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วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เป็นวารสารที่มีผู้ประเมินบทความ (peer review) 

ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผล

การศึกษาการค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในศาสตร์ของภาษา การสื่อสาร และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

วารสารภาษาและการส่ือสารฉบับภาษาไทยเป็นเวทีหนึ่ง สําหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อต่อยอดชุดความรู้ ให้แก่บุคคลากรใน

วงวิชาการ ทั้ง ครู อาจารย์ และ นักวิชาการภายในประเทศ และนานาชาติ  

วารสาร NIDA Journal of Language and Communication กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยออกเป็นภาษาอังกฤษ 2 
ฉบับ คือ ฉบับเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม  และฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ กาํหนดอออกในเดือนธันวาคม

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ค าสงวนสิทธิ ์

ผู้จัดพิมพ์วารสาร ได้แก่ คณะภาษาและการสื่อสาร และ 
คณะกรรมการพิจารณาบทความ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อ
ความบกพร่อง หรือ ข้อผิดพลาด อันอาจเกิดจากการนํา
เนื้อหา หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของบทความในวารสารไปใช้ 
ท้ังนี้ ความคิดเห็นและทัศนคติท่ีผู้เขียนบทความได้นําเสนอ
ในบทความเรื่องนั้นๆเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัว และ ไม่ได้
สะท้อนให้เห็นถึงหลักการและแนวคิดของผู้จัดพิมพ์วารสาร 
กองบรรณาธิการ และ ท่ีปรึกษากองบรรณาธิการ 



 

 

บทบรรณาธิการ 
 

วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เป็นวารสารที่มีผู้ประเมินบทความ (peer 
review) ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู้และผลการศึกษาการค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในศาสตร์ของภาษา การสื่อสาร 
และสหสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง วารสารภาษาและการสื่อสารฉบับภาษาไทยเป็นเวทีหนึ่ง สําหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
เพื่อต่อยอดชุดความรู้ ให้แก่บุคคลากรในวงวิชาการ ทั้ง ครู อาจารย์ และ นักวิชาการภายในประเทศ และนานาชาติ  

สําหรับวารสารฉบับนี้ทางกองบรรณาธิการได้สรรหาบทความที่ประยุกต์ศาสตร์ทั้งทางด้านภาษาและการ
สื่อสารที่น่าสนใจ รวม สี่บทความ โดยมีบทความในสาขาภาษาสองบทความ และสาขาการสื่อสาร สองบทความ 

บทความแรก ธีระพล  มะอาจเลิศ ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในงานนิพนธ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  ธีระพลเน้นศึกษาแนวคิดและภาษาที่ใช้ในงานเขียนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะการใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ บทความนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพในการ
วิเคราะห์หนังสือธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ชุดธรรมประยุกต์สําหรับคนรุ่นใหม่ จํานวน 13 เล่ม ผลการวิจัย
พบว่า พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ใช้หลักเกณฑ์หลาย ๆ อย่างประกอบกันในการเขียน เพื่อบูรณาการผสมผสานให้งาน
เขียนออกมาดี ทันสมัย เข้าใจง่าย ถูกใจ ตรงใจผู้อ่านมากที่สุด 

บทความที่สอง พรจันทร์ เสียงสอน ศึกษาการนําเสนอภาพผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย  โดย
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่ถูกประกอบสร้างในภาพยนตร์ไทย พรจันทร์ใช้กรอบแนวคิด
และทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ การประกอบสร้างความจริงทางสังคม และ
แนวคิดการเล่าเรื่อง ในการวิเคราะห์ตัวบทภาพยนตร์ไทยจํานวน 10 เรื่อง บทความนี้พบว่า การนําเสนอผู้หญิงและ
การกระทําความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคม และยังพบว่าภาพยนตร์ที่สะท้อน
ภาพตัวละครเอกผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นปัจเจก มีความมั่นใจในตัวเอง รู้ความต้องการของตัวเอง  และต้องการ
เปลี่ยนแปลงสังคมแบบปิตาธิปไตย มักจะนําเสนอผู้หญิงในสถานะที่ด้อยกว่าผู้ชาย และเป็นผู้หญิงที่ถูกกระทําความ
รุนแรงก่อน ในทางตรงกันข้าม เมื่อตัวละครผู้หญิงเป็นผู้กระทําความรุนแรงเสียเอง ก็มักจะนําเสนอว่าเป็นวิธีการหนึ่ง
ผู้หญิงใช้ยุติความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่ตัวละครถูกบีบคั้นจากปัจจัยแวดล้อม ซึ่งความรุนแรงที่ตัวละครกระทํามีทั้ง
ที่ตั้งใจ และแบบที่ไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ภาพยนตร์ยังตอกย้ําแนวคิดที่ว่า ผู้กระทําความรุนแรงทุกคนจะพบกับจุดจบที่น่าเศร้า 
เพื่อย้ําว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่คําตอบของการแก้ปัญหา 
 บทความที่สาม เมทินี สิงห์เวชสกุล และ รศ. ปรีมา มัลลิกะมาส ศึกษาการแปลมโนทัศน์ที่สื่อโดยหน่วยสร้าง
กริยาเรียงที่มีคําว่า “เอา” จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ บทความนี้ใช้กรณีศึกษาจาก นวนิยายรวมเรื่องสั้น เรื่อง 
หลายชีวิต ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดย เมเรดิธ บอร์ธวิค โดยเลือกเฉพาะคําว่า “เอา”ว่า 
มีความสัมพันธ์ทางความหมายกับกริยาอื่นในหน่วยสร้างแบบที่แสดงสองเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน  เพื่อหาว่าผู้แปล
รักษาความหมายของหน่วยสร้างดังกล่าวในต้นฉบับไว้ในบทแปลหรือไม่  เมื่อรักษาความหมายไว้ทั้งสองเหตุการณ์ ผู้
แปลใช้รูปแบบการแปลแบบใด หากไม่ได้รักษาไว้ เป็นเพราะเหตุใด และผู้แปลมักเลือกใช้รูปแบบการแปลแบบใดใน
กรณีนี้ ผลการวิจัยพบว่าจากหน่วยสร้างกริยาเรียงที่เลือกมาศึกษาจํานวน 82 หน่วยสร้าง มีประโยคแปลภาษาอังกฤษ
ที่แสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ตรงกับต้นฉบับเพียง 9 ประโยค ที่เหลืออีก 73 ประโยคไม่แสดงสองเหตุการณ์ที่
ต่อเนื่องกัน โดยแบ่งเป็นประโยคที่แสดงเฉพาะเหตุการณ์แรก ประโยคที่แสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สอง ซึ่งพบมากที่สุด



 

 

และประโยคที่ไม่แสดงเลยทั้งสองเหตุการณ์ ในส่วนของกลวิธีการแปลนั้น ผู้แปลใช้กลวิธีที่หลากหลายซึ่งเป็นผลจาก
การใช้ทฤษฎีการแปลแบบตีความ รูปแบบการแปลต่าง ๆ ที่ผู้แปลเลือกใช้นี้สามารถอธิบายได้โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
การคิดที่จะพูด  
 บทความที่สี่ วีนา สร้างกลาง เปรียบเทียบกลวิธีการตอบรับคําชม โดยศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการ
เลือกใช้สํานวนในการตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและผู้พูดภาษาญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่น รวมทั้งการถ่ายโอน
ทางภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยซึ่งเปรียบเทียบกับผู้พูดภาษาญี่ปุ่นชาวไทย โดยศึกษาข้อมูลจากการทํา
แบบสอบถามแบบเติมเต็มบทสนทนา เพื่อที่จะทราบถึงกลวิธีในการตอบรับคําชมของแต่ละกลุ่มตัวอย่างและระดับใน
การถ่ายโอนทางภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ผลของการศึกษาพบว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและผู้พูด
ภาษาไทยชาวไทย ใช้กลวิธีการยอมรับต่อคําชมที่ได้รับมากที่สุด สําหรับผู้พูดภาษาญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่น ใช้กลวิธีการเลี่ยงต่อ
คําชมที่ได้รับมากที่สุด สําหรับกลวิธีย่อย พบว่าทั้งสามกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้กลวิธีการแสดงความชื่นชมด้วยการกล่าว
คําขอบคุณต่อคําชมที่ได้รับมากที่สุด แต่มีความแตกต่างในกลวิธีที่ใช้รองลงมาคือ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใช้กลวิ ธี
การแสดงความไม่เห็นด้วย ผู้พูดภาษาญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นใช้กลวิธีการลดค่าคําชม ผู้พูดภาษาไทยชาวไทยใช้กลวิธีการ
เสนอแนะและกลวิธีการอธิบาย  การศึกษายังพบว่าปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการเลือกใช้ถ้อยคําในการตอบรับคําชมของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยน้อยกว่าผู้พูดภาษาญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นและผู้พูดภาษาไทยชาวไทย โดยปัจจัยด้านสถานที่ในการ
ตอบรับคําชมมีผลน้อยกว่าปัจจัยด้านอื่น ๆ บทความนี้ยังเสนอว่า มีการถ่ายโอนทางภาษาแตกต่างไปตามระดับความรู้
ทางภาษาและประสบการณ์ในการพํานักในญี่ปุ่นหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับภาษาญี่ปุ่น 

บทวิจารณ์หนังสือ ประจําฉบับนี้ ผศ. ดร. เตวิช เสวตไอยาราม เลือกหนังสือชื่อ พื้นฐานการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ แต่งโดย รศ. ศรีวิไล พลมณี ที่อธิบายเทคนิคการสอน การเตรียมความพร้อมสําหรับปัญหา
ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ นอกจากเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย รศ. ศรีวิไล  ยังสอดแทรก
เคล็ดลับการสอน แนวคิดความเป็นครู รวมถึงใช้รูปแบบการเล่าเร่ืองที่จากประสบการณ์สอนจริง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ
หนังสือเล่มนี้ 

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทั้งในทางวิชาการและในเชิง
ประยุกต์ขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่แบ่งปันงานอันมีคุณค่าของท่าน ขอขอบคุณกองบรรณาธิการ รวมถึงท่านผู้อ่าน
ทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด บรรณาธิการขอน้อมรับและจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
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ข้อก าหนดด้านจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

 

 บทความจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เขียน มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมา
ก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น หากตรวจพบว่ามีการตีพิมพ์
ซ้ําซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 เนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนี้เป็นความ
คิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว หากผู้เขียนนําเนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง
ประกอบ มาจากแหล่งอ่ืน ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ที่จะต้องขออนุญาตเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เสียก่อน 

 บทความใดที่พบว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือทําให้เข้าใจผิด
ว่า เป็นผลงานของผู้เขียน ให้ถือว่าเป็นการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) บทความนั้น จะถูก
ถอดออกจากฐานข้อมูลของวารสาร  
 



ห น้ า  | 1 

 

Volume  19    | Issue  23    2014 

 

กลยุทธก์ารสื่อสารในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 
Communication Strategies in the Propagation of Buddhism by  

Phra Maha Wudhijaya Vajiramedhi (W. Vajiramedhi)   
 
 

ธีระพล  มะอาจเลิศ 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์2 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการนําเสนองานนิพนธ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และ 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวใจในการเผยแผ่พุทธธรรมในงานนิพนธ์ของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธ)ี โดยศึกษาในลักษณะแบบ Content Analysis โดยทาํการศึกษางานนิพนธ์ในชุดธรรม
ประยุกตส์าหรับคนรุ่นใหม ่ทั้งหมด 13 เล่ม  มาศึกษาวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อนาไปสู่บทสรุปโดยการอภิปรายผล
ในเชิงพรรณาร่วมกับการนาเสนอสถิติที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิจัยนั้นสามารถตอบคาถามการวิจัยทั้ง 3 ข้อ เริ่มจากคําถามเรื่องรูปแบบการตั้งช่ือหัวข้อเรื่องในผลงานนิพนธ์
ชุดธรรมประยุกต์สาหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผลการวิจัยพบว่าผู้เขียนใช้วลีในการตั้งช่ือหัวเรื่อง
มากที่สุด คิดเป็น 61.25% รองลงมาคือ การใช้ประโยค คิดเป็น 36.25% และอันดับที่ 3 คือ การใช้คําสัมผัสคล้องจอง คิดเป็น 
25.63% นอกจากน้ียังพบว่า ผู้เขียนใช้วิธีการตั้งช่ือหัวข้อเรื่องร่วมกันตั้งแต่ 2 - 4 ลักษณะ ซึ่งที่พบมากที่สุดคือแบบคู่สัมพันธ์ 
(สองลักษณะ) โดยพบการใช้คําสัมผัสคล้องจองคู่กับการใช้วลีมากที่สุด (12.5%) รองลงมาคือแบบสามลักษณะสัมพันธ์ ซึ่ง
รูปแบบที่พบมากที่สุด ได้แก่ การใช้คําสัมผัสคล้องจอง การใช้ประโยค และการใช้โวหารภาพพจน์ประกอบกัน (1.88)  สําหรับ
คําถามเรื่องกลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้าที่พบในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์สาหรับคนรุ่นใหม่ของพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) นั้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้เขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้ามากที่สุด 
คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ คิดเป็น 79.37% รองลงมาคือ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา คิดเป็น (4) 
53.12% และอันดับ 3 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล คิดเป็น 29.37% นอกจากน้ียังพบไว้ว่า ผู้เขียนใช้กลวิธี
และอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกันตั้งแต่ 2-4 กลวิธ ีซึ่งท่ีพบมากที่สุดคือแบบคู่สัมพันธ์ (สองลักษณะ) โดยพบ
การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ คู่กับ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา (39.38%) รองลงมาคือแบบสามลักษณะ
สัมพันธ์ ซึ่งรูปแบบที่พบมากที่สุด ได้แก่ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา และการ
เล่นภาษา เล่นคําและใช้คําในความหมายใหม่ (8.75%) คําถามข้อสุดท้ายในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อจูงใจที่พบในผลงาน
นิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์สาหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) นั้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้เขียนใช้กลวิธีการ
เขียนเพื่อสื่อสารในการจูงใจชนิด “การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเลี่ยงความคิดเห็นโต้แย้ง” มากที่สุด โดยคิดเป็น 
86.25% รองลงมาคือ “การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตัวเป็นเครื่องจูงใจ” คิดเป็น 76.87% และอันดับที่ 3 คือ “การให้เหตุผล
มีวิธีการเริ่มจากการให้ข้อเท็จจริง” คิดเป็น 58.12% นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เขียนใช้กลวิธีการเขียนเพื่อสื่อสารในการจูงใจ
ร่วมกันตั้งแต่ 2 กลวิธีขึ้นไป ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ คือ 1) คู่สัมพันธ์ ซึ่งคู่อันดับที่มากที่สุดคือ “การใช้บุคลิกหรือ
ช่ือเสียงส่วนตัวเป็นเครื่องจูงใจ” คู่กับ “การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเลี่ยงความคิดเห็นโต้แย้ง” คิดเป็น 63.75% 2) สาม
ลักษณะสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย “การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเลี่ยงความคิดเห็นโต้แย้ง” “การให้เหตุผลมีวิธีการเริ่ม
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จากการให้ข้อเท็จจริง” และ “การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตัวเป็นเครื่องจูงใจ” นั้นมีการใช้มากที่สุด คิดเป็น 35.63 % และ 
3) สี่ลักษณะสัมพันธ์ ซึ่งใช้ทั้งหมดทั้ง 4 กลวิธีร่วมกัน คิดเป็น 10.63%  

