
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อำเภอหาดใหญ   จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท : 074-286673  โทรสาร : 074-286676

Website : www.libarts.psu.ac.th

เม
ษ

ายน
 2017



ค ำน ำ 
 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยความ
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ศิลปศาสตร์ ยังมีความคาดหวังที่จะเป็นคณะชั้นน าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    
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บริการ ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือสังคม  

จากเหตุผลดังกล่าวคณะจึงก าหนดจัดประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรีขึ้น เพ่ือเปิด
โอกาสและฝึกฝนให้นักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร พัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้สู่งานวิจัย และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานก าลัง ในการพัฒนาชาติ ซึ่งเป็น              
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现代汉语“吃”与泰语“กิน”的词汇对比分析 
 

[摘要] 

本论文的研究目的是研究汉语“吃”与泰语“กิน”的意义和内部结构。

“吃”这个词在两种语言中意义相当，不过如果“吃”与其他词组组

合，在某种情况下“吃”会仍然表示其基本意义，在某种情况下会产

生与基本意义无关的新的意义。如果这些词语按字面翻译无法了解其

真正的意义，因此会让汉语和泰语学习者感到很困惑，并且会产生误

解。 

本论文主要从 3本权威的汉语词典以及 3本权威的泰语词典中收集

有关“吃”和“กิน”的词语进行对比分析。研究以后，“吃”这个词在两

种语言中大部分的结构相同，都是动宾式的。不过汉语的这类词组还

有并列式和动补式，泰语的却没有这种结构，但泰语有动词+动词，动

词+形容词，动词+介词等结构。此外，将这些合成词进行归纳后，发

现泰语有关的词语可以归为 13类，而汉语可以归为 8类。把汉语带“吃”

与泰语带“กิน”的词语意义进行对比后，发现汉语带“吃”的词语没有泰

语“กิน”的基本意义的占 72%，泰语带“กิน”的词语没有汉语“吃”的基本

意义的多达 74%，还提到词汇的感情色彩。 

 [关键词] กิน [kin33]；吃; 合成词；本义-引申义；对比分析 

张凤龙 

黄秀真、金丽文、陈文义、李伟江 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบค าว่า“吃”ในภาษาจีนปัจจุบันและค าว่า “กิน” 

ในภาษาไทย 
[บทคัดย่อ] 

โครงงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหมายและโครงสร้างของค าว่า “กิน” ทั้งใน
ภาษาจีนและภาษาไทย  
ค าว่า”กิน”ในทั้งสองภาษาจะมีความหมายคล้ายคลึงกัน แต่หากน าค าว่า “กิน” ไปประสมกับค าอ่ืนๆจะ
ปรากฎความหมายที่ยังคงเกี่ยวข้องกับค าว่ากินหรือเกิดความหมายใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งหากน าค า
เหล่านี้มาแปลตรงตัวแล้วจะไม่สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้  ดังนั้นจึงท าให้ผู้เรียนภาษาจีนและ
ภาษาไทยเกิดความสับสนและเกิดความเข้าใจผิด 

โดยโครงงานวิจัยเล่มนี้ได้รวบรวมค าศัพท์จากพจนานุกรมภาษาจีนและภาษาไทยที่ส าคัญ อย่างละ 
3 เล่มและน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน จากการศึกษาพบว่าค าว่า  “กิน” ทั้งในสองภาษาส่วนใหญ่จะ
เป็นโครงสร้างกริยา+กรรม เหมือนกัน แต่ภาษาจีนจะมีโครงสร้างแบบคู่ขนานและโครงสร้างแบบกริยา+
บทเสริมกรรม ซึ่งในภาษาไทยไม่มีโครงสร้างค าประสมในลักษณะดังกล่าว แต่จะเป็นโครงสร้างแบบ
กริยา+กริยา กริยา+คุณศัพท์ กริยา+บุพบท เป็นต้น นอกจากนี้เม่ือน าค าประสมของทั้งสองภาษามาจัด
หมวดหมู่พบว่าภาษาไทยแบ่งหมวดหมู่ได้13 กลุ่มแต่ภาษาจีนแบ่งได้เพียง 8 กลุ่มเท่านั้นและเม่ือน า
ความหมายของทั้งสองภาษามาเปรียบเทียบพบว่าค าว่า “กิน” ในภาษาจีนที่ไม่ได้มีความหมายว่า “กิน” 
ในภาษาไทย มี 72 เปอร์เซ็นต์ และค าในภาษาไทยที่ไม่ได้มีความหมายว่า“กิน” ในภาษาจีนมีถึง 74 
เปอร์เซ็นตแ์ละได้กล่าวถึงการแสดงอารมณ์และความรู้สึกของค าอีกด้วย 
 ค าส าคัญ:  กิน  吃 ค าประสม ความหมายโดยตรง-โดยนัย วิเคราะห์เปรียบเทียบ  

                                Fenglong Zhang 
น.ส.ฐิติยา สันหนู 
น.ส.ธันยช์นก ทองร่วง 
นายอัสวัน บินอาแวกาแฉะ 
นายธนรัตน์ ด าชุม 
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研究目的 

“饮食” 是人的基本需求之一，人们出生之后会不断长大, 无论

是老人、成人、或者儿童都需要以饮食作为身体的营养和能量。如果

世界上没有食物，人类必定无法继续生命，而为了食物能够进入身体，

必须用口来 “吃” 。当 “饮食” 属于人生的一部分时， “饮食” 

就进而影响到我们的行为和思想。如果我们想表达自己的思想就要用 

“口” 说出来，因此 “吃” 与 “กิน [kin33]” 这两个词是一个非常

重要的词汇，它们可以用来表达很多意义。 

“吃” 与 “กิน”的本义是把东西送进口中咽下，例如: 吃苹果 กิน

แอปเปิล้ [kin33ʔɛːp55pɤːn41]、吃饭 กินข้าว [kin33kʰaːw41] 等，可是汉语“吃”

与泰语“กิน[kin33]”也有别的意义，例如: 汉语“吃醋”本义是吃一种

调味用的液体 ,还有引申义是产生嫉妒情绪；泰语 “กินเหนียว 

[kin33niːaw14]”本义是吃糯米，另一个引申义是去参加婚礼宴会，这些

例子表明词汇不仅有本义而且还有引申义。除了上述以外还有一些词，

汉语“吃”与泰语“กิน [kin33]”的词语不能从字面翻译，例如:“吃香”

翻译成泰语是 “ได้รับความนิยม [daj41rap55 kʰwaːm33niʔ55 jom33]”意思是受

欢迎，不是“กินหอม [kin33hɔːm14]”吃气味好闻的东西。这些词让学汉

语的泰国学习者与学泰语的中国学习者觉得困惑。 

此外，本文不只发现这些词可与别的词组合成新词，而且还发现汉

语与泰语的词语内部结构存在差异。汉语“吃” 可以加动词、名词、

形容词组合，例如：吃官司 (吃+名), 吃苦 (吃+形), 吃亏 (吃+动) 。

不过泰语 “กิน [kin33]” 不但可以加名词、动词、形容词，而且可与
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介词和副词组合，例如：กินเวลา [kin33weː33laː33] (กิน[kin33] + 名词), กินนอน 

[kin33nɔːn33] (กิน[kin33] + 动词), กินใน [kin33naj33] (กิน[kin33] + 介词), 

กินเปลา่ [kin33plaːw21] (กิน[kin33] + 副词) 。 

通过上面的例句笔者发现汉语“吃”与泰语“กิน [kin33]”，虽然是

简单的词汇，可是研究了以后发现这些词很复杂。 为此，本文将从句

法、语义这两个部分进行深入地对比分析。 

期待结果  

           汉语“吃”与语泰语“กิน”的生词又有基本意义与引申意义，这个

问题一定让学汉泰的学习的人感到混乱，可能会不了解真正的意义，

笔者就收集 汉语“吃”与语泰语“กิน”的生词从汉语词典、泰语词典。

把这些词来进行分析生词内部结构和意义，除了这个意外笔者还以词

汇的意义和感情色彩进行分类词汇，并以词对词的方法进行对比“吃”

与“กิน”的词汇，都能让笔者掌握汉语“吃”与语泰语“กิน”的内部结

构和意义，也希望会让对本文感兴趣的人所有帮助。 

研究方法 

           从汉语“吃”与泰语“กิน”的句法，分析其内部结构,同时将对汉

语“吃”与泰语“กิน”的本义和引申义进行分析。本文以归纳法、对比

法进行分析。 

 本论文主要的语料是从汉泰语法书、汉泰词典、中国知网等论文库

的资料而来。首先收集词汇，然后运用这些资料进行语义分类和对比

分析，并用这些资料来支持自己的论点。 
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研究结果 

- 汉语“吃”与汉泰“กิน”的结构对比分析 

汉语与泰语各个部分的单纯词、合成词和词类相同点也有差异，汉

语与泰语单纯词的相同点是由一个完全清晰的词素构成的，可以单独

用，不但有单音节，而且有多音节。“吃”与“กิน [kin33]”如果单独

使用它们的词类是动词，“吃”可以与名词、动词、形容词组成新词，

但是“กิน [kin33]”可以与动词、名词、副词和介词构成的。这样发现

在汉语中“吃”不能加介词和副词，因为两种语言的分类不同。例如：

“苦”在汉语中是形容词，但在泰语中是副词，“里”在泰语中是介

词，但在汉语中是名词。 

汉语与泰语的合成词相同点是由两个词素或两个以上词素组成，就

变成一个不但有新意义，还保留着本义或比喻意义的词语。在汉语中

合成词的结构可以分为 7 种方法，只有 3 种类跟本文有关，例如：动

宾式、并列式、动补式。可泰语合成词的结构共有 4 种类，只有一种

类跟本文有关，就是动词为主。这是汉语与泰语的合成词有差别。 

- 汉语“吃”与汉泰“กิน”的意义对比分析 

因各个语言的词语有意义异同，使一个词语会在别的语言既有相同的

意义，又有不同的意义。汉语“吃”与“กิน [kin33]”也有这种现象。

虽然字面都有“吃”与“กิน [kin33]”的词，可是如果这些词在别的语

言直接翻译，就会让学习者感到困惑，并且不了解其真正的意义。 
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因此，笔者把“吃”与“กิน [kin33]”的词汇进行对比，有研究成果如

下饼图：  

图 4.1 

 从上图 4.1 本文从 4.1 是汉语“吃”与泰语“กิน  [kin33]”的词汇

意义不同进行对比，发现最多是带“กิน [kin33]”的泰语词语，没有汉

语“吃”的基本意义占 74% 可是带“吃”的汉语词语，没有泰语“กิน [kin33]”

的基本意义是 72% 。这两种情况都没有“吃”与 “กิน”的基本意义。

另外，图 4.1 还显示带“吃”与“กิน[kin33]”的词语这些词语有基本

意义相同是带“吃”的汉语词语占 28% 和带“กิน [kin33]”的泰语词语

占 26%。 

从上述本论文已经提到词汇意义不同，现在笔者将汉语“吃”与泰

语“กิน[kin33]”的词语有意义相同、相近进行对比，研果如图 4.2 

26%

74%

28%

72%

汉语 “吃” 与泰语 “กิน”的意义

带 “吃” 的汉语词语，没有 的基本意义

带 “吃” 的汉语词语，有 的基本意义

带 的泰语词语，没有 “吃” 的基本意义

带 的泰语词语，有 “吃” 的基本意义

“กิน” 

“กิน” 

“กิน” 

“กิน” 
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图 4.2 

 

图 4.2 本文从第 4.2 题，就是“吃”与“กิน [kin33]”的词汇意义相

同和相近。笔者研究后发现带“กิน [kin33]”的词语在汉语中有意义相

同和相近占有 39%，带“吃”的词语在泰语中有意义相同和相近占有

36%。此外，有些词语在字典内没有任何词语能搭配对比，可是意义相

同这一类占 25%。 

本文还发现有些意义只有一个意义，可是还有许多词语有同样的意

义，因此笔者就运用一个词语对比一个意义如图下： 

图 4.2.1 

 

36%

39%

25%

汉语“吃”与泰语“กนิ”的词语有意义相同、相近

带“吃”的词语 带 的词语 其他

61%15%

8%
8%

8%

1对1 1对2 1对3 2对1 3对1

吃 : กิน

“กิน” 
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图 4.2.2 

 

从图 4.2.1 显示出汉语“吃”与泰语“กิน [kin33]”1 对 1 的词汇占

61%，汉语“吃”与泰语“กิน [kin33]”1对 2 的词汇占 15%，汉语“吃”

与泰语“กิน[kin33]” 

1 对 3 的词汇占 8%，汉语 “吃” 与泰语 “กิน[kin33]”2 对 1 的词汇

占 8%，汉语 “吃” 与泰语 “กิน [kin33]”3 对 1 的词汇占 8%。 

从图 4.2.2 本文发现泰语“กิน[kin33]”与汉语“吃”1对 1 的词汇

占 61%，泰语“กิน[kin33]”与汉语“吃”1 对 2 的词汇占 8%，泰语“กิน

[kin33]”与汉语“吃”1 对 3 的词汇占 8%，泰语“กิน[kin33]”与汉语

“吃”2对 1 的词汇占 15%，泰语“กิน[kin33]”与汉语“吃”3 对 1的

词汇占 8%。 

 

 

 

61%
8%

8%

15%

8%
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研究结果 

    笔者把汉语“吃”与泰语“กิน”的词汇对比分析发现 “吃”与

“กิน”有两个部分第一是句法方面汉语与泰语的句法又有相同点，又有

差别，第二部分是“吃”与“กิน”的意义这个词语不仅有基本意义又有

引申义，另外，还发现有些词可以按字面翻译，又有一些词不能字面

翻译，这表现汉语和泰语中有同异。 

研究综述及分析 

由于在日常生活中汉语“吃”与泰语“กิน [kin33]”都是表达人类的

基本需要的词语。这些词可以加其他词变成新的意义，这些新词让学

汉语的泰国学习者与学泰语的中国学习者觉得困惑。为此，本文将从

这些词进行深入的对比分析。 

本文汉语词义以《现代汉语八百词》、《现代汉语词典》与《新华

字典》为参照，泰语词义以《พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒》、《พจนานกุรม

ฉบบัมติชน》与《พจนานกุรมไทยฉบบัใหม》่为参照。 

进行研究后发现汉语“吃”与泰语“กิน [kin33]”的词汇对比分析。

不但有相同点，也有区别。在本文研究中主要为以下两点： 

  1.句法对比 

本文发现汉语与泰语的单纯词相同点是不但有单音节，而且有双音

节。另外，汉语与泰语的单纯词也可以是外来词。汉语“吃”与泰语

“กิน [kin33]”也是一个单纯词，如果独自使用的词类是动词，可以与
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其他词类组成新词，但是泰语的副词跟汉语的副词不同，因为泰语的

副词相当于汉语的形容词。 

本文还发现汉语的合成词包括泰语的 ค าซ า้ [kam33 saːm55]（重叠词）、

ค าซ้อน[kam33 sɔːn55]（并列词)和 ค าประสม[kam33 praʔ21 som14]（合成词）。

汉语合成词的结构有 7种类别，但跟本论文有关的只有 3种有动宾式、

并列式和动补式。本文发现动宾式 “吃+名词” 的结构有最多，并列

式的意义相同有两个词语，意义相反只有一个词语，动补式只有 “吃

+形容词” 结构。泰语合成词的结构有 4 种，名词为主、动词为主、

副词为主和介词为主，不过跟本论文有关的只有一个即动词为主。本

文发现动词为主的 “กิน[kin33]+名词” 的结构有最多。笔者还发现汉

语的动宾式和泰语的动词为主其实相同，可以与名词、动词组合，可

是汉语的动宾式不能与副词和介词组合。 

2. 语义对比 

  汉语“吃”与泰语“กิน [kin33]”的基本意义是把食物放到嘴里经过

咀嚼咽下去，泰语“กิน [kin33]”的基本意义还包括“饮”的意义，但

汉语没有。汉语“吃”与泰语“กิน [kin33]”的引申义相同的是耗费、

吸收、消灭、消失和依靠的意义，而不同点是汉语“吃”没有舞弊、

赢彩、用…吃、政治和战地的意义，泰语“กิน[kin33]”没有接受、受、

被、掌握、承受、忍受和感受的意义。因汉语和泰语中的词汇都是带

有感情色彩的，笔者从词汇的感情色彩进行归纳。本文研究后，发现

汉语“吃”与“กิน [kin33]”中性的词汇同样， “吃”贬义的词汇比泰
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语“กิน [kin33]”更多，可是汉语“吃”褒义的词汇比泰语“กิน [kin33]”

更少。 

 虽然字面带“吃”与“กิน [kin33]”的意义，不过如果这些词汇在别

的语言直接翻译，这些词汇会让学习者无法了解其真正的意义。 笔者

对“吃”与“กิน [kin33]”的词汇意义进行对比，发现汉语带“吃”与

泰语带“กิน [kin33]”的词汇不但有意义相同、相近之外，而且还有意

义不同之处。汉语带“吃”与泰语带“กิน [kin33]”的词汇有意义相同、

相近，大部分能进行搭配，可是还有些词语不能进行搭配对比，但在

汉语和泰语中意义相同。另外，汉语和泰语的一个意义在另一个语言

中会有许多词语能表示同样的意义。 

建议 

除了现代汉语“吃”与泰语“กิน [kin33]”词汇对比分析以外，本文

没有详细进行汉语“吃”与泰语“กิน”的成语，认知，语用方面的研究，

本文收集词语的范围不广泛，因此在我们生活中有些词语还没有提到。

字典内的词语有些词不太常用或已经不用了。另外，一些流行语还没

有在字典内记录。如果对这个方面有兴趣可以继续进行研究，也可对

学习汉泰语言的人有所帮助。 
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议 

《泰国日报》与《每日新闻》的成语对比研究 

 

1. 易妍  宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业  

2. 陆青  宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业 

3. 李娜  宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业 

4. 吴吉娜  宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业 

5. 封月葵  宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的教师 
 
  

摘要 

报纸是一种频繁出现成语的媒体，为了使读者体会到文章中的成语，

所以在新闻写作中经常使用成语。本文对比研究的成语来自《泰国日报》

与《每日新闻》，主要从政治栏目、娱乐栏目、运动栏目中选取。报纸中

的成语主要包涵成语的意义；成语的来源；成语的类型。所举例句来自

《泰国日报》与《每日新闻》，然后把所收集的资料，进行分析对比三个

方面是成语的意义、成语的类型以及成语的使用量。本文对学习泰语的中

国学生与对汉语感兴趣的其他人有帮助，通过出现在报纸上的成语了解泰

国文化。 

 

         关键词: 泰国日报；每日新闻；泰语成语；成语类型；成语的来源          
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议 

การศึกษาเปรียบเทียบส านวนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

และหนังสือพิมพ์เดลินิวส ์

 

1. นางสาวธัญญลักษณ์ ยี่มี  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. นางสาวปภาดา เดชปรีชา  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แลบัว  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. นางสาวอุจิรพร พลอยด า  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. อาจารย์ทิศาชล แซ่ฟุ้ง สาขาวิชาภาษาจีน  ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           
 
 

บทคัดย่อ 
  หนังสือพิมพ์เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มักใช้ส านวนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอรรถรสในการอ่าน จึงมักจะใช้
ส านวนในการเขียนข่าว โครงงานวิจัยฉบับนี้ จึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบส านวนจากหนังสือพิมพ์
ไทยทั้ง 2 ฉบับคือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยท าการศึกษาส านวนจากคอลัมน์
การเมือง บันเทิงและกีฬา มีการอธิบายความหมาย ที่มา ประเภทของส านวน มีการยกตัวอย่าง
ส านวนจากเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวม
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านความหมายของส านวน ประเภทของส านวนและความถี่ในการใช้
ส านวน โครงงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาชาวจีนที่ก าลังเรียนภาษาไทยและผู้อื่นที่
สนใจภาษาจีน เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยผ่านส านวนที่ปรากฏบนหนังสือพิมพ์ 
 
ค าส าคัญ:  ไทยรัฐ; เดลินิวส์; ส านวนไทย; ประเภทของส านวน; ที่มาของส านวน 
 
 
 
  

 

本文选题的缘由与研究的意义  

         学习一国语言，最重要的是要掌握它的文化。学泰语也要掌握泰国文

化。 泰语上的成语反映了泰国文化。看泰国报纸是一种既能学到泰语又能

体会泰国文化的方法，《泰国日报》和《每日新闻》是比较受欢迎的报
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纸。这两种报纸也是比较喜欢使用成语的报纸，所以本文就通过《泰国日

报》与《每日新闻》上的成语对比研究。本文将在已有研究成果的基础

上，通过收集《泰国日报》与《每日新闻》上运动栏目、政治栏目与娱乐

栏目的成语来对比研究。因为《泰国日报》（2009）上这三个栏目的读者

最多。我们发现了《泰国日报》是最喜欢用成语的报纸，并把《泰国日

报》与《每日新闻》上的成语来分析对比，分析成语的使用，比较《泰国

日报》与《每日新闻》的异同点。希望本文对学泰语的中国人和对汉语感

兴趣的人有所帮助。 

 

研究目的 

         报纸是很早出现的大众传播媒体。现在人们不太爱看报纸了，因为他

们大部分都在网上看新闻。看报其实也是一个学习语言的方法。 

         由于泰国报纸上的成语对学习泰语的中国人来说不容易理解，所以为

了帮助他们理解那些成语的意思。本文就选择了这个题目。 

         为了使学习泰语的中国人能理解那些成语的意思，本文收集了《泰国

日报》与《每日新闻》上的成语来分析、对比其异同点、分析其来源与意

义。 

         本文选取《泰国日报》与《每日新闻》上的成语，因为这两种报纸是

很受欢迎的。从民意日报公司研究的泰国报纸的市场份额（2002）可以看

出，《泰国日报》 ไทยรัฐ 34%、《每日新闻》 เดลินิวส์ 19%、《新新闻报》 

ข่าวสด 15% 、《民意日报》 มติชน 12%、《一针见血报》คม ชัด ลึก 11%、其他

报纸 9%，所以本文选择了这两种报纸。 

 

研究内容 

         本文研究报纸的时间范围是 2016 年 7 月至 2016 年 8 月。读者最多

的三个栏目是政治栏目、娱乐栏目与运动栏目的成语。本文研究的主要内

容是通过《泰国日报》与《每日新闻》的成语进行对比研究它们的异同

性。全文分以下几个部分： 

         第一部分：描写报纸的定义、成语的意义及成语的类型。 

1．报纸的定义 

           王家学术院院士（2003）提到，报纸是一种向公民提供每日发出新

闻的出版物。 
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     网络舆论（2010）提到，报纸是一种刊载新闻和时事评论为主的定

期向公众发行的印刷出版物。是大众传播的重要载体，具有反映和引导社

会舆论的功能。 

2．成语的意义 

           王家学术院院士（2007）提到，成语是不直译的词，必须通过解释

才能使人明白其含义。涵盖格言、谚语和俗语等，也包括比喻词。比如：

“ขี่ช้างจับตั๊กแตน”（骑大象抓蚱蜢）意思是小题大做。“ฆ่าควายเสียดายพริก”
（杀死水牛做饭又怕浪费辣椒）意思是做大事不拘小节。成语可能是词

语，比如: “เ สื อ ”（老虎）当把它用作成语，它的意思就是小偷或者猛

人。成语可能是多个词结合在一起，比如：“ค อสู ง”（爱慕虚荣）意思是

喜欢吃很贵的东西或者用很贵的东西。 

           此外，กุสุมา รักษมณ ี（2533）还提到，泰语成语可以反映了各种各样的

意义。 

1）泰语成语反映了泰国的物产丰盛，比如：“ทรัพย์ในดิน สินในน้ า（自然

资源，天然财富）”意思是在泰国无论是土地资源还是水资源，都很丰

盛。只要不懈努力就能在泰国谋生。 

     2）泰语成语反映了泰国人的职业。比如：“เกี่ยวข้าวระวังเคียว（收割小

心镰刀）”该成语意思是在收割时，小心镰刀，要是不慎可能被刀割破

手，比喻做事要小心翼翼。该成语还反映泰国人的主要职业是耕种。镰刀

是收割的工具。 

           3）泰语成语反映泰国人的生活。比如：“เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม（入

乡随俗）”意思是不管进入哪个地方，都应该顺从当地的风俗习惯。该成

语提醒人们，为了自己生活的安宁，应该适当调整自己的生活方式。 

           4）泰语成语反映泰国人的信仰。比如：“กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตาม
สน อง（自作自受）”意思是自己做的事情带来的后果要自己承担。该成语

反映泰国佛教中因果报应的信仰。善有善报，恶有恶报。 

           5）泰语成语反映泰国人的风俗。比如：“เกาะชายผ้าเหลือง（袈裟）”

意义是按照泰国风俗，泰国男子长到成年，要出家做和尚，为了感恩父

母，和善行德。 

           3．成语的类型 

           เอกฉัท จารุเมธีชน（2537）提到，泰语成语按照性质可以分为 4 类： 
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          1）押韵词类型，强调美妙，是一个单词的元音和与这个元音相连的

辅音与另一个单词的元音与这个元音相连的辅音发音相同。比如：ข้ า ว ย า ก
หมากแพง（粮难，槟榔贵）、เข้าตามตรอกออกตามประตู（入胡同出门）、คนดีผีคุ้ม
（做人天使保）。 

2）比喻类型，是不直译的词，而是用了比喻这一修辞手法造的词。

比如：กระดังงาลนไฟ（火熏兰花香味浓）、ดื่นเป็นกล้วยน้ าว้า（到处可见粉

蕉）、ถ่านไฟเก่า（旧火炭）。 

          3）重复词类型，是用重复的词，为了使成语读起来更流畅，成语中

的一些单词会反复出现。比如：เข้ าด้ าย เข้ าเข็ม（插入纱进针）、คาหนั งคาเขา
（留皮留角）、ถึงพริกถึงขิง（够辣椒，够姜）。 

          4）其他类型，有一般的特征的成语。比如：เหาะเกินลงกา（飞过斯里兰

卡）、หอมปากหอมคอ（嘴齿留香）、วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา（牛不吃草，别压低

角）。 

泰语成语按照开头的词可以分为 3 类： 

    1. 以名词开头的成语。比如：งูกินหาง（蛇吃尾）、ช้างเท้าหลัง（大象的后

腿）、วัวพันหลัก（牛绕柱）。 

  2.以动词开头的成语。比如：เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา（左耳进右耳出）、จับ

แพะชนแกะ （捉山羊去斗绵羊）、เชือดไก่ให้ลิงดู（杀鸡给猴看）。 

  3.以副词开头的成语。比如：ขี้แพ้ชวนตี（输后滋事）、ดื่นเป็นกล้วยน้ าว้า
（到处可见粉蕉）、ไม่มีปี่มีขลุ่ย（无管有笛） 

         第二部分：《泰国日报》上的成语，从《泰国日报》上政治栏目、娱

乐栏目与运动栏目上收集成语，解释成语的意义，比如：“ตั ด ห า งป ล่ อ ย วั ด
（切尾在寺庙放开）”意思是：比喻将坏东西彻底清除出去。也没收全部

财产，赶出家门。中文对应的词语就是“扫地出门”。解释成语的来源，

比如： “ตัดหางปล่อยวัด（切尾在寺庙放开）”，来源是：典礼在皇宫的四个

门，每个门有一双鸡。邀请僧人三天念佛，请婆罗门来祭祀礼。典礼完

了，才把这些鸡放在皇宫外面。以前把鸡出去，必要切鸡尾巴。才算是没

有恶运了。分析成语的类型，比如：“ตัดหางปล่อยวัด（切尾在寺庙放开）”

是其他类型。从《泰国日报》举出成语的例句，比如：ถือเป็นการลงโทษแบบตัด
หางปล่อยวัดได้เหมือนกัน（视为扫地出门惩罚一样）。 

         第三部分：《每日新闻》上的成语，从《每日新闻》上政治栏目、娱

乐栏目与运动栏目上收集成语，解释成语的意义，比如：“รั ก พ่ี เสี ย ด ายน้ อ ง
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（爱大姐又可惜小妹）” 意思是：犹豫或者不一定地选择，由不

满足选择的，甚至不会立刻决解选择。中文对应的词语就是“犹

豫不决”。解释成语的来源，比如：“รั ก พ่ี เสี ย ด าย น้ อ ง（爱大姐可惜小

姐）”的成语，来源是：从来一个男人恋爱一个别家的姑娘，但是那个家

有个两女人是姐妹，他们差不多漂亮，让那个男人不能立刻选择姐姐还是

妹妹。分析成语的类型，比如：รักพ่ีเสียดายน้อง（爱大姐可惜小姐）”是比喻

类型。从《每日新闻》举出成语的例句，比如：เเฟนคลับ  “น้องปิ่ น” ก็หันมาติ่ ง 
“ลูกปัด” ด้วย เเบบนี้เค้าเรียกว่า รักน้องเสียดายพ่ี（Pin 演员的球迷变化对 Lukpad 演员感

兴趣，这样称为“犹豫不决” ）。 
         第四部分：《泰国日报》与《每日新闻》的成语对比分析，包括《泰

国日报》与《每日新闻》成语的意义、成语的类型和成语的使用对比分

析。关于成语的使用对比分析，本文只对比《泰国日报》与《每日新闻》

成语的使用次量而已。 

 

研究方法 

    本文在研究的过程中还采用描写、解释、对比、归纳等相结合的方

法。本文将在第一章采用描写方法来描写报纸的定义、成语的意义及成语

的类型 。在第二和第三章采用收集、解释、翻译、检索、分析、对比、

归纳和举例句方法：从《泰国日报》与《每日新闻》上收集成语，将泰语

成语来解释来翻译成汉语，在网络检索中文对应的词语，然后将所有成语

来分析类型。将《泰国日报》与《每日新闻》的成语来对比和归纳，最后

从《泰国日报》与《每日新闻》上举例句。在第四章主要采用分析、对比

方法：将《泰国日报》与《每日新闻》的成语来对比意义、类型与使用次

量。 

 

研究结果 

此次，本文发现在《泰国日报》与《每日新闻》上共出现 127 个成

语。其中《泰国日报》有 104 个成语，《每日新闻》有 23 个成语。成语

分别出现在政治、娱乐和运动栏目上。 

    从研究的成果来看，在成语的意义方面，可以反映了各种各样的意

义，《泰国日报》上反映泰国人生活的成语最多,有 90个，《每日新闻》
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有 21个，《泰国日报》上反映泰国的物产丰盛的成语最少，只有 1 个成

语，《每日新闻》上的成语没有反映泰国的物产丰盛与泰国人的信仰。 

    从《泰国日报》与《每日新闻》收集的成语，可以看出来泰语成语可

以反映泰国的物产丰盛，比如：ดื่นเป็นกล้วยน้ าว้า（随处可见）；反映泰国人

的职业，比如：เอาหูไปนาเอาตาไปไร่（耳朵到田， 眼睛到园）；反映泰国人的

生活，比如：กระดังงาลนไฟ（火熏兰花香味浓）；反映泰国人的信仰，比

如：คนดีผีคุ้ม  （做人天使保）；反映泰国人的风俗，比如：เข้าตามตรอกออกตาม
ประตู（入胡同出门），《泰国日报》与《每日新闻》上的成语可以反映了

各种各样的意义，本文从《泰国日报》与《每日新闻》上的成语来分类，

分出类型的成语有很多，所以本文只列出一部分的成语，做为例子，如下

表。 

表 1 在《泰国日报》与《每日新闻》上成语的意义 

意义 《泰国日报》 《每日新闻》 

1.反映泰国的物

产 丰盛 
1) ดื่นเป็นกล้วยน้ าว้า 

（随处可见） 
- 

2.反映泰国人的

职业 

1) คาหนังคาเขา 
（当场被抓） 

1) เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ 
（耳朵到田，眼睛到园） 

3.反映泰国人的

生活 

1) กลืนไม่เข้าคายไม่ออก 
（吞不进，吐不

出） 
2) ข้าวยากหมากแพง 

（粮难，槟榔贵） 
3) คลื่นใต้น้ า（暗流） 

1) กลืนไม่เข้าคายไม่ออก 
（吞不进，吐不出） 
2) คลื่นใต้น้ า（暗流） 
3) คว้าน้ า（抓液体水）  

4.反映泰国人的

信仰 

1) 1)   คนดีผีคุ้ม 
2)      （做人天使保）                                  
1) 2)   ตายตัวแทน                                         

      （代表身死） 
2) 3)   บนบานศาลกล่าว                                 
3)       （向神灵祈祷） 

         - 
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5.反映泰国人的

风俗 

1) กระต่ายขาเดียว             
      （兔子一条脚）  
2) เข้าตามตรอกออกตามประตู 
      （入胡同出门） 
3) ช้างเท้าหลัง            
     （大象的后腿） 

1) เข้าตามตรอกออกตามประตู 
    （入胡同出门） 

     

从成语分类方面来看，《泰国日报》上的成语最多，其中 41个成语

是比喻类型的，而《每日新闻》上此类型的成语出现了 9 个。《泰国日

报》的成语属于重复类型的成语出现了 18个，而《每日新闻》上此类型

的成语出现了 2个。《泰国日报》的成语属于押韵词类型的成语出现了

21 个，而《每日新闻》此类型的成语出现了 7个。《泰国日报》的成语

属于其他类型的成语出现了 24个，而《每日新闻》上此类型的成语出现

了 2 个。 

    从《泰国日报》与《每日新闻》上的成语看，泰语成语按照性质分为

4 类，本文从《泰国日报》与《每日新闻》上的成语来分类，分出类型的

成语有很多，所以本文只列出一部分的成语，做为例子，如下表。 

表 2 泰语成语按照性质 

成语类型 《泰国日报》 《每日新闻》 

1.押韵词类型 

1) ข้าวยากหมากแพง 
（粮难，槟榔贵） 

2) เข้าตามตรอกออกตามประตู 
（入胡同出门） 

3) คนดีผีคุ้ม 
（做人天使保）   

1) จับแพะชนแกะ 
（捉山羊去斗绵

羊） 
2) เชือดไก่ให้ลิงดู                     

（杀鸡给猴看）   
3) เอาหูไปนาเอาตาไปไร่

（耳朵到田， 眼

睛到园）  

2.比喻类型 

1) กระดังงาลนไฟ 
（火熏兰花香味浓） 

2) ดื่นเป็นกล้วยน้ าว้า 

1) คลื่นใต้น้ า 
（暗流） 

2) เหยียบเรือสองแคม 
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（随处可见） 
3) ถ่านไฟเก่า 

（旧情复燃） 

（脚踩两只船） 
3) ฟ้าหลังฝน  

（下雨后天晴） 

3.重复类型 

1) เข้าด้ายเข้าเข็ม 
（插入纱进针） 

2) คาหนังคาเขา 
（当场被抓） 

3) ถึงพริกถึงขิง 
（够辣椒，够姜） 

1) กลืนไม่เข้า คายไม่ออก
（吞不进，吐不

出）   
2) หาเศษ หาเลย 

（盗取零钱）  

4.其他类型 

1) กระต่ายขาเดียว 
（兔子一条脚）   

2)  ขุดรากถอนโคน 
（连根拔起） 

3) ตักบาตรอย่าถามพระ  
（斋僧莫问僧） 

1) น้ าลดตอผุด 
（水落石出） 

2) มัดมือชก 
（捆绑手而拳）  

3) โยนหินถามทาง 
（投石问路）  

 

    泰语成语按照开头的词，《泰国日报》上出现的最多，有 52 个成语

是以动词开头，而《每日新闻》上此类型的成语出现了 15 个，《泰国日

报》上有 14个成语是以副词开头，而《每日新闻》没有出现这一类的成

语。 

    从《泰国日报》与《每日新闻》上的成语看，泰语成语按照开头的

词，可以分为 3类，本文从《泰国日报》与《每日新闻》上的成语来分

类，分出类型的成语有很多，所以本文只列出一部分的成语，做为例子，

如下表： 

表 3 泰语成语按照开头的词 

成语类型 《泰国日报》 《每日新闻》 

1.以名词开头的成语 

 

1) งูกินหาง 
（首尾连接） 

2) ช้างเท้าหลัง 
（大象的后腿） 

1) ขม้ินกับปูน   

（水火不相容、冰

炭不同炉） 
2) น้ าลดตอผุด 
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3) วัวพันหลัก   
（牛绕柱） 

（水落石出） 
3) ฟ้าหลังฝน  

（雨过天晴） 

 

2.以动词开头的成语 

 

1) เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา 
（左耳进右耳出） 

2) จับแพะชนแกะ 
（手忙脚乱）   

3) เชือดไก่ให้ลิงดู 
（杀鸡给猴看） 

1) มัดมือชก  
（强行捆绑） 

2) โยนหินถามทาง 

（投石问路）  
3) รักพ่ีเสียดายน้อง 

（爱大姐可惜小姐） 

3.以副词开头的成语 

 

1) ขี้แพ้ชวนตี 
（不逞之徒） 

2) ดื่นเป็นกล้วยน้ าว้า 
（随处可见） 

3) ไม่มีปี่มีขลุ่ย 

（平白无故） 

- 

 

最后在成语的使用量方面，《泰国日报》的政治栏目上发现 87 个成

语，共使用 106次，使用量最多；娱乐栏目上发现 11 个成语，共使用 11

次，使用量最少。最后是运动栏目有 11 个成语出现，并使用 11次。《每

日新闻》上政治栏目，发现使用最多的有 15 个成语，在政治栏目出现，

并使用 16 次，其中有一个成语重复使用。在娱乐栏目出现 8 个成语，并

使用 8 次。在运动栏目上没有成语出现。 

 

研究结果分析与建议 

         《泰国日报》成语的意义反映泰国人的生活，有 90 个成语；反映泰

国人的风俗，有 6 个成语；反映泰国人的信仰，有 5个成语；反映泰国的

物产丰盛，有 1 个成语是“ดื่นเป็นกล้วยน้ าว้า（随处可见）”；反映泰国人的

职业，有 1 个成语是“คาหนังคาเขา（当场被抓）”。《每日新闻》成语的

意义反映泰国人的生活，有 21个成语；反映泰国人的职业，有 1 个成语

是“เอาหูไปนาเอาตาไปไร่（耳朵到田，眼睛到园）”。反映泰国人的风俗，有 

1 个成语是“เข้าตามตรอกออกตามประตู（入胡同出门）”。《每日新闻》成语的
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意义没有反映泰国的物产丰盛与泰国人的信仰。《泰国日报》与《每日新

闻》上的成语常常反映泰国人的生活。 

    泰语成语按照性质分类共有 127个成语，其中包括《泰国日报》上的

成语，一共有 104个，有 21 个成语是押韵词类型，有 41个成语是比喻类

型，有 18 个成语是重复词类型，有 24个成语是其他类型。《每日新闻》

的成语一共有 23 个，有 7 个成语是押韵词类型，有 9个成语是比喻类

型，有 2个成语是重复词类型，有 5个成语是其他类型。 

 泰语成语按照开头的词分类，一共有 127 个成语，其中包括《泰国日

报》上的成语共有 104 个，有 38 个成语是以名词开头，有 52 个成语是以

动词开头，有 10 个成语是以副词开头。《每日新闻》上的成语共有 23 

个，有 8个成语是以名词开头，有 15个成语是以动词开头，没有以副词

开头的成语出现。 

 本文对比《泰国日报》成语的使用次量，在 104 个成语上有 87 个成

语在政治栏目出现，并使用 106 次。 “คาบลกูคาบดอก（介于两者之间）”与

“อดอยากปากแห้ง（忍饥挨饿）”都是最常使用的成语，其次是“คาหนงัคาเขา

（当场被抓）”，最后是“เข้าด้ายเข้าเขม็（关键时刻）”、“เชือดไก่ให้ลงิด（ู杀鸡

儆猴）”、“ดาบสองคม（双刃剑）”、“ได้คืบจะเอาศอก（得寸进尺）”、“ตดัไฟ

แตต้่นลม（防微杜渐）”、“น า้ขึน้（趁热打铁）”、“มือบอน（多手多脚）”、

“ลงเรือล าเดียวกนั（同坐一条船）”、“ลกูไม้ใต้ต้น（龙生龙子）”、“ลบูหน้าปะจมกู

（投鼠忌器）”、“สาวไส้（家丑外扬）” 与“หอมปากหอมคอ（嘴齿留

香）”。有 10个成语在娱乐栏目出现，并使用 11次。最后是运动栏目

有 11个成语出现，并使用 11 次。《每日新闻》成语的使用次量，在 23

个成语上有 15 个成语在政治栏目出现，并使用 16次，最常使用的成语就

是 “พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก（金星进，土星介入）” 使用 2次。在娱乐栏目

出现 8 个成语，并使用 8 次。在运动栏目上没有成语出现。  

         《泰国日报》比《每日新闻》使用的成语多。《泰国日报》的三个栏

目都出现成语，但是《每日新闻》只有政治栏目与娱乐栏目这两个栏目出

现成语。《泰国日报》与《每日新闻》的政治栏目都是最常用成语的栏

目。 

             从《泰国日报》与《每日新闻》成语的使用量对比分析看，如下

表： 
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表 4《泰国日报》与《每日新闻》成语的使用量对比分析的表格 

