตอบแบบสอบถามชาวญี่ปุุนพบวาเพศ
หญิงและชายเลือกตอบเหตุผลตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ<p<.05> ไดแก 1) กรณีคนแปลกหนาอายุมากกวา 2) คนแปลก
หนาอายุนอยกวา โดยผูตอบหญิงชาวญี่ปุุนจะไมเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทเลยซึ่งแตกตางจากชายญี่ปุุน  3) คนรูจักที่อายุ
ไลเลี่ยกันท้ังที่สนิทและไมสนิท  4) คนรูจักที่อายุนอยกวาทั้งที่สนิทและไมสนิท ซึ่งหญิงญี่ปุุนก็มีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ไมใชเพราะ
ตองการใหฟใงดูสนิทนอยกวาชายมากเชนกัน  นอกจากนี้ยังมีแนวโนมเลือกเหตุผลตองการรกัษาระยะหางมากกวาเพศชายอีกดวย 
เชนเดียวกับกรณีคูสนทนา 5) คนเพิ่งรูจักเพศชายอายุไลเลี่ยกัน และ 6) คนเพิ่งรูจักเพศชายและเพศหญิงที่อายุนอยกวา 
 (2) กรณีสรรพนามแทนผูพดู 

              จากผลของแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศหญิงและชายไทยมีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ไม 
ใชคําสรรพนามแทนตัวผูพูดไมแตกตางกันมากนักเชนเดียวกับเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนา แตก็มีพอจะเห็นได
วาเพศหญิงเลือกเหตุผลที่กลัวเสียมารยาทและตองการรักษาระยะหางกับคูสนทนามากกวาเพศชายเปๅนสวนใหญ แตเมื่อนํา
ผลแบบสอบถามไปทดสอบทางสถิติ ผลปรากฏวาปใจจัยเพศของผูพูดก็ไมมีผลตอการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนตัว
ผูพูดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนกรณีผูตอบแบบสอบถามชาวญี่ปุุนพบวาเพศหญิงและชายเลือกตอบเหตุผล
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ<p<.05> ไดแก 1) กรณีคนแปลกหนาอายุมากกวา 2) คนแปลกหนาอายุนอยกวา โดย
ผูตอบหญิงชาวญี่ปุุนจะไมเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทเลยซึ่งแตกตางจากชายญี่ปุุน และยังมีแนวโนมเลือกเหตุผล
ตองการรักษาระยะหางมากกวาเพศชายดวย  3) คนเพิ่งรูจักเพศชายและเพศหญิงทุกชวงอายุ โดยเพศชายและหญิงมี
แนวโนมเลือกเหตุผลที่ตางกันมากทั้งเหตุผลเพื่อตองการฟใงดูสนิทและเหตุผลที่กลัวเสียมารยาทซึ่งเพศชายเลือกเหตุผลนี้
มากกวาหญิง ซึ่งนาจะเปๅนเพราะเพศชายญี่ปุุนมีคําสรรพนามแทนผูพูดที่ตองระมัดระวังเลือกใชใหเหมาะสมมากกวาเพศ
หญิง และเหตุผลที่ตองการรักษาระยะหางซึ่งเพศหญิงเลือกเหตุผลนี้มากกวาเพศชาย 

 3.2 ปใจจัยอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
           (1) กรณีสรรพนามแทนคูสนทนา 
                จากการแบงชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามเปๅน 4 ชวงอายุ และนํามาทดสอบดวยวิธีทางสถิติเพื่อดู
ความสัมพันธแของอายุผูตอบกับการเลือกเหตุผลไมใชคําสรรพนาม พบวาปใจจัยอายุของผูตอบชาวไทยแทบจะไมมีผลตอการ
เลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเลย ยกเวนกรณีที่คูสนทนาเปๅนเพื่อนสนิท ซึ่งมี
แนวโนมวาผูตอบอายุ 18-29 ปีเลือกเหตุผลตองการใหฟใงดูสนิทมากที่สุดโดยไมเลือกเหตุผลเพราะกลัวเสียมารยาทเลย ซึ่ง
แตกตางจากกลุมอายุอื่นท่ีจะเลือกเหตุผลกลัวเสียมารยาทดวย ดังนั้นอายุจึงมีผลตอการเลือกเหตุผลที่ไมใชสรรพนามแทนคู
สนทนาท่ีเปๅนเพื่อนสนิทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ<p<.05> สวนกรณีชาวญี่ปุุนพบวาปใจจัยอายุมีผลตอการเลือก
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เหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาแตกตางกันในกรณีที่คูสนทนาเปๅนคนเพิ่งรูจักอายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวาทั้งเพศ
ชายและหญิง โดยมีแนวโนมใหเห็นวากลุมอายุ 18-29 ปีมีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ตองการรักษาระยะหางมากกวาชวงอายุอื่น 
ในขณะที่ชวงอายุอ่ืนๆจะเลือกเหตุผลกลัวเสียมารยาทมากท่ีสุด 
 (2) กรณีสรรพนามแทนผูพดู 
             จากการแบงชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม และนําไปทดสอบทางสถิติพบวาปใจจัยอายุของผูตอบชาว
ไทยแทบจะไมมีผลตอการเลือกไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเลย โดยทุกชวงอายุมี
แนวโนมเลือกเหตุผลไปในทิศทางเดียวกันคือเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดเพราะตองการรักษาระยะหางกับคน
แปลกหนามากที่สุด เลือกเหตุผลกลัวเสียมารยาทกับคูสนทนาที่อายุมากกวาทั้งที่เปๅนคนรูจักหรือเพิ่งรูจักก็ตาม และเลือก
เหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทกับคูสนทนาที่สนิท สวนการไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดกับคูสนทนาที่ไมสนิทนั้น จะเลือก
เหตุผลเพื่อตองการรักษาระยะหางเปๅนสวนใหญ สําหรับกรณีชาวญี่ปุุนพบวาปใจจัยอายุมีผลตอการเลือกเหตุผลที่ไมใชคํา
สรรพนามแทนผูพูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ <p<.05> ในกรณีที่คูสนทนาเปๅนคนเพิ่งรูจักอายุไลเลี่ยกันและอายุ
นอยกวาท้ังเพศชายและหญิง โดยมีแนวโนมใหเห็นวากลุมอายุ 18-29 ปีมีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ตองการรักษาระยะหางและ
รักษามารยาทมากพอๆกัน  ในขณะที่ชวงอายุอ่ืนๆจะเลือกเหตุผลกลัวเสียมารยาทมากท่ีสุด 
 3.3 ปใจจัยอายุของคูสนทนาท่ีเปๅนคนแปลกหนา  
          (1) กรณีสรรพนามแทนคูสนทนา 

              เมื่อวิเคราะหแจากอายุของคูสนทนาท่ีเปๅนคนแปลกหนาพบวาชาวไทยเลือกไมใชเพราะกลัวเสียมารยาท
กับคูสนทนาที่อายุมากกวามากที่สุด และตองการรักษาระยะหางกับคูสนทนาที่อายุมากกวานอยกวาคูสนทนาอื่น โดยทั่วไป
ชาวไทยมีแนวโนมเลือกใชคําสรรพนามเรียกญาติแทนคูสนทนากับผูที่อาวุโสกวาคอนขางมากแมวาจะเปๅนคนแปลกหนาก็
ตาม การเลือกไมใชในที่น้ีนาจะเปๅนเพราะบางกรณีก็เกรงวาจะเสียมารยาทเนื่องจากคูสนทนาอาจไมพอใจถาถูกเรียกใหฟใงดู
แกกวา เปๅนตน ในขณะที่ถาเปๅนคนแปลกหนาที่อายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกเหตุผลในการไมใช
คําสรรพนามขอตองการรักษาระยะหางมากที่สุด เมื่อทดสอบดวยวิธีทางสถิติพบวาปใจจัยอายุของคนแปลกหนามีผลตอการ
เลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ <p<.05> สวนผูตอบแบบสอบถามญี่ปุุนเลือกเหตุผล
ในการไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาที่เปๅนคนแปลกหนาทุกชวงอายุไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ <p=.961> ซึ่ง
แตกตางจากชาวไทย 

 (2) กรณีสรรพนามแทนผูพดู 
              เมื่อวิเคราะหแคารอยละของเหตุผลที่ผูตอบเลือก พบวาชาวไทยมีแนวโนมเลือกไมใชคําสรรพนามแทน

ตัวผูพูดดวยเหตุผลตางๆไมแตกตางกันตามปใจจัยอายุของคูสนทนามากนัก อาจเห็นแนวโนมการเลือกเหตุผลที่ไมใชเพราะ
ตองการรักษาระยะหางกับคูสนทนาทุกกรณี และเลือกเหตุผลนี้กับคูสนทนาท่ีอายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวาคอนขางมากอยู
บาง  แตเมื่อทดสอบดวยวิธีทางสถิติพบวาปใจจัยอายุของคนแปลกหนาไมมีผลตอการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนผู
พูดแตกตางกัน <p=.097>  สวนผูตอบแบบสอบถามญี่ปุุนเลือกเหตุผลในการไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดที่เปๅนคนแปลก
หนาทุกชวงอายุไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ <p=.959> และมีแนวโนมเลือกเหตุผลไปในทิศทางเดียวกับชาวไทย
คือเลือกไมใชคําสรรพนามเพราะตองการรักษาระยะหางมากกวาไมใชคําสรรพนามเพราะกลัวเสียมารยาท 

3.4 ปใจจัยอายุของคูสนทนาท่ีเปๅนคนรูจัก 
    (1) กรณีสรรพนามแทนคูสนทนา 
        ในกรณีคูสนทนาเปๅนคนรูจักอายุมากกวา ผูตอบชาวไทยเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแตละขอคอนขาง

นอยเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอื่น เนื่องจากมีแนวโนมที่จะใชคําสรรพนามเพื่อแสดงความสุภาพและรักษามารยาทตอผูอาวุโส
กวาที่เปๅนคนรูจักมากกกวาเลือกไมใชคําสรรพนาม ในขณะที่ถาคูสนทนาวัยไลเลี่ยกันและอายุนอยกวา ผูพูดก็มีแนวโนม
เลือกไมใชคําสรรพนามเพราะตองการใหฟใงดูสนิท หรือตองการรักษาระยะหางมากกวาจะเลือกกลัวเสียมารยาท โดยมี



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ ครั้งท่ี 4  วันท่ี 7 พ.ค. 2557 SMARTS 

: ภาษาและวรรณกรรม 79 

 

แนวโนมเลือกเหตุผลตองการรักษาระยะหางกับคูสนทนาที่อายุนอยกวามากกวากรณีอื่น ดังนั้นปใจจัยอายุคูสนทนาที่เปๅนคน
รูจักจึงมีผลตอการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ <p<.05>  
เชนเดียวกับกรณีของชาวญี่ปุุนซึ่งแมวาจะเลือกเหตุผลไมใชคําสรรพนามเพราะกลัวเสียมารยาทมากที่สุดกับคนรูจักทุกชวง
อายุไมแตกตางกันก็ตาม แตกลับพบวามีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิท และตองการรักษาระยะหางกับคูสนทนา
ที่อายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวาคอนขางมากกวากรณีคูสนทนาท่ีอาวุโสกวาดวย 

 (2) กรณีสรรพนามแทนผูพดู 
           เมื่อวิเคราะหแคารอยละของเหตผุลที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกไมใชคําสรรพนามแทนผูพูด พบวาเปๅนไปใน

ทิศทางเดียวกับเหตุผลที่เลือกไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนา คือในกรณีคูสนทนาเปๅนคนรูจักอายุมากกวา ผูตอบชาวไทย
เลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแตละขอคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอื่น เนื่องจากมีแนวโนมที่จะใชคําสรรพนาม
เพื่อแสดงความสุภาพและมารยาทตอผูอาวุโสกวาที่เปๅนคนรูจักมากกกวาเลือกไมใชคําสรรพนามเชนเดียวกัน  ในขณะที่ถาคู
สนทนาวัยไลเลี่ยกันและอายุนอยกวา ผูพูดก็มีแนวโนมเลือกไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดเพราะตองการใหฟใงดูสนิท หรือ
ตองการรักษาระยะหางมากกวาจะเลือกกลัวเสียมารยาท โดยมีแนวโนมเลือกเหตุผลตองการรักษาระยะหางกับคูสนทนาที่
อายุนอยกวามากกวากรณีอื่น ดังนั้นปใจจัยอายุคูสนทนาที่เปๅนคนรูจักจึงมีผลตอการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนผู
พูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ <p<.05>  เชนเดียวกับกรณีของชาวญี่ปุุนซึ่งแมวาจะเลือกเหตุผลไมใชคําสรรพนาม
เพราะกลัวเสียมารยาทมากท่ีสุดกับคนรูจักทุกชวงอายุไมแตกตางกันก็ตาม แตกลับพบวามีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ตองการให
ฟใงดูสนิท และตองการรักษาระยะหางกับคูสนทนาที่อายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวาคอนขางมากกวากรณีคูสนทนาที่อาวุโส
กวาดวย 

 3.5 ปใจจัยความสนิท 
        (1) กรณีสรรพนามแทนคูสนทนา 
             ปใจจัยความสนิทสงผลตอการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแตกตางกันทั้งของชาวไทยและชาวญี่ปุุน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ<p<.05>  โดยการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาจากปใจจัยความสนิทเปๅนไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทกับคูสนทนาที่สนิทมากกวา เลือกรักษามารยาทและรักษาระยะหางกับ
คูสนทนาที่ไมสนิทมากกวา แตมีแนวโนมที่ตางกันคือในกรณีคูสนทนาที่สนิท ชาวไทยเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามเพื่อ
ตองการใหฟใงดูสนิทมากที่สุด ในขณะที่ชาวญี่ปุุนเลือกเหตุผลที่ตองการรักษามารยาทมากท่ีสุด 

  (2) กรณีสรรพนามแทนผูพูด 
             ปใจจัยความสนิทสงผลตอการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแตกตางกันทั้งของชาวไทยและชาวญี่ปุุน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ<p<.05>  โดยการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาจากปใจจัยความสนิทเปๅนไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทกับคูสนทนาที่สนิทมากกวา และรักษาระยะหางกับคูสนทนาที่ไมสนิท
มากกวา แตมีแนวโนมที่ตางกันคือในกรณีคูสนทนาท่ีสนิท ชาวไทยเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามเพื่อตองการใหฟใงดูสนิท
มากที่สุด ในขณะที่ชาวญี่ปุุนเลือกเหตุผลที่ไมใชเพราะกลัวเสียมารยาทมากท่ีสุด  และเลือกเหตุผลนี้กับคนที่สนิทมากกวาไม
สนิท   
 3.6. ปใจจัยเพศของคูสนทนาท่ีเพิ่งรูจัก 
          (1) กรณีสรรพนามแทนคูสนทนา 
               ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยมีแนวโนมเลือกเหตผุลทีไ่มใชคําสรรพนามเพราะตองการรักษาระยะหาง
กับเพศชายมากกวาเพศหญิงอยูบาง ตางกับชาวญี่ปุุนท่ีเลือกเหตุผลไมตางกันไมวาคูสนทนาจะเปๅนเพศหญิงหรือชาย ซึ่งจาก
การทดสอบทางสถติิพบวาเพศของคูสนทนาไมมีผลตอการเลือกเหตผุลที่ไมใชคําสรรพนามแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติทั้งของชาวไทย<p=0.282>และชาวญี่ปุุน<p=0.993>  
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 (2) กรณีสรรพนามแทนผูพดู 
               ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวญี่ปุุนมีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนผูพูดโดยดู
จากปใจจัยเพศของคูสนทนาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ<p=.598> สําหรับกรณีชาวไทยและ <p=.988> 
กลาวคือไมวาคูสนทนาจะเปๅนเพศชายหรือหญิง ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุุนก็มีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามไปใน
ทิศทางเดียวกันเชนเดียวกับกรณีเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนา 

 3.7 ปใจจัยอายุคนเพิ่งรูจัก 
         (1) กรณีสรรพนามแทนคูสนทนา 
              ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยมีแนวโนมเลือกเหตุผลแตกตางกันไปตามปใจจัยอายุของคนเพิ่งรูจัก โดยกับ
คูสนทนาท่ีอายุมากกวาผูตอบชาวไทยจะเลือกเหตุผลเพราะกลัวเสียมารยาทมากกวาเมื่อเทียบกับเหตุผลอื่น แตถาคูสนทนา
อายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวา ชาวไทยจะเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทมากกวาเหตุผลอื่น สวนชาวญี่ปุุนจะเลือก
เหตุผลกลัวเสียมารยาทกับคูสนทนาทุกชวงอายุไมแตกตางกัน แตจะเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทกับคูสนทนาอายุ
ไลเลี่ยกันและอายุนอยกวามากกวาจะเลือกเหตุผลนี้กับคนท่ีอาวุโสกวาเชนเดียวกับชาวไทย จากผลการทดสอบพบวาปใจจัย
อายุคนเพิ่งรูจักมีผลตอการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ<p<.05> ทั้งของชาวไทยและญี่ปุุน  
 (2) กรณีสรรพนามแทนผูพดู 
               ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยมีแนวโนมเลือกเหตุผลแตกตางกันไปตามปใจจัยอายุของคนเพิ่งรูจัก โดย
กับคูสนทนาที่อายุมากกวาผูตอบชาวไทยจะเลือกเหตุผลเพราะกลัวเสียมารยาทมากกวาเมื่อเทียบกับเหตุผลอื่น แตถาคู
สนทนาอายุไลเลี่ยกันและอายุนอยกวา ชาวไทยจะเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทมากกวาเหตุผลอื่น สวนชาวญี่ปุุนจะ
เลือกเหตุผลกลัวเสยีมารยาทกับคูสนทนาทุกชวงอายุไมแตกตางกัน แตจะเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทกับคูสนทนาอายุ
ไลเลี่ยกันและอายุนอยกวามากกวาจะเลือกเหตุผลนี้กับคนที่อาวุโสกวาเชนเดียวกับชาวไทย นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถาม
ชาวญี่ปุุนเลือกเหตุผลอื่นๆพอๆกับเหตุผลกลัวเสียมารยาท เชน“ไมจําเปๅนตองใช” คิดเปๅนรอยละ 58.9 และ“ไมเปๅน
ธรรมชาติ” คิดเปๅนรอยละ 26.0 ของผูที่ตอบเหตุผลอื่นๆทั้งหมด จากผลการทดสอบพบวาปใจจัยอายุคนเพิ่งรูจักมีผลตอการ
เลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ<p<.05> ทั้งของชาวไทยและญี่ปุุน  
 
สรุปและอภิปรายผล  

1. จากผลการวิเคราะหแในเชิงสถติิขางตนทําใหสรุปไดวาปใจจยัในเชิงความสัมพันธแระหวางคูสนทนา ไดแก อายุ 
เพศ วัยของผูพูดและผูฟใง ความสนิทสนม ในสถานการณแที่พูดคุยกบัคูสนทนาท่ีเปๅนคนรูจัก เพิ่งรูจัก หรือคนแปลกหนา มีผล
ตอเหตผุลที่ชาวไทยและญี่ปุุนไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาและแทนตัวผูพูดแตกตางกัน ดังสรุปในตารางที่ 2 นอกจากน้ี
การไมใชคําสรรพนามของกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวญี่ปุุนยังมีปใจจัยเชิงจิตใจที่แตกตางกันอีกดวย ดังสรุปในตารางที่ 3 
 ตอไปนี ้
ตารางที่ 2 ความสัมพันธแของเหตผุลที่ไมใชคําสรรพนามกับปใจจัยสังคมเชิงความสมัพันธแระหวางคูสนทนา 
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 1.1 ปใจจัยเพศและอายุผูพูดชาวไทยไมสงผลตอการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแตกตางกัน ในขณะ 
ที่ปใจจัยเพศและอายุของผูพูดชาวญี่ปุุนมีผลตอการเลือกเหตุผล โดยเพศหญิงมีแนวโนมเลือกเหตุผลรักษาระยะหางมากกวา
เพศชาย และเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทนอยกวาเพศชาย ซึ่งอาจกลาวไดวาสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่แตกตางของเพศชาย
หญิงญี่ปุุน และจากการพิจารณาจากปใจจัยอายุ พบวากลุมตัวอยางชาวญี่ปุุนท่ีอายุ18-29เลือกเหตุผลรักษาระยะหางมากกวา
กลุมอายุอื่น โดยกลุมอายุอื่นเนนเลือกเหตุผลที่กลัวเสียมารยาทมากที่สุด ก็สามารถสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางทาง
แนวความคิดของคนรุนใหมซึ่งออนไหวกับความรูสึกในการเปๅนพรรคพวกหรือกลุมเดียวกันและระดับความสนิทสนมมากกวา
คนรุนเกา 

 1.2 ปใจจัยความสนิทและอายุคูสนทนามีผลตอเหตผุลที่ชาวไทยและชาวญี่ปุุนเลือกไมใชคําสรรพนามในกรณ ี
ปใจจัยความสนิท พบวากลุมตัวอยางชาวไทยเลือกไมใชคําสรรพนามกับคูสนทนาที่สนิทมากเพื่อตองการใหฟใงดูสนิทมากกวา
กลัวเสียมารยาท ในขณะที่ชาวญี่ปุุนซึ่งเลือกไมใชคําสรรพนามกับคูสนทนาที่สนิทมากกวาไมสนิทเหมือนกัน แตตางกับชาว
ไทยตรงที่เลือกเหตุผลเพราะวากลัวเสียมารยาทมากกวาเหตุผลอื่น ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงระยะของความสนิทสนมของไทยที่
มองวาถาสนิทก็ไมจําเปๅนตองกลัวเสียมารยาท แตสําหรับชาวญี่ปุุนแลวแมวาจะเปๅนคนที่สนิทก็ยังตองมีระยะที่ตองรักษา
มารยาทตอคนสนิทดวย สวนกรณีปใจจัยอายุคูสนทนา พบวามีความแตกตางระหวางชาวไทยกับชาวญี่ปุุนคือ กรณีอายุคู
สนทนาท่ีเปๅนคนแปลกหนาจะมีผลตอการเลือกเหตุผลของชาวไทย แตไมมีผลตอการเลือกเหตุผลของชาวญี่ปุุน ซึ่งสะทอนให
เห็นวาชาวไทยใหความสําคัญกับความอาวุโสของคูสนทนาไมวาจะเปๅนคนรูจักหรือไมรูจักก็ ตาม โดยจะเลือกเหตุผลที่ไมใช
เพราะกลัวเสียมารยาทมากกวาเหตุผลอื่น ในขณะที่ชาวญี่ปุุนจะใหความสําคัญกับความอาวุโสในกรณีที่เปๅนคูสนทนาที่รูจัก
หรือเพิ่งรูจักเทานั้น จากผลขอมูลแบบสอบถามไมพบความแตกตางของการเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามตอคนแปลกหนา 
ไมวาจะอายุมากกวา ไลเลี่ยกันหรือนอยกวาผูพูดก็ตาม อาจสรุปไดวาชาวไทยใหความสําคัญกับความอาวุโสในขอบเขตที่กวาง
กวาญี่ปุุน สวนชาวญี่ปุุนจะพิจารณาความเปๅนกลุมเปๅนพวกเดียวกันกอน แลวจึงใหความสําคัญกับความอาวุโสซึ่งจํากัดอยูใน
ขอบเขตของกลุมคนรูจัก  

 1.3 ปใจจัยเพศของคูสนทนาที่เพ่ิงรูจักไมมีผลตอการเลือกเหตผุลทีไ่มใชคําสรรพนามทั้งของชาวไทยและญี่ปุุน  
กลุมตัวอยางทั้งชาวไทยและญี่ปุุนมีแนวโนมเลือกเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแตละเหตุผลไมตางกันไมวาคูสนทนาจะเปๅนเพศ
ชายหรือหญิงก็ตาม  
  1) การเลือกไมใชคําสรรพนามของชาวไทยและญีปุุ่นมีปใจจัยในเชิงจิตใจเขามาเกี่ยวของดวย กลาวคือการ
ไมใชคําสรรพนามของชาวญี่ปุุนสวนใหญมีแนวโนมเปๅนการแสดงถึงความตองการสรางระยะหางระหวางผูพูดและผูฟใง สวน
ของชาวไทยมีแนวโนมเปๅนไดทั้งการยนระยะหางและสรางระยะหางโดยขึ้นอยูกับความสัมพันธแของคูสนทนาดังแสดงในตาราง
ที่ 3 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธแของเหตผุลที่ไมใชคําสรรพนามกับปใจจัยเชิงจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 2) เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาและแทนผูพูดของชาวไทยและ 
ชาวญี่ปุุน โดยแสดงเปๅนภาพแผนภูมิสรุปไดดังนี ้ 
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แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบภาพรวมเหตผุลทีเ่ลือกไมใชคําสรรพนามของชาวไทยและชาวญี่ปุุน 
 

ลักษณะของแผนภูมิเหตุผลการไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาและแทนผูพูดมีแนวโนมเปๅนไปในลักษณะเดียวกัน 
โดยอาจตางกันเพียงคารอยละของความถี่ โดยลักษณะแผนภูมิของเหตุผลที่ไมใชคําสรรพนามแทนคูสนทนาและแทนผูพูด
กรณีคนแปลกหนาของชาวไทยมีลักษณะคลายสามเหลี่ยมหนาจั่วแบบเดียวกับของชาวญี่ปุุน ซึ่งจุดสูงสุดของเหตุผลของชาว
ญี่ปุุนคือกลัวเสียมารยาทควบคูกับตองการรักษาระยะหางในคารอยละที่ไมตางกันนัก ในขณะที่จุดสูงสุดของเหตุผลของชาว
ไทยคือตองการรักษาระยะหาง และเมื่อพิจารณาแผนภูมิเหตุผลที่ไมใชคําสรรรพนามของชาวไทยในกรณีคูสนทนาเปๅนคน
รูจักเปรียบเทียบกับกรณีคนเพิ่งรูจัก พบวาก็มีลักษณะไมแตกตางกันชัดเจนนักเชนเดียวกับเหตุผลของชาวญี่ปุุน แตเมื่อ
พิจารณาเหตุผลของชาวไทยเปรียบเทียบกับชาวญี่ปุุน พบวามีแนวโนมตางกันคือเหตุผลที่ชาวไทยเลือกคือเพื่อใหฟใงดูสนิท
และรักษาระยะหางเปๅนคารอยละที่ผกผันกับคารอยละของเหตุผลที่กลัวเสียมารยาท กลาวคือชาวไทยเลือกตองการใหฟใงดู
สนิทและรักษาระยะหางกับคนรูจักและเพิ่งรูจักมากในขณะที่เลือกกลัวเสียมารยาทนอย ดังนั้นแผนภูมิจึงมีลักษณะเปๅนหนา
จั่วคว่ํา ในขณะที่แผนภูมิของเหตุผลที่ชาวญี่ปุุนเลือกจะเนนกลัวเสียมารยาทมากท่ีสุด เหตุผลเพื่อรักษาระยะหางเปๅนเหตุผล
รองลงมา และเลือกเหตุผลที่ตองการใหฟใงดูสนิทนอยที่สุด ซึ่งลักษณะแผนภูมิจะเปๅนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่วที่แตกตางกับของ
ไทยมาก และอาจกลาวสรุปไดวาการเลือกไมใชคําสรรพนามกับคูสนทนาที่เปๅนคนรูจักและเพิ่งรูจักของชาวไทยเปๅนเพราะ
เหตุผลทั้งตองการลดระยะหางและสรางระยะหางไดในขณะเดียวกัน แตสําหรับการไมใชคําสรรพนามของชาวญี่ปุุนมี
แนวโนมเปๅนไปในเชิงสรางระยะหางดานเดียวมากกวา 

3) โครงสรางภาษาญี่ปุุนเอื้ออํานวยใหขอบเขตการไมใชคําสรรพนามกวางมากกวาภาษาไทย แตมีวัตถุประสงคแเชิง 
จิตใจในการเลือกไมใชคําสรรพนามในขอบเขตที่แคบกวาภาษาไทย เนื่องจากโดยโครงสรางทางภาษาญี่ปุุนมีลักษณะพิเศษที่
ทําใหคูสนทนาสามารถเขาใจไดโดยไมตองปรากฏคําสรรพนามมากกวาภาษาไทย ทําใหคนญี่ปุุนเลือกไมใชคําสรรพนามโดย
ใหเหตุผลวาไมจําเปๅนตองใชก็เขาใจกันไดโดยไมไดขึ้นอยูกับปใจจัยเชิงสังคมหรือจิตใจคิดเปๅนจํานวนรอยละที่มากกวา
ภาษาไทย อยางไรก็ตามจากผลสาํรวจในบทความนี้พบวาแมจะปรากฏเหตุผลที่ผูพูดมองวาไมเกี่ยวของกับปใจจัยเชิงสังคมหรอื
จิตใจคอนขางมากในบางสถานการณแก็ตาม แตก็พอจะเห็นไดวามีความแตกตางในการเลือกไมใชคําสรรพนามแตกตางไปตาม
ความสนิทและอายุของคูสนทนา  ตรงกับที่ Kobayashi (1999)  กลาววาการปรากฏคําสรรพนามแทนคูสนทนาและแทนผู
พูดสวนใหญจะแสดงความหมายในเชิงเนนตัวบุคคลหรือการเปรียบเทียบ ซึ่งในบางสถานการณแเชนกับผูใหญหรือคนที่ไมสนิท
ก็อาจถูกมองวาไมสุภาพและฟใงดูเปๅนการกาวลวงล้ําอาณาเขตของคูสนทนา ดังนั้นผลวิเคราะหแจากงานวิจัยนี้จึงสรุปไดวาการ
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ไมใชคําสรรพนามทั้งแทนคูสนทนาและแทนผูพูดในภาษาญี่ปุุนมีหนาที่ชวยไมใหประโยคสนทนายืดยาวเกินความจําเปๅนโดย
ไมเกี่ยวของกับปใจจัยเชิงสังคมและจิตใจไดกวางกวาภาษาไทย เนื่องจากโครงสรางทางภาษามีขอกําหนดที่เอื้ออํานวยมากกวา 
ตลอดจนทําหนาที่ชวยหลีกเลี่ยงการเสียมารยาทหรือปูองกันการบุกรุกอาณาเขตทางจิตใจของคูสนทนา ซึ่งสะทอนใหเห็น
ปใจจัยเชิงจิตใจในแงการใหเกียรติและสรางระยะหาง  ในขณะที่ปใจจัยในเชิงจิตใจของการไมปรากฏคําสรรพนามภาษาไทยมี
ขอบเขตกวางกวา เพราะสามารถสื่อความตองการที่จะแสดงความสัมพันธแระหวางผูพูดและผูฟใงเชนตองการส นิท หรือ
ตองการรักษาระยะหางไดมากกวาการไมใชคําสรรพนามในภาษาญี่ปุุน 

 ในการสนทนาแบบตัวตอตัว โครงสรางภาษาไทยและญี่ปุนุเอื้ออํานวยใหผูพูดและผูฟใงสามารถสื่อสารเขาใจไดโดยไมใช
คําสรรพนามไดคอนขางมากเพื่อตัดความยืดยาวเกินความจําเปๅน แตในขณะเดียวกันการไมใชคําสรรพนามกับคูสนทนาบางกรณี
และบางสถานการณแก็เปๅนกลวิธีหน่ึงที่ผูพูดมีวัตถุประสงคแในเชิงจิตใจเพื่อแสดงความสุภาพตอคูสนทนาของแตละสงัคมซึ่งแตกตาง
กัน ผูวิจัยคาดหวังวาบทความนี้จะทําใหผูเรียนภาษาไทยและผูเรียนภาษาญี่ปุุนมีความเขาใจความคิดความรูสึกตอการเลือกไมใช
คําสรรพนามของชาวไทยและชาวญี่ปุุน และสามารถเลือกใชหรือไมใชคําสรรพนามกับคูสนทนาตางๆไดอยางเหมาะสม โดยไม
เกิดความเขาใจผิดในการสื่อสารขามวัฒนธรรม  นอกจากนี้การเลือกใชและไมใชคําสรรพนามยังทําใหเห็นแนวโนมของระยะ
ความสัมพันธแระหวางบุคคลของไทยและญี่ปุุนที่มีมุมมองแตกตางกันซึ่งเปๅนประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษาคนควาตอไปในอนาคต 

 

ภาคผนวก 

เนื่องจากผูวิจัยมีเปูาหมายที่ตองการศึกษาการไมใชคําสรรพนามของคนญี่ปุุนในกรณีที่ไมเกี่ยวของกับการละคํา

สรรพนามตามโครงสรางทางไวยากรณแ แบบสอบถามในแตละสถานการณแในบทความนี้จึงใชรูปประโยคที่มีแนวโนมที่จะ

ปรากฏคําสรรพนามตามแนวคิดของ Kobayashi (1999)  เชนในสถานการณแ 1 และ 2 ซึ่งกลาวถึงการปรากฏคําสรรพนาม

แทนตัวผูพูดในภาษาญี่ปุุนที่มักไมละหายไปเมื่อปรากฏหนาคําแสดงความเปๅนเจาของ เชนเดียวกับในภาษาไทยที่มักไม

ปรากฏการละคําสรรพนามเมื่อมีคําเช่ือมแสดงความเปๅนเจาของ (กนก รุงกีรติกุล, 2008) ประโยคที่ใชในสถานการณแ 3 ใช

รูปประโยคที่มีแนวโนมในการละคําสรรพนามไดยากในเชิงโครงสรางของประโยคเมื่ออยูในตําแหนงหัวเรื่องซึ่งตามดวยคํา

ชวยは ซึ่งตรงกับรูปแบบประโยคในภาษาไทยท่ีมีวิธีแสดงถึงความสนใจของผูพูดตอบุคคลใดเปๅนพิเศษโดยการแสดงคําบอก

บุรุษ ( นววรรณ, 2547, น. 247)  และการปรากฏคําสรรพนามเพื่อแสดงการเนนย้ําในสถานการณแที่ 4 เพื่อดูแนวโนมวาทั้ง

ชาวไทยและชาวญี่ปุุนจะยังคงจะไมใชคําสรรพนามอยูหรือไม ซึ่งหากเลือกไมใชคําสรรพนามในสถานการณแที่กลาวมานี้ก็

นาจะแสดงถึงการจงใจไมใชหรือเลี่ยงคําสรรพนามเพื่อสื่อความหมายบางอยาง 

ตัวอย่างสถานการณ์ในแบบสอบถาม 

[สถานการณ์ 1] สมมติวาคุณนั่งอยูในรถไฟ และโบกี้ที่นั่งอยูมีเพียงคุณกับคนอีกคนนั่งอานหนังสือพิมพแอยูเทานั้น คุณ
สังเกตเห็นกระเปาสตางคแตกอยูใกล ๆ กับคน ๆ นั้น คุณไมเห็นวากระเปานั้นตกอยูตั้งแตเมื่อไหร และคนๆนั้นเปๅนเจาของ
กระเปาหรือเปลา ถาคุณจะถามเขาวากระเปาสตางคแที่ตกอยูเปๅนของเขาหรือเปลา คุณจะใชเลือกใชประโยค A หรือ B กับคู
สนทนาแตละคนที่กําหนดใหตอไปนี้ 
 

A นั่นกระเปาสตางคแของ คุณ/เธอ/แก/พี่/นอง/อาจารยแ/ลุง/ปูา/หน/ูช่ือเลนคูสนทนาฯลฯ ตกหรือเปลา (ครับ/คะ)  

B นั่นกระเปาสตางคแตกหรือเปลา (ครับ/คะ) 
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【場面1】電車の中に座っているのはあなたと隣で本を読んでいる人しかいませんが、 その人の近くに財布が落

ちているとあなたが気付きました。その人に、［この財布はあなたの ものか］と尋ねる場合、あなたは以下の

それぞれの相手に対して、AかBのどちらを使いますか。  
 

A「あ、この財布、_(お宅・あなたなどに相当する相手を指す言葉)*_のじゃないですか。」     「あ、

この財布、_(あなた・きみなどに相当する言葉)*_のじゃない？    

B「あ、この財布、違いますか。」、「あ、財布、落ちてますよ。」 「あ、この財布、違う？」、「財布、落

ちてるよ」  

[สถานการณ์ 2]  ถ้ามีคนเก็บปากกาท่ีหล่นอยูข่้างๆตัวคุณมายื่นให้ เพราะคิดว่าเป็นของคุณ กรณีที่คุณจะตอบปฏิเสธว่า
ปากกานั่นไม่ใช่ของคุณ คุณจะเลอืกใช้ประโยค A หรือ B 
A ไมใชของ ผม/ดิฉัน/ฉัน/พี/่นา/ปูา/หนู/เรา/ช่ือเลนตัวเอง ฯลฯ หรอก (ครับ/คะ) ของใครกไ็มรู  

B ไมใชหรอก (ครับ/คะ) ของใครก็ไมรู  

【場面２】相手の人があなたの近くに落ちているペンに気付いて、あなたのペンだと思って、拾って渡してくれ

たとき、「自分のペンではない」と答える場合、それぞれの話し相手に対してAかBのどちらを使いますか。 

A「いいえ、これは、__(私・僕などに相当する自分を指す言葉)*___のじゃないです。」                 

「いいえ、これ、(俺/お姉ちゃんなどに相当する自分を指す言葉)*のじゃない。」   

B 「いや、これ、違いますよ。」/ 「いや、これ、違うよ。」                                                        

[สถานการณ์ 3] ถ้าคุณคุยกับคนที่ได้รับการแนะน าให้รู้จักเป็นคร้ังแรก และรู้มาว่าคู่สนทนาของคณุชอบดูหนัง กรณี
ที่คุณอยากจะชวนคู่สนทนาคุยว่าชอบดูหนังประเภทไหน คุณจะเลือกใช้ประโยค A หรือ B 

A ไดยินวา คณุลุง/คณุปูา/พี/่คุณ/นอง/ช่ือคูสนทนาฯลฯ ชอบดูหนังใชไหม (ครับ/คะ) เปๅนหนังแบบไหนหรือ (ครับ/คะ)  

B ไดยินวาชอบดูหนังใชไหม (ครับ/คะ) เปๅนหนังแบบไหนหรือ (ครับ/คะ) 

【場面３】あなたは誰かに紹介してもらった人と初めて会いました。その人の趣味は映画

だとわかったので、あなたはその人に［好きな映画は何か］と聞こうとします。その場合

、それぞれの話し相手に対してどのように言いますか。AとBでどちらを使いますか。 
A 「_(あなた・xxさんなどに相当する相手を指す言葉*)__は映画が好きだそうですね。それはどういう映画

でしょうか。」 「_(あなた・xxさんなどに相手を指す言葉*)__は映画が好きって聞いたけど。それはどうい

う映画?」   

B 「映画がお好きだそうですね。それはどういう映画でしょうか。」「映画が好きって聞いたけど。それはど

ういう映画?」 

[สถานการณ์ 4] คุณเอาขนมเค้กที่คุณแม่ของคุณท าเองไปฝากคนที่ได้รับการแนะน าให้รู้จักเป็นคร้ังแรก เมื่อคู่
สนทนาของคุณถามว่าคุณท าขนมเค้กเองใช่หรือไม่ คุณจะปฏิเสธโดยใช้ประโยค A หรือ B 

A ไมใช ผม/ดิฉัน/ฉัน/พี่/ปาู/นา/หนู/ชื่อเลนตัวเองฯลฯ หรอก (ครบั/คะ) คุณแมเปๅนคนทํานะ  

B ไมใชหรอก (ครับ/คะ) คุณแมเปๅนคนทํานะ 

【場面４】あなたは誰かに紹介してもらった人と初めて会いました。その人にあなたのお母さんが作ったケー

キをあげました。[これはあなたの手作りか]と聞かれたとき、あなたはそれぞれの話し相手にどのように答え

ますか。AとBでどちらを使いますか。 

A「いいえ、__(私・僕などに相当する自分を指す言葉)*___じゃないです。母が作ったものです。」   「い

や、__(私・俺などに相当する自分を指す言葉)*___じゃないよ。お母さんが作ったんだよ。」 

B「いいえ、違います。母が作ったものです。」/ 「いや、違うよ。お母さんが作ったんだよ。」 
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ปัญหาในการแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็นภาษาเยอรมัน  

Problems in Translating Thai Country Songs into German 

กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 

ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้นําเสนอผลการวิเคราะหแปใญหาที่พบในกระบวนการแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅ นภาษาเยอรมันของ
นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาเยอรมันช้ันปีที่ 4 คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกระบวนการแปลพบวามีปใญหา
หลายประการดวยกัน โดยปใญหาหลักที่พบบอย ไดแก ปใญหาการถายทอดความหมายใหครบถวนใจความ ปใญหาการขาด
ทักษะทางภาษาเยอรมันทั้งในดานคําศัพทแ สํานวน และไวยากรณแ ปใญหาดานความแตกตางระหวางภาษาไทยกับ
ภาษาเยอรมัน  ปใญหาดานความแตกตางทางวัฒนธรรม ตลอดจนปใญหาในการเลือกสรรคําเพื่อใหไดจํานวนพยางคแเทากัน
หรือใกลเคียงกับเนื้อเพลงตนฉบับ อันจะทําใหสามารถนําบทแปลภาษาเยอรมันมารองไดดวยทํานองเดิม นอกจากผลการ
วิเคราะหแบทแปลและปใญหาในการแปล ผูวิจัยจะนําเสนอแนวทางในการแกไขปใญหาดังกลาวเพื่อเปๅนประโยชนแสําหรับ
ผูเรียนวิชาการแปล และการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในบริบทไทยที่เนนการทํานุบํารุงและนําศิลปวัฒนธรรมไทยมา
บูรณาการในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศตอไป 

ค าส าคัญ: ป๎ญหาการแปล เพลงลกูทุ่งไทย ภาษาเยอรมัน 
 

Abstract 

This research paper focuses on the analysis of problems found in the process of translating Thai 
country songs into German by fourth year German major students of the Faculty of Arts, Silpakorn 
University. Significant problems were found: the problems of transferring meaning of the whole content, 
the deficit of German language skills in terms of vocabulary, idioms and grammar, the problems of 
differences between the two language systems and between the two cultures. The last and specific 
problem concerning the translation of these songs is the selection of appropriate German words and 
linguistic structures in order to produce 'singable' lyrics matched with the original Thai melody. After 
presenting the problems, suggestions will also be made as to how to tackle these problems in order to 
encourage students to translate Thai country songs into German. This kind of translation tasks can help 
to support the promotion and integration of Thai art and culture in the German language teaching 
process in Thai context. 