ผลการวิจัยครั้งนี้นําไปสู่ข้อเสนอแนะสําหรับผู้เขียนผลงานทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้สามารถบรรลุถึงประสิทธิภาพ
ในด้านรูปแบบการนําเสนอและกลยุทธ์การจูงใจผูอ้่านให้ติดตาม อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป เช่น ควรศึกษา
บริบทของผู้เขียนร่วมกับบริบทของผู้อ่านในเชิงสารวจทัศนคติต่อผลงานเขียนทางพระพุทธศาสนา หรือบริบทเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างสื่อบันทึกเสียงธรรมบรรยายกับสื่อโทรทัศน์ท่ีนําเสนอรายการด้านพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

 
ค าส าคัญ: ว. วชิรเมธี, การเผยแผ่พุทธธรรม, การวิเคราะห์เนื้อหา    

 
ABSTRACT 

  The objectives of this research are: 1) to study the presentation styles of literary works in the 
propagation of Buddhism by W. Vajiramedhi, and 2) to study the ideas and persuasive language used in 
the propagation of Buddhism by W. Vajiramedhi, both of which were conducted by means of Content 
Analysis. Thereby, the researcher studied 13 volumes of Applied Dharma for New Generation based on 
qualitative and quantitative analysis in order to find out the conclusion, to descriptively discuss the 
results, and to present the relevant statistics.  

The results of this research answer the following 3 research questions. First, as to the question 
about how to name the individual subjects in Applied Dharma for New Generation by W. Vajiramedhi, the 
results showed that the author used phrases as subjects most frequently, 61.25%, followed by clauses 
36.25%, and rhymes between words, 25.63%, respectively. In addition, it was found that the author always 
used 2-4 methods altogether to name the subjects. The most frequently used method is two-type 
relation (two types), in which rhymes between words and phrases were used together most often (12.5%), 
followed by three-type relation, in which the author used the rhymes between words, clauses, and figure 
of speech together most frequently (1.88%). Referring to the question about tactics and tricks employed in 
the Lord Buddha's preaches, which were found in  Applied Dharma for New Generation by W. Vajiramedhi, 
it was found that the author used illustrated tales most often, 79.37%, followed by (6) analogy, 53.12%, 
and tricks for individual selection and practice, 29.37%, respectively. Besides, the results reflected that the 
author always employed 2-4 tactics used in the Lord Buddha's preaches altogether. The most frequently 
used method is two-type relation (two types), in which illustrated tales and analogy were used most often 
(39.38%). This is followed by three-type relation, in which the author employed illustrated tales, analogy 
and language tricks, and word tricks and neology most frequently (8.75%). According to the final question 
in terms of persuasive communication process in Applied Dharma for New Generation by W. Vajiramedhi, 
it was found that the author relied on the persuasive writing technique “persuasive suggestions to avoid 
objections” most often, 86.25%, followed by “use of personal identities or renown for persuasion”, 
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76.87%, and “giving reasons on the basis of facts”, 58.12%. It was also found that the author usually used 
at least 2 techniques of persuasive writing together including: 1) two-type relation, in which the most 
frequently used techniques were “use of personal identities or renown for persuasion” and “persuasive 
suggestions to avoid objections”, 63.75%; 2) three-type relation, in which the most frequently used 
techniques were “persuasive suggestions to avoid objections”, “giving reasons on the basis of facts”, and 
“use of personal identities or renown for persuasion”, 35.63%; and 3) four-type relation, in which all of 
the aforementioned techniques were used together, 10.63%.  

The results of this research have brought about some suggestions for those who write religious 

literary works in order that they could employ presentation styles and persuade readers more successfully 

and more efficiently. Moreover, there have been some suggestions for further researches; for instance, the 

contexts of both authors and readers should be studied together in terms of attitudes towards the 

religious literary works, or there should be a study of comparative contexts between Dharma preaching on 

audio recording media and television media presenting religious programs. 

Keywords: W. Vajiramedhi, the propagation of Buddhism, content analysis 
 

บทน า 
 การสื่อสารเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดํารงชีวติของมนุษย ์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและสืบ
ทอดความเชื่อหรือคําสอนทางศาสนาซึ่งเปน็ค่านิยมหลักทางด้านจิตวิญญาณในการดาํเนินชีวิตของคนไทย  กลยุทธ์
การเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเหล่าพทุธบริษัท 4 นั้น ทาํให้พระพุทธศาสนาดํารงอยูไ่ด้ยาวนาน  
ดังนั้นจงึเป็นสิ่งสาํคัญอย่างมากที่จะต้องทราบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น มีความสาํคัญอย่างไร มีวิวัฒนาการ
อย่างไร และในแง่มุมด้านการสือ่สารนั้น มีการปรับปรุงพฒันาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอย่างไร จึงทําให้หลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาสามารถดํารงคงมั่นอยู่ในสงัคมไทยไดน้านเช่นนี้  

ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงเสวยวิมตุติสุข ในระหว่างนั้นพระองคท์รงใคร่ครวญว่า 
ธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนัน้ เป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่มนุษยป์ุถชุนจะสามารถเข้าใจได้ เป็นเหตุให้พระองค์ไม่คิดที่จะ
แสดงธรรมใด ๆ แก่เวไนยสัตว์  แต่เพราะทรงอาศัยพระมหากรณุาธิคุณในหมู่สัตว์จงึทรงพิจารณาอีกคร้ังว่า 

จะมีผู้รู้ทั่วถึงธรรมนั้นบ้างหรือไม่ ? ก็ทรงทราบด้วยพระป๎ญญาว่า บุคคลผู้มีกิเลสน้อยเบาบางก็มี, ผู้
มีกิเลสหนาก็มี, ผู้มีอินทรีย์คือศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ป๎ญญา กล้าก็มี, ผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มี, ผู้มี
อาการอันดีก็มี, ผู้มีอาการอันชั่วก็มี, เป็นผู้จะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มี, เป็นผู้จะพึงสอนให้รู้ได้โดย
ยากก็มี, เป็นผู้สามารถจะรู้ได้ก็มี, เป็นผู้ไม่สามารถจะรู้ได้ก็มี. (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส, 2541: 55) 
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เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเช่นนี้แล้ว จึงทรงอาศัยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลบางประเภท ดังนั้น
พระองค์จึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมโปรดหมู่สัตว์ จึงทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นต้นมา  
ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้มีคณะสมณทูต 2 ท่าน คือ พระโสณะและอุตตระเถระ ได้มาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นดินแดนที่มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย จึงทําให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่และ
ดํารงอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจนถึงป๎จจุบัน หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานมาแล้ว 2557 ปี 
พระพุทธศาสนาก็ยังดํารงคงอยู่ในประเทศไทยและเผยแผ่ไปทั่วโลกนี้ด้วยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่มีต่อ
พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งรูปแบบของการเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมี 3 
ลักษณะ ดังนี้  

1) ทรงสั่งสอน เพื่อที่จะให้ผู้ฟ๎งรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น 2) ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟ๎งอาจ
ตรองตามเห็นจริงได้ 3) ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่
ความปฏิบัติ   (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2552: 29) 
 

 จากคุณลักษณะดังกล่าวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นวิธีการ
และลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้งอกงามในจิตใจของมวลมนุษย์ได้อย่างดี 
ซึ่งทําให้พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ดํารงอยู่มาได้นานตราบเท่าอายุ  2557  ปี นับตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล
นั้น เหล่าบรรดาพุทธสาวกบรรลุธรรมได้ง่าย เพราะอยู่ในภาวะที่เข้าถึงธรรมชาติและความจริงของชีวิตได้ดี แต่เนื่องใน
ภาวการณ์ในป๎จจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยมและความพลวัตรของสังคมที่มีความสลับซั บซ้อน
ด้วยโลกิยวิสัยมากมาย จึงทําให้มนุษย์เรานั้นสนใจในเรื่องกระแสที่เป็นโลกิยวิสัยมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้เกิดการละเลย
ทางด้านการฝึกฝนอบรมจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในความเป็นมนุษย์ไป แต่กลับไปหมกมุ่นหลงใหลในความเป็นวัตถุ
นิยมที่เจือไปด้วยกิเลสตัณหา ซึ่งพาใจให้หม่นหมอง จนทําให้คุณค่าและคุณธรรมทางจิตใจที่ดีงามลดน้อยถอยลงไป 
และถ้าหากมองในมุมของนิเทศศาสตร์แล้วจะพบว่าป๎ญหาในความเสื่อมจากศีลธรรมของประชาชนนั้นเกิดขึ้นมาจาก
ป๎จจัยหลัก 2 ประการสําคัญได้แก่ ป๎จจัยที่เกิดจากผู้เผยแผ่ และป๎จจัยจากผู้รับสาร ซึ่งสําหรับประเด็นป๎ญหาที่สําคัญ
นั้นเกิดจากประเด็นสําคัญ 2 ประการ คือ 
 

1) ประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอของการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเกิดจากการขาด
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม ตลอดถึงความสามารถของพระภิกษุสามเณร นักเผย
แผ่ หรือผู้นําศาสนาในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่สนใจและสร้างศรัทธาที่มั่นคง
ต่อประชาชน  ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้คือความบกพร่องของผู้ส่งสารที่ขาดเครื่องมือการสื่อสาร
ที่น่าสนใจ เช่นการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย การเลือกสารที่ไม่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย การเลือกสารที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยในป๎จจุบัน การใช้ภาษาธรรมที่ยากต่อ
การเข้าใจความหมาย อีกทั้งการขาดแคลนพระสงฆ์นักเผยแผ่ที่มีคุณภาพและทรงคุณวุฒิ 

2) ผู้นําทางศาสนามุ่งเน้นการพัฒนาทางวัตถุมากกว่าจิตใจ โดยเน้นการสร้างศาสนสถาน
มากกว่าศาสนทายาท เช่น มีการบอกบุญเพื่อรวบรวมป๎จจัยในการสร้างสถานที่สําคัญต่างๆ  
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ในวัดวาอาราม ซึ่งบางครั้งอาจเกินความจําเป็น และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนบูชา
พระพุทธศาสนาด้วยอามิสมากเกินไปโดยไม่คํานึงถึงว่าการปฏิบัติบูชานั้นเป็นการสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาได้มั่นคงและยาวนานกว่า การมุ่งเน้นส่งเสริมแต่เพียงอามิสบูชาเป็นเหตุให้
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง และถ้าหากว่าประชาชนที่นับถือ
ไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ ก็เป็นการยากยิ่งที่จะดํารงพระพุทธศาสนาให้
ยาวนานอยู่ได้ (คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจิตใจ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 
2528: 65-66) อ้างถึงใน พระวุฒิกรณ์ วุฑฺฒิกรโณ, 2543: 3) 

 
 ในป๎จจุบัน มีพระภิกษุสงฆ์จํานวนมากมายที่มีความโดดเด่นทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อต่าง  
ๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลกทรอนิกส์  โดยมีรูปแบบในการเผยแผ่แตกต่างกันไป โดยที่หนึ่งในบรรดา
พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นที่มีความโดดเด่นและได้รับความนิยมในแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมว่าแสดงธรรมะได้ โดดเด่น 
เป็นที่นิยมประชาชนมาก และนับว่าเป็นปราชญ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคสมัยนี้ ก็คือ พระมหาวุฒิชัย วชิร
เมธี (ว.วชิรเมธี) ที่มีผลงานการเผยแผ่งอกเงยในพระพุทธศาสนามากมาย รวมทั้งมีคุณสมบัติและเกียรติคุณที่น่านับถือ
และเป็นที่ยอมรับของแวดวงนักวิชาการและสามัญชนทั่วไป  โดยเฉพาะผลงานนิพนธ์แต่ละเล่มของท่านนั้น เป็นที่
ยอมรับ และได้รับคํานิยมจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ดังที่คุณธนาคม พจนาพิทักษ์ อดีตบรรณาธิการบริหาร
นิตยสารชีวจิต ได้เขียนคํานิยมไว้ในหนังสือธรรมะติดปีก (ว.วชิรเมธี, 2552: 10) ว่า 
 

คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะเขียนบทความเก่ียวกับธรรมะให้ได้รับความนิยมและสนอกสนใจจากผู้อ่าน 
ผู้ที่จะทําสําเร็จนั้น ในทัศนะของข้าพเจ้ามองว่าอย่างน้อยตัวผู้เขียนจะต้องมีศักยภาพในสี่ด้าน คือ 
1)  ศึกษาธรรมะมาอย่างรู้ลึกรู้จริง ทําให้ผู้อ่านเชื่อเถือ  
2)  มีข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทําให้ผู้อ่านอยากเรียนรู้  
3)  มีจุดเน้น มีประเด็นที่ชวนคิด เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านได้เกิดการครุ่นคิดใคร่ครวญ ปรับเปลี่ยนตน  
    เพื่อน้อมนําหลักธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
4)  สามารถใช้ถ้อยคําภาษาสํานวนในระดับที่จูงใจชวนให้ติดตามอ่านจนจบ  

   ดังนั้นหลักการและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  ได้เปล่งประกายฉาย
สะท้อนให้เห็นศักยภาพข้างต้นพอสมควร อีกทั้งท่านยังมีคุณสมบัติที่สําคัญหลายประการ คือ เป็นพระนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา เป็นพระนักทฤษฎี เป็นพระนักปฏิบัติ และเป็นพระนักเผยแผ่ธรรมะชื่อดังในสมัยนิยมป๎จจุบัน  
เหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ผู้วิจัยจะนําแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของท่านมาศึกษาเพื่อเป็น
ประโยชน์สําหรับผู้ที่มีบทบาทเก่ียวกับการเผยแผ่พุทธศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์ในแนวทางการปฎิบัติสําหรับบุคคลที่
สนใจใฝุในธรรม เพื่อธํารงพระพุทธศาสนาให้ยืนยงคงอยู่ในสังคมไทย และสังคมโลกาภิวัฒน์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการนาํเสนองานนิพนธ์ในการเผยแผ่พุทธ
ธรรมของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  และ 2) เพื่อศึกษาแนวคิดและภาษาที่ใช้ในการโน้มนา้วใจในการเผยแผ่
พุทธธรรมในงานนิพนธ์ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และนาํมาเปน็

กรอบในการศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ อภิปราย รวมทั้งการสรุปผล ซึง่ได้แก่แนวคิดดังต่อไปนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับ
วิธีการเผยแผ่พุทธธรรมในสมัยพุทธกาล ซึ่งประกอบไปดว้ย 1.1) วิธีการเผยแผ่ของพระพทุธเจ้า 1.2) องค์แห่งพระ
ธรรมกถึก 1.3) จุดมุ่งหมายในการสอน  2)  แนวคิดเกี่ยวกับพุทธธรรม 3) แนวคิดเกี่ยวกับสารสื่อสาร ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 3.1) ภาษากับการเขียน  3.2) แนวคิดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของอริสโตเติล  4) แนวคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งประกอบไปด้วย 4.1) ความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา  4.2)  ความหมายของ
การวิเคราะห์เนื้อหา  4.3)  ประเภทของการวิเคราะห์เนื้อหา  4.4)  จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เนื้อหา  4.5) 
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เนื้อหา  4.6)  หัวใจของการวิเคราะห์เนื้อหา  4.7)  ข้อดีและจุดเด่นของการวิเคราะห์
เนื้อหา  4.8)  ประโยชน์ของการวิเคราะห์เนื้อหา  4.9)  วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  4.10)  ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา  
4.11)  องค์ประกอบในการวิเคราะห์เนื้อหา และ  4.12)  หน่วยในวิเคราะห์เนื้อหา นอกจากแนวคิดดังกลา่วแล้ว 
ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงทฤษฎีการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสื่อสารในทางนิเทศศาสตร์ และการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อนํามาประมวลเป็นองค์ความรู้เพื่อสร้าง
เป็นกรอบในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยดว้ย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ เป็นการศึกษาแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเนื้อหาที่นํามา
วิเคราะห์คือหนังสือธรรมะของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี ชุดธรรมประยุกต์สําหรับคนรุน่ใหม่ จํานวน 13 เล่ม ซึ่งผู้วิจัย
ได้อ่านหนงัสือทุกหัวข้อในทุก ๆ เล่ม จากนั้นได้คัดเลือกหัวข้อเร่ืองที่น่าสนใจเพื่อนํามาวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนเพียง
ร้อยละ 50 ของหัวข้อเรื่องทั้งหมด จากนัน้ผู้วิจยัเขียนสรุปเปน็ความเรียงโดยใช้กรอบในการวิเคราะห์ทั้ง 3 กรอบเป็น
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ จากนัน้ผู้วิจัยได้บนัทึกตารางการเปรียบเทียบแสดงปริมาณมากน้อยเพื่อหาค่าเป็นจํานวนร้อย
ละ และกระบวนการสุดทา้ยคอืผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของหนังสือธรรมะทั้ง 13 เล่ม โดยการเขียน
อภิปรายเชิงพรรณนาอยา่งละเอียด ซึ่งกรอบในการวิเคราะห์ทั้ง 3 กรอบนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 1 : การตั้งชื่อหัวข้อเร่ืองและบทความต่าง ๆ 
ลําดับที่    การตั้งชื่อหัวข้อเร่ืองของเนื้อหา 
     1 การใช้คําสัมผัสคล้องจอง  
     2         การกล่าวซ้ําเพื่อให้เกิดท่วงทํานอง 
     3         การใช้สุภาษิตคําพงัเพย 
     4         การใช้ชื่อบุคคลและสัตว์ในตาํนาน  (1. พระภิกษุสงฆ์ 2. ฆราวาส) 
     5         การใช้คําพ้องรูปแต่ต่างความหมาย 
     6         การใช้คํานัยประหวัด 
     7         การใช้คําแสลง 
     8         การใช้วลี 
     9         การใช้ประโยค    (1. บอกเล่า 2. ปฏิเสธ 3. คําถาม 4. คําสั่ง) 
    10        การใช้โวหารภาพพจน ์   (1. อุปมาอุปมัย 2. อุปลักษณ์ 3. บุคคลาธิษฐาน 
     4. อนุนามนัย  5. นามนัย 6. อธิพจน์ 7. ปฏิพจน ์
     8. สัทพจน์) 

อวยพร พานิช และคณะ (2548: 286-289)   
 
ตาราง 2   
 กรอบที่ 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า 

ลําดับที ่ กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า 
1 การยกอุทาหรณ์และการเล่านทิานประกอบ 
2 การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา 
3 การใช้อุปกรณ์การสอน   
4 การทําเป็นตวัอย่างหรือสาธิตให้ดู   
5 การเล่นภาษา เล่นคํา  และใช้คาํในความหมายใหม่   
6 อุบายการเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล 
7 การรู้จักจังหวะและโอกาส 
8 ความยืดหยุ่นในการใชว้ิธีการ   
9 การลงโทษและการให้รางวัล 
10 กลวิธีแก้ป๎ญหาเฉพาะหนา้   

พระธรรมปิฎก (2542: 26 อ้างถึงใน พระมหาสัญญา  ปํฺญาวจิิตฺโต, 2543 : 16-25) 
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ตาราง 3  
กรอบที่ 3 : กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจ 

ลําดับที ่ กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจ 
         1          การให้เหตุผลมีวิธีการเริ่มจากการให้ข้อเท็จจริง     (1. วิธีนิรนัย 2. วิธีอุปนัย 3.วิธีสาเหตุสัมพันธ์)  
         2          การเร้าอารมณ์ 
         3          การใช้บุคลิกหรือชื่อเสียงส่วนตัวเปน็เครื่องจูงใจ 
         4          การเสนอแนะเป็นวิธีการจูงใจหลีกเลี่ยง  (1. การทําให้เป็นส่วนหนึ่งของผูอ้่าน   
                     ความคิดเห็นโต้แย้ง     2. เสนอสิ่งที่เข้ากบัอุปนสิัย 

      3. สังเกตดูระดับความรู้สึก ความสนใจ และ 
         วัยของผู้อ่าน 

             4. ชื่อเสียงของผู้เขียนเอง 

อวยพร พานิช และคณะ (2548: 181-185)   
 

ผลการศึกษา 
  

ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ตามกรอบในการวิเคราะห์ทั้ง 3 กรอบนั้นจะเห็นได้ว่า  หัวข้อเรื่องที่คัดเลือกมา
ทั้งหมด 160 หัวข้อนั้นสามารถจัดเข้าในกรอบการวิเคราะห์ทั้งสามกรอบได้ทุกหัวข้อ ซึ่งบางหัวข้ออาจจะจัดเข้าใน
กรอบการวิเคราะห์ได้มากกว่าหนึ่งลักษณะ  ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ทําให้สามารถสังเกตได้ว่า ผู้เขียนใช้หลักเกณฑ์
หลาย ๆ อย่างประกอบกันในการเขียน เพื่อบูรณาการผสมผสานให้งานเขียนออกมาดี ทันสมัย เข้าใจง่าย ถูกใจ ตรงใจ
ผู้อ่านมากที่สุด   

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปตามคําถามนําวิจัยทั้ง 3 ประเด็นได้ดังนี้ 
คําถามนําวิจัยข้อที่ 1: รูปแบบการตั้งชื่อหัวข้อเรื่องในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์สําหรับคนรุ่นใหม่ของ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มีรูปแบบการนําเสนอด้วยวิธีการอย่างไร?  พบว่า  ผู้เขียนใช้หลักการตั้งชื่อหัวข้อ
เรื่องในลักษณะที่ 8 คือ การใช้วลีเป็นจํานวนมากที่สุด คิดเป็น  61.25%  รองลงมาคือ การใช้ประโยค คิดเป็น 
36.25%  อันดับที่ 3 คือ การใช้คําสัมผัสคล้องจอง คิดเป็น 25.63%  ส่วนการตั้งชื่อหัวข้อเรื่องร่วมกันตั้งแต่ 2 
ลักษณะขึ้นไปนั้น พบว่า ลักษณะแบบคู่สัมพันธ์ที่ใช้มากที่สุดคือ การตั้งชื่อเรื่องแบบการใช้คําสัมผัสคล้องจองและการ
ใช้วลี คิดเป็น 12.5%  สามลักษณะสัมพันธ์ที่ใช้มากที่สุดคือ การตั้งชื่อหัวข้อเร่ืองแบบการใช้คําสัมผัสคล้องจอง การใช้
ประโยค และการใช้โวหารภาพพจน์ ประกอบกัน คิดเป็น 1.88%  ส่วนสี่ลักษณะสัมพันธ์นั้นพบเพียง 2 หัวข้อเท่านั้น
คือ 1) การตั้งชื่อหัวข้อเรื่องแบบการใช้คําสัมผัสคล้องจอง การใช้คํานัยประหวัด การใช้ประโยค และการใช้โวหาร
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ภาพพจน์ ประกอบกัน 2) การตั้งชื่อหัวข้อเร่ืองแบบการใช้คําสัมผัสคล้องจอง  การกล่าวซ้ําเพื่อให้เกิดท่วงทํานอง การ
ใช้สุภาษิตคําพังเพย และการใช้วลี ประกอบกัน 

คําถามนําวิจัยข้อที่ 2: กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้าที่พบในผลงานนิพนธ์ชุดธรรม
ประยุกต์สําหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  มีรูปแบบการนําเสนอด้วยวิธีการอย่างไร? พบว่า 
ผู้เขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้าในกลวิธีที่ 1 คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ เป็นจํานวนมากที่สุด คิดเป็น  79.37%  รองลงมา คือ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา คิดเป็น 53.12%  
อันดับที่ 3 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล คิดเป็น 29.37%  ส่วนการใช้กลวิธีและอุบาย
ประกอบการสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกันตั้งแต่ 2 กลวิธีขึ้นไปนั้น พบว่า ลักษณะคู่สัมพันธ์ที่ใช้มากที่สุดคือ  
การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ คู่กับ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา คิดเป็น  39.38%  สามลักษณะ
สัมพันธ์ที่ใช้มากที่สุดคือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา และการเล่นภาษา 
เล่นคําและใช้คําในความหมายใหม่ ประกอบกัน  คิดเป็น 8.75%  ส่วนสี่ลักษณะสัมพันธ์นั้นพบเพียง 4 หัวข้อเท่านั้นที่
มีความถี่เท่ากัน คือ 1) การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา การทําตัวเป็น
ตัวอย่างหรือสาธิตให้ดู และการเล่นภาษาเล่นคําและใช้ในความหมายใหม่ ประกอบกัน 2) การยกอุทาหรณ์และการ
เล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา การเล่นภาษาเล่นคําและใช้คําในความหมายใหม่ และอุบายการ
เลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล ประกอบกัน 3) การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วย
ข้ออุปมา การเล่นภาษาเล่นคําและใช้คําในความหมายใหม่ และความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการประกอบกัน  4) การยก
อุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ  อุบายการเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล การรู้จักจังหวะและโอกาส และ
ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ประกอบกัน 