报纸的名称 政治栏目 娱乐栏目 运动栏目 

《泰国日报》 106 11 11 

《每日新闻》 16 8 无无 

总计 122 19 11 

 

           在《泰国日报》与《每日新闻》上成语使用的重复率高，有 10个成

语重复使用，有 กลืนไม่เข้า คายไม่ออก（金星进，土星介入）、เข้าตามตรอกออกตาม

ประตู（入胡同出门）、คลื่นใต้น้ า（暗流）、จับแพะชนแกะ（捉山羊去斗绵

羊） 、ชี้โพรงให้กระรอก（给松鼠指树洞）、เชือดไก่ให้ลิงดู（杀鸡给猴看） 、มัด

มือชก（强行捆绑）、โยนหินถามทาง（投石问路）、สาดโคลน（泼脏水）  、หาย
เข้ากลีบเมฆ（消失无影无踪）。 

    因为我们时间有限，学识尚浅，在两个月之间进行研究（2016年 7

月 1 日至 2016 年 8月 31日），所以还有很多泰语成语我们还没发现，也

有些成语还没有把它来仔细地分析类型，我们希望本文会让学泰语的中国

人和对汉语感兴趣的人将这些问题来进行研究，我们也希望本文会对学泰

语的中国人和对汉语感兴趣的人有所帮助。 
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汉语集合量词对比分析 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณนามหมวดหมู่ภาษาจีน 

包桂英 1、刘曼丽 2、董惠芳 3、 

          田晓蕾 4、张琪 5 

 

    论文摘要：本文的目的是为了解释汉语集合量词的意义并能使

学习者正确使用，因为汉语集合量词有很多, 所以本文以《现代汉

语量词用法词典》为主要语料来源，从中收集 30 个汉语集合量词来

研究。本文首先，解释汉语集合量词的意义，其次，分析对比汉语

集合量相近的词语，然后把汉语集合量词与泰语相对应词语全面进

行对比分析。并对宋卡王子大学中文专业四年级的学生使用汉语集

合量词偏误情况进行调查、分析并找出原因论本文最后提出一些相

应的教学与学习对策。本文希望对汉语学习者有所帮助。 

    关键词： 集合量词 分析 相近 对应 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________ 
1-4宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业本科生 

5宋卡王子大学合艾校区文学院中文专业的汉语教师，硕士 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณนามหมวดหมู่ภาษาจีน 

ภาวดี ปุรัษการญจน์1  รสริน ลื่อรุ่งโรจน์วุฒิ2  อรวรรณ ดูดวง3 

อัจฉรา วัชรเสถียร4  ณัฐพร แซ่เตีย5 

 

         บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ืออธิบายความหมายของลักษณ

นามหมวดหมู่ภาษาจีนและสามารถท าให้ผู้เรียนใช้ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากค าลักษณนามหมวดหมู่

ภาษาจีนมีจ านวนมาก โครงงานวิจัยฉบับนี้จึงได้น าหนังสือ《现代汉语量词用法词典》

มาเป็นแหล่งข้อมูลหลักและเลือกลักษณนามหมวดหมู่จากหนังสือเล่มนี้จ านวน 30 ค า เพื่อน ามาใช้ใน

การวิจัยโครงงานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการอธิบายความหมายของลักษณนามหมวดหมู่ วิเคราะห์และ

เปรียบเทียบค าลักษณนามหมวดหมู่ภาษาจีนที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นจึงน าลักษณนาม

หมวดหมู่ที่มีความหมายสอดคล้องกันของค าภาษาจีนและภาษาไทยมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ อีก

ทั้งยังท าการส ารวจข้อผิดพลาดรวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ลักษณนาม

หมวดหมู่ภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุดท้าย

โครงงานวิจัยฉบับนี้ได้เสนอข้อ เสนอแนะที่เก่ียวข้องต่อการเรียนและการสอนภาษาจีน ซึ่งผู้จัดท าหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานวิจัยฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เรียนภาษาจีนต่อไป 

ค าส าคัญ: ลักษณนามหมวดหมู่ วิเคราะห์ ใกล้เคียง สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
    
_______________________ 
1-4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
5 อาจารย ์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, คณะศิลปะศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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引言 

         目前有很多泰国人选择学汉语。我们组是中文专业的学生，所

以从一年级到四年级我们学了很多集合量词，而且在学习的过程中

我们还发现集合量词是一个重要的知识点，我们认为大部分的学生

使用得不太准确。此外我们都是泰国学生，泰语中也有集合量词，

为了让学汉语的学生更加了解汉泰语集合量词，我们组将汉语与泰

语中主要的集合量词作一一对比，考察汉语与泰语中的语法意义和

语法功能的差别。 

研究目的 

         集合的量词的数量比较多，在使用的过程中，容易出现乱用、

错用的现象。为了使汉语学习者能够更加了解汉泰集合量词的意义

并能正确地使用。我们决定选择研究这个题目。我们组衷心希望本

论文对读者能有所帮助。 

期待结果 

1、本文能把所有的集合量词来正确地使用。 

2、让泰国学习者能更多了解汉泰语集合量词的词义 

3、本文把汉语集合量词分为四大类，为了让学习者能更容易地使

用。 

研究方法 

首先收集所有与本论文有关的资料，把所有内容分组，然后分

析汉语集合量词，例如：汉语集合量词的意义、相近集合量词的区

别、汉语集合量词句法结构等。把整理好的资料做成调查问卷。最
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后就把宋卡王子大学中文专业四年级的学生出错的原因来进行考

察，并让读者更清楚集合量词的用法。 

为了让读者更容易了解集合量词的类型，我们总结了以上集合

量词的词义，如下表格： 

三本书的词汇对比表格 

词汇 《现代汉语量词用法词典》 《汉语量词学习手册》 《量词一点通》 

班 1.表示人群。 1.表示人群。 1.表示一定编制的

人。 

帮 1.表示人群。 1.表示人，是“群”、

“伙”的意思。 

1.表示人群。 

2.表示一个小集团的

人，具有贬义色彩。 

队 1.表示成行列的人、动物、

车辆等。 

1.表示成行列的人。 1.表示成行列的人或

飞禽。 

排 1.表示左右横列的人或物。 

  

1.表示横排的人和物。 1.表示成排的人或动

物。 

2.用于计量左右横列

的东西或植物。 

群 

 

 

 

1.表示成群的人。 

2.表示聚集在一起的动物 

3.表示、岛屿、群山、楼

群。 

 

1.表示聚集在一起的人

或岛屿。 

 

 

 

1.表示计量聚集的

人、动物、岛屿。 
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词汇  《现代汉语量词用法词典》 《汉语量词学习手册》 《量词一点通》 

伙 1.表示人群，多用于贬义。 1.表示人群。 1.表示聚集的人，多

用于贬义。 

家 1.表示家庭的计量单位。 1.表示用于计算人家。 1.表示用于计量家

庭。 

批 1.表示计量同时行动的人

们。 

2.表示计量同时出现或消失

的物件或事物。 

1.表示用于大宗货物或

多数的人。 

1.表示人或货物。 

行 1.表示成行的人、动物、植

物。 

1.表示成行的人、动

物、植物。 

1.表示成行的人、动

物、植物。 

 

双 

1.表示左右相对的成双的器

官或肢体。 

2.表示穿戴在肢体上的东

西。 

1.表示人的成双使用的

器官。 

2.表示人穿戴的服布。 

1.表示成对的物品。 

2.表示成双成对的

人。 

对 1.表示性别相对的成双的人

或动物。 

2.表示左右相对的成双的器

官或肢体。 

1.表示成双的人或物。 

 

1.表示成对的人、东

西动物、禽类。 

副 1.表示计量可以分合、配合

的事物。 

1.表示配成套的东西。 1.表示成对的物品。 

种 

 

 

1.表示计量具体事物。 

 

 

1.表示种类，用于人和

东西。 

 

1.表示计量同一类型

的人或动植物。 
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词汇 《现代汉语量词用法词典》 《汉语量词学习手册》 《量词一点通》 

类 1.表示事物或人的种类、等

级。 

1.表示人或事物的等级

或种类。 

1.表示相类似的人、

动物事物。 

丛 1.表示丛生在一起的植物。 1.表示聚集、生长在一

起的植物。 

— 

圈 1.表示围成环形的人群。 1.表示指环形的事物或

环形排列的人。 

1.表示成圈装的人货

物。 

窝 1.表示一胎所生或一次孵出

的动物。 

1.表示一胎所生的或一

次孵出的动物。 

1.表示一胎生的小鸟

或小动物。 

包 1.表示成包的东西。 

 

1.表示成包的东西。 1.表示已经固定成包

的东西。 

套 1.表示配套成组的物件或事

物。 

1.表示成组的事物。 1.表示成组的东西。 

列 1.表示火车或排成横排的。 1.表示火车或排的人和

物。 

1.表示成行的人。 

2.表示成行成列的

车。 

溜 1.表示某些成排或条状的东

西。 

1.表示成排的人或物。 1.表示成行的事物或

植物。 

挂 1.表示计量可以悬挂的，成

套、成串的东西。 

1.表示不同部分连起来

或串起来组成的东西。 

1.表示成串的东西。 

串 

 

 

1.表示连贯成串的东西。 

 

 

1.表示连贯起来的东

西。 

 

1.表示连贯成串的东

西。 

2.表示连续的抽象事

物。 
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研究结果 

我们进行调查宋卡王子大学四年级的学生使用集合量词。在调

查内容上，我们分为三部分。第一部分是选择适当的量词填写，共

有 10道题。第二部分是选择适当的集合量词，共有 5道题，第三部 

分是判断对错共有 5 道题。这项调查研究的对象来自宋卡王子

大学中文专业四年级，因为四年级的学生知识比较扎实，本次调查

共发放问卷 30 份，共收回有效问卷 30份。 

词汇 《现代汉语量词用法词典》 《汉语量词学习手册》 《量词一点通》 

堆 1.表示聚集的人群。 

2.表示堆放在一起的物体。 

1.表示成堆的物或成群

的人。 

1.表示聚集的人。 

2.用于堆集的物。 

摞 1.表示重叠放置的东西。 1.表示重叠放置东西。 1.表示餐具。 

2.表示摞在一起的东 

西。 

捆 1.表示成捆的细条状的东

西。 

1.表示捆绑在一起的东

西。 

1.表示捆在一起的东

西。 

簇 1.表示聚集在一起的花、

草、树木。 

2.表示丛生的毛发。 

3.表示聚集的人群。 

1.表示聚集成团成堆的

东西。 

 

1.表示聚集的花草、

灌木。 

2.表示聚集在一起成

堆成团的东西。 

沓 1.表示重叠起来的纸张和其

他薄的东西。 

1.表示重叠起来的纸张

和其他薄的东西。 

1.表示摞在一起的很

薄的东西。 

束 1.表示捆在一起的丝条状

的，或者小片状的东西。 

1.表示捆在一起的东

西。 

1.表示捆在一起的东

西。 

户 1.表示人家、住户。 1.表示人家。 1.表示一家人。 
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第一部分是“选择适当的量词填空”共有 10 个问题。给出多种

答案，由被调查者自由选择一项的回答方式。这部分可以了解集合

量词的正确使用情况。 

       

         从这个图表可以看出这个部分的偏误率不太高。偏误率最高是 

第七道题。正确率最高的是第九道题。 

 

 问题 总人

数 

选择正确 

的人数 

选择错

误 

的人数 

正确率 偏误率 

1 两（串）钥匙  30 24 6 80% 20% 

2 一（批 货物   30 18 12 60% 40% 

3 一（伙）小偷  30 22 8 73.3% 27.7% 

4 一（挂）鞭炮         30 7 23 23.3% 76.7% 

5 一（家）人家   30 10 20 33.3% 67.7% 

6 一（双）眼睛  30 23 7 76.7% 23.3% 

7 一（对）矛盾  30 5 25 16.7% 83.3% 

8 一（窝）猪仔  30 18 12 60% 40% 

9 一（束）玫瑰花  30 28 2 93.3% 6.7% 

10 一（套）公寓  30 11 19 36.7% 63.3% 
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         第二部分是“选择适当的集合量词”，共有 5 道题，每道题只

有一个正确的答案。这部分可以了解宋卡王子大学中文专业四年级

的学生使用相近集合量词的情况。 

          

    从这个图表可以看出这个部分的偏误率太高。偏误率最高是第

三道题。正确率最高的是第五道题。 第一到第四题偏误率比较高，

这部分要选择适当的集合量词，但是可以看出大部分的学生在选择

相近集合量词时，出现来使用杂乱的现象。 

  

问题 

总

人

数 

选

A 

选

B 

选

C 

正 

确 

率 

偏 

吴 

率 

1 晚饭前去把那____手洗干净。 

A.双   B.对   ○C . 双 和 对 

  

30 13 7 10 33.3% 66.7

% 

2 那一____土匪把他的钱包偷走了。 

A.行   ○B . 帮   C. 班 

30 10 11 9 33.7% 63.3

% 

3 这儿有株山毛榉和一株铁杉长在一起，旁边

还有一____松树。 

A.束   B. 簇  ○C . 溜   

30 19 2 9 30% 70% 

4 老母猪刚下了两_____小猪崽。 

○A . 窝   B. 批  C. 群  

30 13 4 13 43.3% 56.7

% 

5 他买来一大批农业科技方面的书，捆成几大

____，准备送给家乡图书馆。 

A.挂   B. 群   ○C . 捆 

30 9 5 16 53.3% 46.7

% 
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     第三部分是“判断对错”，共有 5 道题，每道题有“对”和

“错”两个选项。从第三部分可以了解到宋卡王子大学中文专业四

年级的学生使用集合量词的情况。 

     

    从这个图表可以看出这个部分的偏误率不太高。偏误率最高是

第二道题。正确率最高的是第三道题。 

    以上是宋卡王子大学中文专业四年级的学生使用汉语集合量词

的偏误情况，我们 发现宋卡王子大学四年级的学生在使用相近的集

合量词时，不能区别它们的意义和用 法。 

    从调查问卷可以看出学生不了解汉语集合量词的用法，大部分

学生在使用相近集 合量词时，会出现使用杂乱的现象，比如，

“双”、“对”和“副”在泰语中的意思 都表示“คู่”但是在汉语

中“双”、“对”和“副”有不同的用法  ，所以让大部分的学 生

在使用这类汉语集合量词时，容易出错。 

 

 

 

 

问题 

 

总

人

数 

 

选

对 

 

 

选

错 

 

正 

确 

率 

 

偏 

吴 

率 

1       今天是她的生日，我们一起去商场给她

买 一   批家具吧。   

30 1

5 

15 50% 50% 

2       当汽车行经村庄时，我看到了一伙羊。

  

30 1

0 

20 33.3

% 

66.7

% 

3    P   你看，在足球场有两群球迷他们在吵

架。  

30 1

9 

11 63.3

% 

36.7

% 

4       桌上放着一丛鲜花和一盒巧克力。 30 1

6 

14 53.3

% 

46.7

% 

5    P   她手里拿了一副眼镜。  30 1

5 

15 50% 50% 
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研究结果分析 

1. 因为相近集合量词的意义比较相近，学生不能选择最合适的量

词，此外他们以为有的词可以代替，事实上是不能用来代替的。 

2. 在泰国，关于研究集合量词的书比较少，书上的内容也很少。此

外在教育方面只是教基本的量词。 

3. 因为他们是泰国学生，在泰语中集合量词比较少，大部分的泰语

集合量词用法比较简单，但是在汉语中有很多集合量词，因此泰国

学生想要掌握它们的用法比较难。 

 

结论与建议 

         结论 

         本文在研究中，我们把 30 个集合量词来分为四大类包括：表人

物、表动物、表事物和表植物，进行释义对比，并分析了它们结构

用法的异同点。为了让汉语学习者能够更加了解汉语集合量词，我

们把汉语集合量词与泰语集合量词相对应词语全面进行对比分析。 

         通过研究这个题目，我们发现宋卡王子大学文学院中文专业四

年级不了解汉语集合量词的意义和用法。大部分学生在使用相近集

合量词时，会出现使用杂乱的现象。因为汉语集合量词的意义比较

相近，而且还有区别的地方。另外我们还建议课后练习应该设计多

种多样的句子，教师可以通过练习来考察学生是否把握好它们的词

义，是否能正确使用它们的用法，如果发现学生使用得不太正确就

应该重点解释其用法。 
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         由于时间有限，本文还存在许多不足之处，如对汉语集合量词

的分析不够深入，而且汉语集合量词有比较多，让我们不能把其他

汉语集合量词来研究，我们认为这些问题还有待今后进一步地深入

研究。 

         最后，我们组希望通过本文会对汉语集合量词学习和研究感兴

趣的学生有所帮助。 

      建议 

          泰国学生在学习和使用“集合量词”的过程中，难免会出现使

用偏误。下面根据上文的分析，针对宋卡王子大学文学院中文专业

四年级的学生能够更好的掌握“集合量词” 的用法，本论文提出如

下教学建议： 

1.中文有很多集合量词，有的词意义比较相近，泰国学生学习过程

中，不能正确地使用它们。 

2.母语的影响。关于泰语集合量词的资料比较少，解释得也不详

细。我们觉得这是泰国学生不能熟练使用集合量词的原因。 

3.在学习汉语集合量词的过程中，我们建议，课后练习应该设计多

种多样的练习。  
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议 

1 

กลวิธีการใช้ภาษาในหนังสือ 10 Years of Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม 2547 – 2557 

1. นางสาวณั ฐริการ์  กาญ จนา สาขาวิช าภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณ ะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. นางสาวธนัชพร  อุดมพิทยาคม สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. นางสาวพ รณ ภา  ฉิ มแส ง สาขาวิช าภ าษ าและภ าษาไทยประยุ กต์  คณ ะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. นางสาวภัทราภรณ์   เรืองจันทร์  สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. อาจารย์กุณฑลีย์  ไวทยะวณิช ผศ.ดร. สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ ภาควิชาสารัตถศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและวัจนลีลาในหนังสือ 10 Years of 
Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม 2547–2557 โดยการวิจัยเอกสาร 10 Years of Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม 
2547–2557 จ านวน 4 เล่ม คือ ความฝัน ความรัก ความสุข และความคิด จากนั้นน าข้อมูลวิเคราะห์และ
รายงานผลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีการใช้ภาษาในหนังสือ 10 Years of Roundfinger มี 3 ลักษณะ ลักษณะ
แรก คือ ลักษณะการใช้ค า มีจ านวนทั้งสิ้น 132 ค า ซึ่งลักษณะการใช้ค าซ้อนพบมากที่สุดจ านวน 62 ค า     
คิดเป็นร้อยละ46.96 ค าประสม จ านวน 29 ค า คิดเป็นร้อยละ21.97 การทับศัพท์ จ านวน 22 ค า คิดเป็นร้อย
ละ16.67 ค าซ้ า จ านวน 15 ค า คิดเป็นร้อยละ11.36 การบัญญัติศัพท์ จ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ3.03 
ลักษณะที่สอง คือ ลักษณะการใช้ประโยค มีจ านวนทั้งสิ้น 20 ประโยค ลักษณะการใช้ประโยคแจ้งให้ทราบพบ
มากที่สุด จ านวน 15 ประโยค คิดเป็นร้อยละ75 ประโยคถามให้ตอบ จ านวน 4 ประโยค คิดเป็นร้อยละ20 
ประโยคบอกให้ท า จ านวน 1 ประโยค   คิดเป็นร้อยละ5 ลักษณะที่สาม คือ ลักษณะการใช้ภาพพจน์ มีจ านวน
ทั้งสิ้น 93 ข้อความ ลักษณะการใช้ภาพพจน์ ปฏิปุจฉาพบมากท่ีสุด จ านวน 26 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ27.96 
อุปมา จ านวน 16 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ17.20 อติพจน์ จ านวน 14 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ22.22         
อุปลักษณ์ จ านวน 13 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ13.98 บุคลาธิษฐาน จ านวน 6 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ0.59 
นามนัยและ ปฏิภาคพจน์ จ านวน 5 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ5.38 ปฏิรูปพจน์ จ านวน 4 ข้อความ คิดเป็นร้อย
ละ4.30 ปฏิวาทะและอาวัตพากย์ จ านวน 2 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ2.15 และวัจนลีลา มีทั้งหมด 50 
ข้อความ วัจนลีลาที่พบมากที่สุด คือ วัจนลีลาหารือ จ านวน 29 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ58 วัจนลีลา        
เป็นกันเอง คิดเป็นร้อยละ34 และวัจนลีลาสนิทสนม คิดเป็นร้อยละ8 

 
ค าส าคัญ: กลวิธี การใช้ภาษา  นิ้วกลม
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议 

ที่มาของปัญหา 

กลวิธีการใช้ภาษาในการเขียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน เพ่ือ
แสดงออกซึ่งประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ความคิดเห็น ทรรศนะ และอารมณ์ ผ่านทางตัวอักษร ภาพและ
เครื่องหมายต่างๆ ส่วนส าคัญขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษาเขียนเพ่ือสื่อความหมาย เช่น การใช้ค าที่มี
ความหมายชัดเจน การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ รู้จักเลือกสรรถ้อยค ามาใช้เพ่ือให้
ประโยคมีความกระชับ รู้จักใช้ค าธรรมดาที่เข้าใจง่าย มีการเลือกใช้ภาพพจน์ได้อย่างเหมาะสม และมีความ
ประณีตในการใช้ภาษา เป็นต้น ถือเป็นศิลปะแห่งการใช้ภาษา เพราะ การเขียนไม่ใช่เพียงสื่อความหมายให้
ผู้อ่านเข้าใจเท่านั้น หากยังสามารถก่อให้เกิด ภาพ เสียง และความรู้สึกได้อีกด้วย ผู้เขียนจะต้องมีข้อมูลและ
ประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะท าให้เกิด ความคิด ความสามารถในการเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดเหล่านั้น
เพ่ือสื่อสารกับผู้อ่าน (ดวงใจ ไทยอุบุญ,2550:13-16) และงานเขียนของแต่ละบุคคลนั้นจะมีการใช้ภาษาที่โดด
เด่นตามลีลาการเขียนของแต่ละบุคคลหรือท่ีเรียกว่า วัจนลีลา 

 วัจนลีลา เป็นค าที่นักภาษาศาสตร์ใช้เทียบเท่าค าภาษาอังกฤษว่า style หรือ speech style              
หมายถึง รูปแบบในการใช้ภาษาแบบใดแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจาการใช้แบบอื่นโดยบริบทหรือสถานการณ์การใช้
ภาษาที่แตกต่างกัน (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2542:23) อีกนัยหนึ่ง ลีลา  หมายถึง ท่วงท านอง เช่น ลีลาการ
พูด ลีลาการเขียน; การเลือกสรรฉันท์หรือแบบประพันธ์ให้เหมาะแก่ข้อความของเรื่อง เช่น ลีลาการประพันธ์ 
(ราชบัณฑิตสถาน, 2546:1017)  กล่าวโดยสรุปคือวัจนลีลาจัดเป็นลีลาในการเขียนเฉพาะตัวของผู้เขียน ทั้ง
ระดับการใช้ภาษา การสรรค า การเว้นวรรคตอน การเล่นสัมผัส ฯลฯ นั้นคือโดยรวมทั้งหมดที่ปรากฏในงาน
เขียน  
 งานเขียนที่จะสามารถประสบความส าเร็จและเข้าถึงนักอ่านได้นั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ถวัลย์ มาศจรัส 
(2550 :27-33) ได้กล่าวถึง การเขียนหนังสือให้ประทับผู้อ่านว่า ผู้เขียนควรเลือกใช้ภาษาที่เรียบง่าย คิดก่อน
เขียน เขียนให้ตรงเป้าหมาย ใช้ค าที่ผู้อ่านคุ้นชิน พยายามเขียนประโยคให้สั้นแต่ได้ความมาก เขียนหนังสือให้
อ่านง่ายและละเว้นการเขียนลีลาซับซ้อน ซึ่งผลงานของ นิ้วกลมเป็นหนึ่งในงานเขียนที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าว
มาข้างต้น และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับจากนักเขียนและมีแฟนหนังสือเป็นจ านวนมากตลอดในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  

 “นิ้วกลม” เป็นนักเขียนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่มีการตีพิมพ์ในอันดับต้นๆของประเทศ จะเห็นตัวอย่างได้
จากจัดอันดับหนังสือขายดีของเว็บไซต์ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่จะมีผลงานของนิ้วกลมติดอันดับอยู่ในหนังสือขายดี
ของทางร้าน และการเติบโตของงานเขียนที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดพัฒนาของเขา ท าให้นิ้วกลมเป็นหนึ่ง
ในนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจและมีกลุ่มนักอ่านวัยรุ่นติดตามมากที่สุด จนท าให้เขาประสบความส าเร็จด้าน
งานเขียนตั้งแต่อายุ 26 ปี กับผลงานที่สร้างชื่อนั่นคือ “โตเกียวไม่มีขา” ด้วยผลงานที่มีการถ่ายทอดทั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ การให้แง่คิด และแฝงไปด้วยอารมณ์ขัน 

 สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือนักเขียนที่รู้จักกันในนามปากกาว่า “นิ้วกลม” ซึ่งในปัจจุบัน นิ้วกลมมีผลงาน
เขียนกว่า 30 เล่ม ซึ่งทุกเล่มได้รับความนิยมจากนักอ่าน จนท าให้ “หนุ่มเมืองจันทร์” ขนานนามว่า “ณเดชน์  
แห่งวงการหนังสือ” เนื่องด้วยนิ้วกลมมีลีลาการเขียนที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย การบรรยาย  ที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึก
ราวกับเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวที่เขาเขียน จากผลงานเขียนกว่า 30 เล่มของนิ้วกลมที่ทุกเล่มต่างได้รับความ
นิยมจากเหล่านักอ่านทั่วประเทศ ท าให้ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือนิ้วกลมเป็นนักเขียนไทยคนหนึ่ง ที่ประสบ
ความส าเร็จและมีชื่อเสียงในขณะนี้ ตลอดจนค าชื่นชมจากบรรดานักเขียนด้วยกันและแฟนหนังสือมากมาย อีก
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ทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน    จนท าให้ผลงานของนิ้วกลมเข้าไปครองใจนักอ่านตลอด
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา (สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2558: ย่อหน้าที่ 1-2) 

 จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมานิ้วกลมเป็นนักเขียนที่มีความสามารถประสบความส าเร็จด้านงานเขียน
อย่างรวดเร็ว มีผลงานเขียนที่ติดอันดับหนังสือขายดีของประเทศมาตลอดและเป็นที่ยอมรับว่าสามารถสร้าง
แรงบัลดาลใจให้กับผู้อ่านได้โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการใช้ภาษา
และวัจนลีลาในงานเขียนของนิ้วกลม โดยเลือกศึกษาหนังสือชุด 10 Years of Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม 
2547 – 2557 

ค าถามการวิจัย 

1. กลวิธีการใช้ภาษาในหนังสือ 10 Years of Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม 2547 – 2557 ของนิ้วกลม
เป็นอย่างไร 

2. วัจนลีลาในหนังสือ 10 Years of Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม 2547 – 2557 ของนิ้วกลมเป็น
อย่างไร 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในหนังสือ 10 Years of Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม 2547 – 2557 
2. เพ่ือศึกษาวัจนลีลาในหนังสือ 10 Years of Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม 2547 – 2557 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงกลวิธีการใช้ภาษาและวัจนลีลาการแต่งของนิ้วกลมในหนังสือ 10 Years  of 
Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม 2547 – 2557  

2. สามารถเป็นแนวทางเบื้องต้นส าหรับผู้ที่หัดเขียนหนังสือในรูปแบบของตนเอง 

วิธีวิจัย 

วิจัยเรื่องกลวิธีการใช้ภาษาในหนังสือชุด 10 Years of Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม 2547-2557 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลการ ใช้ค า การใช้
ประโยค การใช้ภาพพจน์ และวัจนลีลาในหนังสือชุด 10 Years of Roundfinger  : 10 ปี นิ้วกลม 2547-
2557 จ านวนทั้งหมด 4 เล่ม ได้แก่ ความฝัน ความรัก ความสุข และความคิด จากนั้นรวบรวมเพ่ือน ามา
สรุปผล อภิปรายผล น าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการใช้ภาษาในหนังสือชุดรวมเล่ม 10 ปี นิ้วกลม 2547 -2557 จ านวน
ทั้งหมด 4 เล่ม ปรากฏกลวิธีในลักษณะเดียวกัน กลวิธีการใช้ภาษาท่ีพบแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ  

ลักษณะแรก คือ ลักษณะการใช้ค า มีจ านวนทั้งสิ้น 132 ค า ซึ่งลักษณะการใช้ค าซ้อนพบมากที่สุด
จ านวน 62 ค า คิดเป็นร้อยละ46.97 แบ่งได้เป็นค าซ้อน 2 ค า ซึ่งเป็นค าซ้อนที่เกิดจากหน่วยค าที่มีความหมาย
เหมือนกันพบมากที่สุดในหนังสือทั้ง 4 เล่ม พบ 38 ค า คิดเป็นร้อยละ61.29 เช่น แบ่งปัน เจ็บปวด รอคอย 
ว่างเปล่า สวยงาม เพ่ิมเติม ผิดพลาด จากลา อ่อนนุ่ม ลดลง เป็นต้น ค าซ้อนที่พบรองลงมาคือค าซ้อนที่เกิด
จากหน่วยค าที่มีความหมายเป็นไปในท านองเดียวกัน พบ 10 ค า คิดเป็นร้อยละ16.13 เช่น เติมเต็ม แนบแน่น 
ร่างกาย ยึดติด จางหาย ผูกพัน หนุ่มสาว เป็นต้น และ ค าซ้อนที่พบน้อยที่สุด คือ ค าซ้อนที่เกิดจากหน่วยค าที่
มีความหมายต่างกันในลักษณะตรงกันข้ามพบ 1 ค า คิดเป็นร้อยละ1.61 คือ มากน้อย และค าซ้อน 4 ค าที่พบ
มากที่สุด คือ ประเภทค าคู่ซ้อนซ้ าพบ 9 ค า คิดเป็นร้อยละ14.52 เช่น ยืดเส้นยืดสาย เอาอกเอาใจ ก้มหน้าก้ม
ตา หัวปักหัวป า ประคบประหงม ร่วมมือร่วมใจ เป็นต้น พบรองลงมา คือ ค าซ้อน 4 ค าประเภทมีสัมผัสตรง
กลางระหว่างส่วนประกอบพบ 3 ค า คิดเป็นร้อยละ4.84 คือ มุ่งมั่นตั้งใจ ค ามั่นสัญญา ก่นด่าว่ากล่าว และ   
ค าซ้อน 4 ค าที่พบน้อยที่สุด คือ ค าซ้อน 4 ค าประเภทคู่ซ้อนต่าง พบเพียง 1 ค า คิดเป็นร้อยละ1.61 คือ โทษ
โน่นโทษนี่ ค าประสม จ านวน 29 ค า คิดเป็นร้อยละ21.97 ซึ่งค าประสมที่พบมากที่สุด คือ ค าประสมที่มี
ความหมายเฉพาะค า พบ 14 ค า คิดเป็นร้อยละ48.28 เช่น ดวงตา ดอกไม้ ดาวหาง สีน้ า เดินทาง ลูกชิ้น    
ไฟฉาย เข็มทิศ รถไฟ น้ าตา เป็นต้น ค าประสมที่มีความหมายแสดงลักษณะอาการ 6 ค า คิดเป็นร้อยละ20.69 
เช่น เสียใจ หลงรัก ถูกใจ ใส่ใจ จริงใจ เจ็บใจ เป็นต้น และ ค าประสมเชิงอุปมา 5 ค า คิดเป็นร้อยละ17.24 
เช่น น้ าใจ ใจร้อน ตั้งใจ วางมือ ถอนตัว เป็นต้น ค าประสมมีความหมายใหม่ 3 ค า คิดเป็นร้อยละ10.34 เช่น 
หัวใจ เสื้อยืด มืออาชีพ และค าประสม  ที่พบน้อยที่สุด คือ ค าประสมมีความหมายย่อใจความพบเพียง 1 ค า 
คิดเป็นร้อยละ3.45 คือ คนรัก การทับศัพท์ จ านวน 22 ค า คิดเป็นร้อยละ16.67 เช่น โรแมนติก ซุปเปอร์สตาร์ 
แฟชั่น คลิป จิ๊กซอว์ ซุปเปอร์ฮีโร่ เกรด อัพเดต เวอร์ชั่น ช็อปปิ้ง เป็นต้น ค าซ้ า พบพียงประเภทเดียว คือ ค า
ซ้ าประเภทคงรูปพบ จ านวน 15 ค า คิดเป็นร้อยละ11.36 เช่น บ่อยๆ  ค่อยๆ  เงียบๆ สุดๆ เดิมๆ เล็กๆ สั้นๆ 
เฉยๆ จริงๆ เงียบๆ เป็นต้น การบัญญัติศัพท์ จ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ3.03 คือ โทรศัพท์ เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ เป็นต้น  

ลักษณะที่สอง คือ ลักษณะการใช้ประโยค มีจ านวนทั้งสิ้น 20 ประโยค ลักษณะการใช้ประโยคแจ้งให้
ทราบพบมากที่สุด จ านวน 15 ประโยค คิดเป็นร้อยละ75 ซึ่งมีรูปแบบทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ 
ประโยคที่พบรองลงมา คือ ประโยคถามให้ตอบ จ านวน 4 ประโยค คิดเป็นร้อยละ20 และประโยคที่พบน้อย
ที่สุด คือ ประโยคบอกให้ท า จ านวน 1 ประโยค คิดเป็น ร้อยละ5                                           

ลักษณะที่สาม คือ ลักษณะการใช้ภาพพจน์ ปรากฏภาพพจน์ทั้งหมด 10 ลักษณะ มีจ านวนทั้งสิ้น 93 
ข้อความ ลักษณะการใช้ภาพพจน์ปฏิปุจฉาพบมากท่ีสุด จ านวน 26 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ27.96 เช่น อุปมา 
จ านวน 16 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ17.20 อติพจน์ จ านวน 14 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ15.05 อุปลักษณ์ 
จ านวน 13 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ13.98 บุคลาธิษฐาน จ านวน 6 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ6.45 นามนัยและ
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ปฏิภาคพจน์ จ านวน 5 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ5.38 ปฏิรูปพจน์ จ านวน 4 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ4.30    
ปฏิวาทะและอาวัตพากย์ จ านวน 2 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ2.15 

วัจนลีลา มีทั้งหมด 50 ข้อความ วัจนลีลาที่พบมากที่สุด คือ วัจนลีลาหารือ จ านวน 29 ข้อความ คิด
เป็นร้อยละ58 วัจนลีลาที่พบรองลงมา คือ วัจนลีลาเป็นกันเอง จ านวน 17 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ34 
และวัจนลีลาที่พบน้อยที่สุด คือ วัจนลีลาสนิทสนม จ านวน 4 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ8 ซึ่งปรากฏในหนังสือ
ทั้ง 4 เล่ม คือ ความรัก ความสุข ความคิด และความฝัน 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในหนังสือ 10 Years of Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม2547-2557 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในหนังสือ 10 Years of Roundfinger: 10 ปี นิ้วกลม 2547-
2557 แยกออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ ลักษณะการใช้ค า ลักษณะการใช้ประโยค และลักษณะการใช้
ภาพพจน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลักษณะการใช้ค า พบว่ามีการใช้ค าสร้างใหม่และค ายืม ลักษณะการใช้
ประโยค ในงานเขียนของนิ้วกลมได้แบ่งประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสารพบว่า มีการใช้ประโยคทั้ง 3 ลักษณะ
คือ ประโยคแจ้งให้ทราบ ประโยคถามให้ตอบ และประโยคบอกให้ท า แต่ประโยคแจ้งให้ทราบเป็นลักษณะ
ประโยคที่พบมากที่สุด ลักษณะการใช้ภาพจน์ พบว่ามีการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด 10 ลักษณะ คือ อุปลักษณ์  
อุปมา นามนัย ปฏิวาทะ ปฏิภาคพจน์  อาวัตพากย์ อติพจน์ ปฏิรูปพจน์ บุคลาธิษฐาน ปฏิปุจฉา โดยภาพพจน์
ที่พบมากที่สุดในงานเขียนของนิ้วกลม คือ ปฏิปุจฉา และเพ่ือศึกษาวัจนลีลา พบว่ามีการใช้วัจนลีลา 3 ระดับ 
ดังนี้ วัจนลีลาหารือ วัจนลีลาเป็นกันเอง และวัจนลีลาสนิทสนม  

จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในหนังสือ 10 Years of Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม2547-2557 
พบว่างานเขียนของนิ้วกลมมีความโดดเด่นในการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์หรือปฏิปุจฉา  ซึ่งเป็นค าถามที่ไม่ได้
มุ่งหวังค าตอบ เป็นเพียงรูปแบบศิลปะในการใช้ภาษาเพ่ือให้งานเขียนมีความน่าสนใจ ให้ผู้อ่านคิดตาม       
เกิดจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้น เปรียบเสมือนกับการสื่อสารกันผ่านงานเขียนระหว่างผู้เขียนกับ
ผู้อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา ต้นโพธิ์ (2549 : 195) ที่พบว่า การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์หรือปฏิปุจฉาที่    
ศรีบูรพาเลือกใช้ในงานเขียนมีความเหมาะสม เนื่องจากตัวละครเกิดความขัดแย้งและค าถามในใจเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข ท าให้ตัวละครเหล่านั้นมีชีวิต ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพร่วมไปกับเรื่องราวที่อ่านทั้งนี้อาจงาน
เขียนของนิ้วกลมชุดนี้เป็นงานเขียนรูปแบบบันเทิงคดี แม้จะเน้นความบันเทิงเป็นหลักแต่มีการแฝงข้อคิด คติ 
และแนวคิดเชิงบวกในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วย  
 งานเขียนชุดนี้ของนิ้วกลมพบการใช้วัจนลีลาหารือและวัจนลีลาเป็นกันเองมากที่สุด ซึ่งวัจนลีลาหารือ
ที่พบนั้นมีรูปแบบของภาษาเป็นการปรึกษาหารือระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 
ความสุข ความคิดและความฝัน เปรียบได้กับการสื่อสารในลักษณะของการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า มีการ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวเหล่านั้น ให้แก่ผู้ อ่าน งานเขียนของนิ้ วกลมในหนั งสือ 10  Years of 
Roundfinger : 10 ปี นิ้วกลม2547-2557 ที่โดดเด่นจะเป็นเรื่องของการละค า เช่น ละประธานของประโยค
อันเป็นวิธีที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนราวกับผู้เขียนก าลังสื่อสาร พูดคุย หรือให้ค าปรึกษาแก่ตนเองสอดคล้องกับ 
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พิชญภณ ศรีนวล (2554: 122 ) ที่พบว่าการเล่าเรื่องของบอย โกสิยพงษ์ มีการละประธานของประโยคในงาน
เพลง และยังมีลักษณะเรื่องราวที่ชี้น า สั่งสอนหรือแนะแนวทางที่ควรปฏิบัติเปรียบเสมือนการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้รับสารเช่นเดียวกับงานเขียนของนิ้วกลม ส าหรับวัจนลีลาเป็นกันเอง รูปแบบของภาษาที่พบจะเป็นภาษาที่ใช้
พูดในแบบที่ไม่เป็นทางการ เรียบง่าย ลักษณะเด่น คือ รูปประโยคที่ใช้ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านรู้สึกไม่    
ตึงเครียด เสมือนเป็นการพูดคุยกับคนคุ้นเคย และสอดคล้องกับจรูญ ตันสูงเนิน (2532: 29) ที่พบว่างานเขียน
ระดับที่ ไม่เป็นทางการมี อิสระในการใช้ค า ค าที่ ใช้ส่วนมากมักใช้ค า ภาษาปาก ซึ่งเป็นค าที่ ใช้พูดใน
ชีวิตประจ าวัน 

จากข้างต้นสรุปได้ว่างานเขียนของนิ้วกลมมีกลวิธีการใช้ภาษาที่ เน้นอารมณ์ ความรู้สึกเพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าถึงได้ง่าย มีการใช้โวหารที่เป็นศิลปะเชิงวาทศิลป์ ลักษณะภาษาที่ใช้มักเป็นภาษาไม่ทางการ อีกทั้งยังมี
ข้อคิดหรือแนวทางให้ผู้อ่านได้คิดหรือปฏิบัติตาม 