Keywords : translation problems, Thai country songs, German 
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บทน า 

การแปลเพลงถือเปๅนการสื่อสารขามวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่นิยมแพรหลายและเปๅนภาพสะทอนวัฒนธรรมความ
เปๅนอยูและวัฒนธรรมของภาษาจากผูคนตางถิ่นตางที่ (นฤพนธแ สอนศรี ๒๕๕๑ : ๖๑) การเลือกเพลงลูกทุงมาเปๅนเนื้อหา
สําหรับการฝึกแปลจากภาษาไทยเปๅนภาษาเยอรมันนั้นมีความเหมาะสมในหลายประการดวยกัน "เพลงลูกทุง" หมายถึง 
เพลงที่สะทอนชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีทวงทํานอง คํารอง สําเนียง และลีลาการรองการบรรเลงที่
เปๅนแบบแผน มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งใหบรรยากาศความเปๅนลูกทุง (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ๒๕๓๔ : ๑๑) 
เพลงลูกทุงมีวิวัฒนาการมาจากเพลงพื้นเมืองหรือเพลงชาวบาน ถึงแมจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยูเสมอ และใชเครื่อง
ดนตรีตะวันตกเปๅนหลักในการบรรเลง และเพลงลูกทุงในปใจจุบันจะมีความทันสมัยไมแพเพลงยอดนิยมแนวอื่น ๆ แตเนื้อหา
หรือแกนใจความของลูกทุงก็ยังคงสะทอนความเปๅนไทยสูง (Jittrakorn 2006 : 24) ทั้งนี้ เพราะเพลงลูกทุงไทยนั้นสะทอนให
เห็นทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม และการดําเนินชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะชาวชนบท ไดหลากหลายแงมุม อีกทั้งยัง
เปๅนกระจกสองภาพสังคมไทย ดวยมักหยิบยกหัวขอตาง ๆ ที่เปๅนเหตุการณแในชีวิตประจําวันของสังคมไทย ทั้งในเมืองกรุง
และชนบทมานําเสนออยูเสมอ การเลือกเพลงลูกทุงมาเปๅนเนื้อหาสําหรับการฝึกแปลจากภาษาไทยเปๅนภาษาเยอรมันนั้น จึง
มีความนาสนใจยิ่ง เนื่องจากเปๅนการเปิดโอกาสใหนักศึกษาไดฝึกฝนความสามารถในการสื่อสารขามวัฒนธรรม 
(intercultural competence) โดยการฝึกใหผูเรียนรูจักถายทอดเรื่องราวชีวิตแบบไทย ๆ ใหผูพูดภาษาเยอรมันเขาใจได ซึ่ง
นาจะเปๅนการปูทางไปสูการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ของไทยไปสูระดับนานาชาติอีกดวย  

ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดริเริ่มการทําเพลงลู กทุงภาษาเยอรมัน 
ตลอดจนมีการนําเพลงลูกทุงภาษาเยอรมันอันประกอบดวยบทแปลภาษาเยอรมันของเพลงลูกทุงไทยหรือบทเพลง
ภาษาเยอรมันที่ประพันธแขึ้นเองเพื่อรองกับทํานองเพลงลูกทุงไทยออกแสดงเผยแพรในหลายวาระหลายโอกาสดวยกัน7 จาก
ประสบการณแของผูวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบหลักในโครงการและผูฝึกซอมนักรองเพลงลูกทุงภาษาเยอรมัน พบวาการแปล
เพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมันนั้นมิใชเรื่องงาย จึงไดเริ่มนําการแปลเพลงลูกทุงเขาไปเปๅนหัวขอหนึ่งในการเรียนการสอน
ตั้งแตปีการศึกษา 2555 จากนั้นจึงไดพัฒนาขึ้นเปๅนโครงการวิจัย เพื่อจะไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปใญหาในการแปลเพลงลูกทุง
ไทยเปๅนภาษาเยอรมันใหเปๅนระบบมากขึ้น และเสริมสรางความแขงแกรงและความเช่ียวชาญในดานนี้  เนื่องจาก
โครงการวิจัยยังไมสิ้นสุด การนําเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ จึงเปๅนการนําเสนอแนวทางวิเคราะหแ โดยช้ีใหเห็นถึงปใญหา
สําคัญ ๆ ที่พบในการแปลในภาพรวมเบื้องตนเทาน้ัน 

วัตถุประสงค ์

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแสําคญั 2 ประการ คือ 

1. เพื่อวิเคราะหแปใญหาและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมันของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

                                                           
7 ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีกา รแปลเพลงลูกทุงเปๅน
องคแประกอบสําคัญมาหลายโครงการตอเนื่องกันตั้งแตปีการศึกษา 2555 ไดแก โครงการ "คีตนิพนธแดลใจ ผสานวัฒนธรรมไทย -เยอรมัน" 
โครงการ "ลิเก-ลูกทุงเยอรมัน สานสัมพันธแ 150 ปี" โครงการ "ลูกทุงเยอรมัน เขียนสรางสรรคแเชิงบูรณาการ" (กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 2555, 
Attaviriyanupap 2013)  หลังจากนั้น ยังไดนํากิจกรรมเพลงลูกทุงภาษาเยอรมันไปพัฒนาตอเปๅนโครงการบริการวิชาการ เชน  โครงการ "สอน
ภาษาเยอรมันผานเพลงลูกทุง" (Attaviriyanupap 2014) และโครงการ "เทคนิคการรองเพลงลูกทุงภาษาเยอรมัน" นอกจากนี้ นักศึกษาของ
ภาควิชายังไดรวมแสดงในงานสําคัญตาง ๆ อาทิ งานเปิดบานสานสัมพันธแไทย-เยอรมัน งานอักษราวิชาการ  งานครบรอบ 70 ปีวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร งานเล้ียงตอนรับผูเขารวมประชุมนานาชาติดานการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ 
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2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการแกปใญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใชในการพัฒนาการแปลและใชในการสอนแปล
เพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมันไดในโอกาสตอไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปๅนการวิจัยเชิงบรรยาย และวิจัยในช้ันเรียน โดยศึกษาขอมูลที่เปๅนเอกสารหลัก คือ งานแปลเพลง
ลูกทุงจากภาษาไทยเปๅนภาษาเยอรมันของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน ช้ันปีที่ 4 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2556จํานวน 35 คน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. รวบรวมบทแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมันที่มีอยูเดิมในภาควิชาฯ จํานวนรวมประมาณ ๓๐ เพลง เพื่อ
นํามาวิเคราะหแปใญหาเบื้องตน และใชเปๅนแนวทางในการคัดเลือกเพลงที่จะใชในการเก็บขอมูลใหม ซึ่งขอมูลที่ใชในการหาขอ
สมมติฐานเบื้องตนนี้ มีท่ีมาจากสองแหลง คือ 

    1.1 บทแปลจากกิจกรรมนอกช้ันเรียน คือ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาภาษาเยอรมัน ในปี
การศึกษากอน ๆ   

 1.2 บทแปลที่ไดจากการเรียนการสอนหัวขอน้ีในปีการศึกษา ๒๕๕๕    

2. กําหนดรายชื่อเพลงที่ใชในการเรียนการสอนวิชาแปลในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 โดยคัดเลือกไว
ทั้งหมด 4 เพลง สําหรับการทํางานกลุม และ ๑๒ เพลงสําหรับการทํางานเดี่ยว8   

3. บรรยายและอภิปรายหัวขอ "การแปลเพลงลูกทุง" ในช้ันเรียนรายวิชา "การแปล 2"  ทํากิจกรรมกลุมฝึกแปล
เพลงในช้ันเรียน (รวม 2 คาบเรียน) ใหคําแนะนําในเบื้องตน จากนั้นใหนักศึกษาไปแปลเพลงนั้น ๆ สงเปๅนการบาน โดยทํา
เปๅนงานกลุม นอกจากนี้ ยังมอบหมายงานใหนักศึกษาแปลเพลงลูกทุงคนละ 2 เพลง กําหนดสงภายในเวลา 1 เดือน นับจาก
วันท่ีสอน ทั้งนี้ จัดสรรเพลงใหนักศึกษาโดยวิธีจับฉลาก 

4. ตรวจ และวิเคราะหแบทแปลทั้งหมดของนักศึกษาในภาคการศึกษานี้ในเบื้องตน จากนั้นจึงเลือกนําปใญหา
หลัก ๆ มาอภิปรายในช้ันเรียนคาบสุดทาย  

5. นําผลงานแปลทั้งหมดมาวิเคราะหแและจัดหมวดหมูปใญหาในการแปลที่พบ เพ่ือนําเสนอแนวทางแกปใญหาตอไป 

ผลการวิจัย 

  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2556 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล และไดวิเคราะหแขอมลูโดยสังเขป 
สําหรับบทความวิจัยนี้ ผูวจิัยไดคัดเลือกปใญหาทีเ่คยพบจากจากประสบการณแและชั้นเรียนในปีกอน ๆ มาเปๅนกรอบเพื่อ
ทดลองวิเคราะหแบทแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมันเพียงสวนหนึ่ง เพื่อนําเสนอผลการวิจัยในเบื้องตน ทั้งนีโ้ดย 

                                                           
8 เกณฑแในการคัดเลือกเพลงนั้น มีการกําหนดสัดสวนใหกระจายกันระหวางเพลงเร็วและเพลงชา แตเดิมตั้งใจคัดเลือกเพลงจากยุคสมัยตาง  ๆ 4 ยุค ตาม
แนวทางการแบงของ ศิริพร กรองทอง (2557) แตพบวาจํานวนเพลงในยุคบุกเบิก คือ ระหวาง พ.ศ. 2500 - 2507 นั้นมีไมมากนัก และหาฟใงคอนขางยาก 
อาจเปๅนอุปสรรคหากจะมอบหมายใหนักศึกษาแปล จึงมีการคัดเลือกจากเพลงหลังจากยุคนี้มาจนถึงยุคปใจจุบัน ซึ่งในการเลือกเพลงนั้น สวนหนึ่งคัดเลือกจาก 
"เพลงลูกทุงดีเดน" ที่มีการประกาศในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุงไทย (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 2534) ที่ไมซํ้ากับเพลงที่นักศึกษาของ
ภาควิชาฯ เคยแปลไวในภาคการศึกษากอน ๆ และใหมีเนื้อหาหลากหลายกันไป ทั้งที่มีเนื้อหาเปๅนภาพสะทอนฤดูกาล ชีวิตชาวนา ความยากจน ตลอดจนเปๅน
เพลงรักทั่วไป ซึ่งสรุปแลวไดคัดเลือกเพลงสําหรับการทํางานกลุม 4 บทเพลง คือ คิดถึงจังเลย ฝนเดือนหก ร้องไห้กับเดือน และหัวใจผมว่าง สวนเพลงสําหรับ
การทํางานแปลเดี่ยวมีรวมทัง้สิ้น 12 บทเพลง ไดแก กราบเท้าย่าโม คนดังลืมหลังควาย จ าปาลืมต้น ฉันทนาที่รัก ด่วนพิสวาส ยาใจคนจน รักจริงให้ติงนัง รู้ว่า
เขาหลอก ล่องเรือหากรัก หนุ่มนารอนาง สามโห่สามช่า และอยากดัง     



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ ครั้งท่ี 4  วันท่ี 7 พ.ค. 2557 SMARTS 

: ภาษาและวรรณกรรม 89 

 

ใชขอมูลจากบทแปลรวม 8 เพลงดวยกัน คือ กราบเท้าย่าโม คนดังลืมหลังควาย คิดถึงจังเลย จ าปาลืมต้น ฉันทนาที่รัก ฝน
เดือนหก ร้องไห้กับเดือน และหัวใจผมว่าง เปๅนบทแปลรวม 27 บท (จากขอมูลที่เก็บทั้งหมด 16 เพลง รวมบทแปล 74 
ช้ินงาน) ในการวิเคราะหแจะพิจารณาปใญหาในการแปลที่เกิดขึ้น 5 ดานหลัก คือ ปใญหาการถายทอดความหมายใหครบถวน
ใจความ ปใญหาการขาดทักษะภาษาเยอรมันทั้งในดานคําศัพทแ สํานวนและไวยากรณแ ปใญหาอันเกิดระหวางความแตกตาง
ระหวางภาษาไทยกับภาษาเยอรมัน ปใญหาอันเกิดจากความแตกตางทางวัฒนธรรม ตลอดจนปใญหาในการเลือกสรรคํา
เพื่อใหไดจํานวนพยางคแเทากันหรือใกลเคียงกับเนื้อเพลงตนฉบับเพื่อใหรองเขากับทํานองเพลงได 

1. ปัญหาการถ่ายทอดความหมายให้ครบถ้วนใจความ 

 ปใญหาสําคัญประการหนึ่งในการแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมัน คือ การพยายามถายทอดความหมายให
ครบถวนใจความ ดังท่ีทราบกันดีวา ในการแปลจากภาษาหนึ่งไปเปๅนสูภาษาหนึ่งนั้น เปๅนเรื่องยากที่จะเก็บรักษาความหมาย
ของทุกสิ่งในตนฉบับไวใหไดครบ จากการอภิปรายปใญหาในการแปล นักศึกษาสวนใหญกลาวถึงปใญหาในการแปลเพลงลูกทุง
ไทยของตนไววา โดยทั่วไปเนื้อเพลงตนฉบับที่เปๅนภาษาไทยนั้นมักใชเพียงคําสั้น ๆ หรือใชคํานอยแตสื่อความหมายไดมาก 
ทําใหยากที่จะสามารถใชภาษาเยอรมันสื่อความหมายไดทั้งหมด นักศึกษาจึงมักใชวิธีละเสียงบางเสี ยง หรือบางคําที่มี
ความหมายใกลเคียงกันไปบาง โดยพยายามแปลใหใกลเคียงตนฉบับเทาที่จะทําได และเลือกใชวิธีการแปลแบบตีความ
มากกวาการแปลตรงตัว ซึ่งกรณีของการลดเสียงบางพยางคแนั้น จะทําไดเฉพาะกรณีที่เสียงนั้นละไดในภาษาพูด เชน จาก 
eine ซึ่งมีสองพยางคแ  ลดรูปเหลือเปๅน 'ne ซึ่งมีเพียงหนึ่งพยางคแ และเปๅนรูปที่เจาของภาษาใชเวลาพูดหรือเขียนอยางไม
เปๅนทางการ การลดรูปเชนนี้ ไมสงผลกระทบตอความหมายและไวยากรณแ 

อยางไรก็ตาม การลดรูป หรือละคําบางคําไป อาจมีผลกระทบตอการถายทอดความหมายของตนฉบับ 
ตัวอยางเชน ประโยค "จึงหยิบเอารูปที่เธอใหไว มาดูทีไรหัวใจสะอื้น" (เพลง "คิดถึงจังเลย") นักศึกษาทั้งสองกลุมเลือกใช
เพียงคําคุณศัพทแ traurig ('เศรา') มาสื่อความหมายของประโยคที่วา "หัวใจสะอื้น"  โดยแปลวา Wenn ich es seh', bin 
ich sehr traurig ('เมื่อเห็นรูปนั้น ฉันเศราใจมาก') และ Wenn ich dein Foto anschaue, werde ich immer trauriger 
('ฉันดูรูปเธอทีไร ก็ยิ่งเศราใจมากขึ้นเรื่อย ๆ') จะเห็นไดวาความหมายที่นักศึกษาถายทอดความออกมานั้นไมสามารถใหภาพ
ไดแบบเดียวกับตนฉบับภาษาไทย ในการแปลเพลงนั้นคลายการแปลบทกวี ตองใชสํานวนเปรียบและภาพพจนแเขาชวย 
สําหรับกรณีนี้ควรแปลตรงตัวไปเลยวา Wenn ich mir dein Foto anschau', wird mein Herz jedes Mal schluchzen 
('เมื่อใดที่ฉันมองดูรูปถายของเธอ หัวใจฉันจะสะอื้นทุกครั้ง ')  แตเนื่องจากคําวา schluchzen นั้น รองเอื้อนไดยาก รอง
ออกมาแลวอาจฟใงไมเพราะ จึงอาจใชคําวา weinen ('หัวใจฉันจะรองให') แทน ดังนี้เปๅนตน 

อีกตัวอยางหนึ่งที่ยากในการจะเก็บใจความทั้งหมดได เนื่องจากเปๅนหลายประโยคตอเนื่องกัน และมีเนื้อความทา
ทายท่ีจะถายทอดวัฒนธรรม เพราะเปๅนการสื่อภาพของชาวนาไทย คือ เนื้อเพลงทอนที่วา "เดือนหกปีนี้ พี่ไมมีแรงจะไถดํา 
เจาจําปาทิ้งนาเคยทํา ทิ้งกําขาวกลาไปหาหองแอรแ" (เพลง "จําปาลืมตน") เนื่องจากมีกิจกรรมหลายอยางในประโยคนี้ ทั้ง 
"ไถนา" "ดํานา" "ทํานา" "ทิ้งกําขาวกลา"  และ "ไปหาหองแอรแ" ซึ่งในสวนแรกที่เกี่ยวกับการทํานานั้นยากที่จะแปลใหครบทุก
ขั้นตอน ในบทแปลแทบทุกบท จึงมีการใชคํากลาง  ๆ ที่มีความหมายเกี่ยวของกับ "การทํานา" มาแปลแทนที่จะระบุ
รายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด เชน แปลวา das Feld betreiben / bestellen ('ทํานา') das Feld beäckern ('ไถนา') Reis 
anpflanzen ('ปลูกขาว') anbauen หรือ bebauen ('เพาะปลูก') หรือสื่อเพียงความหมายเกี่ยวกับการทํางานเทานั้นเปๅน 
keine Kraft haben zu arbeiten ('ไมมีแรงท่ีจะทํางาน') ซึ่งในกรณีเชนนี้ ผูวิจัยเห็นวาแมอาจเก็บความไดไมครบ แตในการ
แปลไมควรตัดความหมายของ "การทํานา" ใหเหลือเพียง "การทํางาน" เทาน้ัน เพราะทําใหไมสามารถสื่อภาพชีวิตในทองทุง
ไดเลย  ในสวนสุดทายซึ่งนักศึกษาใหทัศนะไววายากที่จะแปลตรงๆ วา "ไปหาหองแอรแ" เพราะในภาษาเยอรมันอาจจะไม
สามารถสื่อความอะไรได นักศึกษาบางคนจึงตัดสวนน้ีทิ้งไปเสีย หรือไมก็แปลโดยเลี่ยงความไป  โดยอาจระบุเปๅนสถานท่ี เชน 
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geht ins Büro ('ไปทํางานออฟฟิศ') geht nach Bangkok ('ไปกรุงเทพฯ') หรือใชวิธีตีความวา "หองแอรแ" หมายถึง "ความ
สะดวกสบาย" แลวแปลโดยใชสํานวนวา aus reiner Bequemlichkeit ('ดวยเหตุที่ตองการความสบาย') แทน  จะเห็นไดวา
เนื้อความในเนื้อเพลงไทยนั้นใหความรูสึกถึงอาชีพชาวนาท่ีอยูกลางแดด ทนรอน สวนสาวอยากอยูในท่ีเย็นสบาย ไมตากแดด
ตัวดํา หากพยายามตัดความใหนอยท่ีสุด แตเลือกแปลแบบตีความอยางที่นักศึกษาตั้งใจไว โดยไมทิ้งบรรยากาศในเนื้อเพลง
ไป อาจแปลไดวา "In diesem Mai will ich das Feld nicht bestellen. Du verließt das harte Leben hier und 
wandtest dich der Bequemlichkeit zu" ('เดือนหกปีนี้พ่ีนั้นไมอยากทํานา เธอไดทิ้งชีวิตอันยากลําบากท่ีนี่ไปหาความสุข
สบาย') 

ในประโยคที่วา "ไดเจอะคนเล็บแดง ๆ ปากแดงแกมแดง ๆ ที่ในเมืองหลวง" (เพลง "คนดังลืมหลังควาย") หากแปล
ใหครบทั้งหมด ก็จะทําใหดูเยิ่นเยอ นอกจากนี้ นักศึกษาบางคนมองวา การแตงหนาแตงตัวดังกลาวเปๅนลักษณะเฉพาะของ
ยุคสมัย ซึ่งชาวตางประเทศอาจไมเขาใจก็ไดวาทําไมตองทาเล็บสีแดง ทาปาและแกมสีแดงดวย จึงมีเพียงคนเดียวที่แปลตรง
ตัวเปๅน Er trifft sich mit Frauen mit roten Nägeln, rotem Mund und roten Wangen in der Stadt ('เขาไดพบกับ
ผูหญิงท่ีเล็บแดง ปากแดง และแกมแดงในเมือง') แตนักศึกษาสวนใหญที่แปลเพลงนี้จะเลือกใชคํากลาง ๆ วา "สาวสวย" จึง
แปลเปๅน schöne Frauen in der Stadt ('สาวสวยในเมือง') schöne Frauen, die attraktiv sind ('สาวสวยที่ดึงดูดใจ') 
schöne Frauen, die in der Hauptstadt wohnen ('สาวสวยที่อยูในเมืองหลวง') schöne und nette Frauen in der 
Hauptstadt ('สาวสวย ๆ และดี ๆ ในเมืองหลวง') ซึ่งเห็นไดวาไมไดรักษาความไวโดยละเอียดทั้งหมด ซึ่งอันที่จริงอยางนอย
นาจะเก็บความหมายเกี่ยวกับ "การแตงหนาสวย ๆ" เอาไว เชน แปลเปๅน  Jetzt trifft er schön geschminkte, 
attraktive Frauen in der Hauptstadt ('ตอนนีเ้ขาไดพบสาว ๆ แตงหนาสวยรวยเสนหแท่ีในเมืองหลวง') 

2. ปัญหาการขาดทักษะทางภาษาเยอรมัน   

สําหรับปใญหาขอนี้ อาจถือไดวาเปๅนปใญหาในการแปลของนักศึกษาโดยทั่วไป หากผูแปลยังมิไดชํานาญ
ภาษาเยอรมันเพียงพอ เนื่องจากนักศึกษาที่แปลเพลงลูกทุงที่นํามาวิเคราะหแในครั้งนี้ สวนใหญเพิ่งเริ่มเรียนภาษาเยอรมันใน
ระดับอุดมศึกษา ความสามารถภาษาเยอรมันอยูในระดับกลางเทานั้น ในการแปลตัวบทตาง ๆ จาก ภาษาไทยเปๅน
ภาษาเยอรมันจึงอาจพบขอบกพรองเหลานี้ไดบอย จากขอมูลที่ศึกษาพบในงานวิจัยครั้งนี้ อาจแยกขอผิดพลาดไดเปๅน ๓ 
กลุม คือ ขอผิดพลาดดานคําศัพทแ สํานวน และไวยากรณแ  

ตัวอยางขอผิดพลาดทางคําศัพทแนั้น อาจเปๅนผลจากการที่รูศัพทแนอย  และมักใชพจนานุกรมสองภาษา ซึ่งใหแตคํา
แปล โดยไมไดอธิบายความหมายของคําตามบริบทท่ีใช และผูแปลก็อาจมิไดตรวจสอบความหมายที่ถูกตองของคําศัพทแนั้น ๆ 
ตัวอยางเชน ในการแปลประโยค "มองดูเดือนเหมือนเตือนใหใจคิดถึง" (เพลง "รองไหกับเดือน") คําวา "เตือน" ในที่นี้มี
ความหมายวา "เตือนใจใหนึกถึง" ซึ่งตองใชคําวา erinnern ('เตือนใจ เตือนใหนึกถึง') แตนักศึกษากลับใชคําวา warnen ซึ่ง
มีความหมายวา 'เตือนใหระวัง'   หรือ "เพียงเดี๋ยวเดียวลืมกัน"  (เพลง "คนดังลืมหลังควาย") หมายถึง "เมื่อเวลาผานไปเพียง
ไมนาน" จึงควรแปลดวยคําวา "schnell" ที่แปลวา "เร็ว" ในความหมายวา "ลืมเร็ว" "ไมนานก็ลืมแลว" แตผูแปลกลับใชคําวา 
"flüchtig" ซึ่งมีความหมายวา "อยางเร็ว ๆ ลวก ๆ" จึงทําใหความหมายไมตรงกับเพลงตนฉบับ ซึ่งในภาษาเยอรมันคํากริยา 
"ลืม" น้ันไมสามารถจะใชคําคุณศัพทแคํานี้มาขยายความได9 นอกจากนี้ บางครั้งยังมีคําศัพทแที่มีความหมายคลายกัน ซึ่งโดย
ปกติเวลาเรียนก็มักเรียนพรอม ๆ กันหลายคําอยูแลว แตผูเรียนก็ยังสับสน และใชไมถูกตองนัก เชน เลือกใชไมถูกระหวาง 

                                                           
9
 คําคุณศัพทแ (adjective) ในภาษาเยอรมันสามารถใชขยายคํากริยาไดแบบเดยีวกับคําวิเศษณแ (adverb) วิธีการแยกชนิดของคําในภาษาเยอรมัน

ระหวางคําคุณศัพทแกับคําวิเศษณแนั้นอยูที่คุณสมบัติเฉพาะ กลาวคือ คําคุณศัพทแเปๅนคําชนิดที่ผันรูปได ซ่ึงหากนําไปใชขยายคํานาม จะตองผันคํา
ลงทายใหสอดคลองกับคํานามนั้น แตคําวิเศษณแเปๅนคําชนิดที่ผันรูปไมได 
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 lieben ('รัก') กับ sich verlieben ('หลงรัก') ดังนี้ เปๅนตน       

ในสวนของการใชสํานวนนั้น อาจกลาวไดวา นอกจากจะมีปใญหาในการใชศัพทแสํานวนภาษาเยอรมันใหถูกตอง 
เชน "ไมรักษาสัญญา" หรือ "ไมรักษาคําพูด" นั้น ภาษาเยอรมันตองใชสํานวนวา Wort brechen แตนักศึกษาใชคํากริยา 
zerbrechen10  แทน นอกจากน้ี ยังพบปใญหาในการหาคําในภาษาเยอรมันท่ีจะสื่อความหมายเทียบเคียงกับสํานวนไทยหรือ
การเปรียบเปรยสิ่งตาง ๆ ในสังคมไทยได ตัวอยางเชน คําวา "หลังควาย" ในเพลง "คนดังลืมหลังควาย"  หากแปลตรงตัววา 
Rücken eines Büffels ('หลังของควาย') ก็อาจไมสามารถสื่อความไดถูกตอง จึงตองมีการทําความเขาใจกอนวาในท่ีนี้ "หลัง
ควาย" หมายถึง "ชีวิตชาวนา"  (Bauernleben) หรือ  "ชีวิตในทองนา" (Leben auf dem Feld) หากยังคงตองการแปลให
ใกลเคียงตนฉบับมากที่สุดอยางนอยก็อาจตัดใหเหลือเปๅนเพียงการใชคําวา Büffel ที่แปลวา "ควาย" ก็อาจพอใหภาพได 
เนื่องจากเปๅนสัตวแที่อยูในทองนา ในขณะที่บางทีอาจตีความแลวเลี่ยงไปใชสํานวนเยอรมัน ที่สื่อความไดคลายกัน คือ seine 
Wurzel vergessen ('ลืมรากของตน' หรือ 'ลืมกําพืดตนเอง') ดังนี้เปๅนตน เชนเดียวกับวรรคที่บอกวา "เบื่อเคียวเกี่ยวหญา" 
ก็ยอมไมไดหมายความถึงเพียง "เคียวเกี่ยวหญา" ในแงของสิ่งของ แตหมายถึงกิจกรรมที่ตองใชเคียวทํา นั่นคือ "การทํานา" 
นั่นเอง นักศึกษาบางคนจึงเลี่ยงไปใชการแปลแบบตีความโดยใชคําที่มีความหมายวา "ปลูกขาว" (Reis pflanzen หรือ 
anbauen) แทน  

อันที่จริง ควายและเคียวเปๅนสัญลักษณแของชาวนาไทย และเคียวก็เปๅนเครื่องมือที่รูจักกันขามวัฒนธรรมเพื่อสื่อถึง
ชนช้ันกรรมาชีพ เปๅนตนวาใชเปๅนสัญลักษณแของรัฐคอมมิวนิสตแ ในที่นี้การแปลประโยคที่วา "เขานั้นคงแหนงหนาย เบื่อนั่ง
หลังควาย เบื่อเคียวเกี่ยวหญา" จึงควรเก็บคําวา "ควาย" และ "เคียว" เอาไวดวย เชน แปลเปๅน Das Leben auf dem Land 
mit Büffeln und Sicheln langweilt ihn wohl' ('เขานั้นคงเบื่อชีวิตในชนบทที่มีควายและเคียว ') ก็อาจจะชวยสื่อ
วัฒนธรรมการทํานาของไทยได 

ในขณะที่การหาคําศัพทแและสํานวนภาษาเยอรมันที่สื่อความหมายตรงกับตนฉบับภาษาไทยนั้นเปๅนความ
ยากลําบากประการสําคัญในการแปลเพลงลูกทุง ขอผิดพลาดในบทแปลของนักศึกษาสวนหนึ่งนาจะหลีกเลี่ยงได เนื่องจาก
เปๅนขอผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับไวยากรณแเยอรมัน ในการสอนแปลจึงควรย้ําใหผูเรียนระวังในประเด็นตาง  ๆ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้  

การใช้ค าน าหน้านาม (article) พบวา บางครั้งไมใสคํานําหนานาม หรือใชผิดระหวางคํานําหนานามแบบช้ีเฉพาะ
กับไมช้ีเฉพาะ เชน ใชวา *ich bin nur armer Mann11  โดยไมใชคํานําหนานาม แทนที่จะเปๅน ich bin nur ein armer 
Mann ('ฉันเปๅนเพียงหนุมที่จน') ในการแปลวรรคที่วา "เปๅนเพราะความจนยากเข็ญใจ" (เพลง "คิดถึงจังเลย") หรือกรณีที่
แปลประโยค "รักสาวโรงงาน สาวโรงงานช่ือฉันทนา" (เพลง "ฉันทนาที่รัก") ในภาษาไทยเปๅน Ich liebe Chantana, die 
*das Webereimädchen ist โดยใชคํานําหนานามแบบช้ีเฉพาะ คือ das แทนที่จะเปๅนคํานําหนาแบบไมช้ีเฉพาะ คือ ein 
ซึ่งเปๅนรูปท่ีถูกตองตามไวยากรณแ 

การใช้ค าบุพบท (preposition) พบวามีการใชคําบุพบทไมถูกตอง ตัวอยางเชน หนาคําที่มีความหมายวา Fest ('
เทศกาล') ตองใช an หรือ auf  แตบางครั้งมีผูแปลโดยใชคําวา in แทน ดังนี้เปๅนตน 

                                                           
10 คํากริยาทั้ง ๒ ตัวมีความหมายวา ทําใหแตก (to break) โดยคําวา zerbrechen มีความหมายวา "ทาํใหแตกละเอียด" การเลือกใชปกติจึง
ขึ้นอยูกบับริบทวา "แตก" อยางไร แตสําหรับการใชในสํานวนนี้ จะใชไดแตคําวา brechen เทานั้น ถือเปๅนสาํนวนที่ใชศัพทแเฉพาะเจาะจงใน
ภาษาเยอรมัน  
11 ตัวอยางวลีหรือประโยคที่มีเครื่องหมาย * กํากบัขางหนานั้น หมายความวาเปๅนการใชที่ไมถูกตองตามไวยากรณแ 
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การใช้ค าสรรพนาม (personal pronoun) มีความสับสนในหลายเพลง ตัวอยางเชน มีการเปลี่ยนสรรพนามไปมา
ในเพลงเดียวกัน บางครั้งแปลเปๅนสรรพนามบุรุษท่ี 1 แตพอประโยคถัดไปกลับกลายเปๅนสรรพนามบุรุษที่ ๓ ซึ่งในภาษาไทย
สามารถใชคํานามรูปเดียวกันเปๅนสรรพนามไดทุกบุรุษ เชน คําวา "ยาโม" ในเพลง "กราบเทายาโม" อาจเปๅนบุรุษที่ 3 หรือ 2
ก็ได ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งคือเพศของคําสรรพนามไมตรงกันกับเพศของคํานามที่แทน เชน ใช sein ซึ่งเปๅนแสดง
ความเปๅนเจาของสําหรับสรรพนามบุรุษท่ี 3 เอกพจนแ เพศชาย แทน ihr ซึ่งเปๅนคําแสดงความเปๅนเจาของสําหรับสรรพนาม
บุรุษที่ 3 เอกพจนแ เพศหญิง ทั้งที่อางอิงถึง "ยาโม" ซึ่งเปๅนผูหญิง    

การผันค า (inflection) หรือการใชโครงสร้างประโยค (sentence structure) ที่ผิดไวยากรณแ ไมวาจะเปๅนการใช
คํานามหรือคําสรรพนามไมถูกตอง การใชคํากริยาประเภทที่ตองมีกรรม ไมมีกรรม หรือเปๅนกริยาสะทอนกลับ (reflexive 
verb) ไมถูกตอง การผันคําลงทายคําคุณศัพทแผิด ตลอดจนผันคําลงทายกริยาผิด เชน ในประโยค "ฝนตกลงมาคิดถึงขวัญตา
นองเจา" (เพลง "ฝนเดือนหก") นักศึกษาแปลเปๅน Wenn es regnet, vermisse ich *mein Liebling ซึ่งที่จริงตองใชรูป 
meinen Liebling ('ที่รัก') เนื่องจากคํานามที่ขยายนั้นเปๅนคํานามเพศชายในการกกรรมตรง  หรือการใชคํากริยา wehen ('
ลมพัด') ซึ่งเปๅนอกรรมกริยา (intransitive verb) แบบเดียวกับสกรรมกริยา (transitive verb) และใชโครงสรางประโยค
กรรมวาจก เชน สรางประโยคเปๅน *der  Mangobaum wurde geweht แปลเนื้อเพลงวรรค "ลมแรงพัดชอมะมวง" (เพลง 
"จําปาลืมตน") โดยผูแปลตองการสื่อความดวยโครงสรางที่มีความหมายวา "ตนมะมวงถูกลมพัด" แตในภาษาเยอรมัน
คํากริยานี้ไมสามารถมีกรรมได จึงตองเปลี่ยนใหเปๅน der Wind weht durch den Mangobaum ซึ่งมีความหมายวา "ลม
พัดผานตนมะมวง" แทน ดังนี้เปๅนตน อยางไรก็ตาม การแปลแค "ตนมะมวง" ยังถายทอดความไดไมถูกตองนัก เพราะ "ชอ
มะมวง" นั้นสื่อใหเห็นภาพเวลาตนมะมวงแตกชอหรือออกดอก จึงควรแปลใหตรงตัวเปๅน Mangeblüten ('ชอมะมวง') 

การเรียงล าดับค าในประโยค (word order) โดยทั่วไปภาษาเยอรมันมีกฎในการเรียงคําคอนขางตายตัว อยางไรก็
ตาม ในภาษากวีนิพนธแหรือในบทเพลงนั้น ตําแหนงคําเปๅนสวนที่เปลี่ยนแปลงไดคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากอาศัย
เครื่องหมายวรรคตอนชวยกํากับจังหวะ นอกจากน้ี บางครั้งอาจมีความจําเปๅนตองสลับตําแหนงคําบางคําเสียดวยซ้ํา เพื่อให
สามารถรองไดไพเราะขึ้น แตในขอมูลที่วิเคราะหแนั้น พบวา บางครั้งนักศึกษาเรียงลําดับคําทางไวยากรณแผิด โดยไมมีความ
จําเปๅนแตอยางใด เชน ในประโยค "หัวใจผมวาง จะมีใครบางจับจอง" (เพลง "หัวใจผมวาง") มีผูแปลวา "Mein Herz ist frei. 
*Wer es haben möchte? ซึ่งอันทีจริงจะตองเรียงประโยคเปๅน "Mein Herz ist frei. Wer möchte es haben?" ดังนี้ 
เปๅนตน 

3. ปัญหาอันเกิดระหว่างความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาเยอรมัน  

ปใญหาหนึ่งที่พบในการแปลเพลงลูกทุง คือ ปใญหาการแปลคําเลียนเสียงธรรมชาติ  (onomatopoeia) ซึ่งในการ
แปลพบวา บางครั้งนักศึกษาก็ตัดสวนนี้ออกไปเลย แตใชวิธีแปลแบบรวมความ เชน "หัวใจพี่รองโอย ๆ" (เพลง "ฝนเดือน
หก") ก็แปลเปๅน  Mein Herz ist gebrochen ('หัวใจพี่สลาย') หรือกรณีของเสียงรองของกบในเพลงเดียวกัน คือเสียงโอ฿บ ๆ 
นักศึกษาบางคนใชวิธีแปลทับศัพทแ วา oob oob ซึ่งไมสื่อความในภาษาเยอรมันแตอยางใด เนื่องจากคําเลียนเสียงตาม
ธรรมชาติเหลานี้จะไมไดเหมือนกันไปหมดทุกภาษา ผูแปลจึงมีหนาท่ีตองเสาะหาเสียงเดียวกันนั้นในภาษาปลายทางมาใชใน
บทแปล  ซึ่งในภาษาเยอรมันเสียงกบ คือ Quak สวนคํากริยา "กบรอง" ใชวา quaken  

ความแตกตางอีกประการหนึ่งระหวางภาษาไทยกับภาษาเยอรมันที่เปๅนปใญหาในการแปล คือ การที่คําตาง ๆ ใน
สองภาษานี้มีความสั้นยาวไมเทากัน และถึงหากสามารถแปลคําไดดวยจํานวนพยางคแเทาๆ กัน แตละคําและแตละพยางคแก็
ยังมีโครงสรางพยางคแที่ซับซอนตางกัน อันจะมีผลทําใหไมสามารถสรางอรรถรสแบบเดียวกันกับตนฉบับได ตัวอยางเชน คํา
วา "ลายเซ็น" ในภาษาไทยเปๅนคํา 2 พยางคแ แตภาษาเยอรมันเปๅนคํา 3 พยางคแ คือ Unterschrift ซึ่งพยางคแสุดทายมี
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โครงสรางที่ซับซอน มีเสียงพยัญชนะซอนกันหลายเสียง เมื่อออกเสียงจึงทําใหคําภาษาเยอรมันยาวกวาภาษาไทย หรือ
คํากริยา "เซ็น" ในประโยค "ชวยเซ็นรูปไปวามอบดวยใจสาวโรงทอผา" (เพลง "ฉันทนาท่ีรัก") เปๅนคําพยางคแเดียว แตศัพทแใน
ภาษาเยอรมันจําเปๅนตองใชอยางนอย 3 พยางคแ คือ unterschreib- ซึ่งเปๅนรากศัพทแของคํากริยา unterschreiben ('
เซ็นชื่อ')  

ในสวนของโครงสรางประโยคนั้นถือเปๅนปใญหาสําคัญที่สุดในการแปลเพลงลูกทุงจากภาษาไทยเปๅนภาษาเยอรมัน 
โดยเฉพาะในกรณีของการแปลโดยใหคําแปลสามารถนํามารองได ทั้งนี้ เนื่องจากภาษาไทยในเพลงลูกทุง นิยมใชภาษาที่
กระชับ นอยพยางคแ แตสื่อความไดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งนิยมใชโครงสรางกริยาตอเนื่อง (verb serialization) คือ มี
คํากริยาหลายคําอยูในกริยาวลีเดียวกัน ทําใหเปๅนปใญหาในการแปล  ปใญหาความแตกตางทางโครงสรางระหวางภาษาไทย
กับภาษาเยอรมันที่สําคัญที่สุด คือ การที่ภาษาไทยนิยมละประธานของประโยค ในขณะที่ภาษาเยอรมันนั้น แทบจะละ
ประธานของประโยคไมไดเลย ตองสื่อความชัดเจนวาใครเปๅนผูกระทํา หรือถูกกระทํา ตัวอยางหนึ่งที่พบในขอมูลที่วิเคราะหแ
คือ ประโยคขึ้นตนเพลง "ฉันทนาที่รัก" ที่วา "ปิดไฟใสกลอน จะเขามุงนอน คิดถึงใบหนา นั่งเขียนจดหมาย แลวรีบทิ้งไป
โรงงานทอผา" ในภาษาไทยมีคํากริยามากมาย แตไมปรากฏรูปประธานของประโยคเลยแมแตแหงเดียว ในการแปลนักศึกษา
แตละคนเลือกใชภาษาเยอรมันในการถายทอดความดังกลาวไวหลากหลาย ซึ่งมีขอผิดพลาดแตกตางกันไป ตัวอยางเชน มี
การแปลวรรคแรกเปๅน Mach das Licht aus und die Tür zu ซึ่งละคํามากเกินไปจนทําใหในภาษาเยอรมันกลายเปๅน
ประโยคคําสั่งที่มีความหมายวา "จงปิดไฟและปิดประตู" ไปเสีย อันที่จริงในที่นี้สามารถใชรูปแบบโครงสรางภาษาเยอรมัน
แบบพิเศษที่ไมมีประธานมาขึ้นตนเพลงไดเชนกัน โดยไมตองเอยช่ือบุคคล น่ันคือ Licht aus, Tür zu ซึ่งอาจแปลเทียบเคียง
กับภาษาไทยวา "ไฟดับลง ประตูปิดลง" แลวจึงตามดวยคํากริยาที่ตัวผูเลาเรื่องในเพลงจะเลาถึงการกระทําของตัวเองตอไป 
เชน แปลเปๅนเนื้อเพลงภาษาเยอรมันวา Licht aus, Tür zu. Ich geh' zu Bett und denk' an dich. Ich schreib' 'nen 
Brief, dann schick' ich ihn in die Weberei ('เมื่อไฟดับและประตูปิดลง ฉันเขานอนและคิดถึงเธอ ฉันเขียนจดหมายและ
สงมันไปท่ีโรงงานทอผา') 

4. ปัญหาอันเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

ในสวนของปใญหาอันเกิดจากความแตกตางทางวัฒนธรรมนั้น อันที่จริงถือวาคาบเกี่ยวกับปใญหาดานความแตกตาง
ระหวางภาษาเยอรมันกับภาษาไทยเปๅนอันมาก ท้ังนี้เนื่องจากภาษาแตละภาษายอมมีความสัมพันธแกับสังคมและวัฒนธรรม
ของผูพูดภาษานั้น ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได แตการวิเคราะหแปใญหาทั้งสองดานแยกกันน้ันเปๅนเพราะในกรณีความแตกตางของ
ระบบภาษาเปๅนการเนนที่โครงสรางทั้งระบบเสียงและระบบไวยากรณแ แตปใญหาอันเกิดจากความแตกตางทางวัฒนธรรม 
เปๅนผลกระทบในแงการทําความเขาใจ การตีความตัวบท และการถายทอดความใหสอดคลองกับบริบทมากกวา 

เนื้อเพลงที่นํามาใหนักศึกษาแปลมีหลายบทเพลงที่มีคําบอกเวลา คือ คําบอกเดือน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะใน
ภาษาไทย กลาวคือ การนับเดือนแบบไทยนั้นจะไมตรงกับแบบสากล แตจะนับตามปฏิทินทางจันทรคติ โดยเริ่มนับเดือนอาย
ที่ประมาณเดือนธันวาคม ดังนั้น หากในเนื้อเพลงบอกวา "เดือนหาหนาแลง" ("เพลง "จําปาลืมตน") ยอมหมายถึงเดือน
เมษายนซึ่งเปๅนเดือนที่รอนที่สุดของประเทศไทย "ยางเขาเดือนหก ฝนก็ตกพรํา ๆ" (เพลง "ฝนเดือนหก") ยอมหมายถึงเดือน
พฤษภาคม ซึ่งเริ่มมีฝนตก ดังนี้เปๅนตน ในบทแปลพบวานักศึกษาบางคนใชวิธีนับแบบเดือนสากล จึงนับเดือนหาเปๅน Mai 
คือ เดือนพฤษภาคม ในขณะที่บางคนนับแบบไทยก็จะแปลเปๅน April หรือเดือนเมษายน ในเรื่องของการแปลเดือนตาง ๆ 
นั้นบางคนสับสนจนใชเดือนภาษาเยอรมันผิดไปเลย เชน เดือนหา ตั้งใจจะใช Mai แตกลายเปๅนใชคําวา März ซึ่งหมายถึง 
"เดือนมีนาคม" แทน หรือจะแปล "เดือนหก" เปๅน Juni ซึ่งหมายถึง "เดือนมิถุนายน" แตกลับเผลอใชภาษาเยอรมันเปๅน Juli 
ซึ่งหมายถึง "เดือนกรกฎาคม" แทน ทําใหผิดไปจากตนฉบับและสภาพฤดูกาลของประเทศไทยที่เปๅนบริบทของทองเรื่องใน
เพลงไปเลย  
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แมวาการแปลคําวา "เดือนหา" เปๅน  April  หรือ "เดือนเมษายน" ในภาษาเยอรมันแลว อาจไมสื่อบรรยากาศแบบ
เดียวกัน เพราะเดือนเมษายนในยุโรปนั้นอากาศไมรอน  แตเปๅนอากาศแปรปรวน แตการแปลเพลงลูกทุงเปๅนการถายทอด
วัฒนธรรมของไทย ผูฟใงบทแปลภาษาเยอรมันยอมรับรูไดเองวาภูมิอากาศไทยคงไมเหมือนเยอรมัน ดั้งนั้น หากจะแปลวา 
April ก็ไมนาผิด แตหากแปลวาเปๅน "ฤดูใบไมผลิ" อาจไมตรงกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ซึ่งตามเนื้อเพลงตนฉลับ
ตองการสื่อบรรยากาศที่รอนและแลง ดังนั้น วิธีการแปลเดือนนั้น หากไมนับตามเดือนที่เปๅนจริง (เชน เมษายน พฤษภาคม 
ฯลฯ) กรณีที่นักศึกษาเลือกแปลโดยการระบุสภาพอากาศแทนเปๅน Hochsommer หรือ high summer เพื่อสื่อความวา
เปๅนชวงเวลาที่รอนจัด ก็นาจะเปๅนวิธีแปลที่ใชไดเชนกัน 

ในสวนท่ีเกี่ยวของวัฒนธรรมนั้น การเปรียบเปรยกับสิ่งตางๆ ท่ีอยูในธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งดอกไมและสัตวแ
นั้น นับวาเปๅนขอแตกตางสําคัญอีกประการหนึ่งที่กอใหเกิดปใญหาในการแปลเพลง ในบทเพลงที่วิเคราะหแในครั้งนี้มีช่ือ
ดอกไมอยูหลายชนิดดวยกัน ซึ่งลวนแตเปๅนดอกไมไทย และไมมีในเมืองหนาวอยางในประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน เชน ดอก
จําปา ("เพลงจําปาลืมตน") ดอกโสน ดอกสะเดา (เพลง "ฝนเดือนหก") ซึ่งแมวาจะไปหาคําแปลช่ือดอกไมเหลานี้เปๅน
ภาษาตางประเทศได โดยใชช่ือทางวิทยาศาสตรแ ก็อาจไมสามารถสื่อความอะไรไดชัดเจนอยูดี ทั้งนี้ เนื่องจากผูพูด
ภาษาเยอรมันเอง หากมิใชนักพฤกษศาสตรแเขตรอน ก็ยอมไมรูจักช่ือดอกไมเหลานี้ ในการแปลพบวานักศึกษาใชกลวิธี
แตกตางกันไป เชน บางคําก็ใชคําแปลเปๅนภาษาเยอรมัน เชน ใชคําวา Niembaum  แปลคําวา "ดอกสะเดา" หรืออาจนําเอา
ดอกไมอื่นมาเปรียบเปรยแทน เชน ใช Rose ('ดอกกุหลาบ') มาเรียกหญิงอันเปๅนท่ีรักในเพลง ถายทอดความหมายของคําวา 
"จําปา" ซึ่งในเพลงหมายถึงหญิงสาว อยางไรก็ตาม การเลือกชนิดของดอกไมในที่นี้ก็อาจไมเหมาะสมทีเดียว เพราะดอก 
"จําปา" น้ันเปๅนดอกไมที่ดูเปๅน "ชาวบาน" ตางจาก "กุหลาบ" มาก อีกกลวิธีหนึ่งที่พบมาก และอาจจะถือวานาจะเหมาะสมใน
หลาย ๆ กรณี คือ การใชเพียงคําวา Blume ('ดอกไม') หรือ Blümchen ('ดอกไมดอกเล็ก ๆ') แทนหญิงสาวไปเลย ซึ่งอาจ
ใกลเคียงกับการใชคําเรียกที่แสดงความนารักของผูที่ถูกเรียก ที่เรียกเปๅนภาษาเยอรมันวา Kozenamen (terms of 
endearment) ซึ่งโดยปกติในวัฒนธรรมตะวันตกเองก็มีการใชที่มีความหมายวา "ดอกไม" ในลักษณะนี้เชนกันอยูแลว จึง
สามารถเขาใจไดระหวางวัฒนธรรม 

เพลง "กราบเทายาโม" นับเปๅนเพลงที่มีปใญหาเนื่องจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมอยูหลายประการดวยกัน เริ่มตั้งแต
ประโยคแรกของเนื้อเพลงท่ีวา "สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสนแแทบบาทยาโม ท่ีหลานเติบโตเพราะพรแมยา" ในขณะที่คน
ไทยทุกคนเขาใจคําวา "กราบ" ซึ่งเปๅนคําพยางคแเดียวไดโดยงาย และนึกภาพไดชัดเจน แตเราจะไมสามารถแปลคํานี้เปๅน
ภาษาเยอรมันไดดวยคําสั้น ๆ พยางคแเดียวเชนนี้ไดเปๅนอันขาด สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปลจึงเปๅนการพยายามให
คําอธิบายกริยาดังกลาว ซึ่งมิใชเรื่องงายเลย เพราะแมแตคําบรรยายในพจนานุกรมไทย ก็ยังใหคําอธิบายคําวา "กราบ" ไว
คอนขางยาววา "แสดงความเคารพดวยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหนาผาก แลวนอมศีรษะจดลงพื้น" (ราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๖) ดวยเหตุนี้ บทแปลของนักศึกษาจึงมีความหลากหลายเปๅนอันมาก โดยสวนใหญมักมีคําวา zwei Hände ('สองมือ') 
เปๅนประธานของประโยค ซึ่งไมสามารถทําได เพราะอันที่จริง "มือ" ไมไดเปๅนผูกระทํากริยา "กราบ" เอง แตเปๅน "คน" เมื่อให
เจาของภาษาตรวจแก จึงไดคําแนะนําใหแปลประโยคเปๅน Ich knie mich mit gefalteten Händen ('ฉันคุกเขาลงพรอม
ประกบมือเขาดวยกัน') ซึ่งเปๅนทาทางที่สื่อถึงการกราบในกรณีนี้ได เมื่อบรรยายภาพวาทํากริยาดังกลาวอยู "แทบเทา" หรือ 
vor die Füße ของ "ยาโม" อยางไรก็ตาม เมื่อแปลเชนนี้แลว จํานวนพยางคแนั้นคอนขางมาก ทําใหรองเขากับทํานองเพลงได
ยาก จึงตองปรับแกอีกครั้ง โดยใชคําแปลเปๅน Hände faltend knie ich mich vor die Füße Ya Mos ('ดวยมือที่ประกบ
กันน้ี ฉันคุกเขาตอหนายาโม') 

เมื่อถึงจุดนี้ ปใญหาที่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งจากความแตกตางระหวางวัฒนธรรม คือ การเรียกช่ือคน ซึ่งในบท
เพลง "กราบเทายาโม" นั้นมีการใชคําเรียกญาติ คือ "ยา" มาเรียกผูใหญที่ไดรับการเคารพนับถือ แตไมใชญาติจริงๆ ในการ
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แปลนักศึกษาจึงประสบปใญหาที่จะเลือกใชคําเรียกใหเหมาะสม เพราะบางคนแปลตรงๆ วา Oma ซึ่งมีความหมายวา "ยาย" 
หรือ "ยา" ในภาษาเยอรมัน แตคํานี้คนเยอรมันไมใชเรียกคนอื่นที่ไมใชยาและยายจริงๆ อาจมีการใชคําวา Tante ซึ่งมี
ความหมายวา "ปูา" ในการเรียกหญิงที่ดูสูงวัยกวาพอแมตน แตก็จะไมเหมาะสม เพราะคอนขางสื่ อความหมายในทางลบ
มากกวา ไมเหมาะจะนํามาใชในกรณีของ "ยาโม" ซึ่งในวัฒนธรรมไทย เปๅนการใชคําเรียกนี้มายกยองวีรสตรีทานหนึ่งของ
ทองถิ่น กรณีของ "ยาโม" นั้น เปๅนคําเรียกที่รูกันในหมูชาวไทย โดยเฉพาะสําหรับคนโคราช ในการแปลนั้น นักศึกษาบางคน
ใชคําทับศัพทแเปๅน Ya Mo ทั้งนี้ อาจถือไดวาเปๅนช่ือเฉพาะ ที่แมแตนักทองเที่ยวตางชาติก็รูจักในฐานะ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูเมือง
โคราช" ซึ่งก็นาจะเปๅนวิธีที่เหมาะสม  หากใชคําวา Frau ซึ่งตรงกับคําวา Mrs. ในภาษาอังกฤษ แมจะเปๅนการเรียกช่ือคน
แบบสุภาพ และเจาของภาษาที่ผูวิจัยสอบถามไดบอกวาเหมาะสม แตเมื่อแปลกลับมาเปๅนภาษาไทยอีกครั้ง จะกลายเปๅนคํา
วา "นาง"  ซึ่งอาจใหความรูสึกไดหลายแบบแตกตางกันไป บางคนอาจคิดวาเปๅนการลบหลูของสูงใหกลายเปๅนเพียง Mrs. คน
หนึ่ง แตหากพิจารณาถึงการเรียกช่ือคนอยางเปๅนทางการ หรือตามแบบราชการไทย การเรียกช่ือคนเปๅน "นาย" "นาง" หรือ 
"นางสาว" ถือเปๅนคํากลาง ไมไดเปๅนการลบหลูแตอยางใด การตัดสินใจเลือกวิธีแปลเปๅนแบบใดแบบหนึ่งในสองแบบน้ีก็นาจะ
เปๅนที่ยอมรับได ในขณะที่การใชคําวา Oma นั้น ยอมไมเหมาะสมอยางแนนอน 

การแปลคําวา "หลาน" ในเพลงนี้  ก็มีปใญหาเชนกัน มีนักศึกษาบางคนแปลวา Nichte ซึ่งในภาษาเยอรมันใชใน
ความหมายของ "หลานสาว" ที่เปๅน "ลูกของพี่หรือนอง" สวนถาเปๅน "หลานสาว" ที่ใชกับคูกับ "ปูุยาตายาย" ก็จะตองใชเปๅน 
Enkelin ที่นาสนใจคือ ในกรณีของคําวา "หลาน" ในเพลง "กราบเทายาโม" น้ี อันท่ีจริงมิไดมีความหมายแบบเดียวกับทั้งสอง
กรณีนี้แตอยางใด แตมีการใชใน 2 กรณีดวยกัน กรณีแรกเปๅนบุรุษสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง หรือ คําวา ich ในภาษาเยอรมัน 
สวนกรณีหลัง ซึ่งใชในประโยคสุดทายของเพลงวา "จะอยูอีสานเปๅนหลานยาโม" นั้น ในที่นี้ก็นาจะหมายถึง "ผูที่ภักดี" หรือ
เปๅนลูกหลานในกรณีที่เปๅนผูสืบทอดเจตนารมณแ แตไมใชญาติที่ผูกพันกันทางสายเลือด วิธีการแปลแบบที่นักศึกษาบางคน
เลือกใช คือ แปลถอดความและรวบประโยคไปเลยวา Ich werde im Isaan bei Ya Mo leben  ('ฉันจะอยูที่อีสานกับยา
โม') หรือบางคนแปลโดยใชคําวา Kind ที่แปลไดวา 'เด็ก' หรือ 'ลูก' ซึ่งกรณีนี้เปๅนคําแปลที่เหมาะสมกวาการแปลตรงตัววา 
"หลาน" 

5. ปัญหาในการเลือกสรรค าเพ่ือให้ร้องเข้ากับท านองได้ 

ปใญหาที่ถือวาเฉพาะเจาะจงท่ีสุดสําหรับการแปลเพลงไทยเปๅนภาษาเยอรมันในงานวิจัยนี้ คือ ปใญหาในการทําใหบทแปล
สามารถนํามาใชรองเปๅนเพลงลูกทุงไดโดยใชทํานองเดิมของเพลงไทยตนฉบับไดโดยไมขัดกับหลักการออกเสียงภาษาเยอรมัน 
และคงกลิ่นอายของจังหวะและทวงทํานองเพลงตนฉบับไวใหมากที่สุด ซึ่งพบวาในกระบวนการแปลนั้น จะตองใชวิธีหาคํา
และสํานวน ตลอดจนโครงสรางภาษาเยอรมันหลายแบบที่มีความหมายใกลเคียงกัน แลวเลือกใชสิ่งที่เขากับจํานวนพยางคแ
ของคํารอง ทํานองเพลง จังหวะสั้น-ยาวของตัวโนต ตลอดจน อารมณแเพลงใหไดมากที่สุด ซึ่งอาจตองมีการทดลองรองและ
ลองปรับเปลี่ยนบทแปลไปจนกวาจะลงตัวมากที่สุด ดังนั้น กรณีที่มีบทแปล 2 สํานวน สํานวนที่ดีกวาอาจมิใชสํานวนแปลที่
แปลตรงตัวและเก็บความหมายไดครบถวนท่ีสุด แตอาจจําเปๅนตองเลือกสํานวนที่รองแลวใหเสียงที่ไพเราะและกลมกลืนกวา 
ตลอดจนใหอารมณแที่เขากับเนื้อหาในบทเพลง ดังตัวอยางบทแปลเนื้อเพลงทอนสุดทายของเพลง "รองไหกับเดือน" ขางลางนี้  

คงมีใคร 
เขาคอยเอาใจเกงนัก 
เจาถึงลืม ลมืชายท่ีรัก 
ใหคอยเหงาหงอยอยูนา 
ยิ่งมองดูเดือน 
เหมือนเตือนใหใจผวา 

Vielleicht hast du jemanden, 
der um deine Gunst wirbt. 
Du vergisst also dein'n Mann. 
Weißt du, dass ich einsam bin? 
Ich schau' den Mond an, 
den ich gefürchtet hatte. 