คําถามนําวิจัยข้อที่ 3: กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อจูงใจที่พบในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์สําหรับคนรุ่นใหม่
ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มีกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อจูงใจอย่างไร? พบว่า  ผู้เขียนใช้กลวิธีการเขียนเพื่อ
การจูงใจกลวิธีที่ 4 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเลี่ยงความคิดเห็นโต้แย้ง เป็นจํานวนมากที่สุด คิดเป็น  
86.25%  รองลงมา คือ การใช้บุคลิกหรือชื่อเสียงส่วนตัวเป็นเครื่องจูงใจ คิดเป็น 76.87%  อันดับที่ 3 คือ การให้
เหตุผลมีวิธีการเริ่มจากการให้ข้อเท็จจริง คิดเป็น 58.12%  ส่วนลักษณะความสัมพันธ์ร่วมกันของการใช้กลวิธีการ
เขียนเพื่อจูงใจตั้งแต่ 2 กลวิธีขึ้นไปนั้น พบว่า  คู่สัมพันธ์ที่ใช้มากที่สุดคือ การใช้บุคลิกหรือชื่อเสียงส่วนตัวเป็นเครื่อง 
จูงใจ คู่กับ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเลี่ยงความคิดเห็นโต้แย้ง คิดเป็น 63.75%  สามลักษณะสัมพันธ์ที่ใช้ 
มากที่สุดคือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเลี่ยงความคิดเห็นโต้แย้ง  การให้เหตุผลมีวิธีการเริ่มจากการให้ 
ข้อเท็จจริง และการใช้บุคลิกหรือชื่อเสียงส่วนตัวเป็นเครื่องจูงใจ ประกอบกัน  คิดเป็น 35.63% ส่วนสี่ลักษณะสัมพันธ์
ซึ่งใช้ทั้ง 4 กลวิธีประกอบกันตามกรอบในการวิเคราะห์ที่ 3 นี้ คิดเป็น 10.63% 

จะเห็นได้ว่าพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  (ว.วชิรเมธี) นั้น ใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในการบูรณาการอัน
ประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งองค์ความรู้สมัยใหม่มากมาย ที่ปรากฏในงานเขียนของท่าน ซึ่งเกิดจากการ
ผสมผสานความรู้ในหลาย ๆ แขนง พร้อมทั้งตัวอย่างจากบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียง และการเชื่อมโยงเนื้อหากันอย่างมี
หลักการและเหตุผล การบูรณาการในหลาย ๆ ส่วนดังกล่าวนั้น นําไปสู่บทสรุปด้วยหลักธรรมคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนา ที่เป็นสัจจธรรม เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง  จูงใจผู้อ่าน  เร้าให้ผู้อ่านมีความ 
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แกล้วกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ  และสร้างให้ผู้อ่านร่าเริง แช่มชื่นใจ ที่ได้อ่านงานเขียนเชิงเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน 
จึงทําให้ผู้อ่านมีความนิยม ชื่นชม และชื่นชอบในงานเขียนของท่านอย่างแพร่หลาย 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธี Content Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์รูปแบบการ
นําเสนอและกลยุทธ์การสื่อสารในงานเขียน ดังนั้น ควรมีการศึกษาในรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ นอกจากการเขียน เช่น 
การพูดในลักษณะแบบธรรมบรรยาย และรูปแบบการสื่อสารแบบอื่น ๆ เช่น การสื่อสารโดยใช้สื่อรายการโทรทัศน์ 
เป็นต้น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการนําเสนอหลักพุทธธรรมของผู้เผยแผ่คนอื่น ๆ ว่ามีรูปแบบและกลยุทธ์
การสื่อสารเหมือนหรือต่างกันอย่างไร มีผลต่อกลุ่มผู้อ่าน ผู้ฟ๎ง ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มากน้อยเพียงใด เพื่อนํามาใช้
ปรับปรุง พัฒนาในการเผยแผ่พุทธธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาทัศนคติของผู้อ่านหนังสือธรรมะว่า มีผลต่อการดําเนินชีวิตอย่างไร มากน้อยเพียงใด ในบริบท
กลุ่มเปูาหมายที่แตกต่างกัน และควรศึกษาเปรียบเทียบว่าทัศนคติและพฤติกรรมของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แตกต่างกัน
อย่างไร หลังจากที่ได้อ่านหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี 

4. ควรศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของพุทธบริษัทที่เกิดจากการอ่าน การฟ๎ง และการชมรายการโทรทัศน์ 
ของการเผยแผ่พระธรรมคําสอนของท่าน ว. วชิรเมธี ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไร 

5. ควรศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี ในกลุ่มเปูาหมายที่เป็นพนักงาน
บริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ได้นิมนต์ท่านไปแสดงธรรม เพื่อความเข้าใจและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ว่า ท่านมีกลยุทธ์ใน
การนําเสนอธรรมะในการพัฒนาองค์กรอย่างไร และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
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การน าเสนอผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 
Representation of Women and Violence in Thai Films 

 
พรจันทร์ เสียงสอน 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การนําเสนอภาพผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย และ

วิเคราะห์ถึงสาเหตุและพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่ถูกประกอบสร้างในภาพยนตร์ไทย โดยใช้กรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ การประกอบสร้างความจริงทางสังคม และแนวคิด
การเล่าเร่ือง โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบทภาพยนตร์ไทยจํานวน 10 เร่ือง 

จากการวิเคราะห์พบว่า มีการนําเสนอผู้หญิงและการกระทําความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย มีความสอดคล้อง
กับความเป็นจริงที่พบในสังคม ตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยมีลักษณะของความเป็นป๎จเจกชน มีค วาม
มั่นใจในตัวเอง และรู้ความปราถนาของตัวเอง และต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมจากอุดมการณ์ดั้งเดิมแบบปิตาธิปไตย 
เป็นผลทําให้ผู้หญิงอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าผู้ชาย และเป็นฝุายที่ถูกกระทําความรุนแรงก่อน ดังนั้นความรุนแรงที่ตัว
ละครผู้หญิงกระทํา จึงถูกแสดงออกให้เห็นเป็นวิธีการหนึ่งที่มนุษย์นํามาใช้ในการยุติความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่ตัว
ละครถูกบีบจากป๎จจัยแวดล้อมต่างๆ ซึ่งความรุนแรงที่ตัวละครกระทําจึงมีทั้งที่ตั้งใจมีการวางแผนไว้ก่อน และแบบที่
ไม่ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้กระทําความรุนแรงทุกคนจะพบกับจุดจบที่น่าเศร้า เพื่อเน้นย้ําว่าการ
ใช้ความรุนแรงไม่ใช่คําตอบของทุกๆป๎ญหา 

 
ค าส าคัญ:  ความรุนแรง, เหยื่อความรุนแรง, สังคมปิตาธปิไตย, การเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to study the cinematic representation of women and violence against/ 

by them. It examines the ways causes of gendered violence and violent behaviors are constructed 
in Thai cinema. Based on feminist, psychoanalytic, and constructionism theories, this study 
employs qualitative textual analysis in deconstructing the narratives of violence against / by female 
protagonists as shown in 10 Thai films. 

The results show that the representation of women and violence against/ by them in the 
films are consistent with everyday reality. Often portrayed as being individualistic and self-
confident, female protagonists in the studied films are shown to be true to themselves, while 
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struggling for social change. Their presence in the films, thus, constitutes a threat challenging 
patriarchal social memories of women. Consequently, these women are often illustrated as being 
inferior to men and to an extent falling victims of violence. Particularly, an act of violence 
performed by a female character is ironically expressed as a way to end conflicts or violence by 
which the character has been intentionally or unintentionally provoked.  Whether it is planned or 
unplanned, an act of violence can never go unpunished. All characters inflicting violence upon 
others eventually meet tragic endings. This type of story emphasizes that violence is not the way 
to solve problems.  

 
Keywords: violence, victims of violence, patriarchal society, cinematic narratives  
 

บทน า 
 

ภาพยนตร์ นับเป็นสื่อที่ให้ทั้งประโยชน์ในด้านความบันเทิง และด้านสาระความรู้ ทําหน้าที่ในการสะท้อน
บริบทในด้านต่างๆของสังคมในขณะนั้นผ่านบทบาท หน้าที่ และภาพลักษณ์ของผู้ชายและผู้หญิงได้อย่างชัดเจน 
เพื่อให้ผู้ชมเกิดการรับรู้ มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการประกอบสร้างที่สวยงามและมีความสมจริง 
นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ชม มีประสิทธิภาพใน
การครอบงําความคิด และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้อย่างหลากหลายโดยไม่ถูกจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ สามารถที่จะ
สอดแทรกทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆลงไปเนื้อหา ทําให้การนําเสนอของภาพยนตร์จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง (Donald & Renov, 2008, p. 38). ภาพยนตร์จึงไม่ใช่เพียงสื่อบันเทิง แต่
ยังเป็นทั้งสื่อที่สะท้อนภาพความจริงในสังคม และเป็นสื่อที่สามารถชี้นําสังคมให้เกิดการคล้อยตามหรือสร้างให้เกิด
ความตระหนักร่วมกันของคนในสังคมได้เช่นเดียวกัน (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2545, น. 14-15) 

นอกจากนี้ ผู้ชมยังต้องเข้าใจในสิ่งที่ภาพยนตร์นําเสนอให้เห็นนั้น เกิดจากการประกอบสร้างความจริงเพียง
บางส่วนไม่ใช่ความเป็นจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์จึงต้องอาศัยความรู้จากหลาย
แหล่งมาทําการอธิบายควบคู่กัน ทั้งด้านภาษาศาสตร์ จิตวิทยา มานุษย์และสังคมศาสตร์ ฯลฯ รวมทั้งแนวคิดต่างๆที่มี
ส่วนในการสร้างความรู้ความเข้าใจมาอธิบาย เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงการนําเสนอความหมายทั้งทางตรง และความหมาย
โดยนัยที่สําคัญผ่านภาพ เสียง และเทคนิคต่างๆที่ภาพยนตร์ให้ความหมายเป็นตวัแทนของสิ่งๆนั้น (กาญจนา แก้วเทพ, 
2535; Ben-Shaul, 2007, pp. 5, 16) 

ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยพิจารณาเก่ียวกับการนําเสนอของภาพยนตร์ไทยในป๎จจุบัน พบว่า ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับตัวละครผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย ยังถูกนําเสนอให้เห็นอย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลายภายใต้
บริบทสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ที่สร้างให้เกิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ ความไม่เท่าเทียมกันมาโดยตลอด ส่งผลให้
ผู้หญิงต้องตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงอยู่บ่อยครั้งทั้งในการนําเสนอของสื่อภาพยนตร์เอง และปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม สร้างแบบฉบับให้ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ เป็นเหมือนวัตถุที่ผู้ชายสามารถกระทําได้  (กาญจนา 
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แก้วเทพ, 2543) แต่ในอีกด้านหนึ่งของการนําเสนอปรากฏให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีเสรีภาพใน
การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม (กนกพรรณ วิบูลยศริน, 2547) ทั้งยังมีความพยายามในการต่อสู้
ในเร่ืองความเท่าเทียมกันไม่ยอมที่จะเป็นผู้ที่ถูกกระทําเพียงฝุายเดียว ความรุนแรงที่ปรากฏในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเกิด
จากสัญชาตญาณแห่งความตาย (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551, น. 17-21) หรือเกิดจากการปลูกฝ๎งที่ไม่ถูกต้องในเรื่อง
เพศและความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน การใช้ความรุนแรงไม่ได้ถูกจํากัดให้ผู้ชายเป็นผู้กระทําเท่านั้น แต่
ผู้หญิงก็สามารถที่จะเป็นผู้กระทําได้เช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสหรือมีแรงกดดันมากพอ  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์การนําเสนอผู้หญิง และความรุนแรงในลักษณะต่างๆที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นยุคของภาพยนตร์ไทยในสมัยป๎จจุบัน ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการนําเสนอ มุมมองของผู้ผลิต และบริบทของสังคมไทย ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชม และสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการสื่อสาร รวมถึงมิติต่างๆ ทางสังคม (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม , 2551; 
กาญจนา แก้วเทพ, 2553) และเนื่องจากมีงานวิจัยที่วิเคราะห์ทั้งประเด็นผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยมีอยู่
ไม่มาก และโดยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่วิเคราะห์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
ประเด็นทั้งสองมีความน่าสนใจ และอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของภาพยนตร์ไทยในสังคม
ป๎จจุบัน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  วิเคราะห์สาเหตุความรุนแรงและความรุนแรงที่เก่ียวข้องกับผู้หญิงในภาพยนตร์ไทย 
2.  วิเคราะห์การนําเสนอภาพของผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 จากงานวิจัยในประเทศไทยผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย พบว่า การนําเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่อยู่
ภายใต้ทัศนคติของผู้ชายเป็นหลัก ส่งผลให้ภาพยนตร์ส่วนใหญ่นําเสนอภาพของตัวละครผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นผู้หญิง
ในอุดมคติแบบเดิมของสังคม กล่าวคือ มีความอ่อนแอ เป็นผู้ตามหรือเป็นผู้ที่ต้องการการคุ้มครองโดยผู้ชาย และถูก
จํากัดขอบเขตอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว (กาญจนา แก้วเทพ, 2543; พนิดา หันสวาสดิ์, 2544; วิลาสินี พิพิธกุล และกิตติ 
กันภัย, 2546, น. 19) ซึ่งเป็นการตอกย้ําถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การกดขี่ผู้หญิงภายใต้สังคมเดิมแบบปิตาธิป
ไตย โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) เพื่อสร้างอํานาจให้กับตัวเอง และกดทับอีกฝุายให้
ด้อยกว่า (รัตนา จักกะพาก, 2546; ขจิตขวัญ กิจวิสาละ, 2553) หรือการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพยนตร์ของ พนิดา 
หันสวาสดิ์ ซึ่งพบว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงในภาพยนตร์ยังคงเป็นผู้หญิงในอุดมคติที่สังคมต้องการเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงอุดมการณ์หลักในมุมมองของผู้ชาย เป็นเหมือนกระบวนการผลิตซ้ําภาพตัวแทนของผู้หญิงในสังคมไทย เพื่อ
รักษาอุดมการณ์แบบเดิมในสังคมไทยที่ต้องการบอกว่าผู้หญิงที่ดีต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช่น เป็นผู้หญิงที่ปฏิบัติตนอยู่
ในกรอบของศีลธรรมโดยเฉพาะความประพฤติทางเพศ ทั้งยังต้องเชื่อฟ๎งสามี และมีหน้าที่ในการดูแลบ้าน (บงกช เศว
ตามร์, 2533; พนิดา หันสวาสดิ์, 2544, น. 106-107) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพตัวแทนของผู้หญิงผ่านเนื้อหาใน
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ภาพยนตร์ที่ให้ภาพตัวแทนค่อนข้างเหมารวม และไม่มีความยืดหยุ่น ทั้งที่บริบทสังคมไทยทกุวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกๆด้าน รวมถึงทัศนคติ และพฤติกรรมของมนุษย์ที่สามารถรับรู้สิ่งใหม่ปรับเปลี่ยนความรู้เดิมที่เคยมีมา อย่าง
งานวิจัยของ กนกพรรณ วิบูลยศริน(2547) ที่ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบภาพตัวแทนผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยและ
ภาพยนตร์อเมริกัน พบว่า ผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นลักษณะของ
ผู้หญิงสมัยใหม่ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองในทุกๆด้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงในภาพยนตร์
ไทยในป๎จจุบันที่มีการแสดงออกในลักษณะของป๎จเจกชนที่มีความหลากหลาย รับรู้สิทธิของตัวเอง และไม่ยอมถูกกดขี่
เพียงฝุายเดียว แม้ว่าผู้หญิงไทยยังคงต้องอยู่ภายใต้ทัศนคติสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ที่นํามาสู่การเอารัดเอาเปรียบ และ
ความไม่เท่าเทียมกันก็ตาม การนําเสนอของภาพยนตร์เป็นการสะท้อนความเป็นจริงให้มีความหลากหลายสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทต่างๆของสังคมไทย ให้เข้าใจว่าในความสัมพันธ์ของมนุษย์จะต้องเผชิญกับความ
ขัดแย้งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และมีความพยายามในการสร้างให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับโทษของการใช้
ความรุนแรงผ่านบทเรียนของตัวละครทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  
 