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษางานเขียนของนักเขียนท่านอ่ืนในส่วนของกลวิธีการ ใช้ภาษาและวัจนลีลา            
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเพ่ือให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของงานเขียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยภาพสะท้อนอัตลักษณ์ผ่านงานเขียนของ คุณช่า บันทึกของตุ๊ด  มีวัตถุประสงค์     
เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนอัตลักษณ์  วิธีการน าเสนออัตลักษณ์ และกลวิธีในการเขียนงานของคุณช่า บันทึก     
ของตุ๊ด ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์งานเขียนบันทึกของตุ๊ดเล่ม 1-3 วิเคราะห์ตีความ จับกลุ่มวลี
และประโยคที่มีความหมายในทางเดียวกัน จัดประมวลผลข้อมูลและรายงานผลวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์                                                                                                      
  ผลการศึกษาภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด พบว่า คุณช่า บันทึกของตุ๊ด
มีอัตลักษณ์เป็นคนมองโลกในแง่ดี ชอบช่วยเหลือบุคคลอ่ืน มีปฏิสัมพันธ์กับทุกคน ละเอียดรอบคอบ มีรสนิยม
การแต่งกายเป็นหญิงเฉพาะในโอกาสพิเศษ เช่น ไปให้สัมภาษณ์นิตยสาร รักในการศัลยกรรมใบหน้าตาม
กระแสนิยม ในการท างานคุณช่า บันทึกของตุ๊ด จะน าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมาเขียนเป็นอุทาหรณ์                                                                                
  คุณช่า บันทึกของตุ๊ ด มีวิธีการน าเสนออัตลักษณ์  เริ่มแรกจากการเขียนเรื่องราว                   
ในชีวิตประจ าวันลงในเฟซบุ๊ก ต่อจากนั้นรวบรวมเรื่องราวที่เขียนในเฟซบุ๊กมาจัดท าเป็นหนังสือบันทึกของ             
ตุ๊ดจ านวน 3 เล่ม                                                                                                    
  กลวิธีในการเขียนงานของคุณช่าที่พบมากที่สุดคือ การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ในประโยค          
ที่แสดงความตกใจ เช่น “เชี่ยยยย!!!” การใช้ภาษาเน็ต เช่น การสะกดค าเพ่ือเลี่ยงค าไม่สุภาพ “กุ”  การใช้ค า
ทับศัพท์เพ่ือง่ายต่อการอ่าน เช่น “เคาน์เตอร์” การใช้โวหารที่พบมากที่สุด คือ อติพจน์ เช่น “พายุชาไข่มุก” 
การใช้ค าสัมผัสสระ เช่น “ตุ๊ดเสม็ด เสร็จยาดอง” การใช้ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มแทนสรรพนาม เช่น “ฮี” “นี” 
และการใช้มุกตลก เช่น มุกตลกใต้สะดือ “แล้วฮีก็แอ่นงูของฮี สู้กับงูของอีคิม” 
ค าส าคัญ : ภาพสะท้อน อัตลักษณ์ คุณช่า บันทึกของตุ๊ด 
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ความเป็นมาของปัญหา 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการสื่อสารกว้างไกลสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลหรือสถานการณ์ทาง

สังคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยช่องทางที่ได้รับความนิยมที่สุด คือ เฟซบุ๊ก จากผลสถิติของ Nielsen ท า
การจัดอันดับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมบนสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับ1 (Mac Rumors, 2559) ใน
สังคมจึงปรากฏงานเขียนของบุคคลในสื่อดังกล่าวอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยม ส่งผลให้เป็นที่รู้จักในสังคม
อย่างกว้างขวาง 

อัตลักษณ์ เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์กันระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเอง แต่
ละบุคคลอาจมีอัตลักษณ์ที่หลากหลายขึ้นอยู่ว่าบุคคลนั้นเลือกที่จะน าเสนออัตลักษณ์อย่างไร ทั้งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ข้ึนอยู่กับบริบทของสังคมด้วย (ธานี ชื่นค้า, 2555; น. 7)  

ศรัญญา กิตติวัฒนโชติ (อ้างถึงในอภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล , 2546; น. 5-6) กล่าวถึงการแบ่ง
ประเภทของอัตลักษณ์ว่ามี 2 ระดับ คือ 

อัตลักษณ์ระดับบุคคล(Personal Identity) ลักษณะทั้งหมดที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัว
บุคคลโดยเกิดจาก การที่บุคคลสามารถนิยามตนเอง รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง มีส่วนสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกับสังคม โดยผ่านการใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจร่วมกัน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง                                         

อัตลักษณ์ทางสังคม(Social Identity) เป็นการแสดงตัวตนในสังคม เช่น การที่สังคมก าหนด
บทบาทหน้าที่ และระบบคุณค่าในตัวบุคคลที่ติดตัวมา รวมถึงบุคลิกภาพ การใช้ภาษา การแต่งกาย สัญลักษณ์
และการสร้างภาพแทนความจริง  

คุณธัชปชา เศรฐไชย หรือที่รู้จักกันในนามปากกา คุณช่า บันทึกของตุ๊ค เป็นบุคคลหนึ่งที่
เลือกใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางในการน าเสนออัตลักษณ์ โดยการบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจ าวันลงเฟซบุ๊ค  
จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากยอดไลค์1,347,706ไลค์ (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2559) อันน าไป         
สู่การรวบรวมเรื่องราวทั้งหมด และตีพิมพ์เป็นหนังสือบันทึกของตุ๊ดทั้ง 3 เล่ม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ดผ่านงาน
เขียนบันทึกของตุ๊ดเล่ม 1-3 เพ่ือการเข้าใจถึงอัตลักษณ์ผ่านงานเขียน 
 
ค าถามการวิจัย 
  1.ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของ คุณช่า ผ่านงานเขียนบันทึกของตุ๊ด เล่ม 1-3 มีอะไรบ้าง                                    
  2.วิธีการน าเสนออัตลักษณ์ของคุณช่า ผ่านงานเขียนบันทึกของตุ๊ดเล่ม 1-3 เป็นอย่างไร                        
  3.กลวิธีในการเขียนของคุณช่า ผ่านงานเขียนบันทึกของตุ๊ดเล่ม 1-3 เป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

  1.เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของ คุณช่า บันทึกของตุ๊ด ผ่านงานเขียนบันทึกของตุ๊ด 
เล่ม 1-3  

  2.เพ่ือศึกษาวิธีการน าเสนออัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด ผ่านงานเขียนบันทึกของ             
ตุ๊ดเล่ม 1-3                    

  3.เพ่ือศึกษากลวิธีในการเขียนของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด ผ่านงานเขียนบันทึกของ ตุ๊ดเล่ม 1-3 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.ท าให้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ของคุณช่า ที่สะท้อนผ่านงานเขียนบันทึกของตุ๊ดเล่ม 1-3                                    
  2.ท าให้เห็นวิธีการที่คุณช่าใช้ในการน าเสนออัตลักษณ์ผ่านงานเขียนบันทึกของตุ๊ดเล่ม 1-3                              
  3.ทราบถึงกลวิธีในการเขียนของคุณช่า ผ่านงานเขียนบันทึกของตุ๊ดเล่ม1-3                       
  4.ทราบถึงเรื่องราวชีวิตของคุณช่า ผ่านงานเขียนบันทึกของตุ๊ดเล่ม1-3 
 

วิธีการวิจัย  

  งานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือกใช้วิจัยในเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้                                   
  1.เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาผลงานการเขียนของคุณช่า บันทึกตุ๊ด ทั้ง 3 เล่ม จับกลุ่มวลี
และประโยคต่างๆ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด รวมถึงตีความหมายของเนื้อหาที่ปรากฏ 
  2.คัดกลุ่มค า และประโยคต่างๆที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด มาจัดหมวดหมู่
อีกครั้ง หลังจากนั้นจึงตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป คงไว้เพียงร่างข้อสรุป แล้วเรียบเรียงข้อมูลหัวข้อที่
เหมือนกัน ใกล้เคียงกันให้อยู่ในหมวดเดียวกัน                                                                   
  3.ตั้งชื่อประเด็นหลักเพ่ือชี้ก าหนดทิศทางในการรวมข้อความและวิเคราะห์ประเด็น ที่มีความ
สอดคล้อง โดยในแต่ละประเด็น (Themes) นั้นอาจมีประเด็นย่อย (Sup-Themes) มากกว่าหนึ่งข้อ ขึ้นอยู่กับ
รายละเอียดข้อมูลของแต่ละเรื่อง                                                                                   
  4.วิเคราะห์ข้อสรุปสุดท้ายในการน าเสนอข้อมูลในล าดับต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาพบว่า ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ดที่สะท้อนผ่านงานเขียน 
สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเด็นหลัก คือ  
  1)ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะทางกายภาพ  
การดูแลเอาใจใส่ร่างกาย รวมถึงการแต่งกาย ผู้วิจัยพบว่า คุณช่า บันทึกของตุ๊ดเป็นคนให้ความส าคัญกับ
สุขภาพ โดยการออกก าลังกายและทานอาหารเสริม เห็นได้จากข้อความ  “วันนี้ไปเล่นฟิตเนสมาค่ะ หลังจาก
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ระดมยกเหล็กก็มาพักผ่อนที่โซฟา” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557; น. 115) “เอ่อไม่ดีกว่าค่ะเจ๊พ่ึงกินโปรตีนไป
เอง” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557; น. 217) และให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก รักในการศัลยกรรมใบหน้า 
เพ่ือให้มีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีตามรสนิยมของตน เห็นได้จากข้อความ “อีพอชเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์การ 
โมดิฟายหน้ามาคล้ายช่า คือ ยกเครื่องทั้งหน้าไล่มาตั้งแต่กรีดตา ท าจมูก ตัดปาก หั่นกราม ยัดคาง ”                
(ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 109) ทั้งนี้ยังสามารถสะท้อนให้เห็นว่า บุคคลเพศที่สามนั้นมีความรักสวยรักงาม 
นิยมศัลยกรรมใบหน้าเพ่ือให้สวยตามรสนิยมของตนเอง บางคนมีการศัลยกรรมเพ่ือให้ตนนั้นมีรูปร่างหน้าตา
เหมือนผู้หญิง  
  2)ด้านคุณธรรม หมายถึง สิ่งดีงามทั้งทางกาย วาจา ใจ ความประพฤติดีงามเพ่ือประโยชน์
ของตนและสังคม ควบคู่กับการมีคุณธรรมที่น ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น ซื่อสัตย์ เสียสละและรับผิดชอบ 
ผู้วิจัยพบว่า คุณช่า บันทึกของตุ๊ด เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีความคิดบวกเสมอเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ท าร้าย
จิตใจ เห็นได้จากข้อความ “ไม่มีใครตายจากการอกหัก” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 150) ให้ความส าคัญกับ
มารยาททางสังคม เมื่อพบบุคคลที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม    จะติเตียนอย่างตรงไปตรงมา เห็นได้จาก
ข้อความ “นี่คุณ....ทุกคนก็รีบหมดนะคะ นี่ยืนรอกันมาเป็นชั่วโมง ท าไมรอได้ ....ก็มันเป็นมารยาท ”                  
(ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 125) และเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ใช้ความมีชื่อเสียงของตัวเองในการเอาเปรียบ
ผู้อื่น เห็นได้จากข้อความ “พนักงานข้างหน้าโบกให้ฉันเข้ามาที่แถว และเมื่อฉันไม่ได้รีบอะไร ฉันจึงต่อคิวอย่าง
ปกติมนุษย์” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 217) ทั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า บุคคลเพศที่สามนั้นก็มีความคิดดี
เช่นกัน และถึงแม้ว่าจะมีเพศภาวะเป็นเพศหญิงแต่ก็ไม่เคยเอาเปรียบเพศใดก็ตาม 

 3)ด้านสังคม หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนที่มีต่อตนเอง มองตัวเราเป็นอย่างไรจาก
การปฏิสัมพันธ์กันทางด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลในสังคม ผู้วิจัยพบว่า คุณช่า บันทึก
ของตุ๊ด เป็นคนมิตรภาพดี มักมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างเสมอ เห็นได้จากข้อความ “เมื่อเช้าช่าไปซื้อหมู
ปิ้งที่ร้านประจ าหน้าปากซอยมาค่ะ ระหว่างที่รอหมูสุก ก็มีโอกาสได้คุยกับคุณลุงคนขายไปเรื่อยเปื่อย หนึ่งใน
ค าถามนั้นคือ ท าไมลุงถึงมาขายหมูปิ้ง?” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 93) เนื่องจากคุณช่า บันทึกของตุ๊ด          
มีการวางตัวในสังคมที่ดีจึงท าให้คนบางส่วนมองว่าคุณช่าเป็นผู้ชายแท้ เห็นได้จากข้อความ “พอนางผ่านหน้า
เรา ผีสางหน้าคิวเฮ้าส์คงหลอกนางว่าช่ากับอีหยกคือชายหนุ่มน่าตาดี นางชม้อยตาที่ใส่คอนแทคบิ๊กอายขนาด
ใหญ่เกือบเต็มพ้ืนที่มาทางช่าด้วยสายตาทรงเสน่ห์” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 82) “เป็นผัว..ก็ดูแลเมียดีๆ
หน่อยสิหนุ่ม เมียก าลังท้องก าลังไส้...ให้ใส่กางเกงรัดๆแบบนี้ได้ไง” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 204) 

 4)ด้านพฤติกรรม หมายถึง การมองว่าฉันประพฤติอย่างไร พร้อมทั้งตระหนักและยอมรับกับ
การกระท าที่ตนเองเลือก การตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร ผู้วิจัยพบว่า คุณช่าเป็นคนช่างสังเกต เมื่อสงสัย
สิ่งใดจะพยายามหาค าตอบสิ่งนั้นเสมอ เห็นได้จากข้อความ “สัญชาตญาณตุ๊ดบอกว่าใต้เตียงนี้ต้องมีกรุมหา
สมบัติของเจ้าของห้องที่บอกว่าตนเป็นเกย์รุกแมนอีกแน่นอน ช่าจึงก้มมองหาหลักฐานเพ่ิมเติม พบหีบด าใบ
ใหญ่ ...... ช่าจึงลากหีบยักษ์ออกมา แล้วงัดออก ข้างในคือกล่องเครื่องส าอางค์เซตยักษ์ สีแน่น แปรงครบ ”   
(ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557; น. 55) มีการไตร่ตรองความคิดก่อนจะกระท าสิ่งใดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตนเอง
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เสมอ เห็นได้จากข้อความ “ช่านับหนึ่งถึงสี่ล้านแปดแสนหกหมื่น แล้วเดินตามพนักงานไปด้วยความสงบ
ร่มเย็น” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557; น. 39)  แต่เมื่อคุณช่า บันทึกของตุ๊ดต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีตนเองรู้สึก
ไม่พอใจก็จะมีการตอบโต้ต่อการกระท านั้น เห็นได้จากข้อความ “นางก็ปัดชาเขียวในมือซ้ายของช่าลงพ้ืนอีก
ครั้ง พร้อมกับผลักช่าที่หน้าอกอย่างแรง 1 ทีจนเซ ...... ช่าเอาถุงสโมกกี้ไบท์ในมือขวา ฟาดไปที่หน้านางด้วย
ความแรงดุจอรอุมาตบลูกยางใส่ทีมญี่ปุ่น” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557; น. 41) 

  5)ดา้นการท างาน หมายถึง บทบาทหน้าที่เก่ียวกับการท างาน และการเป็นนักเขียน แนวทาง
ในการท างานและการเขียน การวิจัยพบว่า คุณช่า บันทึกของตุ๊ดประกอบอาชีพอิสระ เห็นได้จากข้อความ            
“มี...เป็นกราฟิก ....เดี๋ยว...ท าไมอ้ะ” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557; น. 151) “อีแหนดได้ชวนช่ากับคิมมารับจ็อบ
ท าออร์แกไนซ์ที่บริษัทแห่งหนึ่ง” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557; น. 174) จึงท าให้ในแต่ละวันคุณช่า บันทึกของตุ๊ด
ได้มีโอกาสพบปะผู้คน พบประสบการณ์ในชีวิตทั้งจากตนเองและจากคนรอบข้างจ านวนมาก เรื่องราวที่เขียน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้ง่าย เห็นได้จากข้อความ “เรื่องวันนี้สอนอะไรช่าได้หลายอย่าง
นะ จ าเรื่องขอทานขาเจ็บที่ช่าเคยเล่าให้ฟังได้มั้ยคะ” (ช่า บันทึกของตุ๊ด,  2557; น. 228) 

  6)ด้านครอบครัว หมายถึง ความรู้สึกในคุณค่าและความพึงพอใจของตนเองในฐานะที่เป็น
สมาชิกในครอบครัว รู้ว่าตนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือห่างเหินกับครอบครัว มีความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและ
ลบที่มีในครอบครัวรวมถึงบทบาทและหน้าที่ของตนต่อครอบครัว การวิจัยพบว่า คุณช่า บันทึกของตุ๊ด เกิดใน
ครอบครัวคนจีน เป็นพ่ีคนโต และด้วยบทบาทนี้ส่งผลให้ คุณช่า บันทึกของตุ๊ด มีความเป็นผู้ น าในครอบครัว 
เห็นได้จากข้อความ “น้ าจะท่วมหรือไม่  ไม่ ใช่ เรื่องส าคัญ ส าคัญที่ ว่าครอบครัวฉันปลอดภัยแล้ว ”                       
(ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 256) ให้ความส าคัญกับคนในครอบครัว เห็นได้จาก “การไม่ให้ก าลังใจม่าถือเป็น
เรื่องผิด แต่การรักษาชีวิตม่าไว้ส าคัญกว่า” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 255) ทั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าบุคคล
เพศท่ีสามนั้นเป็นคนรักครอบครัว สามารถเป็นผู้น าได้ถึงแม้ว่าตนนั้นจะมีเพศภาวะเป็นหญิง 

  วิธีน าเสนออัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ดสามารถแบ่งได้เป็น2 ประเด็นหลักคือ 
  1) น าเสนอผ่านสื่อประเภทเพจเฟซบุ๊ก และหนังสือ โดยคุณช่า บันทึกของตุ๊ดใช้วิธีการเขียน

เรื่องราวต่างๆที่พบในชีวิตประจ าวันมาเขียนในเพจ “บันทึกของตุ๊ด”และท าการรวบรวมเป็นหนังสือบันทึกของ
ตุ๊ดทั้งหมด 3 เล่มโดยวิธีการนี้ถือเป็นการขยายพ้ืนที่ของตนเองให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้ น สะท้อนให้เห็นจาก               
“ช่าได้เขียนระบายเรื่องความเครียดจากการรอน้ าเป็นไดอารี่ลงเฟซบุ๊ก” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557; น. 57) 
“ช่วงหลังๆมีหลายคนเข้ามาปรึกษาช่าถึงเรื่องวิธีการด ารงชีวิตหลังจากอกหักเยอะจนรู้สึกว่ามันเป็นวาระแห่ง
เพจ” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557;  น. 230) ซึ่งวิธีการน าเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อประเภทหนังสือและเฟซบุ๊กเป็น
วิธีที่คุณช่า บันทึกของตุ๊ดใช้มากที่สุด และสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ได้ชัดที่สุด  

 2) การให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ผู้วิจัยพบว่า คุณช่า บันทึกของตุ๊ดน าเสนออัตลักษณ์ของ
ตนผ่านการเสียสละตัวเองในการช่วยเหลือสังคมเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง และท าให้คนในสังคมรู้จักคุณ
ช่า บันทึกของตุ๊ดมากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นได้จาก “ฉันตัดสินใจไปยังธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านที่นั่นก าลังจะ
กรอกกระสอบทราย และแพ็กของบริจาค ฉันอาบน้ าทาครีมกันแดดและตัดสิน ใจไปในทันที ”                        
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(ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 218) และยังสะท้อนให้เห็นว่า บุคคลเพศที่สามก็สามารถมีส่วนช่วยเหลือสังคม
ได้ เป็นผู้ให้ผู้เสียสละตนเองเพ่ือสังคมได้เช่นกัน  

 กลวิธีในการเขียนของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด ที่พบในงานเขียนบันทึกของตุ๊ดทั้ง 3 เล่ม คือ 
   1)การใช้เครื่องหมาย พบว่าคุณช่า บันทึกของตุ๊ด ใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์เพ่ือเน้นความรู้สึก

ตกใจในประโยคอุทาน และประโยคที่ต้องการเน้นเสียง เช่น เฮ้ย !!! (ช่า บันทึกของตุ๊ด , 2557; น. 123)            
การเครื่องหมายปรัศนีในประโยคเพ่ือให้ผู้อ่านเมื่อได้เห็นข้อความแล้วเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นประโยคค าถาม เช่น 
“ช่า : พ่ีเห็นมั้ยคะว่าเด็กมันท าอะไร?” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557, น. 236) การใช้เครื่องหมายนขลิขิตเพ่ือ
บรรยายพฤติกรรมตัวละคร เช่น “ช่า : (สะดุ้ง) ...เชี้ย!” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 185) การใช้เครื่องหมาย
จุดไข่ปลาเพ่ือเชื่อมประโยคและไม่ท าให้ประโยคจบแบบห้วนๆ เช่น “บ๊อบ : เค้าก็คง......เสียใจ แล้วก็ด่ากุ...”
(ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 133)            

   2) การใช้ภาษาเน็ตหรือภาษาปากเพ่ือให้เนื้อหามีความสนุกสนาน เข้าใจง่ายและไม่เป็น
ทางการจนเกินไป เช่น “ให้กุชนดงกล้วยรึไง!!!”(ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 69) ใช้ค าว่า “กุ” เพ่ือหลีกเลี่ยง
ค าไม่สุภาพ ใช้ค าว่า “รึ” แทน “หรือ” เป็นการสะกดตามการออกเสียง การพิมพ์ซ้ า เพ่ือแสดงการลากเสียง 
เช่น“บอลลูน : ขอเสียงปรบมือให้พวกนางด้วยค่าาาาาาาา” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 69) 

  3) การใช้ค าทับศัพท์เพ่ือความเข้าใจตรงกัน เช่น “แท็บเล็ต”(ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2557; น. 
22)  

  4) การใช้โวหารภาพพจน์ โวหารที่พบมากที่สุดคือ อติพจน์ เป็นการเปรียบเทียบที่เกินจริง 
เช่น “ส าหรับนางความขาวคือนิพพานชีวิตทั้งหมดจึงวุ่นวายกับเรื่องกลูต้า แดกเป็นตัน ฉีดเป็นลิตรจนเลือด
เกือบจะเป็นสารเรืองแสง” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 256) สัทพจน์ คือการการใช้ค าเลียนเสียง เช่น 
“โครม!!!” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 22) และใช้โวหารอุปมาในการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น 
“ความรักที่ช่ามีให้เค้ามากมายดุจเงินในบัญชีที่ช่าสามารถถอนออกมาให้ค่าเทอมเค้าได้” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 
2558; น. 57) 

  5) ใช้ค าที่สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะเพ่ือให้เนื้อหามีความน่าสนใจ เช่น “ละลาย...
หายนะ” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 69) “ฮีมีสิ่งหนึ่งโดดเด่นดอทคอม นั่นคือดวงตา”(ช่า บันทึกของตุ๊ด, 
2558; น. 57) 

  6) การใส่มุกตลกต่างๆที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ง่ายสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เช่น  มุกตลกใต้
สะดือ “สรรหาครีมสารพัดขาวมาทาหน้าห้าหกตัว ส่วนผสมก็สุดแสนแฟนตาซีผลิตจากยอด Hee ของหมีขั้ว
โลกเหนือ” (ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 256)  
  7) การน าค าศัพท์เฉพาะกลุ่มของเพศที่สามมาใช้ในงานเขียนท าให้เนื้อหามีความแปลกใหม่
และน่าสนใจ เช่น “พอลิฟต์เปิดออกพบนีออฟฟิศ 3 คนยืนอยู่ด้านหน้า”(ช่า บันทึกของตุ๊ด, 2558; น. 38) 
เนื่องด้วยตัวคุณช่าเองเป็นบุคคลเพศที่สามและคนรอบตัวส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลเพศที่สามจึงท าให้ส่งผลมาถึ ง
งานเขียน และการใช้ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มนี้ยังเป็นการขยายพ้ืนที่ให้กับกลุ่มคนเพศท่ีสามในสังคมอีกด้วย 
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ผลการศึกษา 
  การศึกษาภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด ผู้วิจัยพบว่า คุณช่า บันทึกของตุ๊ด

เป็นคนที่มีคุณธรรมภายในจิตใจ มีความคิดดี คิดบวก ไม่ใช้ความมีชื่อเสียงของตนเองเป็นเครื่องมือในการเอา
เปรียบผู้อ่ืน มีการไตร่ตรองความคิดของตัวเองเสมอก่อนกระท าสิ่งใด จะติเตียนบุคคลที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี
หรือไม่เหมาะสมอย่างตรงไปตรงมาและโต้ตอบบุคคลที่แสดงพฤติกรรมรุนแรงกับตนก่อน แต่ทั้งนี้ก็ยังมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างเสมอ อีกทั้งยังมุ่งสร้างงานเขียนที่สะท้อนสังคม โดยการน าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม มาเล่าเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติหรืออุทาหรณ์ให้กับผู้ อ่าน และ                
คุณช่า บันทึกของตุ๊ดยังให้ความส าคัญ เอาใจใส่ต่อบุคคลในครอบครัว แต่ก็ยัง ไม่ลืมที่จะให้ความส าคัญกับ
บุคลิกภาพภายนอกของตนเอง ที่จะต้องท าให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ ทั้งหน้าตาและการแต่งกาย 
  คุณช่า บันทึกของตุ๊ดเริ่มประกาศตัวตนของตนเองผ่านเพจเฟซบุ๊กและขยายพ้ืนที่ทางสังคม 
โดยการรวบรวมเรื่องราวในเพจเฟซบุ๊กลงในหนังสือบันทึกของตุ๊ดทั้ง 3 เล่ม อีกทั้งยังน าเสนออัตลักษณ์ของ
ตัวเองผ่านการแสดงความช่วยเหลือบุคคลรอบข้าง และบุคคลอ่ืนในสังคม  
  กลวิธีในการเขียนท าให้งานของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง คือมีการใช้
ภาษาเน็ตหรือภาษาปาก ใช้เครื่องหมายประกอบการเขียน ใช้ค าแสดงอารมณ์ และใช้โวหารภาพพจน์ เพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหา เข้าถึงอารมณ์และเห็นภาพได้ชัดเจน ทั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ขึ้นคุณช่า บันทึกของตุ๊ดนั้นได้
บันทึกเรื่องราวลงในเพจเฟซบุ๊ก แล้วน ามารวบรวมลงในหนังสือ จึงไม่ได้มีการปรับแก้ค าให้ตรงกับหลัก
ภาษาไทย และเนื่องจากคุณช่า บันทึกของตุ๊ดเองนั้นเป็นเพศชาย ซึ่งการใช้ภาษาของเพศชายนั้นมีความ
ตรงไปตรงมาอยู่แล้วจึงส่งผลกับงานเขียน และยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างพ้ืนที่ให้บุคคลเพศที่สาม
อีกด้วย โดยการใช้ค าเฉพาะกลุ่มของคนเพศท่ีสามลงในงานเขียน เพื่อเป็นการประกาศตัวตน และท าให้สังคมมี
ความยอมรับกลุ่มบุคคลเพศท่ีสามมากขึ้น 

 

อภิปรายผล         
  ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด ที่สะท้อนผ่านงานเขียนสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามบริบทของสังคมและหน้าที่ที่ได้รับ และผู้วิจัยยังพบอีกว่าบริบทของสังคมมีส่วนในการก าหนดบทบาท
และอัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด เช่น เมื่อคุณช่า บันทึกของตุ๊ดอยู่ในครอบครัวคุณช่า บันทึกของตุ๊ด  
จะรับบทบาทเป็นลูก เป็นพ่ีคนโตท าให้ต้องแสดงความเป็นผู้น า และหลานที่ต้องคอยดูแลอาม่า จะเห็นว่าแต่
ละบทบาทของการเป็นสมาชิกครอบครัวก็จะมีหน้าที่ที่ต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ สมสุข หินวิมาน (2548, 
น.428) กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ใดๆของคนเราไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ก าเนิด หากแต่เป็นสิ่งที่ถูก
ประกอบสร้างขึ้นมาโดยสังคมภายหลัง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราสื่อสารกับคนอ่ืนและอัตลักษณ์ก็เป็นเรื่องการเมือง
ที่ต้องการพ้ืนที่ทางสังคม  ผู้วิจัยพบว่ายังมีความสอดคล้องกับ ดาราพร ศรีม่วง (2556) ที่ศึกษาการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ของนักเขียน : กรณีศึกษาเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรร ประเสริฐกุล ที่พบว่า    
อัตลักษณ์สามารถเลื่อนไหล เปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยด้านเวลา และบริบทของสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป   
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  กลวิธีการน าเสนออัตลักษณ์ของคุณช่า บันทึกของตุ๊ดที่สะท้อนผ่านงานเขียน คือ การ
น าเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อประเภทหนังสือบันทึกของตุ๊ดทั้ง 3 เล่ม น าเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อโซเชียลอย่าง            
เพจเฟซบุ๊ก “บันทึกของตุ๊ด” และการช่วยเหลือสังคม โดยการเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม เช่น การช่วย
บรรจุกระสอบทรายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศรัญญา กิตติวัฒนโชติ (2557) ที่ท าการศึกษาภาพสะท้อนอัตลักษณ์ส่วนบุคคลผ่านงานเขียนกรณีศึกษา            
คุณวิกรม กรมดิษฐ์โดยผลการศึกษาพบว่าคุณวิกรม กรมดิษฐ์ มีการน าเสนออัตลักษณ์ผ่านหนังสือ และมีการ
น าเสนออัตลักษณ์ผ่านการท างานช่วยเหลือสังคม โดยจัดตั้งมูลนิธิอมตะ เช่น การมอบทุนการศึกษาให้เด็ก
นักเรียน บริจาคเสื้อผ้าและอาหารแห้งให้แก่ผู้ยากไร้  จึงอาจกล่าวได้ว่ากลวิธีการน าเสนออัตลักษณ์ดังกล่าว
เป็นการสร้างให้ตนเองมีพ้ืนที่ทางสังคมมากขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ มาร์เซล มูส (Marcel Muass) 
ได้เขียนเรื่อง The Gift ที่กล่าวว่า การให้ที่ไม่ใช่เงินตราเป็นสิ่งตอบแทน แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง
เพ่ือน พ่ีน้อง ญาติ หรือคนรัก ได้ความห่วงหาอาทร ร่วมทุกข์ ร่วมสุข (ธราดล โพร้งพนม, 2445; น. 47) 
  กลวิธีในการเขียนงานของคุณช่า บันทึกของตุ๊ด พบว่างานเขียนมีลักษณะเด่นคือ มีการใช้
ภาษาปากหรือภาษาเน็ตเป็นหลัก มีการใช้ค าสัมผัสทั้งสระและพยัญชนะ ซึ่งวิธีการนี้ส่งผลให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่าน
ได้ดีเพราะท าให้เนื้อหามีความน่าสนใจ และใช้ภาษาต่างประเทศซึ่งจะมีทั้งการทับศัพท์และการเขียน
ตรงไปตรงมา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ชนางลักษณ์ ขุนทอง (2549) ที่ท าการศึกษาเรื่อง “ภาษาในวรรณกรรม
ของปราบดา หยุ่น” พบว่า การใช้ภาษาในงานเขียนของปราบดา หยุ่น แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะสร้างสรรค์
ความแปลกใหม่ในงานเขียน มุ่งให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสทางภาษาจากงานเขียน โดยมีการใช้ค าภาษาปาก ใช้ค า
สัมผัสสระและพยัญชนะ และมีการใช้ค าภาษาต่างประเทศเป็นการใช้ค าทับศัพท์ และผู้วิจัยยังพบว่า              
คุณช่า บันทึกของตุ๊ดมีการแทรกภาษาของกลุ่มคนเพศที่สามลงในงานเขียนด้วย โดยคาดว่าเกิดจากสาเหตุที่
คุณช่า บันทึกของตุ๊ดเองเป็นบุคคลเพศที่สามจึงส่งผลมาถึงงานเขียน ค าศัพท์ที่พบโดยส่วนใหญ่จะเป็นการน า
ภาษาอังกฤษมารวมกับภาษาไทย เช่น การกล่าวถึงสรรพนามบุรุษที่ 3 ที่เป็นผู้ชายว่า “ฮี” ซึ่งสอดคล้องกับ 
บงกชกร ทองสุก (2554) ที่ท าการศึกษาค าศัพท์เฉพาะกลุ่มของสังคมเพศที่สามในนวนิยายไทยโดยผล
การศึกษาพบว่าค าศัพท์เฉพาะกลุ่มของเพศที่สามในนวนิยายไทยมีที่มาจากภาษาไทยรวมกับภาษาอ่ืน เช่น 
ภาษาไทยรวมกับภาษาอังกฤษ “ทุกอย่างเทียม...นี่แหละดอกไม้พลาสติกของจริง” 
  
ข้อเสนอแนะ                                                                                                                  
  1.วิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาอัตลักษณ์ของคุณช่าผ่านสื่อประเภทอ่ืนๆ เช่น โซเชียล ละคร ซีรี่ย์ 
เป็นต้น                                                                                                                
  2.ศึกษาอัตลักษณ์ของบุคคลส าคัญทางการเมือง 
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การสร้างและการจัดกลุ่มความหมายค ายืมภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมค าใหม่  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 

 

1. นางสาวณั ฐธกาญจน์  สุดคง  สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณ ะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

2. นางสาวณิ ช า  เต ช ะพั น ธุ์  ส าข าวิ ช าภ าษ าและภ าษ าไท ยป ระยุ ก ต์  คณ ะศิ ลป ศาส ตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

3. น า งส า ว นิ ร ม ล  ฉิ ม สี  ส า ข า วิ ช า ภ าษ าแ ล ะ ภ าษ า ไท ย ป ร ะ ยุ ก ต์  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ าส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

4. นางสาววริศ รา โรจนรัตน์  ส าขาวิ ช าภาษาและภ าษาไทยประยุ กต์  คณ ะศิ ลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

5. อาจารย์กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช ผศ.ดร. สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ ภาควิชาสารัตถศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการสร้างและการจัดกลุ่มความหมายค ายืมภาษาต่างประเทศในพจนานุกรม 
ค าใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างค ายืมและจัดกลุ่มความหมายค ายืม
ภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมค าใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 เก็บข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร 
จัดหมวดหมู่ สรุปผล และน าเสนอโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาการสร้างค ายืมภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมค าใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 
พบทั้ งหมด 806 ค า จ าแนกการสร้างค ายืมภาษาต่างประเทศได้  6 ลักษณะ ได้แก่ ค ายืม 443 ค า  
คิดเป็นร้อยละ 54.97 ค ายืมปน 183 ค า คิดเป็นร้อยละ 22.70 การแทนที่ 143 ค า คิดเป็นร้อยละ 17.74  
ค ายืมแปล 30 ค า คิดเป็นร้อยละ 3.72 การสร้างค าใหม่ 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 0.50 และการลากรูปเข้าความ  
3 ค า คิดเป็นร้อยละ 0.37 ผลการศึกษาการจัดกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาต่างประเทศ พบทั้งหมด  
1,205 ความหมาย ซึ่ งจัดกลุ่มความหมายได้  4 หมวดหมู่ความหมายใหญ่  ได้แก่  หมวดค าเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ของบุคคล 605 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 50.21 หมวดค าเกี่ยวกับมนุษย์ และพฤติกรรม 
ของมนุษย์ 288 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 23.90 หมวดค าเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึกและคุณค่า 
227 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 18.84 หมวดค าเก่ียวกับธรรมชาติ 85 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 7.05 

ค าส าคัญ: การสร้างค า ค ายืม พจนานุกรมค าใหม่ ราชบัณฑิตยสถาน 
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ทีม่าของปัญหา 

ภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อการสื่อสารในสังคมไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  สาเหตุจากการ
ติดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศด้านการค้า การปกครอง จึงท าให้รับแนวคิดด้านเศรษฐกิจ แนวคิดด้าน
การศึกษา แนวคิดด้านเทคโนโลยี ตลอดจนแนวคิดด้านวัฒนธรรมเข้ามาในสังคมไทย ประกอบกับประเทศไทย
มีการติดต่อกับชนชาติอ่ืนๆ มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศโปรตุเกส 
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศฮอลันดา  ซึ่งผลจากการติดต่อกับชนชาติเหล่านั้นท าให้เกิดการสัมผัสภาษาและเกิด
การหยิบยืมภาษาอ่ืนมาใช้ในภาษาตน ในปัจจุบันก็ยังคงมีการรับเอาภาษาอ่ืนๆ เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งภาษาเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อผู้ใช้ภาษามิใช่น้อยจนท าให้เกิดค าใหม่ๆ ขึ้นในภาษา 

ภาษาทุกภาษาล้วนแล้วแต่มีการหยิบยืมภาษาอ่ืนเข้ามาทั้งสิ้น ไม่ว่าภาษาใดก็ย่อมมีภาษาอ่ืน 
เข้ามาปะปน เนื่องจากมีการติดต่อสัมพันธ์กันและรับเอาแนวคิดวิทยาการต่างๆเข้ามาจึงจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ค าใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ือที่จะเรียกสิ่งที่เกิดข้ึนใหม่เหล่านั้นให้เข้ากับส าเนียงเดิมของผู้ใช้ภาษา โดยวิธีการสร้างค ายืม
สามารถแบ่งได้ดังนี้ การยืมค าหรือการยืมศัพท์ คือ การรับเอาภาษาต่างประเทศเข้ามาโดยไม่เปลี่ยนแปลงการ
ออกเสียงหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และการบัญญัติศัพท์ คือ การคิดค าใหม่ข้ึนเพ่ือใช้แทนค าศัพท์
ที่รับมาจากภาษาต่างประเทศ (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2547: 186)  

การยืมภาษาอ่ืนมาใช้ ในภาษาไทยอาจท าให้ความหมายของค าในภาษาเดิมแคบลงหรื อ 
กว้างขึ้นกว่าเดิม โดยทั่ วไปแล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านความหมาย (ศุภรางศุ์  อินทรารุณ ,  
2548) ซึ่งสอดคล้องกับ วัฒนา อุดมวงศ์ (2524) ที่กล่าวว่าค ายืมที่ถูกรวบรวมไว้ในพจนานุกรมของไทย ค ายืม
ส่วนใหญ่จะถูกดัดแปลงให้เข้ากับระบบเสียงในภาษาไทย และมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความหมาย เป็นที่
น่าสนใจว่าในแต่ละช่วงเวลาค าหนึ่งค าอาจมีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมายและใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน 

ราชบัณฑิตยสถานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส าคัญในการค้นคว้ารวบรวม ประมวลความรู้ออกเผยแพร่
แก่ประชาชนที่สนใจได้น าไปศึกษาต่อ เมื่อปี พ.ศ. 2550 หน่วยงานราชบัณฑิตยสถานได้จัดท าพจนานุกรมค า
ใหม่เล่ม1 ขึ้น โดยได้รวบรวมค า ส านวน วลีใหม่ๆ หรือค าเก่า ส านวนเก่า วลีเก่า ที่มีการขยายความหมาย 
เปลี่ยนแปลงความหมาย หรือเปลี่ยนแปลงบริบทการใช้ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจ านวนมากจึงได้
จัดท าพจนานุกรมค าใหม่เล่ม 2 และ 3 เพ่ือบันทึกการเกิดค าใหม่และการเปลี่ยนแปลงค าที่เกิดขึ้นในสังคม  
ณ ช่วงเวลานั้น จะเห็นได้ว่าการสร้างค ายืมบางค าจะเป็นการทับศัพท์จากภาษาเดิมที่ยืมมา และค าบางค านั้น
อาจมีการดัดแปลงขึ้นมาใหม่อย่างเหมาะสม ค ายืมที่ได้รับการจัดเก็บไว้ในพจนานุกรมค าใหม่นั้นจะเป็นค าที่ใช้
กันอยู่ในสังคม ดังนั้นความเข้าใจของคนในสังคมที่มีต่อค าเหล่านี้อาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ แต่การสร้าง
ค ายืมขึ้นมาใหม่นั้นถือว่าเป็นสีสันทางภาษา การศึกษาการสร้างค ายืมภาษาต่างประเทศและการจัดกลุ่ม
ความหมายของค าในพจนานุกรมค าใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 จะช่วยให้ทราบถึงการสร้างค าและ
ความหมายของค ายืม เนื่องจากบางค ามีความหมายเปลี่ยนไปจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน                 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เกิดสิ่งใหม่ๆ และปรากฏการณ์ใหม่ๆ ขึ้นเสมอ 
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การรู้และเข้าใจความหมายของค านั้นๆ เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นแล้วจะท าให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นๆ มีการรับเอาค ายืมของภาษาต่างประเทศใด ด้วยวิธีใด และ
จากช่วงเวลา 3 ช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค ายืมอย่างไร ดังค ากล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการ
สร้างค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยในช่วงปีพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2254 เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาค ายืม
ในสื่ออ่ืนๆ ต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการสร้างค ายืมภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมค าใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 
 2. เพ่ือจัดกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่  ฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะการการสร้างค ายืมภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมค าใหม่  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 
 2.เพ่ือให้ทราบถึงกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาค ายืมในพจนานุกรมเล่มต่อๆไป 
 