Kann es sein, 
dass du jemanden hast, 
der viel besser ist als ich? 
Drum lässt du mich allein. 
Ich bin traurig, 
immer  wenn ich den Mond 
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ยิ่งคืนนี้เดือนจา 
ฉันมารองไหกับเดือน 

In der Nacht. Oh, der Mond, 
ich weine mit dir. 

seh'. 
In dieser hellen Nacht 
weine ich mit dem Mond. 

 

แมวาในดานความถูกตองสํานวนแปลทั้งสองสํานวนขางตน อาจมีคุณภาพใกลเคียงกัน  เพราะตางก็เก็บความไดไม
หมดทุกรายละเอียด แตสื่อความหมายหลักตามเนื้อเพลงตนฉบับได12 แตสํานวนที่สองดูจะสามารถนํามารองกับดนตรีได
กลมกลืนกวา ดังนั้น ปใญหาในการคัดเลือกสํานวนแปลที่ดีที่สุดของแตละบทเพลงนั้น จึงอาจตองพิจารณาหลายปใจจัย
ดวยกัน และอาจตองเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีทั้งหมด มาประกอบสรางเปๅนบทแปลเพลงลูกทุงที่สมบูรณแแบบ
ที่สุดเทาที่จะเปๅนไปได   

สรุปและอภิปรายผล 

แมในการวิเคราะหแครั้งนี้ ซึ่งเปๅนเพียงการทดลองวิเคราะหแขอมูลสวนหนึ่งที่มีอยู ยังไมสามารถใหขอสรุปที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับปใญหาทั้งหมดที่พบในการแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมันได แตก็พอที่จะใหเห็นภาพตัวอยางของ
ปใญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งปใญหาเหลานี้มีลักษณะใกลเคียงกับท่ีพบในงานวิจัยอ่ืน ๆ เชน ในงานวิจัยเกี่ยวกับปใญหาในการแปลกวี
นิพนธแเยอรมันเปๅนไทย (ถนอมนวล โอเจริญ, 2545) สรุปประเด็นปใญหาที่พบบอยไว 4 ประการ คือ ปใญหาอันเกิดจากความ
แตกตางทางภาษา ปใญหาอันเกิดจากความแตกตางทางวัฒนธรรม ปใญหาการถายทอดฉันทลักษณแ และปใญหาการขาดทักษะ
ภาษาไทย ซึ่งในการแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมันนั้น แมไมตองคํานึงถึงฉันทลักษณแ เพราะไมมีขอกําหนดตายตัว
เหมือนบทกวี13 แตก็มีปใญหาอื่นท่ีเทียบเคียงกับปใญหานี้ไดเชนกัน นั่นคือ ปใญหาในการทําใหบทแปลสามารถนํามาใชรองกับ
ทํานองของเพลงตนฉบับไดนั่นเอง ในงานวิจัยของ ถนอมนวล โอเจริญ กลาวถึงปใญหาการขาดทักษะภาษาไทยซึ่งเปๅนภาษา
ปลายทาง (target language) ในการแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมันก็พบปใญหาแบบเดียวกัน กลาวคือ นักศึกษายัง
ขาดทักษะภาษาเยอรมันซึ่งเปๅนภาษาปลายทาง ทําใหยังไมสามารถใชคําศัพทแ สํานวน และโครงสรางทางไวยากรณแไดถูกตอง
ทั้งหมด  

ขอสังเกตอีกประการหนึ่งท่ีพบในการวิเคราะหแบทแปลของเพลงทั้ง 8 เพลงในครั้งนี้ แตไมอยูในประเด็นปใญหาที่ตั้ง
ไวเปๅนกรอบในการวิเคราะหแขอมูลครั้งนี้ คือ นักศึกษามีปใญหาในการเขาใจภาษาไทย ซึ่งเปๅนภาษาตนทาง (source 
language) ในการแปลนี้ดวยเชนกัน โดยเฉพาะในบทเพลงลูกทุงที่มีการใชภาษาแบบกระชับ ใชถอยคํานอย แตสื่อความได
ลึกซึ้ง และแสดงภาพพจนแตาง ๆ ไดเต็มที่ นักศึกษาจะมีปใญหาในการทําความเขาใจ จนถึงขนาดที่บางครั้งเผลอตีความผิดไป
เลยก็ได ทั้งที่เปๅนภาษาแมของผูแปลเอง ตัวอยางเชน มีนักศึกษาแปลความเนื้อเพลงวรรคหนึ่งในเพลง "ฉันทนาที่รัก" ผิดไป
เลย เนื้อเพลงกลาววา "นั่งเขียนจดหมายแลวรีบทิ้งไปโรงงานทอผา ถึงคนช่ือฉันทนาที่เคยสบตากันเปๅนประจํา" ซึ่งคําวา 
"ท้ิง" ในที่น้ีเปๅนกริยาที่สื่อความวา "ท้ิงจดหมาย" หรือ "สงจดหมาย" นั้นไปยังโรงงานทอผา แตในครั้งแรกนักศึกษากลับเขาใจ
ไปวา "ทิ้งไป" ในที่นี้ หมายความวา ผูเขียนนั้นเขียนจดหมายอยูแลวก็ทิ้งไป หรือหยุดเขียน แลวตัวผู เขียนจดหมายก็ไป

                                                           
12 เมื่อแปลยอนกลับสํานวนแปลแรก (คอลัมนแกลาง) จะสื่อความหมายวา "บางทีเธออาจมีใครคอยเอาใจ เธอจึงลืมผูชายคนนี้ของเธอ เธอรูไหมวา

ฉันเปลาเปลี่ยว ฉันมองดูเดือนที่ทําใหฉนัรูสึกกลัว ในยามคํ่าคืน เดือนจเา ฉันมารองไหกับเดือน" ในขณะที่สํานวนแปลทีส่อง(คอลัมนแขวา) สื่อ

ความหมายวา "เปๅนไปไดไหมที่เธอจะมีใครที่ดีกวาฉัน เธอจึงทิ้งฉันใหอยูเพียงลําพัง ฉันเศราเหลือเกินทุกยามที่มองดูเดือน ในคืนนี้ที่แสงจา ฉันมา

รองไหกับเดือน" 

13 แมในการประพันธแคํารองของเพลงจะไมมีฉันทลักษณแบังคับ แตเพลงไทยสวนใหญ โดยเฉพาะเพลงลูกทุงนั้น ยังนิยมใชภาษาที่ไพเราะ มีทั้ง
สัมผัสนอก สัมผัสใน เพียงแตการใชฉันทลักษณแไมไดเปๅนเง่ือนไขในการแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมัน เพียงแตกําหนดใหตองสามารถนํา
บทแปลภาษาเยอรมันมารองดวยทาํนองเดิมไดเทานั้น    
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โรงงานทอผา จึงแปลวา Bevor ich zur Fabrik gegangen bin, schrieb ich einen Brief an Chantana, die ich 
immer ansehe ('กอนจะไปโรงงาน ฉันเขียนจดหมายถึงฉันทนา คนที่ฉันเห็นเสมอ ') ปใญหานี้สําคัญมาก เพราะกอนจะ
แปลภาษาไทยเปๅนภาษาตางประเทศใหถูกตองได นักศึกษาไทยตองเขาใจภาษาไทยใหถูกตองกอน ดังนั้น จึงอาจตองย้ํา
ประเด็นนี้ในการสอนแปล และอาจมีการทําความเขาใจเนื้อหาภาษาไทยใหตรงกันกอนที่จะเริ่มใหนักศึกษาแปลจริง 

อีกสิ่งหนึ่งที่สมควรนํามาพิจารณาดวยในการทําบทแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมัน คือ การพยายามรักษา
โครงสรางของเพลงตนฉบับไวดวย เนื่องจากพบวาหลายเพลงมักมีวรรคขึ้นตนที่คลายกัน เชน "สองมือกราบลงที่ตรงเหนือ
อาสนแ แทบบาทยาโม" ในทอนแรก และ "สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสนแ แทบบาทยาโม" ในทอนสุดทาย (เพลง "กราบเทา
ยาโม") "เดือนหาหนาแลง" ในทอนแรก "เดือนหาผานไป"  ในทอนท่ีสอง และ "เดือนหาหนาแลง" อีกครั้งในทอนสุดทาย และ 
"นึกไวทุกนาที" ในทอนแรก "นึกไวทุกคืนวัน" ในทอนท่ีสอง และ "นึกไวแลวแลวเชียว" ในทอนสุดทาย (เพลง "คนดังลืมหลัง
ควาย") ในการวิเคราะหแขั้นตอไป จึงควรจะขยายขอบเขตการจัดประเภทของปใญหาใหละเอียดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการแกไขปใญหาตาง ๆ ในการแปลใหสามารถนําไปใชไดจริงดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจตองนํา
มิติดานสุนทรียะทางดนตรีมารวมพิจารณาในกระบวนการแปลดวย 

ข้อเสนอแนะ 

ในสวนท่ีเปๅนปใญหาในการแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมัน สิ่งสําคัญที่สุดประการแรกที่ควรพัฒนานักศึกษา
จึงควรเปๅนการฝึกฝนทักษะในการทําความเขาใจกับตัวบทตนฉบับ ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในวัฒนธรรมตนฉบับ ฝึกการใช
ภาษาปลายทางและเรียนรูวัฒนธรรมของภาษาปลายทาง เพื่อชวยในการตัดสินใจในการถายทอดความเพื่อสื่อสารระหวาง
สองวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังควรฝึกใหนึกศึกษาตระหนักถึงความแตกตางระหวางทั้งสองภาษา ฝึกการหาคําเหมือน 
ตลอดจนรูปโครงสรางประโยคที่หลากหลายแตสือ่ความคลายกันได เพื่อใหผูแปลมีทางเลือกในการหาสํานวนแปลที่เหมาะสม
ที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปๅนทางเลือกสําหรับการเลือกสรรคําเพื่อใหไดจํานวนพยางคแเทากันหรือใกลเคียงกับเนื้อเพลง
ตนฉบับ ตามเงื่อนไขของการแปลเพลงในที่น้ี 

แมเปๅนเพียงการวิเคราะหแปใญหาในการแปลเพลงลูกทุงไทยเปๅนภาษาเยอรมันในเบื้องตน แตก็พบวามีมิติที่นาสนใจ
เปๅนอันมาก เห็นไดชัดวาเนื้อหาและสุนทรียภาพที่อยูในเพลงลูกทุงไทยนั้นสามารถนําไปสูองคแความรูมากมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการทําใหนักศึกษาไดทั้งฝึกฝนทักษะ และความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในมิติที่หลากหลายขึ้น พรอมกับ
การรูจักภาษาและวัฒนธรรมของตน การเรียนรู "ความเปๅนอื่น" แบบที่ไมลืม "รากเหงา" ของตนเองนั้นเปๅนทิศทางที่นา
สงเสริมเปๅนอยางยิ่งในระบบการศึกษาของไทย และผูสอนแปลควรนํามาพิจารณาดวยในการวางแผนการสอนหรือพัฒนา
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการแปล 
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ภาคผนวก 

เนื้อเพลงลูกทุงไทยตนฉบับของบทแปลที่วิเคราะหแในบทความนี ้

กราบเท้าย่าโม 
คํารอง - เลิศ ศิริโชค 
 
     สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสนแแทบบาทยาโม ท่ี
หลานเติบโตเพราะพรแมยา ลูกท้ิงแผนดินถ่ินอีสาน จาก
มิตรวงศแวานบานปุา ลูกตองเขามาเปๅนศิลปิน 
     เพราะความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดลใจ ให
ทิ้งบานไปเพราะความหยามหมิ่น บัดนี้หลานมากราบยา
แลว ความหวังเพลดิแพรวไมสิ้น ซบหนาจูบดินเบื้องบาท
ยาตรม 
     คุณยาโมเหมือนดังรมโพธิ์ผงาด คุมครองปกปูองโคราช 
มีอํานาจเหนือใจทุกคน เปๅนแสงสวางอยูกลางเมือง รุงเรือง
สตรีวรีชน ใครไหวใครบนไดดังอธิษฐาน 
     สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสนแแทบบาทยาโม แต
เล็กจนโตเห็นยาตระหงาน จะทุกขแจะทนสักแคไหน จะขอ
ทนไปบยั่น จะอยูอสีานเปๅนหลานยาโม 

คนดังลืมหลังควาย 
คํารอง - ฉลอง ภูสวาง 
 
     นึกไวทุกนาที ถาเขาไปไดดีแลวคงไมมาขี่ควาย เขานั้น
คงแหนงหนาย เบื่อน่ังหลังควาย เบื่อเคียวเกี่ยวหญา 
     นึกไวทุกคืนวัน เพียงเดี๋ยวเดียวลืมกัน ทิ้งกันใหคอยตั้ง
ตา ไปไดดมีีคา ก็ลืมสาวชาวนา คนซื่อช่ือรวง 
     ไดเจอะคนเล็บแดงๆ ปากแดงแกมแดงๆ ที่ในเมือง
หลวง ท้ิงใหสาวนานอนน้ําตาเออทรวง คนซื่อช่ือรวงเขาคง
ไมหวงไมสน 
     นึกไวแลวแลวเชียว คําวาดังตวัเดียว จึงทําใหคนเบี้ยว
คน ลวงใหเราหมองหมน นี่หรือใจคน พอดังก็ลืมหลังควาย 

  

คิดถึงจังเลย 
คํารอง - นพพร เมืองสุพรรณ 
 
     ไมเจอะกันนาน คิดถึงจังเลย โธเอย นอยเอเยจะรูหรือ
เปลา ตั้งแตวันนั้นจนถึงบัดนี้ หัวใจของพี่เรียกหาเจา ทั้ง
เย็นและเชาคอนคืน 
     จึงหยิบรูปถายท่ีเธอใหไว มาดทูีไรหัวใจสะอื้น  พ่ีกลัว
ไอหนุมอยูขางหลัง มาตื้อนองนางขวัญยืน พี่จนตองฝืนยืน
รองไห 
     โถมากรุงเทพ เที่ยวหางานทํา ตากแดดหนาดําพี่ทนทํา
ไป ท้ังงานรับจางทุกแหงหน เปๅนเพราะความจนยากเข็ญใจ 
หวังเก็บเงินไปแตงกับเธอ 
   จงรอพ่ีกอนขอวอนเถิดนอง อยาใหพี่หมองเพราะนองนะ
เออ พี่รักเนื้อนวลอยางสดุซึ้ง คิดถงึพี่บางหรือเปลาเธอ 
สวนพ่ีสิเพอ คิดถึงอยางแรง 

จ าปาลืมต้น 
คํารอง - ชลธี ธารทอง 
 
     เดือนหาหนาแลงลมแรงพัดชอมะมวง ไผลอลมเหมือน
คนลอลวง หัวใจขาลวงเหมือนโดนมีดหั่น คิดถึงจําปา หนี
หนาคนบางเดียวกัน เจาอยากเปๅนสะใภนายพัน หันไป
บางกอกไมบอกสักคํา 
     เดือนหาผานไปนี่มันก็ใกลเดือนหก อีกไมชาฝนคงจะ
ตกรดพื้นผืนนาขาวกลาชุมฉ่ํา เดือนหกปีนี้ พี่ไมมีแรงจะไถ
ดํา เจาจําปาทิ้งนาเคยทํา ทิ้งกําขาวกลาไปหาหองแอรแ 
     ไอหนุมบานนา หนาตามันดําเหมือนถาน ผิวคล้ําดํา
กราน เพราะงานมันหนักจะแย รปูก็ไมสวย ไมเหมือนคน
รวยหมแพร คนบานนอกกินจอกกินแหน มีแตทางแพชํ้าใจ
ชํ้าใจ 
     เดือนหาหนาแลงลมแรงพัดชอมะมวง ยินเสยีงทุยกูรอง
หารวง เหมือนขาหวงหาจําปาฝในใฝุ หอมดอกจําปาโรยริน
สงกลิ่นไปไกล ยิ่งคดิถึงคนท่ีจากไกล แอบยืนรองไหใตตน
จําปา 
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ฉันทนาท่ีรัก 
คํารอง - สุชาติ เทียนทอง 
 
     ปิดไฟใสกลอน จะเขามุงนอน คิดถึงใบหนา น่ังเขียน
จดหมาย แลวรีบทิ้งไป โรงงานทอผา ถึงคนช่ือฉันทนา ที่
เคยสบตากันเปๅนประจํา 
     ลายมือไมดี ตองขอโทษที เพราะความรูต่ํา หากคําพดู
ใด ไมถูกหัวใจ หรือไมชื่นฉ่ํา ขอจงยกโทษถอยคํา ที่ผม
เพลี่ยงพล้ําบอกรักคุณมา 
    หากคําพูดใด ไมถูกหัวใจ หรือไมชื่นฉ่ํา ขอจงยกโทษ
ถอยคํา ท่ีผมเพลีย่งพลั้งบอกรักคณุมา หากผิดพลั้งไป อภัย
เถิดฉันทนา ผมคนบานปุา ถอยวาจาไมหวานกินใจ 
     ภาพถายลายเซ็น ผมสงใหเปๅนของขวัญปีใหม หากคุณ
เกลียดชัง เมื่ออานดานหลังแลวโยนท้ิงได หรือเอาไปฉีกเผา
ไฟ อยาเก็ยเอาไวใหมันบาดตา 
     หากคุณการุณยแ กส็งรูปคณุใหดูแทนหนา ชวยเซ็นรูป
ไปวามอบดวยใจสาวโรงทอผา ผมจะเอาไวบูชา มอบความ
ศรัทธารักจนวายปราณ จะปใกหัวใจ หัวใจรักคุณนานๆ รัก
สาวโรงงาน สาวโรงงานช่ือฉันทนา 

ฝนเดือนหก 
คํารอง - ไพบูลยแ บุตรขัน 
 
     โอ฿บ...โอ฿บ...  
     ยางเขาเดือนหก ฝนก็ตกพรําๆ กบมันรองงึมงํา ระงม
ไปท่ัวทองนา ฝนตกทีไรคดิถึงขวัญใจของขา แมดอกโสน
บานนา นองเคยเรียกขาพอดอกสะเดา 
     ยางเขาเดือนหก ฝนก็ตกโปรยๆ หัวใจพี่รองโอยๆ 
คิดถึงแมดอกกานเชา ฝนตกลงมาคิดถึงขวัญตานองเจา ไม
เจอะหนานองแมเงา หรือลืมรักเราเสียแลวแกวตา 
     ถามวาฝนเอเยทําไมจึงตก ตอบวาฝนตกเพราะกบมัน
รองเรียกฝนบนฟูา ถามวาพี่เอเยทําไมรองไหและหลั่งน้ําตา 
ตอบวาหัวใจของขา คิดถึงแกวตาจึงรองไห 
     ยางเขาเดือนหก ฝนก็ตกปรอยๆ พ่ีมาหลงยืนคอยนอง
จนพ่ีปวดหัวใจ ฝนตกพราํๆ พี่ยิ่งระกําหมองไหม พ่ีตอง
ตากฝนทนหนาวใจ นองจากพ่ีไปเมื่อเดือนหกเอย 
     โอ฿บ...โอ฿บ... 
 

  

ร้องไห้กับเดือน 
คํารอง - คัมภีรแ แสงทอง 
 
     มองดูเดือนเหมือนเตือนใหใจคิดถึง ท่ีรักจเาหนุมนา
รําพึง คิดถึงนงคราญบานนา พอไกลลืมกันสาบานกล็ืม
สัญญา ปลอยใหหลงคอยทา ลับลาไมกลับแมเงา 
     เคยเคลียคลอพนอเดินเลนกับนอง ครั้นเมื่องานเดือน
เพ็ญสิบสอง เมื่อตอนลมลองขาวเบา เพ่ือนเราฮาเฮ 
สรวลเสรักกันหนุมสาว อุนไอรักรวงขาว โถเจาไมนาหนาย
หน ี
     พอเดือนแรมรักก็แรมรางเลื่อน โถ...ดาวขาดเดือน ฉัน
ก็เพื่อนไมมี แตเดือนยังมาใหดาวเห็นหนาทุกที แตคนรักขา
ซิ เปๅนปีมิเคยเห็นหนา 
     คงมีใครเขาคอยเอาใจเกงนัก เจาถึงลืม ลมืชายท่ีรัก ให
คอยเหงาหงอยอยูนา ยิ่งมองดูเดือน เหมือนเตือนใหใจผวา 
ยิ่งคืนนี้เดือนจา ฉันมารองไหกับเดือน 

หัวใจผมว่าง 
คํารอง - สุรพล สมบัติเจรญิ 
 
     หัวใจผมวางจะมีใครบางจับจอง เปิดโอกาสใหคณุ
ครอบครอง มาจับมาจองหัวใจผมได รับรองมิเสยีนายหนา
แปฺะเจี๊ยะแตอยางใด ใหคณุผูหญิงมาจองไว แตคณุผูชาย
ผมหามจอง 
     หัวใจผมวางเหมือนตึกที่สรางไฉไล หากมาจองกันชาไป 
คุณจะเสียใจท่ีมิไดหอง หากคุณมาชา คนอื่นเขาควาใจผม
ไปครอง  ถาหากคุณพลาดการเปๅนเจาของ แลวคุณจะตอง
เสียดาย 
     ถาหากคุณจองรับรองเมื่อไรเมื่อนั้น ผมบริการรับใช
มิไดแหนงหนาย ยามกินจะปูอน ยามรอนจะพัดให คณุ
เมื่อยคณุปวด ผมนวดยังไหว ใหคุณเปๅนนายใจผม 
     หัวใจผมวางใหคุณมานั่งบงการ ใหคุณช้ีนิ้วใชงาน 
แลวแตคณุนั้น จะขูหรือขม ผมขอรับใชอยูกับคุณนายทีผ่ม
นิยม ถาหากคุณเห็นเหมาะสม มาจองใจผมเปๅนของคุณ 
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นวนิยายวัยรุ่น: ภาพตัวแทนความเป็นวัยรุ่นไทยในวรรณกรรมสมัยนิยม14 

Young Adult Novel: The Representation of a Young Adult in Popular Literature 

อาจารย์ อนุชา  พิมศักดิ ์ 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์ 

บทคัดยอ่ 

 บทความวิจัยนี้มุงศึกษาภาพตัวแทนความเปๅนวัยรุนในนวนิยายวัยรุน โดยใชศาสตรแแหงการเลาเรื่องมาวิเคราะหแ
องคแประกอบของเรื่องเลาเพื่อหาการนําเสนอภาพตัวแทนของวัยรุน ผลการศึกษาพบวา ในนวนิยายวัยรุนมีการสรางภาพ
ตัวแทนของวัยรุน แบงเปๅน ภาพตัวแทนของวัยรุนชาย พบ 4 รูปแบบ คือ 1) ภาพตัวแทนวัยรุนชายผูสมบูรณแแบบ 2) ภาพ
ตัวแทนวัยรุนชายผูมีความเปๅนสากล 3) ภาพตัวแทนวัยรุนชายผูพรอมดวยสติปใญญาความสามารถ 4) ภาพตัวแทนวัยรุนชาย
ผูมีแรงดึงดูดทางเพศ   สวนภาพตัวแทนวัยรุนหญิง พบ 3 รูปแบบ คือ  1) ภาพตัวแทนวัยรุนหญิงที่ความเกงมากอนความ
สวย  2) ภาพตัวแทนวัยรุนหญิงที่ชอบผูชายหลอและรวย 3) ภาพตัวแทนวัยรุนหญิงผูมีรสนิยมทันสมัย และภาพตัวแทน
วัยรุนไทย พบ 3 รูปแบบ คือ 1) ภาพตัวแทนชีวิตวัยรุนยุคใหม 2) ความทันสมัยคือความเปๅนตะวันตก 3) ผูชายเหนือกวา
ผูหญิงเสมอ จากภาพตัวแทนเหลานี้สรุปไดวา นวนิยายวัยรุนไทยนําเสนอภาพของวัยรุนที่ดําเนินชีวิตไปบนโลกยุคโลกาภิ
วัตนแ ที่กาวตามเทคโนโลยี ใชชีวิตแบบทันสมัย ความรักประกอบดวยความสวย ความหลอ ความรวย และความเกง และ
ผูหญิงยังตกอยูภายใตอุดมการณแชายเปๅนใหญอยู 

ค าส าคัญ: ภาพตัวแทน นวนิยายวัยรุ่น วรรณกรรมสมัยนิยม 
 

Abstract 

This study aims to examine a representation of adolescents in young adult fiction. The 
narratology is used to analyze narrative structure of the story in order to find the presentation of 
adolescent representation. The result shows that there are 4 types of representation of male 
adolescents in young adult fiction: 1) the representation of a perfect man, 2) the representation of a 
universal man, 3) the representation of a wise man, 4) the representation of an attractive man. Besides, 
there are 3 types of representation of female adolescents: 1) the representation of a wise woman, 2) 
the representation of woman who prefers only handsome and rich man, 3) the representation of 
modern woman. There are also 3 types of representation of Thai adolescents: 1) A adolescents in a 
modern world, 2) Modernity is westernization, 3) Man is more superior to woman. In conclusion, young 
adult fiction in Thailand presents the image of adolescents who live in the age of globalization and 
technology. They usually have life style in modernity, and their love involve beauty, wealthiness and 
smartness.  Nevertheless, woman is still under patriarchy ideology.  

Keywords: Representation, Young Adult novel, Popular Literature 
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บทน า 

 ชวงกวาสองทศวรรษที่ผานมากระแสวรรณกรรมที่ปลุกใหความซบเซาของวรรณกรรมไทยฟื็นตัวขึ้นมาอยาง
รอนแรง คือกระแสของ “นวนิยายวัยรุนมาทําใหเกิดสํานักพิมพแจํานวนมากที่ตีพิมพแนวนิยายแนวนี้ รสนิยมการอานของ
วัยรุนไทยเกิดเปๅนกระแสที่ผูอยูในวงการสื่อสิ่งพิมพแตื่นตัวหันมามองกลุมผูบริโภคกลุมนี้ เพราะภาพที่ถูกสรางจากองคแกร
ตางๆ ท่ีคนไทยชินหู คือ เด็กไทยไมอานหนังสือ หรืออานหนังสือเฉลี่ยวันละ 7 บรรทัด แตปรากฏการณแความนิยมใน   นว
นิยายวัยรุนไดทําใหผูคนหันมามองวัยรุนในเรื่องการอานอีกครั้งวา เพราะเหตุใดวัยรุนไทยที่ถูกนําเสนอวาไมชอบอานหนังสือ 
กลายเปๅนผูนิยมการอานไปได  

คําวา“นวนิยายวัยรุน” เปๅนคําที่กําหนดโดย สมาคมผูจัดพิมพแและจัดจําหนายแหงประเทศไทย (PUBAT) ที่ไดจัด
หมวดหมูหนังสือเพื่อความสะดวกในการจัดช้ันหนังสือและการเลือกซื้อในรานหนังสือของผูอาน คํา “นวนิยายวัยรุน”นี้
หมายถึง บันเทิงคดีรอยแกวท่ีมีพัฒนาการมาจากการแตูนสําหรับวัยรุนหญิงของญี่ปุุน เปๅนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของหนุม
สาวในรูปแบบตางๆ โดยตัวละครหลกัจะมีอายุในชวงวัยรุนถึงวัยทํางาน หรือกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษา อุดมศึกษาหรือ
วัยเริ่มตนทํางาน เพิ่งจบการศึกษา ตัวละครหลักจะมีอายุระหวาง 15-30 ปี  

นักวิชาการและกลุมผูอานบางกลุมมองวานวนิยายวัยรุนเปๅน “ขยะวรรณกรรม” เพราะมีเนื้อหาที่ไมสรางสรรคแ ใช
ภาษาที่ไมมีวรรณศิลปเหมือนวรรณกรรมสะทอนสังคมที่เปๅนกระแสของวงวิชาการดานวรรณกรรมมาอยางยาวนาน ทวา 
นิยามดังกลาวก็มิอาจสั่นคลอนใหรสนิยมของวัยรุนเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด สังเกตไดจากยอดขายของนวนิยายวัยรุน
ปใจจุบันยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง วงผูอานขยายออกไปทุกภูมิภาค ครอบคลุมผูอานหลายกลุม ทั้งเยาวชน วัยรุน 
วัยทํางานท่ีตางใชนวนิยายกลุมนี้เพื่อความบันเทิง และมีการขยายรูปแบบการนําเสนอวรรณกรรมแนวน้ีออกไปกวางกวาเดิม  

รสนิยมการอานนวนิยายของวัยรุนสะทอนผานการเติบโตของสํานักพิมพแที่ตีพิมพแผลงานแนวนี้ที่มีการกอตั้งขึ้นมา
จํานวนมากในชวงสิบปีที่ผานมา มีสถิติจากสมาคมผูจัดพิมพแและจัดจําหนายแหงประเทศไทย (2548) ระบุตัวเลขคราว ๆ 
ของสํานักพิมพแเกิดใหมในชวงปี พ.ศ.2548 วามีมากเกือบ 500 สํานักพิมพแและในชวงที่นวนิยายวัยรุนไดรับความนิยมอยาง
สูง มีสํานักพิมพแท่ีตีพิมพแนวนิยายวัยรุนจํานวนมาก 

 การเติบโตของตลาดนวนิยายวัยรุนสะทอนรสนิยมของผูบริโภคที่เติบโต และเปๅนภาพของรสนิยมการอานของ
วัยรุนที่คอนขางชัดเจน คือ มีแนวของเรื่องที่ช่ืนชอบเปๅนการเฉพาะ ไมใชนวนิยายที่เปๅนที่นิยมของสังคมไทยหรือสังคม
วิชาการดานวรรณกรรมศึกษาเชนในอดีต 

วัตถุประสงค ์

 ในบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อวิเคราะหแภาพตัวแทนความเปๅนวัยรุนในนวนิยายวัยรุน 

กรอบแนวคิด 

 บทความวิจัยนี้ ผูเขียนกําหนดมโนทัศนแท่ีใชในการศึกษาจํานวน 2 มโนทัศนแหลัก คือ มโนทัศนแวาดวย “ศาสตรแแหง
เลาเรื่อง”(narratology) และมโนทัศนแวาดวย “ภาพตัวแทน” (representation) โดยผูเขียนจะใชมโนทัศนแศาสตรแแหงการ
เลาเรื่อง ซึ่งเปๅนวิธีการศึกษาตามแนวทางโครงสรางนิยม (structuralism) มาวิเคราะหแตัวบท (text) เพื่อคนหากลวิธีการเลา
เรื่องในนวนิยายวัยรุนวาใชกลวิธีเลาเรื่องอยางไร (How to narrate) เมื่อทราบถึงกลวิธีในการเลาเรื่องแลว ผูเขียนจะ
นํามาใชในการวิเคราะหแการประกอบสราง (construction)  ภาพตัวแทนของวัยรุนนิยายวัยรุน ดังแผนภูมิ 
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มโนทัศน์ “ศาสตร์แห่งการเล่าเร่ือง” (narratology) 

ศาสตรแแหงการเลาเรือ่ง (narratology) เปๅนศัพทแที่ Tzvetan Todorov นักวรรณกรรมศึกษาชาวรัสเซียบัญญัตขิึ้น
และกลายเปๅนสาขาวิชาในชวงทศวรรษ 1970 มโนทัศนแดังกลาวเริ่มตนมาจากปรัชญายุคเหตุผลนิยม(rationalism) และได
ปรับกระบวนทัศนแมาสูปรัชญายุคหลังสมัยใหมนิยม (postmodernism) และถูกยกฐานะใหเปๅนศาสตรแสาขาหนึ่งหลังจาก
ปรากฏการณแ “การเลี้ยวโคงของภาษาศาสตรแเขามาสูแวดวงสังคมศาสตรแ”ในโลกวิชาการตะวันตก จากเดิมที่ “การเลา
เรื่อง”เปๅนเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะหแวรรณกรรมของนักวรรณคดีศึกษาเทานั้น  

กาญจนา แกวเทพ (2553: 249-250) กลาววา กระบวนทัศนแนี้อาศัยแนวคิดการประกอบสรางนิยม 
(constructionism) ที่อธิบายวา แมสรรพสิ่งตางๆ จะมีอยูจริงเชิงภาวะวิสัย แตการที่มนุษยแในแตละชวงสมัยในแตละสังคม
จะรับรูความหมายเกี่ยวกับความเปๅนจริงเชิงภาวะวิสัย (objective reality) นั้นออกมาอยางไรยอมขึ้นอยูกับ “กระบวนการ
ประกอบสรางความหมาย” ใหแกสิ่งนั้น และกลายเปๅน “ความเปๅนจริงเชิงอัตวิสัย”(subjective reality) ของมนุษยแในยุค
สมัยนั้น ในสังคมนั้น และความเปๅนจริงเชิงอัตวิสัยนี้ตางหากที่เปๅน “ความเปๅนจริง” ที่มีความหมายตอมนุษยแ การเลาเรื่อง
เปๅนเครื่องมือสําคัญในการประกอบสรางความหมายนั้นข้ึนมา  

กาญจนา แกวเทพ (2553: 251) กลาวถึง การเลาเรื่อง (narrative) โดยสรุปไดวา  คือ การประกอบสราง
ความหมายใหกับสรรพสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวพันกับทฤษฎีสัญวิทยา (semiology) ที่วาดวยเรื่องของสัญญะ (sign) และเมื่อนํามา
ผสานกับแนวคิด “อํานาจ” (power) ของฟูโกตแ การศึกษาเรื่องเลาจึงมักตั้งคําถามวา “ใครเปๅนผูที่มีอํานาจในการประกอบ
สรางความเปๅนจริงหรือความหมายของความเปๅนจริง”เหลานั้น รวมทั้งสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหแ “พลังอํานาจของเรื่องเลา
และการเลาเรื่อง” เองดวย 

ศาสตรแแหงการเลาเรื่องเปๅนเครื่องมือสําหรับวิเคราะหแเรื่องเลา (narrative) ทั่วไป โดยไมจํากัดประเภท ทั้งนี้
ผูเขียนไดประยุกตแแนวคิดดังกลาวมาใชในการวิเคราะหแตัวบท (text) นวนิยายที่ใชในการวิจัยนี้ โดยเรียกรวมวา “เรื่องเลา”
(narrative)หรือ ตัวบทเรื่องเลา (narrative text) โดย Mieke Bal (อางถึงใน วันชนะ ทองคําเภา, 2554: 80) ใหความหมาย
วา “ตัวบทหน่ึงๆ ที่มีตัวแทน (agent) บอกเลาเรื่องราวหรือเชื่อมโยงเรื่องราวเขาดวยกันผานสื่อใดสื่อหน่ึงโดยเฉพาะ สื่อท่ีวา
นี้อาจจะหมายถึงภาษา จินตภาพ เสียง สิ่งกอสราง หรืออะไรก็ไดที่สามารถเลาเรื่องได” 

ในการศึกษานี้ผูเขียนใชการวิเคราะหแที่ประยุกตแศาสตรแแหงการเลาเรื่องจากงานของ Vladimir Propp ในปี 1928 
ซึ่งวิเคราะหแเรื่องเลาของรัสเซีย (Morphology of Folktale) โดยเลือกเอาองคแประกอบบางอันมาใชประกอบไปดวย ช่ือ
เรื่อง ตัวละคร ฉาก แนวคิด และโครงเรื่อง (กําจร หลุยยะพงศแ, 2556: 218) เมื่อนําองคแประกอบเหลานี้มาวิเคราะหแ    นว
นิยายดังกลาวจะทําใหเห็นภาพแทนของวัยรุนไทยได 

 มโนทัศน์ “ภาพตัวแทน”(representation)  

 คําวา “ภาพตัวแทน” มีคําที่ใชรวมกันหลายคํา เชน ภาพแทน ภาพเสนอ  สจ฿วต ฮอลลแ ไดนิยาม representation 
วาเปๅน การผลิตสร้างความหมายโดยการใช้ระบบสัญญะ เปๅนการพยายามที่จะเช่ือมโยงแนวคิด (concept)กับระบบสัญญะ
เขาดวยกัน หรือเปๅนการนําเสนอแนวคิดผานระบบสัญญะนั่นเอง (Hall, Stuart, 1997:15-19. อางถึงใน สุรเดช โชติอุดม
พันธุแ, 2548: 2) 

นวนิยายวัยรุน 

YA novels 

ศาสตรแแหงการเลาเรื่อง 

narratology 
ภาพตัวแทนวัยรุน 

young adult representation 
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 โดยสรุปแลว ฮอลลแ (1997: 25) ไดเสนอวาวิธีการศึกษาการนําเสนอภาพตัวแทนในเชิงการประกอบสราง
ความหมาย ซึ่งอยูบนฐานคิดเชิงหลังสมัยใหม ที่มองวาไมมีการประกอบสรางความหมายใดโปรงใสบริสุทธิ์หรือเปๅนภาพ
สะทอนที่หมดจดตรงไปตรงมา แตหากเปๅนกระบวนการผลิตความหมายที่แอบแฝงไมซื่อตรง หรืออาจกลาวไดวา ในการ
นําเสนอภาพตัวแทนนั้นผูเขียนหรือผูสรางเปๅนผูใส “ความหมาย”ลงไปในกระบวนการนําเสนอ ท้ังที่สิ่งรอบขางตางๆ ไมไดมี
ความหมายในตัวของมันเอง ลวนเกิดจากการประกอบสรางความหมายของผูสรางทั้งสิ้น จากแนวคิดดังกลาว ผูสราง ผูเขียน 
หรือ ผูนําเสนอจึงเปๅนบุคคลสําคัญดวยเหตุวาเขาคือผูสรางกรอบ สรางความหมายกับสิ่งรอบขางใหเกิดความหมายขึ้น จาก
เดิมที่ไมมีความหมายในตัวเอง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในบทความนี้ ผูเขียนใชวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี ้

1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในบทความนี้ผูเขียนเลือกนวนิยายมาใชจํานวน 10 เลม จากนักเขียนที่
มีผลงานเขียนมากกวา 5 เลม จํานวน 7 คน ทั้งนี้ดวยเหตุผลวา นักเขียนที่ไดรับความนิยมคือผูที่เขียนนวนิยายแลวมีผูอาน
จํานวนมาก นาจะเปๅนตัวแทนของความเปๅนนักเขียน โดยพิจารณาจากยอดขายในชวง 5 ปีของรานจําหนายหนังสือที่มีสาขา
มากที่สุดสองรานคือ  ซีเอ็ดบุ฿คเซ็นเตอรแ และรานนายอิน 

 2. เมื่อไดเอกสารในการวิจัยครบถวนแลว ผูเขียนจะนํามาวเิคราะหแตามขั้นตอนดังนี ้

  2.1 นํานวนิยายทั้ง 10 เรื่อง มาวิเคราะหแโดยใชแนวคิดศาสตรแแหงการเลาเรื่อง (narratology) 

  2.2 เมื่อวิเคราะหแจนกระทั่งเห็นกลวิธีการเลาเรื่องตามศาสตรแแหงการเลาเรื่องแลว ผูเขียนจะนํามาใชในการ
วิเคราะหแหาภาพตัวแทน (representation) ของวัยรุนไทยในนวนิยายวัยรุนตอไป 

 3. ดําเนินการจดักระทําขอมลูโดยเขียนสรุปผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะหแ 

ผลการวิจัย 

การประกอบสร้างความหมายวัยรุ่นผ่านนวนิยายวัยรุ่นไทย 

เมื่อวิเคราะหแนวนิยายวยัรุนท้ัง 10 เรื่อง ตามแนวทางการวิเคราะหแการประกอบสรางเรื่องเลาผานองคแประกอบ
การเลาเรื่องจะพบรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อเร่ือง เปๅนการสรุปความหมายของนวนิยายและถือเปๅนองคแประกอบของภาพเสนอสวนหนึ่งของนวนิยาย 
เพราะตัวช่ือเรื่องที่ผูเขียนตั้งขึ้นมาก็เพื่อบอกความหมายที่ผูเขียนประกอบสรางตัวเรื่องเลานี้ และสวนหนึ่งช่ือเรื่องก็มักบอก
ถึงแกนของเรื่องนั้นๆ ดวย เมื่อพิจารณาช่ือเรื่องทั้ง 10 เรื่อง พบวา วิธีตั้งช่ือเรื่องของนวนิยายวัยรุนมีหลักที่สะทอนถึง
คานิยมความเปๅนสากล และการลอกแบบการตั้งช่ือตามละครซีรียแเกาหลี ดังนี้ 

ในประเด็นการตั้งช่ือเรื่อง พบวา ต้ังชื่อโดยใช้ภาษาอังกฤษน า และตามด้วยประโยคหรือวลีในภาษาไทยที่มีลีลา
ภาษาแบบวัยรุ่น เชน Single Lawyer มารักกันมั้ย...ถ้าหัวใจยังว่าง, Why Love บอกได้ไหมท าไมต้องรักเธอ จากตัวอยาง
รายช่ือที่ยกมาจะเห็นวา โครงสรางของการตั้งช่ือ คือการใชคําภาษาอังกฤษ มาขึ้นตนช่ือเรื่อง อยาง Single Lawyer ที่
แปลวา ทนายความโสด แลว ตามดวยช่ือภาษาไทยที่เปๅนประโยคคําถามเชิงเชิญชวน อยาง มารักกันมั้ย...ถ้าหัวใจยังว่าง 
หรือขึ้นดวยประโยคคําถามภาษาอังกฤษ อยาง Why Love แลวตามดวยคําแปลเปๅนภาษาไทยที่ขยายใหชัดขึ้นตามแบบ
ภาษาวยัรุนวา บอกได้ไหมท าไมต้องรักเธอ  
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ลักษณะของการตั้งช่ือเรื่องที่มีภาษาอังกฤษนําแลวตามดวยภาษาไทยท่ีมาขยายหรือเพิ่มความหมายนี้ เปๅนลักษณะ
ของความนิยมในการตั้งช่ือละครซีรียแเกาหลีที่ไดรับความนิยมในชวงที่ผานมา เชน coffee prince รักวุ่นวายของเจ้าชาย
กาแฟ เปๅนตน  

ในเรื่องที่เหลือมีลักษณะการตั้งช่ือที่เหมือนกัน แตที่ตางกันคือการตั้งช่ือภาษาไทยที่อาจจะเปๅนประโยคคําถาม
ประโยคเชิญชวน เชน มารักกันมั้ย...ถ้าหัวใจยังว่าง หรือบอกเลา เชน แผนร้ายกลายเป๐นรัก โดยจะใชภาษาแบบวัยรุนในการ
เรียบเรียงประโยคเสมอ ลักษณะโครงสรางของประโยคจะมีคําสัมผัสในระหวางกลุมคําสองกลุม 

ทั้งนี้รูปแบบภาษาเขียนแบบวัยรุนในการตั้งช่ือจะมีคําวา ราย รัก เฮี้ยว เกี่ยว เฮว มั้ย ซึ่งเปๅนคําที่ใชในกลุมวัยรุน
และใชทั่วๆ ไปก็มี แตเมื่อนํามาเรียงเปๅนประโยคจะมีลักษณะของลีลาภาษาแบบวัยรุน  

การนําเสนอภาพของวัยรุนผานภาษาในการตั้งช่ือเรื่อง โดยเฉพาะการตั้งช่ือโดยรับอิทธิพลมาจากละครซีรียแเกาหลี 
ซึ่งเปๅนสื่อบันเทิงยอดนิยมสําหรับคนไทย สะทอนการรับอิทธิพลรูปแบบดังกลาววา นวนิยายวัยรุนก็ไดดูดซับเอาความเปๅนซี
รียแเกาหลีที่ถูกประกอบสรางโดยคนไทย คือ เอาช่ือละครเกาหลีที่เปๅนภาษาอังกฤษมาแลวตั้งช่ือดวยประโยคภาษาไทยเสริม
เพื่อขยายความแบบวัยรุน จนกลายเปๅนอัตลักษณแของการตั้งช่ือละครจากเกาหลี สงอิทธิพลถึงการตั้งช่ือนวนิยายวัยรุนดวย 

2. ตัวละคร ตัวละครเปๅนองคแประกอบหนึ่งในการประกอบสรางความหมายตางๆ ใหเกิดขึ้นได  โดยเฉพาะการ
ประกอบสรางความหมายใหกับวัยรุน ในบทความนี้จะพิจารณา 2 ดาน คือ ประเภทของตัวละคร วิธีการสรางตัวละคร  

 2.1 ประเภทของตัวละคร ตามแนวทางการวิเคราะหแของสํานักประกอบสรางนิยมจะพิจารณาวาการเลือก
ประเภทของตัวละครเหลานี้จะนําไปสูการสรางความหมายอยางใดอยางหนึ่งเสมอ  

        ในบทความนี้จะแบงประเภทของตัวละครที่นํามาศึกษาโดยอาศัยแนวคิดเรื่อง paradigmatic structure 
ของ Valadimir Propp  โดยแบงประเภทของตัวละครออกเปๅน  3 ประเภท คือ 1.พระเอก 2.นางเอก 3.ผูราย-นางรายหรือ
ผูสรางอุปสรรค โดยจะนํามาวิเคราะหแเกี่ยวกับการสรางความหมายวาตัวละครแตละประเภทเปๅนตัวละครแบบใด ดังตอไปนี้ 

 1) นางเอก (Heroine) เหตุที่ผูเขียนยกนางเอกขึ้นมากอน ดวยเหตุวานวนิยายวัยรุน เปๅนนวนิยายสําหรับ
กลุมนักอานวัยรุนผูหญิง ฉะนั้นตัวละครหลักจึงเปๅนผูหญิง เรื่องเลาทั้งหมดที่นํามาศึกษาในครั้งนี้มีตัวละครหลักเปๅนผูหญิง 
โดยสิ่งที่ตัวละครนางเอกมีคลายๆ กันคือความสามารถพิเศษ ซึ่งคํานี้ รวมถึง ความสามารถทางวิชาการ การตอสู การ
สืบสวน รสนิยมแบบทันสมัย ท่ีสําคัญ ตัวละครนางเอกจะเปๅนคูขัดแยงกับพระเอกเสมอ  

 การประกอบสรางความเปๅนนางเอกในนวนิยายวัยรุน จะมีองคแประกอบที่สําคัญคือ รูปรางหนาตา 
การศึกษา เชื้อชาติ ชนช้ัน ความสามารถพิเศษ  