ทฤษฎีสตรีนิยม  
 ทฤษฎีสตรีนิยม เป็นอุดมการณ์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงต้องการที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของสังคมให้เกิดความเท่า
เทียมกัน พบว่า สาเหตุหนึ่งที่นํามาสู่การใช้ความรุนแรง คือ เกิดจากความเหลื่อมล้ําความไม่เท่าเทียมกันทางเพศที่ทํา
ให้ผู้หญิงถูกกดขี่ และมีสถานภาพที่ด้อยกว่าผู้ชายจากการปลูกฝ๎งในสังคมชายเป็นใหญ่จนกลายเป็นทัศนคติที่ไม่
ถูกต้อง เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างกันซึ่งเป็นการเพิ่มให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่ลงรอยทางความคิดมากยิ่งขึ้น 
(Beauvoir, 1949) เป็นสาเหตุที่นํามาสู่การใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงทําให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่ออยู่บ่อยครั้ง วิธีการหนึ่งที่
ผู้หญิงมองว่าจะช่วยลดป๎ญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคมไทย คือ การปรับเปลี่ยนในด้านโครงสร้างสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างเป็นระบบ (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ , 2535, น. 77; Baumgardner & Richards, 2000) 
ปรับทัศนคติเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมให้คนในสังคมเชื่อว่าผูห้ญิงและผูช้ายแม้จะมีความแตกต่างกนั 
แต่ทุกคนก็มีคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากัน และผู้หญิงก็ต้องพยายามที่จะยืนด้วยขาของตัวเองมากกว่าการพึ่งพิงผู้ชายเป็น
หลัก และเรียงร้องเกี่ยวกับการปูองกันสิทธิต่างๆของตัวเอง “The Rights of Women” (Rich, 1979) และการ
ปลดปล่อยสตรี โดยสามารถแบ่งกลุ่มของสตรีนิยมออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสตรีนิยมแนวเสรีนิยม 2) กลุ่มสตรีนิยม
สายถอนรากถอนโคน 3) กลุ่มสตรีนิยมแนวมาร์กซิสต์และ 4) กลุ่มสตรีนิยมแนววัฒนธรรม (พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์, 
2539, น. 75; กนกพรรณ วิบูลยศริน, 2547;  Millett, 1969; Weiner, 1994, p. 146) สตรีนิยมทั้ง 4 กลุ่ม ต่างมี
จุดประสงค์สําคัญๆเหมือนกัน คือ เร่ืองความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคม การสร้างให้เกิดความ
ตระหนักร่วมในการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงให้มีความรู้ทัดเทียมผู้ชาย และมีอิสระที่จะกําหนดบทบาทให้กับตัวเอง
ได้อย่างหลากหลายโดยไม่ถูกครอบงําทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นในลักษณะของการร่วมมือผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง 
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แนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรง  
องค์การอนามัยโลก The World Health Organization (1995, 1997) ให้ความหมายของการใช้ความ

รุนแรงไว้ ดังนี้ 
“เป็นการกระทําที่มีเจตนาใช้กําลังหรืออํานาจทางกาย เพื่อการขู่บังคับหรือกระทําต่อตนเอง 
บุคคลอื่น กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ซึ่งมีผลก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต 
หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจหรือเป็นการยับยั้งการเจริญงอกงามหรือปิดกั้น กีดกัน ทําให้เกิดความ
สูญเสียสิทธิบางประการ การถูกทอดทิ้งไม่ได้รับสิ่งที่สมควรได้รับ” 
โดยสามารถแบ่งลักษณะของการกระทําความรุนแรงออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ความรุนแรงทางร่างกาย 2) 

ความรุนแรงทางเพศ 3) ความรุนแรงทางจิตใจ 4) ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือการละเลยทอดทิ้ง สําหรับ
การศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ (Gerbner & Signorielli, 1988, p. 11) พบว่า ยังมีอีก 2 
ประเด็นที่สําคัญ คือ 1) ความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม และ 2) ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ที่มีส่วนทําให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนที่มีตําแหน่งแตกต่างกัน เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ ที่มีอํานาจมากกว่ากับผู้ที่
ด้อยกว่าในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ จนกลายเป็นระบบความเชื่อที่สังคมให้ความหมายไว้ ให้กลายเป็นเร่ืองที่ยอมรับได้
หรือต้องยอมรับแม้ว่าสิ่งนั้นจะนํามาสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2545; Galtung, 1969, 
pp. 167) ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่สามารถแสดงออกมาในหลายรูปแบบทั้งที่สามารถเห็นอย่างชัดเจน 
และไม่สามารถมองเห็นได้แต่เป็นความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ และเป็น
วิธีการอย่างหนึ่งของมนุษย์ 

 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์   
ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรียได้นํามาใช้ในการวิเคราะห์บุคลิกภาพของ

มนุษย์ที่พัฒนามาจากแรงขับภายใน ที่มีส่วนสําคัญกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ได้แบ่งระดับจิตใจของ
มนุษย์ไว้ 3 ระดับ คือ จิตสํานึก (Conscious Mind) จิตใต้สํานึก (Subconscious Mind) และจิตไร้สํานึก 
(Unconscious Mind) ซึ่งเป็นส่วนที่ฝ๎งอยู่ลึกที่สุดในจิตใจ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตมากที่สุด 
นอกจากนี้มนุษย์ยังเกิดมาพร้อมแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinctual Drive) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง 
ประกอบด้วย 1) สัญชาตญาณทางเพศ (Sex Instinct) และ 2) สัญชาตญาณแห่งความตาย (Thanatos or Death 
Instinct) ที่สามารถแปรรูปมาเป็นพลังงานแห่ง “การทําลายหรือความก้าวร้าวรุนแรง” (Destructive Instinct or 
Aggressive Instinct) (นพมาศ ธีรเวคิน, 2546, น. 27; ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551; Berkowitz, 1962, pp. 31-33; 
Bandura, 1963; Baron & Richardson, 1994, pp. 9-10) 

 
แนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์  
ภาพยนตร์มีการเล่าเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะตัว ที่มีทั้งความสมจริงผ่านภาพและเสียง ทั้งยังมีการใส่รหัสที่

ซับซ้อนในรูปสัญลักษณ์นําเสนอผ่านโครงสร้างการเล่าเรื่อง และเทคนิคในการสื่อความหมาย เป็นสิ่งที่ถูกประกอบ
สร้างขึ้นให้มีความสมจริงผ่านภาพและเสียงเป็นหลัก ทั้งยังมีการใส่รหัส เพื่อที่จะสื่อความหมายในรูปสัญลักษณ์ที่จะ
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เชื่อมโยงสัญลักษณ์ต่างๆเข้าด้วยกันอยู่ภายในโครงสร้างที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในกา รสื่อสาร
ระหว่างผู้สร้างกับผู้ชมภาพยนตร์ (Monaco, 1981, p. 140; Giannetti, 1990, p. 305) และการที่ผู้ชมจะเข้าใจในสิ่ง
ที่ภาพยนตร์นําเสนอ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่อง ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาโดยมีองค์ประกอบ 7 
ประการ คือ 1) โครงเรื่อง 2) แก่นเรื่อง 3) ฉาก 4) ตัวละคร 5) ความขัดแย้ง 6) สัญลักษณ์พิเศษ และ7) มุมมองการ
เล่าเรื่อง (ธัญญา สังขพันธ์ธานนท์, 2539, น. 191-193; Hurtik & Yarber, 1971, p. 94; Swain, 1982, pp. 95-
114; Muller & Williams, 1985, pp. 42-43) โครงสร้างการเล่าเรื่องเป็นการประกอบสร้างโดยผู้ผลิตที่ต้องการเล่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเรื่องไปจนถึงเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งความรุนแรงก่อนที่เรื่องราวทุก
อย่างจะถึงบทสรุปที่มีทั้งความน่าสนใจ และความสมจริงผ่านการแสดงของตัวละครแต่ละตัวละครในเหตุการณ์นั้นๆ ที่
มีผลต่อความรู้สึก และสามารถที่จะชักจูงอารมณ์ของผู้ชมให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามได้ 

ทั้งนี้ยังพบว่า เทคนิคทางภาพยนตร์ยังมีส่วนสําคัญในการสื่อความหมาย ที่ต้องอาศัยความเข้าใจใน
ความหมายต่างๆที่ภาพยนตร์ต้องการสื่อให้ชมหรือที่เรียกว่า “ภาษาทางภาพยนตร์” ที่เกิดจากการเล่าเรื่องหรือการ
ประกอบสร้างโดยกระบวนการต่างๆที่ภาพยนตร์ใช้ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545, น. 18; Metz, 1974, p. 47; 
Monaco, 1981, p. 127) ในการสื่อความหมายของภาพยนตร์ ที่เกิดจากการประกอบสร้างความจริงด้วย
องค์ประกอบและเทคนิคเฉพาะตัวของภาพยนตร์ผ่านสัญญะต่างๆ  (ประพันธ์ ตติยวรกุลวงศ์, 2553, น. 37-38; 
Berger, 2007, pp.38-46) ที่ต้องอาศัยการตีความหมายสิ่งต่างๆที่ได้เห็นและได้ยิน เชื่อมโยมกับสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่ง
มีส่วนสอดคล้องกับประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อ รวมถึงทัศนคติของผู้สร้างภาพยนตร์ผ่านเทคนิคทาง
ภาพยนตร์ที่สามารถสร้างให้เกิดความสมจริง และสามารถสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครที่ต้องเผชิญกับความ
เจ็บปวด และความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้นั้น ประกอบด้วย 6 ประเภท คือ 1) ขนาดของภาพ 2) มุมกล้อง 3) สี 4) แสง 5) 
การเคลื่อนกล้อง และ 6) เทคนิคการตัดต่อภาพ (ประพันธ์ ตติยวรกุลวงศ์, 2553, น. 41-42; McDonnell & 
Burrough , 1998, p. 126) เพื่อสื่อให้เห็นความหมายเฉพาะที่ถูกสร้างขึ้น และสามารถสื่อให้เห็นถึงความรุนแรงใน
ภาพยนตร์ โครงสร้งการเล่าเรื่องและเทคนิคทางภาพยนตร์จึงมีส่วนสําคัญอย่างมากในการสื่อความหมายทั้งทางตรง
และความหมายโดยนัย ที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยง และการตีความร่วมกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้ชม การประกอบสร้าง
เหล่านี้ยังช่วยนําเสนอให้เรื่องราวมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภาพยนตร์ที่สามารถทําได้ 

 
แนวคิดการประกอบสร้างความจริงทางสังคม  
การประกอบสร้างความจริงทางสังคม เป็นแนวความคิดในกรอบวัฒนธรรมศึกษา(Cultural Studies) ที่มอง

ว่า  ความเป็นจริง (Reality) นั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ แต่เป็นการที่มนุษย์สร้างและกําหนดความหมาย (Make Sense) ให้กับ
สิ่งต่างๆ ในสังคมรวมถึงในสื่อที่มีส่วนในการจัดวางรูปแบบความเป็นจริงขึ้นมาด้วยเทคนิคต่างๆ ในการเล่าเรื่องมนุษย์
จะทําการสร้าง (Construct) รื้อซ่อม (Deconstruct) และสร้างใหม่ (Reconstruct) อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
การตีความ และการ แปลความหมายของสัญญะ รวมถึงประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล (ศรอนงค์ สุขยิ่ง, 2547, น. 
13-14; Berger &  Luckmann, 1966, pp. 20-23) ซึ่งสอดคล้องกับที่ สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) กล่าวถึงสื่อว่า 
“สื่อไม่ได้ทําหน้าที่เพียง ครอบงําหรือสะท้อนสังคมในเชิงอุดมการณ์เท่านั้น แต่ยังทําหน้าที่เป็น ตัวประกอบสร้างความ
เป็นจริงของสังคมอีกด้วย”  (Hall, 1997) สื่อมวลชนมีส่วนสร้างให้เกิดสิ่งที่สังคมนี้ “ยอมรับ” และ “ปฏิเสธ” ภายใต้
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บรรทัดฐานที่ถูกบ่มเพาะโดย สถาบันต่างๆ รวมถึงสถาบันสื่อมวลชน ดังนั้นภาพที่เห็นจึงเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้น
ภายใต้ความเชื่อและความเข้าใจใน สังคมนั้นๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 246)  