วธีิวจิยั 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลค ายืมที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 1-3 
2. น าค ายืมที่เก็บรวมรวมได้จากพจนานุกรมค าใหม่ ฉบับราชบัณฑิตสถานเล่ม 1-3 มาจัดเรียงอักษร

จาก ก-ฮ โดยค าใดท่ีเขียนเหมือนกันความหมายเหมือนกันนับเป็นหนึ่งค า 
3. น าข้อมูลที่ได้บันทึกลงคอมพิวเตอร์ 
4. บอกที่มาและวิธีการสร้างค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
5. บอกชนิดของค า ความหมาย และจัดกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
6. นับความถี่และค านวณหาค่าร้อยละของที่มา วิธีการสร้างค า และกลุ่มความหมายของค ายืม 
7. สรุปผล อภิปรายผล และน าเสนอผลการวิจัยโดยการเรียบเรียงแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการวจิยั 

 ผลการศึกษาพบว่า ค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
เล่ม 1-3 พบทั้งหมด 806 ค า จ าแนกการสร้างค ายืมภาษาต่างประเทศได้ 6 ลักษณะ ได้แก่ ค ายืม 443 ค า  
คิดเป็นร้อยละ 54.97 เช่น ก๊อปปี้ สเมลเวลคั่ม โอเคซิกกาแร็ต ค ายืมปน 183 ค า คิดเป็นร้อยละ 22.70  
เช่น ชัวร์ป้าบ ณ บัดนาว สดๆ ซิงๆ การแทนที่ 143 ค า คิดเป็นร้อยละ 17.74 เช่น ควิซ นอย เว้อร์ ค ายืมแปล 
30 ค า  คิ ด เป็ นร้อยละ 3.72 เช่น  คลื่ นลู ก ใหม่  เงินติ ดกระเป๋ า เปิ ดบ้ าน  การสร้ างค า ใหม่  4 ค า  
คิดเป็นร้อยละ 0.50 เช่น โทรสาร นมขาดมันเนย นมพร่องมันเนย ภาษามือ และการลากรูปเข้าความ 3 ค า 
คิดเป็นร้อยละ 0.37 เช่น จิ๊กโก๋  ใช้มอเต้อร์ขา ซีเครียด โดยเป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษจ านวน 647 ค า  
คิดเป็นร้อยละ 80.27 เช่น กาล่าดินเน่อร์ วินวิน เหรต ค าภาษาจีนจ านวน 132 ค า คิดเป็นร้อยละ 16.38  
เช่น ก่งก๊ง โกปี๊โอ จิ๊กโฉ่ว ค าภาษาญี่ปุ่นจ านวน 9 ค า คิดเป็นร้อยละ 1.13 เช่น คิกโคมัน โชหยุ บอนไซ  
ค าภาษาฝรั่งเศสจ านวน 7 ค า คิดเป็นร้อยละ 0.88 เช่น เก๋ไก๋ คาเฟ่ ออเดิ๊ร์ฟ และภาษาเกาหลี จ านวน 1 ค า 
คิดเป็นร้อยละ 0.13 เช่น กิมจิ นอกจากนี้ผู้ วิจัยพบค าที่มาจากภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษา  
ได้แก่ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษจ านวน 8 ค า คิดเป็นร้อยละ 0.99 เช่น เก๊กแมน เก๋าเกม เจเนอร์รั่ลเบ๊  
ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษจ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 0.25 เช่น กิ๊บเก๋ยูเรก้า เก๋ไก๋ชไนเดอร์ 
 การจัดกลุ่มความหมายภาษาต่างประเทศปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
เล่ม 1-3 พบทั้งหมด 1,205 ความหมาย จ าแนกออกเป็น 4 หมวดความหมายใหญ่ ได้แก่ 

หมวดค าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล 605 ความหมายแบ่งเป็นหมวดย่อยได้ดังนี้ ค าเกี่ยวกับ 
การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร วิธีการและอุปกรณ์ต่างๆในการสื่อสาร 151 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 24.96 
เช่น แท็กซี่ โฟนอิน แฮนด์ฟรี เผจเจอร์ ค าเกี่ยวกับศิลปะดนตรี การละเล่น กีฬา การพนัน รวมทั้งกลวิธีและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 140 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 23.14 เช่น ท่อนฮุก เจ๊ตสกี ชิปแลกเงิน 
ค าเกี่ ยวกับการจ าแนกมนุษย์ออกเป็นกลุ่ ม  เพศ อายุ  ความสัมพันธ์ ในครอบครัวและเครือญาติ  
111 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 18.35 เช่น เกย์ควีนรุ่นเดอะ อากู๋  ค าเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้า  
61 ความหมาย คิดร้อยละ 10.08 ค า เช่น แกรนด์โอเพ่นนิ่ง เศรษฐกิจฟองสบู่ แฟรนชายส์ ค าเกี่ยวกับอาหาร 
เครื่องดื่ม อุปกรณ์และวิธีการประกอบอาหาร รวมทั้งคุณสมบัติของสารอาหารต่างๆ 57 ความหมาย  
คิดเป็นร้อยละ 9.42 ค า เช่นก๋วยเตี๋ยวจับกัง กิมจิ นมพร่องมันเนย ช่องฟรี้ช ค าเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  
วิธีการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และต าแหน่งหน้าที่ 46 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 7.60 เช่น ปาร์ตี้ลิสต์ วอร์รูม  
ซีอีโอ ค าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 39 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 6.45 เช่น  
โฮมออฟฟิศ ทิชชู่ ตู้เซฟ 

หมวดค าเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ 288 ความหมาย สามารถแบ่งเป็นหมวดย่อยได้ดังนี้ 
ค าเกี่ยวกับกิจกรรม การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้ายในลักษณะต่างๆ 100 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 
34.72 เช่น คาราวาน ยิงสลุต โพ้สท่า ค าเกี่ยวกับการรับความรู้สึกทางประสาทสัมผัส 90 ความหมาย  
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คิดเป็นร้อยละ 31.25 เช่น เบลอ แต๊ะอ๋ัง ค าเกี่ยวกับการแต่งกาย 61 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 21.18  
เช่น ทีเชิ้ต บ๊อกเซ่อร์ เสื้อฉ็อป ค าเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย 21 ความหมาย เช่น 
เช้ป เม็น คิดเป็นร้อยละ 7.29 ค าเก่ียวกับสุขภาพ 16 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 5.56 เช่น โกโนเรีย ฟิต ซีซียู 

หมวดค าเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า 227 ความหมาย สามารถแบ่งเป็นหมวด
ย่อยได้ดังนี้ เกี่ยวกับคุณค่า ค่านิยม และการเรียนรู้ 120 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 52.86 เช่น ซุปเป้อร์ 
แฟชั่น บูรณาการ ค าเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด 105 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 46.26  
เช่น เก๊กซิม นอย สมองฝ่อ ค าเกี่ยวกับต านาน และความเชื่อ 2 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 0.88 เช่น ซวย  
แบ๊กกราวด์  

หมวดค าเกี่ยวกับธรรมชาติ 85 ความหมาย สามารถแบ่งเป็นหมวดย่อยได้ดังนี้ ค าเกี่ยวกับทิศทาง 
ขนาด และปริมาตร จ านวน 40 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 47.06 เช่น โร้ตแหม็ป จัมโบ้ กิโลกรัม ค าเกี่ยวกับ
พลังงาน 16 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ  18.82 เช่น  นีออน เบรกเก้อร์ รังสี เอ๊กซ์   ค าเกี่ยวกับวัน  
14 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 16.47 เช่น เค้าต์ดาวน์ ณ บัดนาว ค าเกี่ยวกับพืช 6 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 
7.06 เช่น กีวี่ บอนไซ พลัม ค าเกี่ยวกับท้องฟ้า ฤดูกาล และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 5 ความหมาย  
คิดเป็นร้อยละ 5.88 เช่น ฝนดาวตก ซัมเม่อร์ สึนามิ ค าเกี่ยวกับสัตว์ 4 ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 4.71  
เช่น ปลาซักเกอร์ พ้าสปอร์ตไก่ การุณยฆาต  

สรุปผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์การศึกษาการสร้างค ายืมภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมค าใหม่ เล่ม  1-3 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบว่า  
 1.การศึกษาค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่เล่ม 1-3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
โดยแบ่งการสร้างค าออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ ค ายืม ค ายืมปน ค ายืมแปล การลากรูปเข้าความ  
การสร้างค าใหม่ และการแทนที่  ซึ่งจากการศึกษาค ายืมภาษาต่างประเทศทั้งหมด 806 ค า แบ่งเป็น  
ค ายืม443 ค า ค ายืมปน 183 ค า การแทนที่ 143 ค า ค ายืมแปล 30 ค า การสร้างค าใหม่ 4 ค า และการลากรูป
เข้าความ 3 ค า  
 2. การศึกษาที่มาของค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ เล่ม 1-3 ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ทั้งหมด 806 ค า พบว่าเป็นค าภาษาอังกฤษ จ านวน 647 ค า ค าภาษาจีน จ านวน 132 ค า 
ค าภาษาญี่ปุ่น จ านวน 9 ค า ค าภาษาฝรั่งเศส จ านวน 7 ค า และภาษาเกาหลี จ านวน 1 ค า นอกจากนี้ผู้วิจัย
พบค าที่มาจากภาษาต่างประเทศมากว่า 1 ภาษา ได้แก่  ภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ จ านวน 8 ค า  
ภาษาฝรั่งเศสและ ภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ค า  
 จากวัตถุประสงค์จัดกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่เล่ม 
1-3 ฉบับราชบัณฑิตยสถานพบว่า 
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 1. จากการจัดกลุ่มหมายของค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ เล่ม 1-3  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทั้งหมด 1,204 ความหมาย จ าแนกเป็นหมวดหมู่ความหมายทั้ง 4 หมวดความหมาย
ใหญ่ ได้แก่  
 หมวดค าเกี่ ยวกับความสั ม พันธ์ ของบุ คคล  601 ความหมายแบ่ งเป็ นหมวดย่อยได้ ดั งนี้  
ค าเกี่ ยวกับการจ าแนกมนุษย์ออกเป็นกลุ่ ม  เพศ อายุ  ความสัมพันธ์ ในครอบครัวและเครือญาติ  
111 ความหมาย ค าเกี่ยวกับการคมนาคมติดต่อสื่ อสาร วิธีการและอุปกรณ์ ต่ างๆในการสื่ อสาร  
150 ความหมาย ค าเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้า 60 ความหมาย ค าเกี่ยวกับการสงคราม การเมือง  
การปกครอง วิธีการอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง และต าแหน่งหน้าที่  46 ความหมาย ค าเกี่ยวกับศิลปะดนตรี 
การละเล่น กีฬา การพนัน และการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งกลวิธีและอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ  
138 ความหมาย ค าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 39 ความหมาย ค าเกี่ยวกับอาหาร 
เครื่องดื่ม อุปกรณ์และวิธีการประกอบอาหาร รวมทั้งคุณสมบัติของสารอาหารต่างๆ 57 ความหมาย เช่น  
เจ๊ดัน เจ๊ตสกี แจม บัตรเครดิต รุ่นเดอะ 

หมวดค าเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ 285 ความหมาย สามารถแบ่งเป็นหมวดย่อยได้ดังนี้
ค าเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ 16 ความหมาย ค าเกี่ยวกับพัฒนาการของร่างกาย 21 ความหมาย ค าเกี่ยวกับ 
การแต่งกาย 61 ความหมาย ค าเกี่ยวกับการรับความรู้สึกทางประสาทสัมผัส 89 ความหมาย ค าเกี่ยวกับ
กิจกรรม 98 ความหมาย เช่น เช้ป กระดูกคนละเบอร์ ทีเชิ้ต  

หมวดค าเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า 221 ความหมาย สามารถแบ่งเป็นหมวด
ย่อยได้ดังนี้ ค าเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด 105 ความหมาย เกี่ยวกับคุณค่า ค่านิยม และการ
เรียนรู้ 115 ความหมาย ค าเกี่ยวกับลัทธิศาสนา ต านาน ความเชื่อ พิธีกรรม อุปกรณ์ และสถานที่ในการ
ประกอบกิจกรรมนั้นๆ 2 ความหมาย เช่น ซีเครียด อินเทร็นด์ แบ๊กกราวด์  

หมวดค าเกี่ยวกับธรรมชาติ 85 ความหมาย สามารถแบ่งเป็นหมวดย่อยได้ดังนี้ ค าเกี่ยวกับท้องฟ้า  
5 ความหมาย ค าเกี่ยวกับพลังงาน 16 ความหมาย ค าเกี่ยวกับสัตว์ 4 ความหมาย ค าเกี่ยวกับพืช  
6 ความหมาย ค าเกี่ยวกับวัน  14 ความหมาย ค าเกี่ยวกับทิศทาง 40 ความหมาย เช่น ซัมเม่อร์ ฝนดาวตก 
รังสีเอ๊กซ์ ช็อต ปลาซักเกอร์ กีวี่ ส้มเช้ง  

 2. จากการศึกษาชนิดของค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่เล่ม 1 -3 ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานปรากฏค าทั้งสิ้น 806 ค า 1,204 ความหมาย แบ่งเป็น ค านาม 704 ค า ค าสรรพนาม 1 ค า 
ค ากริยา 459 ค า ค าวิเศษณ์ 37 ค า ค าอุทาน 3 ค า  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่ม 1-3 
พบว่า 
  จากการศึกษาค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่ม 1-3 
พบว่าค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ มีที่มาจากหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน 
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี โดยพบค าที่มีที่มาจากภาษาอังกฤษมากที่สุด 647 ค า เนื่องจากภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาสากลที่นิยมและเป็นภาษาที่พบการใช้ในชีวิตประจ าวัน อนึ่งประเทศไทยมีการติดต่อกับประเทศ
อังกฤษมาอย่างยาวนาน และปรากฏหลักฐานว่าไทยเริ่มติดต่อค้าขายกับอังกฤษมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในรัชสมัย
สมเด็จพระเอกาทศรถ จากการเข้ามานี้จึงท าให้เกิดการยืมค าที่ใช้เรียกสิ่งใหม่ๆ เหล่านั้นและมีการปรับเสียงให้
ง่ายต่อการออกเสียงของคนไทยด้วย (วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ 2549: 253) รองลงมาคือภาษาจีน 132 ค า  
ค าส่วนใหญ่เป็นค าที่ใช้เรียกชื่ออาหารการกินและใช้เรียกความสัมพันธ์ของบุคคล เนื่องจากประเทศไทยได้มี
การรับเอาแนวคิดด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศจีน คนจีนได้เข้ามาอาศัยและน าเอาวัฒนธรรมเข้ามา  
ในประเทศไทยท าให้เห็นได้ว่าปัจจุบันได้มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมากซึ่ง
สอดคล้องกับเจษฏา โลหอุ่นจิตร และสมบูรณ์ ศิริประชัย (2526: 103) ที่กล่าวว่า การอพยพของชาวจีนที่มา
อยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมากขึ้นนี้ท าให้ค าภาษาจีนเข้ามาปะปนใช้ในภาษาไทยที่เรียกว่า“ค ายืม” 

 ค ายืมภาษาต่างประเทศที่ ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่  มีการสร้างค า 6 ลักษณะ ได้แก่  
ค ายืม ค ายืมปน ค ายืมแปล การสร้างค าใหม่ การลากรูปเข้าความ และการแทนที่ พบค ายืมมากที่สุด 443 ค า 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา พรมพรรณนา (2554, 208) ศึกษาเรื่อง “ค ายืมภาษาตะวันตก 
ในนวนิยายไทย” ที่พบว่าค ายืมในนวนิยายไทยใช้วิธีการยืมทับศัพท์มากที่สุด จ านวน 2,155 ค า 

 ผลการศึกษาการจัดกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรม 
ค าใหม่ พบภาพสะท้อนทางสังคมไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ของบุคคล สะท้อนให้เห็นถึงการรับ
เอาวิทยาการด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร เศรษฐกิจการค้า เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย 

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ เทคโนโลยีเข้ามามี อิทธิพลมากขึ้น 
 เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าจึงส่งผลให้สังคมมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นและท าให้สังคมมีความ
เจริญก้าวหน้ามากขึ้นจากอดีตซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารที่เกิดขึ้นมาใหม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ใช้
ในการสื่อสารระหว่างกันอย่างชัดเจนมากขึ้น ในด้านเศรษฐกิจการค้าสะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยนั้นได้มีการ
ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศซึ่งในปัจจุบันมีการเปิดกว้างด้านการติดต่อการค้ากับต่างประเทศที่มากขึ้นจากใน
อดีต ด้านการเมืองการปกครองยังแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมที่นักการเมืองในปัจจุบันมีการเอารัดเอาเปรียบ
ประชาชนมากขึ้นรวมไปถึงการทุจริตทางการเมืองมากขึ้น ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาติ  
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ค าส่วนใหญ่ เป็นค ายืมที่มาจากภาษาจีนเนื่องจากชาวจีนเข้ ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  
มีความกลมกลืนกับคนไทยไปแล้ว โดยการแต่งงานข้ามเชื้อชาติ 

ผลการศึกษาการจัดกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่   
พบหมวดค าเก่ียวกับความสัมพันธ์ของบุคคลมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นการรับวัฒนธรรมด้านการติดต่อสื่อสาร 
การคมนาคม เศรษฐกิจการค้า การเมืองการปกครอง เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จากต่างประเทศเข้ามา  
ในสังคมไทย เนื่องจากสังคมมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ สังคมไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องรับเอาวัฒนธรรม
เหล่านี้เข้ามาเพ่ือที่จะก้าวให้ทันโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วิจิตรา แสงพลสิทธิ์ (2524, 8-10) ที่กล่าวว่า 
ประเทศไทยได้รีบอิทธิพลทางด้านความเจริญทางเทคโนโลยี เนื่องจากบางชาติที่มีความเจริญก้าวหน้าสูง
ทางด้านเทคโนโลยี มีการคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับอ านวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆท าให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

หมวดค าเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยที่ได้มีการรับวัฒนธรรม
ทางด้านการแต่งกายจากต่างประเทศ และการให้ความส าคัญในด้านสุขภาพ ร่างกาย รวมไปถึงความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ที่ได้มีการใช้ศัพท์เฉพาะในด้านสาขาวิชาชีพ  

หมวดค าเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึกและคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ค่านิยมและการ
เรียนรู้ เนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสื่อสารจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการเรียน
ภาษา ต ารา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศเพ่ือที่จะท าให้ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนมี
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2544, 15-16) ที่กล่าวไว้ว่า ความเจริญทางด้านการศึกษา
เป็นปัจจัยที่น าความเจริญมาสู่ประเทศ ต าราทางวิชาการต่างๆ นวนิยายต่างๆ จึงมีผู้แปลเป็นภาษาของตน 
การเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ก็จ าเป็นต้องใช้ภาษานั้นๆในการศึกษา ยิ่งมีการศึกษาระดับสูงขึ้น
เท่าใดยิ่งมีค าศัพท์ต่างๆท่ีต้องเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น 

หมวดค าเกี่ยวกับธรรมชาติ  สะท้อนให้ เห็นว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการ
เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ หลายๆเหตุการณ์และยังเห็นได้ว่ามนุษย์ยังมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ   
ในปัจจุบันจะเห็นว่ามนุษย์ได้พัฒนาความรู้ของตนโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือสามารถรับมือกับสิ่ง
ใหม่ๆท่ีจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติในอนาคตมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าแนวโน้มของค าจากเล่ม 1-3 ลดลงเรื่อยๆ แต่มีการเพ่ิมการใช้
ความหมายของแต่ละค าเพ่ิมขึ้น และมีการหยิบยืมจากภาษาต่างประเทศที่หลากหลายขึ้น แนวโน้มค ายืม
ภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมค าใหม่เล่มต่อๆไป อาจมีการการใช้ค าที่น้อยลงแต่มีการเพ่ิมความหมายของ
ค านั้นๆ ให้มากขึ้น และอาจมีการหยิบยืมเอาค าของภาษาต่างประเทศที่หลากหลายขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
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ประเทศไทยมีการติดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง และเริ่มมีการรับอิทธิพลต่างๆ  
ของประเทศอ่ืนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในโอกาสต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.ศึกษาส านวน วลี หรือประโยคที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่เล่ม 1-3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 2.มีการศึกษาพจนานุกรมค าใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่มต่อๆ ไป 
 3.น าประโยชน์ศึกษาครั้งนี้ไปสอดแทรกในการเรียนรู้เรื่องค ายืมภาษาต่างประเทศ 
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อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ค าว่า “ขี”้ ในภาษาไทย 
 

1. นางสาวจิตราภรณ์ แจ้งเกตุ สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

2.  นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ทองแกมแก้ว สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         

3. นางสาวกชกร คงผอม  สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณ ะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

4. นางสาวกุณฑลีย์ ไวทยะวณิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ 
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                
บทคัดย่อ 

   การศึกษาเรื่อง อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ค าว่า “ขี้” ในภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ความหมายของ “ขี้” ตามแนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์และวิเคราะห์มโนทัศน์ของคนไทย
จากความหมายค าว่า “ขี้” ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์อุปลักษณ์ โดยเก็บข้อมูลค าศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย  
ค าว่า “ขี้” ที่ปรากฏในต าแหน่งแรกของค าศัพท์จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
พจนานุกรมไทย ฉบับใหม่ พ.ศ. 2552 และคลังค า รวมทั้งสิ้นทั้งหมด 83 ค า แล้วน ามาวิเคราะห์   
แวดวงความหมายทั้งต้นทางและปลายทาง เพ่ือหาอุปลักษณ์ “ขี้” รวมทั้งวิเคราะห์มโนทัศน์ของการ
ใช้อุปลักษณ์ “ขี”้ จากนั้นน าข้อมูลมาจัดประมวลผล ท ารายงานผลการวิจัยโดยพรรณนาวิเคราะห์   
  ผลการศึกษาความหมายของอุปลักษณ์ “ขี้” มี 10 กลุ่ม ได้แก่ 1. ความหมายแสดง
ถึงคน 2. ความหมายแสดงถึงความรู้สึก 3. ความหมายแสดงถึงความส าคัญ 4.ความหมายแสดงถึง
นิสัย 5. ความหมายแสดงถึงพืช 6. ความหมายแสดงถึงอาการของโรค 7. ความหมายแสดงถึงลักษณะ
ภายนอกของร่างกาย 8. ความหมายแสดงถึงสภาพ 9. ความหมายแสดงถึงสัตว์ 10. ความหมายแสดง
ถึงสิ่งของ ซึ่งความหมายของอุปลักษณ์เป็นผลมาจากกระบวนการถ่ายโยงความหมายจากแวดวง
ความหมายต้นทางไปยังความหมายปลายทาง และจากความหมายของอุปลักษณ์ “ขี้” แสดงให้เห็น
ถึงมโนทัศน์ของคนไทยที่มองค าว่า “ขี”้ เป็น ธรรมชาติ มนุษย์ โรคภัย และสิ่งของ นอกจากนี้สะท้อน
ความคิดของคนไทยที่น าลักษณะของค าว่า “ขี้” ใช้ร่วมกับความหมายในทางไม่ดีเช่นที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ ใช้ร่วมกับความหมาย ที่เป็นเศษหรือกากที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ร่วมกับความหมายที่เป็นสิ่ง
สกปรก และใช้ร่วมกับความหมายที่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ  
 
ค าส าคัญ: ขี้ , อุปลักษณ์ , มโนทัศน์ 
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ที่มาของปัญหา 

 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (Cognitive Semantics) ตามแนวแนวคิดของ Lakoff & 
Johnson (1980 อ้างถึงใน อุทุมพร มีเจริญ 2542) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด
ของผู้ใช้ภาษาในแต่ละสังคมนั้นเนื่องจากอุปลักษณ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปภาษาที่เป็นการเปรียบเทียบ
เท่านั้น แต่อุปลักษณ์สามารถบอกได้ว่าในสังคมผู้ใช้ภาษาแต่ละภาษามีระบบความคิดเป็นอย่างไร 
ตัวอย่างเช่น การศึกษาภาษาในสังคมผู้ใช้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Time is money เวลาเป็นเงินทอง    
ท าให้เห็นว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าของสังคมผู้ใช้ภาษาอังกฤษ ในภาษาไทยก็มีผู้ศึกษาอุปลักษณ์เชิง        
มโนทัศน์ โดยใช้แนวคิดของ Lakoff & Johnson เช่นกัน ดังการศึกษาความหมายเปรียบของค าศัพท์
อวัยวะร่างกายในภาษาไทย (อุทุมพร มีเจริญ, 2542, น. 52) พบว่าคนไทยไม่ได้ใช้ค าศัพท์อวัยวะเพ่ือ
เรียกอวัยวะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีความหมายอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น ค าว่า หัวถนน ซึ่งหัวในที่มี
ความหมายแสดงถึงต าแหน่งตอนต้นของถนน เปรียบเหมือนหัวที่เป็นอวัยวะส่วนบนของร่างกาย และ
เห็นมโนทัศน์ของคนที่มองร่างกายเป็นพื้นที่ โดยการใช้บอกต าแหน่ง ผู้วิจัยมีความสนใจในค าว่า “ขี้” 
ซึ่งตามความคุ้นชินของคนไทย เป็นภาษาปากแปลว่าสิ่งสกปรกที่ออกมาจากทางร่างกาย แต่เมื่อ
สังเกตว่าเมื่อน าค าว่า “ขี้” ไปประกอบร่วมกับค าอ่ืน ค าว่า “ขี้” ความหมายเปลี่ยนไป เช่น ขี้เหนียว 
เมื่อค าว่า “ขี้” ร่วมกับค าว่า เหนียว “ขี้” ไม่ได้หมายถึงสิ่งสกปรกที่ออกจากร่างกายอีกต่อไป แต่
หมายถึง ลักษณะนิสัยของมนุษย์ และยังเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของมนุษย์ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาค าว่า “ขี้” ในภาษาไทยเมื่อมีการใช้เป็นอุปลักษณ์และเห็นความคิดของผู้ใช้ภาษาไทยที่
มีต่อค าว่า “ขี้”เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของค าประเภทอ่ืนต่อไป เนื่องจาก
การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์จากการใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวันจะช่วยให้สามารถ
เข้าใจความคิดของคนในสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เป็นอย่างดี 

ค าถามการวิจัย 

1. ความหมายของการใช้ค าว่า “ขี”้ เป็นอย่างไรเมื่อใช้เป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 
2. มโนทัศน์ของคนไทยเป็นอย่างไร จากการศึกษาความหมายของค าว่า “ขี้” ที่เป็นผลจาก

การวิเคราะห์อุปลักษณ์ 

วัตถุประสงค์ 

       1. วิเคราะห์ความหมายของ “ขี”้ ตามแนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์  
 2. วิเคราะห์มโนทัศน์ของคนไทยจากความหมายของค าว่า “ขี้” ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ 
อุปลักษณ์    
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ทราบถึงความหมายของ “ขี”้ ในเมื่อใช้เป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 
 2. ได้ทราบถึงมโนทัศน์ของคนไทยจากความหมายของค าว่า “ขี”้ ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์    

อุปลักษณ์ 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของค าประเภทอ่ืนต่อไป 

 
วิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของค าว่า “ขี้” ในภาษาไทย” 
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความหมายของ “ขี้” ในเมื่อใช้ในเชิง          
อุปลักษณ์ และวิเคราะห์มโนทัศน์ของความหมายของการใช้ค าว่า “ขี้” เมื่อใช้ในเชิงอุปลักษณ์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีอรรถศาสตร์ปริชาน (Cognitive- 
Semantics) และแนวคิดเรื่องการจ าแนกประเภท (Categorization) ทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวกับ    
อุปลักษณ์และงานวิจัยที่เกี่ยวช้องกับมโนทัศน์ ซึ่งวิธีการในการศึกษาข้อมูลของค าว่า “ขี้” จะศึกษา
ต าแหน่งแรกที่ สามารถปรากฏ ร่วมกับค าอ่ืนๆ โดยรวบรวมจากแหล่งข้อ มูล 3 แหล่ง คือ               
1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  2. พจนานุกรม ฉบับใหม่ พ.ศ. 2544 3. หนังสือ
คลังค า ของ อ.นววรรณ พันธุเมธา ผู้วิจัย รวบรวมค าศัพท์ของค าว่า “ขี้” ซึ่งได้ทั้งหมด 83 ค า และ
เป็นค าศัพท์ที่ไม่เป็นภาษาถิ่นต่างๆ ของประเทศไทยและส านวนต่าง ๆ โดยเรียงล าดับข้อมูลตาม
ตัวอักษร ก-ฮ และแบ่งล าดับขั้นตอนในการศึกษา ดังต่อไปนี้ คือ   

 1. การวิเคราะห์การแยกองค์ประกอบของค าว่า “ขี้” เพ่ือหาความหมายที่มี
ลักษณะร่วมกันของค าว่า “ขี”้ที่เป็นค าต าแหน่งแรกกับค าศัพท์ที่มาปรากฏร่วมกัน 

 2. การวิเคราะห์การถ่ายโยงความหมายจากแวดวงความหมายต้นทางไปยังแวดวง
ความหมายปลายทางของค าที่ประกอบค าว่า “ขี้” ตามแนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ตามทฤษฏี
อรรถศาสตร์ปริชาน (Cognitive Semantics) 

 3. การวิเคราะห์มโนทัศน์ (Conceptual Metaphor) จากการใช้อุปลักษณ์ค าว่า 
“ขี้” ว่าสามารถแสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ของคนไทยจากการใช้ค าต่างๆ ที่ประกอบด้วยค าว่า “ขี้” 
จากนั้นผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่ได้วิเคราะห์ โดยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1. สรุปประเภททางความหมายของอุปลักษณ์ค าว่า “ขี”้ ในภาษาไทย 
 2. สรุปมโนทัศน์ของการใช้อุปลักษณ์ค าว่า “ขี”้ ในภาษาไทย 
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ผลการวิจัย 

  ผลการศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาอุปลักษณ์เซิงมโนทัศน์ของค าว่า “ขี้” ใน
ภาษาไทย คณะผู้วิจัยพบว่า ความหมายของอุปลักษณ์ “ขี้” ซึ่งเป็นแวดวงความหมายต้นทาง 
สามารถแบ่ง ได้ทั้งหมด 11 แวดวง ได้แก่ 1. แวดวงความหมายของการกระท า เช่น ขี้โกง ขี้ ละเมอ    
2.แวดวงความหมายของขนาด เช่น ขี้ปะติ๋ว  3. แวดวงความหมายของพลังงาน เช่น ขี้แดด            
4. แวดวงความหมายของแร่ธาตุ เช่น ขี้แร่ ขี้ตะกั่ว 5. แวดวงความหมายของวัตถุสิ่งของ เช่น ขี้ตะไบ 
ขี้เลื่อย 6. แวดวงความหมายของสติปัญญา เช่น ขี้เท่อ 7. แวดวงความหมายของสถานที่ เช่น ขี้คุก   
8. แวดวงความหมายของสภาพ เช่น ขี้กระทาเกลือ ขี้ตะกอน 9. แวดวงความหมายของอวัยวะ เช่น 
ขี้ก้าง ขี้โครง 10. แวดวงความหมายของ อาการ เช่น ขี้กลาก ขี้ทูด 11. แวดวงความหมายของ
อารมณ์ เช่น ขี้โมโห ขี้อิจฉา  
  ซึ่งจากแวดวงความหมายต้นทางทั้ง 11 แวดวง น ามาผ่านกระบวนการถ่ายโยง
ความหมายปลายทางที่เป็นอุปลักษณ์ ได้ทั้งหมด 10 แวดวง ได้แก่ 1) ความหมายแสดงถึงนิสัย      
พบทั้งหมด 37 ค า คิดเป็นร้อยละ 44.57 เช่น ขี้กลัว ขี้เกียจ ขี้โกง ขี้โกรธ 2) ความหมายแสดงถึง
สภาพ พบทั้งหมด 18 ค า คิดเป็นร้อยละ 21.68 เช่น ขี้กระทาเกลือ ขี้เขม่า 3) ความหมายแสดงถึงคน 
พบทั้งหมด 16 ค า คิดเป็นร้อยละ 19.27 เช่น ขี้ข้า ขี้ครอก ขี้คุก ขี้เค้า 4) ความหมายแสดงถึงพืช พบ
ทั้งหมด 3 ค าคิดเป็นร้อยละ 3.61 เช่น ขี้แดด ขี้ตะไคร่ และขี้ลีบ 5) ความหมายแสดงถึงโรค พบ
ทั้งหมด 3 ค า คิดเป็นร้อยละ 3.61 เช่น ขี้กลาก ขี้ทูด และขี้เรื้อน 6) ความหมายแสดงถึงความรู้สึก 
พบทั้งหมด 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.40 เช่น ขี้ร้อน และขี้หนาว 7) ความหมายแสดงถึงความส าคัญ 
พบทั้งหมด 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.40 เช่น ขี้ปะติ๋ว และขี้ผง 8) ความหมายแสดงถึงลักษณะภายนอก
ของร่างกาย พบทั้งหมด 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.40 เช่น ขี้ก้าง และขี้ริ้ว 9) ความหมายแสดงถึงสัตว์ 
พบทั้งหมด 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 1.20 คือ ขี้ผึ้ง 10) ความหมายแสดงถึงสิ่งของ พบทั้งหมด 1 ค า    
คิดเป็นร้อยละ 1.20 คือ ขี้ริ้ว 
  นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า ค าๆ หนึ่งสามารถจัดให้อยู่ในแวดวงความหมายได้ทั้ง          
2 แวดวงความหมาย พบทั้งหมด 3 ค า คือ 1) ขี้ผง ซึ่งจะอยู่ในแวดวงความหมายของความส าคัญและ
สภาพ  2) ขี้ริ้ว ซึ่งจะอยู่ในแวดวงความหมายของลักษณะภายนอกร่างกายและสิ่งของ 3) ขี้เรื้อน      
ซึ่งจะอยู่ในแวดวงความหมายคนและโรค ขึ้นอยู่กับบริบทที่ค านั้นไปปรากฏร่วม ดังนั้น บริบทมีส่วน
ส าคัญในการจัดประเภททางความหมายให้กับค าต่างๆด้วย  
     และจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า มโนทัศน์ของคนไทยที่เป็นผลมาจากการใช้อุปลักษณ์ 
“ขี”้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของคนไทยได้ทั้งหมด 4 มโนทัศน์ คือ  
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  1) “ขี้” เป็น ธรรมชาติ ค าว่า “ขี้” อ้างถึง การถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก  
การถ่ายอุจจาระ จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่า “ขี้” เมื่อไปปรากฏร่วมกับค าที่อยู่ในแวดวงความหมายต่างๆ  
ท าให้ “ขี้” มีความหมายต่างๆ ซึ่งเป็นความหมายที่อยู่ในแวดวงความหมายของธรรมชาติ เช่น       
เป็นสิ่งที่เกิดอยู่ตามธรรมชาตินั้นๆ เป็นไปเองตามกระบวนการทางธรรมชาติ ได้แก่ พืช สภาพและ
สัตว์ ซึ่งแวดวงปลายทางเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เช่น ขี้ตะไคร่ ขี้แร่ เป็นต้น   
  2) “ขี้” เป็น มนุษย์  ค าว่า “ขี้” อ้างถึง การถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก   
การถ่ายอุจจาระ  จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่า “ขี้” เมื่อไปปรากฏร่วมกับค าที่อยู่ในแวดวงความหมายต่างๆ  
ท าให้ “ขี้” มีความหมายต่างๆ ซึ่งเป็นความหมายที่อยู่ในแวดวงความหมายของมนุษย์ เช่น เป็นคน
และลักษณะของความเป็นมนุษย์ ได้แก่ คน ความรู้สึก ความส าคัญ นิสัย และลักษณะภายนอก      
ซึ่งแวดวงปลายทางเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์  เช่น ขี้ข้า ขี้เกียจ เป็นต้น        
  3) “ขี้” เป็น โรคภัย  ค าว่า “ขี้” อ้างถึง การถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก   
การถ่ายอุจจาระ จากข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า “ขี้” เมื่อไปปรากฏร่วมกับค าที่อยู่ในแวดวงความหมายต่างๆ  
ท าให้ “ขี้” มีความหมายต่างๆ ซึ่งเป็นความหมายที่อยู่ในแวดวงความหมายปลายทางเป็นอาการโรค 
เช่น เป็นลักษณะอาการที่ภาวะร่างกายท างานไม่เป็นปกติ ได้แก่ โรค ซึ่งแวดวงปลายทางเหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งของโรคภัย เช่น ขี้กลาก ขี้เรื้อน เป็นต้น 
   4) “ขี”้ เป็นวัตถุ ค าว่า “ขี”้ อ้างถึง การถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก การถ่าย
อุจจาระ  จากข้อมูลผู้วิจัยพบว่า “ขี”้ เมื่อไปปรากฏร่วมกับค าที่อยู่ในแวดวงความหมายต่างๆ  ท าให้ 
“ขี้” มีความหมายต่างๆ ซึ่งเป็นความหมายที่อยู่ในแวดวงความหมายของสิ่งของ เช่น เป็นสิ่งที่ถูก
ประดิษฐ์ขึ้น ท าให้เกิดขึ้น ได้แก่ สิ่งของ ซึ่งแวดวงปลายทางเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุ   จากข้อมูล
ผู้วิจัยพบเพียง 1 ค า คือ ขี้ริ้ว จะเห็นได้ว่าเราสามารถทราบมโนทัศน์ของคนไทยได้จากการใช้        
อุปลักษณ์  
           นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า “ขี้” เมื่อน าไปประกอบร่วมกับค าชนิดอ่ืน คนไทยน า    
ค าว่า “ขี”้ ไปใช้ในความหมายในทางไม่ดีเช่นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ความหมายที่หมายถึงเศษหรือกาก
ที่ออกมาจากสิ่งนั้นๆที่เป็นส่วนหนึ่งทางธรรมชาติ หรือความหมายที่หมายถึงสิ่งสกปรกและสิ่งที่      
ไม่ต้องการที่เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยและวัตถุ ซึ่งผู้วิจัยได้น าบริบทบางค าเพ่ือที่จะบ่งบอก
ความหมายของค าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลจาก คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ 2 (2560) 
รายละเอียดดังนี้ 
          1). ความหมายในทางไม่ดีเช่นที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ เช่น ค าว่า ขี้ข้า ขี้คุก และขี้เกียจ 

               1.1) ขี้ข้า เมื่อดูจากความหมายของค าว่า ขี้ข้า ความหมาย คือผู้รับใช้ การใช้  
“ขี”้ ร่วมนี้ให้มองเห็นว่าคนไทยมองผู้ที่เป็นคนรับใช้อยู่ในชนชั้นวรรณะระดับล่างของสังคมที่ต้องดูแล
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รับใช้คนที่มีฐานะสูงกว่า ดังเช่น “จะกินน้ าสักแก้วก็มีขี้ข้าคอยรินให้ มีคนคอยเอาอกเอาใจ รับใช้
ตั้งแต่ตื่นจนหลับ” คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ 2 (2560) 

1.2) ขี้คุก เมื่อดูความหมายของค าว่า ขี้คุก คนไทยมองว่าคนที่ไปอยู่ในคุก       
คือ คนที่ท าความผิดมาก่อน เมื่อพ้นโทษย่อมเป็นที่ถูกครหา ถูกตัดสินจากสังคมว่าเป็นคนไม่ดีแม้จะ
พ้นโทษออกมาคุกแล้วก็ตาม ดังเช่น “ม่ายขันหมากยังดีกว่ามีสามีขี้คุกไม่ใช่หรือ” คลังข้อมูล
ภาษาไทยแห่งชาติ 2 (2560) 