 เกี่ยวกับรูปรางหนาตาของตัวละครนางเอกพบวา มี 2 แบบที่ตางกันคือ แบบแรก คือ แบบนางเอกที่มี
ขอบกพรองในเรื่องการแตงตัว แบบที่สองคือ นางเอกที่มีความสมบูรณแแบบ ตัวอยางแบบแรก เชนในเรื่อง Hi Destiny  
สะดุดรักผิดสเป๐ก ที่บรรยายนางเอกวา 

“ก็...ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจริงๆ เธอก็ดูโอเคอยู่แล้วเพียงแต่ว่า...ผมเผ้ารุงรังไปหน่อย  แล้วไอ้หน้า
ขาวๆ ไร้เครื่องส าอางของเธอเนี่ย  มันท าให้เธอดูซีดมาก  เสื้อผ้าที่ใส่ก็ดูผิดยุคผิดสมัย   รองเท้านี่
ก็อีก  เธอต้องหัดใส่รองเท้าส้นสูงซะบ้าง  ท่าเดินจะได้ดูสวยสง่า  ไม่ใช่เดินเป๐นเด็กกะโปโลแบบน้ี”  
(52)  
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 หรือนางเอกที่มีขอบกพรองเรื่ององคแประกอบของความงามแบบไทยคือความขาว เชน การบรรยายตัว
ละคร คาราเมล ท่ีวา สาวน้อยอยากขาว ต้องหาทุกวิธีเพื่อที่จะให้ตัวเองขาวขึ้น เพื่อความขาว หมวย สวย เอ็กซ์ที่ฉันก าลัง
จะได้มาครอบครอง ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ต้องท า!! บรรยายถึงขอบกพรองในเรื่องสีผิวที่ไมขาว มีความหมายเทากับความ
ไมสวย หรือความบกพรองทางดานฐานะทางการเงิน เชน ตัวละครแพนดา ท่ีบรรยายวา สาวบ้านๆ ธรรมดาๆ ซุ่มซ่ามเล็กๆ 
ซื่อบื้อหน่อยๆ  เธอเป๐นคนใช้กิตติมศักดิ์แห่งคฤหาสน์อภิมหาทรัพย์ ขอความนี้ใหความหมายถึงฐานะทางการเงินสงผลให
เกิดอุปสรรคในความรักของนางเอกกับพระเอกดวย 

แบบท่ีสอง นางเอกท่ีมีความสมบูรณแแบบ เชน ในเรื่อง Guilty Fairy Tale ล่ารักเร้นร้ายกระชากหัวใจยัยสุดฮอต 
บรรยายตัวละครนางเอก “เจาจอม”วา 

“เจ้าของบอดี้เอสไลน์สุดเซ็กซี่ ผู้มีส่วนสูงเกือบร้อยเจ็บสิบเซนติเมตร สมกับต าแหน่งนางแบบที่
ก าลังมาแรงของเมืองไทย” (11)  

หรือในเรื่อง US-Boy ล่าหัวใจเฮี้ยว เกี่ยวรักยัยจอมเฮ้ว ที่ตัวละครเจนีนหญิงสาวลูกครึ่งไทย-อเมริกันบรรยายถึง
ตัวเองวา  

“ทุกคนอาจจะคิดว่าท าไมฉันหลงตัวเอง -_- แต่ฉันเปล่านะ ฉันสวยจริงๆ แล้วก็เอ็กซ์สุดๆด้วย 
ตาฉันโต หน้าเรียว จมูกโด่งเหมือนไปท ามา ปากรูปกระจับเล็กๆ ผิวขาวจัด ผมสีน้ าตาลอ่อน ตา
สีเทา สูงเท่ามาตรฐานชายไทย” (12) 

จากตัวอยางนางเอกท้ังสองแบบจะเห็นวา ในการประกอบสรางตัวละครนางเอกจะมีลักษณะของตัวละครที่มีความ
สมบูรณแแบบในตัวเองอยูสองแบบ แมในแบบแรกตัวละครนางเอกจะแตงตัวไมเปๅน เซอซา ฯลฯ แสดงถึงลักษณะความไม
สมบูรณแแบบในความสวย แตในขั้นการเลาเรื่องกลับพบวา ตัวละครนางเอกจะใชความสามารถพิเศษและความนารักแบบ
เซอซาและความดีในการทําใหพระเอกหลงรักแบบไมรูตัว อีกทั้งตัวละครนางเอกจะเผยความสวยงามในสรีระรูปรางหนาตา
ของตัวเองในตอนกลางเรื่อง เชน แตงตัวออกงาน หรือถูกจับแตงตัวจนพระเอกเห็นแลวหลงใหลในความสวยงามที่แตกตาง
จากภาพแรกที่เปๅนคนไมแตงตัว ตัวละครกลุมที่ไมสมบูรณแแบบน้ีจะมีขอบกพรองบางประการ เชน    สีผิว ฐานะทางการเงิน 
ความรูทางวิชาการ สวนนางเอกท่ีมีความสมบูรณแแบบในตัวเอง พบวาสอดคลองกับการประกอบอาชีพ เชน นางแบบ นักสืบ 
นักวิทยาศาสตรแ และสอดคลองกับเช้ือชาติ เชนความเปๅนลูกครึ่ง ลูกเสี้ยวของนางเอก และหากมองภาพรวมแลวจะพบวา
ความสวยของนางเอกจะมีสวยจากภายในจิตใจและสวยภายนอกประกอบกัน  

2) พระเอก (Hero) ตัวละครพระเอกในนวนิยายวัยรุนทุกเรื่องจะพบวาเปๅนตัวละครที่มีบุคลิกคลายๆ กัน คือ มี
ความสมบูรณแแบบในเรื่องรูปรางหนาตา ฐานะทางการเงิน ความสามารถพิเศษ เชน ตัวละครเซยแไฮ ในเรื่อง  Hi 
Sweetheart จีบซ้อม ๆ ให้พร้อมรักเธอ ที่บรรยายวา  

“เขาเป๐นผู้ชายร่างสูงโปรง  ผิวขาวจัดจนออกจะซีดไปนิด  ใบหน้าเกลี้ยงเกลาหมดจด ส่วนต่างๆ 
บนใบหน้าประกอบกันได้อย่างลงตัวราวกับภาพวาด  เรียกได้ว่าหล่อมากชนิดที่หาตัวจั บยาก
เชียวล่ะ  หรือจะบอกว่าสวยก็คงไม่ผิด  ดูหน้าเขาสิ ถ้าจับใส่วิกผมยาวต้องสวยกว่าผู้หญิงแน่
เลย” (12 ) 

นอกจากน้ี ความสมบูรณแแบบในพระเอกยังมีเรื่อง ฐานะ ทรัพยแสินเงินทอง ความรู ซึ่งเปๅนองคแประกอบภายนอก
ของตัวละคร สวนองคแประกอบภายในที่ปรากฏคือ ลักษณะนิสัยที่หยิ่งยะโส เจาอารมณแ ไมคอยพูด ไมแสดงออก บางตัว
ละครจะมีลักษณะลึกลับเขาใจยาก ท้ังนี้ความสมบูรณแแบบเรื่องรูปรางหนาตาพบวาตัวละครพระเอกมีความหลอท่ีสามารถ 
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จัดกลุมได 3 กลุม คือ หลอแบบเกาหลี, หลอแบบลูกครึ่ง และหลอแบบตะวันตก  

3) ผู้ร้าย-นางร้ายหรือผู้สร้างอุปสรรค (Villains) สังเกตวาตัวละครประเภทนี้จะมีความหลากหลายแลวแตแนว
เรื่อง แตทวาลักษณะรวมของตัวละครเหลานี้เกือบทุกเรื่องจะเปๅนผูหญิง คือ สวย มีความอิจฉาริษยา ยึดติดในทรัพยแสินเงิน
ทอง หรือ สามารถทําอะไรก็ไดใหไดครอบครองพระเอก เชน ในเรื่อง Share Girl เกมร้ายแบ่งกันรัก ที่พูดถึงแยมเด็กหญิงที่
หลงรักสโนวแผูยอมทําทุกอยางเพื่อที่จะไดสโนวแมาครอบครอง โดยตัวละครเหลานี้จะมีความใกลชิดกับตัวละครพระเอกหรือ
นางเอกมาก 

อีกประการคือ ตัวละครกลุมนี้จะมีลักษณะภายนอกที่เหนือกวานางเอกเสมอ เชน ตัวละครมะนาว ในเรื่อง [ 7's ] 
the Kiss Show  สุดหล่อจ๋า อยากสวย ช่วยฉันที  ที่บรรยายลักษณะของตัวละครวา สาวน้อยผิวขาวเนียน สวย ชอบ
เอาชนะคาราเมล ชอบท าให้คาราเมลอิจฉา เปๅนความตางเรื่องสีผิวท่ีตรงขามกับนางเอกท่ีช่ือคาราเมล  

2.2  วิธีการสร้างตัวละคร (characterization) เปๅนประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในการประกอบสรางความหมาย
ของวัยรุน กาญจนา แกวเทพ (2553: 274) กลาววา ประเภทของตัวละครเปๅน “ผลผลิต”(product) ที่ออกมา หากทวาใน
การวิเคราะหแกระบวนการประกอบสรางความหมายนั้นจะสนใจมิติของ “กระบวนการผลิต” (production) ในกรณีของตัว
ละครก็คือ “วิธีการ/กระบวนการสรางตัวละคร” เพื่อนําไปสูความหมายที่ตองการ การประกอบสรางความหมายผานการเลา
เรื่องใหแกตัวละครนั้น J.Boggs (2003 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2553: 274-276) ไดนําเสนอวิธีการสรางตัวละครไว
หลายวิธี ในการศึกษานี้พบวามีการเลือกวิธีการสรางตัวละครที่นาสนใจ 4 วิธี ดังนี ้

 1) การสร้างตัวละครโดยปรากฏตัวให้เห็นลักษณะภายนอก (Characterization by Appearance) พบวา 
ในนวนิยายวัยรุนจะเนนการสรางตัวละครใหเห็นลักษณะภายนอกกอนเสมอ โดยเฉพาะการบรรยายถึงรูปรางหนาตา เพศ 
วัย สีผม ผิวพรรณ ลักษณะรูปราง การแตงกาย บุคลิกภาพ และการพูดจา  

      ในตัวละครทุกตัวการสรางตัวละครโดยนําเสนอลักษณะภายนอกจะเนนที่พระเอกับนางเอกและตัวผูรายหรือ
ตัวอุปสรรคมาก ซึ่งพบวา ในการประกอบสรางความเปๅนวัยรุน สิ่งที่พบทุกเรื่องคือ ตัวละครหลักทุกตัวจะมีความสมบูรณแใน
เรื่องรูปรางหนาตา ท้ังนางเอก พระเอก และตัวอุปสรรค  

 2) การสร้างตัวละครผ่านผู้เล่าเร่ือง (Characterization through Narrator) วิธีสรางตัวละครผานผูเลาเรื่อง
นี้พบวา ในนวนิยายวัยรุนทั้งหมดถาเปๅนตัวละครเอกที่ดําเนินเรื่องจะเปๅนผูพรรณนาคุณลักษณะของตัวละครอื่นใหทราบ 
รวมทั้งบรรยายตัวเองดวย เชน ผู้ชายสูงโปร่งผิวขาวใสกับผมทรงรากไทรหยักศกอ่อนๆ ดวงตาเรียว จมูกโด่ง  และริมฝีปาก
บางสีชมพูธรรมชาติก าลังยืนจ้องตากับฉันด้วยสีหน้าที่คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นัก (18) โดยสวนใหญแลวผูเลาจะเปๅนบุรุษที่ 1  
ใชสรรพนามวา ฉัน เวนแตตัวประกอบท่ีไมสําคัญกับเรื่องก็จะใชการสรางตัวละครแบบผูรอบรูแทน 

 3) การสร้างตัวละครผ่านบทพูด/บทสนทนา (Characterization through Dialogue) เปๅนการเปิดเผยตัวตน
ของตัวละครผานบทพูดหรือสนทนา ซึ่งมีทั้งการสนทนาและการพูดกับตัวเอง เชนในเรื่อง So So ก็ง้ันๆ แต่ฉันรักเธอ ที่
แพนดาพูดกับตัวเอง “ขณะที่กลิ่นอับช้ืนคละคลุ้งกับกลิ่นหอมอ่อนๆ จากเสื้อยึดบนหัวก็ค่อยๆ ระเหยเข้าสู่รูจมูก  ชวนให้
รู้สึกหน้าร้อนผ่าวคล้ายว่าเลือดก าเดาจะกระฉูด >.,< (17) แสดงใหเห็นตัวตนของแพนดาที่มีความรูสึกชอบผูชายคนนี้มาก 
เพราะถึงขนาดเลือดกําเดาจะไหล เพราะคํานี้หมายถึงความช่ืนชอบอยางมาก 

 4) การสร้างตัวละครผ่านการเลือกชื่อ (Characterization through Choice of Name) การตั้งช่ือตัวละคร
พบวาช่ือของตัวละครเอกประกอบสรางความเปๅนวัยรุนที่ชัดเจนมาก โดยจะมีความเปๅนสากลมากกวาความเปๅนไทย และช่ือ
ก็สะทอนคานิยมบางประการของวัยรุน โดยหากพิจารณาตัวละครนางเอกกับพระเอกแลวจะเห็นไดชัดเจน ดังนี้ 
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 ตัวละครนางเอก มักมีช่ือที่เปๅนภาษาตะวันตก ที่ฟใงดูแลวทันสมัย หรือบางช่ือก็เปๅนไทยที่ฟใงดูนารัก สะทอนนิสัย
ของตัวละคร เชน คนดี คนเล็ก ภาษาอังกฤษ เชน มินนิท, เรยแ, เจนีน, อองฟอง, สเปนเซอรแ, ไมรา, เมโลดี้    เปๅนตน  

 ตัวละครพระเอกจะมีช่ือท่ีไมใชภาษาไทย เชน สโนวแ, เคลลี่, อนาคิน, แซทเทิล, เรนเดล, เฟิรแสคลาส, จีเนียส, เซี่ยง
ไฮ เปๅนตน 

 ช่ือตัวละครหลักท่ีใชภาษาตางประเทศเปๅนหลักทําใหเห็นวาความเปๅนพระเอกหรือนางเอกจะตองมีความเปๅนสากล 
การตั้งช่ือดวยภาษาตางประเทศสะทอนความเปๅนสากล ความทันสมัย กาวทันยุค และช่ือแตละช่ือมีที่มาจากหลายที่ทั้งจาก
ภาพยนตรแ  คําพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ใกลเคียงกับบุคลิกของตัวละคร เชน จีเนียส ตัวละครที่เปๅนอัจฉริยะ มินนิท (นาที/
เวลา)  ตัวละครที่มีนิสัยไมตรงเวลา  ซึ่งจะเห็นวา ช่ือตัวละครฝุายชายความหมายจะเปๅนบวกเสมอและใชเฉพาะ
ภาษาตางประเทศ แตตัวละครฝุายหญิงจะมีทั้งบวกและลบ มีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุุน มีความหลากหลาย
มากกวา  

 3. ฉาก (setting) ตัวละครในนวนิยายยอมปรากฏตัวในฉากเสมอ ฉากเปๅนองคแประกอบสําคัญในการเลาเรื่อง 
เพราะสามารถอธิบายความหมายของการเลาเรื่องไดเปๅนอยางดี ท้ังนี้เพราะการประกอบสรางฉากยอมอยูบนฐานของการให
ความหมายสิ่งที่อยูรอบขางดวย เพราะในฉากจะปรากฏรายละเอียดของสถานที่ ชีวิต วัฒนธรรม เวลา อยูดวย ในการ
วิเคราะหแฉากในการศึกษาครั้งนี้ ผูเขียนจะใชวิธีการแบงของ เคลลี กริฟฟิธ (Griffith,1994: 12-15 อางถึงใน อิราวดี   ไตร
ลังคะ, 2546: 60-61) ที่แบงฉากออกเปๅน 3 ประเภท คือ  

   3.1) ฉากที่มีลักษณะทางกายภาพ เปๅนธรรมชาติ สถานท่ี การตกแตง บรรยากาศที่เกิดจากประสาทสมัผัส เชน 
กลิ่น เสียง ภาพ จากการวิเคราะหแพบวา ฉากในนวนิยายวัยรุนท่ีพบบอยที่สุดคือ ในสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งโรงเรียนระดับมัธยม
และมหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกเรื่องก็จะเปๅนโรงเรียนนานาชาติ ไมใชโรงเรียนทั่วๆ ไป สวน 
มหาวิทยาลัยก็จะมีชื่อเปๅนภาษาอังกฤษ เชน อีรอสยู สตารี่ แสดงถึงความเปๅนมหาวิทยาลัยสําหรับคนช้ันสูง คนมีฐานะ และ
มีรสนิยมเรื่องความรูแบบตะวันตก 

 3.2) ฉากที่เป็นเวลา แบงออกเปๅน 2 แบบ คือ ชวงเวลา เชน ฤดูกาล ชวงเวลาในวัน ชวงเวลาในประวัติศาสตรแ 
และระยะเวลา เชน เรื่องเกิดขึ้นในเวลาหนึ่งช่ัวโมง หนึ่งวัน หนึ่งปี สามสิบปี ฯลฯ ฉากที่เปๅนเวลาจะพบชวงเวลามาก เชน 
ฤดูฝน พายุเขา สวนฉากท่ีเปๅนระยะเวลาจะปรากฏเพื่อเนนการพัฒนาเรื่อง เชน การนับระยะเวลาในการพบกัน การสืบสวน
คดี เปๅนตน ฉากท่ีเปๅนเวลานี้จะพบในตอนดําเนินเรื่องโดยเฉพาะขั้นตอนของการพิสูจนแความรักที่ตัวละครพระเอกนางเอกมัก
ใชเวลาเพื่อทําความรูจักกัน เรียนรูกัน และในนวนิยายแนวสืบสวน เวลาคือสื่งท่ีทําใหเกิดการคลี่คลายเรื่องราว การบีบคั้นให
ตัวละครกระทําพฆติกรรมบางประการ จนนํามาสูจัดหักเหของเรื่องหรือแกนเรื่องในที่สุด 

 3.3) ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เชน ความสัมพันธแในครอบครัว คานิยม ระบบการเมือง ชนช้ัน 
เพศ เช้ือชาติ ฯลฯ ฉากประเภทนี้ที่พบบอยคือ เรื่องเช้ือชาติ พระเอกจํานวนมากจะเปๅนลูกครึ่งหรือชาวตางประเทศ เชน 
เปๅนลูกครึ่งญี่ปุุน-เกาหลี, ไทย-อเมริกัน, มาเก฿า-ไทย, ญี่ปุุน-ไทย เปๅนตน   

 4. แก่นเร่ือง (theme) คํานี้มีผูนิยามไวหลายทาน เชน J.Boggs (2003, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2553: 278-
279) นิยามวา แกนเรื่องหมายถึงจุดรวมที่เปๅนศูนยแกลางของเรื่อง หรือปมประเด็นสําคัญๆ ของเรื่อง บทบาทของแกนเรื่อง
จะทําหนาท่ีกํากับวาตัวละครจะแสดงอยางไร ภาพยนตรแควรจะดูเปๅนแบบไหน ควรตัดตออยางไร จะใสเพลงแบบไหนเขามา
ชวงไหน สวน Hurtik & Yaber (1971, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2553: 278) ใหความหมายไววา “แนวคิดหลักในการ
ดําเนินเรื่อง เปๅนความคิดรวบยอดที่เจาของเรื่องตองการนําเสนอ”  
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ในการวิเคราะหแแกนเรื่องครั้งนี้จะใชวิธีการของ K.Griffith (1994, อางถึงใน อิราวดี, 2546: 66-68) ที่กลาววา 
สามารถวิเคราะหแแกนเรื่องไดจากกลอุปกรณแ (devices) 3 อยางของการเลาเรื่อง คือ คูตรงกันขาม (binary opposition) 
สัญลักษณแ (symbol) และ พัฒนาการของเรื่องและตัวละคร (story and character development) 

4.1  คู่ตรงกันข้าม (binary opposition) กระบวนการสรางความหมายตามหลักสัญวิทยานั้นหากมีการนําคูตรง
ขามมานําเสนอจะทําใหเกิดความหมายที่ชัดเจนขึ้น ในนวนิยายที่นํามาศึกษาพบการสรางความหมายแบบคูตรงขามที่ชัดเจน
มาก โดยเฉพาะเรื่องลักษณะของตัวละครนางเอก เชน นางเอกที่มีความไมสมบูรณแแบบจะมีขอบกพรองเรื่องการแตงตัว 
ความสวย รสนิยม ฐานะ และความรูทางวิชาการ สวนตัวละครฝุายรายหรือตัวละครอุปสรรคจะมีลักษณะที่ตรงกันขาม คือ 
สวย แตงตัวเซ็กซี่ มีรสนิยมดีทั้งขาวของเครื่องใช ฐานะทางบานดี และเรียนเกง เปๅนตน สวนพฤติกรรมของตัวละครจะพบคู
ตรงขามของพฤติกรรมระหวางพระเอกกับนางเอก เชน พระเอกรักความสะอาด แตนางเอกตรงกันขามคือไมรักความสะอาด 
แตงตัวไมเรียบรอย  พระเอกไมชอบพูดแตนางเอกพูดมาก พระเอกเปๅนคนประหยัดแตนางเอกเปๅนคนใชจายฟุุมเฟือย 
พระเอกตั้งใจเรียนขยันแตนางเอกเรียนไมเกงและขี้เกียจ  พระเอกแตงตัวเชย แตนางเอกมีรสนิยมทันสมัยในการแตงตัว การ
สรางความขัดแยงดานพฤติกรรมนําไปสูแกนเรื่องของนวนิยาย เพราะความขัดแยงแบบคูตรงขามทําใหตัวละครพัฒนา
พฤติกรรมของตนเอง  

4.2  สัญลักษณ์ (symbol) คือสิ่งท่ีใชแทนความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปๅนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได 
หรืออาจหมายถึงสิ่งที่มีความหมายมากกวาตัวของสิ่งนั้นเอง เชน สีดํา ที่ไมไดหมายถึง สีเทาน้ัน หากไปปรากฏอยูในเรื่องเลา
หรือบรรยากาศ เชน งานศพ  สีดําจะกลายเปๅนเปๅนสัญลักษณแของความตายหรือการไวทุกขแทันท ี

 ในนวนิยายวัยรุนพบสัญลักษณแที่ปรากฏคือ สัญลักษณแที่แสดงถึง ความทันสมัย เชน การใชโทรศัพทแมือถือ     
ตัวละครที่มีฐานะดีทุกตัวจะใชไอโฟน ตัวละครเอกท่ีมีฐานะยากจนจะนําเสนอวาตนใชมือถือไมมียี่หอ ตัวละครพระเอกทุกตัว
จะขับรถราคาแพง เชน รถสปอรแต หรือมีคนขับรถสวนตัว สถานที่ก็ถือเปๅนสัญลักษณแอยางหนึ่ง เชน โรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยที่แสดงถึงความมีฐานะ เพราะสถานศึกษาในนวนิยายวันรุนจะเปๅนโรงเรียนนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยแนวกึ่ง
นานาชาติเสมอ นอกจากนี้รองเทาสนสูงยังแสดงถึงความทันสมัย ผิวขาวคือความสวย ผิวคล้ําคือความไมสวย หนาอกใหญ
คือความสวยไมมีหนาอก หนาอกเล็กคือความไมสวย  

4.3  พัฒนาการของเร่ืองและตัวละคร (story and character development) สามารถทําใหเห็นแกนเรื่อง
ได ดังพัฒนาการในตอนจบของเรื่องที่ผูแตงตองการนําเสนอขอสรุปแบบใดแบบหน่ึงแกผูอาน เชน ในนวนิยายเรื่อง ความสุข
ของกะทิ ที่ทายที่สุดแลวกะทิก็อยูกับตายายที่บานสวนอยางมีความสุข บอกถึงการเลือกดําเนินชีวิตวาความสุขไมจําเปๅนตอง
แสวงหา หากแตอยูในบานน่ันเอง ไมมีความสุขท่ีสมบูรณแแบบ แตเรามองหาความสุขไดรอบตัว  

 นวนิยายทุกเรื่องจะมีพัฒนาการของตัวละครที่เดนชัด และนําไปสูการสรุปแกนเรื่องเสมอ โดยเฉพาะนว
นิยายที่มีแนวเรื่องแบบรักโรแมนติกที่ตอนตนตัวละครจะตองพบอุปสรรค เชน พระเอกมีคนรักหรือคนที่แอบชอบอยูแลว 
หรือพบคดีสําคัญจนตองสืบจนไปพบพระเอก ถูกบังคับใหตองไปพบพระเอก เมื่อพบกับอุปสรรคตัวละครเอกก็จะตอสูหรือ
หาทางแกปมปใญหานั้น จนพบจุดหักเหของเรื่อง เชน ถูกกีดกันความรัก ตองพิสูจนแความรัก แตทายที่สุดแลวก็พบกับ
ความสุขในความรัก ไดอยูดวยกันหรือไดมาเรียนที่เดียวกัน เปๅนแฟนกัน ซึ่งสามารถสรุปแกนเรื่องไดวา “ความรักเกิดจาก
ความใกลชิดและความสวยความเกงเฉพาะตัว”  

5. โครงเร่ือง (plot) เปๅนการรอยเรื่องราวเหตุการณแที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตาง ๆ อี เอ็ม ฟอสเตอรแ (อางถึงใน    อิราว
ดี ไตรลังคะ, 2546) กลาววา เปๅนการเลาเรื่องที่แสดงความเปๅนเหตุเปๅนผลของเหตุการณแ...ความเปๅนเหตุเปๅนผลเปๅนสิ่งที่
สําคัญที่สุดที่ทําใหบันเทิงคดีมีเอกภาพ เรื่องที่มีโครงเรื่องดี คือเรื่องที่เหตุการณแแตละเหตุการณแเกี่ยวรอยกันอยางเปๅนเหตุ
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เปๅนผล V. Propp (1968) นักรูปแบบนิยมชาวรัสเซียไดศึกษาโครงสรางนิทานรัสเซีย พบวา ในนิทานรัสเซียมี      โครงเรื่อง
ที่มีองคแประกอบที่เขาเรียกวา function หรือ เหตุการณแ อยู 31 เหตุการณแ ที่ไมสลับตําแหนงกันเลย หรืออาจเรียกวา 
ไวยากรณแของนิทานรัสเซีย ในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะหแเหตุการณแของนวนิยายวัยรุนวามี “เหตุการณแ” ที่ประกอบอยูใน
โครงสรางนวนิยายวัยรุนอยางไรบาง จากการวิเคราะหแตามแนวคิดไวยากรณแของนิทานของ V. Propp พบวา เหตุการณแ 
ในนวนิยายของวัยรุนมี 10 เหตุการณแดังนี้  

A ตัวเอกพบอุปสรรค B ตัวเอกพบกัน C ตัวเอกรับภารกิจ D ตัวเอกพบตัวร้าย E ตัวเอกแก้ไขอุปสรรค   F ตัวเอก
พบผู้ช่วยเหลือ G ตัวเอกแก้ไขอุปสรรคส าเร็จ H ตัวเอกถูกกีดกัน/ขัดขวางความรัก I ตัวเอกหลบหนีหรือปฏิเสธ J ตัวเอก
สมหวังในความรัก 

 ซึ่งการเรียงตัวของไวยากรณแดังกลาวพบวามีสูตรการเรียง 3 สูตร ดังนี้ 

A B C D E F G H I J  

B A C D E F G H I J 

C B A D E F G H I J 

ทั้ง 3 สูตรดังกลาวอาจละบางเหตุการณแ แตก็ดําเนินไปบนโครงสรางนี้ จะเห็นไดวา ในนวนิยายวัยรุน แมจะเนน
เรื่องความรัก แตก็ยังมีโครงเรื่องที่หลากหลาย ดําเนินไปบนโครงสรางเรื่องเลาที่นําไปสูจุดจบแบบสุขนาฏกรรม  

ภาพตัวแทนวัยรุ่น 

จากการวิเคราะหแโดยใชศาสตรแแหงการเลาเรื่องวิเคราะหแนวนิยายทั้ง 10 เรื่องแลว สามารถนํามาวิเคราะหแการ
ประกอบสรางภาพแทนความเปๅนวัยรุนที่ปรากฏในนวนิยายวัยรุนไดดังนี้  

1. ภาพตัวแทนวัยรุ่นชาย  

 1.1 ภาพตัวแทนวัยรุ่นชายผู้สมบูรณ์แบบ จากการวิเคราะหแการประกอบสรางตัวละครพระเอกจะพบวาพระเอก
ทุกเรื่องจะมีความสมบูรณแแบบในเรื่องรูปรางหนาตา โดยมีลักษณะที่แตกตางกันไมมาก สามารถแยกยอยไดเปๅน 3 ลักษณะ 
คือ หลอแบบเกาหลี, หลอแบบลูกครึ่ง และหลอแบบฝรั่ง โดยสะทอนผานการสรางตัวละครพระเอกทุกเรื่อง แมกระทั่งตัว
รายชายก็จะมีลักษณะเดียวกันคือหนาตาดี จากการวิเคราะหแตัวละครพระเอกพบวาผูชายจะไมมีขอบกพรองในเรื่องหนาตา
เลย ในการวิเคราะหแวิธีการสรางตัวละครพบวามีการเนนเรื่องรูปลักษณแภายนอกของตัวละครอยางโดดเดน สะทอนใหเห็น
ภาพตัวแทนบางประการของวัยรุนที่ถูกนําเสนอในนวนิยาย โดยเฉพาะคานิยมในเรื่องรูปรางหนาตาที่ตองมีความหลอ แต
นิยามของความหลอก็เลื่อนไหลได ผานการใหความหมายในเรื่อง ทําใหภาพของโลกยุควัฒนธรรมไรพรมแดนเดนชัดมาก 
เพราะความหลอของผูชายไมไดมีเพียงรูปแบบเดียวแตแปรผกผันไปตามบริบทของเรื่องเลา 

 ภาพตัวแทนความเปๅนผูชายสมบูรณแแบบอีกประการคือเรื่องของฐานะ ที่พระเอกหรือตัวละครชายอื่น  ๆ 
จะตองมีฐานะร่ํารวยขั้นมหาเศรษฐี มีรถหรูใช แตงตัวดี มีผูหญิงหลงรักมากมาย ตัวละครจํานวนมากจะเปๅนหนุมฮอต(ผูที่
ไดรับความสนใจสูง) หรือผูที่ไดรับการโหวตใหเปๅนดาวของคณะหรือมหาวิทยาลัย การผสมผสานความสมบูรณแแบบทั้งสอง
สวนเขาดวยกันไดนําเสนออุดมการณแเรื่องความรักของวัยรุนหญิงวา ชายที่พึงปรารถนาตองหลอและรวย  พรอมดวยทรัพยแ
สมบัติและรูปสมบัติ ประเด็นดังกลาวสงผลใหหลายเรื่องนางเอกถูกกีดกันจากครอบครัวพระเอกเพราะเรื่องฐานะทาง
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ครอบครัว ในตอนพัฒนาการของเรื่องและโครงเรื่องทั้ง 10 เหตุการณแทําใหเห็นโครงเรื่องที่พัฒนาไปสูความขัดแยงเรื่องฐานะ 
การกีดกัน  แตทายที่สุดก็จะพบกับความสุขจบแบบสุขนาฏกรรม เพราะความดีหรือความสามารถเฉพาะตัวของนางเอก 

 1.2 ภาพตัวแทนวัยรุ่นชายผู้มีความเป็นสากล การนําเสนอภาพแทนวัยรุนชายผูมีความเปๅนสากล ถูกนําเสนอ
โดยการสรางตัวละครผานช่ือช่ือ ช่ือตัวละครเอกฝุายชาย มีความเปๅนสากล ฟใงดูทันสมัย ไมมีช่ือพระเอกที่เปๅนไทยเลย การ
นําเสนอช่ือตัวละครดังกลาวคือภาพของผูชายที่ทันสมัยแบบตะวันตก ไมมีความเปๅนไทยหลงเหลืออยูเลยในช่ือนั้น และ
ความหมายของช่ือพระเอกจะเปๅนไปในทางบวกเสมอ คือ มีความหมายที่ดีหรือนํามาจากตัวละครเอกในภาพยนตรแเรื่องดัง 
เชน อนาคิน เรนเดล จีเนียส เปๅนตน และในการสรางตัวละครผานการเลาเรื่องและการสรางตัวละครโดยปรากฏตัวใหเห็น
ลักษณะภายนอก พบวาตัวละครพระเอกถูกนําเสนอดวยภาพที่เปๅนตะวันตกมาก เชน ตาสีฟูา ผมสีทอง ผมสีเงิน จมูกโดง 
เปๅนตน  และหากมองผานสัญลักษณแพบวา ขาวของเครื่องใชที่ทันสมัยทั้งไอโฟน รถหรู บานทรงยุโรป โรงเรียนนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเปๅนภาษาอังกฤษ อยางอีรอสยู หรือ สตารี่ ก็คือสัญลักษณแแทนความทันสมัยนั่นเอง  

 1.3 ภาพตัวแทนวัยรุ่นชายผู้พร้อมด้วยสติปัญญาความสามารถ พระเอกทุกเรื่องจะเปๅนผูมีความสามารถพิเศษ
ไมเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง เชน เรียนเกงระดับอัจฉริยะ เปๅนเจาพอมาเฟียผูมีอํานาจที่สุด มีความสามารถในการแกปใญหา เปๅนสุด
ยอดนักสืบ ความสามารถตางๆ เหลานี้คือสิ่งที่ชวยทําใหตัวละครพระเอกมีความสมบูรณแแบบมากข้ึน ดังในการวิเคราะหแการ
สรางตัวละครโดยปรากฏตัวใหเห็นลักษณะภายนอก ที่บรรยายตัวละครเรื่องความเกงทางวิชาการ ดังตัวละครจีเนียสที่
บรรยายถึงความสามารถท่ีวิชาการอันดับหนึ่งของโรงเรียน  

 1.4 ภาพตัวแทนวัยรุ่นชายมีแรงดึงดูดทางเพศ   ในนวนิยายวัยรุนเกือบทุกเรื่องจะพบวา ตัวละครพระเอกหรือ
ตัวรอง ตัวราย มีลักษณะคลายๆ กันคือ ไมชอบแสดงออกทางดานการพูด ไมคอยพูดมาก เก็บความรูสึก ชอบใชการกระทํา
มากกวาคําพูด หรือถาพูดก็จะพูดหวนๆ ไมไพเราะ  เชน เมื่อชอบนางเอกก็จะไมพูด แตจะแสดงออกผานการกระทําที่แสดง
ใหเห็นวาตัวเองรูสึกไมพอใจท่ีนางเอกรูสึกดีกับคนอื่น เปๅนตน การเปๅนคนไมพูดของพระเอกหรือพูดแบบไมถนอมน้ําใจเปๅน
การนําเสนอรสนิยมของผูหญิงวาชอบผูชายแบบลูกผูชาย ไมชอบผูชายที่แสดงออกมากแบบผูหญิง ชอบคนเก็บความรูสึก
มากกวาคนที่โผงผาง  

  นอกจากน้ี นางเอกมักจะพูดถึงความรูสึกตอพระเอกเมื่อเห็นรูปราง ไดกลิ่นตัว เชนรูสึกหวิวๆ น้ําลายไหล 
เปๅนตน แสดงใหเห็นถึงแรงดึงดูดทางเพศของพระเอกที่มีตอผูหญิงคือรูปรางหนาตา ผนวกกับองคแประกอบอ่ืนๆ  

         จากภาพตัวแทนวัยรุนชายพอสรุปไดวา การประกอบสรางความหมายของวัยรุนชายในนวนิยายวัยรุน 
ผูชายคือ ความสมบูรณแแบบ ซึ่งนิยามของคําวาสมบูรณแแบบ คือ มีทั้งรูปรางหนาตาที่ดีมาก เปๅนที่หลงใหลของคนทั่วไปจน
คนท่ีเปๅนคนรักถูกอิจฉา มีฐานะร่ํารวยขั้นมหาเศรษฐี มีนิสัยที่ผูหญิงชอบคือไมพูดมาก เจาอารมณแนิดๆ เอาแตใจ แตไมเจาชู 
ภาพตัวแทนดังกลาวไดสรางความหมายของผูชายในนวนิยายอยางชัดเจนวา เรื่องคุณสมบัติเหลานี้คือสวนสําคัญในการที่
ผูหญิงจะใชเปๅนหลักในการเลือกคูครอง   

2. ภาพตัวแทนวัยรุ่นหญิง 

    2.1 ภาพตัวแทนวัยรุ่นหญิงที่ความเก่งมาก่อนความสวย นางเอกในนวนิยายวัยรุนจะเปๅนผูที่มีความสามารถ
พิเศษอยางใดอยางหน่ึงหรือเรียนเกงที่สุดเสมอ และพวกเธอจะใชความสามารถเหลานั้นในการแกปมปใญหาตางๆ ในชีวิต สิ่ง
เหลานี้ใหความหมายแกวัยรุนหญิงวาพวกเขามีคุณคาในตัวเอง สิ่งที่ผูชายมาหลงรักก็เพราะความสามารถ แมวาตัวละคร
อุปสรรคจะเปๅนผูหญิงที่รวยกวาสวยกวา แตก็แพในความสามารถพิเศษที่มีในตัวละครนางเอกเสมอ จากนวนิยายที่นํามา
ศึกษาพบวาแมตัวละครหญิงจะแบงออกไดเปๅน 2 แบบคือนางเอกสวยสมบูรณแแบบกับนางเอกที่ไมสมบูรณแแบบ แตทวา
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ทั้งหมดก็เปๅนคนสวยอยูดี บางตัวละครอาจจะเซอซาแตงตัวไมเปๅน แตที่สุดแลวเมื่อถูกจับมาแตงตัวตามสมัยนิยมก็จะ
กลายเปๅนคนสวยมากจนพระเอกตองหลงรัก หรือในการวิเคราะหแการตั้งช่ือตัวละครพบวา ช่ือของนางเอกมีความตางกับการ
ตั้งช่ือของพระเอก ในขณะที่ช่ือพระเอกเนนความเปๅนตะวันตกหรือสากล แตชื่อนางเอกกลับมีความหลากหลายทั้งการตั้งช่ือ
และการนิยามความหมาย เชน มีช่ือภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเชิงลบ หรือช่ือเปๅนสัตวแนารักอยางแพนดา หรือช่ือ
เปๅนภาษาไทยอยางคนเล็ก คนดี เปๅนตน กระบวนการสรางความหมายผานช่ือตัวละครดังกลาวแฝงความหมายวา ผูหญิง
วัยรุนไมจําเปๅนตองมีความเปๅนสากลเสมอ ความเปๅนไทย  

 แตรูปรางหนาตาของนางเอกหรือแมแตตัวรายในนวนิยายวัยรุนมักจะสวยเสมอ หรืออาจจะมีขอบกพรอง
อยูบาง เชน ผิวคล้ํา ไมสวยแบบตะวันตก เชน ในการวิเคราะหแเรื่องคูตรงขามก็จะพบคูตรงขามของนางเอกกับนางรายที่ตัว
รายหรือตัวอุปสรรคมักจะสวยกวานางเอก และมีลักษณะพิเศษคือ แตงตัวยั่วยวนและใชรางกายในการแสวงหาความรัก แต
นางเอกมีลักษณะตรงขามคือยึดมั่นในความรักแบบไมรีบรอน การสรางตัวละครคูตรงขามนี้เปๅนการสรางความหมายเกี่ยวกับ
ความงามของผูหญิงวา ความสวยไมใชแคหนาตาแตตองมีความเกงดวยจึงจะชนะใจผูชายได 

 สิ่งที่เปๅนเอกลักษณแของนางเอกคือความเกง ความสามารถเฉพาะตัว เชน เรื่องการตอสู การสืบสวน การ
แตงตัว ความเกงเหลานี้นํามาซึ่งการชวยแกไขปใญหาอุปสรรคตางๆ เมื่อวิเคราะหแแกนเรื่องผานพัฒนาการของเรื่องและตัว
ละครพบวา ตัวละครนางเอกทุกตัวพัฒนาการไปสูจุดจบของเรื่องดวยการแกไขอุปสรรค สอดคลองกับการวิเคราะหแโครงเรื่อง
ที่ลําดับเหตุการณแในเรื่องบอกถึงโครงสรางของการเลาเรื่องที่มีไวยากรณแนวนิยายวัยรุนที่บอกถึงความสามารถในการ
แกปใญหานําไปสูจุดจบที่มีความสุข เปๅนการนําเสนอวาความสวยแบบไทยก็สามารถเอาชนะใจความเปๅนตะวันตกได และที่
สําคัญผูหญิงไมจําเปๅนตองสมบูรณแแบบแตขอใหมีความรูความสามารถเฉพาะตัว 

 การนําเสนอภาพนางเอกนี้ วิเคราะหแไดวาภาพวัยรุนหญิงคือ ผูที่ไมสมบูรณแพรอมเรื่องฐานะหรือรูปราง
หนาตา แตที่สุดแลวความดี ความเกง การใหความชวยเหลือตอพระเอกก็เปๅนเครื่องมือสําคัญในการกอใหเกิดความรัก 

 2.2 ภาพตัวแทนวัยรุ่นหญิงที่ชอบผู้ชายหล่อและรวย การที่ตัวละครหลักสวนใหญคือผูหญิงโดยอาจอางไดวา
เพราะผูอานและผูเขียนสวนใหญเปๅนผูหญิง แนนอนวาในนวนิยายแนวรักโรแมนติกยอมมีแกนเรื่องในแนวความรัก ตัวละคร
นางเอกทุกตัวแมจะเดินเรื่องไปบนเสนทางแหงความรัก เมื่อวิเคราะหแผานการสนทนาในการสรางตัวละครจะพบเสมอวา ตัว
ละครนางเอกจะแอบรักหรือประทับใจในผูชายที่รูปรางหนาตาดี มีชื่อเสียงในสถาบัน หรือผูชายท่ีมีความเปๅนตัวของตัวเองสูง 
แตขาดไมไดเลยก็คือความหลอและรวยแบบตะวันตก การนําเสนอภาพแทนนี้คือการใหความหมายวา ผูหญิงชอบผูชายที่
หนาตาและฐานะ แตก็ตองบวกกับความทันสมัยดวย ในบางเรื่องผูหญิงจะจน เชน เปๅนคนรับใช แตก็สามารถยกฐานะตัวเอง
ไดดวยความรัก ความหมายของความรักจึงแปลไดหลายแบบ เชน รักทําใหชีวิตดีขึ้น รักทําใหคลี่คลายปใญหาทุกประการ เชน
เมื่อนางเอกถูกปองรายการเขามาและรักกันของพระเอกทําใหอุปสรรคตางๆ คลี่คลาย ความชวยเหลือก็จะเขามามากมาย
จากการเกิดความรัก  

 2.3 ภาพตัวแทนวัยรุ่นหญิงผู้มีรสนิยมทันสมัย นวนิยายทุกเรื่องนําเสนอความทันสมัยผานรสนิยมของตัวละคร
เอกอยางมาก ทั้งการแตงตัว การใชโทรศัพทแมือถือทีต่องเปๅนไอโฟน ขับรถหรู ท่ีสะทอนรสนิยมชั้นสูง  หรือการใชมุมมองของ
ตัวละครหญิงที่มองตัวละครชายก็จะมองในมุมของรสนิยมความทันสมัยภายนอกกอนเสมอ แมแตรูปรางหนาตาก็ตอง
ทันสมัยแบบเกาหลีนิยม หรือแบบลูกครึ่ง จึงจะนับวาเปๅนผูชายหลอ อีกทั้งรูปรางก็ตองดี สูง ผิวขาว องคแประกอบของ
รสนิยมเหลานี้คือการนําเสนอภาพของผูชายในอุดมคติ ที่ผูหญิงปรารถนา ฉากหรือสถานที่ในเรื่องก็สะทอนรสนิยมทันสมัย
ของตัวละคร บางฉากเปๅนตางประเทศ บางฉากเปๅนสถาบันการศึกษา เปๅนเกาะสวนตัว กาสิโนลึกลับ ฉากเหลานี้ดูคลายกับ
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ฉากในภาพยนตรแฮอลลีวูดหลายเรื่อง การนําฉากที่คุนเคยเหลานี้มาใชทําใหเห็นถึงความหมายของคําวาทันสมัยในสายตาผู
เสนอ 

 3. ภาพตัวแทนวัยรุ่นไทย  

     3.1 ชีวิตวัยรุ่นยุคใหม่ จากการวิเคราะหแผานศาสตรแแหงการเลาเรื่องพบวาในนวนิยายวัยรุนทั้งหมดนําเสนอ
ผานการตั้งช่ือเรื่อง แกนเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร และฉาก พบวา คานิยมเรื่องความสวยความหลอเปๅนสิ่งที่ปรากฏซ้ําในนว
นิยายทุกเรื่องและที่ปรากฏคูกันเสมอคือเรื่องความเกง ความสามารถ แตไมใชในเรื่องการเรียนเสมอไป การนําเสนอภาพ
ตัวแทนนี้ คือการนําเสนอภาพวัยรุนปใจจุบันที่พยายามใหความหมายของความเกงวาไมจําเปๅนตองเปๅนเรื่องการเรียนหรือ
วิชาการ แตความเกงอาจมีไดหลายรูปแบบ การดํารงชีวิตในสังคมปใจจุบันไมจําเปๅนตองมีความรูแขนงเดียว ความฉลาดความ
ทันสมัย กาวทันโลก และบุคลิกภาพท่ีดี คือปใจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตในยุคนี้   

 3.2 ความทันสมัยคือความเป็นตะวันตก ภาพที่ถูกผลิตซ้ําในนวนิยายวัยรุน คือ ความทันสมัยหรือความเปๅน
สากล ภาพของความเปๅนตะวันตกนิยมปรากฏในนวนิยายทุกเรื่องผานการตั้งช่ือเรื่องที่มีการใชภาษาอังกฤษนําเสมอ การตั้ง
ช่ือตัวละครทั้งฝุายชายและฝุายหญิงก็เปๅนภาษาอังกฤษเสียเปๅนสวนใหญ สัญลักษณแแหง ความทันสมัยก็ปรากฏผานการ
ดําเนินเรื่อง พัฒนาการของเรื่องและของตัวละคร ฉากแหงความทันสมัย คือภาพเสนอที่เดนชัด เพราะในนวนิยายวัยรุนไม
คอยปรากฏฉากตางจังหวัดในนิยามวา “บานนอก”เลย หากจะเปๅนตางจังหวัดก็เปๅนเมืองทองเที่ยวสําคัญ เชน เกาะ น้ําตก 
ทั้งการนําเสนอเรื่องราวผานฉากตางประเทศ ก็ปรากฏในหลายเรื่อง ซึ่งมีทั้งประเทศในอุดมคติและประเทศท่ีมีอยูจริง  

 ความเปๅนตะวันตกยังถูกนําเสนอผานการตั้งช่ือตัวละครที่เนนภาษาตะวันตก ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส โดย
อาจจะใชภาษาอังกฤษแบบเขาใจงายๆ หรือนํามาจากภาพยนตรแ ละคร  และนําเสนอผานขาวของเครื่องใชอยาง
โทรศัพทแมือถือ พาหนะ สถานศึกษา เปๅนตน 

 3.3 ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงเสมอ อุดมการณแชายเปๅนใหญยังถูกนําเสนอในนวนิยายวัยรุนแมกลุมผูอานจะเปๅน
ผูหญิงก็ตาม จากการวิเคราะหแโครงเรื่องพบวา ผูหญิงจะตองเอาชนะใจผูชาย ผูหญิงจะตองเปๅนผูที่ตองตอสูเพื่อใหไดรบัความ
รัก ผูหญิงจะตองถูกกีดกัน ผูหญิงจะตองใชความรูความสามารถในการไดรับความรัก หรือผูหญิงจะตองใชรูปรางหนาตาหรือ
แมแตการเสียความบริสุทธิ์ใหกับพระเอกเพื่อใหไดรับความรัก การประกอบสรางความหมายของความรักวัยรุนนี้ สะท อน
อุดมการณแที่แฝงมาในนวนิยายเรื่อง ปิตาธิปไตย เพราะในที่สุดแลวผูชายคือสิ่งท่ีผูหญิงจะตองแสวงหา และการเลือกผูชายที่
จะรักผูหญิงมักจะตองเปๅนฝุายเสียเปรียบเสมอ แตการดํารงความรักของชายหญิงในนวนิยายก็มีการเสนอภาพของผูหญิงยุค
ใหมท่ีแมจะตองการความรักอยู แตก็สามารถตัดสนิใจละทิ้งความรกัหรือหลบหนีไดหากอุปสรรคมากเกินไปหรอืถูกกีดกัน แต
ในการเลาเรื่องจากการวิเคราะหแโครงเรื่องก็พบวา การหลบหนีเปๅนเพียงกลยุทธแในการเรียกรองใหพระเอกตัดสินใจเทา
นั้นเอง   