  
วิธีด าเนินการวิจัย  

 
งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบท อ้างอิงกรอบแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ได้แก่  

ทฤษฎีสตรีนิยม ทฤษฎีจิตวิเคราะห์, แนวคิดความรุนแรง, แนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ และแนวคิดการประกอบ
สร้าง ความจริงทางสังคม เป็นเครื่องมือในการศึกษา การนําเสนอภาพผู้หญิง และความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 
จํานวน 10 เร่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2554 ได้แก่ 1) ภ. เรื่องตลก 69 2) ภ. ขังแปด 3) ภ. คืนไร้เงา 4) ภ. 
คนเล่นของ 5) ภ.  อํามหิตพิศวาส      6) ภ. แฝด 7) ภ. เมมโมรี่ รักหลอน 8) ภ. ช็อคโกแลต 9) ภ. เชือดก่อนชิม และ
10) ภ. ชั่วฟูาดินสลาย  ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และสามารถหาได้ในป๎จจุบันนี้ ทั้งนี้ภาพยนตร์ที่เลือกจะต้อง
นําเสนอตัวละครผู้หญิงที่เป็นทั้ง ผู้กระทําและผู้ถูกกระทําความรุนแรง ทั้งทางวัจนภาษา หรือ/และอวัจนภาษา เป็นตัว
ละครที่ได้รับผลกระทบ หรือเป็นผู้ก่อ เหตุความรุนแรงนําเสนออย่างชัดเจน และตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครเอกที่มี
บทบาทสําคัญในการดําเนินเร่ือง ทําการ  นําเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้ข้อมูลจากแหล่งประเภทต่างๆ ทั้งหนังสือเกี่ยวกับประวัติภาพยนตร์ไทย บทความ
เกี่ยวกับ  ผู้หญิงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและต่างประเทศ รวมถึงความรุนแรงที่ปรากฏในภาพยนตร์ 
เอกสารทาง วิชาการ งานวิจัยที่เคยมีเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆเข้ามาวิเคราะห์เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น   

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล  

สาเหตุความรุนแรงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 
ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุของการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยที่วิเคราะห์ โดยมี

ผู้กระทําเป็นผู้ชาย ถูกประกอบสร้างอยู่ภายใต้บริบทสังคมเดิมแบบชายเป็นใหญ่ของไทย เช่น 1) ผู้หญิงเป็นเพศที่
อ่อนแอ ต้องได้รับการปกปูองจากผู้ชายหรืออยู่ภายใต้การครอบครองเหมือนสิ่ งของที่ปรารถนา (Object of Desire) 
(Fredrickson & Roberts, 1997) ซึ่งทัศนคติดังกล่าว สร้างให้เกิดความชอบธรรมในการกระทําของตัวละครผู้ชายที่
อยู่ในสถานะที่เหนือกว่าตัวละครผู้หญิง นํามาสู่การกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบ และการใช้ความรุนแรงต่อตัวละคร
ผู้หญิงได้ง่ายขึ้น ในลักษณะของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง (ลูก/ ภรรยา) ตัวอย่างเช่น บุษ จากภาพยนตร์เรื่อง เชือด
ก่อนชิม และ อิงอร จากภาพยนตร์เรื่อง เมมโมรี่ รักหลอน ตัวละครผู้หญิงทั้งสองคนนี้ ล้วนถูกผู้ชายที่เป็นพ่อ กระทํา
ความรุนแรงทั้งทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศในวัยเด็ก ทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผู้หญิงที่
เป็นเหยื่อ ตัวละครผู้หญิงทั้งสองคนจึงเป็นตัวละครที่มีปมป๎ญหาในจิตใจ และการดําเนินชีวิตในป๎จจุบัน การดังกล่าว
ของตัวละครผู้ชายเกิดจากความรู้สึก ว่าตัวเองมีอํานาจมากกว่าผู้หญิงที่เป็นภรรยาหรือลูก และถือสิทธิเหนือกว่ าใน
เนื้อตัวของผู้หญิง มีความชอบธรรมในการลงมือกระทําความรุนแรงก่อนเสมอ ทั้งนี้ ความรุนแรงที่เกิดกับตัวละคร
ผู้หญิง ส่วนใหญ่เกิดจากคนใกล้ชิด ในครอบครัว และเกิดภายในพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะบ้าน (Domestic Violence) 
ซึ่งผู้ชาย มองว่าบ้านเป็นสถานที่ ที่เขามีอํานาจครอบครองเป็นเจ้าของ และถือสิทธิอันชอบธรรมในการแสดงบทบาท
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ของความเป็นเจ้าของได้อย่างเต็มที่ ส่วนผู้หญิง และเด็กเป็นเพียงผู้อาศัยหรือผู้ใต้ปกครอง ทัศนคติลักษณะนี้ส่งผลให้
ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงได้ง่ายและยากที่จะปูองกัน ตัวอย่างเช่น บุษบา จากภาพยนตร์เรื่อง คืนไร้เงา ที่ถูก 
ชาติซึ่งเป็นสามีกระทําความรุนแรงอยู่เป็นประจําภายในบ้าน ทั้งยังไม่มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นของตัวเองในการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงของใช้ภายในบ้าน หรือ ยุพดี จากภาพยนตร์เรื่อง ชั่วฟูาดินสลาย ที่ถูก พะโปู ซึ่งเป็นสามีลงโทษด้วย
การจองจําโดยโซ่ตรวน และมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะให้อิสรภาพแก่ตัวเธออีกครั้ง การนําเสนอลักษณะนี้จะเห็นได้
ว่า ตัวละครผู้หญิงทั้งสองคนต่างถูกผู้ชายที่เป็นสามีใช้อํานาจที่มีมากกว่าลงโทษ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน 
และเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองมากกว่าที่จะเป็นคนรัก ซึ่งการนําเสนอในส่วนนี้ของภาพยนตร์
ไทย มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมเมื่อเทียบกับสถิติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย (สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2551; ศูนย์พึ่งได้, 2553) โดยมีผู้ชายเป็นผู้กระทําความรุนแรงมากกว่าผู้หญิง 
พบว่ามีรูปแบบการกระทําความรุนแรงที่พบมากสุด และจากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เรื่อง พบว่า ตัวละคร
ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกระทําต่อกันในลักษณะของคู่ขัดแย้ง โดยสามารถแบ่งรูปแบบ
กระทําของตัวละครออกเป็น 5 ประเภท ได้ตามตาราง ดังนี้ 

 
ภาพยนตร์ ความ

รุนแรงทาง
กาย 

ความ
รุนแรงทาง

จิตใจ 

ความ
รุนแรงทาง

วาจา 

ความ
รุนแรง
ทางเพศ 

ความรุนแรงจาก
การละเลยทอดทิ้ง 

1. เร่ืองตลก 69                                                                                        

2. ขังแปด      

3. คืนไร้เงา      
4. คนเล่นของ      
5. อํามหิตพิศวาส      

6. แฝด      

7. เมมโมรี่ รักหลอน      
8. ช็อคโกแลต      
9. เชือดก่อนชิม      
10. ชั่วฟูาดินสลาย      

 
** การกระทําความรุนแรงที่พบในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง 

1) ความรุนแรงทางร่างกาย เป็นรูปแบบความรุนแรงที่ถูกนําเสนอในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เรื่อง โดยมีตัว
ละครผู้ชายเป็นฝุายกระทําความรุนแรงก่อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุดมคติเดิมๆ ในสังคมชายเป็นใหญ่ ที่มองผู้หญิงเป็น
เพศที่อ่อนแอ เป็นผู้ใต้ปกครอง และสามารถที่จะกระทําอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกดขี่ เอารัดเอาเปรียบในร่างกาย
ของผู้หญิง ทั้งนี้ตัวละครผู้ชายในภาพยนตร์ยังเป็นสาเหตุทําให้ตัวละครผู้หญิงต้องกระทําความรุนแรงทั้งที่เจตนา เช่น 
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การแก้แค้นโดยมีการวางแผนไว้ก่อน และไม่เจตนา เช่น การปูองกันตัวหรือบันดาลโทสะ ความรุนแรงทางร่างกายจึง
เป็นรูปแบบที่ตัวละครทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช้ในการยุติความขัดแย้งระหว่างกัน 

2) ความรุนแรงทางวาจา เป็นรูปแบบความรุนแรง ที่ถูกนําเสนอในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เรื่อง และเป็น
ความรุนแรงรูปแบบแรกที่มนุษย์กระทําต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้งโดยมีทั้งตัวละครผู้หญิงและตัวละครผู้ชายเป็น
ผู้กระทํา ความรุนแรงทางวาจาสามารถที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่เจตนามีการคิดตริตรองไว้ก่อน โดยใช้คําพูดในลักษณะของ
ประโยคคําถาม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่ไม่ปกติ และความขัดแย้งภายในจิตใจของผู้หญิงเช่น ความรู้สึกน้อยใจ 
เสียใจ และความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ทั้งนี้ ความรุนแรงทางวาจายังสามารถเกิดได้โดยไม่เจตนา แต่เป็นเพราะ
สถานการณ์รอบข้างบีบคั้น จนสร้างความอึดอัด ความไม่พอใจระหว่างกัน และใช้คําพูดที่รุนแรงด่าทอ เพื่อทําลาย
ความรู้สึก หรือลดความอัดอ้ันภายในจิตใจ ก่อนที่นําไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆตามมา  

3) ความรุนแรงทางจิตใจ เป็นรูปแบบความรุนแรงที่เกิดจากความรุนแรงประเภทอื่นประกอบเข้าด้วยกันจน
กระทบต่อความรู้สึก และสภาพจิตใจ เช่น การที่ผู้หญิงโดนเหยียดหยามศักด์ศรี ทําให้รู้สึกด้อยค่า การถูกทอดทิ้งไม่
สนใจจากคนรัก ผู้วิจัยพบว่า ความรุนแรงในจิตใจเป็นความรุนแรงที่พบเห็นได้ชัดเจนในตัวละครผู้หญิง เช่น พฤติกรรม
หลีกหนีสังคม เก็บตัว มีภาวะทางจิตไม่ปกติ และการฆ่าตัวตาย เป็นต้น 

4) ความรุนแรงทางเพศ เป็นรูปแบบความรุนแรงที่เกิดขึ้นเฉพาะกับตัวละครผู้หญิงเท่านั้น เป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง เกิดการเอารัดเอาเปรียบ หรือการแสดงอํานาจของ
ผู้ชายที่มีต่อร่างกายผู้หญิง ซึ่งความรุนแรงลักษณะนี้ยังเป็นสาเหตุสําคัญทําให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกหมดคุณค่า 
หวาดกลัว ขี้ระแวง และแยกตัวออกจากสังคม ทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจ กลายเป็นภาวะเจ็บปุวยที่ต้องอาศัย
ระยะเวลายาวนานในการรักษาทั้งยังกระทบต่อการใช้ชีวิตของเหยื่อในระยะเวลาต่อมา  

5) ความรุนแรงจากการละทิ้งละเลย เป็นรูปแบบความรุนแรงที่พบเห็นอย่างชัดเจนในภาพยนตร์ไทยเพียง
เร่ืองเดียว คือ ภาพยนตร์เรื่อง คืนไร้เงา ซึ่งความรุนแรงรูปแบบนี้จะทําให้ผู้ที่ถูกทอดทิ้งรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการ
ของคนรัก เกิดความรู้สึกหดหู่ภายในจิตใจ และนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในชีวิต ทั้งนี้แม้ว่าภาพยนตร์ไทยหลาย
เร่ืองนําเสนอตัวละครผู้หญิงที่ใช้ชีวิตตัวคนเดียวหรืออยู่กับลูกเพียงสองคน เช่น ภาพยนตร์เรื่อง เมมโมรี่ รักหลอน หรือ 
ภาพยนตร์เรื่อง ช็อคโกแลต การใช้ชีวิตแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวละครผู้หญิง ตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตแบบนั้น เพราะพวกเธอ
รู้สึกปลอดภัย เมื่อได้อยู่ในสถานที่ ที่เป็นส่วนตัว 