1.3) ขี้เกียจ เมื่อดูความหมายของค าว่า ขี้เกียจ คนไทยมองว่า คนที่มีนิสัยที่     
ขี้เกียจ เป็นนิสัยที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ไม่มีท าให้ไม่เจริญ ดังเช่น “อาจจะมีผู้ต าหนิได้ว่าลักษณะเหล่านี้ท าให้
คนไทยส่วนใหญ่นั้นขี้เกียจ บ้านเมืองไม่เจริญทางเศรษฐกิจ” คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ 2 (2560)
  2). ความหมายที่หมายถึงเศษหรือกากที่ออกมาจากสิ่งนั้นๆที่เป็นส่วนหนึ่งทาง
ธรรมชาติ เช่น ขี้เลื่อย ขี้กบ เป็นต้น ค าทั้งสองค าใช้ “ขี้” มาประกอบเพ่ือแสดงถึงสิ่งของที่ไม่ต้องการ
ออกมาเป็นเศษจากธรรมชาติ เพราะขี้เลื่อยได้มาจากการเลื่อยไม้และขี้กบได้มาจากการไสไม้ ท าให้ไม้
กลายเป็นเศษๆออกมา เช่นเดียวกับ “ขี”้ที่เป็นเศษกากที่ได้จากการถ่ายอุจจาระออกจากทวารหนัก  
           3). ความหมายที่หมายถึงสิ่ งสกปรก ซึ่ งค าว่า สกปรก ในความหมายของ
ราชบัณฑิตยสถาน 2554 หมายถึง เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียดหรือที่ไม่พึงประสงค์ 
ดังนั้นค าว่า ขี้เลน ขี้เขม่า จึงถือเป็นสิ่งสกปรก ท าให้ร่างกายเปรอะเปื้อน  

 4). ความหมายที่แสดงถึงสิ่งที่ไม่ต้องการ เช่น โรคเกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น โรคขี้เรื้อน 
ขี้กลาก เป็นต้น ท าให้เห็นว่าคนไทยมองขี้ที่ปรากร่วมกับค าว่าเรื้อน หรือ กลาก เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ 
เพราะเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับร่างกาย หรือสิ่งที่ไม่ต้องที่เป็นสิ่งของคือค าว่า ขี้ริ้ว ขี้ริ้วหมายถึง
ผ้าเก่า ที่คนไม่ต้องการแล้ว เพราะน ามาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มไม่ได้    

  
            ดังตัวอย่าง 

 1). ขี้อ้อน คนไทยบางคนมองว่าการขี้อ้อน เป็นการกระท าผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จาก
การค้นหาในเว็บไซต์ พันทิปดอทคอม กระทู้ ผู้ชายแพ้ผู้หญิงขี้อ้อนจริงหรือเปล่าคะ? คุณแพ้มั้ย ถ้าใช่ 
ชอบให้อ้อนแบบไหนบ้าง (แมวอ้วนกลิ้งไปกลิ้งมาหมาเขี่ย, 2556)  มีผู้ให้ความเห็น ให้การกระท าขี้
อ้อนเป็นสิ่งที่น่ารัก และน่าร าคาญ เช่นความคิดเห็นที่ 5 “แพ้ครับ โดยเฉพาะแฟน อ้อนแล้วน่ารักนะ 
แต่ถ้าเป็นเพ่ือนเป็นพ่ีน้องกัน แล้วอยู่ดีๆ มาอ้อน อยากให้เราง้อความรู้สึกจะเป็นไปในทางตรงข้าม
เบย” เห็นได้ว่าการกระท าขี้อ้อนเป็นสิ่งที่น่ารักหากคนกระท าเป็นคนรัก แต่หากคนที่อ้อนไม่ใช่คนรัก
การกระท าขี้อ้อนจะเป็นสิ่งที่น่าร าคาญทันที 

  2). ขี้สงสาร เมื่อขี้สงสารแปลว่าใจอ่อนง่าย จากการค้นหาในเว็บไซต์ พันทิป
ดอทคอม กระทู้คนขี้สงสาร ที่ เคยให้คนตั้ งกระทู้ น่ าสงสารยืมเงินแล้วไม่ได้คืน มี เยอะไหม 
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(Siammean, 2560) เมื่อเจ้าของกระทู้เกิดความสงสารในความล าบากของสมาชิกคนหนึ่งในเว็บไซต์
พันทิปที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และให้ยืมเงินไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่ได้รับเงินคืน ท าให้เห็นว่า 
นิสัยขี้สงสารเป็นนิสัยที่ดี ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน แต่ท าให้ตนเองต้องเสียความรู้สึกกับการที่ได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่น  

 สรุปได้ว่า นอกจากค าว่า “ขี้”จะแสดงมโนทัศน์ได้ทั้งหมด 4 มโนทัศน์ คือ “ขี”้ เป็น
ธรรมชาติ “ขี้” เป็นมนุษย์ “ขี้” เป็นโรคภัย และ “ขี้” เป็นวัตถุแล้ว คนไทยมองว่าค าว่า“ขี้” เมื่อ
ปรากฏร่วมกับค าชนิดอ่ืน ค าเหล่านั้นได้มีความหมายไปในเชิงลบเป็นลักษณะที่ไม่ดี เป็นเศษกาก     
เป็นสิ่งสกปรกและสิ่งไม่ต้องการ ดังเช่นค าว่า “ขี”้ ที่เป็นสิ่งสกปรกออกมาจากร่างกาย   
  
สรุปและอภิปรายผล 

        จากผลการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์สามารถพบความหมาย “ขี”้ เป็นอุปลักษณ์
ได้จากกระบวนการถ่ายโยงทางความหมาย ซึ่งพบได้ทั้งหมด 10 แวดวงความหมายปลายทาง ที่จะ
สามารถแสดงให้เห็นมโนทัศน์ของคนไทยว่าเป็นอย่างไร ซึ่งท าให้เห็นว่ามโนทัศน์ที่พบมากที่สุด เป็น
มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และสะท้อนความคิดของคนไทยที่ใช้ค าว่า “ขี้” ในความหมายในแง่ลบ 
ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคน นิสัย ลักษณะภายนอกของร่างกาย ความส าคัญ และความรู้สึก สังเกตได้
จากความหมายที่เป็นอุปลักษณ์ 
  ซ่ึงคณะผู้วิจัยพบว่าความหมายของค าว่า “ขี้”เมื่อปรากฏร่วมกับค าอ่ืนมีความหมาย
เปลี่ยนไป กล่าวคือ “ขี้” เป็นสิ่งสกปรกของเสียที่ถูกขับออกมาจากร่างกาย น ามาถ่ายโยงความหมาย
เป็นอุปลักษณ์ได้หลายแวดวงความหมายปลายทาง ซึ่งความหมายต่างๆ แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ของ
คนไทยที่มองค าว่า “ขี้” มีความหมายเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มีแวดความหมายที่แสดงถึงคน เช่น ขี้ข้า 
ความหมายที่แสดงถึงความรู้สึก เช่น ขี้ร้อน ความหมายที่แสดงถึงนิสัย เช่น ขี้เกียจ ความหมายที่
แสดงถึงลักษณะภายนอกของร่างกาย เช่น ขี้ก้าง และความหมายที่แสดงถึงความส าคัญ เช่น ขี้ปะติ๋ว  
สอดคล้องกับการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ค าว่า “ใจ” ในภาษาไทย ของ สุกัญญา รุ่งแจ้ง (2548, 
น. 72-73) ซึ่งใจเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งในร่างกาย ผลการศึกษาพบว่า “ใจ” มีมโนทัศน์ที่เป็นมนุษย์และ
คุณสมบัติมนุษย์เช่นกัน คือมีความหมายแสดงถึงคน เช่น คู่ใจ ความหมายแสดงถึงการกระท า เช่น 
ห้ามใจ ความหมายแสดงถึงสภาพ เช่น เข้าใจ ความหมายแสดงถึงความรู้สึก เช่น เสียใจ และ
ความหมายแสดงถึงลักษณะนิสัย เช่น ใจบุญ แต่การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ค าว่า “ขี้” ใน
ภาษาไทย ไม่ได้พบเพียงความหมายเกี่ยวข้องกับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังสามารถพบ ขี้ที่มีความหมายเป็น
ธรรมชาติ เช่น ขี้ตะไคร่ ขี้ที่มีความหมายเป็นโรคภัย เช่น ขี้กลาก และขี้ที่มีความหมายเป็นวัตถุ เช่น       
ขี้ริ้ว อีกด้วย 



   

 

   
 

 
8 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
The 1st National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

全国人类与社会学本科学术研讨会第一届会

议 

  นอกจากนี้ยังสะท้อนความคิดของคนไทยที่มองค าว่า “ขี้” เป็นสิ่งไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะเมื่อน าค าว่า “ขี้” ไปปรากฏร่วมกับค าต่างๆ ความหมายได้เปลี่ยนไปในแง่ลบ เช่น ค าว่า ขี้คุก 
แปลว่าคนที่เคยติดคุกมาก่อน ในสายตาของคนไทยจึงเป็นคนไม่ดี หรือค าว่า  ขี้ริ้ว ที่แปลว่าไม่สวย 
หรือ ผ้าที่ไม่ใช้แล้วน ามาเช็ดสิ่งสกปรก ซึ่งความหมายของค าว่า “ขี้” ในตัวอย่าง จึงแสดงความคิด
ของคนไทยที่น าความหมายเดิมแปลว่าของเสียสิ่งสกปรก มาใช้เปรียบให้กลายเป็นความหมายใหม่ที่
ท าให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับความหมายเดิม ซึ่งการแสดงความหมายเช่นนี้สอดคล้องกับการศึกษา
ความหมายเปรียบของค าศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทย ของ อุทุมพร มีเจริญ (2542, น. 208) ที่
กล่าวได้ว่าคนไทยใช้อวัยวะแสดงค่านิยมของคนในสังคมไทย แสดงความหมายอวัยวะตั้งแต่คอไป
จนถึงศีรษะในแง่ดีและศักดิ์สิทธิ์มากกว่าอวัยวะที่อยู่ในส่วนที่ต่ าลงมา เช่น อวัยวะหน้า ในค าว่า ได้
หน้า น้อยหน้า ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยใช้แสดงความคิดเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศของตน เพราะหน้าเป็น
อวัยวะที่อยู่บนระดับสูงของร่างกาย  ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าความหมายเดิมส่งผลให้ในการสร้าง
ความหมายใหม่ที่เป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาการใช้อุปลักษณ์ “ขี้” ในส านวน หรือสุภาษิต เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาการใช้อุปลักษณ์ “ขี้” ในภาษาถ่ินของประเทศไทย 
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อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่ขับร้องโดย พลพล พลกองเส็ง 

1. นางสาวณัฐณิชา สมจิต สาขาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. นายธีระศักดิ์ ชัยกลิ่น สาขาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. นางสาวอัญชิสา แก้วจ านงค ์ สาขาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. อาจารย์กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช ผศ.ดร. สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ ภาควิชาสารัตถศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาษาที่เป็นอุปลักษณ์และมโนทัศน์ในบทเพลงที่ขับร้องโดย

พลพล พลกองเส็ง จ านวน 120 เพลง วิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้แนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของเลคอฟและ

จอห์นสัน (Lakoff and Johnson) ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลมาจัดประเภท รายงานผลโดยการ

พรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่าบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักมีอุปลักษณ์ทั้งหมด 236 อุปลักษณ์คิดเป็น

ร้อยละ 88.06 แบ่งเป็น 1. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก 2. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับใจ 3.    

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับหัวใจ 4. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์ 5. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

เกี่ยวกับผู้หญิง 6. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้ชาย 7. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและ

ความส าเร็จ 8. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับอุปสรรค 9. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งของ 10.         

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับนามธรรม  

บทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตมีอุปลักษณ์ทั้งหมด 28 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 

10.45 แบ่งเป็น 1. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 2. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับอุปสรรค 

3. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและความส าเร็จ 4. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์      

บทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มีอุปลักษณ์ทั้งหมด 4 อุปลักษณ์ คิดเป็น ร้อยละ 1.49  

แบ่งเป็น 1. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 2. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับประชาชน  

 ค าส าคัญ: อุปลักษณ์ มโนทัศน์ พลพล พลกองเส็ง 
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ที่มาของปัญหา 

 เพลงเป็นสื่อแขนงหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกช่วงวัย และทุกช่วงอารมณ์ท้ังมีความสุข   

รัก เศร้า ผิดหวัง หรือต้องการก าลังใจ โดยส่วนที่ท าให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกในบทเพลงเกิดจากการเลือกใช้ค า

ของผู้ประพันธ์ โดยเรียบเรียงให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการสื่อไปยังผู้ฟัง ค าแต่ละค าซ่อนระบบความคิด ทัศนคติ

ของผู้ประพันธ์และศิลปินต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังที่ Ogden and Richards (1972 อ้างถึงใน ณราวิตญ์ มีดี 2554: 

น. 36-37) กล่าวว่า ค าไม่ได้มีความหมายโดยตรงกับสิ่งที่ อ้ างถึง แต่มีความหมายได้โดยผ่านมโนทัศน์ 

(Concept) ซึ่งเป็นความคิด ความรู้ ความเข้าใจของภาษา โดยน ารูปภาษาที่มีความหมายตามมโนทัศน์มาอ้าง

ถึงภาพที่แท้จริงที่ปรากฏบนโลก ซึ่งการใช้ภาษาในการแต่งเพลงของผู้ประพันธ์มาสู่การขับร้องของศิลปินล้วน

ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ภาษาที่ใช้อาจมีความหมายตรงตัว หรือมีความหมายโดยนัย ในลักษณะของ   

การใช้ภาษาที่มีความหมายโดยนัยนั้น ผู้ฟังต้องวิเคราะห์ถึงความคิดที่สอดแทรกภายในบทเพลง จึงท าให้    

การสื่อสารในแต่ละครั้งนอกจากการสื่อสารความหมายประจ ารูปของค าศัพท์แล้ว ยังมีการสื่อสารรูปแบบหนึ่ ง

ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ คือการน ารูปภาษามาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ  

โดยการวิจัยในครั้งนี้มุ่ งศึกษา อุปลักษณ์ เชิงโมทัศน์ตามแนวทางภาษาศาสตร์ปริชาน จาก

แนวความคิด George Lakoff  และ Mark Johnson ซึ่งชัชวดี ศรลัมพ์ (2548 อ้างจาก Lakoff, G. & 

Johnson, M.:1980) กล่าวว่า การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันของเราอยู่ในรูปแบบของการเปรียบเทียบเป็น    

อุปลักษณ์ อุปลักษณ์จะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการใช้ค าเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิด สังคม 

อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของจินตนาการแต่ เป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ท าให้

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่ขับร้องโดย พลพล พลกองเส็งที่มีบทเพลงที่เป็นที่

นิยมและอยู่ในวงการเพลงมาอย่างยาวนาน แสดงให้เห็นว่าภาษาภายในบทเพลงของพลพล มีความไพเราะ 

สละสลวย ส่งผลต่อผู้ฟังท าให้เกิดอรรถรสและจินตภาพ รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของบทเพลงที่      

ขับร้องโดยพลพลได้ตามแนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ใน   

บทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล  พลกองเส็งว่าสอดแทรกอุปลักษณ์อะไร สื่อให้เห็นมโนทัศน์ด้านใดที่สามารถ

เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังได้จนถึงปัจจุบัน 
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ค าถามการวิจัย 

1. ภาษาท่ีเป็นอุปลักษณ์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็งปรากฏอุปลักษณ์อะไรบ้าง 

2. มโนทัศน์ในเรื่องต่างๆที่พบจากอุปลักษณ์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็ง มีเรื่องใดบ้าง 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือวิเคราะห์ภาษาท่ีเป็นอุปลักษณ์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็ง 

2. เพ่ือวิเคราะห์มโนทัศน์ต่างๆที่พบจากอุปลักษณ์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็ง 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงภาษาท่ีเป็นอุปลักษณ์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็ง 

2. ท าให้ทราบถึงมโนทัศน์ในเรื่องต่างๆที่พบจากอุปลักษณ์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็ง 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เรื่องอ่ืนๆต่อไป 

 

วิธีการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชาน แนวคิดอุปลักษณ์ แนวคิดอุปลักษณ์

เชิงมโนทัศน์ และประวัติของพลพล พลกองเส็ง  

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็ง ในปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2559 รวมเป็น

ระยะเวลาทั้งสิ้น 16 ปี จ านวน 120 เพลง 

 2.2 เก็บรวมรวบอุปลักษณ์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็ง 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  

3.1 จ าแนกบทเพลงออกตามความหมายของเนื้อหาในบทเพลง คือ บทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับ

ความรัก บทเพลงที่มีความหมายเก่ียวกับการด าเนินชีวิต และบทเพลงที่มีความหมายเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ 

3.2 จ าแนกอุปลักษณ์และบริบทของอุปลักษณ์ออกจากเพลง  
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3.3 วิเคราะห์อุปลักษณ์ท่ีพบในบทเพลง โดยศึกษาความหมายประจ ารูป  

3.4 วิเคราะห์อุปลักษณ์เพ่ือหาวงความหมาย  

3.5 น าวงความหมายของอุปลักษณ์มาจ าแนกเป็นประเภทตามความหมายต้นทาง 

3.6 วิเคราะห์มโนทัศน์ตามแนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 

3.7 น าความหมายต้นทางที่ถ่ายโยงไปยังแวดวงความหมายปลายทางเดียวกันมาไว้ด้วยกัน 

4. สรุปและอภิปรายผลพร้อมข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็งในครั้งนี้ มีผลการศึกษาที่

น่าสนใจคือ  

1. บทเพลงที่มีความหมายเก่ียวความรัก ปรากฏอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ คือ  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เก่ียวกับความรัก ตัวอย่าง                                             

หนาวเย็นสักแค่ไหน เมื่อมีรักห่มใจ จะมีอะไรอุ่นกว่านี้ (เพลง แค่มี) 

ห่ม  ความหมาย  ใช้ผ้าเป็นต้น คลุมหรือพันสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วน (พจนานุกรม

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554: น.1293) จากตัวอย่าง ความสัมพันธ์ของชายหญิง ถ้าทั้งสองอยู่เคียงข้างกัน ไม่

ทอดทิ้งกันไปไหน ร่วมกันเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรค รักในที่นี้คือความรักท ากริยาห่ม ซึ่งไม่สามารถใช้ความ

รักซึ่งเป็นความรู้สึกห่มใหรู้้สึกอบอุ่นได้ จากความสอดคล้องนี้ ความรักจึงเป็นเครื่องนุ่งห่ม 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการน ารูปภาษาที่อยู่ในวงความหมายเครื่องนุ่งห่มมาใช้ในเชิง

เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่คือ ความรัก แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโยงความหมายจากแวดวง

ความหมายต้นทางเครื่องนุ่งห่มสู่แวดวงความหมายปลายทางความรัก โดยสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของบทเพลง

ว่า ความรักเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่สามารถใช้ห่อหุ้มร่างกายเพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ เป็นการแสดงให้เห็น

การอยู่เคียงข้างกันของคนรักกัน  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวความรัก สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก 

ภาพที่ 2 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก (ต่อ) 

 

2. บทเพลงที่มีความหมายเก่ียวการด าเนินชีวิต ปรากฏอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ คือ 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับธรรมชาติ ตัวอย่าง 

คงจะมตีะวันฉาย และวันนั้นหัวใจจะได้เจอกับฝัน (เพลงสุดขอบฟ้า สุดปลายฝัน) 

ตะวัน  ความหมาย ดวงอาทิตย์ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554: น.481) จากตัวอย่าง 

ตะวัน หมายถึง ตัวช่วยในการชี้น าทาง โดยเปรียบตัวชี้น าทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ เป็นตะวันซึ่งเป็นธรรมชาติ     

การด าเนินชีวิตของคนหนึ่งคนจ าเป็นต้องตั้งจุดหมายในชีวิต อาจจะมีท้อหรือประสบอุปสรรคท าให้ชีวิตมืดมน 
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จนมีตะวันที่มีแสงจ้าสามารถท าให้มองเห็นจุดหมายที่ตั้งไว้ได้ จากความสอดคล้องนี้ ตะวันซึ่งเป็นธรรมชาติ 

เปรียบได้กับเป็นตัวช่วยชี้น าแนะแนวทางในการด าเนินชีวิต จึงสรุปได้ว่า ตะวันเป็นมนุษย์ 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการน ารูปภาษาที่อยู่ในวงความหมายธรรมชาติมาใช้ในเชิง

เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่คือมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโยงความหมายจากแวดวงความหมาย

ต้นทางธรรมชาติสู่แวดวงความหมายปลายทางมนุษย์ โดยสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของบทเพลงว่าธรรมชาติซึ่ง

เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเช่นค าว่าดวงตะวัน ท ากริยาอาการ การกระท าต่างๆได้เช่นมนุษย์ เช่นให้ค าแนะน า ชี้แนวทาง

เพ่ือบอกให้การด าเนินชีวิตเดินทางไปสู่ความส าเร็จ 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต สามารถแสดงเป็นแผนภาพ

ได้ดังนี ้

 

ภาพที่ 3 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวการด าเนินชีวิต    

 

3. บทเพลงที่มีความหมายเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ ปรากฏอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ คือ     

    อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับบุพการี ตัวอย่าง                             

พ่ออดทนตรากตร าเพ่ือเรามานาน ไม่เคยเห็นสักวันที่พ่อเคยท้อใจ (เพลง ลูกไม้ของพ่อ) 

 พ่อ ความหมาย ชายผู้ให้ก าเนิดแก่ลูก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554: น.824) จาก

ตัวอย่าง พ่อ มีความหมายตามบริบทที่ว่า พ่อ คือชายผู้ให้ก าเนิดลูกตามความหมายต้นทาง ในที่นี้ พ่อคือ

พระมหากษัตริย์ที่ท างานหนักเพ่ือประชาชนของพระองค์ตลอดมา พระองค์ไม่เคยที่จะหยุดพักและไม่เคยย่อ
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ท้อต่อการท างานเพ่ือพสกนิกรของพระองค์ คนไทยทั้งประเทศเทิดทูนพระมหากษัตริย์เปรียบพระองค์เหมือน

พ่อของตนเองและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก ด้วยความสอดคล้องนี้จึงสรุปได้ว่า พ่อซึ่งมีความหมายต้นทางคือ

ผู้ให้ก าเนิด (บุพการี) ในที่นี้คือพระมหากษัตริย์ 

 จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการน ารูปภาษาที่อยู่ในวงความหมายบุพการี (พ่อ) มาใช้ในเชิง

เปรียบเทียบและเกิดความหมายใหม่คือพระมหากษัตริย์ แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโยงความหมายจากแวดวง

ความหมายต้นทางบุพการี (พ่อ) สู่แวดวงความหมายปลายทางพระมหากษัตริย์ โดยสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์

ของบทเพลงว่า พระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินเปรียบเสมือนพ่อของคนไทยทุกคน ซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิดลูก

ซึ่งเป็นประชาชนได้ลืมตาอ้าปาก จากโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการกินอยู่อย่างพอเพียงที่พ่อสอนให้ลูกรู้จัก

การกินอยู่อย่างพอเพียงท าให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ สามารถแสดงเป็นแผนภาพ

ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวพระมหากษัตริย์ 

 จากผลการวิเคราะห์และผลสรุปอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็ง ท าให้

ผู้วิจัยพบว่า บทเพลงของพลพล พลกองเส็งเป็นบทเพลงที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ   ความรัก การด าเนิน

ชีวิต และพระมหากษัตริย์ ซึ่งทั้ง 3 ประเภทมีประเภทของอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่คล้ายคลึงกัน โดยการน าค า

ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบให้เกิดมโนทัศน์ คือ  การมองความรักเป็นธรรมชาติ เช่น ฝน

ในหัวใจยังไม่สร่างซา การมองการด าเนินชีวิตเป็นธรรมชาติ เช่น หมดวันนี้มีดวงตะวันส่องขึ้นมา และการมอง
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พระมหากษัตริย์เป็นธรรมชาติ เช่น จะเป็นลูกไม้ ที่หล่นไม่ไกลต้น อีกทั้งบทเพลงของพลพล พลกองเส็งยังใช้

สิ่งของซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมาเปรียบเทียบให้เกิดมโนทัศน์ในเรื่องต่างๆดังนี้ การมองความรักเป็นสิ่งของ  ให้รัก

กันมา การมองการด าเนินชีวิตเป็นสิ่งของ เช่น เก็บก าลังเอาไปฝันต่อ ค าหนึ่งค าที่เป็นอุปลักษณ์ที่ปรากฏใน  

บทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล  พลกองเส็ง ซึ่งเป็นอุปลักษณ์ท่ีอยู่ในแวดวงความหมายต้นทางเดียวกันสามารถสื่อ

ถึงมโนทัศน์ที่แตกต่างกันได้ เช่น แวดวงความหมายต้นทางธรรมชาติ “ดาว” สามารถสื่อมโนทัศน์ว่า ดาวเป็น

มนุษย์ ดาวเป็นผู้หญิง ดาวเป็นจุดมุ่งหมายและความส าเร็จ เป็นต้น อีกทั้งผลการวิจัยที่น่าสนใจในการศึกษา

ครั้งนี้คือ การมองผู้หญิงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีสถานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น เธอเป็น

เทพธิดาในใจพ่ีเอย  

สรุปผลการศึกษา 

ผู้วิจัยพบว่าบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักเป็นบทเพลงที่พลพล พลกองเส็งขับร้องไว้มาก

ที่สุดและพบอุปลักษณ์มากที่สุดจ านวน 236 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 88.06  รองลงมาเป็นบทเพลงเกี่ยวกับ

การด าเนินชีวิตจ านวน 28 อุปลักษณ์  คิดเป็นร้อยละ 10.45 และล าดับสุดท้ายคือ บทเพลงเกี่ยวกับ

พระมหากษัตริย์จ านวน 4 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 1.49  จากการปรากฏจ านวนอุปลักษณ์ข้างต้นแสดงให้

เห็นว่าคนในสังคมให้ความส าคัญเกี่ยวกับความรักมากที่สุด เนื่องด้วยความรักนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ 

เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีความรัก เริ่มต้นด้วยความรักจากครอบครัวซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์ ความรัก

แบบมิตรภาพ หรือความรักแบบหนุ่มสาว เป็นต้น ถึงแม้ว่าเป็นความรักที่สมหวังหรือไม่สมหวังหากมนุษย์อยู่

อย่างปราศจากความรัก โลกคงจะไม่มีความสุข อนึ่งบทเพลงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เป็นบทเพลงที่ มีจ านวน

เพลงน้อยที่สุดและปรากฏอุปลักษณ์น้อยที่สุด ซึ่งบทเพลงลูกไม้ของพ่อ เป็นบทเพลงประกอบละคร

เทิดพระเกียรติ ชุด ลูกไม้ของพ่อแสดงให้เห็นว่าคนในสังคมมองสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุด 

เทิดทูน สรรเสริญ สถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอ่ืนใด ท าให้บทเพลงที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ได้แต่งขึ้น

และน ามาขับร้องเนื่องในเฉพาะช่วงเวลาที่ส าคัญเท่านั้น 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล พลกองเส็ง ปรากฏรูปภาษาที่มี

การถ่ายโยงแวดวงความหมายต้นทางไปสู่แวดวงความหมายปลายทางและสะท้อนมโนทัศน์ต่างๆ ในบทเพลง

ซึ่งตรงตามแนวคิดและสนับสนุนแนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของเลคอฟและจอห์นสัน ดังที่ Lakoff and 

Johnson (1980 อ้างถึงใน ชัชวดี ศรลัมพ์ 2548: น.7) กล่าวว่า การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันของเราอยู่ใน

รูปแบบของการเปรียบเทียบเป็นอุปลักษณ์ และอุปลักษณ์จะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการใช้ค าเท่านั้น แต่เป็น

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิด สังคม อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของจินตนาการแต่เป็นเรื่อง

ที่อธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ด้วยความสอดคล้องนี้แนวคิดอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เป็นการใช้ภาษาที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีการใช้บทเพลงในชีวิตประจ าวันโดยใช้ค าที่เป็นอุปลักษณ์ซึ่งเป็น

สิ่งที่อยู่รอบๆตัว เช่น สิ่งของ ธรรมชาติ สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับค า

กล่าวของ Fairclough (n.d. อ้างถึงใน, ชนกพร อังศุวิริยะ และ เทพี จรัสจรุงเกียรติ 2553: น.65) ที่กล่าวว่า 

วิถีปฏิบัติในสังคมเป็นสิ่งที่สร้างความจริงและเหตุผลให้กับคนในสังคมโดยถ่ายทอดผ่านการใช้ภาษา 

เช่นเดียวกับการใช้อุปลักษณ์ของคนในสังคมเป็นสิ่งที่อยู่ในระบบความคิด จึงเกิดการใช้อุปลักษณ์อย่างไม่

รู้สึกตัวและเป็นธรรมชาติ อีกทั้งข้อมูลที่ได้น ามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นบทเพลงประเภท เพลงไทยสากลพบ 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก เช่น ความรักเป็นธรรมชาติ ความรักเป็นสิ่งของ ความรักเป็นธุรกิจ 

เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสินีนาฏ วัฒนสุข (2549) ที่ศึกษาบทเพลงประเภทเพลงไทยสากล

เช่นเดียวกัน จึงปรากฏผลการศึกษาที่พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการศึกษาอุปลักษณ์เชิง    

มโนทัศน์ในบทเพลงที่ขับร้องโดยพลพล  พลกองเส็งท าให้เข้าใจความหมายของรูปภาษาที่น ามาใช้เป็น       

อุปลักษณ์ และยังท าให้เข้าใจมโนทัศน์หรือระบบความคิดในเรื่องต่างๆ ของคนในสังคมได้  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์จากงานประพันธ์ประเภทอ่ืน 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในงานช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช 2560 เป็นต้น 

เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของมโนทัศน์ในเรื่องต่างๆ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทคัดย่อ 

 วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนวิทยาเกี่ยวกับพระเจ้าตากสิน 
มหาราชในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์เจ้าอาวาส  
พระลูกวัด ทหาร ผู้น าชุมชน มัคคุเทศก์เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และชาวบ้าน จ านวน 28 คน 
ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยใน 4 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช อันได้แก่ อ าเภอเมือง  อ าเภอ
พรหมคีรี อ าเภอพิปูน อ าเภอขนอม ประมวลผลข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่าทั้ง 4 อ าเภอ ปรากฏข้อมูลคติชน 6 ประเภท ได้แก่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับ 
ต านาน เพลง รูปเคารพ ความเชื่อ พิธีกรรม และนามสถานที่ โดยอ าเภอพรหมคีรีพบข้อมูลคติชนทั้ง 
6 ประเภท อ าเภอขนอมพบข้อมูลคติชนประเภทเรื่องเล่าเกี่ยวกับต านาน รูปเคารพ ความเชื่อ 
พิธีกรรม และนามสถานที่ อ าเภอเมืองพบข้อมูลคติชนประเภทเรื่องเล่าเกี่ยวกับต านาน รูปเคารพ 
พิธีกรรม นามสถานที่ และอ าเภอพิปูนพบข้อมูลคติชนประเภทเรื่องเล่าเกี่ยวกับต านานเพียงประเภท 
เดียว ซึ่งข้อมูลคติชนเหล่านี้ล้วนท าให้เรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชยังคงอยู่ในความทรงจ าของ 
คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบมา 

 

ค าส าคัญ: พระเจ้าตากสินมหาราช ความทรงจ าร่วม คติชน นครศรีธรรมราช



  

   
 

 
2 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
The 1st National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

全国人类与社会学本科学术研讨会第一届会

议 

ที่มาของปัญหา 

พระเจ้าตากสินมหาราชทรงครองราชย์ได้เพียง 15 ปี ก็สวรรคต ตามประวัติศาสตร์ปลายสมัยกรุง
ธนบุรีกล่าวถึงการสวรรคตของพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ 3 กระแส กระแสที่ 1 พระองค์ถูกส าเร็จโทษด้วย
ท่อนจันท์ กระแสที่ 2 พระองค์สวรรคตจากการถูกตัดพระเศียร ต่อมาได้มีอีกกระแสหนึ่งที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
สวรรคตของพระเจ้าตากสินมหาราชว่าไม่ได้ถูกส าเร็จโทษ แต่ได้หลบหนีมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช สาเหตุที่
ท าให้เกิดกระแสหลบหนีมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจเป็นเพราะในอดีตเคยยกทัพมาปราบชุมนุม
นครศรีธรรมราช หลังจากปราบสิ้นแล้วได้ทรงประทับอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช และสั่งให้มีการบูรณะวัดวา
อารามตา่งๆ เช่น วัดพระมหาธาตุ วัดแจ้ง วัดประดู่  (ปัญจพร วชิรอัตฐากูร, 2553, น. 87) 

จากข้อมูลทางคติชนประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินมหาราชในจังหวัดนครศรีธรรมราชท า
ให้คนในท้องถิ่นมีการถ่ายทอดความคิดและความเชื่อกันอย่างต่อเนื่องจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ดังที่ มอริส 
ฮาล์บวาคซ ได้เสนอแนวคิดความทรงจ าร่วมไว้ว่า ความทรงจ าร่วมมีส่วนช่วยในการระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ
และยังน าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เมื่อมีการสร้างความทรงจ าอย่างต่อเนื่องก็จะน าไปสู่การถ่ายทอด
ความทรงจ าไปยังรุ่นต่อรุ่น เป็นการผลิตซ้ าความทรงจ าไม่ให้สูญหายไป  (มอริส ฮาล์บวาคซ, 2009 อ้างถึงใน 
พัชนียา บุญนาค 2555)  
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาข้อมูลคติชนวิทยาที่เก่ียวกับพระเจ้าตากสินมหาราชกับเมืองนครศรีธรรมราช ด้วย
เพราะว่าพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นบูรพมหากษัตริย์ไทยที่ทรงกอบกู้ประเทศชาติให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมา
จวบจนถึงปัจจุบันและเป็นการสืบทอดข้อมูลคติชนที่ เกี่ยวกับ พระเจ้าตากสินมหาราชในจังหวัด
นครศรีธรรมราชให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ 
 

วัตถุประสงค์ 

 วิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนวิทยาที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราช ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้
แนวคิดความทรงจ าร่วม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบหน้าที่และบทบาทของข้อมูลคติชนที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราช 
 2. เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้าตากสินมหาราช 
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วิธีวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงภาคสนามเป็นหลัก โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ
วิจัย ดังนี้ 
1. พ้ืนที่การวิจัย ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่จากการส ารวจในเบื้องต้นจากเอกสารข้อมูลว่าพ้ืนที่ใดมีความเกี่ยวข้องหรือ
คนในพ้ืนที่มีความทรงจ าร่วมบางอย่างต่อพระเจ้าตากสินมหาราช โดยส ารวจในเบื้องต้นจากต านาน เพลง 
สถาปัตยกรรม และภูมินาม พ้ืนที่ในการท าวิจัยแบ่งออกเป็น 4 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ 
อ าเภอขนอม อ าเภอพิปูน อ าเภอพรหมคีรี และอ าเภอเมือง 
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรอง ผู้วิจัยเลือกบุคคลที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ
ของสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินมหาราช และไม่เคยย้ายถิ่นที่อยู่ เพราะจะมีมุมมองหรือความ
ทรงจ าร่วมต่อพระเจ้าตากสินมหาราชและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจน 
3. การเก็บข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น หนังสือ บทความ 
และข้อมูลปฐมภูมิ เช่น ข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ข้อมูลรอง โดยจะเก็บ
ทั้งจากข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารและข้อมูลที่เสดงออกผ่านพฤติกรรม เช่น สีหน้า ท่าทาง   แววตา เพ่ือให้เห็น
ถึงสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลพยายามจะสื่อออกมาอย่างแท้จริง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลได้น าข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากการลงภาคสนามมาจัดระบบ
ข้อมูลให้เป็นกลุ่มและจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่กลุ่มผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดความทรงจ าร่วมมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนที่ได้รับจากการสัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนที่ หลังจากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์มาเรียบเรียงและน าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา 
ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลคติชนใน 4 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 
1. ค าเล่าขานสืบสานความทรงจ าหรือข้อมูลคติชนประเภทเรื่องเล่าเกี่ยวกับต านาน แบ่งออกเป็น เรื่องเล่า
เกี่ยวกับต านานการผนวช พบ 2 อ าเภอ คือ เขาขุนพนมอ าเภอพรหมคีรี และเขาพระ อ าเภอพิปูน 

 “…การบวชที่นี่มีสองแบบ แบบที่หนึ่งคือเป็นพระภิกษุ อีกแบบหนึ่งเขา 
 เรียกนักพรตจีน หรือว่าอากง อาแป๊ะ นี่ก็คือในช่วงบั้นปลายที่ท่านก็บวช 
 เป็นนักพรตจีน นุ่งขาวห่มขาว ชาวบ้านเขาเรียกว่าตาแป๊ะหนวดยาว…”  
  (พระครูปิยคุณาธาร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560)   
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ภาพประกอบที่ 1  รูปเคารพพระเจ้าตากสินมหาราชทรงผนวช วัดเขาขุนพนม 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 2  รูปเคารพตาปะขาว วัดเขาพระ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 

 เรื่องเล่าเกี่ยวกับต านานการรบพบ 2 อ าเภอ คือ แหลมประทับ อ าเภอขนอม และวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3 ทางเดินพระเจ้าตากฯ วิหารทับเกษตร 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 
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 เรื่องเล่าเกี่ยวกับต านานการสวรรคต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 สถานที่
สิ้นพระชนม์ พบเพียง 1 อ าเภอที่วัด เขาขุนพนม อ าเภอพรหมคีรี ประเภทที่ 2 สถานที่ปลงพระศพพบ 1 
อ าเภอ คือ หอพระสูง อ าเภอเมือง และประเภทที่ 3 สถานที่เก็บพระบรมอัฐิพบที่เก๋งจีนพระเจ้าตาก วัดประดู่ 
และเจดีย ์ หินด าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง 

ภาพประกอบที่ 4 บริเวณด้านหน้าของเก๋งจีนพระเจ้าตาก 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 

2. บทขับขานแห่งเขาขุนพนมหรือข้อมูลคติชนประเภทเพลง พบที่เขาขุนพนม อ าเภอพรหมคีรี เพียงอ าเภอ
เดียวเท่านั้น โดยใน  เนื้อเพลงจะแฝงเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราชตอนสวรรคต 

“ฮาเออออ…ตาแป๊ะหนวดยาวเหอ ถึงคราวสิ้นทุกข์ 

เอาศพใส่โลงดีบุก ไปค้างในดอนดง 

ลูกเจ้าจอมหม่อมลับ ถือฉัตรถือธง 

เอาศพไปค้างในดอนดง ค่อยปลงเมรุใหญ่…เหอ” 

3. สัญลักษณ์แห่งศรัทธาราชาเมืองนครหรือข้อมูลคติชนประเภทรูปเคารพ ข้อมูลประเภทนี้พบใน 3 อ าเภอ 
คือ อ าเภอขนอม พบรูปเคารพทรงบัลลังก์ อ าเภอพรหมคีรี พบรูปเคารพทรงม้า รูปเคารพทรงบัลลังก์ รูป
เคารพทรงผนวช และอ าเภอเมืองพบรูปเคารพทรงบัลลังก์ 
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ภาพประกอบที่ 5 รูปเคารพหินสลักพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์หันพระพักตร์ไปทางทะเล  
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 6  รูปเคารพพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า วัดเขาขุนพนม 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 

4. พลังศรัทธาต่อราชาผู้ยิ่งใหญ่หรือข้อมูลคติชนประเภทเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อ แบ่งออกเป็น ความเชื่อใน
เรื่องการบนบานศาลกล่าว พบที่แหลมประทับ อ าเภอขนอม และวัดเขาขุนพนม อ าเภอพรหมคีรี  

“…ทหารถ้าบนไม่ให้ติดนั้น ไม่ได้เลย เพราะจะติด แต่ถ้าบนให้ติดนั้นผ่านเลย
จะไม่ติด…” 

 (เฉลียว แก้วธวัชวิเศษ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่  28  มกราคม  2560) 

ความเชื่อในเรื่องการคุ้มครองป้องกันพบใน 2 อ าเภอ คือวัดเขาขุนพนม อ าเภอพรหมคีรีและแหลมประทับ 
อ าเภอขนอม  

“…เมื่อก่อนตรงนี้จะมีคลื่นแรง ตอนพ่อท่านไม่มาอยู่จะมีเรือล่มเกือบทุกปี แต่
พอพ่อท่านมาอยู่ก็ไม่มีแล้ว…”   

 (วีระศักดิ์ ผ่องแผ้ว,  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560) 
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สุดท้ายคือความเชื่อในเรื่องการเกิดนิมิตพบเพียงที่วัดเขาขุนพนม อ าเภอพรหมคีรี 

“…คนที่มาวัดจะฝันถึงพระเจ้าตากให้มาท าบุญที่นี่ ไม่เคยรู้จักมาก่อนฝันเห็น
แล้วมาถูกตรงเป๊ะเลย…”  

        (เขียว (นามสมมุติ),  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560) 

5. วิถีปฏิบัติชาวไทยเทิดไท้องค์ราชาหรือข้อมูลคติชนประเภทพิธีกรรม พบว่าในอ าเภอขนอม อ าเภอเมือง 
และอ าเภอพรหมคีรี จะจัดพิธีกรรมข้ึนในวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าตาก
สินมหาราช และวันที่ 28 ธันวาคมที่เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระเจ้าตากสินมหาราช นอกจากนี้ที่
เก๋งจีนวัดประดู่ อ าเภอเมืองก็ยังมีการจัดพิธีกรรมตรุษจีนเพ่ือไหว้บรรพบุรุษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 7 การโปรยดอกดาวเรืองไปบนของไหว้ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 