 ในนวนิยายวัยรุนมีการประกอบสรางความหมายของคําวา วัยรุน ที่มีเรื่องของความสัมพันธแเชิงอํานาจ
ระหวางเพศชาย-หญิง โดยภาพตัวแทนของวัยรุนหญิงพบวา ถูกนําเสนอผานตัวละครที่แสดงความเปๅนผูที่ดอยกวาเพศชาย
ในเรื่องฐานะการเงิน ฐานะทางสังคม ความรูเชิงวิชาการ พละกําลัง และการตกเปๅนฝุายเสียเปรียบในเรื่องความสัมพันธแ แต
ภาพท่ีถูกนําเสนอขอเดนจากน้ําเสียงในการเลาเรื่องคือ ตัวละครวัยรุนหญิงจะตองมีความสามารถพิเศษ หรือมีบุคลิกพิเศษ 
มากกวาชาย เชน ความรูเรื่องการแตงตัว ไหวพริบในการแกปใญหาเฉพาะหนา สวนภาพตัวแทนวัยรุนชายจะถูกประกอบ
สรางใหเปๅนคนหนาตาหลอเหลา ฐานะดี มีรูปสมบัติ ทรัพยแสมบัติครบ โดยยึดรูปแบบจากตัวละครเกาหลีเปๅนตนแบบ ผูชาย
จะเปๅนผูที่มีความสามารถพิเศษบางอยาง เรียนเกง แตจะมีนิสัยที่ไมดีบางประการ เชน ขี้โมโห เอาแตใจ หยิ่งยโส   ภาพ
ตัวแทนของวัยรุนในนวนิยายเปๅนภาพที่ไดรับการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเกาหลี และตะวันตก ดังจะเห็นไดจาก
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บุคลิกลักษณะที่เลียนแบบตัวละครจากซีรี่ยแเกาหลี การตั้งช่ือแบบตะวันตก นอกจากนี้ตัวละครในแทบทุกเรื่องจะตองเรียน
หรือจบจากสถาบันที่มีระดับถาเทียบในสังคมไทย เชน โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยช่ือดัง จบจากตางประเทศ เปๅนตน  

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหแนวนิยายทั้ง 10 เลม โดยใชวิธีวิทยาสองแบบ ประกอบดวยแนวคิดศาสตรแแหงการเลาเรื่องเพื่อ
นํามาวิเคราะหแวิธีการเลาเรื่องในนวนิยายวัยรุน และใชแนวคิดภาพตัวแทน เพื่อวิเคราะหแการประกอบสรางความหมายของ
วัยรุนที่ถูกสรางผานภาพตัวแทนในนวนิยายดังกลาว ท้ังนี ้

ภาพตัวแทนเหลานี้ ช้ีใหเห็นถึงการประกอบสรางความหมายคานิยมของวัยรุนไทยเกี่ยวกับความรักวามี
องคแประกอบสําคัญคือ ในการมองผูชายผูหญิงจะมองที่หนาตา บุคลิกภาพ ฐานะ และนิสัยใจคอประกอบกัน สวนผูชายจะ
รักผูหญิงที่ความเกงในเรื่องตางๆ มากอนหนาตา ในเรื่องนี้เปๅนการนําเสนอวาความรักของวัยรุนหนุมสาวนั้น ผูหญิงมักจะ
เลือกมองผูชายที่รูปรางหนาตามาเปๅนอันดับแรก องคแประกอบหลังคือฐานะและนิสัยใจคอ ดวยเหตุวานวนิยายวัยรุนสวน
ใหญผูหญิงเขียนจึงนําเสนอภาพตัวแทนออกมาในมุมมองของผูหญิงอยางโดดเดน   

ภาพตัวแทนของวัยรุนที่ถูกนําเสนอผานนวนิยายวัยรุน ที่ชัดเจนคือ ภาพชีวิตของวัยรุนยุคใหมที่ใสใจเรื่อง
บุคลิกภาพและการมีความสามารถเฉพาะตัว การดําเนินชีวิตในโลกทันสมัยที่ไดรับอิทธิพลของตะวันตกและเกาหลี  และ
พบวาอุดมการณแชายเปๅนใหญยังถูกปลูกฝใงในวรรณกรรมสมัยนิยมนี้ดวย ผูหญิงยังตองเปๅนผูตอสูเพื่อใหไดความรัก 

อีกทั้ง ภาพตัวแทนตาง ๆ เมื่อนํามาสังเคราะหแแลวจะพบวา รสนิยมของวัยรุนหญิงคือ รสนิยมแบบสมัยนิยม 
(popular culture) ที่เปๅนยุคสมัยแหงโลกาภิวัตนแ การเสพวัฒนธรรมตางชาติมากจนกลายเปๅนรสนิยมหลัก ซึ่งอาจสังเกตได
วาวัยรุนจํานวนหนึ่งก็ดําเนินชีวิตไปบนวิถีน้ี เชน การแตงตัวแบบสมัยนิยมวัยรุนผูชายผูหญิงเนนเรื่องรูปลักษณแภายนอกมาก 
การทําศัลยกรรมเพื่อใหมีรูปรางหนาตาตามแบบฉบับ และวัยรุนสวนหน่ึงก็พยายามสรางความเปๅนตัวตนเพื่อการดํารงตนใน
สังคมนี้ เชน การแสวงหาจุดเดนใหกับตนเองในรื่องเฉพาะทางมากกวาการแสวงหาความรูทางวิชาการ 

วรรณกรรมอาจจะเปๅนแคเพียงภาพสมมติหนึ่งที่มิอาจเปๅนตัวแทนของความเปๅนวัยรุนทั้งมวลได แตก็สามารถ
นําเสนอภาพที่สังคมวัยรุนตองการนําเสนอความหมายภายในที่พวกเขาตองการสื่อ ซึ่งอาจจะเปๅนใหความหมายที่ไมได
ซื่อสัตยแโปรงใส แตก็ไมไดหมายความวาไมมีความเปๅนจริงอยูเลย  

ข้อเสนอแนะ 

 ในบทความวิจัยนี้ ผูเขียนนํามาจากงานวิจัยบางสวนอาจจะทําใหรายละเอียดบางประการขาดหายไป ทั้งนี้ในการ
วิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมวัยรุนยังมีผูศึกษาไวนอยมาก การศึกษาในประเด็นตาง ๆ อยางรอบดานนาจะชวยใหเขาใจความ
เปๅนไปในสังคมไดมากยิ่งขึ้น 
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การบ่งกลุ่มนามในฐานะไวยากรณ์ และอัตลักษณ์ภาษาไทย กรณีศึกษาค านามประสมและค าเรียกชื่อพืช 
 

Nominal Class Marking as a Grammatical Category and Thai-language Identity: A Case Study in 
Nominal Compounds and Plant Names 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บทคัดย่อ 

  การจ าแนกนามออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เป็นลักษณะเด่นทางไวยากรณ์ของภาษาที่พูดในเอเชียโดยเฉพาะภาษาตระกูล
ไท/ไตและภาษาพ้ืนเมืองทวีปแอฟริกา ในภาษาไทยซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลไทท่ีพูดในประเทศไทยนั้น ค านามที่เป็นค าหลักของ
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ต่างระดับกันเช่นวลีและค า จะมีการจ าแนกและจัดกลุ่มที่บ่งโดยระบบหน่วยค าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
เมื่อค านามปรากฏเป็นค าหลักในนามวลี จะถูกบ่งกลุ่มด้วยลักษณนามที่สอดคล้อง ซึ่งลักษณนามจัดเป็นระบบกึ่งศั พท์กึ่ง
ไวยากรณ์และเป็นหน่วยไวยากรณ์ไทยท่ีเป็นที่รู้จักกันดี แต่หากค านามปรากฏเป็นค าหลักในโครงสร้างระดับค า อาทิ ค านาม
ประสมและค าเรียกช่ือ ก็จะบ่งกลุ่มด้วย “ค าบ่งกลุ่ม” ซึ่งจัดเป็นระบบค าศัพท์ และ “ตัวบ่งกลุ่ม” ซึ่งจัดเป็นระบบค า
ไวยากรณ์ อันแตกต่างไปจากลักษณนาม ซึ่งการบ่งกลุ่มนามสองประเภทหลังนี้นั้น ยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีส าหรับคนไทย ใน
บทความนี้จึงน าเสนอค าบ่งกลุ่มนามและตัวบ่งกลุ่มนามที่ปรากฏในค านามประสมและค าเรียกช่ือพืช โดยเฉพาะในค า
เรียกช่ือพืชแบบพื้นบ้านไทยนั้นตัวบ่งกลุ่มนามยังสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์การจัดจ าพวกพืชแบบอนุกรมวิธานพื้นบ้าน อันมี
ความซับซ้อน แยบยล และแสดง “ความทรงภูมิปัญญา” ของคนไทยอีกด้วย 
ค าส าคัญ: การบ่งกลุ่มนาม อัตลักษณ์ภาษาไทย ค านามประสม ค าเรียกช่ือพืช                         

 

Abstract 

Nominal classification is well-known as a salient grammatical characteristic of Asian languages, 

especially in the Tai family, and African local languages. In Thai, a Tai branch spoken in Thailand, nouns 

that function as the heads of different grammatical constructions such as phrases and words are 

subjected to be classified and marked by different morphological devices. That is, when a noun 

functions as the head of a noun phrase, it is classified by a correspondent classifier, a well-known device 

in the lexico-grammatical system. On the other hand, when a noun functions as the head of a nominal 

compound or naming word, it is marked by a device other than a classifier such as “class term”, a 

device in the lexical system, or “class marker”, a device in the grammatical system. The later two 

classification-marking types are not that well-known to Thai people. In this paper, therefore, class terms 

and class markers in nominal compounds and plant names are discussed. It should also be noted that, 

in fact, class terms and class markers in Thai folk plant names review the folk taxonomic botanical-

classification that are complex and ingenious, performing “high wisdom” of the Thai people.       

Keywords: nominal class marking, Thai language identity, Nominal compounds, plant names 
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1. การจ าแนกค านามในภาษาไทย 
ในภาษาไทย หมวดหมูคําศัพทแเปๅนหมวดหมูคําหลัก ไดแก คํานาม คํากริยา และคําวิเศษณแ ในบรรดาหมวดหมู

หลักท้ังสามหมวดหมูนี้ คํานามและคํากริยาเปๅนหมวดหมูพื้นฐานและใหญที่สุด สวนคําวิเศษณแนั้นราชบัณฑิตยสถาน (2546) 
ไดกําหนดใหเปๅนคําที่ใชขยายคํานาม คํากริยา และคําวิเศษณแดวยกันเอง เพื่อบอกคุณภาพหรือปริมาณ เชน คนดี น้ ามาก 
ท าดี ดีมาก (ราชบัณฑิตยสถาน 2546) ดังนั้นจึงรวมเอานามวิเศษณแหรือคุณศัพทแ (adjectives) และกริยาวิเศษณแ (adverbs) 
(ดังที่ปรากฏในหลายๆ ภาษา เชน อังกฤษ จีน ฯลฯ) ไวดวยกัน ในเรื่องของหมวดหมูหลักนี้ Givón (2001: 49) ไดกลาวไววา 

“…nouns and verbs are major lexical classes in all languages. Adjective may or may not appear 

in all language as a distinct word-class, both their diachronic rise as a sub-class of either nouns 

or verbs, or their synchronic semantic and syntactic behavior when lacking their own class, are 

to some extent predictable. Adverbs are the least universal lexical class.”  

 เกณฑแที่ใชจําแนกหมวดหมูคําและหนวยคํานั้นมีลักษณะเปๅนชุด ไมใชเกณฑแเดี่ยวๆ เกณฑแใดเกณฑแหนึง่อยางใน

แนวเดิม ซึ่งมีดังนี ้

1) เกณฑแทางอรรถศาสตรแ ใชแบงคําศัพทแเปๅนกลุมความหมายประเภทตางๆ ตามอรรถลักษณแของคําศัพทแแตละ

คํา 

2) เกณฑแทางวากยสัมพันธแ ใชแบงคําศัพทแออกเปๅนกลุมตางๆ ตามตาํแหนงและหนาท่ีโดยทั่วไปของคําใน

ประโยค 

3) เกณฑแทางไวยากรณแหนวยคํา ใชแบงหนวยคําไมอสิระออกเปๅนกลุมตางๆ ตามแนวโนมของคําหรือหนวยคํา

อิสระที่หนวยคาํไมอสิระไปปรากฏรวม  

ในการจําแนกคําเปๅนหมวดหมูตางๆ ดังกลาวนี้ ในแตละหมวดหมูอาจมีสมาชิกจํานวนหนึ่งที่ไมไดแสดงคุณสมบตัิ

ของหมวดหมูเตม็รอยเปอรแเซ็นตแ กลาวคือในหมวดหมูหนึ่งๆ มีท้ังคาํที่มีความเปๅนตนแบบมาก และมคีําที่มีความเปๅนตนแบบ

นอย ไมเทากัน แตยังคงเปๅนสมาชกิของหมวดหมูเดยีวกัน ยกตัวอยางคํานามเชน บ้าน ต้นไม้ โต๊ะ เกา้อี้ นายก พ่อ แม่ ฯลฯ 

มีความเปๅนตนแบบของหมวดหมูคาํนามมากกวาคํานามเชน เด็ก สาว หนุ่ม หิน ฯลฯ เนื่องจากคาํนามกลุมหลังนี้สามารถ

ปรากฏเปๅนเสมือนคํากริยาไดดวย ดังในประโยค เขายังเด็กอยู่ เธอยงัสาวอยู่ ข้อสอบหินจัง ฯลฯ  

1.1 เกณฑ์ทางอรรถศาสตร์ 
      Givón (2001) ไดใหเกณฑแทางอรรถศาสตรแที่ใชจําแนกคําศัพทแเปๅนหมวดหมูคํานาม คํากริยา และคําวิเศษณแ

นั้น เปๅนชุดของเกณฑแที่มนุษยแใชจาํแนกประสบการณแอยางนอยไดแก ความคงท่ี (stability) ความซับซอน (complexity) 

ความชัดเจน (concreteness) และความกระชับ (compactness) 

 ความคงท่ีเปๅนเกณฑแพื้นฐานในการจําแนกคํานาม คาํกริยา และคําวเิศษณแ โดยหากจดัคําทั้งสามประเภทบน

มาตราสวนความคงที่ของเวลา (time-stability scale) จากประสบการณแของมนุษยแแลว คํานามจะอยูขั้วท่ีคงที่มากท่ีสุด 

คํากริยาจะอยูขั้วท่ีคงที่นอยท่ีสุด สวนคําวิเศษณแอยูตรงกลาง ตัวอยางดังแสดงเปๅนแผนภูม ิ
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 คงที่มากท่ีสุด_____________________________________________________คงที่นอยท่ีสุด 

 ภูเขา,หิน....ต้นไม้    คน,สัตว์....เดก็     เขียว,ด า....ดี รู้,รัก....เศร้า   สร้าง,ท า....ตบ 

 คํานาม        คํานาม คําวิเศษณแ    คํากริยา              คํากริยา 

ความซับซอนเปๅนคุณสมบัติทางอรรถศาสตรแที่เดนของคํานาม คํานามตนแบบเปๅนกลุมของลักษณแ ( features) 

ประสบการณแที่คงที่ท่ีเกี่ยวของกัน เชน ช้าง มีลักษณแตนแบบของขนาด รูปราง น้ําหนัก สี เสียง พฤติกรรม การใชงาน ฯลฯ 

ในขณะที่คํากริยาตนแบบมีความซับซอนนอยกวาคํานาม ตรงกันขามกับคํานาม คํากริยาตนแบบจะมีความซับซอนนอยกวา

กริยาที่ลดความเปๅนตนแบบ เชน กิน ซึ่งตนแบบ มีลักษณแ ไดแก เอาอาหารใสปาก เคี้ยว และกลืน ในขณะที่ หม่ า เปๅนคํา

แสดงการกินที่ไมใชตนแบบ มีลักษณแไดแก  เอาอาหารใสปาก เคี้ยว กลืน และใชกับเด็ก (Singnoi 2006) นอกจากนี้ความ

ซับซอนของกริยาจะยิ่งมีมากข้ึน ขึ้นอยูกับผูรวมที่ปรากฏรวมกับกรยิาในประโยคดวย เชน ให จะตองมี ผูกระทํา ผูทรงสภาพ 

และผูรับประโยชนแ มาเกี่ยวของ สําหรับคําวิเศษณแตนแบบจะแสดงลักษณแของคํานามหรือกริยาเพียงลักษณแเดียวอยางเปๅน

นามธรรม ยกตัวอยางเชน เขียว จะรับรูไดก็ตอเมื่อลักษณแนี้อยูในกลุมรวมกับลักษณแอื่น ๆ เพื่อรวมแสดงคุณสมบัติของ

คํานาม เชน หญ้า ใบไม้ กระดานด า ม่าน ฯลฯ  

ความชัดเจนเปๅนรูปธรรมมากที่สุดจะเปๅนคุณสมบัติของคํานามอีกเชนกัน คํานามตนแบบซึ่งคงที่มากที่สุดเชน 

ภูเขา หิน ฯลฯ ยังมีความชัดเจนเปๅนรูปธรรมมากที่สุด อีกทั้ง คุณสมบัติที่แสดงดวยลักษณแตาง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไดชาดวย 

ในขณะที่คํากริยาแสดงเหตุการณแที่เกี่ยวของกับคํานามที่ปรากฏรวมหลายชนิด จึงแสดงกริยาอาการ การเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ การเคลื่อนไหวของคํานามปรากฏรวมตางๆ ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ ซึ่งมีความชัดเจนไมเทากันเชน เตะ ต่อย 

แตก วิ่ง พูด ไป มา สู้ ฯลฯ เปๅนการกระทําทางกายภาพ (actions) มีผูกระทําที่จงใจกระทํา จึงมีความชัดเจนมาก 

เชนเดียวกันคํากริยาเชน ตก หล่น แตก หัก แห้ง ลอย ปลิว ฯลฯ ซึ่งแสดงสภาพทางกายภาพก็มีความชัดเจน ในขณะที่

คํากริยาเชน รู้ คิด นึก ฝ๎น เข้าใจ สงสัย ต้องการ เสียใจ ฯลฯ เปๅนกิจกรรมทางจิตใจ (mental activity) ไมสามารถมองเห็น

ไดอยางชัดเจน และคํากริยาเชน เหมือน เท่า เป๐น ฯลฯ ซึ่งไมไดจัดเปๅนทั้งสองจําพวกก็ยิ่งมีความชัดเจนนอย  สวนคําวิเศษณแ

เปๅนลักษณแที่แสดงคุณสมบัติประการเดียวของคํานามหรือคํากริยา แมวาจะแสดงคุณสมบัติที่เปๅนกายภาพ แตดวยความเปๅน

ลักษณแเดี่ยวๆ จึงมีสภาพเปๅนนามธรรม คําวิเศษณแตนแบบจะมีความชัดเจนทางกายภาพ เชน ขนาด (ใหญ่ เล็ก ฯลฯ) รูปราง 

(กลม รี ฯลฯ) สี (ขาว แดง ฯลฯ) นํ้าหนัก (หนัก เบา ฯลฯ) กลิ่น (หอม เหม็น ฯลฯ) รส (เปรี้ยว หวาน ฯลฯ) ปริมาณ (มาก 

น้อย ฯลฯ) ความถี่ (บ่อย ห่าง ฯลฯ) ความเร็ว (เร็ว ช้า ฯลฯ) ฯลฯ คําวิเศษณแที่ลดความเปๅนตนแบบ จะมีความคงที่นอยกวา

และไมชัดเจนทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ (ร้อน หนาว ฯลฯ) อารมณแความรูสึก (เศร้า ยินดี โกรธ ฯลฯ) สุขภาพ (ป่วย เจ็บ 

ฯลฯ) ฯลฯ 

ความกระชับเปๅนคุณสมบัติที่เดนของคํานามเชนกัน คํานามตนแบบซึ่งคงที่ ชัดเจนเปๅนรูปธรรม มักมีความกระชับ

หรือความควบแนน ในขณะที่คํานามที่ลดความเปๅนตนแบบซึ่งคงที่และชัดเจนนอยกวาเชน ฝน น้ า ไอน้ า ควัน ชาติ สิทธิ์ 

ศักดิ์ศรี ฯลฯ จะมีความกระชับนอยกวา ความกระชับมักทําใหมีรูปรางท่ีชัดเจนสามารถนับได ในขณะที่คํานามอื่นๆ มีสภาพ

เปๅนมวล (mass) นับไมได  สําหรับคําคํากริยานั้น มีความกระชับเรื่องเวลาแตมีการกระจายในเชิงเนื้อที่ (spatially diffuse) 

มากกวาคํานาม จึงเห็นเปๅนรูปธรรมที่ชัดเจนนอยกวา สวนคําวิเศษณแสวนหนึ่งที่ใชขยายคํานาม มีความกระชับในลักษณะที่
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เหมือนคํานามเนื่องจากเปๅนลักษณแหนึ่งที่รวมแสดงคํานาม คําวิเศษณแอีกสวนหนึ่ง ท่ีใชขยายกริยามีความกระชับในลักษณะที่

เหมือนคํากริยาเนื่องจากเปๅนลักษณแหนึ่งที่รวมแสดงคํากริยา  

ลักษณะทางอรรถศาสตรแของคํานามนอกจากท่ีกลาวไปแลวขางตนแลวนั้น ยังมีแนวโนมเปๅนไปตามระดับชั้นของ

การมีลักษณะตางจากท่ัวไป (markedness) ซึ่งแสดงโดยอรรถลักษณแไดดังนี้ (ดัดแปลงจาก Givón (2001: 56)) 

         นามลักษณแ 

  นามธรรม                    เวลา 

      ไมใชเชิงเนื้อท่ี             เชิงเนื้อท่ี(รูปธรรม) 

                                                         ไมใชสิ่งมีชีวิต                   สิ่งมีชีวิต 

                                                                            ไมใชมนุษยแ                        มนุษยแ    

                                     หญิง              ชาย 

ระดับชั้นนี้ตีความไดวา “ถาเปๅนหญิง ก็จะตองเปๅนมนุษยแ เปๅนสิ่งมีชวีิต เชิงเนื้อท่ี เวลา และนามลักษณแ” 

 

1.2 เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ ์

         นอกจากเกณฑแการจําแนกคํานามในทางอรรถศาสตรแดังกลาวแลว เกณฑแทางวากยสัมพันธแยังใชแบง

คําศัพทแออกเปๅนกลุมตางๆ ตามตาํแหนงและหนาท่ีโดยทั่วไปของคําในประโยค คํานามจะเปๅนคําที่ปรากฏในตําแหนง

ประธาน กรรมตรง กรรมออม (ผูรบั ผูไดประโยชนแ ผูรวมกระทํา เครื่องมือหรือสถานท่ี)  หรือภาคแสดงนาม (nominal 

predicate) เชน 

พ่อเอาเงินใหค้นแก่ที่เป๐นขอทาน 
ประธาน    กรรมตรง    กรรมออม   ภาคแสดงนาม 

แมวาคํานามทั่วไปในภาษาไทยเปๅนคําเนื้อหาท่ีปรากฏไดอยางอิสระดังท่ีกลาวไปขางตน อยางไรก็ตามมีคํานาม
จํานวนหนึ่งไดผานกระบวนการกลายเปๅนคาํไวยากรณแหรือเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเปๅนคําหนาท่ี ท้ังที่เปๅนคําไวยากรณแและ
คําแปลง มีระดับของการเปลี่ยนแปลงไมเทากัน  บางคําก็เพิ่งจะเริม่เปลี่ยนแปลง (คําที่ปรากฏเปๅนทั้งคําหนาที่และคาํนามใน
ปใจจุบัน) บางคําก็เปลี่ยนแปลงไปนานแลว (ไมพบปรากฏใชเปๅนคํานามในปใจจุบัน)  ตัวอยางที่เปๅนท่ีรูจักกันดีเชน ลักษณนาม 
(เชน ผู้หญิงหนึ่งคน เก้าอี้สองตัว หวีสามอัน ฯลฯ) บุพบท (เชน ทีบ่้าน บนถนน ตอนเช้า ฯลฯ) คําบงลําดับ (เชน ทีห่นึ่ง 
อันดับสอง) คําบงรูปแปลงเปๅนนาม (เชน ทีเ่ธอพูดมานั้นไม่จริง การพัฒนาตน ความดี ฯลฯ) คําบงประโยคสัมพัทธแ (เชน 
ผู้หญิงทีส่วย บ้านซึ่งเป๐นที่อยู่อาศยั ทรัพย์สินอันมีค่า ฯลฯ) และคําเช่ือม (เชน เขาไปทั้งทีย่ังป่วย เขาถูกจับฐานฆ่าคนตาย 
ฯลฯ)  

1.3 เกณฑ์ทางไวยากรณ์หน่วยค า 
          สําหรับในเรื่องของเกณฑแทางไวยากรณแหนวยคํานั้น การจําแนกนามออกเปๅนกลุมตางๆ กระทําใน 3 

ระบบ ไดแก 1) ระบบการใชคําศัพทแ (lexical system) หรือ การใชคําบงกลุมนาม (class terms) และหนวยวัด 

(measures) 2) ระบบกึ่งไวยากรณแกึ่งคําศัพทแ (lexico-grammatical system) หรือการใชลักษณนาม (classifiers) และ 3) 
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ระบบไวยากรณแ (grammatical system) หรือการใชตัวบงนาม/เพศสภาพ (noun/gender class markers) อยางไรก็ตาม

ศัพทแบัญญัติที่ใชในการอธิบายการจําแนกนามในการศึกษาท่ีผานมานั้นสวนใหญไมคงท่ีและปนเปขามระบบ นักภาษาศาสตรแ

หลายคนไดใหความสนใจตอลักษณนามมากที่สุด ที่สําคัญอาทิ Adams and Conklin (1973) Greenberg (1975) Graig 

(1986) DeLancey (1986) ฯลฯ ซึ่งนักวิจัยมักใชคําวา “ลักษณนาม” กับทั้งระบบไวยากรณแและระบบกึ่งไวยากรณแกึ่ง

คําศัพทแ สวนการศึกษาทางดานภาษาศาสตรแเกี่ยวกับคําบงกลุมนามและตัวบงนามยังพบปรากฏเปๅนจํานวนนอยกวา ที่ผาน

มามีการศึกษาเกี่ยวกับคําบงกลุมนามที่สําคัญอาทิ DeLancey (1986) เปๅนตน สวนการศึกษาเกี่ยวกับตัวบงกลุมนามปรากฏ

ในงาน เชน Dixon (1986) Aikhenvald (2003) Grinevald and Seifart (2004) เปๅนตน  

ในขณะที่คําบงกลุมนามปรากฏเปๅนอิสระไดเชนคําศัพทแทั่วไป (lexical bound) ตัวบงกลุมนามนั้น ปรากฏใน

ลักษณะติดตอ (bounded) ใชจําแนกคํานามทุกชนิดในภาษา สวนลักษณนามปรากฏไดในทั้งสองรูปแบบดังกลาว ซึ่งก็

ขึ้นอยูกับในแตละภาษา 15  Dixon (1986) ขยายความตอไปวาตัวบงกลุมนามปรากฏเปๅนหนวยคําเติม (affixes) คํา

ไวยากรณแ (grammatical word) หรือรูปติด (clitics) โดยเพิ่มความหมายใหกับแกนของคํานามวาเปๅนความมีชีวิต 

(animacy) เพศสภาพ (gender) และ ความเปๅนมนุษยแ (humanness) ในทางที่สอดคลองกันนี้ Grinevald & Seifart (2004) 

กลาววาตัวบงกลุมนามปรากฏในตําแหนงตางๆ ได โดยตําแหนงตางๆ นั้นอยูอยางตอเนื่องไมสามารถแยกขาดจากกัน เปๅน

ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภาษาจากคําบงกลุมนามไปเปๅนตัวบงกลุมนามที่บงถึงความสอดคลองและเพศสภาพ ตัวบง

กลุมนามพบมากในงานวิจัยภาษาตางๆ ในทวีปแอฟริกาและเอเชีย  

ในทวีปแอฟริกา Grinevald & Seifart (2004) ยกตัวอยางภาษาสวาฮีลี (Swahili) ซึ่งเปๅนภาษากลุมแบนตูที่พูด

อยางกวางขวางในแอฟริกาตะวันออก (แทนซาเนีย เคนยา ยูกันดา รวันดา บุรุนดี คองโก -กินชาซา โซมาเลีย คอโมโรส 

โมซัมบิก และมาลาวี) และพื้นท่ีรอบๆ คํานามจะแสดงหนวยคําเติมหนาซึ่งเปๅนตัวบงกลุมนามเปๅนกลุมตางๆ ที่มีทั้งเอกพจนแ

และพหูพจนแ เชน กลุม 1/2  คือ m/wa ‘คน’ กลุม 3/4 คือ m/mi ‘พืชหรือสัตวแ’ 5/6 คือ ma ‘สิ่งที่มีลักษณะเปๅนลูก

กลมๆ หรือกลุมกอน’ 7/8 คือ ki/vi ‘สิ่งประดิษฐแหรือเครื่องมือ’ ฯลฯ เชน  

ตบกน – นาม : m-toto   wa-toto 

   คน(เอกพจนแ)-เด็ก  คน(พหูพจนแ)-เด็ก 

   ‘เด็กหนึ่งคน’  ‘เด็กหลายคน’ 

   m-ti   mi-ti 

   พืช(เอกพจนแ)-ตนไม พืช(พหูพจนแ)-ตนไม 

   ‘ตนไมหนึ่งตน’  ‘ตนไมหลายตน’ 

   ma-yai    

                                                           
15 อยา่งไรก็ตามลักษณะการติดต่อ (boundedness) ของค าบ่งกลุ่มนามและลักษณนามนั้น ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เนื่องจากมีผลการวิจยัใน
ภาษาลกัษณนามหลายภาษาที่ขัดแย้งกนั ดังที่กล่าวถึงใน Henerson (2006) 
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   ลูกกลมๆ (พหูพจนแ)-ไข 

   ‘ไขหลายฟอง’  

   ki-tabu   vi-tabu 

   สิ่งของ(เอกพจนแ)-หนังสือ สิ่งของ(พหูพจนแ)-หนังสือ 

   ‘หนังสือหน่ึงเลม’  ‘หนังสือหลายเลม’ 

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยในภาษาท่ีสัมพันธแกับภาษาสวาฮลีีหลายงานที่เปๅนการศึกษาช่ือพืชเชน Legere (2003) 

ศึกษาคําเรียกช่ือพืชพื้นเมืองในแซนซิบารแเหนือ (North Zanzibar) หนึ่งใน 26 เขตการปกครองของประเทศแทนซาเนีย 

(Tanzania) ซึ่งตั้งอยูบนชายฝใๆงตะวันออกของทวีปแอฟริกา ชาติพันธุแนี้พูดภาษาทูมบาตู (Tumbatu) ภาษาถิ่นยอยของ

ภาษาสวาฮีล ีผลการศึกษาโครงสรางคําเรียกช่ือพืชพบวาช่ือพืชพื้นเมืองสวนใหญของภาษาทูมบาตู หรือรอยละ 89.6 บงดวย

ตัวบงกลุมนาม 3/4 (เอกพจนแ/พหูพจนแ) คือ m-/mi- ‘กลุมไมตน’ (tree class) นอกนั้นบงดวยตัวบงกลุมนามอื่นๆ มี

โครงสรางคําเรยีกช่ือพืชประกอบดวยตัวบงกลุมนามและแกนช่ือ ดังนี้ 

ตบกน – แกน : m-fyagio   Lippia ukambensis/VERBENACEAE 
  ไมตน-กวาด 
  ‘ตนไมกวาด’ 
  m-lyangamia  Cassytha filiformis/OLEACEAE 
  ไมตน-กินโดยอูฐ 
  ‘ตนไมอูฐกิน’ 

ในลักษณะเดียวกันนี้ Legère and Mkwan’hembo (2004) และ Legère (2009) ศึกษาคําเรียกช่ือพืชในภาษาฟิ
ดุนดา (Vidunda) ภาษายอยของสวาฮีลี ซึ่งมีพูดในประเทศแทนซาเนีย ไดแสดงใหเห็นวาคําเรียกช่ือพืชแสดงปฏิสัมพันธแ
ระหวางมนุษยแและพืชพรรณธรรมชาติ พันธุแพืชที่พบในภาษานี้มีจํานวนประมาณ 300 พันธุแ ซึ่งทุกพันธุแเคยเปๅนที่รูจักดีและ
นํามาใชประโยชนแได แมวาในปใจจุบันผูคนกําลังหันเหความสนใจไปจากความรูและคุณคาทางดังกลาว แตคําเรียกช่ือพืชสวน
ใหญก็มีการบันทึกไว คําเรียกช่ือพืชในภาษานี้มีโครงสรางทั่วไปประกอบดวย ตัวบงกลุมนามซึ่งสวนใหญเปๅนกลุม 4/5 
(พหูพจนแ/เอกพจนแ) คือ mi/i,li  “ตนไม” และแกนช่ือซึ่งอาจเปๅนคํานามและ/หรือคุณศัพทแ ดังนี้ 

ตบกน – แกน : i-kamba-kamba Macrotyloma maranguense/PAPILIONOIDEAE 
   ตนไม-เชือก-เชือก 

   ‘ตนที่เหมือนเชือก’ 
ในทวีปเอเชีย ภาษาตระกูลไทน้ัน เปๅนที่รูจักกันดีวาการจําแนกคํานามเปๅนกลุมตางๆ ก็ปรากฏมีระบบไวยากรณแบง

ดวยเชนกัน ยกตัวอยางภาษาจวง (Zhuang) ซึ่งพูดโดยชนกลุมนอยที่มีจํานวนมากที่สุดในบรรดาชนกลุมนอยดวยกัน ซึ่งมีถ่ิน
ฐานอยูในมณฑลกวางสีและยูนนานทางตอนใตของประเทศจีน ภาษาจวงเปๅนภาษาในตระกูลไทกะได กลุมคําไท Burusphat 
and Xiaohang (2012) ซึ่งเปๅนการศึกษาโครงสรางคําในภาษาจวง ในงานนี้มีการแสดงใหเห็นวาภาษาจวงมีการประสมคํา
เปๅนวิธีการหลักในการสรางคํา และคํานามประสมสวนหนึ่งมีคํานามคําแรกสามารถแสดงกลุมหรือลักษณะของคํานามคํา
หลัง16 เชน lwg- ‘สิ่งที่มีขนาดเล็กกลม’ dax- ‘ญาติผูใหญ’ doengx- ‘ชวงเวลาระหวางวัน’ daih- ‘ลําดับ’ ฯลฯ ตัวอยาง
                                                           
16 Burusphat and Xiaohang กล่าวถึงค าชนิดนี้ว่าเป็นหนว่ยค าเติมหน้า (prefix) 
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ดังนี้   
lwg-bag สิ่งที่มีขนาดเล็กกลม-ลูกเห็บ  ‘ลูกเห็บ’ 
dax-boh ญาตผิูใหญ-พอ   ‘พอ’ 
doengx-haet ชวงเวลา-เชา    ‘ตอนเชา’ 
daih-bet ลําดับ-แปด   ‘ที่แปด’ 

สวนในภาษาไทยนั้นเมื่อคํานามปรากฏในนามวลี คํานามประสม และคําเรียกช่ือตางๆ จะบงกลุมดวยระบบ
ไวยากรณแที่แตกตางกัน กลาวคือเมื่อคํานามปรากฏเปๅนคําหลักในนามวลี จะถูกบงกลุมดวยลักษณนามที่สอดคลอง ซึ่งลักษณ
นามจัดเปๅนระบบกึ่งศัพทแกึ่งไวยากรณแและเปๅนหนวยไวยากรณแไทยที่เปๅนท่ีรูจักกันดสีําหรบัคนไทย แตหากคํานามปรากฏเปๅน
คําหลักในโครงสรางระดับคํา อาทิ คํานามประสมและคําเรียกช่ือ ก็จะบงกลุมดวย “คําบงกลุม” ซึ่งจัดเปๅนระบบคําศัพทแ 
และ “ตัวบงกลุม” ซึ่งจัดเปๅนระบบไวยากรณแ อันแตกตางไปจากลักษณนาม ซึ่งการบงกลุมนามสองประเภทหลังน้ันยังไมเปๅน
ที่รูจักกันดีสําหรับคนไทย ในบทความนี้จึงนําเสนอคําบงกลุมนามในภาษาไทย และคําบงกลุมนามและตัวบงกลุมนามในช่ือ
พืชแบบพ้ืนบานไทยตามลําดับดังตอไปนี้ 

 
2. ค าบ่งกลุ่มนามในภาษาไทย  

ในภาษาไทยมีคํานามประสมในรูปแบบ นาม-นาม17  จํานวนหนึ่งมีคํานามหลักในตําแหนงหนาเปๅนคําที่มีลักษณะ
คลายกับลักษณนาม เนื่องจากแสดงกลุมหรือรูปรางลักษณะของคํานามที่เปๅนสวนขยายอยูในตําแหนงหลัง ดังตัวอยาง  เชน 
ลูกข่าง เส้นหมี่ ดวงดาว แผ่นกระดาษ ล าธาร ฯลฯ แตถาหากจะพิจารณากันตอไปในคําประสมคําอื่นๆ ในรูปแบบเดียวกันนี้
จะพบวาคําลักษณนามในตําแหนงน้ีไมไดทําหนาท่ีเปๅนคําลักษณนามของคํานามที่เปๅนสวนขยายเสมอไป ดังในคําประสมเชน 
ล าธาร ดวงตา วงล้อ สายสร้อย ฯลฯ คําวา ล า ดวง วง และ สาย ไมไดเปๅนคําลักษณนามสําหรับคํานาม ธาร ตา ล้อ และ 
สร้อย ตามลําดับแตอยางใด ไมสามารถกลาวไดเปๅน *ธารหนึ่งล า *ตาสองดวง *ล้อสี่วง *สร้อยสองสาย (หากแตเปๅน ธาน
หนึ่งแห่ง ตาสองข้าง ล้อสี่ล้อ สร้อยสองเส้น) ดังนั้นแทที่จริงแลวคําที่ปรากฏในตําแหนงหนาของคํานามประสมแบบ นาม -
นาม ไมใช “คําลักษณนามแท”  

คําดังกลาวทําหนาที่ทางไวยากรณแที่แตกตางออกไปจากลักษณนาม เปๅนหนวยคําอิสระเรียกวา คําบงกลุมนาม 
หรือท่ีนักภาษาศาสตรแ เชน Hass (1964) DeLancey (1986) Carpenter (1986) Beckwith (1993) และ Grinevald 
2004 เรียกวา “class terms”  คําบงกลุมนามพบท่ัวไปภาษาคําโดด ซึ่งภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ ในตระกลูไทเปๅนตัวอยาง
ของภาษาที่แสดงระบบคําบงกลุมนามที่ดีที่สุดไมนอยไปกวาลักษณนาม โดยปรากฏในคํานามประสม ซึ่งเปๅนกลวิธีสําคญัใน
การสรางคําแบบไทย (อัญชลี สิงหแนอย 2548 และ 2551) และในหนวยนามท่ีเปๅนคําเรียกช่ือ (อัญชล ีวงศแวัฒนา และสุพัตรา 
จิรนันทนาภรณแ 2556)  

ในคํานามประสมแบบ นาม-นาม ในภาษาไทยนั้น คําบงกลุมนามเปๅนคําท่ีจะบงชนิดคํานามคําหลังที่เปๅนสวนขยาย
ในลักษณะที่เปๅนการจัดจําพวกแบบอนุกรมวิธานพ้ืนบาน (folk taxonomy) ซึ่งเปๅนการจัดระดับกลุมคําตามจําพวกหรือ
หมวดหมูตามระดับชั้นของคํา กลาวคือจําแนกเปๅนคําในระดับสูงกวาและคําในระดับต่ํากวา ลดหลั่นลงไป ยกตัวอยางเชน 
ปลา มีคําที่อยูในระดับท่ีสูงกวาคือ สัตว์น้ า และ ปลา ถูกจําแนกใหแตกตางกันตอไปอีกเปๅน ปลาฉลาม ปลาวาฬ ปลาทูน่า 
ฯลฯ ดังแสดงเปๅนแผนภมู ิ(ดัดแปลงจากอัญชลี สิงหแนอย 2548)  

 
 
 

                                                           
17  อัญชลี สิงห์นอ้ย (2548) แบ่งค านามประสมในภาษาไทยออกเป็นประเภทใหญ ่2 ประเภทตามลกัษณะทางไวยากรณ์ คือ ค านามประสมที่
เลียนประโยค (synthetic nominal compounds) และค านามประสมแบบนาม-นาม (noun-noun compounds) 
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     สัตวแน้ํา    

 

                     กุง          หอย          ปู           ปลา         อื่นๆ 

 

                                              ปลาฉลาม    ปลาวาฬ    ปลาทู      อื่นๆ 

จากแผนภูมิจะเห็นไดวาคําประสมที่แสดงชนิดยอย ๆ ของปลาจะมีคําวาปลาปรากฏเปๅนคําบงกลุมอยูในตําแหนง

แรก แตอยางไรก็ตามคําบงกลุมนามในที่น้ีก็ไมเหมือนกันกับคําจากลุม (hypernym หรือ superordinate term) เสียที่เดียว 

กลาวคือคําจากลุมเปๅนคําระดับพื้นฐาน (basic-level term) ในแนวคิดของนักอรรถศาสตรแกลุม Roschian เนื่องจากคําจา

กลุมเปๅนคํานามอิสระที่มีความหมายที่สมบูรณแในตัวเองเหมือนคํานามทั่วไป เชนคําวา ปลา เปๅนคําจากลุมของ ปลาทู ปลา

ช่อน ปลาดุก ปลาทอง ปลาหางนกยูง ฯลฯ  และมีความหมายสมบูรณแในตัวเองสามารถปรากฏใชโดยลําพังได เชน มีปลา

หรือเปล่า เหลานี้เปๅนตน ในขณะที่คําบงกลุมนามบางคํามีความหมายไมชัดเจน จึงไมสามารถปรากฏโดยลําพังไดเหมือนกับ

คํานามทั่วไป ยกตัวอยางเชนคําวา ล า ในคําประสม ล าธาร จัดเปๅนคําบงกลุมนาม ซึ่งไมสามารถปรากฏใชเดี่ยวๆ ไดเชน มีล า

หรือเปล่า เปๅนตน 

การเปๅนคําในระดับที่เหนือกวานี้เปๅนประการหนึ่งที่ทําใหคําบงกลุมนามแตกตางจากคําลักษณนาม เนื่องจากคํา

ลักษณนามไมจําเปๅนตองเปๅนเชนน้ันเสมอไป โดยเฉพาะคําลักษณนามที่บงจํานวนและมาตรา (เชน ข้าวสองจาน น้ าสองแก้ว 

รองเท้าสองคู ่ฯลฯ) คําลักษณนามที่ซ้ําคํานาม (เชน ค าถามสองค าถาม เพลงสองเพลง ฯลฯ) คําลักษณนามที่บงอาการ (เชน 

ขนมจีนสองจับ ข้าวต้มมัดสองมัด ฯลฯ) ซึ่งไมไดแสดงถึงระดับที่เหนือกวาคํานามที่ปรากฏรวมแตอยางใด  

นอกจากน้ี ลักษณนามและคําบงกลุมในภาษาไทยจะแตกตางกันอยางชัดเจนในเรื่องของโครงสรางไวยากรณแที่คํา

ทั้งสองประเภทปรากฏ กลาวคือ คําลักษณนามจะเกิดในโครงสรางไวยากรณแในระดับวลี โดยจะไปปรากฏในสวนขยาย 

ในขณะที่คําบงกลุมนามจะเกิดรวมกับคํานามที่ถูกบงกลุมในโครงสรางคําประสมแบบ นาม -นามเทานั้น การปรากฏอยาง

หลีกลอกันดังกลาวจึงอาจเปๅนเหตุผลใหไมมีความจําเปๅนที่จะตองแยกเปๅนหมวดคําที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญในไวยากรณแ

ภาษา ดังแสดงในแผนภูมิ 

                     นามวลี 

                    หลัก                         ขยาย             

                          คํานาม                 ลักษณนามวล ี

       ลักษณนาม      นามวิเศษณแ 

             ไผ่                  ล า                  สั้น                  



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ ครั้งที่ 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557                                                              SMARTS 

124                : ภาษาและวรรณกรรม                                                                        

 

                  คําประสม 

                    หลัก                         ขยาย             

                        ค าบ่งกลุ่ม                    คํานาม      

             ล า                             ธาร                 

คําบงกลุมนามปรากฏเปๅนหนวยหลักของคํานามประสมเพื่อทําหนาที่ในการบงกลุมนามใน 2 ประการ คือ เพื่อบง

ชนิดของคํานาม ซึ่งอาจเรียกวาคําบงชนิด (generic class terms) และเพื่อบงลักษณะของคํานามในมุมมองของผูคน

วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเรียกวา คําบงลักษณะ (perceptual class terms) ซึ่งหนาที่ทางความหมายของคําบงกลุมนามทั้ง

สองประเภทก็คลายกับความหมายของลักษณะนามดังที่ Placzek (1992) กลาววาลักษณนามมีหนาที่จําแนกคํานามออก

ตามชนิด รูปราง และหนาที่ ซึ่งจัดแบงออกเปๅนสองกลุมหลักคือ คําลักษณนามที่แสดงชนิดคํานาม (generic classifiers) 

และคําลักษณนามที่แสดงลักษณะรูปรางคํานาม (perceptual classifiers) 

2.1. ค าบ่งชนิด  
คําบงชนิดคือคําบงกลุมนามที่แสดงชนิดโดยเนื้อแท (kind) ของคํานามสวนขยาย ในภาษาไทยเรานิยมนําเอาคําบง

ชนิดนาม ท่ีเปๅนคําในระดับเหนือกวาประสมกับ คํานามในระดับต่ํากวา และจัดอยูในชนิดนั้นๆ เชน นอกจากนําคําวา ปลา 

ประสมกับชนิดยอยของปลาดังที่ไดกลาวไปแลว ยังมีตัวอยางอื่น ๆ ในลักษณะนี้อีกมากมาย เชน นําคําวา นก ประสมกับ 

พิราบ เอี้ยง ยูง นางนวล กาเหว่า อินทรีย์ ฯลฯ  เปๅน นกพิราบ  นกยูง นกนางนวล นกอินทรีย์  นําคําเชน งู ประสมกับ 

จงอาง หลาม เหลื่อม  ฯลฯ เปๅน งูจงอาง งูหลาม งูเหลื่อม นําคําเชน ข้าว ประสมกับ สาร โพด สาลี ฯลฯ เปๅน ข้าวสาร 

ข้าวโพด ข้าวสาลี นําคําเชน ผัก ประสมกับ ต าลึง คะน้า ขึ้นช่าย  ฯลฯ เปๅน ผักต าลึง ผักคะน้า ผักขึ้นช่าย ฯลฯ เหลานี้เปๅน

ตน คํานามประสมประเภทนี้มีหนวยขยายที่สามารถปรากฏโดยลําพังไดดวยตนเองโดยมีความหมายเหมือนกันกับคําประสม

ทั้งคํา ไมวาจะกลาววา มีนกพิราบสองตัว หรือ มีพิราบสองตัว ก็เปๅนท่ีเขาใจไดเชนเดียวกัน  

ปใจจุบันพบวาการนําคําบงชนิดเปๅนหนวยหลักของคํานามประสมพบขยายวงกวางออกไปไมจํากัดวาคํานามขยาย

จะตองเปๅนคําที่จัดเปๅนชนิดยอยของคําบงชนิดนามเทานั้น ยังสามารถเปๅนคํานามอื่นๆ หรือแมกระทั่งคําในหมวดหมู

ไวยากรณแอื่นเชนคํากริยาไดดวย เพื่อแสดงความหมายในเชิงอุปลักษณแ (metaphor)  เชน นกแก้ว นกเป๐ดน้ า นกหัวขวาน 

นกขมิ้น นกขุนแผน นกหนูแดง นกกวัก นกอุ้มบาตร ฯลฯ คําประสมประเภทนี้ไมสามารถแทนไดดวยคํานามขยายโดยลําพัง

เทานั้น จึงไมจัดเปๅนคํานามประสมแบบ คําบงชนิด-คํานาม  

การประสมคําในลักษณะที่นําเอาคําบงชนิดนามเปๅนหนวยหลักนี้เปๅนที่นิยมในการสรางคําเพื่อการเรียกสัตวแ พืช 

และสิ่งของตางๆ ในภาษาไทยหรือแมแตในภาษาเอเชียอื่น ๆ โดยเฉพาะที่เปๅนภาษาคําโดด ซึ่งแสดงใหเห็นไดถึงระบบการ

สรางคําและระบบคิดที่แตกตางจากภาษาและวัฒนธรรมอื่น ตัวอยางขางลางเปๅนการเปรียบเทียบแสดงระบบการสรางคําใน

กลุม “ปลา” ในภาษาไทยและ “fish” ภาษาอังกฤษ ดังนี ้
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  ภาษาไทย             ภาษาอังกฤษ 

  ปลา   fish   

  ปลาฉลาม  shark 

  ปลาดุก   catfish 

  ปลาทอง   goldfish 

ปลาวาฬ   whale  

 ปลาโลมา  dolphin  

  ปลาหมึก   squid     

  ปลาไหล   eel         

จะเห็นไดวาในขณะที่ระบบการสรางคําในภาษาไทยแสดงสตัวแทุกชนิดในตัวอยางจัดเปๅน ปลา ทั้งสิ้น ในขณะที่ระบบ

การสรางคําในภาษาอังกฤษมีคําวา fish ใชกับ catfish และ goldfish  คําเชน whale ในภาษาอังกฤษน้ัน ผูคนเห็นเปๅนสัตวแ

ทะเลชนิดหนึ่งคนละจําพวกกับปลา ดังที่พจนานุกรมภาษาอังกฤษไดกลาวไววา  “A whale is a very large animal that 

lives in the sea and looks like a huge fish.”  (Collins Birmingham University 1992) และกลาวถึง dolphin วา

เปๅนสัตวแเลี้ยงลูกดวยนมไมใชปลา squid และ eel ก็จัดเปๅนสตัวแทะเลประเภทอ่ืน  

2.2. ค าบ่งลักษณะ  
คําบงลักษณะปรากกฏใชแสดงรูปราง (shape) และเพศสภาพ (gender) ของคํานาม ดังนี ้

2.2.1. ค าบ่งรูปร่าง  
คําบงรูปราง คือคําบงกลุมนามที่แสดงรูปทรงปกติทั่วไป (typical shape) ของคํานามขยาย โดยอาจเปๅนรูปทรงท่ี

เปๅนธรรมชาติเดมิของวัตถุ (permanent/ habitual shape) หรือเปๅนรูปทรงใหมที่นําวัตถุมาดัดแปลง (non-permanent/ 

habitual shape) ก็ได  ยกตัวอยางเชนการนําคําบงรูปราง ล า สาย ลูก ก้อน แผ่น ฯลฯ มาประสมกบัคํานามที่เปๅนวัตถุหรือ

สิ่งตางๆ เพือ่สรางคํานามประสมดงันี้ 

ล า ‘รูปรางกลมยาว’:  ธาร   ล าธาร 

    คลอง   ล าคลอง 

    แข้ง   ล าแข้ง 

    คอ  ล าคอ   

สาย ‘รูปรางเปๅนสาย’:   สร้อย   สายสร้อย 
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    ตา   สายตา 

    ยาง   สายยาง 

    ไหม   สายไหม (ช่ือขนมหวาน)  

ลูก ‘รูปรางเล็กกลม’:  ตา   ลูกตา 

    แก้ว   ลูกแก้ว 

    ตุ้ม   ลูกตุ้ม 

    บอล   ลูกบอล 

ก้อน ‘รูปรางเปๅนกอน’:  หิน   ก้อนหิน 

       ดิน   ก้อนดิน 

    เนื้อ   ก้อนเนื้อ 

    เลือด   ก้อนเลือด 

แผ่น ‘รูปรางแบนและบาง’: กระดาษ  แผ่นกระดาษ 

    กระดาน  แผ่นกระดาน 

หลัง  แผ่นหลัง 

คํานามขยายในคํานามประสมรูปแบบนี้ บางคําสามารถเกิดไดโดยลําพังใชแทนคําประสมทั้งคําได และบางคําไม

สามารถเกิดไดโดยลําพัง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปๅนรูปทรงที่เปๅนธรรมชาติหรือรูปทรงใหมของสรรพสิ่งนั้นๆ ยกตัวอยางเชนคํา

ประสมเชน ล าธาร สายสร้อย ลูกตุ้ม ฯลฯ มีคําวา ล า สาย และ ลูก เปๅนคําบงรูปนามที่เปๅนธรรมชาติถาวรของ ธาร สร้อย 

และ ตุ้ม ตามลําดับ คํานามขยายเหลานี้จึงมีความหมายเชนเดียวกันกับทั้งคําประสม สามารถปรากฏแทนไดโดยลําพัง 

ในขณะที่คําประสมเชน สายยาง ลูกแก้ว ก้อนเลือด ฯลฯ มีคําวา สาย ลูก และ ก้อน ที่ไมใชรูปทรงโดยธรรมชาติของ ยาง 

แก้ว และ เลือด ตามลําดับ คํานามขยายเหลานี้จึงไมสามารถใชแทนคําประสมทั้งคําโดยคงความหมายเดิมไวได 

คํานามประสมประเภทนี้อาจพบในลําดับท่ีกลับกัน คือ หนวยหลักกลับเปๅนคํานามที่ถูกบงรูปและหนวยขยายเปๅน

คําบงรูปนาม ซึ่งในลําดับนี้คําบงรูปนามมักจะแสดงรูปทรงที่ไมปกติ (atypical shape) ผิดไปจากลักษณะที่คุนเคยของ

คํานามหลักที่ถูกบงรูปนั้นๆ เชน หมูแผ่น ส้มแผ่น วุ้นเส้น ปลาเส้น ยางวง ฯลฯ ในคําวา หมูแผ่น นั้นมีคําบงรูปนาม แผ่น 

ไมใชรูปทรงปกติของเนื้อหมูที่มีขายใหเห็นโดยทั่วไปซึ่งมักจะเปๅนช้ินหรือกอน เปๅนตน 
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2.2.2. ค าบ่งเพศสภาพ  
ปกติแลวคําบงเพศสภาพเปๅนคําท่ีใชบงเพศหญิงหรือเพศชายนําหนาช่ือคน ใชบงเพศหญิง เชน อี  นาง น.ส. ด.ญ. 