สรุป สาเหตุและรูปแบบของความรุนแรงที่ถูกนําเสนอในภาพยนตร์ไทย เกิดจากทัศนคติแบบเดิมในสังคม
ปิตาธิปไตย สร้างให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ หรือเกิคเป็นความขัดแย้งทางความคิด โดยผู้ชายมองว่าผู้หญิง
เป็นเพศที่อ่อนแอ เป็นผู้ใต้ปกครอง และพวกเขาก็มีความชอบธรรมที่จะเป็นฝุายกระทําความรุนแรงต่อตัวละครผู้หญิง
ก่อน โดยเฉพาะตัวละครผู้ชายที่เป็นคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ตัว และมีอิทธิพลต่อจิตใจ 
ความรู้สึกของตัวละครผู้หญิงโดยเฉพาะภรรยาและลูก มากกว่าที่จะเป็นคนอื่นๆในสังคม ดังนั้นการกระทําดังกล่าวจะ
เป็นสาเหตุนํามาสู่ความขัดแย้งในความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสาเหตุบีบคั้นให้ตัวละครผู้หญิงจําเป็นต้อง
ใช้ความรุนแรงในลักษณะของการตอบโต้หรือปูองกันตัว ความรุนแรงที่ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เรื่องนําเสนอ จึงเป็น
วิธีการที่ตัวละครผู้ชายใช้ในการบังคับ และข่มขู่ให้ผู้หญิงยอมรับในอํานาจ และปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่
เป็นวิธีการสุดท้ายของตัวละครผู้หญิงที่เลือกนํามาใช้ในการยุติความขัดแย้ง หรือเพื่อเรียกร้องในสิทธิและสิ่งที่ตัวเอง
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ต้องการ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงเป็นเร่ืองที่ไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้ในความสัมพันธ์ของมนุษย์ และการใช้ความรุนแรง
ก็ยังเป็นป๎ญหา ที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ เนื่องจากสังคมไทยยังถูกกดทับด้วยอุดมการ์แบบเดิมที่สร้างให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันในทุกๆด้าน แม้ว่าภาพยนตร์จะ นําเสนอบทลงโทษให้กับทุกตัวละครที่ใช้ความรุนแรง ถึงอย่างนั้น 
ความรุนแรงก็ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่มนุษย์เลือกนํามาใช้จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพราะเป็นวิธีการที่เห็นผลของ
การกระทําได้อย่างชัดเจนที่สุด  

 
ผลวิเคราะห์การน าเสนอผู้หญงิและความรุนแรงในภาพยนตร์ 

 
จากการศึกษา พบว่า การประกอบสร้างผ่านโครงสร้างการเล่าเรื่องและเทคนิคต่างๆทางภาพยนตร์ไม่ว่าจะ

เป็น มุมกล้อง ขนาดภาพ ทิศทางแสง และการใช้โทนสี ต่างมีส่วนสําคัญอย่างมากในการสะท้อนมุมมองความคิดที่
ผู้ผลิตมีต่อผู้หญิง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นการสะท้อนภาพความจริงที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
โดยตรง ได้รับรู้ถึงป๎ญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน ซึ่งการประกอบสร้างของ
ภาพยนตร์มีส่วนช่วยให้การนําเสนอมีความเหมือนจริง มีความสมเหตุสมผล และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในประเด็นที่
ต้องการจะชี้ย้ําหรือให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ดังนี้ 

 
 ผู้หญิงกับบทบาทต่างๆที่ต้องรับผิดชอบ 

บทบาทและสถานภาพ นอกจากจะเป็นสิ่งที่สะทอ้นให้เห็นถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้หญิงแล้ว 
ในอีกด้านหนึ่งบทบาทหน้าที่เหล่านี้ก็เป็นภาระที่ทําให้ตัวละครผู้หญิงต้องพบกับความกดดัน และความขัดแย้งที่เพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องมาจากผู้หญิงในป๎จจุบันนอกจากจะมีบทบาทความเป็นแม่และภรรยาที่ต้องดูแลเรื่องภายในบ้านแล้ว ยัง
พบภาพของผู้หญิงโสดหรือผู้หญิงที่หย่าร้างอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นในภาพยนตร์ไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ป๎ญหาครอบครัว ส่งผลให้ตัวละครผู้หญิงเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองในเรื่องการใช้ชีวิต การหาเลี้ยงปากท้อง 
และในด้านความสัมพันธท์ั้งกับคนใกล้ชิด และยังต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์หรือการวางตัวเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธก์ับคน
อื่นๆในสังคม ซึ่งความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเหล่านี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่นํามาสู่ความขัดแย้งของผู้หญิง ทั้งยังเป็นสาเหตุที่เพิ่ม
ความเสี่ยงให้ผู้หญิงถูกกระทําความรุนแรงจากคนอื่นๆในสังคม ที่ยังมองผู้หญิงแบบเหมารวมอันเกิดจากทัศนคติ
แบบเดิม และเมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ของตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ทั้ง 10  เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นบทบาทความเป็น
แม่ หรือความเป็นภรรยา และแม้แต่การเป็นคนโสด ผู้หญิงจึงเป็นตัวละครที่ต้องพบกับความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายไม่ว่า
จะอยู่ภายในบ้านหรือสถานที่อื่นๆ ผู้หญิงต้องระวังตัวเองไม่ให้กระทําในสิ่งที่ผิด และยังต้องระวังในเรื่องความสัมพันธ์
ร่วมกับคนอื่นๆ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครที่ต้องรับภาระตลอด 24 ชั่วโมง และยังเป็นตัว
ละครที่มีชีวิตผูกติดอยู่กับตัวละครอื่นๆ อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีอิสระทั้งหมดในการใช้ชีวิต บทบาทและหน้าที่ จึงเป็นทั้ง
ความรับผิดชอบ และข้อจํากัดของเสรีภาพในเวลาเดียวกัน เช่น อิงอร จากภาพยนตร์เรื่อง เมมโมรี่ รักหลอน และ 
ยุพดี จากภาพยนตร์เรื่อง ชั่วฟูาดินสล่าย ทั้งสองตัวละครต่างมีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตได้ตามที่ต้องการ แต่ใน
ขณะเดียวกันทั้งสองก็ต้องเกี่ยวพัน ถูกผูกติดกับคนที่ทั้งสองคนจะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือคนรัก 
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 ผู้หญิงกับการแสดงออกในด้านต่างๆ 
เมื่อวิเคราะห์การแสดงออกของตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เรื่องที่ทําการศึกษา พบว่า ตัว

ละครผู้หญิงมีการแสดงออกในด้านต่างๆ มีความแตกต่างไปจากตัวละครผู้หญิงในอดีตของไทย ที่พบว่าตัวละครส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้หญิงในอุดมคติที่ต้องเรียบร้อย มีความอ่อนโยน และมีหน้าที่ในการดูแลบ้านเท่านั้น แต่ตัวละครผู้หญิงใน
ป๎จจุบันเริ่มแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านทัศนคติ และพฤติกรรม การเป็นคนโสดหรือผู้หญิงสมัยใหม่ที่
สามารถแสดงให้เห็นถึงความต้องการ กล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองปรารถนา เช่น ยุพดี จากเรื่อง ชั่วฟูาดินสลาย หรือ
พลอย จากเรื่อง แฝด ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอิสระ และเสรีภาพของผู้หญิงที่สามารถกระทําได้ภายใต้กรอบ
อุดมการณ์เดิมๆในสังคมไทย และการกระทําดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง การขัดขืน และความพยายามของ
ผู้หญิงในการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ที่กดทับผู้หญิงอยู่ ทั้งยังเป็นการสร้างให้เกิดภาพเหมารวมที่คนในสังคมมองผู้หญิง 
เช่น ผู้หญิงอ่อนแอ และต้องการคนปกปูอง หรือผู้หญิงมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ภายในของเขตของบ้านเท่านั้น ซึ่ง
ประเด็นเหล่านี้พบว่า มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวละครผู้หญิงและผู้หญิงในสังคมไทยในป๎จจุบัน ดังนี้ 

 ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพของตัวละครผู้หญิง ที่มีลักษณะที่เหมือนกันอยู่ในการนําเสนอ 
พบว่า ตัวละครผู้หญิงส่วนใหญ่จะปรากฏภาพของผู้หญิงที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ดี รู้จัก
แต่งตัว และมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม แม้ว่าจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือมีลูกติดก็ยังเป็น
ผู้หญิงที่ดูมีเสน่ห์อย่างมาก ภาพของผู้หญิงลักษณะนี้ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตัวละคร
ผู้หญิงยังคงถูกนําเสนออยู่ภายใต้มุมมองและการจ้องมองของผู้ชายที่มองผู้หญิงเป็นเหมือนวัตถุ
สิ่งของที่ตัวเองสามารถที่จะครอบครองได้ หรือแม้แต่การใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่
ต้องการ เป็นการสะท้อนอุดมคติเดิมๆของผู้ชายที่มองผู้หญิง และสร้างภาพเหมารวมเพื่อกด
ทับผู้หญิงผ่านการนําเสนอของภาพยนตร์ 

 ด้านทัศนคติและด้านจติใจของตัวละครผู้หญิง พบว่า ตัวละครผู้หญิงมีความคิดที่ทันสมัย และมี
ความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง เปิดเผยตัวตนมากขึ้ นทั้งในเรื่อง
อารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการ และมีความกล้าในการตัดสินใจเป็นลักษณะของผู้หญิง
สมัยใหม่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาคนอื่น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระในแบบที่ตัวเองต้องการ 
ทั้งเรื่องส่วนตัว และเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนทั้งการตัดสินใจ 
และการกระทํา ซึ่งสะท้อนถึงสภาพจิตใจที่มีความเข้มแข็ง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต และเป็นเพศที่เต็มไปด้วยแรงขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณแห่งความตาย 
(Thanatos or Death Instinct) ที่สามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุข โดยคํานึงถึง
ความถูกต้องน้อยลง เช่น การนอกใจของ ยุพดี ในภาพยนตร์เรื่อง ชั่วฟูาดินสลาย หรือการสวม
รอยเป็นคนอื่นและลงมือฆ่าคนของ พลอย ในภาพยนตร์เรื่อง แฝด ตัวละครผู้หญิงเหล่านี้ต่าง
ต้องการความรัก และการยอมรับจากคนรอบข้าง ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันที่สําคัญในการแสดง
พฤติกรรมที่ไม่ดีออกมา นอกจากนี้ภาวะด้านจิตใจของตัวละครผู้หญิงยังมีความซับซ้อน และมี
การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ซึ่งการนําเสนอลักษณะนี้ทําให้ตัวละครผู้หญิงมีความเป็นมนุษย์
มากกว่าตัวละครผู้ชายที่แบ่งแยกคนดีกับคนเลวออกจากกันอย่างชัดเจน คือ ตัวละครผู้หญิงมี
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ความซับซ้อนภายในจิตใจมีทั้งด้านที่ดี และด้านที่ไม่ดีแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อ
เหตุการณ์รอบๆตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 ด้านหน้าที่การงานของตัวละครผู้หญิง พบว่า ประเด็นนี้ถูกนําเสนอให้เห็นไม่ชัดเจนนักในตัว
ละครผู้หญิง แต่เมื่อพิจารณาในส่วนของสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์จะเห็น
ว่ามีภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองนําเสนอภาพผู้หญิงที่เป็นคนโสด หรือหย่าร้างและออกมาใช้ชีวิต
ตามลําพังในสังคมเมืองเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงในป๎จจุบันต่างก็มีหน้าที่ 
และความรับผิดชอบไม่ต่างจากผู้ชาย สามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือ
แม้แต่ผู้หญิงที่มีบทบาททเป็นแม่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวในเมืองหลวง และถึงแม้ว่าตัวละครผู้หญิง
ยังมีตําแหน่งงานที่ด้อยกว่าผู้ชาย มีหน้าที่การงานที่ต่ํากว่าเป็นเพียงลูกจ้าง พนักงาน
ระดับกลาง หรือผู้ประกอบอาชีพค้าขายทั่วไป แต่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิ งไทยใน
ป๎จจุบันไม่ได้ถูกกักอยู่ในขอบเขตของคําว่า “บ้าน”อีกต่อไป สามารถที่จะรับผิดชอบงาน
ภายนอกบ้านได้มากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ที่ให้ความสําคัญกับ
เร่ืองนี้ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปรับตัว การเคลื่อนไหว ของผู้หญิงในด้านหน้าที่การงาน
ในทิศทางที่ดีขึ้น 

 ด้านความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆ พบว่า ตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์ที่
ค่อนข้างหลากหลาย และมีความซับซ้อนกับตัวละครอื่นๆในภาพยนตร์ มีทั้งความสัมพันธ์ใน
ลักษณะเชิงบวก เช่น ความรัก ความเข้าใจ และการให้ความช่วยเหลือกัน และความสัมพันธ์ใน
ลักษณะเชิงลบของเป็นคู่ขัดแย้ง ที่มีความไม่ลงรอยกันทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรม 
ความสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะส่งผลให้ตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละคร ที่ต้องพบกับความขัดแย้งใน
ความสัมพันธ์ หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเอง และยังเป็นตัวละครที่ต้อง
พยายามในการรักษาความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆอยู่ตลอดเวลา ดังนี้ 
1)  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครผู้หญิงกับผู้ชาย พบว่า ตัวละครผู้หญิงกับผู้ชายใน

ภาพยนตร์ไทยมีความสัมพันธ์ในลักษณะของคู่ขัดแย้งอย่างชัดเจน แม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างคนรัก หรือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาว จะเป็นในลักษณะของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง หรือเป็น
ผู้กระทํากับผู้ถูกกระทํา จนกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวละครผู้หญิงที่เป็นลูกมีภาวะจิตใจไม่ปกติ เช่น บุษ จาก
ภาพยนตร์เรื่อง เชือดก่อนชิม หรือ อิงอร จากภาพยนตร์เรื่อง เมมโมรี่ รักหลอน กล่าวได้ว่า ตัวละครผู้หญิงกับผู้ชาย
จะแสดงออกให้เห็นถึงความไม่ลงรอยกันทั้งทางความคิด และพฤติกรรม เช่น ผู้ชายคิดว่าผู้หญิงอ่อนแอ เป็นผู้ใต้
ปกครอง จึงถือสิทธิเหนือกว่ากดขี่ผู้หญิง แต่ตัวละครผู้หญิงในป๎จจุบันไม่ได้ยินยอมให้ตัวเองถูกกดขี่อยู่ตลอดเวลา
ความคิดที่ไม่ตรงกันลักษณะนี้ จึงเป็นเร่ืองง่ายที่จะนํามาสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน ในลักษณะของผู้กระทําและ
ผู้ถูกกระทําความรุนแรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัวละครผู้ชายจะเป็นฝุายลงมือกระทําความรุนแรงก่อน และเป็นสาเหตุสําคัญ
ที่บีบคั้นให้ผู้หญิงต้องตัดสินใจกระทําความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