6. ปริศนาแห่งภูมินามหรือข้อมูลคติชนประเภทนามสถานที่ พบ 2 แห่ง สถานที่แรกคือ แหลมประทับ อ าเภอ
ขนอม และสถานที่ท่ีสองคือ ซอยตากสิน ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

“…ตั้งชื่อแหลมประทับเพราะพระเจ้าตากเคยมาประทับ สมัยนั้นตรงนี้เป็น
ทางผ่าน พระเจ้าตากเดินทางไปนครศรีธรรมราช เดินทางมาจากบนนู้นไปตี
เมืองนคร แกไม่ได้แค่มาลงเรือแต่มาประทับ มาถึงกลางคืนเลยมาประทับ…” 

 (ปัญญา ศรีข ากุล, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29  มกราคม  2560) 

 
“…เขาว่าพระเจ้าตากสินขึ้นทางนี้ นั่งเรือมาจากอยุธยาไปพรหมคีรี  
เขาขุนพนม เขาก็เลยเรียกถนนตากสิน…” 

   (พนม นราพงศ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2560) 
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  เรื่องเล่าเก่ียวกับต านาน 

  รูปเคารพ 

  ความเชื่อ  

   พิธีกรรม 

   บทเพลง 

            นามสถานที่ 

 
แผนที่แสดงข้อมูลทางคติชนวิทยาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา: https://goo.gl/SxKm0G 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการลงพ้ืนที่ใน 4 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏข้อมูลคติชน 6 ประเภท ได้แก่ 1.ค า
เล่าขานสืบสานความทรงจ าหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับต านาน แบ่งออกเป็น เรื่องเล่าเกี่ยวกับต านานการผนวช เรื่อง
เล่าเกี่ยวกับต านานการรบและเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสวรรคต 2.บทขับขานแห่งเขาขุนพนมหรือเพลง พบเพลง
กล่อมเด็กเพียงประเภทเดียว 3.สัญลักษณ์แห่งศรัทธาราชาเมืองนครหรือรูปเคารพ ปรากฏรูปเคารพ 3 
ประเภท  คือ รูปเคารพทรงม้า รูปเคารพทรงบัลลังก์และรูปเคารพทรงผนวช 4.พลังศรัทธาต่อราชาผู้ยิ่งใหญ่
หรือความเชื่อ แบ่งออกเป็นความเชื่อในเรื่องการบนบานศาลกล่าว ความเชื่อเรื่องการคุ้มครองป้องกันและ
ความเชื่อเรื่องการเกิดนิมิต 5.วิถีปฏิบัติชาวไทยเทิดไท้องค์ราชาหรือพิธีกรรม จะมีการจัดพิธีกรรมขึ้นในวันที่ 
17 เมษายน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก
ของพระเจ้าตากสินมหาราช  และ 6.ปริศนาแห่งภูมินามหรือนามสถานที่ พบสองแห่ง คือ แหลมประทับและ
ซอยตากสิน ซึ่งข้อมูลคติชนเหล่านี้ล้วนประกอบให้เรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชยังคงสืบทอดสืบมา 
 ข้อมูลคติชนทั้ง 6 ประเภทล้วนมีความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น ด้วยเป็นเครื่องบันทึกความทรงจ าของ
คนในชุมชน ดังจะเห็นได้ว่าความทรงจ าของคนในชุมชนต่อพระเจ้าตากสินมหาราชยังคงฝังแน่นอยู่กับข้อมูล
คติชนเหล่านี้ สามารถถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราช จากความทรงจ าของตนให้กับ 
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ผู้อื่นได้อย่างภาคภูมิใจ อีกทั้งความทรงจ าร่วมยังถูกประกอบสร้างให้ยังคงอยู่ด้วยพิธีกรรมที่กระท ากันมาอย่าง
มีแบบแผน ระบบระเบียบ และถูกท าสืบต่อกันมาจนกลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ รูปเคารพที่เป็นการจ าลอง
บุคคลที่คนในชุมชนเคารพนับถือให้มีรูปร่างหน้าตาชัดเจน มีการสักการบูชา บูรณะต่อเติม อีกทั้งการสร้างรูป
เคารพของพระเจ้าตากสินมหาราชยังเป็นการแฝงความทรงจ าร่วมกับวัตถุ เนื่องจากข้อมูลคติชนในด้านอ่ืนๆ
เป็นเพียงนามธรรมที่อาจ สูญหายไปได้ แต่การสร้างรูปเคารพจะเป็นการเก็บเรื่องราวของพระเจ้าตากสิน
มหาราชให้ยังคงอยู่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าข้อมูลคติชนต่างสะท้อนให้เห็นว่าคนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชนับถือพระเจ้าตากสินในลักษณะของการเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้ชาติบ้านเมืองให้เป็น
ปึกแผ่น และยังพบอีกว่าในหลายๆพ้ืนที่มีการเสริมแต่งเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราช 
เพ่ือให้พ้ืนที่ของตนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นการดึงดูดผู้คนทั้งในและนอกพ้ืนที่ให้แวะ
เวียนมาเคารพสักการะและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชน น ามาซึ่งรายได้และเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
 จากข้อมูลคติชนทั้ง 6 ประเภท ถูกผลิตสร้างเพ่ือมุ่งหวังเหตุผลบางประการ ไม่ว่าจะเป็นการท าให้มี
ความรู้สึกว่าตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมนั้นๆ เป็นการรวมใจคนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันว่าต่างก็มีวีรกษัตริย์ที่เคารพนับถือองค์เดียวกัน อีกทั้งยังเกิดเป็นการเคารพสักการะร่วมพิธีกรรม 
และเป็นการให้คนต่างถิ่นต่างภูมิภาคได้เดินทางมาเคารพสักการะเกิดเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกส่วน
หนึ่งด้วย ดังแนวคิดของ Pierre (1992 อ้างถึงใน อุทิศ สังขรัตน์ 2556) ที่กล่าวว่า พ้ืนที่ความทรงจ าทั้งที่เป็น
ความทรงจ าส่วนบุคคลและความทรงจ าร่วมของคนในสังคมต่างก็ถูกสร้างความหมายที่น าไปสู่การปฏิบัติการ
ทางสังคม และหล่อหลอมชุมชนให้เกิดอัตลักษณ์จนกลายเป็นพลังทางสังคมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณ
พัชนียา บุนนาค (2555, น. 7-10) ที่กล่าวว่า ความทรงจ าชุดใดชุดหนึ่งที่คนในสังคมใดสังคมหนึ่งรับรู้ร่วมกัน 
มีส่วนท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมนั้นๆ ความทรงจ าร่วมดังกล่าวได้รับการ
ถ่ายทอดผ่านข้อมูลทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยท าให้เกิดการแสดงออกและการ
ผลิตซ้ าให้ความทรงจ านั้นปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องในสังคม 
ข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 4 อ าเภอที่ ผู้ วิจัยได้ศึกษา เพ่ือเป็นการตอกย้ าว่าจั งหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราช 

2. ผลจากการศึกษาสามารถน าไปบรรจุเป็นบทเรียนของนักเรียนในรายวิชาท้องถิ่นของเราเพ่ือความ
รักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
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http://203.113.122.174/ULIBIGP/searching.php?MAUTHOR=%20%A1%C3%D0%B7%C3%C7%A7%A1%D2%C3%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7%E1%C5%D0%A1%D5%CC%D2.%20%A4%B3%D0%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7%E1%CB%E8%A7%AA%D2%B5%D4
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER065/.../00000150.PDF
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension2/south_historic_district/04.html
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension2/south_historic_district/04.html


   

 

   
 

 
1 

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
The 1st National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences  

全国人类与社会学本科学术研讨会第一届会

议 

การด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

1. ชวัลกร ภู่เจนจบ  สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. ธัญญารัตน์ ทุ่มชู  สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3.น พ รั ต น์  ว ร ศั ก ต ย านั น ต์   ส า ข า วิ ช าภ าษ าแ ล ะ ภ าษ า ไท ย ป ระ ยุ ก ต์   ค ณ ะศิ ล ป ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. วิ ภ า พ ร  รั ต โน ชั ย กุ ล   ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า แ ล ะ ภ า ษ า ไท ย ป ร ะ ยุ ก ต์   ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ ต าบลคอหงส์อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก โดยสัมภาษณ์เจ้าอาวาสส านักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ เจ้าอาวาสวัดนาทวี หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้        
ค่ายเสนาณรงค์ และพราหมณ์ผู้ท าพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อคอหงส์ จากนั้นน ามาจัดประมวลผลข้อมูล รายงาน
ผลการวิจัยโดยพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า การด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ปรากฏ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะที่หนึ่ง เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อคอหงส์ แบ่งเป็น 1. เรื่องเล่าความเชื่อเกี่ยวกับ
ต านานเจ้าพ่อคอหงส์ มี 2 กระแส คือ เรื่องเล่าเจ้าพ่อคอหงส์ว่าเป็นพญานาคผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่             
เมืองหาดใหญ่ และเรื่องเล่าเจ้าพ่อคอหงส์ว่าเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกปักรักษาเมืองหาดใหญ่ และ 2. เรื่องเล่า        
ความเชื่อเกี่ยวกับนามเจ้าพ่อคอหงส์ว่ามี 3 นาม ได้แก่ เจ้าพ่อคอหงส์  ทวดขุนพลายด า และทวดต้นไทร         
3. เรื่องเล่าความเชื่อจากผู้คนที่อาศัยในต าบลคอหงส์และจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าท่านสามารถคลาย      
ความทุกข์และเป็นที่พ่ึงทางใจได้ เพราะชาวบ้านพบว่าเมื่อบนบานแล้วเรื่องท่ีขอส าเร็จตามที่บนบาน          
 ลักษณะที่สอง พิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อคอหงส์ มีพิธีกรรมหลัก 2 พิธี คือ พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อคอหงส์ 
ที่กระท าทุกปี ในวันขึ้น 9 ค่ า เดือน 6 และพิธีบนบานต่อเจ้าพ่อคอหงส์ ซึ่งชาวบ้านและผู้นับถือจะมี             
การบนบานเสมอ ๆ เมื่อเกิดทุกข์ใจ 
 ลักษณะที่สาม การมีศาสนสถาน ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ และศาสนวัตถุ ได้แก่ อนุสาวรีย์           
เจ้าพ่อคอหงส์ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ รูปเคารพ เหรียญและพระพิมพ์เจ้าพ่อคอหงส์ 

ค าส าคัญ: การด ารงอยู่ เจ้าพ่อคอหงส์ จังหวัดสงขลา 
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บทน า 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง สังคมไทย      

ก็ยังคงมีความเชื่อที่ปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นประเพณีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมนุษย์เชื่อว่าเทวดา  
พระเจ้า หรือภูตผีปีศาจ เป็นผู้บันดาลให้เกิดข้ึน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 ภาคใต้ของประเทศไทยก็มีความเชื่อในเรื่องการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ านาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งใน
จังหวัดสงขลาก็ได้พบความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลายอ าเภอ เช่น ความเชื่อเรื่องการไหว้ต้นไม้ อ าเภอสทิงพระ 
ความเชื่อเรื่องการไหว้ทวดจระเข้ อ าเภอกระแสสินธุ์ เป็นต้น 
 ในจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้พบความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลายอ าเภอ เช่น ความเชื่อเรื่อง
การไหว้ต้นไม้ ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นต้น และมีชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เชื้อสายจีน รวมไปถึงแขกที่นับถือพราหมณ์ -ฮินดู และชาติ
อ่ืนๆที่หลั่งไหลไปกราบไหว้สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในจังหวัดสงขลา 
 หรือแม้แต่ในอ าเภอหาดใหญ่ยังมีหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือศาลเจ้าพ่อคอหงส์หรือทวดขุนพลายด า         
ที่ชาวบ้านและชาวต่างชาติเคารพบูชา ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่มีชาวบ้านได้ไปกราบไหว้ สักการะ 
บนบานศาลกล่าว การที่ชาวบ้านจัดให้มีพิธีกรรมต่อเจ้าพ่อคอหงส์ และยังคงมีการเล่าเรื่องราวของ             
เจ้าพ่อคอหงส์ ความเชื่อนี้ ยังท าให้ เกิดการสร้างศาลรูปเคารพเพ่ือให้ เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้าน           
ต าบลคอหงส์ นอกจากที่ส านักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่แล้ว ยังมีศาลเจ้าพ่อคอหงส์อีกหลายพ้ืนที่ ได้แก่          
ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ หน้าค่ายเสนาณรงค์ และสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ ต าบลคอหงส์อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ว่าด้วยประการใดบ้างที่ท าให้ชาวบ้านและชาวต่างชาติ เคารพ เลื่อมใสในเจ้าพ่อคอหงส์ 

ค าถามการวิจัย 
การด ารงอยู่ของเจ้าพอ่คอหงส์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 2. ท าให้ได้ทราบถึงประวัติ ต านาน เรื่องเล่า อันน าให้ผู้คนเกิดความรู้สึกอบอุ่นทางใจและเกิดเป็น
ความสมานสามัคคใีนกลุ่มหมู่พวก 

วิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ ต าบลคอหงส์                
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวิธีศึกษาดังนี ้
1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เลือกพ้ืนที่ศึกษา ผู้ให้ข้อมูล แหล่งข้อมูล 
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2. ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้รู้แบบเจาะลึก และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ในพิธีกรรมบวงสรวง         
เจ้าพ่อคอหงส์ 
3. น าข้อมูลที่ได้มาท้ังหมดรวบรวม เรียบเรียง 
4. น าขอ้มูลทั้งหมดมาประมวลผล 

โดยแนวทางการวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism Theory) ของ           
มาลิ โนวสกี  (Bronislaw Malinowski) ที่กล่าวไว้ว่าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ท าหน้าที่ อยู่แสดงว่าสิ่ งนั้ นยั งคงมี               
การด ารงอยู่ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผ่านเรื่องเล่า ต านาน โดยที่การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการไปพร้อมๆกับ         
การเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือท าให้เห็นความเชื่อมโยง 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่าการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ปรากฏ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
 ลักษณะที่หนึ่ง เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อคอหงส์พบว่า เจ้าพ่อคอหงส์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ด ารงอยู่ในบริเวณต าบลคอหงส์ แบ่งออกเป็น 

1. เรื่องเล่าเกี่ยวกับต านานเจ้าพ่อคอหงส์ 2 กระแส คือ เรื่องเล่าเจ้าพ่อคอหงส์ว่าเป็นพญานาคผู้ให้
ความอุดมสมบูรณ์แก่เมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีเรื่องเล่าว่าบริเวณเขาคอหงส์เป็นเมืองชื่อสุริยนาครัมย์เป็นเมืองของ
พญานาค และมีแม่ทัพชื่อขุนพลายด าเป็นผู้ครองเมือง (พระมหาจรูญ ขันติพโล , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2559) และเรื่องเล่าต านานอีกกระแสหนึ่งเล่าว่าเจ้าพ่อคอหงส์เป็นนักรบผู้รักษาเมืองหาดใหญ่ ให้
ชาวหาดใหญ่อยู่อย่างสุขใจสบายใจตลอดมา (พระอาจารย์ภัตร อริโย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560) 
 2. เรื่องเล่าความเชื่อเก่ียวกับนามเจ้าพ่อคอหงส์ปรากฏ 3 นาม คือ 
1. นามเจ้าพ่อคอหงส์ เป็นชื่อที่เรียกตามชื่อต าบลที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อคอหงส์ 
2. นามทวดขุนพลายด า เป็นชื่อที่มาจากต านานว่ามีเจ้าเมืองชื่อขุนพลายด าเป็นผู้ปกครองเมืองสุริยนาครัมย์ 
3. นามทวดต้นไทร เป็นชื่อที่มาจากการที่เคยมีต้นไทรบริเวณหน้าค่ายเสนาณรงค์ แล้วชาวบ้านที่อาศัย          
รายรอบต าบลคอหงส์เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไทรนั้น แต่ภายหลังต้นไทรถูกพายุล้มลงจึงมีการสร้าง          
ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ ซึ่งศาลที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นการซ่อมสร้างครั้งที่สอง แต่ชาวบ้านในต าบลคอหงส์ยังคง
เรียกว่าทวดต้นไทร (ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ คงเต็ม, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560) 

 ลักษณะท่ีสอง พิธีกรรมเก่ียวกับเจ้าพ่อคอหงส์ ได้แก่ พิธีกรรมบวงสรวง และพิธีบนบาน 
พิธีกรรมบวงสรวง 
1. พิธีกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อคอหงส์ ณ ส านักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ กระท าขึ้นทุกปีคือวันขึ้น 9 ค่ า 

เดือน 6 ในวันนี้มีการจัดเครื่องบวงสรวงทั้งของคาวและของหวาน บูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ในส่วนของการท า
พิธีจะมีพิธีสงฆ์ โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ท าพิธีบวงสรวง 
 2. พิธีกรรมบวงสรวงจิตวิญญาณทวด ณ ศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์ บวงสรวงวิญญาณของทวดที่
สถิตอยู่ ณ ที่แห่งนั้น มีลักษณะพิธีคือ การนั่งอธิษฐานจิต เจริญจิตภาวนาของพระสงฆ์จากหลายวัด และหนึ่ง
ในนั้นคือพระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี 
 3. พิธีกรรมขอพ้ืนที่จัดสร้างองค์ปู่ทวดขุนพลายด า (เจ้าพ่อคอหงส์) ประดิษฐาน ณ บริเวณเกาะลอย
ในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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 4. พิ ธี อัญ เชิญองค์ปู่ ทวดขุนพลายด า (เจ้ าพ่อคอหงส์ ) ประดิษฐาน ณ  บริ เวณ เกาะลอย                   
ในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ พิธีกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ืออัญเชิญองค์ปู่ทวดขุนพลายด า (เจ้าพ่อคอหงส์) 
มาประดิษฐาน ณ เกาะลอยในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2555        

พิธีกรรมบนบาน  
ชาวไทยต าบลคอหงส์มีความเชื่อว่าเจ้าพ่อคอหงส์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนใจก็จะมา

พ่ึงท่านด้วยการบนบาน แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาบนบาน (พระมหาจรูญ ขันติพโล , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2559) จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จะได้ตามที่ตนเองบนบานไว้ เช่น การบนบานด้านชีวิต
ความเป็นอยู่ ขอให้ค้าขายมีก าไรดี ขอให้เดินทางปลอดภัยขอเรื่องสุขภาพให้หายเจ็บป่วย การขอหวย และผล
จะส าเร็จตามที่ปรารถนา แต่หากเป็นการบนบานด้านทหาร เนื่องจากชาวบ้านมีความเชื่อว่าเจ้าพ่อคอหงส์เป็น
นักรบที่ยิ่งใหญ่ หากบนบานให้คุ้มครองทหารให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย แต่
หากบนบานให้พ้นการเกณฑ์ทหาร ท่านจะไม่ช่วย คนที่มาบนให้ไม่จับได้ใบแดง จะจับได้ใบแดง เพราะท่าน
โปรดคนที่รักประเทศชาติบ้านเมือง (สุรเชษฐ์ โพธิ์อิน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559) 
 การแก้บน เมื่อชาวบ้านได้บนบานต่อเจ้าพ่อคอหงส์แล้วได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการจะน าสิ่งของที่ได้
บนไว้มาแก้บน โดยวิธีการแก้บนไม่ได้มีข้อก าหนดที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับการบนบานของแต่ละบุคคลว่าต้องการจะ
น าสิ่งใดมาแก้บนเป็นการตอบแทน จากการศึกษาพบว่าสิ่งของที่ชาวบ้านน ามาแก้บนส่วนใหญ่จะเป็น
พวงมาลัย น้ าแดง หมากพลู รูปปั้นช้างและม้า  

 ลักษณะท่ีสาม ศาสนสถานและศาสนวัตถุเก่ียวกับเจ้าพ่อคอหงส์ 
 ศาสนสถาน ปรากฏศาสนสถาน คือ ศาลเจ้าพ่อคอหงส์  ในอ าเภอหาดใหญ่  มี  2 ศาล คือ               
ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ที่ส านักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ที่ศาลนี้จะประดิษฐานศาสนวัตถุ คือ รูปเคารพเจ้าพ่อคอหงส์ 
ซึ่งเป็นองค์แรกที่ประทับ ณ ส านักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ สร้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  
 

    
 

ภาพที่ 1-2 ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ ณ ส านักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 
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 และปี พ.ศ. 2535 มีการสร้างศาลเจ้าพ่อคอหงส์บริเวณหน้าค่ายเสนาณรงค์เพ่ือให้ทหารและผู้คนที่
นับถือได้สักการะบูชา ภายในศาลนี้ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าพ่อคอหงส์ด้วย 
 

    
 

ภาพที่ 3-4 ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ ณ หน้าค่ายเสนาณรงค์ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

 
จากภาพข้างต้น คือ ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ที่หน้าค่ายเสนาณรงค์ ภายในศาลแห่งนี้มีดาบของ             

เจ้าพ่อคอหงส์ที่เชื่อกันว่าเป็นดาบที่ใช้ในการน าทัพรบ จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลศาลและชาวบ้านบริเวณ
ใกล้เคียง 

ศาสนวัตถ ุได้แก่ 
 1. อนุสาวรีย์เจ้าพ่อคอหงส์ ที่เกาะลอยบริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นองค์ประทับ
นั่ง มีขนาดสูง 2 เมตร จัดสร้างโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2555 

 

 
 

ภาพที่ 5 อนุสาวรีย์เจ้าพ่อคอหงส์ ณ เกาะลอยบริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 

 
 2. บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ มีทั้งหมด 4 บ่อ ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ในค่ายเสนาณรงค์ ได้แก่ บริเวณศูนย์การศึกษา
ค่ายเสนาณรงค์ บริเวณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ่างเก็บน้ าค่ายเสนาณรงค์ บริเวณสนามฟุตบอล
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และบริเวณบ้านพักทหารเสนาณรงค์ ซอย 4 แต่ปัจจุบันทั้งสามบ่อได้ถูกถมไป เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใช้
พ้ืนที่ เหลือเพียงบ่อเดียว คือ บริเวณศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์ ซึ่ง  เชื่อว่าบ่อน้ าทั้งหมดนี้เป็นบ่อน้ าที่
เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองบาดาลของพญานาค (พันเอกชาตรีวงภูธร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

    
 

ภาพที่ 6 บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 

  
 3. รูปเคารพ ปรากฏเป็น 2 ประเภท คือ  
  3.1 รูปปั้นลอยองค์เจ้าพ่อคอหงส์ จัดสร้างโดยพระมหาจรูญ ขันติพโล ที่ส านักสงฆ์สัจธรรม
บ้านในไร่ เพ่ือให้ผู้เคารพนับถือได้เช่าบูชา มีทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 1 ผลิตจ านวน 108 องค์ ขนาดสูง 9 นิ้ว 
หน้าตัก 9 นิ้ว มวลสารที่ใช้ในการผลิตท ามาจากทองเหลือง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534  
 

 
 

ภาพที่ 7 รูปปั้นลอยองค์เจ้าพ่อคอหงส์ รุ่นที่ 1 ณ ศาลหน้าค่ายเสนาณรงค์ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

 
 และรุ่นที่ 2 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 ผลิตจ านวน 1,500 องค์ ผลิต 2 ขนาด คือ ขนาดสูงประมาณ           
9 นิ้ว และขนาดสูงประมาณ 5 นิ้ว มวลสารที่ใช้ในการผลิตท ามาจากนวโลหะ (โลหะผสม) มี ทองเหลือง 
ทองแดง เงิน แร่ดีบุก 
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ภาพที่ 8 รูปปั้นลอยองค์เจ้าพ่อคอหงส์ รุ่นที่ 2 ขนาด 9 นิ้ว 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 

 
  3.2 เหรียญและพระพิมพ์เจ้าพ่อคอหงส์ จัดสร้างโดยพระมหาจรูญ ขันติพโล เมื่อปี              
พ.ศ. 2555 วัตถุมวลสารที่ใช้ในการผลิตมี 2 แบบ ได้แก่  
  แบบที่ 1 เหรียญเจ้าพ่อคอหงส์ ที่ท ามาจากทองแดง  
  แบบที่ 2 พระพิมพ์เจ้าพ่อคอหงส์ ที่ท ามาจากว่าน 9 ชนิด ได้แก่ กาฝากมะยม กาฝากรัก 
กาฝากมะรุม กาฝากไชยพฤกษ์ กาฝากราชพฤกษ์ กาฝากขนุน กาฝากพุด กาฝากยอ และกาฝากยอไม่ตกดิน  
 

 

    
ภาพที่ 9 เหรียญทองแดงเจ้าพ่อคอหงส์   

ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุป 
การด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ จะเห็นได้จากการมีเรื่องเล่าความเชื่อ เรื่องเล่าเกี่ยวกับต านาน            

เจ้าพ่อคอหงส์ว่าเป็นพญานาคผู้ ให้ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติแก่ชุมชน และต านาน               
เจ้าพ่อคอหงส์ว่าเป็นแม่ทัพทหารผู้คุ้มครองเมืองหาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่านามเจ้าพ่อคอหงส์ เรื่ องเล่า
ความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อคอหงส์ ตลอดจนการมีพิธีกรรมการบวงสรวงเจ้าพ่อคอหงส์ และพิธีกรรมบนบาน รวมไป
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ถึงการที่ยังคงมีศาสนสถานและศาสนวัตถุ ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อคอหงส์ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ 
รูปปั้นลอยองค์ เหรียญเจ้าพ่อคอหงส์ ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ชาวบ้านยังคงสืบทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับ               
เจ้าพ่อคอหงส์ และมีเจ้าพ่อคอหงส์ปกปักคุ้มครองปัดเป่าความทุกข์ เป็นการผสมกลมกลืนระหว่างมนุษย์และ
สิ่งเหนือธรรมชาติที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางกายและใจ 

อภิปรายผล 
การศึกษาการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ พบว่า ชาวบ้านเกิดความสุขใจสบายใจที่มีเจ้าพ่อคอหงส์เป็น

ที่ยึดเหนี่ยว เกิดความสามัคคีช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน นั่นแสดงว่าเรื่องเล่าความเชื่อ
เกี่ยวกับเจ้าพ่อคอหงส์ การท าพิธีกรรมต่อเจ้าพ่อคอหงส์ และการมีศาสนสถานและศาสนวัตถุอันเป็นประจักษ์
พยานว่าการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ยังคงท าหน้าที่อยู่อย่างมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีหน้าที่นิยมของ    
มาลิโนวสกี (Malinowski, อ้างใน ศิราพร ณ ถลาง , 2557) ว่าพิธีกรรมความเชื่อสามารถตอบสนอง               
ความต้องการความจ าเป็นทางสังคม คือ ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี เมื่อมีงานส่วนรวมก็มาช่วยกันอย่าง
แข็งขัน ตอบสนองความต้องการความจ าเป็นทางใจ คือ เกิดความม่ันคงทางจิตใจ เป็นความสุขใจ สบายใจ  

และในส่วนของการจัดพิธีกรรมนี้ เราจะเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะเตรียมตัวและรวมถึงละทิ้งกิจกรรม
ประจ าวันเพ่ือมาร่วมพิธี ในขณะที่ร่วมท าพิธีพวกเขาจะสงบส ารวมกายวาจาใจ และเมื่อเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมพิธีก็
ได้ความรู้สึกดี มีพลังใจว่าตนจะได้พร ได้ความส าเร็จตามที่หวัง ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ  
C. Geertz (1973 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ 2544 น. 393) ที่กล่าวในเรื่อง Cultural reflecibility ท าให้
เห็นว่า การมีพิธีกรรมยังด ารงอยู่เนื่องจากผู้เข้าร่วมพิธีกรรมนั้นได้ความรู้สึกดี  มีขวัญก าลังใจหลังจากเสร็จ           
การเข้าร่วมพิธี 
 ด้วยความเชื่อที่ว่าเจ้าพ่อคอหงส์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้รักษาผืนแผ่นดินที่อาศัยอยู่ จึงมีการจั ดพิธี
กรรมการบวงสรวงเพ่ือขอให้บันดาลความสุข ความเจริญ คุ้มครองภัยอันตรายต่างๆ ท าให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคติชนวิทยาตามแนวคิด
บทบาทหน้าที่นิยมของแบสคอม ที่ว่าพิธีกรรมความเชื่อเป็นทางออกของความคับข้องใจในสังคม รวมไปถึงมี
หน้าที่ในการรักษามาตรฐานพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนในสังคม (ศิราพร ณ ถลาง, 2557 น.362-363) จึงมี          
การประกอบพีธีกรรมบวงสรวงขึ้นทุกปี มีการน าเครื่องเซ่นไหว้มาถวาย บูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน และจุด
ประทัด มีการร าถวาย เพ่ือแสดงความเคารพ ศรัทธาต่อเจ้าพ่อคอหงส์ เราจึงพบว่าชาวบ้านยังคงมีพิธีกรรม 
บนบาน เมื่อมีเหตุการณ์และเรื่องที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ชาวบ้านก็หันมาพ่ึงเจ้าพ่อคอหงส์ด้วยการกราบไหว้
บนบาน การอ้อนวอนให้ท่านช่วยบันดาลในสิ่งที่ตนเองต้องการ 
 นอกจากนี้การที่มีพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อคอหงส์มาจนปัจจุบัน ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่องสถานภาพ บทบาทและการด ารงอยู่ของพิธีกรรม ความเชื่อในชุมชนหาดสวนยา อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ของชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล (2552) ที่ศึกษาสถานภาพ บทบาทและการด ารงอยู่ของ              
ความเชื่อพิธีกรรมการไหว้ศาล ในชุมชนหาดสวนยา อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ว่าพิธีกรรม
สามารถด ารงอยู่ได้ ก็เพราะคนในชุมชนยังคงเชื่อในศาลที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยคุ้มครองลูกหลาน และ
อ านวยให้เกิดความส าเร็จในการท ามาหากิน รวมทั้งยังควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ยังมีประเด็นที่ควรศึกษาดังนี้  
1. ท าให้ทราบถึงการด ารงอยู่ของเจ้าพ่อคอหงส์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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2.ท าให้ได้ทราบถึงประวัติ ต านาน เรื่องเล่า อันน าให้ผู้คนเกิดความรู้สึกอบอุ่นทางใจและเกิดเป็นความสมาน
สามัคคีในกลุ่มหมู่พวก 

บรรณานุกรม 
กาญ จน า  แก้ ว เท พ . (2544). ศาสต ร์ แห่ งสื่ อ แ ล ะวัฒ น ธรรม ศึ กษ า . ก รุ ง เท พ ฯ : จุ ฬ าล งก รณ์
 มหาวิทยาลัย. 
ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล. (2552). สถานภาพ บทบาทและการด ารงอยู่ของพิธีกรรม ความเชื่อในชุมชนหาดสวนยา 
 อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 และการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. 
ศิราพร ณ ถลาง. (2557). ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต านาน-นิทานพื้นบ้าน.  ก รุ ง เท พ ฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

บุคลานุกรม 
พันเอกชาตรี วงภูธร. (2559, 22 ธันวาคม). หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ ค่ายเสนาณรงค์. ศูนย์การเรียนรู้                  
 ค่ายเสนาณรงค์. 
พระมหาจรูญ ขันติพโล. (2559, 20 ธันวาคม). เจ้าอาวาสส านักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ . ส านักสงฆ์                  
 สัจธรรมบ้านในไร่. 
พระอาจารย์ ภั ต ร  อ ริ โย . (2560, 24 มก ราคม ). เจ้ าอ าวาส วั ดน าท วี . วั ดน าท วี  อ า เภ อน าท วี                       
 จังหวัดสงขลา. 
ร้ อ ย ต รี เก รี ย งศั ก ดิ์  ค ง เต็ ม  (2560, 1 มี น าค ม ). พ ร าห ม ณ์ ผู้ ท า พิ ธี บ ว งส รว ง เจ้ า พ่ อ ค อห งส์ .                 
 หมู่บ้านวิรากร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 
สุรเชษฐ์ โพธิ์ อิน. (2559 , 15 พฤศจิกายน). พลทหารผู้ เฝ้าศาลเจ้าพ่อคอหงส์หน้าค่ายเสนาณรงค์ .                      
 ค่ายเสนาณรงค ์
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การศึกษาค่านิยมในละครโทรทัศน์เร่ืองบ้านนี้มีรัก 

1. ธัญญารัตน์ สุขมี  สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. ประภัสสร ศรีไสย  สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ปัทมาภรณ์ ชมคุณ สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. เปมิกา สงนุ้ย สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาค่านิยมในละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏใน
ละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรัก โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ศึกษาผ่านละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2559 จ านวนทั้งสิ้น 219 ตอน โดยใช้ทฤษฏีสัญวิทยาและแนวคิดค่านิยมเป็นแนวทางในงานวิจัย 
จากนั้นจัดประมวลผลข้อมูลและน าเสนอด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่าละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักน าเสนอค่านิยมผ่านบทละครที่สะท้อนสังคมหรือ
สะท้อนเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ มีจ านวนทั้งสิ้น 490 แห่ง ค่านิยมที่พบมากท่ีสุดคือ ค่านิยมเกี่ยวกับอุปนิสัย
ของมนุษย์ พบ 216 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.08 รองลงมาคือ ค่านิยมอันเกิดจากศาสนาและความเชื่อ พบ 65 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.26 ค่านิยมบริโภคนิยม พบ 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.42 ค่านิยมด้านความรัก พบ 
46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.38 ค่านิยมด้านวัฒนธรรมและประเพณี พบ 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.97 ค่านิยม
เรื่องเพศ พบ 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.53 ค่านิยมการรับวัฒนธรรมตะวันตก พบ 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
3.46 ค่านิยมเรื่องความกตัญญูกตเวทีพบ 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.83 และค่านิยมด้านการศึกษา พบ 5 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 1.02 โดยค่านิยมเหล่านี้ได้ถ่ายทอดผ่านทางการสนทนาและพฤติกรรมของตัวละคร 

 
ค าส าคัญ: คา่นิยม ละครโทรทัศน์ บ้านนี้มีรัก 
 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นยุคโลกาภิวัตน์ซึ่ง

เรียกได้ว่าเป็นโลกไร้พรมแดน มีการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผนวกกับความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ท าให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้
คนไทยในปัจจุบันเห็นคุณค่าทางวัตถุ รับค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นจนหลงลืมค่านิยมของไทยใน
อดีต จึงน ามาสู่ปัญหาในการใช้ชีวิตของคนในสังคม ดังที่ ทรงภพ ขุนมธุรส (2556: 1) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาของ
สังคมไทยที่เกิดขึ้นนั้น อาจกล่าวได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นผลมาจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว  
ซึ่งนับเป็นสถาบันแรกของมนุษย์ในการปลูกฝังความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และปลูกฝังจิตส านึกให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว  
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ปัจจุบันนี้สื่อมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมค่านิยมเป็นอย่างมาก เราจะเห็นค่านิยมของคนในสังคมจากสื่อ
ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และละครโทรทัศน์ ซึ่งผู้วิจัยตระหนักในความส าคัญของละครโทรทัศน์ที่ให้ความ
เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด แต่ยังคงท าหน้าที่ถ่ายทอดความคิด ค่านิยม ทัศนคติต่างๆ แก่ผู้ชมผ่าน
เนื้อหาของละครโทรทัศน์ และยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพแทนของค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมโดยผ่านท่าทางและ
บทสนทนาของตัวละคร 

ละครโทรทัศน์ที่น าเสนอค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมีหลากหลายเรื่อง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าละคร
โทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักนั้นได้น าเสนอค่านิยมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันได้เด่นชัด อีกทั้งละครเรื่อง
บ้านนี้มีรักยังน าเสนอความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบสามี-ภรรยา พ่ี-น้อง แม่-ลูก เป็นละครโทรทัศน์แบบตลก
สถานการณ์ที่น าเสนอในรูปแบบตลกแต่แฝงไปด้วยค าสอนและการปลูกฝังค่านิยม ซึ่งสอดแทรกในบทละคร 
ในแต่ละตอน โดยตัวละครในเรื่องถูกสร้างให้มีบุคลิกและบทบาทที่แตกต่างกันออกไปเป็นภาพแทนที่แสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรัก เพ่ือวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในละครโทรทัศน์
เรื่องนี ้เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตครอบครัวอย่างราบรื่น 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรัก 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงค่านิยมที่มีอยู่ในสังคมไทยผ่านทางบทโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรัก 

2. ท าให้ทราบถึงวิธีการในการถ่ายทอดค่านิยมท่ีปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรัก 
3. ท าให้เข้าใจถึงสภาพสังคมไทยจากละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรัก 
4. ท าให้ได้รับข้อคิดส าหรับการอยู่ร่วมกันในครอบครัว 

วิธีวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษาหาค่านิยมที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่อง บ้านนี้มีรัก 
โดยมีพ้ืนที่ในการวิจัยคือศึกษาจากเทปละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักระหว่างปีพ.ศ. 2555 -2559 จ านวน
ทั้งหมด 219 ตอน โดยใช้ทฤษฏีสัญวิทยาและแนวคิดค่านิยมเป็นแนวทางในงานวิจัยจากนั้นจัดประมวลผล
ข้อมูลและรายงานผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการวิจัย 
 ละครโทรทัศน์เป็นสื่อหนึ่งที่มีความส าคัญในการปลูกฝังค่านิยมไทยให้เยาวชนได้รับรู้และสืบทอด
ค่านิยมท่ีดีต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น ละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักแฝงไปด้วยค่านิยมและค าสอนที่สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้ผู้ชมได้น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาค่านิยมท่ีปรากฏในละคร
โทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักผ่านบทบาทตัวละคร ละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักปรากฏค่านิยมดังนี้ 
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1. ค่านิยมอันเกิดจากอุปนิสัยของมนุษย์ 

           ตัวอย่างเรื่องการเห็นแก่ประโยช์นส่วนตน 

ลิงก ์ : พ่ีสกลอยากเป็นพนักงานดีเด่นจนต้องใส่ร้ายคนอ่ืนเลยหรอครับสกลโดนคาดค้ัน   
จนต้องยอมรับว่าเป็นคนใส่ร้ายลูกโป่ง 

ตุ้ย   : นี่สกล แกอยากเป็นพนักงานดีเด่นก็ไม่ใช่จะท าให้ลูกค้ารังเกียจพนักงาน                       
คนอ่ืนนะ แกต้องท าให้ลูกค้าประทับใจในตัวแก ไม่ใช่เล่นสกปรกแบบนี้ 

      (บ้านนี้มีรัก, 13 มกราคม 2560 :วันเกิด) 

จากบทสนทนาข้างต้นเกิดความวุ่นวายในร้านขอบคุณคัพขึ้น เมื่อสกลกับลูกโป่งพากันแย่งบริการ
ลูกค้า เพราะอยากได้ต าแหน่ง ลูกค้าหนีลูกโป่งไม่อยากเข้าใกล้เพราะสกลใส่ร้าย จึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ลูกโป่ง 
สกลโดนคาดค้ันจนต้องยอมรับว่าเป็นคนใส่ร้ายลูกโป่ง แสดงถึงการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพ่ือประจบประแจง
เจ้านายและอยากเป็นที่ยอมรับในสายตาคนอ่ืน จนลืมนึกถึงความถูกผิดที่เกิดขึ้น ยอมท าทุกอย่างเพ่ือได้ในสิ่ง
ที่ตนต้องการโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อน 

2. ค่านิยมเรื่องเพศ 

ตัวอย่างค่านิยมผู้หญิงเป็นใหญ่ 

แฮงค์     : เมียจ๋า ผัวขอโทษนะ คือว่า ผมเมาไปนิดนึงนะ เมื่อคืนท่านประทานบังคับ
ผมให้กินเหล้าแข่งกับลูกค้าขัดไม่ได้ด้วยคุณ 

ริน   : เจ้านายสั่งให้แกไปตายแกจะตายมั๊ยละห้ะ จะท ารเึปล่า 

แฮงค์     : คุณๆคราวหน้าผมสัญญานะ ว่าคราวหน้าผมจะไม่เมาอย่างนี้อีกแล้วผม   
จะมีสติ 

ริน        : มีสติหรอ ฉันจะไม่เชื่อแกแล้ว คราวที่แล้วแกก็เมาเหมือนหมา แกไปนอน
กับหมาขี้เรื้อน เห็บหมัดกัดแกมา แกจ าได้รึเปล่า แกก็พูดแบบนี้อะ ฉันไม่
เคยเชื่อใจแกแล้ว ต่อจากนี้ฉันขอสั่งห้ามแกเด็ดขาด ห้ามแกกินเหล้าตลอด
ชีวิต ห้ามแกใช้บัตรเครดิต ห้ามแกใช้เงินวันละร้อย ห้ามแกกลับบ้านเกิน
หกโมงเย็น ถ้าแกท าไม่ได้แบบนี้แกตาย 

(บ้านนี้มีรัก, 29 กรกฎาคม 2555: โรคซึมเศร้า) 

จากบทสนทนาข้างต้นเป็นตอนที่แฮงค์เมากลับบ้านมา ท าให้รินโกรธแฮงค์อย่างมากจนสั่งห้ามแฮงค์
กินเหล้าและยังจะตัดเงินเดือนของแฮงค์ เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แฮงค์ก็ยอมรินเสมอเพราะแฮงค์อยู่ภายใต้
บังคับบัญชาของภรรยาตลอด แสดงให้เห็นว่า ภาพความเป็นชายในเรื่องนี้ คือตัวแฮงค์มีอ านาจน้อยกว่า            
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ส่วนริน คือ ภาพแทนความเป็นผู้หญิงที่มีอ านาจมากกว่าความเป็นชาย สะท้อนให้เห็นว่าค่านิยมผู้หญิงเป็น
ใหญ่ยังมีอยู่ในสังคมที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 

3. ค่านิยมที่มีต่อความเชื่อและศาสนา 

ตัวอย่างค่านิยมความเชื่อเรื่องวิญญาณ 

แมว  : พ่ีเป๋ พ่ีเป๋ แมวไม่อยากมาที่นี้ แมวกลัว 

เป๋      : ไม่ได้นะน้องแมว เค้ามาทวงหินขนาดนี้ เราต้องมาขอขมาเขาสิ พ่ีเองก็กลัว
เหมือนกัน ไอ้ด าน้องแมวบอกว่าเจอผีในร้านหลอกอะ 

สกล    : ห้ะ ! จริงหรอมีผีหลอกหรอ ท าไมหน้ากลัวอย่างนี้ เนี่ ย มีผีด้วยหรอ                       
ผีอะไรวะนางแมว 

แมว    :  ก็ผีเจ้าป่าเจ้าเค้า มาทวงหินไง 

สกล    : จะบ้าแล้ว ท าไมน่ากลัวแบบนี้ ท าไมอะ กูเตือนแล้วว่าอย่าเอาหินกลับมา 
เจ้าป่าเจ้าเขามาทวงจนได้ รีบไปขอขมาทั้งคู่เลย ไปด้วยกันมาไม่ใช่ เหรอ 
ระวังเจ้าป่าเจ้าเขาจับหักคอตาย 

(บ้านนี้มีรัก, 29 พฤษภาคม 2559: เร็วทะลุนรก) 

ซึ่งจากบทสนทนาแมวยังมีความเชื่อว่าวิญญาณผีมีอยู่จริ ง เมื่อสกลมาแกล้งให้แมวกลัวท าให้แมว
จินตนาการไปว่า หินมีวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่จริง จึงเอาธูปเทียนมาขอขมาเพ่ือไม่ให้เจ้าป่าเจ้าเขามาเอาชีวิต
ของตนไปแสดงให้เห็นว่าแมวมีความเชื่อในเรื่องผีและเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นพื้นฐานเดิม 

4. ค่านิยมด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

ตัวอย่างค่านิยมการสืบสานประเพณีไทย 

แฮงค ์   : เมียจ๋า ปีนี้คุณจะไม่ไปลอยกระทงกับผมจริงๆเหรอเนี่ย 

ริน   : ฉันไปไม่ได้ ปีนี้ฉันสั่งกระทงมาขายและต้องช่วยพี่เป๋ดูแลงานประกวดดนตรี 

แฮงค ์   : โอ้โหคุณ ปีนึงมันจะมีครั้งเดียวนะ คุณไปเที่ยวกับผมเถอะนะ 

ริน   : ฉันไปกับคุณมีแต่เสียเงิน ฉนัขายกระทงได้เงินตั้งหลายพัน 

แฮงค ์   : เชอะ! 