ฯลฯ และเพศชายเชน ไอ้ อ้าย บัก บัง นาย ด.ช. ฯลฯ ในบางปริบทปรากฏเปๅนคํานามประสมใชเรียกคน สัตวแ พืช และสิ่ง

อื่นๆ ดังแสดงเปๅนตัวอยาง 

คน  อีหล่า นางมาร นางฟ้า นางเงือก นามแบบ นางสาวไทย ไอ้มดแดง นายร้อย นายทหาร นาย

พล บักเสี่ยว บักห า ฯลฯ   

สัตวแ อีเจีย(ค้างคาว) แมงอีนูน แมงอีม่อม (แมลงไม้) อีเหนีย้ว(ตัวอ่อนแมลงปอ) อีวอก  

อีกุด อีเห็น นางอาย ไอ้เข้(ไอ้เคี่ยม) งูบังโตะ ฯลฯ  

พืช อีหนุน (ขนุน) อีนอย (บวบ) อีฮุม(มะรุม) บักชมพู่ (ชมพู่) บักง้ิว (ง้ิว) บักอึ(ฟ๎กทอง) บังกวน(มัน

แกว)  ฯลฯ (ดังจะไดกลาวในหัวขอถัดไป)  

สิ่งอื่นๆ อีเก็บ(เล่นหมากเก็บ) อีโจ้ง(เล่นโยนหลุม) อีทอย(เล่นทอยกอง) อีเกิ้ง(ดวงจันทร์) บักจก(จอบ) 

ฯลฯ 

อยางไรก็ตาม แมวาคําบงกลุมนามเปๅนหมวดหมูไวยากรณแที่แตกตางจากคํานามและคําลักษณนาม แตความ

แตกตางดังกลาวยังคงมีการปรากฏใชที่คลายคลึงและทับซอนกันในปใจจุบัน การทับซอนกันของหมวดหมูไวยากรณแดังกลาว

อธิบายไดจากกระบวนการกลายเปๅนคําไวยากรณแ ท่ีคํานามหนึ่งๆ ไดกลายไปเปๅนคาํลักษณนาม โดยบางครั้งก็มีหมวดหมูคํา

บงกลุมนามเปๅนขั้นตอนในระหวาง ซึ่งในหมวดหมูของคํานามและคาํลักษณนามจะมีทั้งสมาชิกตนแบบและสมาชิกที่ไมใช

ตนแบบปนอยูดวยกัน อันเปๅนเรื่องปกติของกระบวนการเปลี่ยนแปลงหมวดหมูทางไวยากรณแที่ยังคงทิ้งรองรอยที่มาของการ

เปๅนหมวดหมูเดมิไว จึงอาจกอใหเกิดความสับสนได (อัญชลี สิงหแนอย 2551) 

                 ค ำนำม                 ค ำบ่งกลุ่ม           ลักษณนำม  

สับปะรด เหล็ก ฟืน ฯลฯ             X 

นก ปลา งู ฯลฯ              X                          X 

คน ตัว ต้น ฯลฯ    X                 X                         X 

ดวง ล า แผ่น ฯลฯ                                                    X                          X 

เล่ม อัน ฯลฯ                                                                                         X 

ตัวอยาง 

สับปะรด คํานาม :   มีสับปะรดไหม 

  กลุมนาม : *สับปะรด-คําลูกกลุม 
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ลักษณนาม :  *สองสับปะรด 

นก  คํานาม :   มีนกไหม 

  กลุมนาม : นก-เอี้ยง 

ลักษณนาม :  *สองนก 

คน  คํานาม :   มีคนไหม 

  กลุมนาม : คน-หนุ่ม 

ลักษณนาม :  สองคน 

ดวง  คํานาม :   *มีดวงไหม 

  กลุมนาม : ดวง-ดาว 

ลักษณนาม :  สองดวง 

อัน  คํานาม :   *มีอันไหม 

  กลุมนาม : *อัน-คําลูกกลุม 

ลักษณนาม :  สองอัน 

3. ค าบ่งกลุ่มนามและตัวบ่งกลุ่มนามในค าเรียกชื่อพืชแบบพ้ืนบ้านไทย 
นอกจากไวยากรณแที่ใชในการบงกลุมนามในภาษาไทยจะเปๅนคําศัพทแ ปรากฏไดโดยอิสระดังเชนคําบงกลุมนาม 

(แมวาจะไมทั้งหมดก็ตาม) แลว ยังเปๅนคําไวยากรณแหรือหนวยคําเติมหนา (prefix) หรือในที่นี้เรียกวา ตัวบงกลุมนาม (class 

markers) ความแตกตางระหวางคําบงกลุมนามและตัวบงกลุมนามปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนในการศึกษาคําเรียกช่ือพืช

แบบพื้นบานไทย ดังปรากฏใน อัญชลี วงศแวัฒนา (อยูในระหวางตีพิมพแ) ซึ่งเรียบเรียงเขียนจากผลการวิจัยเกี่ยวกับคํา

เรียกช่ือพืชของผูเขียนเองและที่ผูเขียนมีสวนรวม จํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการวิจัยเรื่องการแปรของคําเรียกช่ือพืชใน

เขตพื้นท่ีรอยตอทางภาษาในเขตภาคเหนือตอนลาง (สุพัตรา จิรนันทนาภรณแ และอัญชลี สิงหแนอย 2552) สนับสนุนทุนวิจัย

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โครงการวิจัยเรื่องคําเรียกช่ือพืชแบบไทย (Wongwattana 2011) สนับสนุน

ทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตรแ มหาวิทยาลยันเรศวร และโครงการวิจัยเรื่องคําเรียกช่ือพืชในกลุมชาติพันธุแไทในเขตภาคเหนือ 

(อัญชลี วงศแวัฒนา และสุพัตรา จิรนันทนาภรณแ 2556) สนับสนุนทุนวิจัยโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

โครงการวิจัยดังกลาวไดแสดงใหเห็นวาคําเรียกช่ือพืชแบบพ้ืนบานไทยพูดในท้ัง 4 ภาคของประเทศ มทีั้งโครงสราง

ที่ไมซับซอนประกอบดวยแกนช่ือและสวนขยาย และโครงสรางที่ซบัซอนซึ่งมีคําบงกลุมพืช (plant class terms) และตัวบง

กลุมพืช (plant class markers) เพิ่มเขามา โครงสรางคําเรียกช่ือพืชแบบซับซอนจึงประกอบดวยสวนประกอบ 4 สวน ดังนี ้
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(คําบงกลุม) – (ตัวบงกลุม) – แกน – (ขยาย)n 

 ในโครงสรางคําเรียกช่ือพืชแบบซบัซอนนี้ แกนช่ือและสวนขยายมีลกัษณะไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จาก

โครงสรางนามวลโีดยทั่วไปและไมใชประเด็นสําคัญของบทความนี้ จงึไมจําเปๅนตองกลาวในที่นี้ จะกลาวแตเพียงคําบงกลุม

พืชและตัวบงกลุมพืช ซึ่งเปๅนจุดเดนหรือเปๅนเอกลักษณแของคําเรยีกช่ือพืชแบบพ้ืนบานไทย ท่ีมีความซบัซอนแตกตางจากคํา

บงกลุมในภาษาอื่นๆ  

3.1. ค าบ่งกลุ่มพืช 
คําบงกลุมพืชเปๅนหนวยคําอิสระปรากฏไดโดยลาํพัง ใชแสดงระดับทีเ่หนือสุดในระบบการแบงกลุมพืชแบบพ้ืนบาน 

(folk taxonomy) หากปรากฏจะอยูในตําแหนงแรกของคําเรียกช่ือพืช คําบงกลุมพืชแบงไดเปๅน 4 กลุม ไดแก คําบง

อาณาจักรพืช (plant-kingdom terms) คําบงสวนพืช (plant-part terms) คําบงกลุมกอนพืช (plant-cluster terms) 

และคําบงหนาท่ีพืช (plant-function terms) 

3.1.1 ค าบ่งอาณาจักรพืช 
     แมวาในภาษาไทยจะมีคําวา พืช (plant) ปรากฏเปๅนคําบงอาณาจักรพืช (ซึ่งตอไปจะใชคํายอวา คบอพ) ซึ่งใช

บงความเปๅนพืช หรือแตคํานีไ้มปรากฏใชทั่วไปในคําเรียกช่ือพืชแบบพ้ืนบาน จะใชคําวา ต้น (tree) ที่แสดงความหมายเชิง

นามนัย (metonym) แทน ซึ่งแมวาลําตนเปๅนสวนประกอบเพียงสวนหนึ่งของพืช แตใชแทนท้ังอาณาจักรพืช กลาวคือ คําวา 

ต้น ใชบงวาช่ือน้ันๆ เปๅนพืช ไมใช คน สัตวแ วัตถุสิ่งของ การกระทํา หรืออ่ืนๆ เชน 

คบอพ – แกน :  ต้น-สุพรรณิการ์  ต้น-ตีนเป๐ด  ต้น-เข็ม  ต้น-บานไมรู่้โรย ฯลฯ 

  คําบงอาณาจักรพืช ต้น สามารถใชบงพืชตางๆ ไมวาจะเปๅน พืชตนไม เชน ต้นไทร ต้นตาล ต้นจ าปี ฯลฯ พืช

พุม เชน ต้นเข็ม ต้นไม้กวาด ต้นนางแย้ม ฯลฯ  พืชหัว เชน ต้นเผือก ต้นมัน ต้นถั่ว ฯลฯ พืชเถาเลื้อย เชน ต้นต าลึง ต้นองุ่น 

ต้นบอระเพด็ ฯลฯ หรือแมกระทั่งเห็ดรา ซึ่งพบใช ต้น เปๅนคําบงอาณาจักรพืชกับเหด็ได เชน ต้นเหด็หลินจือ ต้นเหด็ถอบ 

ฯลฯ แตไมพบคาํบงอาณาจักรพืชกับรา คนไทยไมเรียกวา ต้นรา  

 ในภาษาถิ่นตาง ๆ อาจใชรูปคําหรอืศัพทแท่ีแปรไป เชน เติ่น เก้า กก ตอ ฯลฯ ดังตัวอยาง 

1) เติ่น เปๅนรูปแปรเสียงของ ต้น เชน เติ่นแอ่ว (ออย) เติ่นนุ่น เติ่นแหน (จอก) ฯลฯ 

2) เก้า เชน เก้าเคียน (ตะเคียน) เก้าเปือย (ตะแบก) เก้าโพ ฯลฯ  

3) กก เชน กกเปือย กกโพ ฯลฯ 

4) ตอ เชน ตอข้าว ตอหนัก ตอเบา ฯลฯ 
 3.1.2 ค าบ่งส่วนพืช  

     ผูคนอาจจําแนกพืชในลําดับตอจากอาณาจักรพืชตามสวนประกอบของพืช เพื่อจัดกลุมพืชตามสวนประกอบท่ี

มีลักษณะเดนทีสุ่ดหรือที่สามารถนํามาใชประโยชนแได โดยเพิ่มคาํบงสวนพืช (ซึ่งตอไปจะใชคํายอวา คบสพ) ในตําแหนงตอ

จากคําบงอาณาจักรพืช ยกตัวอยาง เชน 

คบอพ – คบสพ – แกน : ต้น-ดอก-บานเย็น  ต้น-ใบ-ย่านาง  ต้น-ลูก-เดือย ฯลฯ 
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อยางไรก็ตาม คําเรียกช่ือพืชที่มีคําบงสวนพืชปรากฏ ไมจําเปๅนตองเริ่มที่คําบงอาณาจักรพืช มักเริม่ที่คําบงสวนพืช

ไดเลย เชน ดอกแก้ว หัวข่า ใบย่านาง เม็ดแมงลัก เสี้ยนสะคอน เครอืส้มลม ฯลฯ คําเรียกช่ือพืชบางคําถึงกับดูไมเปๅน

ธรรมชาติหากมีคําบงอาณาจักรพชืปรากฏนําคําบงสวนพืช โดยเฉพาะพืชหัวท่ีไมมลีําตน เชน ?ต้นหัวแห้ว ?ต้นหัวขิง ?ต้นหัว

ข่า ฯลฯ  

คําบงสวนพืชที่พบในคําเรียกช่ือพืชแบบพ้ืนบานไทย อยางนอยมีดังนี้  

1) ดอก/วอก ใชบงพืชใชดอก/ไมดอก เชน ดอกรัก ดอกเข็ม ดอกแก้ว วอกแก้ว วอกเข็ม ฯลฯ  
2) ใบ ใชบงพืชใชใบ/ไมใบ เชน ใบชา ใบชะพลู ใบเตย ฯลฯ 
3) ลูก/หมาก/หน่วย ใชบงพืชใชผลหรือหัว เชน ลูกยอ ลูกท้อน ลูกแผด็(พริก) หมากกระจับ หมากชมพู่ หมากนิ่ว 

หน่วยมาก ฯลฯ 
4) ฝ๎ก ใชบงพืชใชฝใก เชน ฝ๎กเพกา ฝก๎ถ่ัว ฝ๎กบัว ฯลฯ 
5) เม็ด ใชบงพืชใชเมล็ด เชน เม็ดถั่ว เม็ดแมงลัก เม็ดว่อ ฯลฯ 
6) หัว/เหง้า ใชบงพชืที่ใชลําตนใตดิน เชน หัวสิงไค(ตะไคร) หัวกระเทียม หัวข่า ฯลฯ 
7) หน่อ ใชบงพืชใชหนอ เชน หน่ออีปือ (กระทือ) หน่อไผ่ หน่อกล้วย ฯลฯ 
8) เถา/เครือ/ย่าน ใชบงพืชเถาเดน เชน เถาย่านาง เถายายเภา (ลิเภา) เครือย่านาง เครือผักกูด (ลเิภา) ย่านหลี

เภา (ลิเภา) ย่านผักป๋๎ง (ผักปลัง) ฯลฯ 
9) ยอด ใชบงพืชใชยอด เชน ยอดมะเลียบ (เลียบ) ยอดองนก (กระทกรก) ฯลฯ 
10) กิ่ง/ก้าน/กาบ/สาย ใชบงพืชกิ่งเดน เชน กิ่งดอกเดียว ก้านสอ กาบหมาก สายบัว  
11) หนาม ใชบงพืชหนามเดน เชน หนามอีราบ (ไมยราบ) หนามกระสนุ ฯลฯ 

3.1.3 ค าบ่งกลุ่มก้อนพืช 
     ผูคนอาจจําแนกพืชตอไปอีกตามลักษณะของการใชพืชที่เปๅนกลุมกอน โดยเพิ่มคําบงกลุมกอนพืช (ซึ่งตอไปจะ

ใชคํายอวา คบกพ) ในตําแหนงตอจากคําบงสวนพืช เชน 

คบอพ – คบสพ – คบกพ – แกน : ต้น-ดอก-พวง-ชมพู  ต้น-ดอก-พวง-คราม ฯลฯ 

ในคําเรียกช่ือพืชที่มีคําบงกลุมกอนพืชนั้น คําบงอาณาจักรพืชและคาํบงสวนพืชไมจําเปๅนตองปรากฏรวมอยาง

ครบถวน อาจปรากฏเพียงคําบงสวนพืชและคําบงกลุมกอนพืช หรือ เหลือแตคําบงกลุมกอนพืชนําในตําแหนงแรกของคํา

เรียกช่ือพืช เชน 

คบสพ – คบกพ – แกน : ดอก-พวง-แสด  หัว-ก า-ไพล ฯลฯ 

คบกพ – แกน :  กอ-ไผ่  หมู-่ฮอย (มะระ) ฯลฯ 

คําบงกลุมกอนพืชอยางนอยมีดังนี ้

1) พวง เชน พวงมะละกอ พวงแก้วมณี พวงวาสนา พวงประดิษฐ์ ฯลฯ 
2) รวง เชน รวงไซ รวงข้าว รวงทอง ฯลฯ 
3) กอ เชน กอข้าว กอไผ่ กอแขม ฯลฯ 
4) หมู่ เชน หมู่ฮอย ฯลฯ 
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5) ก า เชน ก าไพล ก าซ า ฯลฯ 
3.1.4 ค าบ่งหน้าที่พืช 

    ผูคนอาจจําแนกพืชตอไปอีกตามหนาที่พืชซึ่งเปๅนวิธีท่ีนําพืชไปใชประโยชนแ โดยการเพิ่มคําบงหนาที่พืช (ซึ่ง

ตอไปจะใชคํายอวา คบนพ) ในตําแหนงตอจากคําบงกลุมกอนพืช เชน 

คบกพ – คบนพ – แกน :  กอ-หญ้า-คา  กอ-ไม-้ไผ่ ฯลฯ 

 ในคําเรียกช่ือพืชที่มีคําบงหนาท่ีพืชนั้น คําบงอาณาจักรพืช คําบงสวนพืช และคําบงกลุมกอนพืช มักไม

จําเปๅนตองปรากฏรวมอยางครบถวน อาจเหลือเพียงคําบงกลุมบางประเภท หรือเหลือแตคําบงหนาท่ีพืชนําในตําแหนงแรก

ของคําเรียกช่ือพืช เชน 

คบสพ – คบนพ – แกน :  หมาก-ผัก-ส้ม  หมาก-หญ้า-ขวก ฯลฯ 

คบนพ – แกน :   ผัก-เสี้ยน  ว่าน-มหากาฬ ฯลฯ 

คําบงหนาท่ีพืชสามารถแบงเปๅนกลุมหนาที่ตางๆ ไดแก พืชกินได พืชวัสดุ พืชบําบัด และพืชไรประโยชนแ ดังนี้  

1) คําบงพืชกินได พืชกินได(eatable plants) เปๅนพืชรสจืดหรือไมหวานมาก ท่ีผูคนนําใบ ก่ิงกาน หรือยอดมา 
ใชเปๅนอาหารหรือประกอบอาหาร มักบงดวยคําวา ผัก เชน ผักบุ้ง ผักกาด ผักชี ผักคะน้า ผักกุ่ม ฯลฯ สวนพืชรสจืดที่ใชสวน
อื่นเปๅนอาหารเชน ผล ดอก หนอ ราก ตน ฯลฯ ก็จะเรียกตางออกไป เชน มะระ ฟ๎กทอง แตงกวา บวบ ดอกแค หนอไม้ 
เผือก มัน ฯลฯ แมวาจะยังคงจัดรวมเปๅน ‘ผัก’ อยูก็ตาม พืชกินผลที่มีรสหวานจะไมจัดเปๅน ผัก หรือจัดเปๅนผลไม ซึ่ง
โดยทั่วไปนําดวย มะ- (ดังที่จะไดกลาวภายหลัง) พืชที่กินไมได ไมไดใชเปๅนอาหารหากเรียกวา ผัก ก็จะดูแปลก เชน ผัก
สาบเสือ ผักเข็ม ฯลฯ 

2) คําบงพืชวัสดุ พืชวัสด ุ(material plants) เปๅนพืชที่ผูคนนํามาใชเปๅนวัสดุกอสรางหรือประกอบเปๅนเครื่อง 
เรือนและเครื่องใชตางๆ มักบงดวยคําวา ไม้ เชน ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ยาง ไม้เปือย ไม้ฉ าฉา ฯลฯ 

3) คําบงพืชบําบัด พืชบําบัด (treatment plants)  เปๅนพืชที่ผูคนนํามาใชบําบัดอาการเจ็บไขไดปุวยหรอืเปๅนยา 
รักษาโรค บงดวยคําวา ว่าน และ ยา ดังนี ้

- ว่าน  เชน ว่านไพล ว่านซน ว่านหางจรเข้ ว่านนกคุ้ม ว่านกวนอิม ว่านขน ฯลฯ  
- ยา  เชน ยาร่วง ยาเหวย ยาโหย ยาโกร้ง ยาแก้หลวง ยาแก้มะโหกโตน ฯลฯ 

4) คําบงพืชไรประโยชนแ พืชไรประโยชนแ (useless plants) หรือท่ีเรียกวา วัชพืช (unwanted flora หรอื  
weed) ใชเปๅนอาหารไมไดหรือแมกระทั่งใชประโยชนแอยางอื่นไมได มักบงดวยคําวา หญ้า เชน หญ้าเจา้ชู้ หญ้าคา หญ้างับ 
หญ้าหันไก่ หญ้าป๎๑นฮ้าง หญ้าขี่ล่อ ฯลฯ 
 

3.2 ตัวบ่งกลุ่มพืช 
   ตัวบงกลุมพืชเปๅนหนวยคําไมอสิระ(bound morpheme) ปรากฏโดยลําพังไมได และมี “การกรอนหนวยคํา” ใน

ระดับตางๆ กระจายในกลุมภาษาชาติพันธุแไทท่ีพูดในทองถิ่นตางๆ ผูคนอาจแบงกลุมพืชในลําดับที่ตอจากคําบงหนาท่ีพืชโดย

ใชตัวบงกลุมพืช ซึ่งแบงเปๅน 2 ประเภท ไดแก ตัวบงผลพืช (plant-fruit markers) และตัวบงเพศสภาพพืช (plant-gender 

markers) ดังนี้ 
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  3.2.1 ตัวบ่งผลพืช 
                         หากมีการจ าแนกพืชต่อจากค าบ่งหน้าที่พืชเพื่อบ่งว่าเป็นพืชให้ผล ก็จะเพิม่ตัวบ่งผลพืช (ซึ่งต่อไปจะใช้
ค าย่อว่า ตบผพ) ในต าแหน่งต่อจากค าบ่งหน้าท่ีพืช เช่น 
คบนพ –ตบผพ – แก่น  :   ผัก-หมะ-เค้า  ผัก-หมะ-ห่อย ฯลฯ 

ตัวบ่งผลพืชพบในรูปที่แตกตา่งกันในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งมีที่มาจำกค ำบง่ส่วนพืช หมาก อย่ำงน้อยมีดังนี้ 
1) หมาก เชน หมากขาม หมากกระจบั หมากแตก ฯลฯ 

2) หมัก- เชน หมักหมี่(ขนุน) หมักจับ(กระจับ) หมักงิ้ว ฯลฯ 

3) หม่า- เชน หม่าหนุน (ขนุน) หม่าตา๋น (ตาล) หม่าถั่วฝ๎กยาว ฯลฯ    

4) หมะ- เชน หมะหนุน(ขนุน) หมะเขาควาย(กระจับ) หมะถั่ว(ถ่ัวฝใกยาว) ฯลฯ  

5) มะ- เชน มะถัว่ลายเสือ(ถ่ัวฝใกยาว) มะบวบ(บวบ) มะหมั้น(ฝรั่ง)  ฯลฯ   
จากหลักฐานที่ปรากฏใหเห็นไดนัน้ สามารถอธิบายไดวาตัวบงผลพืชทั้งสี่หนวยคํามีที่มาจากคาํเดียวกนัคือ หมาก 

ซึ่งเปๅนนามศัพทแ (lexical noun) หมายถึงพืชชนิดหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซึ่งปรากฏเปๅนแกนช่ือพืช คือ ต้นหมาก 

หรือ หมากเมีย (Areca catechu Linn)  

 คําวา หมาก ไดเปลี่ยนแปลงจากนามศัพทแ ซึ่งปรากฏเปๅนแกนช่ือพืช ไปเปๅนคําบงกลุมพืช (คําบงสวนพืช) และ

เปๅนตัวบงกลุมพืช (ตัวบงผลพืช) ในท่ีสุด โดยผานการกลายเปๅนคําไวยากรณแ (grammaticalization) ซึ่งอยางนอยมีขั้นตอน

ดังนี ้

1) นามศัพทแ หมาก ซึ่งเปๅนคําเรียกช่ือพืชที่มีผลเปๅนลักษณะเดน และไดกลายเปๅนสญัลักษณแของพืชมีผล 
2) การเปๅนสญัลักษณแของพืชมีผลไดแผขยายกวางออก (generalization) หมายรวมไปถึงผลของพืชอื่นๆ ดวย 

ไมเฉพาะแตเพียงผลของตนหมากเทานั้น และจะปรากฏติดกับแกนช่ือพืชทุกครั้ง ทําหนาท่ีเปๅนคําบงสวนพืช 
(ท่ีมีลูกหรือผล) เชน หมากป้าว(มะพราว) หมากขามป้อม หมากม่วง ฯลฯ  

3) ความหมายเปลีย่นแปลงตอไปอีกหมายรวมไปถึงพืชที่มีฝใกหรือเมลด็ ทําใหเปๅนเสมือนพืชมีผล หรือทาํหนาท่ี
เปๅนหนวยใหพืชนั่นเอง เชน หมากผักส้ม หมากผักใส หมากหญ้าขวก ฯลฯ18 

4) เมื่อปรากฏในปริบทท่ีตองตามดวยชื่อพืชบอยครั้ง เกิดการ “กรอนเสียง” หรือสญูเสยีงบางเสียงไป โดยเริ่ม
จากการลดความยาวของเสียงสระจาก หมาก // เปๅน หมัก- /-/ 
ปรากฏในภาษาชาติพันธุแไทบางภาษา เชน หมักขามป้อม (มะขามปอูม) หมักตะวัน (ทานตะวัน) หมักโหบเหบ 
(สันตะวา) ฯลฯ 

5) เกิดการสูญเสียงพยญัชนะทาย จาก หมัก- /-/ เปๅน หมะ- /-/ เชน หมะ
กูด(มะกรดู) หมะฟ๎ก (ฟใก) ฯลฯ ในภาษาชาติพันธุแไทบางถิ่น ซึ่งบางครั้งก็พบวายังคงสระเสียงยาวจากคําวา 
หมาก อยูคือ หม่า- /-/ เชน หม่าหนุ่น (ขนุน) ฯลฯ 

6) เกิดการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตแจากวรรณยุกตแต่ําระดับเปๅนกลางระดบั จาก หมะ- /-/ เปๅน 
มะ- /-/ ปรากฏทั่วไปในภาษาไทยกลาง เชน มะพร้าว มะม่วง มะขาม ฯลฯ 

                                                           
18 สอดคล้องกับที่ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ระบุว่า “หมาก น. เรียกสิ่งของทีเ่ป็นหน่วยเป็นลูกว่า หมาก เช่น หมากเก็บ หมากรุก ; (โบ) 
ลักษณนามเรียกของที่เป็นเม็ดเป็นลูกวา่ หมาก เช่น แสงสิบหมากวา่ พลอยสิบเม็ด.” 
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7) ใชในความหมายที่กวางออกไปอีก ไมใชแตพืชที่มีผล ฝใก หรือเมล็ด ที่นํามาบริโภคไดเทานั้น แตขยายไปถึงพืช
อื่นๆ ที่ไมสามารถใชผลเปๅนประโยชนแได หรือพืชที่ไมมผีล ฝใก หรือเมล็ด ดังนั้นในปใจจุบันจึงปรากฏการใชคํา
บงสวนพืช หมาก และตัวบงผลพชืที่หมายถึงพืชดังตอไปนี้ 
- พืชกินผล เชน หมากป้าว (มะพราว) หมักขามป้อม (มะขามปูอม) หม่าหนุน(ขนุน) หมะกูด (มะกรูด) 

หมะฟ๎ก (ฟใก) ฯลฯ  
- พืชกินฝใก เชน หมากค้อนก้อม (มะรุม) หมะถั่วฝ๎กยาว (ถ่ัวฝใกยาว) หมะถั่วปู (ถ่ัวพู) หมะเหนียง 

(หมามุย) ฯลฯ  
- พืชกินเม็ดหรือเมลด็ เชน หมากเผด็แล (พริกขี้หนู) หมักตะวัน (ทานตะวัน) หมะปิ๒ด (พริกไทย) ฯลฯ 
- พืชกินหัว เชน หมากนิ่ว (แหว) หมากขะตุ๋ม (มันแกว) หมะมันตั้ง (มันสําปะหลัง) มะแก๋ว (มันแกว) 

ฯลฯ 
- พืชกินเมล็ด เชน หมักตะวัน (ทานตะวัน) หมะถั่วเขียว (ถ่ัวเขียว) หมะแปบ (ถ่ัวแปบ) ฯลฯ  
- พืชที่ผลกินไมได เชน  มะปอบ (กา้มปู) หมากชมพอ (หางนกยูง) ฯลฯ 
- พืชที่ไมมีผล ฝใก หรือเมลด็ เชน หมักโหบเหบ (สันตะวา) หมะหนาม (ชะเลือด) 

3.2.2 ตัวบ่งเพศสภาพพืช 
        อาจมีการจําแนกพืชตอจากตัวบงผลพืชตอไปอีกเปๅนเพศตางๆ โดยเพิ่มตัวบงเพศสภาพพืช (ซึ่งตอไปจะใช

คํายอวา ตบพพ) ในตําแหนงตอจากตัวบงผลพืช ตัวบงเพศสภาพพชืเปๅนหนวยคําเตมิหนาแกนช่ือพืช ใชบงวาแกนช่ือน้ันๆ 

เปๅนเพศหญิงหรือเพศชายเชนเดียวกันกับที่ใชบงเพศคน เชน 

คบผพ – ตบพพ – แกน :  มะ-อี-ฮุม  มะ-ตา-ปู๋ ฯลฯ 

ตัวบงเพศสภาพพืชพบปรากฏในภาษาทองถิ่น โดยเฉพาะทองถิ่นภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต ดังนี้ 

1) ตัวบงเพศชาย ตัวบงเพศชาย อยางนอยมีดังนี้  
- บัก- มักพบในภาษาทองถิ่นในภาคอีสาน 19 ซึ่งอาจลดรูปเปๅน บะ- ในบางถิ่น เชน บักง้ิว บักเดื่อ  

บักถ่ัวแต ้บักชมพู่ บักพิลา บักยอ บะชมพู่ บะแปบ ฯลฯ 

- บัง-  มักพบในภาษาทองถิ่นในภาคใต เชน บังกระ บังกวน บังมั่ง ฯลฯ 
- อ้าย- เชน อ้ายครก ฯลฯ 
- ตา-  มักพบในภาษาทองถิ่นใต เชน ตาเหิน ตาก้อง ตากวง ฯลฯ 

สําหรับตัวบงเพศพืช บะ- นั้น มีหลักฐาน 3 ประการที่ทําใหพิจารณา บะ- วาไมใชหนวยคําท่ีแปรจากตัวบงผลพืช 
มะ- คือ ประการแรก บะ- พบวาปรากฏรวมกันกับคําบงผลพืช หมาก ซึ่งเปๅนหนวยคําเดยีวกันกับ มะ ในคําเรียกช่ือพืช
เดียวกัน เชน หมากบะปา้ว ในภาษาทองถิ่นภาคเหนือ ซึ่งแสดงใหเห็นวามี หมาก บงผลพืชแลว บะ- จะตองไมบงซ้ําอีก 
ประการทีส่องพบ บะ- ใชแทนหรือสลับกับตัวบงเพศพืช อี- ในคําเรยีกช่ือพืชเดียวกัน เชน บักโก๋ย อีโก๋ย และประการทีส่าม 
บะ- มีความสอดคลองกับการกรอนเสียงจากตัวบงเพศพืช บัก- // เปๅน บะ- /()/ ซึ่งเปๅน
เรื่องปกติที่คํามักจะสญูเสยีงพยัญชนะทายกอนพยัญชนะอื่น 

2) ตัวบงเพศหญิง ตัวบงเพศหญิง อยางนอยปรากฏดังนี้  
- อี- มักพบในภาษาทองถิ่นในภาคเหนือ เชน อีหนุน (ขนุน) อีกุ้งแกง (ทับทิม) อีนอย (บวบเหลี่ยม) ฯลฯ 

                                                           
19 บัก หมายถึงค าเรียกชายที่เสมอกันหรอืต่ ากวา่ ตรงกับค าว่า อ้าย ในภาษาไทยกลาง (ราชบัณฑิตยสถาน  2546) 
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- นาง- เชน นางลัก (แมงลัก) นางด า (เค็ง) นางแตก (หมากแตก) ฯลฯ 
- ยาย- เชน ยายปลวก (เถา) ยายเภา (ลิเภา) ฯลฯ  

โครงสรางคําเรยีกช่ือพืชแบบงายและแบบซับซอน หากนาํมาสรุปรวมกันเปๅนภาพรวมของคําเรียกช่ือพืชแบบ

พื้นบานไทยจะแสดงโครงสรางที่ใหญมากดังแสดงในแผนภูมิดังนี ้

         

 

 

 

  แผนภูมินี้แสดงคําเรียกช่ือพืชแบบพ้ืนบานไทย ประกอบดวยสวนประกอบ 4 สวน อยางนอยมีแกนช่ือพืช และอาจ

มีสวนขยายไดมากกวาหน่ึงสวนถัดจากแกนพืชไปทางขวา นอกจากนี้ยังอาจมีคําบงกลุมพืชและตัวบงกลุมพืชนําหนาแกนช่ือ

พืช คําบงกลุมพืชแบงไดอีกเปๅน 4 กลุม ไดแกคาํบงอาณาจักรพืช คําบงสวนพืช คําบงกลุมกอนพืช และคําบงหนาท่ีพืช 

สวนตัวบงกลุมพืชแบงไดอีกเปๅน 2 กลุม ไดแก ตัวบงผลพืชและตัวบงเพศสภาพพืช  

คําเรียกช่ือพืชอาจปรากฏไดหลายรูปแบบแตกตางกันท่ีประเภทและจํานวนของสวนประกอบท่ีไมใชแกนช่ือพืช 

สวนประกอบท่ีใชบงกลุมพืช (คําบงกลุมพืชและตัวบงกลุมพืช) แมวาจะมีถึง 6 ตําแหนงเรียงกันหนาแกนช่ือพืช แตก็ปรากฏ

พรอมกันไดมากที่สดุแค 3 สวน โดยปรากฏเปๅนกลุมที่แตกตางกันไปในแตละคําเรียกช่ือพืช ดังตัวอยาง 

คบอพ-คบสพ-คบนพ-แกนช่ือ : ต้น-ดอก-ไม-้ไหว 

คบอพ-คบสพ-คบกพ-แกนช่ือ :  ต้น-ดอก-พวง-ชมพู 

นอกจากน้ี คําบงกลุมพืชหรือตัวบงกลุมพืชเกลุมเดียวกันอาจปรากฏมากกวาหน่ึง ดังตัวอยาง 

คบสพ-คบสพ-แกนช่ือ : เครือ-ฝ๎ก-ถั่วพ ู

ตารางตอไปนี้แสดงตัวอยางการปรากฏของสวนประกอบตําแหนงตางๆ เรียงตามลําดับในคําเรียกช่ือพืช 

คบอพ คบสพ คบกพ คบนพ ตบผพ ตบพพ แก่น ขยาย1
 ขยาย2

 ขยาย3 
ต้น ดอก  ไม ้   ไหว    
 ดอก พวง    แสด    
  กอ หญ้า   คา    
   ผัก หมะ  เค้า    
    มะ อี ฮุม    
     บัก หมี ่    
      ลมแลง้    
      หอม ขาว   
      ส้ม เขียว หวาน  
      เจต มูล เพลิง เทศ 
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4. สรุปและอภิปรายผล 
ในภาษาไทย การจาํแนกนามออกเปๅนกลุมตาง ๆ นอกจากจะบงดวยลักษณนามซึ่งเปๅนการบงดวยระบบกึ่งคําศัพทแ

กึ่งไวยากรณแแลว ยังบงดวยคําบงกลุมนาม ซึ่งเปๅนระบบคาํศัพทแ และตัวบงกลุมนามซึ่งเปๅนระบบไวยากรณแ อีกดวย ประเภท
ไวยากรณแดังกลาวปรากฏอยางหลกีลอกัน ในขณะที่ลักษณนามบงกลุมคํานามหลักในนามวลี คําบงกลุมนามบงกลุมคํานาม
ขยายในคํานามประสม สวนตัวบงกลุมนามบงกลุมนามทีเ่ปๅนช่ือ เชนช่ือพืช 

ในคําเรียกช่ือพืช คําบงกลุมพืชและตัวบงกลุมพืชปรากฏหนาแกนช่ือพืช คือ (คําบงกลุมพืช) – (ตัวบงกลุมพืช) – 
แกนช่ือ  – (คําขยายพืช)  คําบงกลุมพืชเปๅนหนวยคําอิสระ ใชบงวาพืชนั้นมีลักษณะเดนดานใด พบใน 3 ดานไดแก คําบง
อาณาจักรพืช คําบงสวนพืช คําบงกลุมกอนพืช และคําบงหนาท่ีพืช ซึ่งหากปรากฏมากกวาหนึ่งกลุมมักจะเรียงกันตามลําดับ 
ตัวบงกลุมพืชเปๅนหนวยคําเติมหนา ไมสามารถปรากฏโดยลําพังได ปรากฏ 2 กลุมไดแก ตัวบงผลและตัวบงเพศสภาพ ซึ่ง
อาจปรากฏพรอมกันได การปรากฏของคําบงกลุมพืชและตัวบงกลุมพืชซึ่งรวมกันเปๅน  6 กลุมนั้น เปๅนการจัดจําแนกพืชใน
แบบอนุกรมวิธานพ้ืนบานท่ีซับซอนและแยบยล สะทอนความทรงภูมิปใญญาของคนไทยพื้นบาน ที่ไมดอยไปกวาวิทยาศาสตรแ
ที่ข้ึนช่ือวาเปๅนศาสตรแช้ันสูงแตอยางใด  

นอกจากบทความนี้จะเปๅนการแนะนําประเภทไวยากรณแซึ่งไมคอยเปๅนท่ีรูจักสําหรับคนไทย คือ คําบงกลุมนามและ

ตัวบงกลุมนาม โดยแสดงความแตกตางจากลักษณนามใหเห็นอยางชัดเจนจากหลักฐานที่ปรากฏในงานวิจัยแลว ยังเปๅนการ

เนนใหเห็นวาไวยากรณแการจําแนกนามดังกลาวเปๅนลักษณะเดนเปๅนเอกลักษณแของภาษาไทย อาจจะเรียกไดวาเปๅน

สัญญลักษณแหนึ่งทางภาษาไทยก็วาได ซึ่งมีความเปๅนระบบที่ซับซอนมากกวาที่ปรากฏในภาษาอื่นๆ ที่มีระบบไวยากรณแการ

จําแนกนาม จริงอยูท่ีปรากฏตัวบงกลุมนามในภาษาที่พูดในทวีปแอฟริกามากกวา 14 กลุม แตก็ปรากฏไดครั้งละกลุมเทานั้น 

ในขณะที่ภาษาไทย ประเภทของคําบงกลุมนามและตัวบงกลุมนามปรากฏพรอมกันไดถึง 4 ประเภท ซึ่งซับซอนกวามาก 
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การศึกษาระเบียบการเล่าเร่ืองของอรรถกถาธรรมบท 
A Regulation Narrative Study of Atthakatha Dhammapada 
 

นางสาวเกศนี  นุชทองม่วง 
ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระเบียบการเลาเรื่องของอรรถกถาธรรมบททั้งหมด ๓๐๒ เรื่อง โดยนําแนวคิด
โครงเรื่องของบันเทิงคดีและโครงสรางนิทานของวลาดิมีรแ พรอพพแ มาประยุกตแใช  ผลการศึกษาพบวาระเบียบ การเลาเรื่อง
ของอรรถกถาธรรมบทประกอบดวยพฤติกรรม ๑๐ พฤติกรรม ไดแก ๑. ความเปๅนมา  ๒. การเลื่อมใส      ๓. การบวช  ๔. 
การเกิดปใญหา  ๕. การแกปใญหา  ๖. การรับผลของการกระทํา  ๗. การฟใงธรรม  ๘. การบรรลุธรรม   ๙. การเกิดขอสงสัย  
และ ๑๐. การแสดงธรรม ทั้งนี้ไดพิจารณาตามประเภทของเรื่องเลาซึ่งแบงเปๅน ๔ กลุม ไดแก เรื่องเลาของนักบวชใน
พระพุทธศาสนาคือพระอรหันตแ และภิกษุ-ภิกษุณีทั่วไป เรื่องเลาของอุบาสก-อุบาสิกา เรื่องเลาของบุคคลนอก
พระพุทธศาสนา และเรื่องเลาของพระพุทธเจา ทั้ง ๔ กลุมนี้ไมมีเรื่องใดที่ปรากฏพฤติกรรมครบทั้ง ๑๐ พฤติกรรม  ทุกกลุม
เรื่องจะเริ่มดวยพฤติกรรมที่ ๑ ความเปๅนมาและปิดทายเรื่องดวยพฤติกรรมที่ ๗ การฟใงธรรม หรือพฤติกรรมที่ ๑๐ การ
แสดงธรรมเสมอ โดยธรรมที่ปรากฏในพฤติกรรมที่ปิดทายเรื่องทั้งสองพฤติกรรมตองเปๅนธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดง
เทานั้น ในการเรียงลําดับพฤติกรรมนั้นในเรื่องเลาของนักบวชในพระพุทธศาสนา เรื่องเลาของอุบาสก-อุบาสิกาและเรื่องเลา
ของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบบางเรื่องที่มีการขามพฤติกรรมที่ ๔ การเกิดปใญหา ไปยังพฤติกรรมที่ ๗ การฟใงธรรม หรือ
ขามไปยังพฤติกรรมที่ ๙ การเกิดขอสงสัย เรื่องเลาของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบการสลับพฤติกรรมที่ ๒ การเลื่อมใส 
และพฤติกรรมที่ ๓ การบวช ไปอยูหลังพฤติกรรมที่ ๕   การแกปใญหา  หรือหลังพฤติกรรมที่ ๗ การฟใงธรรม หรือหลัง
พฤติกรรมที ่๘ การบรรลุธรรม  การขามพฤติกรรมหรือการสลับพฤติกรรมแตเรื่องราวยังตอเนื่องและเขาใจไดอยางชัดเจน
เปๅนเพราะอรรถกถาธรรมบทคํานึงถึงความเปๅนเหตเุปๅนผลของพฤติกรรมโดยบางเรื่องไมจําเปๅนตองเรียงลําดับพฤติกรรมตาม
เวลา แตทุกเรื่องตองปิดทายดวยการแสดงธรรมของพระพุทธเจาเทานั้น การเกิดพฤติกรรมเชนนี้แสดงใหเห็นวาอรรถกถา
ธรรมบทมีระเบียบการเลาเรื่องที่ใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่นําไปสูการแสดงธรรมเพื่อแสดงใหเห็นวาธรรมะของ
พระพุทธเจาแกปใญหาของบุคคลไดทุกฐานะ 
 

ค าส าคัญ: ระเบียบการเล่าเรื่อง พฤติกรรม อรรถกถาธรรมบท 
 
Abstract 
 This article aims to analyze the regulation narrative of 302 stories in Atthakatha Dhammapada 
by the approaches of plot analysis and Vladimir Propp’s folktale structural theory. The analysis reveals 
that the regulation narrative of Atthakatha Dhammapada can be divided into 10 functions 
chronologically: 1) Background 2) Faith 3) Ordination 4) Problems occurring 5) Problems solving 
6)Retribution 7)Dhamma listening 8)Dhamma achievement 9)Doubtfulness 10)Dhamma description. 
Stories can be categorized into 4 groups in terms of people related: 1) Tales of priests including 
Arahants, and general monks and nuns, 2) Tales of advocates including both men and women, 3) Tales 
of non-Buddhists and 4) Tales of Lord Buddha. All of which never consist of total 10 functions, but 
always begin with the 1st function -Background and end with the 7th function - Dhamma listening or the 
10th function - Dhamma description and ending Dhamma always from Buddha. With regard to the order 
of functions, some functions may be skipped or reordered. The tales of priests may skip the 4th, 5th and 
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6th function. The tales of non-Buddhists may put the 2nd and 3rd function after the 5th, 7th or 8th function. 
With such skips and reordering, the stories are still continuous and clearly understood, because 
narratives in Atthakatha Dhammapada always concern about reasoning, which is more important than 
the chronological order of functions, but all of narratives in Atthakatha Dhammapada must end with 
Dhamma description from Buddha. This consistent functions show that the regulation narrative of 
Atthakatha Dhammapada focus on function that lead to Dhamma description to show that Buddha’s 
Dhamma as the solutions of every individual state. 
 