(บ้านนี้มีรัก,2 พฤศจิกายน 2557:วงขอบคุณคัพแบนด์) 
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           ซึ่งบทสนทนานี้เป็นบทสนทนาของรินกับแฮงค์ โดยที่แฮงค์เข้ามารบเร้ารินให้ไปเลยก็กระทงด้วยกัน 
แต่รินบอกว่าไม่ไปเพราะตนต้องช่วยงานพ่ีเป๋และต้องการน ากระทงไปขาย ท าให้แฮงค์มีท่าทีไม่พอใจ จากบท
สนทนาจะเห็นได้ว่าคนไทยยังคงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ ยังคงสืบ
ทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งยังมีการจัดงานลอยกระทงเผื่อขอขมาพระแม่คงคาเป็นประจ าทุกปี 

5. ค่านิยมการรับวัฒนธรรมตะวันตก 

ตัวอย่างการรับวัฒนธรรมตะวันตก 

รินขี่หลังแฮงก์เพ่ือฝึกซ้อมในวันวาเลนไทน์ที่ก าลังจะมาถึง 

แอล : ท าอะไรกันหรอคะพ่ีริน 

ริน      : ก็วันวาเลนไทน์พ่ีเป๋จัดแข่งขันอุ้มคู่รักมาราธอนกัน คนชนะได้ตั้งหมื่นนึง    
พ่ีกับแฮงก์เลยฝึกกันไว้ก่อนวันแข่งจริง 

มิคก าลังหาของขวัญให้แฟน 

มิค      : น้ารักครับ มิคคิดออกละว่าจะให้ของขวัญอะไรกับน้องหวาหวา มิคจะร้อง
เพลงให้น้องหวาหวาครับ 

รัก : มิคจะร้องเพลงอะไรครับ 

รักแนะน าเพลงให้มิค คือเพลง คิดถึงนะ แต่มิคร้องเพลงเพ้ียนมากจนรักเสนอตัวจะร้องเพลง
ให้แล้วให้มิคเล่นกีต้าร์ 

(บ้านนี้มีรัก, 10 กุมภาพันธ์ 2556:  อุ้มรัก) 

 จากบทสนทนาข้างต้น ทุกคนให้ความส าคัญกับวันวาเลนไทน์ แสดงให้เห็นว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี เป็นวันแห่งความรัก วันที่ทุกคนจะมอบความรักให้กันและกันเป็นพิเศษ สังคมไทยได้รับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ท าให้คนให้ความส าคัญกับวันนี้เป็นพิเศษ วันที่ทุกคนจะท าหรือหาของขวัญให้กับ
คนที่ตนเองรัก หรือแอบชอบ  

6. ค่านิยมด้านความรัก 

ตัวอย่างความรักระหว่างชายหญิง 

รัก         : ปีนึงแล้วนะครับที่เรา 2 คนแต่งงานกัน รักขอบคุณนะครับน้ าหวานที่ให้
โอกาสรักได้เข้ามาอยู่ในชีวิตน้ าหวาน น้ าหวานเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิต        
ของรัก ให้ชีวิตของรักมีความหมายมากยิ่งขึ้น น้ าหวานท าให้ชีวิตของรักมี
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ความสุข มีสีสัน แม้ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปี รักจะรักน้ าหวานไม่มีวัน
เปลี่ยน 

น้ าวาน    : ขอบคุณมากนะคะรัก ขอบคุณที่ท าให้น้ าหวานเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของรัก 
ขอบคุณรักที่คอยอยู่เคียงข้างน้ าหวานมาตลอด น้ าหวานจะไม่มีวันลืมว่า
น้ าหวานรักรักมากแค่ไหน 

รัก   :  รักก็จะไม่มีวันลืมว่ารักรักน้ าหวานมากแค่ไหน 

(บ้านนี้มีรัก, 25 ตุลาคม 2558: เก็บมันเอาไว้) 

ซึ่งจากบทสนทนานี้น้ าหวานได้ป่วยเป็นโรคหัวใจและคงอยู่ได้ไม่นาน รักจึงจัดงานครบรอบแต่งงาน
และทั้ง 2 ก็พูดความในใจที่มีต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความรักของหนุ่มสาวที่ตกลงเป็นคู่ชีวิตกันฝ่าฟันอุปสรรค
ต่างๆรวมทุกข์ร่วมสุขกัน นั้นคือความรักที่แท้จริง เหมือนที่รักและน้ าหวานเป็นรักแท้ของกันและกัน เมื่อ
น้ าหวานตายจากไป รักก็ยังรักษาสัญญาอยู่ เขาไม่มีรักใหม่อีกและยังคงรักน้ าหวานตลอดไป 

7. ค่านิยมต่อความกตัญญูกตเวท ี

ตัวอย่างความกตัญญูกตเวที 

ต้อม     : พ่อครับ แม่ศรีไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับ 

พ่อแช่ม     : ไม่อยู่ได้ยังไง ก็เค้าอะเป็นคนสั่งให้ฉันมาซื้อแกงเขียวหวานจากแม่น้อยเอง 

ต้อม     : พ่อ แม่ตายไป 3 ปีแล้วนะ 

พ่อแช่ม     : เห้ย นี่แกเป็นใคร ท าไมมาแช่งเมียฉันแบบนี้เมียฉันยังไม่ตายอาทิตย์หน้า
ฉันจะพาเมียฉันไปพัทยาไปฉลองวันครบรอบแต่งงานกัน 

ต้อม        : จะให้ผมต้องพูดอีกก่ีครั้ง แม่ตายแล้ว แม่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วคนที่ต้องอยู่กับ
พ่ออะคือผม ผมต้อมลูกพ่อไงพ่อจ าให้ได้สิ 

(บ้านนี้มีรัก,23 พฤศจิกายน 2557:ความทรงจ าที่หายไป) 

               ซึ่งจากบทสนทนานี้เป็นบทสนทนาของต้อมกับพ่อซึ่งเป็นโรคความจ าเสื่อม เป็นโรคนี้ตั้งแต่แม่เสีย
ซึ่งต้อมต้องคอยบอกพ่อทุกวันว่าแม่เสียแล้ว ต้อมต้องคอยออกมาตามหาพ่อเวลาที่พ่อหายออกมาข้างนอกท า
ให้มีปัญหาในการท างาน ต้อมเป็นลูกกตัญญูที่เคยดูแลแม้ว่าปอความจ าเสื่อมจ าเค้าไม่ได้ด้วยซ้ า  ความกตัญญู
ต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณถูกปลกฝังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เราต้องทดแทนบุญคุณของพ่อแม่หรือบุคคลที่มี
พระคุณต่อเรา อีกท้ังยังมีความเชื่อที่ปลูกฝังมาว่าการกตัญญูจะท าให้ชีวิตมีความสุขเจริญรุ่งเรือง คนไทยจึงให้
ความส าคัญกับความกตัญญูซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในสังคมไทย 
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8. ค่านิยมด้านการศึกษา 

ตัวอย่างการศึกษาสถาบันที่มีชื่อเสียง 

ลิงก์       : แฟนจ๋าลูกจะเข้าโรงเรียนแค่นี้ มันต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ                     
ลิงก์ว่ามันเกินไปหน่อยนะ 

แอล       : ไม่เกินไปหรอกลิ้ง คิดสะว่าท าเพ่ือน้องวันนะ 

รัก         : แอลแต่พ่ีว่าตอนนี้น้องวันก็ขวบเดียวเองนะ ยังพอมีเวลานะ                                       
แอลไม่ลองดูโรงเรียนอ่ืนเผื่อไว้เหรอ 

แอล       : แอลดูมาหมดแล้วค่ะป๊ะป๋า ที่นี้อะโอเคที่สุดค่ะ 

(บ้านนี้มีรัก, 24 มกราคม 2559: โรงเรียนหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคน) 

 ซึ่งจากบทสนทนาลิงก์ได้โมโหแอลที่บังคับตนให้ไปช่วยกิจกรรมที่โรงเรียนจนตนไม่ได้ท างานที่บริษัท 
เพียงเพราะแอลแค่ต้องการโควตาให้น้องวัน ทั้งๆที่น้องวันอายุแค่ 1 ขวบเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับโรงเรียนของลูกหลานตนเอง อยากให้ลูกหลานได้เรียนโรงเรียนที่ดีที่สุด เพราะลูกหลานจะได้
เป็นเด็กที่เก่ง เหมือนที่แอลพยายามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนที่ดีที่สุด 

9. บริโภคนิยม 

ตัวอย่างค่านิยมบริโภคนิยม 
ลิงก ์    : พ่ีแฮงค์โทรศัพท์ที่ฝากลิ้งซื้อให้อ๊อตโต้อะได้แล้วนะ 
แฮงค์    : เออ 
ลิงก ์    : แหม เห่อลูกเหมือนกันนะ ซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดให้เลย 

(บ้านนี้มีรัก, 22 พฤษจิกายน 2558: ศึกสายเลือด) 

 ซึ่งบทสนทนานี้ แฮงค์ฝากลิ้งซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดให้อ๊อตโต้ แสดงให้เห็นถึง แฮงค์ต้องการเอา
ใจอ๊อตโต้โดยซื้อโทรศัพท์ที่ใหม่ล่าสุดให้ เพราะวัยรุ่นในปัจจุบันใช้โทรศัพท์กันทุกคนหากยิ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็
จะยิ่งดีใจและมีความสุข 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุป 
จากการวิเคราะห์ค่านิยมในละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักในการถ่ายทอดค่านิยมในสังคมไทย พบว่า

ละครโทรทัศน์ชุดนี้ได้เสนอค่านิยมที่สะท้อนสังคมในปัจจุบันปรากฏเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 
1. ค่านิยมอันเกิดจากอุปนิสัยของมนุษย์ พบ 216 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.08 พบว่าเป็นค่านิยมที่เกิด

จากอุปนิสัยของมนุษย์ที่คนในสังคมประพฤติปฏิบัติจนเคยชินจึงท าให้เกิดเป็นค่านิยมในสังคม จากการศึกษา
ค่านิยมอันเกิดจากอุปนิสัยของมนุษย์มีทั้งสิ้น 11 ประการ พบ ค่านิยมการตระหนี่ ค่านิยมการรักสนุก ค่านิยม
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การเห็นแก่ตัว ค่านิยมการมองคนที่รูปลักษณ์ภายนอก ค่านิยมการมีจิตส านึก ค่านิยมสอดรู้สอดเห็น ค่านิยม
ช่วยเหลือผู้อ่ืน ค่านิยมการดูถูกตนเองและผู้อ่ืน ค่านิยมแสวงหาคู่ครอง ค่านิยมการขาดระเบียบวินัย และ
ค่านิยมการพูดเกินจริง ค่านิยมอันเกิดจากอุปนิสัยของมนุษย์มีทั้งค่านิยมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ  ดังนั้น
สถาบันครอบครัวจึงมีความส าคัญในการอบรมสั่งสอนค่านิยมที่ดี ให้แก่สมาชิกในครอบครัว 

 2. ค่านิยมอันเกิดจากศาสนา และความเชื่อ พบ 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.26  แบ่งออกเป็น 
ค่านิยมเกี่ยวกับความเชื่อ และค่านิยมเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งพบว่าค่านิยมเก่ียวกับความเชื่อประกอบไปด้วยความ
เชื่อเรื่องวิญญาณ  ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเรื่องการเสี่ยงโชค ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และความ
เชื่อเรื่องฤกษ์ยาม ค่านิยมเกี่ยวกับศาสนา พบว่า มีค่านิยมชอบท าบุญ การประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อ
ในศาสนา จากในละคร เห็นได้ว่าค่านิยมอันเกิดจากความเชื่อและศาสนา อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จนอาจ
กล่าวได้ว่าศาสนาและความเชื่อเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ โดยที่ความเชื่อนั้นคนไทยถูกปลูกฝังจากบรรพบุรุษให้เชื่อ
เรื่องธรรมชาติ จนบางครั้งเกิดเป็นความงมงาย ความหวาดกลัวต่อธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ 

3. ค่านิยมบริโภคนิยม พบ 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.42 ซึ่งพบว่าปัจจุบันสังคมไทยตกอยู่ในกระแส
บริโภคนิยมและวัดคุณค่าของคนจากวัตถุ ท าให้มีการแข่งขันกันทางวัตถุมีการใช้สินค้าแบรนด์เนม ของใช้ราคา
แพง เป็นเครื่องวัดฐานะวัดความดีงาม ความน่าเคารพนับถือและเป็นที่สรรเสริญของคนในสังคม เห็นได้ว่า
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณค่าของคนขึ้นอยู่กับเงินทองและวัตถุ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรแก้ไขเพราะทุกวันนี้คนใน
สังคมตา่งยึดติดกับค่านิยมทางวัตถุจนมีการแข่งขันกันมากและก่อให้เกิดผลเสียตามมา 

4. ค่านิยมด้านความรัก พบ 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.38 พบค่านิยมที่ว่าเกี่ยวกับความรัก มี 3 
ประเภท คือ ความรักระหว่างครอบครัว ความรักระหว่างหนุ่มสาว และความรักระหว่างพวกพ้อง จากการ
วิเคราะห์ค่านิยมที่เกี่ยวกับความรักทั้ง 3 ด้าน เห็นได้ชัดว่าเป็นความรักที่น าเสนอค่านิยมในเรื่องความรักใน
ด้านที่ดีในสังคมไทย มีความเสียสละระหว่างกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

5. ค่านิยมด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย พบ 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.97 แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ ค่านิยมในการสืบสานประเพณีไทย ค่านิยมการเชื่อฟังผู้อาวุโส และค่านิยมการไม่ปฏิบัติตาม
ขนบประเพณีไทย ค่านิยมการสืบสานประเพณีไทย มี 2 ประเภท คือ ค่านิยมการเคารพผู้อาวุโสผ่านประเพณี
สงกรานต์และการขอขมาเพ่ือระลึกคุณของพระแม่คงคาที่ผ่านประเพณีลอยกระทง โดยในละครโทรทัศน์เรื่อง
บ้านนี้มีรักแสดงถึงค่านิยมการสืบสานประเพณีไทย ซึ่งเป็นเรื่องทีดีที่คนในสังคมได้สืบสานประเพณีไทยและ
ค่านิยมการเชื่อฟังผู้อาวุโสเป็นการถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมของไทยมาตั้งแต่อดีตให้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า
ปฏิบัติตนและเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า 

ค่านิยมการไม่ปฏิบัติตามขนบประเพณีไทย มี 2 ประเภท คือ ไม่รักนวลสงวนตัวและการท้องก่อนแต่ง 
ส่วนการกระท าที่ผิดขนบประเพณี ไทยเรื่องบ้านนี้มีรักได้สะท้อนภาพแทนของตัวละครที่กระท าผิด
ขนบประเพณีไทยมีการท้องก่อนแต่งและการไม่รักนวลสงวนตัวควรปรับปรุง โดยการให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัว
และประพฤติปฏิบัติตามขนบประเพณีไทย 
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6. ค่านิยมเรื่องเพศ พบ 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.53 พบค่านิยมที่เกี่ยวเรื่องเพศ 3 ประเภท คือ 
ค่านิยมผู้หญิงเป็นใหญ่ นอกจากนี้ยังปรากฏค่านิยมรักร่วมเพศและค่านิยมไม่รับเพศที่สาม ละครโทรทัศน์เรื่อง
บ้านนี้มีรักได้น าเสนอภาพแทนค่านิยมเรื่องเพศที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะในอดีตจะเห็นได้ว่าผู้ชายจะมีอ านาจ
มากกว่าผู้หญิง แต่ในละครเรื่องนี้ตัวละครผู้หญิงจะมีอ านาจเหนือกว่าผู้ชายโดยสามารถมีอ านาจตัดสินใจและ
ดูแลเรื่องต่างๆมากกว่าผู้ชายซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้น าหรือหัวหน้าครอบครัว ส าหรับเรื่องค่านิยมทางเพศนี้ปรากฏ
ค่านิยมรักร่วมเพศ คือ พฤติกรรมทางเพศหรือความสนใจของคนในเพศเดียวกันหรือรสนิยมทางเพศและพบ
ค่านิยมไม่รับเพศท่ีสามซึ่งยังมองว่าเพศท่ีสามเป็นความผิดปกติ  

7. ค่านิยมการรับวัฒนธรรมตะวันตก พบ 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.46 พบ 4 ประเภท คือ การใช้
ภาษาต่างประเทศ ค่านิยมการท าให้ประหลาดใจในการขอแต่งงาน ค่านิยมการให้ความส าคัญในการแสดงออก
ความรักในวันแห่งความรักและค่านิยมการจัดงานวันเฉลิมฉลองคริสต์มาส เห็นได้ว่าค่านิยมการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกของคนไทย ส่วนหนึ่งมาจากการติดต่อของคนไทยกับชาวต่างชาติ วัฒนธรรมตะวันตกจึงกลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย  

8. ค่านิยมที่เกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที พบ 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.83 พบว่าค่านิยมกตัญญูกตเวที
เป็นค่านิยมที่ต้องปลูกฝังแก่เยาวชนในสังคม เพ่ือมุ่งรักษาค่านิยมที่ดีที่ควรน ามาปฏิบัติ 

9. ค่านิยมด้านการศึกษา พบ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.02 พบว่ามีทั้งหมด 2 ประเภท คือ การศึกษา
ต่อต่างประเทศและการศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันคนไทยให้ความส าคัญกับการศึกษามากข้ึนโดยการ
ส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศและการเลือกสถาบันการศึกษาที่ดีมีชื่อเสียงเพราะเป็นรากฐานของชีวิตที่จะ
น าไปสู่การประกอบอาชีพ 

จากการวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักซึ่งพบค่านิยม 9 ประเภทข้างต้น 
ค่านิยมในละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักที่พบมากที่สุดคือ ค่านิยมอันเกิดจากอุปนิสัยของมนุษย์ รองลงมาคือ 
ค่านิยมอันเกิดจากศาสนาและความเชื่อ บริโภคนิยม ค่านิยมด้านความรัก ค่านิยมด้านวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย ค่านิยมเรื่องเพศ ค่านิยมการรับวัฒนธรรมตะวันตก ค่านิยมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีและค่านิยมด้าน
การศึกษา พบว่าค่านิยมทั้ง 9 ประเภทที่ปรากฏในละครเรื่องบ้านนี้มีรักนั้นถูกสื่อสารผ่านบทสนทนาของตัว
ละครและยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในสังคมที่ดีที่ควรน ามาเป็นแบบอย่างและค่านิยมไม่ดีที่ไม่ควรน ามา
ปฏิบัติตาม 

อภิปรายผล 
 ค่านิยมทั้ง 9 ประเภทที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักซึ่งนับเป็นข้อมูลคติชนใน

ปั จจุบั น  พบว่าสะท้ อนภาพวิถี ชี วิต  ค่ านิ ยม สภาพความเป็ นอยู่ ของคนในสั งคมสอดคล้องกับ                  
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2545, น. 382-383) กล่าวถึงการจ าแนกข้อมูลคติชน เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน เพลงพื้นบ้าน
หรือกวีนิพนธ์พ้ืนบ้าน ภาษิตค าพังเพย ปริศนาค าทาย ล้วนท าหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยมสภาพ
ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคม  

ค่านิยมในละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรัก จะถูกสื่อสารผ่านทางตัวละครและบทสนทนา ซึ่งพบค่านิยม
ต่อศาสนาและความเชื่อ ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับความเชื่อในศาสนา เช่น การท าบุญ การประกอบพิธีกรรมตาม
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ความเชื่อ ส่วนค่านิยมเกี่ยวกับความเชื่อ เช่น ความเชื่อเรื่องวิญญาณที่เชื่อว่าวิญญาณของคนที่ตายใต้ต้นกล้วย
วิญญาณจะกลับมาสิงอยู่ในต้นกล้วยต้นนั้น ท าให้ผู้คนเกิดความกลัวจึงได้น าผ้าสามสีมาผูกที่ต้นกล้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับของอภิญญา ศรีรัตนสมบุญ (2534, น. 118-119) ที่พบค่านิยมต่อศาสนาและความเชื่อของคนใน
สังคมที่ยังยึดมั่นในศาสนา เช่น การท าบุญ ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังที่อังศุมา
ลิน   มีความเชื่อว่าหิ่งห้อย คือวิญญาณของชายคนหนึ่งที่จุดโคมเพ่ือตามหาภรรยาที่จมน้ าตาย โดยหิ่งห้อย
มักจะบินวนเวียนอยู่แถวต้นล าพูเพราะชื่อของล าพูเหมือนกับชื่อภรรยาของเขา จึงอาจกล่าวได้ว่ าค่านิยมใน
ศาสนาและความเชื่อเป็นค่านิยมท่ีไม่ว่ายุคสมัยใดก็จะยังคงปฏิบัติสืบไป 

อนึ่งละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักปรากฏค่านิยมผู้หญิงเป็นใหญ่ มีอ านาจในการตัดสินใจและมี
บทบาททางเพศเท่าเทียมผู้ชาย ซึ่งแตกต่างจากอภิญญา ศรีรัตนสมบุญ (2534, น. 53-56) ที่พบว่าผู้ชายมี
อ านาจและบทบาทมากกว่าผู้หญิงโดยผู้ชายท าหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีบทบาทตัดสินใจภายในครอบครัว 
จึงเห็นได้ว่าปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีหลายเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้สถานภาพทางเพศ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาและวิเคราะห์ค่านิยมในละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรัก พบว่าในละครโทรทัศน์หรือสื่อ

โทรทัศน์ยังมีประเด็นที่ควรศึกษา ดังนี้ 
1. ศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมและโลกทัศน์ในละครเรื่องอ่ืนๆหรือจากรายการโทรทัศน์ประเภทอ่ืนๆ 
2. น าไปเป็นแนวทางประกอบการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

บรรณานุกรม 
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โลกทัศน์เพลงบอก : กรณีศึกษา ต าบลพะวง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

1. นางสาว คณิศร เตื้องวิวัฒน์   สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. นางสาว เบญจรัตน์ รัตนากาญจน์ สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. นางสาว รังษิมา พัฒนราช สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์   คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. นาย สุทธินันท์  วุ่นซิ้ ว  สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์   คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. ดร.กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์  
ภาควิชาสารัตถศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ 1) โลกทัศน์ที่ปรากฏใน เพลงบอก ต าบลพะวง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2) โวหารที่ปรากฏใน เพลงบอก ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา เป็นงานวิจัยเอกสารจากตัวบทจ านวน 23 บท น าข้อมูลทั้งหมดมารวบรวม วิเคราะห์
เรียบเรียงและน าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า โลกทัศน์ เพลงบอกกรณีศึกษา ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา      
จังหวัดสงขลา สะท้อนโลกทัศน์ 3 ด้าน คือ1)โลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ เช่น สถาบันครอบครัว 
พบว่าชาวพะวงส านึกพระคุณบิดามารดา บุตรต้องกตัญญูต่อบิดามารดา สถาบันพระมหากษัตริย์ 
พบว่า ชาวพะวงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะพระองค์ทรงงานหนักเพ่ือให้ประชาชน       
อยู่ดีมีสุข  2) โลกทัศน์ที่ มนุษย์มีต่อธรรมชาติพบว่าชาวพะวงด ารงชี พด้วยการท าประมง                         
ตามลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและมีการแปรรูปผลผลิตจากน้ าตาลโตนด 3) โลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อ      
สิ่งเหนือธรรมชาติพบว่า ชาวพะวงนับถือหลวงปู่ทวด พระครูภัทรธรรมรัตน์(พ่อท่านพลัด ภทฺธิโย) 
อดีตเจ้าวาสวัดโคกสูง และมีความเชื่อเกี่ยวกับครูหนังตะลุง 

ส่วนการใช้โวหาร พบการใช้โวหารในเพลงบอกทั้งหมด 15 โวหาร โดยมีการใช้โวหารอุปมา
มากที่สุดจ านวน5 โวหาร คิดเป็นร้อยละ33.33 รองลงมาเป็นโวหารอุปลักษณ์จ านวน 4 โวหาร     
คิด เป็นร้อยละ26.66 โวหารบุคคลวัตจ านวน 3 โวหาร คิด เป็นร้อยละ 20 โวหารอธิพจน์         
จ านวน 3 โวหาร คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ  

   
ค าส าคัญ : เพลงบอก  โลกทัศน์  จังหวัดสงขลา 
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ความเป็นมาของปัญหา 

เพลงบอก หมายถึง เพลงพ้ืนบ้านของภาคใต้เป็นข้อมูลคติชนประเภทวรรณกรรมมุขปาฐะ   

ที่ มี ก ารสื บทอดปากต่อปากกันมาโดยอาศั ยความจ า  ไม่ มี การบั นทึ ก  การร้องการเล่ น                  

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติวิสัยของคนในสังคมจนเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงในอดีตเพลงบอกใช้บอกเล่าติดต่อ

ข้อมูลข่าวสาร (วัชรี หนูพันธ์ ,2548 ,น.3 )แต่ เมื่อเข้าสู่ยุคศตวรรษที่  21 ซึ่งเป็นยุคที่มีการ

เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุ ก ๆ ด้ าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ                   

ที่สามารถเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน  การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่าง

สะดวก และรวดเร็ว ท าให้โลกเสมือนไร้พรมแดน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมถึงเพลงบอกที่เคยนิยมเล่นกันในแถบจังหวัด นครศรีธรรมราช  

พัทลุ ง  และสงขลา  แต่กลับค่อยๆ เลือนหายไปเนื่ องจากประการแรกสื่ อสารออนไลน์                 

เป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย  มีความรวดเร็วและทันสมัย ท าให้การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องรับข่าวสาร

ผ่านเพลงบอกอีกต่อไป เพราะสามารถรับรู้ได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์     

และโทรทัศน์ผู้คนจึงหันไปหาสิ่งที่สร้างความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และประการที่สองมีคนจ านวน

น้อย  ที่จะทราบว่าจังหวัดสงขลายังคงมีการขับร้องเพลงบอกอยู่ที่ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา       

จังหวัดสงขลา ประการที่สามเพลงบอกไม่ได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่เท่าที่ควร สิ่งเหล่านี้ท าให้

เพลงบอกไม่ได้รับความนิยม ประการสุดท้ายพ่อเพลงและลูกคู่เพลงบอกล้วนสูงวัยมีปัญหา          

ด้านสุขภาพ ท าให้เป็นอุปสรรคในการแสดง   

อนึ่ง การศึกษาโลกทัศน์จะช่วยให้เข้าใจความคิดหรือโลกทัศน์ของคนในสังคมนั้น ๆ        

ด้วยทั้งนี้เพราะโลกทัศน์กับวรรณกรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน จะเห็นได้ว่าหากมีการศึกษาโลก

ทัศน์ที่ปรากฏในเพลงบอก ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นอกจากจะเป็น          

การรวบรวมเพลงบอก แล้วยังเป็นเครื่องมือที่จะท าให้เราเข้าใจว่าชาวพะวงมองโลกรอบตัวเขา

อย่างไร  

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโลกทัศน์และโวหารเพลงบอกต าบลพะวง 

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์เพลงบอก และเพ่ือเป็นการเผยแพร่เพลงบอก          

ทีก่ าลังจะค่อยเลือนหายให้คงอยู่สืบไป  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาโลกทัศน์ปรากฏในเพลงบอก ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

2.เพื่อศึกษาโวหารที่ปรากฏในเพลงบอกต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

วิธีการศึกษา  

1. ศึกษาข้อมูลเอกสารงานและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเพลงบอกและโลกทัศน์            

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพลงบอก 

2.1 สัมภาษณ์พ่อเพลง คือ นายเฉลิม สวัสดิรักษา และลูกคู่ คือ นายนอม มณี    

ชาวต าบลพะวง 

2.2 จดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเพลงบอก 

2.3 เก็บรวบรวมเนื้อเพลงบอกทีช่าวพะวงแต่งข้ึนมาคัดลอกแล้วจัดพิมพ์ 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์  

3.1 จ าแนกบทเพลงบอก เป็น 3 ประเภท คือ บทเพลงที่ปรากฎโลกทัศน์ที่มนุษย์มี

ต่อมนุษย์ บทเพลงที่มีโลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ บทเพลงที่มีโลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อสิ่ง

เหนือธรรมชาติ 

3.2 วิเคราะห์โลกทัศน์ที่พบในบทเพลงบอก โดยวิเคราะห์จากแนวคิดโลกทัศน์ของ 

อมรา พงศาพิชญ์  

3.3 น าเพลงบอกมาจัดประเภทของโลกทัศน์ที่วิเคราะห์ได้ และจัดเรียงหัวข้อใหญ่

ไปหัวข้อย่อยตามประเภทของโลกทัศน์ 

 4.สรุปและอภิปรายผล 

 5.น าเสนอข้อมูล 

ผลการศึกษา  

 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาโลกทัศน์เพลงบอก จังหวัดสงขลา” เพ่ือศึกษาโลกทัศน์ในเพลงบอก 

ปรากฏโลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ โลกทัศน์มนุษย์ต่อธรรมชาติ โลกทัศน์มนุษย์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ  

และเพ่ือศึกษาโวหารที่ปรากฏในเพลงบอก ได้แก่ โวหารอุปมา โวหารอุปลักษณ์ โวหารบุคคลวัต 

โวหารอธิพจน์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1.โลกทัศน์ในเพลงบอก  

1.1 โลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ หมายถึง แนวความคิด ความเชื่อที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ในด้าน

ต่างๆ เช่น ต่อสภาพของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและสังคมที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน    

(วราภรณ์ ตุนา ,2543 ,น.7) 

     1.1.1 โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อสถาบันครอบครัว ชาวพะวงเป็นสังคมที่มีความใกล้ชิดและ

ผูกพันกันภายในครอบครัว สอนให้รู้จักกตัญญูต่อบุพการี ดูแลเอาใจใส่ ไม่ละทิ้งบุพการี ดังบทเพลง”

คติเตือนใจ” ดังตัวอย่าง 

“ เพราะพ่อแม่มีบุญคุณใหญ่หลวง  ไม่ลวงให้เราต้องช้ าจิต 

พ่อแม่ผายผอมยอมอุทิศ    ชีวิตหนึ่งคือตัวเรา 

ท าไมไม่คิดจะตอบแทนท่าน  ให้ท่านอ้างว้างและสุดเหงา 

จัดท าอาหารไว้ให้เรา    แต่เราไม่แลท่านเลย 

ให้ของขวัญพ่อแม่แต่วันนี้    ท าดีต่อท่านที่แกเฒ่า 

ท่านได้ประจักษ์รักของเรา    ท าได้สบายใจ 

เมื่อยามมีกิจช่วยรับใช้   เมื่อยามป่วยไข้ช่วยรักษา 

เมื่อยามถึงคราวดับชีวา    เจ้าปิดตาเวลาตาย” 

1.1.2 โลกทัศน์ต่อการปกครอง ประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ประชาชนคนไทยรวมถึงชาวพะวงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ซึ่งพระมหากษัตริย์ในที่นี้หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

เพราะทรงงานหนักเพ่ือให้ประชาชนคนไทยอยู่ดีมีสุข ดังบทเพลงบอก “วโรกาสวันพ่อแห่งชาติ”ดัง

ตัวอย่าง 

“ชาติไทยของเราได้ก้าวหน้า  ด้วยพระบุญญาบารมี 

สร้างความ เปรมปรีด์ทุกท้องถิ่น   เพราะจอมบดินทร์ไทย 

โครงการในราชด าริ   ทรงตริทรงตรองมองประเทศ 

ทั้งแคว้นแดนเขตชาวสยาม   งดงามและยิ่งใหญ่” 
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อนึ่ง การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งโดยยึดคะแนนเสียงข้างมากเป็นหลัก       

ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีการจัดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพ่ือบริหารและดูแลประชาชน ซึ่ง

นายกเทศมนตรีคนปั จจุบัน  คือ นาย ไพร พัฒ โน   เข้ ามาพัฒ นาเทศบาลนครหาดใหญ่                  

ให้เจริญก้าวหน้า ดังบทเพลงบอก  “เล่าเรื่องเมอืงหาดใหญ่” ดังตัวอย่าง 

“พ่อเมือง หาดใหญ่ ไพรพัฒโน  บ้านเมือง ใหญ่โต เป็นเสาหลัก 

เป็นที่ ประจักษ์ นายกไพร    ยิ่งใหญ่ ในศักดิ์ศร ี

ไพรพัฒโน ได้พัฒนา   สร้างความ ก้าวหน้า ให้ธานี 

มาถึง วันนี้ ได้สืบสาน    งานมรดกไทย” 

               1.1.3 โลกทัศน์ ของมนุษย์ที่ มี ต่ อวิถี ชี วิต  ในบทเพลงบอกได้แสดงให้ เห็ นว่ า            

ชาวพะวงยังยึดมั่นต่อประเพณีอันงาม สตรีที่แต่งงานแล้วว่าจะต้องดูแลบ้าน ท าอาหาร เพ่ือแสดง

ความเป็นแม่ศรีเรือน นอกจากนี้ชาวพะวงยังอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมพ้ืนบ้านไว้ ดังบทเพลงบอก”ฝัน

กลางวัน”ที่กล่าวถึงอาหารพื้นบ้านที่ชาวใต้นิยมกิน เช่น บูดู แป้งแดง ดังตัวอย่าง 

“แกงส้ม ต้ม เนื้อ ยังเหลือหม้าย  แรกวานั่งซดหมดสิ้น 

แกงผัดเผ็ดหมูป่าน่าอิกิน    ถูกลิ้นร้อนเร่าเข้าพริกไทย 

แกงพุงปลาน่าเบื่อเหลือบานเบอะ  เทเถอะน้องค่อยดองใหม ่

นึ่งแป้งแดงสักถ้วยนะหวานใจ   ช่วยขวานหัวไคร้ใส่บูด”ู 

          1.1.4 โลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อคนในสังคม ในบทเพลงบอกได้แสดงให้เห็นถึงการสร้าง

ความสามัคคีในชุมชนเพ่ือให้คนในชุมรักใคร่ปรองดองกัน ดังบทเพลงบอก “สมิหลาเกมส์”            

ดังตัวอย่าง 

  “จัดกีฬาแห่งชาติประกาศก้อง   บอกพ่ีน้องชาวสงขลา 

ร่วมเป็นเจ้าภาพกันสักครา     ในกีฬามหาชน 

แต่ก่อนเรียกว่ากีฬาเขต     จัดหมุนกันไปท้ังประเทศ 

บางกันเป็นเขตไปทั่ว      ไปทุกแห่งหน” 
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 1.1.5 โลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อเศรษฐกิจ ชาวพะวงได้รับผลกระทบจึงท าให้เปลี่ยนจากสังคม

เกษตรกรรมที่มีมาแต่โบราณมาเป็นสังคมระบบทุนนิยม เมือนายทุนน าเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิต 

ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ส่งผลให้เกิดมลพิษทางธรรมชาติ  ดังบทเพลงบอก  “เหลือเพียงต านาน”

ดังตัวอย่าง 

“มาบัดนี้ที่ดินท้องถิ่นทุ่ง    นากุ้งบริษัทจัดขยาย 

ทุ่งนาน่ารักกับปลักควาย     กลับกลายผันไม่มั่นคง 

น้ าหวานตาลโหนดประโยชน์มนุษย์   มันขุดพินาศลงขาดผง 

นายทุนแปรสภาพราบลง     คงไม่คิดชีวิตควาย 

เคยเล็มล่าหญ้าอ่อนลงนอนปลัก   น่ารักธรรมชาติกลับขาดหาย 

กล้วยมีสีสวยเหมือนกล้วยไม้    ห้อยต่ าเกาะล าตาล 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมน้อมน าจิต   คิดถึงสิ่งนั้นเหมือนฝันหวาน 

ของจริงเครื่องจักรมันหักราน    แผ่นการณ์รัฐพัฒนา” 

         1.1.6 โลกทัศน์ที่มีต่อการรับข้อมูลข่าวสาร ชาวพะวงในอดีตใช้การขับร้องเพลงบอก

ในการบอกข่าวสาร ซึ่งในปัจจุบันนี้การขับร้องเพลงบอกลดน้อยลงเนื่องด้วยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า

เข้ามาแทนท่ี ดังบทเพลงบอก “เล่าเรื่องเพลงบอก” ดังตัวอย่าง 

“จะขอบรรเลงเรื่องเพลงบอก   เป็นศิลป์บ้านนอกของปักษ์ใต้ 

สืบสายมาแต่ครั้งโบราณ     หรือว่าในกาลก่อน 

ไม่มีเครื่องมือที่สื่อสาร    การเขียนการอ่านไม่เจริญ 

ต้องใช้คนเดิน ใช้แต่ปาก     เพ่ือนแทนตัวอักษร 

เราจึงมาช่วยกันล าน า    เรียบเรียงถอ้ยค ามาเป็นกลอน 

น าออกสัญจรท่องเที่ยวไป     เป็นที่เข้าใจกัน 

ไม่ว่าข่าวสารเรื่องบ้านเมือง   หรือจะเป็นเรื่องของชาวบ้าน 

น ามาสื่อสารให้ทราบชัด     แล้วแต่จะจัดสรร” 