Keywords: Regulation narrative, Function, Atthakatha Dhammapada 
 

บทน า 
 นักปราชญแและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนิยมเรียกพระพุทธเจาวาพระบรมศาสดา ซึ่งแปลวา พระศาสดาผู   ยอด
เยี่ยม หรือ ผูเปๅนยอดของครู แสดงใหเห็นวาชนท้ังหลายเคารพบูชาและยกยองพระองคแในฐานะทรงเปๅนนักการสอนที่ยิ่งใหญ 
ทรงมีพระปรีชาสามารถในการอบรมสั่งสอนและประสบความสําเร็จในงานนี้เปๅนอยางดี (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๓๒ก: ๑) พุทธวิธีที่ทรงใชในการสอนทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนคือบรรลุธรรมมีหลายวิธี หนึ่งในวิธี
เหลานั้นคือการยกอุทาหรณแและการเลานิทาน (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๓๒ข: ๔๘) 
 อรรถกถาธรรมบทเปๅนคัมภีรแอธิบายคาถาในพระธรรมบทก็ปรากฏเรื่องเลาทํานองนิทานซึ่งเปๅนที่มาของคําสอน
ตางๆของพระพุทธเจาดวย เนื้อหาในอรรถกถาธรรมบทแบงออกเปๅน ๒๖ วรรคแตละวรรคจะมีจํานวนอรรถกถาเพื่ออธิบาย
และขยายความคาถาพระธรรมบทไมเทากัน วรรคละประมาณ ๘ –๑๔ เรื่อง มีเพียงวรรคเดียวที่มีจํานวน     อรรถกถามาก
ตางกับวรรคอื่น ๆ คือ ๓๙ เรื่อง รวมมีอรรถกถาท้ังสิ้น ๓๐๒ เรื่อง  
 อรรถกถาธรรมบทมีลักษณะของเนื้อเรื่องที่มีการเลาเรื่องแบบบันเทิงคดีที่มีสวนประกอบของเนื้อเรื่องเชนเดียวกัน
ซึ่งตามศาสตรแแหงการเลาเรื่องเชื่อวาเรื่องเลาประเภทเดียวกันยอมมีลักษณะรวมกันที่อาจถือไดวาเปๅน “กฎ” ของงานเขียน
ประเภทน้ัน ๆ (อิราวดี ไตรลังคะ, ๒๕๔๖: คํานํา) โดยการวิเคราะหแตามองคแประกอบตางๆอันเปๅนลักษณะรวมของเรื่องเลา 
๖ องคแประกอบ ไดแก  แกนเรื่องหรือแนวคิด โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และบรรยากาศ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๕๒)   
 ในบรรดาองคแประกอบของบันเทิงคดี โครงเรื่องเปๅนองคแประกอบที่ดึงดูดความสนใจของผูอานมากที่สุด เพราะ
โครงเรื่องเปๅนสิ่งที่กระตุนความใครรู ความระทึกใจ ความตื่นเตน ฯลฯ (อิราวดี ไตรลังคะ, ๒๕๔๖: ๓)   เรื่องเลาประกอบ  
คําสอนในอรรถกถาธรรมบทก็มีความนาสนใจ เพราะมีการยกตัวอยางเหตุการณแขึ้นเปๅนอุทาหรณแทําใหผูฟใงธรรมตระหนัก
และเห็นจริง นําไปสูการรูแจงแหงธรรม และสรางแรงจูงใจในการทําความดีตามหลกัพระพุทธศาสนา เหตุการณแที่ยกตัวอยาง
ประกอบในแตละเรื่องรวมทั้งสิ้น ๓๐๒ เรื่องนั้น พบขอสังเกตวามีเหตุการณแที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ กันหลายเหตุการณแ เชน 
เหตุการณแที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมเพราะเกิดขอสงสัย พระพุทธเจาเสด็จมา ทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลาย
สนทนากันแลวจึงแสดงพระธรรมเทศนา  เปๅนตน 
 การเลาเรื่องแตละเรื่องมักมีพฤติกรรมของตัวละครหรือเหตุการณแคลายกัน แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมหรือ
เหตุการณแนั้นซึ่งเปๅนสวนสําคัญของโครงเรื่องมีความสําคัญกวาองคแประกอบอื่นๆ กลาวคือแมวาจะเปลี่ยนเรื่อง เปลี่ยน ตัว
ละครหลักหรือเปลี่ยนฉาก แตหากพิจารณาเหตุการณแหรือพฤติกรรมของตัวละครจะพบวามีลักษณะคลายกันเกือบ  ทุกเรื่อง 
ลักษณะของเรื่องเลาประเภทนิทานที่ตางเรื่องกันแตมีเหตุการณแที่คลายกันนี้ตรงกับแนวคิดโครงสรางนิทานของ วลาดิมีรแ  
พรอพพแ นักคติชนวิทยาแนวโครงสรางนิยม (Structuralism) ไดเสนอแนวคิดเรื่องนิทานของวัฒนธรรมหนึ่งมักมีโครงสราง
เหมือนกัน เขาไดศึกษานิทานพ้ืนบานรัสเซียจํานวน ๑๐๐ เรื่องและไดวิเคราะหแโครงสรางนิทานรัสเซียและเขียนหนังสือช่ือวา 
Morphology of the folktale ในปี ค.ศ. ๑๙๕๘ พรอพพแสังเกตวานิทานเหลานั้นมีโครงเรื่องคลายๆกัน ตัวละครในนิทาน 
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เหลานั้นมักกระทําพฤติกรรมซ้ํา ๆ กันโดยวางอยูบนโครงสรางเดียวกัน (ศิราพร ณ ถลาง, ๒๕๔๔: ๓) 
โครงสรางนิทานของพรอพพแมีความแตกตางกับโครงเรื่อง กลาวคือ พรอพพแใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่มีจํานวน

จํากัด โดยแตละพฤติกรรมสงผลถึงกันตามลําดับ อาจขามบางพฤติกรรมไดแตสลับท่ีกันไมได สวนโครงเรื่องใหความสําคัญที่
ความเปๅนเหตุเปๅนผลของเหตุการณแโดยไมสนใจเรื่องลําดับเวลาหรือจํานวนเหตุการณแ  อยางไรก็ตามความแตกตางนี้ก็มี
ลักษณะรวมกันคือทั้งโครงสรางนิทานของพรอพพแและโครงเรื่องตางก็ใหความสําคัญเรื่องความเปๅนเหตุเปๅนผลของการเกิด
พฤติกรรมและเหตุการณแ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาทั้งสองแนวคิดนี้มีประโยชนแและสามารถนํามาปรับใชในการศึกษาระเบียบการเลา
เรื่องของอรรถกถาธรรมบทได 

ผูเขียนบทความสังเกตวาอรรถกถาธรรมบทมีโครงเรื่องที่เกิดขึ้นอยางเปๅนเหตุเปๅนผลสอดคลองกับลักษณะ โครง
เรื่องของบันเทิงคดี  เรื่องแตละเรื่องในอรรถกถาธรรมบทมีเหตุการณแคลายกันหลายเรื่อง ซึ่งมีเหตุการณแที่เกิดขึ้นคลายคลึง
กันแตกตางกันที่ตัวบุคคลและรายละเอียดปลีกยอย สวนพฤติกรรมที่แสดงออกจะเหมือนกัน ซึ่งตรงกับลักษณะโครงสราง
นิทานของพรอพพแ การศึกษาในครั้งนี้จึงประยุกตแจากแนวคิดโครงเรื่องของบันเทิงคดีและโครงสรางนิทานของพรอพพแ โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระเบียบการเลาเรื่องของอรรถกถาธรรมบท 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เปๅนการวิจัยเอกสาร (documentary research) และเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา
วิเคราะหแ (descriptive analysis) โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 ๑. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท ไดแก ประวัติความเปๅนมาของพระธรรมบทและอรรถ
กถาธรรมบท และตัวบทของอรรถกถาธรรมบท  ตัวบทของอรรถกถาธรรมบทนั้นผูเขียนบทความเลือกศึกษาจากหนังสือ
ธัมมปทัฎฐกถาแปล ภาค ๑ – ๘ ของคณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภแ ซึ่งเปๅนฉบับที่
ใชเปๅนแบบเรียนหลักสูตรเปรียญธรรมของคณะสงฆแไทย โดยจํานวนขอมูลที่ศึกษามีทั้งสิ้น ๓๐๒ เรื่อง 
 ๒. ศึกษา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาเพื่อนํามาเปๅนขอมูลเบื้องตนในการศึกษา  ไดแก 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทเพื่อทําใหมีความรูความเขาใจลักษณะและเนื้อหาของ
อรรถกถาธรรมบท  และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประยุกตแใชแนวคิดโครงเรื่องของบันเทิงคดีและโครงสรางนิทาน
ของพรอพพแมาศึกษางานวรรณกรรม 
 ๓. วิเคราะหแระเบียบการเลาเรื่องของอรรถกถาธรรมบทโดยประยุกตแจากแนวคิดโครงเรื่องของบันเทิงคดีและ
โครงสรางนิทานของพรอพพแโดยการวิเคราะหแพฤติกรรมของแตละเรื่องในอรรถกถาธรรมบททั้ง ๓๐๒ เรื่อง จากนั้นจึง
พิจารณาพฤติกรรมรวมกันซึ่งพบวาเรื่องเลาในอรรถกถาธรรมบทแตละเรื่องมีพฤติกรรมที่ซ้ํากัน ๑๐ พฤติกรรมจากนั้นจึง
วิเคราะหแการเกิดพฤติกรรมและความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมแลวจัดกลุมตามลักษณะการเกิดพฤติกรรมทําใหแบงกลุม
เรื่องได ๔ กลุม ไดแก เรื่องเลาของนักบวชในพระพุทธศาสนา เรื่องเลาของอุบาสก -อุบาสิกา เรื่องเลาของบุคคลนอก
พระพุทธศาสนา และเรื่องเลาของพระพุทธเจา 
 ๔. สรปุผลและอภิปรายผล 
 ๕. นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะหแ 
ผลการศึกษา 
 สวนท่ีนํามาศึกษาระเบียบการเลาเรือ่งนี้คือสวนดําเนินเรื่องซึ่งเปๅนเหตุการณแหรือเรื่องราวซึ่งเลาเรื่องที่พระพุทธเจา
ทรงปรารภไวในสวนเปิดเรื่อง  สวนดําเนินเรื่องประกอบดวยเรื่องเลาแบบบันเทิงคดีที่มีพฤติกรรมหรือเหตุการณแที่นาสนใจ 
ระเบียบการเลาเรื่องประกอบดวยพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในเรื่องที่เหมือนกันตามแนวคิดโครงสรางนิทานของพรอพพแ 
โดยพฤติกรรมตางๆเหลานั้นไมจําเปๅนตองเกิดขึ้นตอเนื่องกัน และสามารถเกิดสลับท่ีกันไดดวยเง่ือนไขของความเปๅนเหตุเปๅน
ผลของพฤติกรรมนั้นๆตามแนวคิดโครงเรื่องของบันเทิงคดี จากการศึกษาระเบียบการเลาเรื่องของอรรถกถาธรรมบททั้งสิ้น 
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๓๐๒ เรื่องนั้นพบวาอรรถกถาธรรมบทมีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ํากันในแตละเรื่อง จํานวน ๑๐ พฤติกรรม ไดแก  ความเปๅนมา  
การเลื่อมใส  การบวช  การเกิดปใญหา  การแกปใญหา  การรับผลของการกระทํา  การฟใงธรรม  การบรรลุธรรม  การเกิดขอ
สงสัย  และการแสดงธรรม 
 ๑.  ความเปๅนมา จากทฤษฎีโครงสรางนิทานของพรอพพแ ไมถือวา ความเปๅนมาของตัวละครเปๅนพฤติกรรม แตใน
การศึกษาครั้งนี้จัดให ความเปๅนมา เปๅนพฤติกรรมหนึ่งในระเบียบการเลาเรื่องของอรรถกถาธรรมบท ความเปๅนมาในที่นี้
หมายถึง ท่ีมาของบุคคลหรือเหตุการณแในเรื่องซึ่งมีความสําคัญตอพฤติกรรมที่จะเกิดตามมาภายหลัง กลาวคือเปๅนเหตุที่ทํา
ใหเกิดปใญหา การแกปใญหา การฟใงธรรม การบรรลุธรรม การเกิดขอสงสัย หรือการแสดงธรรมได   
 ๒.  การเลื่อมใส คือ การมีความเช่ือถือ การมีจิตยินดี การเห็นชอบดวย การเลื่อมใสของบุคคลในอรรถกถา -ธรรม
บทแตละเรื่องอาจเกิดจากการเห็นสิ่งท่ีนาเลื่อมใส เชน พระพุทธเจา พระเถระ เหตุการณแอัศจรรยแ เปๅนตน หรืออาจเกิดจาก
การไดฟใงธรรม 
 ๓.  การบวช คือ  การถือเพศเปๅนภิกษุ สามเณร หรือนักพรตอื่น  ๆ ในบทความนี้หมายถึงการบวชใน
พระพุทธศาสนาเทาน้ันไดแก การบรรพชาเปๅนสามเณร  และอุปสมบทเปๅนภิกษุ  ภิกษุณี  พฤติกรรมการบวชอาจเกิดขึ้นหลัง
การเกิดความเลื่อมใส เมื่อเกิดปใญหา การแกปใญหา หลังจากการฟใงธรรม การบรรลุธรรมก็ได  
 ๔.  การเกิดปใญหาคือ ภาวะของบุคคลหรือเหตุการณแที่ไมปกติ เปๅนปใญหา ทําใหเกิดความทุกขแ ความเดือดรอนทั้ง
ตอตนเองและผูอื่น หรือพฤติกรรมการเกิดปใญหานี้อาจกอใหเกิดขอสงสัยหรือขอถกเถียง  ซึ่งนําไปสูการแสดงธรรมของ
พระพุทธเจาเพื่อขจัดความสงสัยนั้น หรืออาจเปๅนประเด็นสําคัญที่นําไปสูการแสดงธรรมในฐานะกรณีตัวอยาง 
 ๕.  การแกไขปใญหาคือ  การหาทางออกสําหรับปใญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหปใญหาคลี่คลายหรือไดรับการแกไข บุคคล
ในเรื่องอาจแกปใญหาดวยตนเอง โดยปใญหาอาจยุติหรือไมก็ได หรือพระพุทธเจาหรือพระสาวกมาชวยแกปใญหา ทําใหปใญหา
ยุติ 
 ๖.  การรับผลของการกระทําคือการที่บุคคลไดรับผลจากการกระทําของตน หรือรับผลกรรมที่เกิดจาก กายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรม ท้ังกรรมดีและกรรมไมดี  
 ๗.  การฟใงธรรม   คือการฟใงคําสอน เพื่อเขาถึงความรู ความจริง แนวทางการแกปใญหาตางๆ ในบทความนี้
หมายถึงการฟใงธรรมทั้งจากพระพุทธเจาและพระสาวก เพราะถือวาเปๅน พระธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธเจาเชนเดียวกัน 
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหวางหรือหลังจากการฟใงธรรม อาจทําใหเกิดพฤติกรรมอื่นๆตามมาทั้งการเลื่อมใส การบรรลุธรรม 
การเกิดขอสงสัย หรือไมเกิดผลใดๆคือ ไมเลื่อมใส ไมบรรลุธรรม ไมเขาถึงคําสอนและไมเกิดขอสงสัย 
 ๘.  การบรรลุธรรมคือ การสําเร็จ การเขาถึงคําสอนของพระธรรม ในบทความนี้หมายถึงการเขาใจธรรม ความรู
แจงแหงธรรม อันนําไปสูการเปลี่ยนความคิด การเปลี่ยนพฤติกรรม หรือการไดบรรลุธรรมวิเศษ ทําใหเปๅนอริยบุคคล อัน
หมายถึงบุคคลผูเปๅนอริยะ ผูบรรลุธรรมวิเศษซึ่งมี ๔ ระดับ คือ  พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามี  และพระ
อรหันตแ การบรรลุธรรมเปๅนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลไดรับการแกปใญหา ไดรับการฟใงธรรม หรือบรรลุธรรมไดดวย
วิธีของตนเองโดยอาศัยแนวทางหรือการสนับสนุนพระพุทธเจาหรือพระสาวก   
 ๙.  การเกิดขอสงสัยคือ การเกิดความสงสัย ความแปลกใจ ความอัศจรรยแใจ ความไมเขาใจ ความตกใจ หรือการ
ถกเถียงเกี่ยวกับความเปๅนมา การเกิดปใญหา การแกปใญหา หรือการบรรลุธรรมของบุคคลหรือเหตุการณแ มักเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่ไมมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินเรื่อง เชน ภิกษุสนทนากันในโรงธรรม พระเถระบางรูปไปพบเหตุการณแหรือเรื่องราวของ
บุคคลแลวเกิดขอสงสัย นําไปสูการเขาเฝูาพระพุทธเจา หรือการเสด็จมาของพระพุทธเจาเพื่อทรงขจัดขอสงสัยนั้น 
 ๑๐.  การแสดงธรรม คือ การแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาเพื่ออธิบายหรือไขความสงสัยใหเขาใจและรู
ธรรม มักเกิดขึ้นเมื่อมีพฤติกรรมการเกิดขอสงสัย หรือเมื่อจบเรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณแตาง ๆ โดยการแสดงธรรมนี้
เกิดขึ้นทามกลางชนจํานวนมากที่เขามาฟใง พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา หรือในหมูภิกษุที่มักสนทนาถกเถียงกันที่โรง
ธรรมหรือธรรมสภา 
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 ระเบียบการเลาเรื่องของอรรถกถาธรรมบทที่มีการเกิดพฤติกรรมเหลานี้ ผูเขียนบทความไดพิจารณาตามบุคคล
สําคัญในเรื่องพบวาฐานะของบุคคลที่มีความสัมพันธแกับพระพุทธศาสนาในระดับที่แตกตางกันมีผลทําใหการลําดับเรื่องและ
การเลาเรื่องตางกัน ซึ่งแบงเปๅน ๔ กลุม ดังนี้ 
  ๑.  เรื่องเลาของนักบวชในพระพุทธศาสนา คือเรื่องที่มีบุคคลสําคัญในการดําเนินเรื่องเปๅนภิกษุ – ภิกษุณี และ
สามเณร พบทั้งสิ้น ๑๗๑  แบงออกเปๅนกลุมยอย ๒ กลุมคือ กลุมเรื่องของพระอรหันตแ พบ ๑๑๙ เรื่อง พิจารณาจากกลุม
พระอสีติมหาสาวก กลุมพระเอตทัคคะ พิจารณาจากช่ือของภิกษุภิกษุณีในเรื่องที่มักลงทายวา “เถระ” และ “เถรี”  และ
พิจารณาจากเนื้อเรื่อง โดยเปๅนเรื่องที่กลาวถึงภิกษุ ภิกษุณี และสามเณรที่บําเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุธรรมขั้นอรหัตตผล  
และกลุมเรื่องของภิกษุ ภิกษุณีทั่วไป พบ ๕๒ เรื่อง คือชายหญิงที่ไดอุปสมบทแลวในพระพุทธศาสนา พิจารณาจากช่ือเรื่อง  
และเนื้อเรื่องเปๅนหลัก  โดยกลุมภิกษุ ภิกษุณีนี้อาจไมบรรลุธรรมก็ได  แตถาบรรลุธรรมจะไมบรรลุธรรมขั้นอรหัตตผล 
 ๒.  เรื่องเลาของอุบาสก – อุบาสิกา คือเรื่องที่มีบุคคลสําคัญในการดําเนินเรื่องเปๅนคฤหัสถแชายหญิงที่แสดงตนเปๅน
คนนับถือพระพุทธศาสนา พบทั้งสิ้น ๖๐ เรื่อง โดยพิจารณาจากบุคคลที่เปๅนอุบาสกอุบาสิกาในสมัยพุทธกาล และการ
กระทําท่ีแสดงใหเห็นวาเปๅนการนับถือพระพุทธศาสนาอยูแลว 
  ๓.  เรื่องเลาของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา คือเรื่องที่มีบุคคลสําคัญในการดําเนินเรื่องเปๅนบุคคลทั่วไปที่ไมไดนับ
ถือพระพุทธศาสนา ไดแกคฤหัสถแท่ัวไป  นักบวชนอกศาสนา 
  ๔.  เรื่องเลาของพระพุทธเจา คือ เรื่องที่มีพระพุทธเจาทรงเปๅนผูดําเนินเรื่อง เปๅนเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา
โดยตรง พบท้ังสิ้น ๕ เรื่อง 

เมื่อพิจารณาการเกิดพฤติกรรมตามประเภทกลุมบุคคล พบวาไมมี เรื่องใดที่ปรากฏพฤติกรรมครบทั้ง ๑๐ 
พฤติกรรม โดยแตละพฤติกรรมมีลักษณะการเกิดดังนี้ 
 พฤติกรรมที่ ๑ ความเปๅนมา  เปๅนพฤติกรรมที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบททุกเรื่องแตลักษณะการเกิดพฤติกรรมมี
ความตางกันในรายละเอียด โดยพบความเปๅนมา ๒ ลักษณะ ไดแก ความเปๅนมาที่กลาวถึงบุคคลตั้งแตกําเนิด   และความ
เปๅนมาที่กลาวถึงบุคคลตั้งแตมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแลว  โดยเรื่องเลาของกลุมพุทธบริษัทพบความเปๅนมาทั้ง ๒ 
ลักษณะ แตเรื่องเลาของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบความเปๅนมาลักษณะแรกเทานั้น พฤติกรรมความเปๅนมาทั้ง ๒ 
ลักษณะมีความสําคัญตอการเกิดพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ไมเหมือนกัน เชน เรื่องเลาของพระอรหันตแ เรื่องที่ปรากฏพฤติกรรมกอน
เปๅนนักบวช มักปรากฏพฤติกรรมการเกิดปใญหาในชวงกอนการบวชไดแกปใญหาในชีวิตประจําวัน ในขณะที่เรื่องที่ความ
เปๅนมากลาวถึงหลังเปๅนนักบวชมักเกิดพฤติกรรมการเกิดปใญหาที่เกี่ยวกับการบรรลุธรรม  เปๅนตน   พฤติกรรมความเปๅนมา
จึงถือเปๅนพฤติกรรมที่มีความสําคัญและเปๅนพฤติกรรมคงท่ี คือจะปรากฏในลําดับท่ี ๑ เสมอ 
 พฤติกรรมที่  ๒ การเลื่อมใส และ พฤติกรรมที่ ๓ การบวช  มักจะไมปรากฏในเรื่องเลาของนักบวชใน
พระพุทธศาสนาและเรื่องเลาของอุบาสก-อุบาสิกา เนื่องจากเปๅนบุคคลในกลุมพุทธบริษัทซึ่งยอมมีความเลื่อมใสอยูแลว แต
เรื่องที่ปรากฏพฤติกรรมการเลือ่มใสและการบวชจะเกิดในกรณทีี่มีความเปๅนมาที่กลาวถึงบุคคลตั้งแตกําเนิดและดาํเนินตอมา
จนบุคคลนั้นเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือบางเรือ่งบุคคลนั้นมีความเลื่อมใสอยูแลวและเกิดสิ่งที่นาเลื่อมใสก็ทําให
บุคคลนั้นมีความเลื่อมใสขึ้นอีก  
 สวนเรื่องเลาของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา การเกิดพฤติกรรมการเลื่อมใสและการบวชอาจสลับลําดับโดยไปอยู
หลังพฤติกรรมการแกปใญหา (พฤติกรรมที่ ๕) หรือหลังการฟใงธรรม (พฤติกรรมที่ ๖) หรือหลังการบรรลุธรรม (พฤติกรรมที่ 
๘) เนื่องจากบุคคลนอกพระพุทธศาสนาเปๅนกลุมคนที่มีความเช่ือความศรัทธาในลัทธิอื่นๆอยูกอนแลว    บางคนก็เปๅน
นักบวชในลัทธิอื่น จึงตองปรากฏพฤติกรรมอื่นๆที่จะมีอิทธิพลทําใหบุคคลนั้นเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได นั่นคือ
การไดรับการแกปใญหาจากพระพุทธศาสนาและการไดฟใงธรรมจากพระพุทธเจาจนบรรลุธรรมได 
 พฤติกรรมที่ ๔ การเกิดปใญหา  และพฤติกรรมที่ ๕ การแกปใญหา  เปๅนพฤติกรรมที่มักเกิดคูกันตามลําดับ    ถาไม
มีพฤติกรรมที่ ๔ ก็จะไมมีพฤติกรรมที่ ๕    การเกิดปใญหาเปๅนพฤติกรรมที่มีความสําคัญในฐานะเปๅนพฤติกรรมตนที่ทําให
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เกิดพฤติกรรมอื่นตอไปเปๅนชุดจนกระทั่งถึงพฤติกรรมสุดทาย แตละพฤติกรรมมีความสัมพันธแสืบเนื่องอยางเปๅนเหตุเปๅนผล
กัน    ในแตละกลุมเรื่องมีการเกิดปใญหาที่แตกตางกัน กลาวคือ เรื่องเลาของพระอรหันตแมักประสบปใญหาที่เกี่ยวเนื่องกั บ
การบรรลุธรรมคือไมสามารถบรรลธุรรมขั้นอรหัตผลได เรื่องเลาของภิกษุ-ภิกษุณีทั่วไปมักประสบปใญหาการทําผิดวินัย  เรื่อง
เลาของอุบาสก-อุบาสิกาและเรื่องเลาของบุคคลนอกพระพุทธศาสนามักประสบปใญหาในชีวิตประจําวันทั่วไป แตเรื่องเลา
ของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาปรากฏปใญหาที่สงผลกระทบตอพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจาดวย ลักษณะปใญหาที่เกิด
จึงสอดคลองกับสถานะของบุคคลดวย  ทวาบางเรื่องที่ไมปรากฏการเกิดปใญหา(พฤติกรรมที่ ๔) ก็มักจะขามไปท่ีการฟใงธรรม 
(พฤติกรรมที่ ๗) หรือขามไปท่ีการเกิดขอสงสัย (พฤติกรรมที่ ๙) สงผลใหขามพฤติกรรมที่ ๕ การแกปใญหา และพฤติกรรมที่ 
๖ การรับผลของการกระทําไปดวย เพราะเปๅนพฤติกรรมที่สืบเนื่องอยางเปๅนเหตุเปๅนผลกับพฤติกรรมที่ ๔ การเกิดปใญหา 
 พฤติกรรมการแกปใญหาซึ่งเปๅนพฤติกรรมตอเนื่องจากพฤติกรรมที่ ๔  สวนใหญทุกกลุมเรื่องจะมีพระพุทธเจาเปๅนผู
แกปใญหา สวนเรื่องที่ไมปรากฏการแกปใญหาจะเกิดการขามพฤติกรรม ซึ่งสามารถแบงได ๒ ลักษณะ คือ ปใญหาของบุคคล
นั้นยุติไดดวยการบวช การฟใงธรรม และการบรรลุธรรม ดังน้ันจึงปรากฏการขามพฤติกรรมการแกปใญหาไป  แสดงใหเห็นวา 
“ธรรมะ” สามารถแกไขปใญหาไดโดยเฉพาะปใญหาทางโลก  ซึ่งอาจนําไปสูหนทางการพนทุกขแได  และอีกลักษณะคือปใญหา
ของบุคคลนั้นไมไดยุติลง แตปใญหาหรือเรื่องราวของบุคคลนั้นทําใหเกิดขอสงสัย จึงปรากฏการขามพฤติกรรมไปที่พฤติกรรม
ที่ ๙ คือการเกิดขอสงสัยเพื่อสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่ ๑๐ คือการแสดงธรรม 
 พฤติกรรมที่ ๖ การรับผลของการกระทํา เปๅนพฤติกรรมที่เกิดตอเนื่องเปๅนชุดจากพฤติกรรมที่ ๔ และ ๕ 
เชนเดียวกัน โดยพบในทุกกลุมเรื่องยกเวนเรื่องเลาของของพระพุทธเจา  เรื่องเลาของพระอรหันตแปรากฏพฤติกรรมการรับ
ผลการกระทําท่ีแตกตางจากกลุมเรื่องอื่นกลาวคือผูที่ไดรับผลการกระทําเปๅนบุคคลที่ทํารายพระอรหันตแซึ่งเปๅนบุคคลสําคัญ
ในเรื่อง การรับผลการกระทําจึงเปๅนผลของการทําช่ัว  ในขณะที่กลุมเรื่องอื่นปรากฏทั้งการรับผลการกระทําดีและการรับผล
การกระทําช่ัว แสดงใหเห็นวาพระอรหันตแซึ่งรวมถึงพระพุทธเจาเปๅนผูที่ละกิเลส มุงบําเพ็ญทางธรรมเพื่อหวังผลนิพพานจึงไม
เกิดการกระทําที่กอใหเกิดผลในชาตินี้อีก ในขณะที่กลุมบุคคลอื่นยังมีกิเลสและของเกี่ยวในโลกนี้จึงยังปรากฏการกระทําที่
กอใหเกิดผลทั้งดีและไมดี   
 พฤติกรรมที่ ๗ การฟใงธรรม และพฤติกรรมที่ ๘ การบรรลุธรรม  เปๅนพฤติกรรมที่มีความสัมพันธแกัน กลาวคือ ถา
ไมปรากฏการฟใงธรรมก็จะไมมีการบรรลุธรรมดวย  การบรรลุธรรมของกลุมพระอรหันตแมีความแตกตางจากกลุมอื่นอยาง
เห็นไดชัด เนื่องจากเปๅนการบรรลุธรรมขั้นอรหัตตผลเทานั้น  และปรากฏความถี่ในการบรรลุธรรมสูงกวาการฟใงธรรม 
ในขณะที่กลุมเรื่องอื่นปรากฏความถี่ในการฟใงธรรมสูงกวาการบรรลุธรรม กลาวคือ ในกลุมพระอรหันตแ มีบางเรื่องที่บุคคล
สามารถบรรลุธรรมไดดวยตนเองโดยไมตองฟใงธรรมจากพระพุทธเจาอีก เพราะกลุมพระอรหันตแนี้เปๅนผูที่รูหลักธรรมคําสอน
ในพระพุทธศาสนาอยางดีคือมีความเช่ียวชาญในทางทฤษฎีแลว เหลือเพียงการฝึกปฏิบัติเพื่อใหบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเทานั้น  
ซึ่งตางจากกลุมภิกษุ – ภิกษุณีทั่วไปที่ยังอยูในขั้นการเรียนรูพระธรรมวินัย จึงยังปรากฏการกระทําผิดวินัยหรือศีลและไม
ปรากฏการบรรลุธรรมขั้นอรหัตผล  สวนอุบาสกอุบาสิกาเปๅนคฤหัสถแจึงไมมีเปูาหมายในการบรรลุธรรมเหมือนนักบวช  และ
กลุมบุคคลนอกพระพุทธศาสนาที่ไดฟใงธรรมจากพระพุทธเจา เพียงแคมีความเลื่อมใส และบรรลุธรรมในเบื้องตน อาจมีบาง
เรื่องที่บรรลุถึงอรหัตผลแตก็เปๅนเพราะบุคคลนั้นมุงมั่นใชชีวิตแบบนักบวชมาตั้งแตแรกแลว  โดยบางเรื่องของกลุมคนที่ไดฟใง
ธรรมจากพระพุทธเจาก็ไมสามารถบรรลุธรรมใด ๆ ได  การบรรลุธรรมที่กลุมพระอรหันตแมีความแตกตางจากกลุมอื่นมาก
ที่สุด นอกจากเกิดจากการใชชีวิตที่แตกตางกันแลวยังเกิดจากระดับสติปใญญาที่แตกตางกันดวย โดยการที่บุคคลที่ไดฟใงธรรม
ของพระพุทธเจาแลวไดรับผลตางกัน คือบรรลุธรรมระดับตางๆ และไมบรรลุธรรมใดๆ เนื่องมาจากบุคคลมีหลายประเภท  
แบงออกเปๅน ๔ จําพวก (พระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๓ก: ๑๘๒) คือ  
 ๑.  อุคฆฏิตัญโู  คือผูรูไดฉับพลันเมื่อทานยกหัวขอข้ึนแสดง 
 ๒.  วิปจิตัญโู  ผูรูเขาใจตอเมื่อทานขยายความ 
 ๓.  เนยยะ  คือ ผูที่พอจะแนะนําตอไปได 
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 ๔.  ปทปรมะ  คือ ผูไดแคตัวบทคือถอยคําเปๅนอยางยิ่งไมอาจเขาใจความหมาย   
พระอรรถกถาจารยแเปรียบบุคคล ๔ จําพวกนี้กับบัว ๔ เหลาตามลําดับคือ 
 ๑.  ดอกบัวที่ตั้งขึ้นพนน้ํา  รอสัมผัสแสงอาทิตยแก็จะบานในวันน้ี 
 ๒.  ดอกบัวที่ตั้งอยูเสมอน้ํา  จักบานในวันพรุงนี ้
 ๓.  ดอกบัวที่ยังอยูในน้ํา   ยังไมโผลพนน้ํา จักบานในวันตอๆไป 
 ๔.  ดอกบัวจมอยูในนํ้าที่กลายเปๅนภักษาแหงปลาและเตา 
  ในพระบาลี พระพุทธเจาตรัสถึงแตบัว ๓ เหลาแรกเทานั้น (พระพรหมคุณาภรณแ, ๒๕๕๓ข: ๑๘๒)  ซึ่งอาจ
พิจารณาไดวาในสมัยพุทธกาลบุคคลที่ไดฟใงธรรมจากพระพุทธเจา ไมมีผูใดที่จะไมบรรลุธรรม  เพราะพระพุทธองคแเปๅนพระ
บรมศาสดาหรือครูผูยิ่งใหญ มีพุทธวิธีสอนที่แยบยลเหมาะแกผูเรียนทุกประเภท ทําใหทุกคนที่ฟใงธรรมจากพระองคแเขาใจ
และรูแจงแหงธรรมได  ตอมาสมัยหลังพุทธกาลบุคคลมีความหลากหลายมากการเขาใจธรรมจึงอาจทําไดยาก ทําใหปรากฏ
เรื่องที่บุคคลไดฟใงธรรมแลวไมบรรลุธรรมดังกลาว  โดยกลุมพระอรหันตแเปๅนกลุมที่มีสติปใญญามากกวากลุมคนอื่นๆ ซึ่งอาจ
จัดอยูในกลุมบุคคล ๒ จําพวกแรก 
 พฤติกรรมที่ ๙ การเกิดขอสงสัย และ พฤติกรรมที่ ๑๐ การแสดงธรรม  เปๅนพฤติกรรมที่มักเกิดคูกันตามลําดับ 
กลาวคือเมื่อเกิดพฤติกรรมการเกิดขอสงสัยแลวจะตองเกิดพฤติกรรมการแสดงธรรมดวยเสมอ พฤติกรรมการเกิดขอสงสัย
ของภิกษุทั้งหลายที่สนทนากันในโรงธรรม หรือบางครั้งเปๅนขอสงสัยของพระสาวกที่ยกขึ้นทูลถามพระพุทธเจาเพื่อใหทรง
แสดงธรรม  แตบางเรื่องสามารถเกิดพฤติกรรมการแสดงธรรมไดโดยไมปรากฏพฤติกรรมการเกิดขอสงสัย กลาวคือ
พฤติกรรมการเกิดการแสดงธรรมนั้นเปๅนพฤติกรรมที่สามารถเกิดตอเนื่องจากพฤติกรรมที่ ๔ การเกิดปใญหาได 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาระเบียบการเลาเรื่องของอรรถกถาธรรมบทสรุปไดวาระเบียบการเลาเรื่องของสวนดําเนินเรื่อง
ประกอบดวยพฤติกรรม ๑๐ พฤติกรรม ไดแก  ๑. ความเปๅนมา  ๒. การเลื่อมใส  ๓. การบวช  ๔. การเกิดปใญหา  ๕. การ
แกปใญหา  ๖. การรับผลของการกระทํา  ๗. การฟใงธรรม    ๘. การบรรลุธรรม  ๙. การเกิดขอสงสัย  และ ๑๐. การแสดง
ธรรม  ทั้งนี้ไดพิจารณาระเบียบการเลาเรื่องตามประเภทบุคคลซึ่งแบงเปๅน ๔ กลุม ไดแก ๑. เรื่องเลาของนักบวชใน
พระพุทธศาสนา คือพระอรหันตแ และภิกษุ – ภิกษุณีทั่วไป  ๒. เรื่องเลาของอุบาสก – อุบาสิกา  ๓. เรื่องเลาของบุคคลนอก
พระพุทธศาสนา  และ ๔ เรื่องเลาของพระพุทธเจา ท้ัง ๔ กลุมนี้ไมมีเรื่องใดที่ปรากฏพฤติกรรมครบทั้ง ๑๐ พฤติกรรม โดย
ลักษณะการเกิดพฤติกรรมมี ๒ ลักษณะ ไดแก  ๑. การเริ่มดวยพฤติกรรมที่ ๑ ความเปๅนมา และจบดวยพฤติกรรมที่ ๗ การ
ฟใงธรรม  และ ๒. การเริ่มดวยพฤติกรรมที่ ๑ ความเปๅนมา และจบดวยพฤติกรรมที่ ๑๐ การแสดงธรรม  โดยลักษณะการ
เกิดพฤติกรรมแบบแรกซึ่งจบดวยพฤติกรรรมการฟใงธรรมนั้นบางเรื่องอาจตอดวยพฤติกรรมที่ ๘ การบรรลุธรรมหรือไมก็ได 
แตการฟใงธรรมนั้นเปๅนการฟใงธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงเทานั้น  ในขณะที่ลักษณะการเกิดพฤติกรรมแบบที่ ๒ ซึ่งจบดวย
พฤติกรรมการแสดงธรรม อาจมีพฤติกรรมที่ ๗ การฟใงธรรม และ/หรือพฤติกรรมที่ ๘ การบรรลุธรรมมากอนหรอืไมก็ได โดย
ถามีพฤติกรรมการฟใงธรรมมากอน การฟใงธรรมนั้นอาจเปๅนการฟใงธรรมที่พระพุทธเจาหรือพระสาวกแสดงก็ได  จากนั้นจบ
ดวยพฤติกรรมที่ ๑๐ การแสดงธรรมซึ่งเปๅนการแสดงธรรมของพระพุทธเจา  ลักษณะการเกิดพฤติกรรมเชนนี้แสดงใหเห็นวา
ระเบียบการเลาเรื่องในอรรถกถาธรรมบทใหความสําคัญกับ “ธรรม” ซึ่งพระพุทธเจาจะทรงเปๅนผูสรุปและช้ีแนะแนวทาง
แหงธรรมใหกระจางชัดเจน 
 ในการเรียงลําดับพฤติกรรมนั้นในเรื่องเลาของนักบวชในพระพุทธศาสนา เรื่องเลาของอุบาสก-อุบาสิกาและเรื่อง 
เลาของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบบางเรื่องที่มีการขามพฤติกรรมที่ ๔ การเกิดปใญหา ไปเปๅนพฤติกรรมที่ ๗ การฟใงธรรม 
หรือขามไปเปๅนพฤติกรรมที่ ๙ การเกิดขอสงสัย  
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 เรื่องเลาของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบการสลับพฤติกรรมที่ ๒ การเลื่อมใส และพฤติกรรมที่ ๓ การบวช ไป
อยูหลังพฤติกรรมที ่๕ การแกปใญหา  หรือหลังพฤติกรรมที่ ๗ การฟใงธรรม หรือหลังพฤติกรรมที่ ๘ การบรรลุธรรม  เพราะ
เปๅนเรื่องของบุคคลที่ไมไดเลื่อมใสพระพุทธศาสนามากอน บางเรื่องบุคคลไดรับการแกปใญหา หรือไดฟใงธรรมทําใหเกิดความ
เลื่อมใสและนําไปสูการบวชได 
 การขามพฤติกรรมหรือการสลับพฤติกรรมแตเรื่องราวยังตอเนื่องและเขาใจไดอยางชัดเจนเปๅนเพราะอรรถกถา
ธรรมบทคํานึงถึงความเปๅนเหตุเปๅนผลของพฤติกรรมโดยบางเรื่องไมจําเปๅนตองเรียงลําดับพฤติกรรมตามเวลา 
 จากผลการศึกษาระเบียบการเลาเรื่องในอรรถกถาธรรมบท พบวาเรื่องเลาทุกกลุมใหความสําคัญกับ “ธรรมะ” 
ของพระพุทธเจา โดยทุกเรื่องจะตองจบดวยการแสดงธรรมของพระพุทธเจาเพราะสิ่งสําคัญของเรื่องในอรรถกถาธรรมบทคือ
ไมวาจะเกิดปใญหาหรือขอสงสัยใดๆ สิ่งสําคัญตามแนวทางของพระธรรมบทคือการใชธรรมะของพระพุทธเจาเปๅนแนวทางใน
การแกปใญหา โดยที่ทุกเรื่องจะตองจบดวยการแสดงธรรมของพระพุทธเจา สอดคลองกับเรื่องเลาของพระพุทธเจาที่พบ
พฤติกรรมการแสดงธรรมทุกเรื่อง  เพราะพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาทรงใชแกปใญหาตางๆของบุคคลทุกฐานะได 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งตอไป  ผูที่สนใจอาจใชผลงานการศึกษาครั้งนี้เปๅนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมคําสอนเรื่องอื่น ๆ 
โดยเฉพาะวรรณกรรมพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงใหเห็นระเบียบการเลาเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะ 
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ตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีช่วง พ.ศ. 2545-2554 : ที่มาของตัวละคร20 
Characters  in  Thai  Juvenile  Fantasy Literatures Published in 2002 to 2011: Characters’ Origins  
 

นางสาวสุภาสิณี  คุ้มไพรี 
ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีชวง พ.ศ. 2545 - 2554  จํานวน 

11 เรื่อง  โดยพิจารณาดานที่มาของตัวละคร   ผลการศึกษาพบวาตัวละครมีที่มา 3 ลักษณะ คือตัวละครที่มาจาก
วรรณกรรมไทย  ตัวละครที่มาจากวรรณกรรมชาติอื่น   และตัวละครที่มาจากจินตนาการของผูเขียน   ตัวละครที่มาจาก
วรรณกรรมไทยมีการนําตัวละครมา 2 ลักษณะ  ไดแก การสืบทอดของเดิม  และการดัดแปลง   การสืบทอดของเดิม  มี
ลักษณะการคงช่ือ  คงรูปลักษณแ    และคงบทบาทเดิม  เพื่อใหผูอานรับรูตามที่ตนคุนเคย  เมื่ออานแลวจึงรูไดทันทีวาตัว
ละครนี้เปๅนใคร  การดัดแปลง  มีการนําตัวละครเดิมมาดัดแปลง 5 ลักษณะ  ไดแก  การดัดแปลงโดยคงรูปลักษณแแตสราง
บทบาทใหม    การดัดแปลงโดยคงบทบาทเดิมแตสรางรูปลักษณแใหม   การดัดแปลงทั้งรูปลักษณแและบทบาทใหม  การ
ดัดแปลงโดยการผสมผสานกับตัวละครชาติอื่น  และการดัดแปลงโดยรับเคาเดิมบางสวน   สวนตัวละครที่มาจากวรรณกรรม
ชาติอื่นมีแนวทางการสรางตัวละคร 2 ลักษณะคือ การสืบทอดของเดิม  และการดัดแปลงโดยคงรูปลักษณแแตสรางบทบาท
ใหม   และตัวละครที่มาจากจินตนาการของผูเขียนมีแนวทางการสรางตัวละคร 2  ลักษณะ  ไดแก  ตัวละครที่เปๅนมนุษยแ  
และตัวละครที่เปๅนสัตวแ   

ที่มาของตัวละครดังกลาวนี้ ช้ีใหเห็นวาตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีชวง พ.ศ. 2545- 2554  มีทั้ง
การนําตัวละครจากวรรณกรรมไทยมาทําใหรวมสมัยขึ้น   การนําตัวละครจากวรรณกรรมชาติอื่นมาเลาใหมเพื่อดึงดูดความ
สนใจผูอาน   และการนําตัวละครจากจินตนาการของผูเขียนมาทําใหเรื่องมีสีสันและสนุกสนานยิ่งขึ้น  ทั้งนี้การนําตัวละคร
เดิมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมชาติอื่นมาเลาใหมในสภาวะรวมสมัย   ทําใหตัวละครเดิมสามารถสอดแทรกวิธีคิด  
คานิยม และอุดมการณแใหมท่ีเหมาะกับเยาวชนในปใจจุบัน  
ค าส าคัญ:  ตัวละคร วรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซี 
 

Abstract 
 This study aimed to analyze the characters, mainly in terms of their origins, in eleven Thai 
juvenile fantasy literatures published in 2002 to 2011. It was worth to say that the characters’ origins 
concerned in three aspects: influencing by Thai literatures themselves, foreign literatures, and creator’s 
imagination. There were three techniques using as influencing by Thai literatures respectively: the way of 
maintenance, and adaptation. The maintenance technique means no changes. The creator uses the 
character’s name, look, and role which are similar to what they were used in the original story in order 
to maintain familiarity for the readers. Therefore, once the reader catches up to the new story, they can 
realize easily what the character is. Secondly, the adaptation is the technique that the creator changes 
only some details in five ways, which are using the same appearance with new role, the same role but 
in new appearance, the different details in both appearance and role, the adaptation with other regions, 
and last, taking some parts of other characters’ appearance. For the adaptation with other regions, there 
are two methods for creating the character, which are the maintaining of the old one and using the 

                                                           
20บทความนี้เปๅนสวนหนึ่งของวิทยานพินธแเร่ือง “การสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทยชวงปพี.ศ. 2545-2554” 
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same appearance with new role. The creator also imagines some characters in three patterns: human 
being, non- human being, and beast.  

 The characters’ origins illustrate that the characters in Thai juvenile fantasy literatures 
published in 2002 to 2011 have been created in more modern way. Bringing various characters from 
other regions can attract the readers effectively. Moreover,  the new  characters  originated  from  the  
creator’s imagination make the story more interesting. Modernization of the characters interpolates the 
way of thinking, values, and ideals which are appropriate for the new generation 
 

Keywords: Characters, Thai juvenile fantasy literature 
 
บทน า 

ปใจจุบันวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซี21 ไดรับความนิยมมากข้ึน  แตหากพิจารณาตามกระแสนิยมในระดับ
สากล  เราไมอาจปฏิเสธไดวาวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีจากตางประเทศยังคงมีอิทธิพลครอบงําวงการหนังสือของไทย
อยูมาก   เห็นไดจากวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีเรื่องแฮรแรี่  พอตเตอรแ  (Harry Potter) เดอะลอรแด-ออฟเดอะริงสแ 
(The Lord of the Rings )   หรือตํานานแหงนารแเนีย (The Chronicles of Narnia) ที่ไดรับความนิยมอยางมากในหมูนัก
อาน   จนอาจกลาวไดวาเปๅนการปลุกกระแสการอานและการแตงวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีของไทยใหเพิ่มมากขึ้น   
โดยเฉพาะในชวง พ.ศ. 2545-2548  กระแสวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีรุงเรืองมากในหมูนักอานคนไทย    แมวา
ในระยะหลังแวดวงนักอานและนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีจะคึกคักขึ้น  แตมีนักเขียนนอยคนที่จะเลือกใช
ตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมเกามาเปๅนตัวเอกของเรื่อง   สวนใหญมักจะเลือกใชตัวละครที่มีความเปๅนสากล  จนกระทั่ง
ชวง พ.ศ. 2545 เปๅนตนมา   มีนักเขียนกลุมหนึ่งที่สวนกระแส  นําตัวละครเดิมจากวรรณกรรมไทยมาเปๅนตัวเอกใน
วรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซี   อาทิ   เรื่องครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  โดยนิธิ  นิธิวีรกุล   เรื่องมัจฉานุผจญ
ภัย  โดยณัชชา พระคุณ  เปๅนตน   การนําตัวละครเดิมมาเลาใหมในรูปแบบวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี จึงเปๅนเรื่องที่
นาสนใจ  โดยเฉพาะในชวง พ.ศ. 2545 - 2554 ที่มีวรรณกรรมแนวนี้ปรากฏมากพอสมควร  ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาตัว
ละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีชวง พ.ศ. 2545 – 2554   มีการรับมาจากที่ใดบาง  เพื่อจะไดเห็นที่มาของตัว
ละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซี ในยุคสมัยนั้นไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ผูวิจัยศึกษาเฉพาะตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซี ชวง พ .ศ. 2545-2554  จํานวน 11 เรื่อง  
ไดแก  ครุฑนอย ตะลุยแดนหิมพานตแ   หิมพานตแนิรมิต  เจาชายไมวิเศษ  เจาชายไมพูด  เจาหนูขลุยผิว  มัจฉานุผจญภัย  
เด็กชายเทวดา  กินรี   ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานตแ  และดินแดนมหัศจรรยแในสวนหลังบาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. คนควาและรวบรวมวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซี ท่ีตีพิมพแระหวาง พ.ศ. 2545-2554    
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับตัวละคร 

3. ศึกษาตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีที่มีกําหนดตีพิมพแระหวาง พ.ศ. 2545-2554 ทัง้ 11 เรื่อง 
โดยพิจารณาดานที่มาของตัวละคร 

4. สรุปผลการวิจัย 

                                                           
21 วรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซี   คอืวรรณกรรมสําหรับเยาวชน ทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับเวทมนตรแ หรือเรือ่งเหนอืจริง 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีชวง พ.ศ. 2545-2554  โดยพิจารณาดานท่ีมาของ
ตัวละคร  พบวาตัวละครมีทีม่า 3 ลักษณะ คือ ตัวละครที่มาจากวรรณกรรมไทย  ตัวละครที่มาจากวรรณกรรมชาติอื่น และ
ตัวละครที่มาจากจินตนาการของผูเขียน  ซึ่งมีรายละเอียดแตละประเด็นดังน้ี 
1. ตัวละครที่มาจากวรรณกรรมไทย  
 ตัวละครที่มาจากวรรณกรรมไทย   หมายถึง ตัวละครที่ผูเขียนไดเคามาจากตัวละครเดิมในวรรณกรรมไทย ซึ่ง
ผูเขียนอาจสืบทอดตัวละครตามตนฉบับเดิมก็ได   หรือนําตัวละครเดิมมาดัดแปลงรูปลักษณแ  หรือสรางบทบาทใหม   ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับผูเขียนแตละคนวาจะใชแนวทางการสรางตัวละครอยางไร  เพื่อใหตัวละครเดิมปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนไทย
แนวแฟนตาซีไดอยางสมเหตุสมผล   ตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีชวง พ .ศ. 2545-2554  ทั้ง 11 เรื่อง   
พบวาผูเขียนนําตัวละครเดิมจากวรรณกรรมไทยมา 2 ลักษณะ คือ การสืบทอดของเดิม และการดัดแปลง  และการตีความ
ใหม  ดังนี ้

1.1 การสืบทอดของเดิม  
การสืบทอดของเดิม  มีการเสนอตัวละครในลักษณะคงช่ือ    คงรูปลักษณแ     และคงบทบาทตามแบบตัว 

ละครที่เปๅนตนแบบเดิมทุกประการ   ดังเชนตัวละครพระอินทรแ   ในเรื่องเด็กชายเทวดา   วรรณกรรมเรื่องนี้ผูเขียนใหภาพ
ของพระอินทรแที่มีอํานาจ  มีคุณธรรม  และมีบทบาทเปๅนเทพผูคอยชวยเหลือและทดสอบความดีของมนุษยแ  โดยสรางเรื่อง
ใหพระอินทรแตองการทดสอบทุติธรตัวเอกของเรื่องวาเปๅนคนดีจริงอยางที่ปรเมศ  เทวดาอารักษแบอกไวหรือไม  ดังความตอน
หนึ่งที่วา“เขาดีในสายตาเจา  เจาจึงลําเอียงเขาขางเขา  แตเรายังไมเห็นกับตาเลย…เจาจงพาเขาเดินตอไปจนถึงประตูวิหาร
สําหรับลางเทา  ระหวางนั้นความดีที่ขึ้นช่ือวาสามารถทําไดทุกวันคงจะสงโอกาสใหเขาไดทํา…ขาจะไดดู” (เด็กชายเทวดา, 
2549: 110)    พระอินทรแจึงไดแปลงเปๅนกินรีถูกกับดักของนายพรานเพื่อทดสอบความดีของทุติธร  และเมื่อทุติธรเขามา
ชวยเหลือกินรีเอาไว ความดีของเขาจึงประจักษแแกสายตาของพระอินทรแ  ภายหลังพระอินทรแจึงชวยปกปูองคุมครองภัย
อันตรายตาง ๆ และประทานพรใหสุขสมหวัง เพื่อตอบแทนความดีของเขา 
       การกระทําของตัวละครพระอินทรแในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้  จึงอธิบายบทบาทเดิมของพระอินทรแใน
วรรณกรรมไทยท่ีเชื่อวาพระอินทรแเปๅนเทพผูดับความทุกขแรอนของมนุษยแ  มักมีบทบาทเปๅนผูทดสอบความดี  คุมครอง และ
ชวยเหลือคนดีเมื่อตกอยูในภาวะคับขัน  ดังเชนบทบาทของพระอินทรแ  ในเรื่องสีวิราชชาดก  ซึ่งเปๅนเรื่องราวของพระเจาสีวิ
ราชผูตั้งมั่นในการบริจาคทาน    พระอินทรแจึงตองการทดสอบวาพระองคแทรงตั้งมั่นในการบริจาคทานอยางแทจริงหรือไม      
จึงจําแลงเปๅนพราหมณแชราตาบอดเพื่อขอประทานดวงตาจากพระเจาสีวิราช    พระเจาสีวิราชเมื่อเห็นพราหมณแชราบอดเขา
มาในโรงทาน ก็ทรงประทานดวงตาทั้งสองขางใหแกพราหมณแผูนั้น  แมจะมีเสียงคัดคานจากคนรอบขางก็ไมอาจเปลี่ยนใจ
พระองคแได  พระอินทรแเมื่อไดประจักษแในความดีและการยึดมั่นในทานบารมีของพระเจาสีวิราชแลว  ภายหลังจึงทรงชวยให
พระเจาสีวิราชกลับมามองเห็นดังเดิม  พรอมทั้งประทานตาทิพยแใหแกพระเจาสีวิราช เปๅนตน  จึงกลาวไดวาการสรางตัว
ละครพระอินทรแในเรื่องเด็กชายเทวดา  เปๅนการสืบทอดตัวละครพระอินทรแตามที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย  เพื่อใหเยาวชน
เกิดความรับรูวาพระอินทรแคือเทพผูคอยชวยเหลือคนดี  ซึ่งอาจกระตุนใหเยาวชนอยากเปๅนเด็กดีเหมือนกับตัวละครทุติธร ที่
เปๅนเด็กดีมีคุณธรรม จึงไดมีเทพ เทวดาคอยปกปใกษแคุมครอง 

1.2  การดัดแปลง   
การดัดแปลง มีการเสนอตัวละครในลักษณะคงช่ือก็มี   ดัดแปลงช่ือก็มี    คงช่ืออาจคงรูปลักษณแ แตสราง 

บทบาทใหม  หรือดัดแปลงรูปลักษณแ  แตคงบทบาทเดิมไว  หากดัดแปลงช่ือจะมีการรับเคาเดิมบางสวนที่โดดเดนของตัว
ละครเดิมมา  เมื่อผูอานอานแลวจึงเช่ือมโยงไปถึงตัวละครที่เปๅนตนแบบได  การนําตัวละครเดิมมาดัดแปลงในวรรณกรรม
เยาวชนไทยแนวแฟนตาซีจึงมีการนําตัวละครเดิมมาดัดแปลง 5 ลักษณะ  ไดแก  การดัดแปลงโดยคงรูปลักษณแแตสราง
บทบาทใหม  การดัดแปลงโดยคงบทบาทเดิมแตสรางรูปลักษณแใหม  การดัดแปลงทั้งรูปลักษณแและบทบาทใหม  การ
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ดัดแปลงโดยการผสมผสานกับตัวละครชาติอื่น  และการดัดแปลงโดยรับเคาเดิมบางสวน  ซึ่งมีรายละเอียดแตละประเด็น
ดังนี้    
                   1.2.1 การดัดแปลงโดยคงรูปลักษณ์แต่สร้างบทบาทใหม่ 
  จากการศึกษาพบวา  ผูเขียนนําตัวละครเดิมจากวรรณกรรมไทยมาสรางบทบาทใหม โดยมี
จุดประสงคแ 2 ประการ คือการสรางบทบาทใหมใหสัมพันธแกับเรื่อง และการสรางบทบาทใหมใหตรงขามกับความรับรูเดิม  
ดังนี ้

               1.2.1.1 การสร้างบทบาทใหม่ให้สัมพันธ์กับเร่ือง 
           ตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนบางเรื่อง  ผูเขียนไดนําตัวละครเดิมจากวรรณกรรมไทยมาสราง
บทบาทใหม เพื่อใหสัมพันธแกับเรื่องที่ผูเขียนผูกโยงขึ้นมาใหม  ดังเชนตัวละครคิรินทรแ  และตัวละครสิงขร  ในเรื่องตะลุย-
แดนหิมพานต ์  วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ปรากฏตัวละครคิรินทรแที่เปๅนกินนร  และตัวละครสิงขรที่เปๅนกิเลน  ซึ่งเปๅนสัตวแ
ตามจินตนาการในวรรณกรรมไทย  ผูเขียนจึงไดคงรูปลักษณแของกินนรและกิเลนตามตนฉบับเดิม   เพื่อใหผูอานที่มีพื้น
ความรูเดิมสามารถจินตนาการรูปรางและลักษณะของตัวละครทั้งสองไดตามที่ตนคุนเคย   แตเมื่อผูเขียนนําตัวละครทั้งสอง
มาสรางใหมในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซี  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําลายปุาและการลาสัตวแในดินแดนหิมพานตแ   
บทบาทของตัวละครคิรินทรแและสิงขรในวรรณกรรมเรื่องนี้จึงเปๅนตัวแทนของสัตวแปุาที่ถูกมนุษยแทําราย  ทําใหพวกเขาตอง
ขามมิติมาสูโลกมนุษยแเพื่อติดตามหาแมและพวกพองของตนที่ถูกนายพรานจับตัวมา   จนทําใหพวกเขาตองตอสูเพื่อความอยู
รอดของตนเองและเผาพันธุแ     
      ตัวละครมัจฉานุ  พระไวยวิก  นางสุพรรณมัจฉา  และพระนารทฤๅษี   ในเรื่องมัจฉานุผจญภัย   ซึ่ง
ผูเขียนไดนําตัวละครเดิมจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสรางบทบาทใหม   โดยกําหนดใหมัจฉานุมีบทบาทเปๅนตัวแทนของ
เด็กท่ีเอาแตใจ  สวนพระไวยวิก มีบทบาทของพี่ชายบุญธรรมที่รักนองมาก  จึงตองการใหมัจฉานุปรับปรุงตัวเปๅนเด็กดีจึงได
ออกอุบายใหมัจฉานุเดินทางไปหานางสุพรรณมัจฉาที่ปุาหิมพานตแ  และรวมมือกับพระนารทฤๅษีชวยกันอบรบนิสัยมัจฉานุ
ขณะที่เดินทางตามลําพัง  จนกระทั่งมัจฉานุไดพบกับนางสุพรรณมัจฉาและรูวาที่ผานมาตนทําใหทุกคนเสียใจมาโดยตลอด   
มัจฉานุจึง “เขาใจแลววาผูที่ยอมเหนื่อย คอยบน  และเพียรสอนใหทําตัวดีจนบางครั้งนารําคาญนั้น  คือผูที่รักเขาจริง ” 
(มัจฉานุผจญภัย, 2547: 139)   จึงยอมปรับปรุงตัวเปๅนเด็กดีเพื่อใหทุกคนภูมิใจ  ทั้งหมดที่กลาวมานั้นเปๅนสิ่งที่ผูเขียนนําตัว
ละครเดิมมามาสรางบทบาทใหม       โดยมีจุดมุงหมายจะใหมัจฉานุเปๅนตัวแทนของเด็กที่เอาแตใจ  ตองมีคนในครอบครัว 
หรือผูใหญที่เขาใจคอยอบรบสั่งสอน  เพื่อใหผูอานเห็นบทบาทและความสําคัญของคนในครอบครัววา ความสัมพันธแที่ดีของ
คนในครอบครัวนั้นเปๅนสิ่งสําคัญที่จะหลอหลอมใหเด็กเติบโตเปๅนคนดีได   มากกวาจะสืบทอดบทบาทของตัวละครมัจฉานุ
ตามขนบเดิมที่มีลักษณะไกลตัวผูอาน  เพื่อใหเยาวชนช่ืนชอบและเขาใจเรื่องราวไดงายขึ้น 
 

               1.2.1.2 การสร้างบทบาทใหม่ให้ตรงข้ามกับความรับรู้เดิม 
                  การสรางบทบาทใหมใหตรงขามกับความรับรูเดิม  คือการสรางตัวละครใหมีบทบาทตรงขามกับ

ความรับรูเดิม   หรือสรางใหตรงขามกับตัวละครธรรมเนียมนิยม (Stock Character)22  เนื่องจากตัวละครในวรรณกรรมของ
ไทยนั้น มักมีตัวละครที่ถูกนํามาเลาซ้ําแลวซ้ําอีกในงานวรรณกรรมจนกลายเปๅนเอกลักษณแของตัวละครนั้นๆ เชน นางเอก
ตองงามทั้งกายและใจ พระเอกตองรูปหลอและกลาหาญ  แมเลี้ยงตองใจราย  เปๅนตน   ซึ่งภาพลักษณแเชนนี้มักถูกสรางซ้ํา
จนกลายเปๅนธรรมเนียมนิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมของไทยหลายเรื่อง  ผูเขียนวรรณกรรมเยาวชนจึงไดนําตัวละครธรรม
เนียมนยิมที่คนสวนใหญคุนเคยมาสรางใหมใหมีบทบาทตรงขามกับความรับรูเดิม  ดังเชนตัวละครเจาชายองคแที่11  เจาหญิง
ในปลองไมไผ  และโหรหลวง  ในเรื่องเจ้าชายไม่วิเศษ  ผูเขียนสรางใหตัวละครทั้งสามในวรรณกรรมเรื่องนี้  มีบทบาทที่ตรง
                                                           
22 Stock  Character คือ ตัวละครที่มีลักษณะตามแบบธรรมเนียมนิยมแตโบราณ เชน นางเอกแสนดี  ออนแอ  สาวใชหรือแมนมผูซ่ือสัตยแ เปๅน
ตน (กอบกุล, ม.ป.ป: 131) 
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ขามกับความรับรูเดิมคือ  สรางใหเจาชายองคแที่ 11  ซึ่งเปๅนโอรสของกษัตริยแ  แตกลับไมมีคุณสมบัติพิเศษเหนือผูอื่น  และ
ไมไดเปๅนผูเกงกลาสามารถเหมอืนกับเจาชายทั่วไป   หรือตัวละครเจาหญิงในปลองไมไผ  ซึ่งเปๅนลูกสาวของพระอินทรแ เปๅนผู
มีบุญมาเกิด  แตไมมีคุณสมบัติดานความซื่อสัตยแ   ความจงรักภักดีตอคนรัก   ซึ่งเปๅนคุณสมบัติเดนของนางเอกใน
วรรณกรรมไทย   หรือตัวละครโหรหลวงที่ไมไดมีความรู  ความเช่ียวชาญดานโหราศาสตรแแตอยางใด  ทั้งที่บทบาทของโหร
หลวงในวรรณกรรมไทยตองเปๅนผูมีความรูทางโหราศาสตรแและมีบทบาทสําคัญในการตัดสินถูกผิดที่เกิดขึ้นกับบานเมือง  ซึ่ง
เปๅนความจงใจของผูเขียนที่ตองการใหตัวละครดงักลาวมีภาพลักษณแที่ตรงขามกับความรับรูเดิม   เพื่อใหผูอานเกิดความสนุก  
ไมรูสึกจําเจ หรือนาเบื่อ  ทั้งยังเพื่อเสนอแนวคิดใหแกเรื่องดวยวาชาติกําเนิด  ฐานะไมใชสิ่งที่กําหนดวาบุค คลเหลานั้น
จะตองเปๅนคนอยางไร คนที่มีชาติกําเนิดที่ดีอาจจะไมไดดีไปกวาคนธรรมดา  คนท่ีดูมีความรู นาเชื่อถือก็อาจไมรูจริง  

      1.2.2  การดัดแปลงโดยคงบทบาทเดิมแต่สร้างรูปลักษณ์ใหม่ 
 การดัดแปลงโดยคงบทบาทเดิมแตสรางรูปลักษณแใหม  มีลักษณะการนําตัวละครเดิมมาดัดแปลงรูปลักษณแ
บางประการเพื่อใหสัมพันธแกับเรื่อง  แตยังคงบทบาทสําคัญไว  เพื่อใหผูอานเช่ือมโยงไปถึงตัวละครตนแบบได  ดังเชน ตัว
ละครราชสีหแ  ในเรื่องเจ้าชายไม่วิเศษ  ผูเขียนนําตัวละครราชสีหแทั้ง 4  ตัว แหงปุาหิมพานตแมาดัดแปลงรูปลักษณแใหม 
กลาวคือ  ติณสีหแ  ราชสีหแที่มีขนสีแดง  กาฬสีหแ  ราชสีหแขนสีดํา  บัณฑุสีหแ  ราชสีหแขนสีเหลือง   และไกสรราชสีหแ  ราชสีหแ
ขนสีขาวสลับแดง  ตัวละครเหลานี้มักไดรับการกลาวถึงในวรรณกรรมไทยวาเปๅนสัตวแที่มีอํานาจ มีความสะอาดหมดจด  มี
รูปรางสงางาม  นาเกรงขาม  และคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือเมื่อราชสีหแแผดเสียงรอง  อํานาจเสียงของราชสีหแจะ
ทําใหสัตวแอื่นเกรงกลัวได  ดังท่ีบรรยายไวในไตรภูมิพระรวงวา 
 

เมื่อไกรสรสีหะนั้นออกจากคูหาทองก็ดี เงินก็ดี คูหาแกวก็ดี อันเปๅนที่อยู แหงไกรสรสิงหะ 
นั้น  ตนจึงไปยืนอยูเหนือแผนศิลาเหลืองอันเรืองงามดังทองสิงคี…แลวจึงกระทําเสียงออกดั่งเสียงฟูา 
ลั่น แลวจึงสั่นขนฟูุงในตนเสีย แลวจึงแตงตนเดินไป แลนไปมาดั่งลูกวัวแลนนั้น  เมื่อไกรสรสิงหะนั้น 
เดินไปเดินมา    ครั้นดูพลันงามนักดั่งผูมีกําลัง…แลเดินบายไปบายมาดั่งนั้นก็รองดวยเสียงอันแรง  3  
คาบ  แลเสียงน้ันไปไกลได 3 โยชนแแล แตบรรดามีสัตวแ 2 ตีน 4 ตีนอยูแหงใดๆก็ดี  แลเสียงไดยินเถิง 
ใดๆ กลัวมีตัวนั้นสั่นแลตกใจสลบอยูบมิรูสึกตนเลย… 

                                                              (ไตรภูมิพระรวง, 2506: 38) 
       ทวาเมื่อตัวละครราชสีหแทั้ง 4 ตัว มาปรากฏในเรื่องเจ้าชายไม่วิเศษ   ผูเขียนไดคงช่ือ คงบทบาทเดิมของ

ราชสีหแทั้ง 4 ตัว ที่เปๅนเจาแหงปุาหิมพานตแไว  แตไดดัดแปลงรูปลักษณแของราชสีหแใหมีสภาพที่สกปรก   ผอมโซ     แมแต
เสียงที่แผดออกมาก็ไมนาสะพรึงกลัวอีกตอไป   ทั้งนี้การดัดแปลงรูปลักษณแของราชสีหแทั้ง 4 ตัวใหไรสงาราศีนั้น  มี
จุดประสงคแเพื่อใหผูอานเห็นผลกระทบของการทําลายปุา  ที่แมแตปุาหิมพานตแยังถูกมนุษยแบุกรุก  จนทําใหราชสีหแที่เคย
ยิ่งใหญยังตองอดอยากและซูบผอม เพราะไมมีอาหารใหกิน   
       นอกจากนี้วรรณกรรมเยาวชนบางเรื่องผูเขียนยังไดนําตัวละครเดิมมาดัดแปลงรูปลักษณแ เพื่อใหเยาวชน
เขาใจงายขึ้นดวย  ดังเชนตัวละครปรเมศและตัวละครเบญจา  ในเรื่องเด็กชายเทวดา  ผูเขียนดัดแปลงตัวละครปรเมศ  ซึ่ง
เปๅนภุมมเทวดา  หรือเทวดาเจาที่  ใหมีรูปลักษณแเหมือนกับเด็กวัยรุนท่ัวไปและแตงกายแบบปใจจุบันคือ “ใสกางเกงสามสวน
สีขาว  สวมเสื้อยืดสีแดงสด กับหมวกมีปีกสีน้ําเงิน” (เด็กชายเทวดา, 2549: 6) มากกวาที่จะใหภาพของเทวดาที่แตงกายนา
เกรงขาม  เพื่อใหผูอานเยาวชนจินตนาการเทวดาเจาที่ไดงายขึ้น    นอกจากนี้ยังสรางบทบาทใหมเพิ่ มเขามา คือใหเทวดา
เจาที่มีบทบาทเปๅนเหมือนเพื่อนที่คอยชี้แนะใหเพื่อนทําความดี และเมื่อเห็นเขาทําความดีก็จะรายงานความดีใหพระอินทรแได
รับรูดวย  การสรางตัวละครปรเมศในเรื่องน้ี  จึงทําใหเทวดาเจาที่ ที่เคยอยูในจินตนาการ กลายเปๅนตัวละครที่ใกลตัวผูอาน
และเขาใจงายข้ึน  การสรางตัวละครปรเมศ  ในเรื่องเด็กชายเทวดา   จึงมีท้ังสวนท่ีผูเขียนรับและดัดแปลงของเดิมมาใช คือ
การรับความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาเจาที่ในวรรณกรรมไทยท่ีกลาววา  เปๅนเทวดาช้ันต่ําสุด อาศัยอยูตามพื้นดินบาง ตามปุา ตาม



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ ครั้งท่ี 4  วันท่ี 7 พ.ค. 2557 SMARTS 

: ภาษาและวรรณกรรม 151 

 

เขาบาง มีหนาที่คอยจดบัญชีบุญบัญชีบาปของมนุษยแ แลวนําไปรายงานตอพระอินทรแ  ดังที่ปรากฏในไตรภูมิโลกวินิจฉัย 
ตอนหนึ่งวา  

 
 …ถาผูใดไมประมาท  อุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญศีลทานการกุศลอยูเปๅนนิจเนืองๆ…  เทว- 
อํามาตยแทั้งหลายเห็นก็ดีใจชวนกันโถมนาการ แลวจึงจดเอาบาญชีรายโคตรรายนามใสสุวรรณบัฏ 
ดวยอักษรเสนชาติหรคุณ… แลหญิงชายซึ่งประมาทมัวเมากระทําอกุศล…คนจําพวกนี้เทวอํามาตยแ 
ทั้งหลายเห็นแลวก็ตําหนิติเตียน แลวจึงกฎหมายกําหนดรายโคตรรายนามใสหนังสุนัข อักษรเขียน 
ดวยเลือดสุนัข  แลวจึงเอาบาญชีทั้งสองบาญชีน้ันข้ึนไปสงใหทาวโลกบาล    ทาวโลกบาลจึงสงให 
ปใญจสิงขรเทพบุตร  ปใญจสิงขรเทพบุตรสงใหพระมาตลี  พระมาตลีถวายใหแกสมเด็จอมรินทรา… 
     (ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา หมวดศาสนจักร, 2535: 1,037)     
 

       บทบาทของตัวละครปรเมศ  ในเรื่องเด็กชายเทวดา จึงมีหนาท่ีคอยสังเกตความดีของมนุษยแเชนเดียวกัน  ซึ่ง
เปๅนการคงบทบาทตามตนฉบับของเดิม  แตผูเขียนไดดัดแปลงรูปลักษณแใหใกลตัวผูอานมากขึ้น  โดยปรับเปลี่ยนใหเทวดา
เจาที่มีบุคลิก ลักษณะ และการแตงกายท่ีรวมสมัยกับผูอาน   เชนเดียวกับตัวละครเบญจา  ในวรรณกรรมเรื่องเดียวกัน  ซึ่ง
เปๅนยักษแท่ีมาจากสวรรคแช้ันจาตุมหาราชิกา  ผูเขียนก็ไดสืบทอดตัวละครยักษแท่ีมีอิทธิฤทธิ์   และมีนิสัยเปๅนอันธพาล เหมือน
ดังในไตรภูมิโลกวินิจฉัยที่กลาววา  ยักษแบนสวรรคแช้ันจาตุมหาราชิกา  เปๅนยักษแช้ันต่ําที่ “มักหยาบชาสาหัส  สามหาวโลน
เลน” (ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา หมวดศาสนจักร, 2535: 922)  แตในดานรูปลักษณแ  ผูเขียนสรางใหยักษแเบญจาเปๅนเพียง
เด็กผูชายตัวใหญคนหนึ่ง “ไมแตงตัวดวยชุดไทยสีเขียวสีแดงแบบในละคร  แถมยังมีลักษณะคลายรุนพี่เกเรใน
โรงเรียน…”(เด็กชายเทวดา, 2549: 40) ไมใชยักษแตัวโต  หนาตานาเกลียดนากลัว เหมือนที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยทั่วไป  
จึงทําใหภาพของยักษแท่ีเคยอยูในจินตนาการ  กลายเปๅนตัวละครที่ใกลตัวเด็กที่พวกเขาสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวันได  
       1.2.3 การดัดแปลงท้ังรูปลักษณ์และบทบาทใหม่      
        วรรณกรรมเยาวชนบางเรื่องพบวา ผูเขียนคงช่ือตามตนฉบับเดิมเทานั้น   แตรูปลักษณแและบทบาทของตัว
ละครผูเขียนดัดแปลงใหมเพื่อใหสัมพันธแกับเรื่อง  ดังเชนตัวละครครุฑนอย  ใน เร่ืองครุฑน้อย   วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้
ผูเขียนนําตัวละครครุฑมาดัดแปลงรูปลักษณแ   โดยกําหนดใหครุฑนอยเปๅนครุฑกําพราที่เกิดมาแตกตางกับครุฑตัวอื่นๆ คือมี
ขนสีดําสนิท  มีรูจมูกที่เปิดปิดได   บินไมได  แตสามารถดําน้ําและวายน้ําไดอยางคลองแคลว   ซึ่งตางกับครุฑในวรรณกรรม
ไทยที่มีขนสีแดง  และเปๅนเจาแหงการบิน  นอกจากผูเขียนจะดัดแปลงรูปลักษณแใหแตกตางกับครุฑทั่วไปแลว  ผูเขียนยัง
สรางบทบาทใหมใหครุฑเปๅนตัวแทนของคนท่ีกลาทําสิ่งดี  แมจะถูกมองวาตางกับผูอื่น เขาจึงใชปีกเล็กๆ และรูจมูกที่เปิดปิด
ไดสําหรับการดําน้ํา เพื่อเรียนรูโลกกวางแทนการบินอยางครุฑทั่วไป 
     1.2.4 การดัดแปลงโดยการผสมผสานกับตัวละครชาติอื่น 
     สื่อจากตางประเทศมีอิทธิพลตอสังคมไทยมาก  แมกระทั่งสื่อที่เกี่ยวของกับเยาวชนจะเห็นวาสื่อจาก
ตางประเทศเขามาอยางตอเนื่องและไดรับความนิยมอยางสูงดวย    โดยเฉพาะสื่อที่ปรากฏในรูปแบบของนิทาน  การแตูนจะ
ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว  เพราะเปๅนชองทางที่สื่อสารกับเยาวชนไดงาย อาทิ  เรื่องซินเดอรแเรลลา (Cinderella ) เรื่องส
โนไวทแ(Snow White )    หรือเรื่องเจาหญิงนิทรา (Sleeping Beauty) เปๅนตน  วรรณกรรมเหลานี้ถูกนํามาเลาซ้ําแลวซ้ํา
อีก  จนกลายเปๅนนิทานกอนนอนสําหรับเด็กที่อยูในความรับรูของคนไทยมานาน   การสรางงานวรรณกรรมเพื่อใหเขาถึง
เยาวชนไทยไดงายขึ้น   ผูเขียนวรรณกรรมเยาวชนบางคนจึงไดนําตัวละครไทยไปผสมผสานกับตัวละครชาติอื่นที่เด็กคุนเคย   
หรือจดจําได  เพื่อใหเยาวชนรูจักตัวละครไทยที่ยังไมคุนเคยไดงายขึ้น อีกทั้งยังทําใหตัวละครมีสีสันมากขึ้นดวย  ดังเชนตัว
ละครนางเงือกวาริณี  ในเรื่องดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน   ผูเขียนสรางใหนางเงือกวาริณีมีบทบาทเปๅนผูนําทางให
ตัวเอกคลายกับบทบาทของนางเงือกในเรื่องพระอภัยมณี   แตในดานรูปลักษณแผูเขียนไดผสมผสานระหวางนางเงือกตาม

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWh3S27zfDB4&ei=4NLjUsGuO8WUiAf7s4E4&usg=AFQjCNEFcqTVOE-9GNF-Rstnvflpy6nfjA
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เรื่องพระอภัยมณีที่กลาวถึงนางเงือกไววา เปๅนสาวงาม   ทอนบนเปๅนมนุษยแ  ทอนลางเปๅนปลา  แตสวนที่เพิ่มเติมเขามาคือ
เมื่ออยูบนบกสามารถเปลี่ยนหางเปๅนขามนุษยแไดคลายกับแอเรียล เจาหญิงเงือกนอยในการแตูนเรื่องเดอะลิตเติ้ลเมอรแเมด  
(The Little Mermaid)  ที่แมมดทะเลผูมีเวทมนตรแใหขามนุษยแแกเจาหญิงเงือกนอย     

      1.2.5 การดัดแปลงโดยรับเค้าเดิมบางส่วน 
 ตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนบางเรื่อง   ผูเขียนนําลักษณะเดนบางประการของตัวละครเดิมมาเปๅนแนวการ
สรางตัวละครใหม   จึงทําใหตัวละครกลุมนี้มีลักษณะบางประการคลายกับตัวละครที่มีอยูเดิม   ซึ่งอาจมีการรับเคาจากตัว
ละครเรื่องเดียว หรือรับเคาจากตัวละครหลายเรื่องก็ได  ดังนี ้        

            1.2.5.1 การรับเค้าจากตัวละครเร่ืองเดียว 
              ตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนบางเรื่อง พบวาผูเขียนรับเคาบางสวนมาจากตัวละครเดิมในวรรณกรรม

ไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเปๅนแนวการสรางตัวละครของตน  โดยสืบทอดเพียงชาติกําเนิด  รูปลักษณแ  หรือลักษณะเดนบาง
ประการของตัวละครเดิมมาใช ดังเชน ตัวละครนคเรศ  ในเรื่องครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์   รางหนึ่งของนคเรศได
รูปลักษณแมาจากไกรสรราชสีหแ แหงปุาหิมพานตแ    หรือตัวละครคุณกะละแม  ลิงทรงเลี้ยงของพระอินทรแ  ในเรื่อง เด็กชาย
เทวดา  ที่ไดรูปลักษณแมาจากหนุมาน   หรือตัวละครราชินีมัทนา  ในเรื่องดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน ไดเคามาจาก
นางมัทนา  นางผูเปๅนตํานานแหงดอกกุหลาบ  ผูเขียนจึงเช่ือมโยงบทบาทดวยการใหราชินีมัทนาเปๅนผูปกครองอาณาจักร
สวนกุหลาบ เปๅนตน  เพราะฉะนั้นการสรางตัวละครโดยรับเคาบางสวนจากตัวละครเดิม จึงทําใหเห็นวาตัวละครใน
วรรณกรรมยุคเกาไมใชตัวละครที่ลาสมัย แตสามารถนํากลับมาเลาใหมไดทุกยุคทุกสมัย 

              1.2.5.2  การรับเค้าจากตัวละครหลายเร่ือง 
   ตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนบางเรื่อง  มีท่ีมาจากตัวละครเดมิในวรรณกรรมหลายเรื่อง มาผสมผสาน
กัน  ดังเชน ตัวละครหนอนอย  ในเรื่องเจ้าหนูขลุ่ยผิว   ผูเขียนสรางใหตัวละครหนอนอยมีกําเนิดคลายกับนางยอพระกลิ่น 
คือเกิดในกระบอกไมไผ    แตสามารถใชขลุย  สะกดสัตวแรายที่กําลังคลุมคลั่งใหสงบนิ่งได  ดังที่ผูเขียนบรรยายไววา “เด็ก
นอยตัวจิ๋วยกขลุยผิวในมือข้ึนบรรเลงทันที…เรี่ยวแรงของควายปุาเริ่มลดนอยลงทุกที ไมชามันก็หยุดอาละวาด  ยืนเหมอนิ่ง
คลายถูกสะกดจิต  มันคอยๆ คูเขาทรุดรางลง แลวหลับสนิทไปในเวลาตอมา…”(เจาหนูขลุยผิว, 2547: 106)   ซึ่งคลายกับ
เพลงปีๆของพระอภัยมณีที่ใชหามทัพได  ดังความตอนหนึ่งวา “วิเวกแววแจวเสียงสําเนียงปีๆ   พวกโยธีทิ้งทวนชวนเขนง  ลง
นั่งโยกโงกหงับทับกันเอง  เสนาะเพลงเพลินหลับระงับไป”(พระอภัยมณี เลม 1, 2517: 418)   
 ตัวละครหนอนอยในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้  จึงเปๅนการนําลักษณะเดนของตัวละครที่มีอยูเดิมคือมี
กําเนิดคลายนางยอพระกลิ่น ท่ีเกิดในกระบอกไมไผ  แตมีความสามารถคลายพระอภัยมณีที่ชํานาญการดนตรี   เพื่อสรางให
หนอนอยมีกําเนิดที่แปลกตามขนบการสรางตัวละครเอกในวรรณกรรมไทย  และมีขลุยไมหินดําเปๅนของประจําตัว  ซึ่งเปๅน
ความคิดเฉียบแหลมที่ผูเขียนรูจักนําเอาดนตรีมาเปๅนอาวุธ หรือเปๅนเครื่องมือของตัวละครเอกในเรื่องไดอยางแนบเนียน  
เพื่อใหผูอานเห็นวาการตอสูไมจําเปๅนตองใชกําลังตอสูกัน ก็สามารถเอาชนะฝุายตรงขามได   
  
2.  ตัวละครที่มาจากวรรณกรรมชาติอื่น 

วรรณกรรมเยาวชนบางเรื่องผูเขียนสรางตัวละคร  โดยมีที่มาของตั วละครจากวรรณกรรมชาติอื่นที่ผูเขียน
ประทับใจ หรือเปๅนตัวละครที่เด็ก ๆ ช่ืนชอบ  หรือจดจําไดมาเลาใหม เพื่อใหเรื่องราวมีสีสันมากยิ่งขึ้น  โดยมีแนวทางการ
สรางตัวละคร 2  ลักษณะ คือ การสืบทอดของเดิม  และการดัดแปลงโดยคงรูปลักษณแแตสรางบทบาทใหม   ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
 2.1 การสืบทอดของเดิม 
       การสืบทอดของเดิม  เปๅนการสืบทอดตัวละครเดิมที่ปรากฏในวรรณกรรมชาติอื่น  โดยผูเขียนจะสืบทอดทั้ง
ช่ือเรียก  รูปลักษณแ   และบทบาทเดิมตามตนฉบับ   แตจะนํามาเลาใหมในฉากและบรรยากาศแบบไทย    ดังเชนตัวละคร
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มังกร  ในเรื่องเจ้าชายไม่พูด  ผูเขียนไดจําลองภาพของมังกรตามที่ปรากฏในวรรณกรรมตะวันตกที่กลาวถึงมังกรวาเปๅนสัตวแ
ที่ดุราย สามารถบิน และพนไฟได  ดังนั้นผูที่สามารถพิชิตมังกรไดจึงเปๅนวีรบุรุษ  เพราะสามารถเอาชนะสัตวแที่มีพละกําลัง
อยางมังกรไดสําเร็จ  ความเชื่อดังกลาวนี้ปรากฏในวรรณกรรมตะวันตกหลายเรื่อง   แมกระทั่งในเรื่องแฮรแรี่ พอตเตอรแ  ตอน
แฮรแรี่ พอตเตอรแกับถวยอัคนี( Harry Potter and the Goblet of Fire) ผูเขียนก็ไดกําหนดใหพอมดตองไปตอสูกับมังกร 
เพื่อทดสอบความกลาหาญของเหลาพอมดดวยเชนกัน  เพราะฉะนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกหากเยาวชนไทยซึ่งอานวรรณกรรม
เยาวชนแนวแฟนตาซีของตะวันตก จะรูจักบทบาทของมังกรในฐานะศัตรูของตัวเอก  และเมื่อผูเขียนสืบทอดตัวละครมังกร
มาไวในเรื่องเจ้าชายไม่พูด  ผูเขียนจึงสืบทอดตามลักษณะเดิมทุกประการ  ทั้งในดานรูปลักษณแ และบทบาท  มังกรที่ปรากฏ
ในเรื่องจึงยังเปๅนภาพของมังกรที่ดุรายเชนเดิม  และเมื่อเจาชายปราบมังกรไดสําเร็จ  จึงทําใหเรื่องมีความสนุกสนาน  
ตื่นเตนเราใจมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังชวยใหเจาชายมีภาพลักษณแของผูกลาหาญและมีความสามารถ  ซึ่งอาจทําใหเยาวชนช่ืน
ชอบตัวละครดังกลาวไดงายขึ้น เพราะโดยทั่วไปเยาวชนมีความตองการพื้นฐานประการหนึ่งท่ีเหมอืนกันคือ “มีความตองการ
ที่จะกระทําการใดๆ ไมวาเล็กนอยหรือสําคัญปานใดเปๅนผลสําเร็จ  กอใหเกิดความพอใจและภูมิใจในความสําเร็จนั้น” (ลมุล 
รัตตากร, 2529: 10) ตัวเอกในวรรณกรรมเยาวชน จึงมักเปๅนตัวละครเด็กที่มีความเกงกลา สามารถเอาชนะผูที่มีพละกําลัง
มากกวาได  โดยอาศัยความดี  ความเฉลียวฉลาด  และความกลาหาญเปๅนคุณสมบัติสําคัญ  จึงอาจกลาวไดวา การสืบ
ทอดตัวละครมังกรจากวรรณกรรมตางชาติมาใชเปๅนตัวประกอบของเรื่องนั้น  นอกจากจะทําใหเรื่องสนุกสนานชวนติดตาม
แลว  ยังชวยเสริมใหตัวละครเอกมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

2.2  การดัดแปลงโดยคงรูปลักษณ์แต่สร้างบทบาทใหม่ 
                   การดัดแปลงโดยคงรูปลักษณแแตสรางบทบาทใหม  มีลักษณะการนําตัวละครเดิมจากวรรณกรรมชาติอื่นที่
เยาวชนคุนเคยมาสรางบทบาทใหม   เพื่อเสริมใหเรื่องราวมีสีสันและสนุกสนานยิ่งขึ้น  ตัวอยางเชน ตัวละครแมมดเสียง
แหลม  ในเรื่องเจ้าชายไม่พูด   ผูเขียนไดคงรูปลักษณแของแมมด ตามที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนตางชาติ อาทิ    เรื่องส
โนวแไวทแ (Snow White)   เรื่องเจาหญิงนิทรา (Sleeping Beauty) เปๅนตน  ภาพของแมมด ในเรื่องเจ้าชายไม่พูดจึงเปๅน
ภาพของหญิงแก  จมูกงองุม  แตงกายดวยชุดคลุมสีดํา  มีเวทมนตรแ  มีความนากลัว ดังที่ผูเขียนบรรยายไววา “โผลมาในชุด
คลุมยาวรุมรามสดีําและใสหมวกแหลมเปี่ยบ...  จมูกงองุมขนาดใหญของหลอนเปๅนสวนแรกที่ทุกคนสังเกตเห็น และดูจะเปๅน
สวนท่ีทําใหทุกคนกลัวนักกลัวหนา”(เจาชายไมพูด, 2548: 31) แตอุปนิสัยและบทบาทของแมมดผูเขียนไดสรางใหมใหแมมด
เปๅนตัวละครที่มีจิตใจดี   ทั้งยังมีบทบาทเปๅนผูชวยเหลือตัวละครเอกใหสมหวังอีกดวย   ซึ่งตรงขามกับบทบาทของแมมดใน
วรรณกรรมตางชาติที่มักเปๅนศัตรูกับตัวละครเอก   หรือเปๅนผูทําใหตัวละครเอกตองเดือดรอน  ดังนั้น การนําตัวละครแมมด
มาสรางบทบาทใหมนี้  นอกจากจะทําใหตัวละครมีสีสันมากขึ้นแลว  ยังใหขอคิดแกเยาวชนไดอีกดวยวา อยาตัดสินคนที่
รูปลักษณแภายนอก 
 
3. ตัวละครที่มาจากจินตนาการของผู้เขียน 
  วรรณกรรมเยาวชนหลายเรื่องผูเขียนนิยมสรางตัวละครขึ้นมาใหมตามจินตนาการของผูเขียนเอง  โดยมีแนว
ทางการสรางตัวละคร 2 ลักษณะ คือ ตัวละครที่เปๅนมนุษยแ  และตัวละครที่เปๅนสัตวแ ดังนี้ 

3.1 ตัวละครที่เป็นมนุษย์      
     ผูเขียนนิยมสรางตัวละครที่เปๅนมนุษยแ ซึ่งมีวรรณกรรมเยาวชนมากถึง 8 เรื่อง ที่ผูเขียนสรางตัวละครเอกให

เปๅนมนุษยแ  และมักมีอายุรุนราวคราวเดียวกับผูอาน  เพื่อใหเปๅนตัวละครตัวแทนของเด็กในแบบที่สังคมยอมรับ  อาทิ  ตัว
ละครหนูมาลี  ในเรื่องดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  ซึ่งเปๅนเด็กที่มีจิตใจ  มีคุณธรรม ตัวละครตัวนี้จึงเปๅนตัวแทนของ
เด็กดีที่ไมวาจะอยูที่ใดก็จะไดรับสิ่งท่ีดีตอบแทนกลับมา  หรือตัวละครทุติธร   ในเรื่องเด็กชายเทวดา   ซึ่งเปๅนเด็กที่ยึดมั่นใน
การทําความดี  มีความกตัญโูกตเวทีตอพอแม  คุณสมบัติเดนของตัวละครตัวนี้จึงเปๅนตัวแทนของเด็กดี มีคุณธรรม  เปๅนตน 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDUQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG-Ay002OxkY&ei=tSfBUpKoDYaiiAefzYDYDA&usg=AFQjCNEujQyyD32edSi_shDAL8ZmXQeT4g&bvm=bv.58187178,d.aGc


การประชุมวิชาการระดับชาต ิ ครั้งที่ 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557                                                              SMARTS 

154                : ภาษาและวรรณกรรม                                                                        

 

เพื่อเปๅนแนวทางใหเด็กประพฤติปฏิบัติตาม  ซึ่งเปๅนสิ่งท่ีผูเขียนตองการใหผูอานเยาวชนเห็นแบบอยางที่ดีผานตวัละครเด็กใน
เรื่อง 

3.2 ตัวละครที่เป็นสัตว์     
     ผูเขียนนิยมสรางตัวละครที่เปๅนสัตวแ  โดยนําสัตวแเลี้ยง หรือสัตวแท่ีใกลตัวผูอานวัยเยาวชน  เชน  แมว  กระตาย  

หนู  ลิง เปๅนตน  มาสรางเปๅนตัวละครสําคัญในเรื่อง และมักมีบทบาทเปๅนผูชวยเหลือตัวเอก  เชน  บทบาทของเจาเหมียว 
ในเร่ืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  ซึ่งเปๅนสัตวแเลี้ยงแสนรักของตัวละครเอก และไดรวมผจญภัยไปในดินแดน
มหัศจรรยแพรอมกับตัวละครเอกดวย เปๅนตน   ทั้งนี้การสรางใหตัวละครสัตวแมีบทบาทเปๅนเพื่อนคูหู และเปๅนผูชวยเหลือตัว
ละครเอกนั้น  เพื่อใหเรื่องมีความสนุกสนานมากขึ้น  อีกท้ังตัวละครสัตวแยังเปๅนตัวละครที่ใกลตัวผูอานวัยเยาวชนและเยาวชน
สวนใหญมักมีสัตวแเลี้ยงเปๅนของตัวเอง  จึงอาจทําใหผูอานช่ืนชอบตัวละครสัตวแในเรื่องไดงายยิ่งข้ึนดวย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ตัวละครมีที่มา 3 ลักษณะ คือตัวละครที่มาจากวรรณกรรมไทย  ตัวละครที่มาจากวรรณกรรมชาติอื่น   และตัว
ละครที่มาจากจินตนาการของผูเขียน   ตัวละครที่มาจากวรรณกรรมไทยมีแนวทางการสรางตัวละคร 2 ลักษณะ ไดแก การ
สืบทอดของเดิม  และการดัดแปลง   การสืบทอดของเดิม  มีลักษณะการคงช่ือ  คงรูปลักษณแ   และคงบทบาทเดิม  เพื่อให
ผูอานรับรูตามที่ตนคุนเคย  เมื่ออานแลวจึงรูไดทันทีวาตัวละครนี้เปๅนใคร  การดัดแปลง  มีการนําตัวละครเดิมมาดัดแปลง 5 
ลักษณะ  ไดแก  การดัดแปลงโดยคงรูปลักษณแแตสรางบทบาทใหม    การดัดแปลงโดยคงบทบาทเดิมแตสรางรูปลักษณแใหม   
การดัดแปลงทั้งรูปลักษณแและบทบาทใหม  การดัดแปลงโดยการผสมผสานกับตัวละครชาติอื่น  และการดัดแปลงโดยรับเคา
เดิมบางสวน      สวนตัวละครที่มาจากวรรณกรรมชาติอื่นมีแนวทางการสรางตัวละคร 2 ลักษณะคือ การสืบทอดของเดิม  
และการดัดแปลงโดยคงรูปลักษณแแตสรางบทบาทใหม   และตัวละครที่มาจากจินตนาการของผูเขียนมีแนวทางการสรางตัว
ละคร 2  ลักษณะ ไดแก  ตัวละครที่เปๅนมนุษยแ  และตัวละครที่เปๅนสัตวแ  แตจะนิยมสรางตัวละครเอกเปๅนมนุษยแ และตัว
ละครสัตวแเปๅนผูชวยเหลือตัวละครเอก 

 ที่มาของตัวละครดังกลาวนี้ช้ีใหเห็นวาตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีชวง พ.ศ. 2545- 2554  มี
ทั้งการนําตัวละครจากวรรณกรรมไทยมาทําใหรวมสมัยขึ้น  การนําตัวละครจากวรรณกรรมชาติอื่นมาเลาใหมเพื่อดึงดูด
ความสนใจผูอาน   และการนําตัวละครจากจินตนาการของผูเขียนมาทําใหเรื่องมีสีสันและสนุกสนานยิ่งขึ้น  ทั้งนี้การนําตัว
ละครเดิมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมชาติอื่นมาเลาใหมในสภาวะรวมสมัย   ทําใหตัวละครเดิมสามารถสอดแทรกวิธี
คิด  คานิยม และอุดมการณแใหมท่ีเปลี่ยนแปลงใหเหมาะกับเยาวชนในปใจจุบันมากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดศึกษาตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีชวง พ.ศ. 2545-2554  จํานวน 11 
เรื่อง  โดยพิจารณาดานที่มาของตัวละคร พบวาตัวละครมีที่มา 3 ลักษณะ  คือ ตัวละครที่มาจากวรรณกรรมไทย   ตัวละคร
ที่มาจากวรรณกรรมชาติอื่น  และตัวละครที่มาจากจินตนาการของผูเขียน  ซึ่งจากการศึกษาพบประเด็นท่ีนาสนใจดังน้ี 

1. กรณีการศึกษาตัวละครที่มาจากวรรณกรรมไทย  อาจนําไปใชวิเคราะหแตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทย 
ชวงยุคอื่น แลวนํามาเปรียบเทียบกัน   ซึ่งอาจทําใหเห็นแนวการสรางสรรคแตัวละครที่ไดรับอิทธิพลจากตัวละครดั้งเดิมใน
วรรณกรรมไทยวามีลักษณะรวมของการสรางตัวละครในงานกลุมนี้อยางไร 

2.  กรณีการศึกษาตัวละครที่มาจากวรรณกรรมชาติอื่น อาจนําไปใชวิเคราะหแตัวละครในวรรณกรรมเยาวชน 
ไทยเรื่องอื่น  เพื่อจะไดเห็นกลวิธีการเลือกรับ  ดัดแปลง และเหตุปใจจัยในการนําตัวละครจากวรรณกรรมชาติอื่นมาใชได
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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