1.2 โลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ หมายถึง แนวความคิด ความเชื่อที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ 

เช่น มีต่อสิ่ งมีชีวิตอันได้แก่  สัตว์  พืช  ต่อสิ่ งไม่มีชีวิต  อันได้แก่  ภู เขา แม่น้ า ท้องฟ้า อ่ืนๆ                 

(วราภรณ์ ตุนา ,2543 ,น.7)   
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      1.2.1 โลกทัศน์ที่มนุษย์เห็นว่าธรรมชาติเป็นสิ่งงดงามน่าพิศวง  สะท้อนให้เห็นว่า      

ชาวพะวงมองว่าธรรมชาติมีความงดงาม เช่นในเพลงบอกที่ได้กล่าวชมความงดงามของทะเลสาบ

สงขลาตอนกลางคืนว่าสวยเหมือนสวรรค์สร้างขึ้นชม ดังเพลงบอก “ทะเลสาบสงขลา” ดังตัวอย่าง 

“ทะเลตอนกลางคืนฟ้าสร้างสรรค์  เหมือนสวรรค์เนรมิต 

ความงามวิจิตรทะเลสาบ    เป็นภาพที่สดใส 

เกาะนางค า เกาะสีโด่ เกาะห้า  ก่อเกิดมูลค่าน่าสนใจ 

นกแอนอาศัยอยู่มากมราย    รายได้จึงเพ่ิมพูน” 
      1.2.2 โลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อการพ่ึงพาธรรมชาติในการท ามาหากิน ในบทเพลงที่ชาว

พะวงได้แต่งขึ้นได้สะท้อนให้เห็นว่าชาวสงขลาให้ความส าคัญกับทะเลสาบสงขลา เพราะเป็นแหล่งท า

มาหากินและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ดังบทเพลงบอก “ทะเลสาบสงขลา” ดังตัวอย่าง 

“ทะเลสาบวันนี้คือชีวิต  ประสานดวงจิตชาวสงขลา 

อยู่ร่วมกันมาอย่างผูกพัน   ดวงจิตไม่หันเห 

สัตว์น้ าพอเพียงเลี้ยงชีวา  อยู่ร่วมกันมานานกาเล 

อย่าหันอย่าเห มาท าร้าย   ท าให้ทะเลตรม” 

1.3 โลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ หมายถึง แนวความคิด ความเชื่อที่มนุษย์สิ่งเหนือ

ธรรมชาติ  หรือสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลและการพิสูจน์ ที่เป็นการยอมรับกันว่ามีอยู่จริงและผูกผันกับ

จิตใจของมนุษย์ (วราภรณ์ ตุนา ,2543 ,น.7)   

      1.3.1 โลกทัศน์ที่มีต่อความศรัทธาพระพุทธเจ้า สะท้อนให้เห็นว่าชาวพะวงส่วนใหญ่นับ

ถือศาสนาพุทธ จึงสนใจศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของศาสนาพุทธตั้งแต่

ประสูติถึงปรินิพพาน และยังให้ความเคารพ ศรัทธา เชื่อค าสอนของพระพุทธเจ้า และน าเอาค าสอน

ไปปฏิบัติใช้ในการด ารงชีวิต ดังบทเพลงบอก “ตอนประสูติ” ตัวอย่าง 

  “จะขอส่ าทุกยากลอนขึน้มากล่าว  ประวัติเรื่องราวพุทธองค์ 

อภิวาทด้วยบุษบง    ด ารงแห่งศรัทธา 

ศากยวงศ์เมื่อทรงอ านาจ   สืบสันติราชขัตติยา 

สุทโทธนะพระราชา    สิริมายาขวัญสมร” 
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       1.3.2 โลกทัศน์ที่มีต่อพลังอธิษฐานที่อาจเป็นจริงได้ ลักษณะอย่างหนึ่งของคนไทย

รวมทั้งคนสงขลาจะชอบอธิษฐาน ซึ่งเป็นการตั้งจิตปรารถนาเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ถ้าเกิดผลดังค า

อธิษฐาน ก็จะเคารพนับถือบูชาต่อไป ดังบทเพลงบอก “วัดโคกสูง” ตัวอย่าง 

  “สรีระของท่านอยู่ในโลงแก้ว  เราตั้งใจเข้ามาแล้ว 

จะกราบไหว้สรีระของท่าน   ที่ค้างไว้มณฑก 

แล้วเราอธิษฐานกันต่อไป   ไหว้หลวงพ่อสมดังใจนึก 

แม้นเรานึกไหรให้ได้สมมาตร   ได้สมปรารถนา” 

        1.3.3 โลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องไหว้ครูบาอาจารย์ ชาวพะวงเชื่อว่าทุกอย่างมีครู

บาอาจารย์ ก่อนจะท าอะไรจึงต้องท าพิธีไหว้ครูหรือระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนเพ่ือให้งานหรือสิ่งที่เรา

ท าส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรค 

“โวหารท่านดีที่โจษจัน   หลักประกันชั้นครู 

วัดน้ ากระจายทางสายเก่า    เสริมศิลป์บอกเรากล่าวให้รู้ 

สถานที่จัดงานการไหว้ครู   เชิดชูพ่อกั้นวันเสาร์ 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์    ร่วมใจร่วมรักกันไม่เบา” 

2. การใช้โวหารที่ปรากฏในเพลงบอก  

 เพลงบอกจังหวัดสงขลา ปรากฏใช้โวหาร ดังนี้ 

2.1 โวหารที่แสดงภาพพจน์แบบอุปมา พบว่าผู้แต่งนิยมน าธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวและสิ่งที่ได้

พบเห็นอยู่เป็นประจ ามาบอกเล่าและเปรียบเทียบ โดยน าชื่อพืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เครื่องใช้          

มาเปรียบเหมือนกับการกระท าของบุคคล เช่น การเปรียบพ่อแม่เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง  การเปรียบชีวิต

มนุษย์เหมือนเกวียนเก่า   

2.2 โวหารที่แสดงภาพพจน์แบบอุปลักษณ์พบว่าผู้แต่งได้น าธรรมชาติที่อยู่รอบตัวและสิ่งที่

พบเห็นเช่น พืช สัตว์ สิ่งของเครื่องใช้ สถานที่ และการใช้ชีวิตมาเป็นสิ่งเปรียบเทียบ โดยการน า

เรื่องราวมาบอกเล่า สื่อสารให้เห็นภาพพจน์ได้ชัดเจน เช่น เปรียบทะเลสาบสงขลาคือชีวิต  เปรียบใบ

โพธิ์เป็นหลังคาบังแดดบังฝน เป็นต้น 
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2.3 โวหารแบบบุคคลวัต พบว่าผู้แต่งน าเอาธรรมชาติ สัตว์ มาสร้างภาพเพ่ือให้ผู้อ่านมี

ความรู้สึกได้ว่าธรรมชาติและสัตว์เหล่านั้นมีชีวิต มีกิริยาอาการเหมือนกับมนุษย์  เช่น ลมหยอกล้อกับ

ยอดหญ้า ให้ลมมีร่างกายที่แข็งแรงและมีความขยัน เป็นต้น 

2.4 โวหารแบบอธิพจน์เป็นการกล่าวเกินจริง เพ่ือให้ผู้ฟังได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เน้น

อารมณ์ความรู้สึก เช่น จ านวนทรัพย์สมบัติที่มีมากมายจนสูงเทียมฟ้า 

จากการศึ กษ า โลกทั ศน์ ที่ ส ะท้ อนผ่ าน เพลงบอก ของชาวพะวงท า ให้ มองเห็ น                  

ภาพของบุคคล สังคม และแนวคิดของชาวพะวง ว่ามีความผูกพันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว    

ค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากการจัดประเภทของโลกทัศน์ที่ปรากฏโลกทัศน์เรื่องสถาบันครอบครัว 

มากที่สุด รองลงมาเป็นโลกทัศน์เรื่องวิถีชีวิต พบว่าชาวพะวงส่วนใหญ่ยังคงยึดขนบประเพณี        

และใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และโวหารที่ปรากฏในเพลงบอกของชาวพะวงโวหารที่ใช้มากที่สุด คือ 

โวหารอุปมา รองลงมา  คือ โวหารอุปลักษณ์  โวหารบุคคลวัต และโวหารอธิพจน์  ตามล าดับ ซึ่ง

โวหารอุปมาจะน าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเปรียบเทียบเพ่ือสื่อความหมายได้ชัดเจน และท าให้ผู้ ฟัง

จินตนาการภาพได้ง่าย  

อภิปรายผล  

         การศึกษาโลกทัศน์เพลงบอกกรณีศึกษา ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา    

แสดงให้เห็นว่าสังคมของชาวพะวงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันครอบครัวอยู่มากสังเกตได้จาก

การปลูกฝังลูกหลานให้เห็นถึงความส าคัญของครอบครัว   สอนให้รู้จักตอบแทนบุญคุณบุพการี      

ดูแลเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกที่ดีควรกระท า สอดคล้องกับจ าเริญ    แสงดวงแข (2523,น.29)      

ที่กล่าวว่า บุตรที่ดีต้องกระท าการตอบแทนคุณบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่  หากละทิ้งไม่

ดูแลจะถูกต าหนิจากคนในสังคม  หรือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงในสถานะของคู่สมรส 

พบว่าเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปแต่ผู้หญิงในสังคมชนบทก็ยังมีสิทธิไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย      

เพ ราะผู้ หญิ งยั งคงต้ องดู แลบ้ าน  ท าอาหารให้ ส ามี กิ น เพ่ื อแสดงความ เป็ น แม่ ศรี เรื อน                    

ซึ่งสอดคล้องกับจ าเริญ    แสงดวงแข (2523,น.68) ที่กล่าวว่า เรื่องสถานะของคู่สมรสในอดีตผู้หญิง

ต้องอยู่เหย้าเฝ้าเรือนไม่สามารถท างานนอกบ้านได้ ท าได้เพียงแต่งานบ้านรวมถึงต้องดูแลปรนนิบัติ

พ่อแม่ของสามีหากปฏิบัติหน้าที่บกพร่องก็จะถูกต าหนิ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการปลูกฝังคุณธรรม

เรื่องความกตัญญูของคนภาคใต้ที่ยังมีความเหนี่ยวแน่นและยังส่งผลมาถึงปัจจุบันและเรื่องสถานะ
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ของผู้หญิงภาคใต้ในสมัยก่อนมีบทบาทในครอบครัวที่ไม่แตกต่างจากผู้หญิงภาคใต้ในปัจจุบันมากนัก       

ในส่วนการใช้โวหารในเพลงบอก กรณีศึกษา ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า

โวหารที่ใช้มากท่ีสุด คือ โวหารอุปมา รองลงมา โวหารอุปลักษณ์  โวหารบุคคลวัต และโวหารอธิพจน์  

ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับขนิษฐา สุขจันทร์ (2546 ,น.119) ที่มีการใช้โวหารอุปมามากที่สุดเช่นกัน 

เนื่องจากโวหารอุปมาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน เป็นผลท าให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามและเกิด

อารมณ์ไปกับบทเพลงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้โวหารอุปมามักน าสิ่งที่อยู่รอบๆตัว เช่น สิ่งของ พืช 

สัตว์ มาใช้เปรียบเทียบ 

ข้อเสนอแนะ  
 1.เพลงบอกมีการร้องกันเป็นกลุ่มคนเล็กๆไม่มีการร้องเพลงกระจายไปที่อ่ืนเนื่องจากไม่มีการ

ส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานจากส่วนรัฐบาลควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

และอนุรักษ์เพลงบอกโดยจัดเวทีการแสดงขึ้นในระดับท้องถิ่นและจังหวัด 

 2.ควรศึกษาการใช้ภาษาด้านต่างๆในเพลงบอก เช่น การใช้ ค า การใช้ภาษิต เป็นต้น        

เพ่ือความเข้าใจความหมายของเนื้อความเพลงบอกให้ลึกซ้ึงมากขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษามหาบัณฑิต สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
วราภรณ์ ตุนา.(2543). โลกทัศน์ในวรรณกรรมอีสานเรื่องสังข์ศิลป์ชัย.วิทยานิพนธ์ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาสารคาม :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
วัชรี หนูพันธ์.( 2548).คุณค่าของเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช.ปริญญานิพนธ์          

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
บุคลานุกรม 
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ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           

 

 

บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ภาพสะท้อนสังคมผ่านภาพยนตร์ภาคใต้ 2) เพ่ือวิเคราะห์นัย
ซ่อนเร้นที่สื่อผ่านภาพยนตร์ภาคใต้ โดยวิจัยตัวบทภาพยนตร์ 4 เรื่องคือ เทริด โอเคเบตง ปาดังเบซาร์ และ
ปักษ์ใต้บ้านเรา แล้วน ามาจัดประมวลผลข้อมูล รายงานผลวิจัยโดยพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาพยนตร์ภาคใต้ทั้ง 4 เรื่องปรากฏภาพสะท้อนสังคมในด้านต่างๆ โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 9 ด้าน คือ 1. สภาพความเป็นอยู่ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่อยู่อาศัย การคมนาคม  
การแต่งกาย อาหาร และการประกอบอาชีพ 2. ภาพสะท้อนชีวิตครอบครัวแตกแยก 3. ภาพสะท้อน 
ความแตกต่างของระบบการศึกษา 4. ภาพสะท้อนทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ  
5. ภาพสะท้อนการเมืองการปกครองที่ปรากฏการแบ่งชนชั้นและความไม่เท่าเทียม 6. ภาพสะท้อนทาง 
ความเชื่อและประเพณีโดยมีรูปแบบพิธีกรรมแตกต่างกันตามศาสนาที่นับถือ 7. ภาพสะท้อนความต่างศาสนา
ระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม 8. ภาพสะท้อนด้านภาษาถิ่นมีการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้เพ่ือแสดงเอกลักษณ์และ
ความภาคภูมิใจ 9. ภาพสะท้อนทางศิลปะการแสดงมโนราห์ หนังตะลุง และกลองยาว  
 2) ภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องได้แฝงนัยซ่อนเร้น 2 ด้านคือ นัยภาพตัวแทนพบประเด็นผู้หญิงมีบทบาทเด่น
กว่าผู้ชาย นัยความเป็นอ่ืนพบ 2 ประเด็น 1. ความเป็นอ่ืนด้านศาสนาระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม  
2. ความเป็นอื่นด้านวัฒนธรรม 
 

ค าส าคัญ : ภาพสะท้อนสังคม นัยซ่อนเร้น ภาพยนตร์ ภาคใต้  
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 ที่มาของปัญหา 

ภาพยนตร์เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือช่วยสร้างสีสันให้กับชีวิตมนุษย์ ในสถานการณ์โลก
ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดได้มีก าลังใจในการด าเนินชีวิตต่อไป ภาพยนตร์จึงเปรียบเสมือนผ้าขาวที่ผู้สร้าง 
แต่งแต้มความคิด จินตนาการ ภาพสังคมผ่านพฤติกรรมของตัวละครส่งผลเป็นแรงผลักให้กับผู้พบเห็นได้ซึมซับ
และคล้อยตาม ภาพยนตร์จึงมีทั้งรสความสนุก  ความรัก ความเกลียดชัง ความสุข ความเศร้า ความสมหวัง 
ความผิดหวัง  ความดี  ความชั่ว และอีกมากมาย ที่เสนอความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา และบ้าง
เป็นการซ่อนเร้นความหมายโดยนัย ตามมุมมองที่ผู้ประพันธ์และผู้ก ากับต้องการจะสื่อ 

ศิราพร ณ ถลาง (2559, น.15) ได้กล่าวถึงคติชนสมัยใหม่ไว้ว่า บริบทแห่งความเป็นสังคมในยุคข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคมไทย มีการน าเสนอคติชนใน
สังคมประเพณีผ่านสื่อสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปของสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ นิทาน หรือวิดีโอการละเล่น 
การแสดง ประเพณีพิธีกรรมในสื่ออินเทอร์เน็ต ในโลกออนไลน์ โลกไซเบอร์ ซึ่งเท่ากับว่าสื่อสมัยใหม่รูปแบบ
ต่างๆ ได้ท าหน้าที่ผลิตซ้ าและสืบทอดคติชนประเพณีให้มีอายุยืนยาวต่อไปโดยการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
บริบททางสังคม 

ภาพยนตร์จึงเป็นคติชนสมัยใหม่ที่สื่อประเด็นภาพสะท้อนสังคมในด้านต่างๆผ่านเครื่องบันทึก
ความรู้สึกนึกคิด ทรัพยากร ค่านิยม  ความชอบ ความรังเกียจ การต่อต้าน  ในการเก็บชีวิตของสังคมในช่วงนั้น 
ซึ่งในแต่ละช่วงอาจจะได้รับอิทธิพลและคุณค่าที่สืบต่อกันมา หรือจะเป็นค่านิยมสมัยใหม่ที่แตกต่างกันไป   
คติชนผ่านภาพยนตร์ จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและกฎเกณฑ์ทางสังคม  
เป็นการสร้างเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านทางความเชื่อและพิธีกรรม รวมไปถึงการให้
การศึกษาและอบรมระเบียบทางสังคม 

ปัจจุบันภาพยนตร์ในประเทศไทยได้รับการพัฒนาทั้งแนวความคิด ความแปลกใหม่ เรื่องราวที่น่า
ติดตามสะเทือนอารมณ์ความรู้สึก รวมไปถึงความสวยงามของภาพและการด าเนินเรื่อง ที่สามารถเทียบเท่าได้
กับภาพยนตร์แนวหน้าของโลก และภาพยนตร์ไทยยังมีการหยิบยกเรื่องราวที่หลากหลายในสังคมแต่ละท้องถิ่น 
เช่น ภาพยนตร์ที่น าเสนอสภาพสังคมของเรื่อง โอเคเบตง (2546) ที่ท าให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของชาวไทย
พุทธและชาวไทยมุสลิม ที่ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนา แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใน 
การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  ซึ่งการสื่อประเด็นความเป็นชายขอบ  เปรียบเสมือนเป็นกระจกที่คอยสะท้อน
ความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในสังคม ที่รัฐบาลพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ใช่เพียงแค่ชนชาติเท่านั้น  
แต่อาจรวมไปถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และการด ารงชีวิตของคนทั้งประเทศ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคม ผ่านสื่อภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับภาคใต้จ านวน 4 เรื่อง คือเรื่อง เทริด โอเคเบตง ปาดังเบซาร์ และปักษ์ใต้บ้านเราผ่านการศึกษา 
ภาพสะท้อนสังคมในเรื่อง สภาพความเป็นอยู่ การเมืองการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ  และ
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วิเคราะห์นัยซ่อนเร้นที่สื่อผ่านในภาพยนตร์ เพ่ือเป็นทางหนึ่งในการสะท้อนข้อมูลกลับไปยังรัฐบาลถึงปัญหา
วัฒนธรรมทางสังคม 

 
ค าถามการวิจัย 

1. ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคใต้ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านใดบ้าง  
2. นัยซ่อนเร้นทีส่ื่อผ่านภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคใต้มีด้านใดบ้าง 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมผ่านภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคใต้จ านวน 4 เรื่อง คือ เทริด        
โอเคเบตง ปาดังเบซาร์ และปักษ์ใต้บ้านเรา 
2.  เพ่ือวิเคราะห์นัยซ่อนเร้นที่สื่อผ่านภาพยนตร์ที่ เกี่ยวกับภาคใต้จ านวน 4 เรื่อง คือ เทริด โอเคเบตง        
ปาดังเบซาร์ และปักษ์ใต้บ้านเรา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมภาคใต้ในปัจจุบันโดยผ่านสื่อภาพยนตร์ 
2. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงนัยซ่อนเร้นที่สื่อผ่านภาพยนตร์ 
 

วิธีวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งวิเคราะห์ “ภาพสะท้อนสังคมและนัยซ่อนเร้นที่แฝง
อยู่ ในภาพยนตร์ 4 เรื่อง คือ เทริด โอเคเบตง ปาดังเบซาร์ และปักษ์ใต้บ้านเรา” โดยมีลักษณะเป็น 
การบรรยายและมีการศึกษาข้อมูลโดยอาศัยแนวคิดจากหนั งสือ วารสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ 
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในภาพยนตร์ของภาคใต้ โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล 
   1.1 แหล่งข้อมูล 
        1.1.1 ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่
        1.1.2 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  
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 เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากวารสาร งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงท า  
การวิเคราะห์ภาพยนตร์เพ่ือให้ได้ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีภาพตัวแทน 
ทฤษฎีความเป็นอ่ืน ทฤษฎีทุนนิยมเพ่ือวิเคราะห์ในประเด็นนัยซ่อนเร้นด้วย  
    2.1 วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในภาพยนตร์และนัยซ่อนเร้น ในด้านต่อไปนี้ 
         2.2.1 ภาพสะท้อนทางสังคม 
  1.) ภาพสะท้อนทางสังคมด้านสภาพความเป็นอยู่ 
  1.1 ภูมิประเทศ  1.5 การแต่งกาย 
  1.2 ภูมิอากาศ  1.6 อาหาร 
  1.3 ที่อยู่อาศัย  1.7 สภาพบ้านเมือง 
  1.4 การคมนาคม  1.8 การประกอบอาชีพ 

2.) ภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัว 
  3.) ภาพสะท้อนทางสังคมด้านการเมืองการปกครอง 
  4.) ภาพสะท้อนทางสังคมด้านความเชื่อและประเพณี 
  5.) ภาพสะท้อนทางสังคมด้านศาสนา 
  6.) ภาพสะท้อนทางสังคมด้านการศึกษา 
  7.) ภาพสะท้อนทางสังคมด้านเศรษฐกิจ 
  8.) ภาพสะท้อนทางสังคมด้านภาษาถ่ินใต้ 
2.2.2 นัยซ่อนเร้น 
  1.) ความเป็นอื่น 
   1.1 ความเป็นอื่นด้านศาสนา 
   1.2 ความเป็นอื่นด้านวัฒนธรรม 
  2.) ภาพตัวแทน 
   2.1 ภาพตัวแทนผู้หญิง 
   2.2 ภาพตัวแทนผู้ชาย 
3. เมื่อได้ผลจากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและนัยซ่อนเร้นแล้ว จึงน ามาจัดเรียบเรียงข้อมูลในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์และแยกข้อมูลตามหัวข้อที่ศึกษาจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าตารางเพ่ือสรุปผล 
4. ขั้นน าเสนอผลการวิจัย น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในแบบบรรยาย 
5. ขั้นเสนอข้อมูล 
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ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าภาพยนตร์ปรากฏภาพสะท้อนสังคมทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้  
1. สภาพความเป็นอยู่พบว่า ภูมิประเทศภาคใต้มีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลโดยฝั่ง 

ทิศตะวันออกคือ ทะเลอ่าวไทย และทิศตะวันตก คือ ทะเลอันดามัน ภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นฤดูฝนมากกว่า 
ฤดูร้อน การอยู่อาศัยส่วนใหญ่มักพบบ้านเป็นลักษณะเรือนไม้ (เทริด , 2559) บ้านก่ออิฐปูน (ปักษ์ใต้บ้านเรา, 
2551) และบ้านแบบผสมระหว่างเรือนไม้กับปูน (ปาดังเบซาร์ , 2555) โดยขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าของบ้าน 
เป็นหลัก การคมนาคมยังพบการเดินทางทางเรือข้ามระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย (โอเคเบตง , 
2546) นอกเหนือจากการเดินทางโดยรถยนต์ การแต่งกายพบผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามสวมหมวก 
กะปิเยาะห์ ส่วนผู้หญิงโพกผ้าฮิญาบแต่เมื่อถึงเวลาละหมาดจะสวมตะละกงที่มีลักษณะเป็นผ้าคลุมแบบปิด 
เผยให้เห็นเฉพาะดวงตา (ปักษ์ใต้บ้านเรา, 2551 และโอเคเบตง, 2546) ส่วนการนุ่งผ้านั้นพบว่าทั้งไทยพุทธ
และมุสลิมนิยมนุ่ง ผ้าปาเต๊ะ ผ้ามัดย้อม (เทริด, 2559) และเนื่องจากภาคใต้เป็นคาบสมุทรจึงมีการอพยพของ
ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ เชื้อชาติจีนเป็นชาติหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในภาคใต้มายาวนาน ดังจะเห็นจากการกินอยู่ที่มี
อาหารจีนเป็นอาหารเช้า ตัวอย่างเช่น ติ่มซ า บักกุ๊ดเต๋ (โอเคเบตง , 2546) และจากการเป็นคาบสมุทรนี้เอง  
คนบนคาบสมุทรจึงมีอาชีพเป็นชาวประมง (เทริด, 2559 ปาดังเบซาร์, 2555 และปักษ์ใต้บ้านเรา, 2551) 

2. ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว จากการศึกษาภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง พบความคล้ายคลึงกันของ
ชีวิตสมรส โดยปรากฏสภาพครอบครัวแตกแยกว่ามีสาเหตุมาจากการที่ พ่อแม่หย่าร้างหรือเสียชีวิต 
ตัวอย่างเช่น ครอบครัวของสายทิพย์ที่ พ่อเสียชีวิต จึงต้องอาศัยอยู่กับแม่ (เทริด , 2559) นอกจากเกิด 
ความแตกแยกระหว่างครอบครัวแล้ว ยังพบการขาดความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างพ่ีกับน้อง ตัวอย่างเช่น 
ปิ่นและป่านแยกกันรับประทานอาหารคนละโต๊ะโดยไม่ยอมพูดคุยกันราวกับว่าเป็นคนไม่รู้จักกัน (ปาดังเบซาร์, 
2555) 

3. ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ โดยระบบการศึกษาใน
เมืองจะดีกว่าหรือทันสมัยกว่าโรงเรียนในพ้ืนที่เขตชนบท เนื่องจากชนบทขาดแคลนบุคลากร อุปกรณ์ทาง 
การศึกษาและโอกาสทางการศึกษา ตัวอย่างเช่น นักเรียนเรียนร่วมกันหลายระดับชั้นการศึกษา (ปักษ์ใต้บ้าน
เรา, 2551) 

4. ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ และเหตุการณ์ระ เบิดใน
พ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตัวอย่างเช่น ชาวประมงไม่สามารถหาปลาได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ ท าให้รายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน (ปักษ์ใต้บ้านเรา , 2551) 
กิจการหลายแห่งต้องปิดตัวลง เพราะนักท่องเที่ยวไม่กล้ามาเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ เนื่องจากเหตุการณ์
ระเบิด (ปักษ์ใต้บ้านเรา, 2551) 
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5. ภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการปกครองสะท้อนให้เห็นว่าคนที่มีฐานะร่ ารวยท าตัวอยู่เหนือ
กฎหมาย โดยไม่มีความเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด เช่น นายหัวอ านาจที่สั่งลูกน้องให้ไปยิงถล่มผับ  
เพียงเพ่ือจะก าจัดศัตรู (เทริด, 2559) 

6. ภาพสะท้อนสังคมด้านความเชื่อและประเพณีจากภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องพบรูปแบบความเชื่อที่
ต่างกันไป ความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมและความเชื่อในการประกอบอาชีพ ตัวอย่างเช่น พิธีโนราเหยียบ
เสน เป็นการรักษาเนื้องอกจากผิวหนังโดยใช้เท้ามโนราห์เหยียบบริเวณเนื้องอก   (เทริด , 2559) การผูก 
ผ้าแพรหัวเรือประมง เพราะเชื่อว่าเป็นการเคารพแม่ย่านาง (ปักษ์ใต้บ้านเรา , 2551)  และประเพณีที่ 
เกี่ยวข้องกับงานศพ ตัวอย่างเช่น การอาบน้ าศพ เพื่อเป็นการอโหสิกรรมที่เคยล่วงเกินผู้ตายขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 
(ปาดังเบซาร์, 2555) 

7. ภาพสะท้อนสังคมด้านศาสนาปรากฎให้เห็นการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม 
แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านศาสนารวมไปถึงการใช้ชีวิต แต่ผู้คนของสองศาสนาก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกัน
ได้ และความต่างทางศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคในการท างานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น หลินมีลูกจ้างเป็นชาวมุสลิม 
และสามารถท างานกันได้อย่างกลมเกลียว (โอเคเบตง, 2546) 

นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งสองศาสนามีการปฏิสัมพันธ์กันผ่านการสมรส โดยที่ศาสนาอิสลามไม่ได้ขัดข้อง
หรือรังเกียจที่จะรับลูกเขยหรือลูกสะใภ้ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าไปเป็นสมาชิกในครอบครัวแต่ต้องมีการเปลี่ยน
ศาสนาเป็นศาสนาอิสลามเมื่อท าพิธีสมรสแล้ว ตัวอย่างเช่น แม่ของฟารุกไม่รังเกียจหลิน ทั้งยังเลือกซื้อฮิญาบ
เพ่ือเป็นการต้อนรับในการย้ายศาสนาให้หลินอีกด้วย (โอเคเบตง, 2546) 

8. ภาพสะท้อนสังคมด้านภาษาถิ่นใต้พบการพูดภาษาถิ่นใต้เพ่ือแสดงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจใน
ภาษาถิ่น ภาพยนตร์ที่พบการใช้ภาษาถ่ินใต้มากท่ีสุดคือ ภาพยนตร์เรื่องเทริด โดยตัวละครส่วนใหญ่ใช้ภาษาใต้
ในการสนทนา ตัวอย่างเช่น “แล้วไปพรือ มาพรือถึงมาเป็นขอทานอยู่ข้างหนน” แปลว่า แล้วเป็นอย่างไร  
มาอย่างไร ถึงมาเป็นขอทานอยู่ข้างถนน (เทริด, 2559) 

9. ภาพสะท้อนสังคมด้านศิลปะการแสดงปรากฏ มโนราห์ (เทริด , 2559) และหนังตะลุง (ปักษ์ใต้ 
บ้านเรา, 2551)  ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของภาคใต้ เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวใต้นิยมว่าจ้าง
ให้ขึ้นแสดงในงานส าคัญ บทร้องมโนราห์หรือบทพูดของหนังตะลุง เป็นการบอกกล่าว เล่าเรื่องราว ข่าวสาร 
เหตุการณ์ และความเป็นไปในสังคม รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้แสดง ตัวอย่างเช่น บทร้องมโนราห์ของ  
พ่อครูศรัทธา ที่ร้องขึ้นเมื่อสิงห์หนีออกจากบ้าน “งามเอย งามเฮ้อ  ตะโกนก้องพ่อร้องเรียก ส่งส าเนียง 
มาแจ้วๆ ส่งส าเนียงมาแจ้วๆ นี่ตามมาแล้วสิงห์หนู พ่อตามมาแล้วสิงห์หนู ลูกบ่าวพ่อนุ้ยอยู่ไหน ลูกบ่าวพ่อนุ้ย
อยู่ไหน” (เทริด, 2559) 
นัยซ่อนเร้นที่ปรากฏในภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง ผู้วิจัยพบนัยซ่อนเร้น 2 ด้านคือ 
จากทฤษฎีภาพแทนของ กาญจนา แก้วเทพ และอมรา พงศาพิชญ์ (2545, น.80) พบประเด็นดังนี้ 
1.ภาพแทนพบใน 2 ประเด็น 
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     1.1 ภาพแทนผู้หญิง จากภาพยนตร์พบว่า ผู้หญิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ชายอยู่มาก  
เห็นได้จากหลินสอนให้ธรรม ซึ่งเป็นชายที่อยู่ในเพศบรรพชิตตั้งแต่เด็ก และเพ่ิงลาสิกขาบทเมื่อเข้าสู่วัย
กลางคน หลินจึงสอนการใช้ชีวิตทางโลก เช่น สอนให้ รับประทานอาหารทีละชนิดไม่ใช่ฉันแบบส ารวม 
อย่างพระ ตลอดจนสอนให้รู้จักการชิมและเติมรสอาหารก่อนรับประทาน ทั้งหลินยังเป็นแรงผลักดันให้ธรรม
อยากท างานมีรายได้เป็นของตนเอง นอกจากนี้ผู้หญิงยังเป็นตัวชักน าไปสู่กิเลสตัณหา เห็นได้จากเฟิร์นซื้อ
หนังสือปลุกใจชายโดยแอบน าไปตั้งไว้บนหมอนของธรรมและเฟิร์นยังชักชวนให้ธรรมเข้าสถานบันเทิงที่ตน
ท างานเป็นนักร้องคาเฟ่อยู่ รวมถึงหลอกให้ธรรมดื่มเหล้า (โอเคเบตง, 2546)  
    1.2 ภาพแทนผู้ชาย จากภาพยนตร์พบว่าผู้ชายไม่ท าบทบาทหน้าที่ความเป็นพ่อ เห็นได้จากแม่ของปิ่นและ
ป่านต้องเลี้ยงดูลูกตามล าพัง ท าให้เห็นถึงความบกพร่องของผู้ชายที่ไม่แสดงความรับผิดชอบในการเลี้ยงดู
ครอบครัว (ปาดังเบซาร,์ 2555)  
จากทฤษฎีความเป็นอ่ืนของ เจตนา นาควัชระ (2525 อ้างถึงใน วรรณนะ หนูหมื่น 2557) พบประเด็นดังนี้ 
2. ความเป็นอื่นพบใน 2 ประเด็น  
   2.1 ความเป็นอ่ืนด้านศาสนาระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม เห็นได้จากธรรมเกิดความรู้สึกเป็นอ่ืน
เนื่องจากธรรมอาศัยอยู่แต่ในวัดและได้รับรู้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดจากชาวมุสลิม จึงท าให้ไม่คุ้นเคยกับ
ศาสนาอิสลาม เมื่อเข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอเบตงที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ เป็นครั้งแรกจึงเกิดความระแวงว่าจะถูก 
ท าร้ายและรู้สึกแปลกแยก (โอเคเบตง, 2546) 
 2.2 ความเป็นอ่ืนด้านวัฒนธรรม พบว่าคนกรุงเทพฯที่เข้ามาใช้ชีวิตในภาคใต้มองว่าวัฒนธรรมการพูดของ
ภาคใต้นั้น มีวิธีการพูดที่แปลกแตกต่างจากของตน คือมองว่าคนภาคใต้เป็นคนพูดห้วน พูดเสียงดัง พูดเร็ว ฟัง
แล้วดูน่ากลัว (ปักษ์ใต้บ้านเรา, 2551) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องมีลักษณะเด่นในด้านภาพสะท้อนสังคมแตกต่างกัน โดยภาพยนตร์เรื่องเทริดมี
ลักษณะเด่นในด้านศิลปะการแสดงโดยมีจุดมุ่งหมายให้คนสมัยใหม่เห็นความส าคัญของมโนราห์ ภาพยนตร์
เรื่องโอเคเบตงมีลักษณะเด่นในด้านศาสนาโดยสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนา
อิสลามว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้  ภาพยนตร์เรื่องปาดังเบซาร์มีลักษณะเด่นในด้านครอบครัวโดยสะท้อนให้เห็น
ถึงสถาบันครอบครัวในเรื่องการขาดความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างพ่ีกับน้อง ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายปักษ์
ใต้บ้านเราเด่นในด้านสภาพความเป็นอยู่โดยสะท้อนให้เห็นการประกอบอาชีพ อาหาร การแต่งกายของคนใน
ภาคใต้ได้เด่นชัดเนื่องจากถ่ายท าในหลายพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องได้แฝงนัยซ่อนเร้น 2 ด้านคือ ภาพตัวแทน พบผู้หญิงมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ชาย ความเป็นอ่ืนพบ 2 ประเด็น คือ ความเป็นอ่ืนด้านศาสนาระหว่างศาสนาพุทธ
กับศาสนาอิสลาม ตัวอย่างเช่น ชาวพุทธที่เคยอาศัยอยู่ที่อ่ืนไม่คุ้นเคยกับชาวมุสลิม แต่เมื่อเข้ามาในพ้ืนที่
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อ าเภอเบตงเป็นครั้งแรกจึงเกิดความรู้สึกแปลกแยก และความเป็นอ่ืนด้านวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น  
คนกรุงเทพฯเมื่อต้องเข้ามาอยู่ในภาคใต้ จึงท าให้เกิดความรู้สึกแปลกไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมการพูดของคนใน
ภาคใต้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่าภาพสะท้อนสังคมในภาพยนตร์ สะท้อนออกมาจากความเป็นไปในสังคมในช่วง
สมัยนั้น ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ เกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและ 
กลุ่มแบ่งแยกดินแดน ท าให้เกิดความไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้ เช่น การวางระเบิดในพ้ืนที่ต่างๆ ในภาคใต้จาก
ตัวอย่างภาพยนตร์พบฉากเหตุการณ์ระเบิดสถานีรถไฟ (โอเคเบตง , 2546) ซึ่งในเหตุการณ์จริงก็ปรากฏว่า  
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2544 เวลา 14.26 น. เกิดเหตุระเบิดที่สถานีรถไฟ    ชุมทางหาดใหญ่มีผู้เสียชีวิต  
จ านวน 1 รายและผู้บาดเจ็บหลายราย (เหตุระเบิดที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ , 2544) และภัยพิบัติสึนามิที่
พบได้จากภาพยนตร์เรื่องปักษ์ใต้บ้านเราก็ปรากฏว่า วันที่  26 ธันวาคม 2547 พ้ืนที่ภาคใต้ 6 จังหวั ดฝั่ง 
อันดามัน ปรากฏคลื่นยักษ์ถล่มชายฝั่งสร้างความสูญเสียมหาศาล ทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2558)  

นอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่อง ปาดังเบซาร์ที่พบสภาพครอบครัวแตกแยก ผู้เป็นแม่ต้องเลี้ยงดูลูกเพียง
ล าพังเมื่อเทียบจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้ท าการบันทึกสถิติการจดทะเบียนหย่าในประเทศไทยในป  
2547-2554 พบว่าป  2547 ภาคใต้มีคู่สมรสหย่าร้างกัน 7,674 คู่ ส่วนป  2554 คู่สมรสหย่าร้างกัน 10,820 คู่ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) จะเห็นว่าในช่วงป 2547-2554 ภาคใต้มีอัตราการหย่าร้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ปาดังเบซาร์ อนึ่งเรื่องเทริดพบการปรากฎระบบทุนนิยม  
เมื่อส ารวจเศรษฐกิจในช่วงป  พ.ศ.2558 ก่อนที่จะสร้างภาพยนตร์ กล่าวคือ เศรษฐกิจไทยในช่วงนั้นอยู่ใน
ระหว่างก าลังฟ้ืนตัว ผู้คนจึงพยายามตักตวงผลประโยชน์ จนลืมนึกถึงความถูกต้อง (รายงานภาวะเศรษฐกิจ
ไทย, 2558)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์จากภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์เลือกที่จะหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคมในช่วงเวลาขณะนั้น เพ่ือสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม 

ความเป็นอื่นด้านศาสนาพบว่าเพลงจากใจลุ่มน้ าตานีที่ชาวไทยมุสลิมได้สื่อผ่านความรู้สึกว่า แม้ตนจะ
พูดภาษายาวีแต่ก็เป็นคนไทยเหมือนกัน (ปักษ์ใต้บ้านเรา , 2551) สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมุสลิมมองว่าตน 
ถูกแยกออกมาเป็นคนอ่ืน ไม่ใช่คนที่เป็นพวกเดียวกับคนที่นับถือศาสนาพุทธ    ซึ่งสอดคล้องกับงานของ  
สุนิตดา ชูสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษา เรื่อง "ซาไก : การสร้างความเป็นอ่ืนในบริบทการพัฒนาของรัฐไทย" พบว่า 
การใช้ชีวิตของซาไกถูกนิยามว่าเป็นเรื่อง"แปลก" จึงท าให้เกิดเป็นการสร้างความเป็นอ่ืนให้กับพวกเขาเนื่องจาก
วิถีชีวิตและภาษาที่แตกต่างจากคนไทยส่วนใหญ่ 

นอกจากนี้ตัวบทภาพยนตร์ยังแสดงให้เห็นภาพแทนผู้หญิงส่วนใหญ่ในลักษณะเชิงบวก เห็นได้จาก 
การที่ตัวละครหญิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ชาย เช่น ผู้หญิงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ชายหันกลับไปเล่น
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มโนราห์เพ่ิอเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจากครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวพร สิงหพุทธางกูร 
(2556, น.2) ที่กล่าวว่า สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้หญิงมีสิทธิทางสังคม จึงไม่แปลกที่ผู้หญิงสมัยใหม่
จะมีความเป็นผู้น ามากขึ้น ส่งผลให้ผู้หญิงมีความกล้าแสดงออกและมีความรู้ความมั่นใจในตัวเองต่างจากอดีตที่
ผู้หญิงมีบทบาทในสังคมด้อยกว่าผู้ชาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

ควรศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากสื่ออ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเผยแพร่ความเป็นไป

ในสังคม 
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