2)  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครผู้หญิงกับผู้หญิง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร
ผู้หญิงกับผู้หญิงในภาพยนตร์ ค่อนข้างมีความซับซ้อน คือ มีทั้งลักษณะเชิงบวก คือ มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ มี
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ความหว่งใยให้กัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีรู้สึกเชิงลบ เช่น มีความอิจฉาริษยา ปะปนอยู่ในความสัมพันธ์เป็นในลักษณะ
ทั้งรักทั้งเกลียดเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุเกิดจากผู้หญิงทั้งสองคนเกิดความปรารถนาในสิ่งของ หรือบุคคลคนเดียวกัน และการ
ต้องการการยอมรับจากคนรอบตัว อย่างเช่น สิปาง และ บุษบา จาก ภาพยนตร์เรื่อง คืนไร้เงา หรือ พิม และ พลอย 
จากภาพยนตร์เรื่อง แฝด ตัวละครผู้หญิงทั้ง 2 เร่ือง ต่างเป็นตัวละครที่มีทั้งความรัก ความหว่งใยมอบให้ผู้หญิงด้วยกัน
แบบเพื่อน และแบบพี่น้องที่เกิดมาเป็นแฝดกัน แต่ในขณะเดียวพวกเธอก็มีความรู้สึกไม่พอใจ เกิดความรู้สึกอิจฉา จน
กลายเป็นความขัดแย้งภายในจิตใจนํามาสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยได้เช่นเดียวกันเมื่อต่างเกิดความต้องการหรือเกิด
ความรักต่อบุคคลคนเดียวกัน  

3)  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครผู้หญิงกับคนอื่นในสังคม พบว่า ประเด็นนี้ไม่มีการ
นําเสนอในภาพยนตร์ไทย และไม่มีอิทธิต่อความรู้สึกหรือพฤติกรรมของตัวละครผู้หญิงในเรื่อง ที่ส่วนใ หญ่จะให้
ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักเท่านั้น 

 
 ผู้หญิงและพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 

ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยยังคงเป็นเพศที่ถูกกระทําความรุนแรงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งเกิดจากความ
เข้าใจผิดที่มีอยู่ในสังคมชายเป็นใหญ่ ที่ผู้ชายมองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุที่ปรารถนา (Object of Desire) ด้วยการถือสิทธิ
เหนือร่างกาย และรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจ มีความชอบธรรมที่จะทําอะไรก็ได้กับผู้หญิงที่เป็นภรรยาหรือลูก สามารถกด
ขี่ข่มเหงด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ผู้ชายต้องการด้วยพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆทั้งความรุนแรงทางร่างกาย 
ความรุนแรงทางวาจา และความรุนแรงทางเพศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผู้หญิง ตัวละครผู้หญิงหลายคนไม่
ว่าจะเป็น อิงอร จากเรื่อง เมมโมรี่ รักหลอน หรือบุษ จากเรื่อง เชือดก่อนชิม ต้องกลายเป็นผู้เจ็บปุวยทางจิตที่เป็นผล
มาจากการกระทําดังกล่าว และยังเป็นแรงบีบคั้นที่ผลักดันให้ผู้หญิงกลายเป็นผู้กระทําความรุนแรงเสียเอง โดยผู้วิจัย 
ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การกระทําทางอวัจภาษา และ2) การกระทําทาง   วัจนภาษา ได้ดังนี้  

1) ความรุนแรงที่เป็นการกระทําทางอวัจนภาษา พบว่า ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 
เร่ืองมกีารใช้ความรุนแรง กระทําการตอบโต้ ปูองกันตัว หรือเพื่อหลีกหนีจากเหตุการณ์ที่สร้าง
ให้เกิดความเจ็บปวดทรมานทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของตัว
ละครผู้หญิงที่เกิดจากสาเหตุนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดโดยไม่เจตนาที่จะกระทําความรุนแรง แต่ความ
รุนแรงเป็นทางออกสุดท้ายที่ผู้หญิงสามารถกระทําได้ รูปแบบการกระทําความรุนแรงที่เห็น
ทางกายของผู้หญิง เช่น การแตะ การตบตี และการใช้อาวุธในการทําร้าย ความรุนแรงที่
เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ แต่เกิดจากการขาดสติหรือบันดาลโทสะ จนนํามาสู่พฤติกรรม
การใช้ความรุนแรง นอกจากตัวละครผู้หญิงจะกระทําความรุนแรงต่อเพศตรงข้ามแล้ว ยัง
ปรากฏการกระทําความรุนแรงต่อเพศเดียวกันในภาพยนตร์ไทย เป็นในลักษณะของการ
บันดาลโทสะ หรือระบายความอัดอ้ันภายในจิตใจที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คิดประสงค์ต่อชีวิตของอีก
ฝุายหนึ่ง 

 ในส่วนของพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเจตนาของผู้หญิง หรือเกิดจากสัญชาตญาณจากจิต
ไร้สํานึก ที่สะท้อนให้เห็นด้านมืดที่มนุษย์ปลดปล่อยออกมา เมื่อมีความต้องการหรือความปรารถนาเกิดขึ้น โดยที่
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พฤติกรรมดังกล่าวเกิดจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อกระทําต่อผู้อื่นให้ได้รับความเจ็บปวดหรือให้ตัวเองได้ในสิ่งที่
ต้องการโดยไม่สนใจในเรื่องความถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ตัวละครผู้หญิงยังมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อ
ตัวเอง (ฆ่าตัวตาย) ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุประกอบ
เข้าด้วยกัน ทั้งแรงบีบคั้นภายนอก และแรงบีบคั้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เช่น ความรู้สึกหดหู่ หมดคุณค่าในตัวเอง หรือ
เกิดจากสภาพจิตใจที่ไม่ปกติของตัวละครผู้หญิงทําให้ตัดสินใจทําพฤติกรรมดังกล่าว 

2) ความรุนแรงที่เป็นการกระทําทางวัจนภาษา พบว่า พฤติกรรมความรุนแรงลักษณะนี้ของ
ผู้หญิง เกิดมากจากความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันทางความคิด และพฤติกรรมที่ต้องการ
ระบายความก้าวร้าวความอัดอั้นภายในจิตใจระหว่างมนุษย์ด้วยกันไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทํา 
แต่เป็นผลมาจากแรงกดดันรอบข้าง โดยมีทั้งการใช้คําพูดด่าทอ คําหยาบคาย เพื่อให้อีกฝุาย
รู้สึกเจ็บปวด หรือการใช้คําพูดในลักษณะของคําถามที่อาจไม่ได้ต้องการคําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 
แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
รุนแรงอย่างอื่นตามมาเสมอ เช่น คําพูดของบุษบาที่ถามสิปาง หลังจากที่ลงมือฆ่าณภัทรแล้ว : 
ใช่มั๊ยละคะถ้าเป็นคุณ คุณก็คงทําแบบนี้เหมือนกันใช่มั๊ย... คําถามนี้แสดงให้เห็นว่าบุษบาเชื่อ
ว่าสิ่งที่ตัวเองได้กระทําเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือ คําถามที่พลอยถามวี: ทําไมนะวี...ฉันก็เหมือนพิม
ทุกอย่าง ทําไมวีถึงรักฉันไม่ได้คําถามนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกน้อยใจ เสียใจของพลอยที่ไม่
อาจแทนที่พิมได้ และคําถามที่ยุพดีถามส่างหม่อง: ถ้าโซ่เราขาดจากกันเธอจะทิ้งฉันมัย ส่าง
หม่อง ซึ่งคําถามเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความเจ็บปวด หรือรู้สึกหมดหวัง และความสับสน
ภายในจิตใจของตัวละครผู้หญิงที่มีต่อคนรักก่อนที่ความสัมพันธ์ที่เคยมีจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นความรุนแรงทางวาจาจึงไม่ใช่การใช้คําพูดที่คําหยาบคายด่า
ทอกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้คําพูดธรรมดาที่สามารถทําลายความรู้สึกของอีกฝุายหนึ่ง 
สร้างให้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจ รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการของคนที่รัก ก็เป็นความรุนแรง
ทางวาจาที่พบในภาพยนตร์ไทยด้วยเช่นกัน 

   
  ภาพยนตร์ไทยกับบริบทของสังคมไทย 

 เมื่อพิจารณาภาพยนตร์ไทยทั้ง 10  เร่ืองที่ได้วิเคราะห์ พบว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อหนึ่งที่มีอิทธิพล เกิดจาก
การประกอบสร้างของมนุษย์ที่ต้องการสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมให้ได้มากที่สุด เนื้อหาของภาพยนตร์ใน
ป๎จจุบันจึงมีความหลากหลายภายใต้บริบทสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน การนําเสนอของภาพยนตร์ใน
ป๎จจุบันจึงมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมอยู่หลายประเด็น เช่น การนําเสนอผู้หญิงมีอิสระทางความคิด มี
เสรีภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นลักษณะของผู้หญิงสมัยใหม่ มีความพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้น และมีหน้าที่
ความรับผิดชอบทั้งงานภายในบ้าน และงานนอกบ้าน สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงที่ต้องการหลุดออก
จากกรอบเดิมๆที่ครอบงําสังคมไทยอยู่ และทําให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อถูกกดขี่ถูกกระทําความรุนแรง แต่ในอีกด้านหนึ่ง
ภาพยนตร์ยังมีการนําเสนอผู้หญิงกับความรุนแรงที่เป็นจิตนาการไม่สามารถที่จะพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมจริง เช่น การ
ใช้ความรุนแรงของผู้หญิงที่เกินจริง หรือผิดวิสัยที่มนุษย์จะกระทําได้ จึงกล่าวได้ว่า ผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยจึงเป็นตัว
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ละครที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นจริงกับจินตนาการภายใต้บริบทของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว 
แต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็ยังมีอุดมคติเดิมๆ แบบชายเป็นใหญ่กดทับอยู่ ทําให้สตรีนิยมและผู้หญิงยังคงต้องต่อสู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพ และความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ภาพยนตร์เป็นเพียงสะพานที่สามารถเชื่อมความจริงได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น 

 
การน าเสนอผ่านโครงสร้างการเล่าเรื่อง 
โครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์มีส่วนสําคัญอย่างมากที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชม เนื่องจาก

ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีความเฉพาะตัว โดยเล่าเร่ืองและสร้างความสมจริงผ่านภาพและเสียงเป็นหลัก ทั้งยังมีการใส่รหัส
ทางภาษาที่ซับซ้อนเพื่อจะสื่อความหมายต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน โครงสร้างการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์จึงมีความเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สร้างกับผู้ชมภาพยนตร์ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

1. โครงเรื่อง - โดยส่วนใหญ่แล้วภาพยนตร์ไทยจะเล่าเรื่องตามลําดับเวลา ผ่านจุดยืนของตัวละครผู้หญิงที่ถูก
กระทําความรุนแรงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงความเป็นมาของตัวละคร จุดแตกหักที่เป็นสาเหตุ
ทําให้ตัวละครนั้นตัดสินใจใช้ความรุนแรงโดยซ่อนประเด็นต่างๆไว้อย่างน่าสนใจก่อนที่เรื่องเล่าทุกอย่าง
จะเฉลยในตอนจบของเรื่อง 

2. แก่นเรื่อง - ความคิดหลักในการดําเนินเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและความรุนแรง ส่วน
ใหญ่ยังคงให้ความสําคัญที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร ความรัก ความโกรธที่นํามาสู่ความขัดแย้งและ
การใช้ความรุนแรง โดยซ่อนประเด็นรองเอาไว้ เช่น ประเด็นเรื่องสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  เพื่อ
ช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจในตัวละครแต่ละตัวละครมากยิ่งขึ้น 

3. ฉาก - ฉากท่ีพบมากที่สุดในภาพยนตร์ไทยยังคงเป็นฉากท่ีตัวละครใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะ
เป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ทํางาน สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ภูมิหลังของตัวละครที่จะช่วยให้ผู้ชม
เข้าใจเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้น 

- ฉากที่เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง เช่น เหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 หรือ 
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในปี 2519 เป็นฉากที่ถูกสอดแทรงเข้ามาเสริมในภาพยนตร์ 2 เรื่อง 
คือ ภาพยนตร์เรื่อง เรื่องตลก 69 และ ภาพยนตร์เรื่อง เชือดก่อนชิม เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ เป็นแรงกดดันภายนอกอีกรูปแบบหนึ่งที่นํามาสู่การดิ้นรนเอาตัว
รอดของตัวละครผู้หญิง และนํามาสู่ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในภาพยนตร์ 

4. ตัวละคร - ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตรไ์ทยยงัเป็นตัวละครที่ถูกกระทําความรุนแรงมากกว่าตัวละครผู้ชาย และ
เป็นตัวละครที่มีการเปลีย่นแปลงไปตามเหตุการณ์ในตอนต้นอาจเป็นตัวละครที่ถูกกระทําแต่เมื่อทุกอย่าง
เปลี่ยนสุดท้ายแล้วก็อาจกลายเป็นผู้กระทําความรุนแรงได้เช่นเดียวกัน เป็นลักษณะของตัวละครแบบ
กลม คือ มีการแสดงออกในหลายมิติเป็นทั้งคนดีและคนเลวในคนๆเดียวกัน 

- ตัวละครผู้ชายในภาพยนตร์ ยังถูกนําเสนอให้เป็นผู้กระทําก่อนอยู่เสมอ และเป็นตัวละครที่แบ่งแยก
คนดีกับคนเลวออกจากกันอย่างชัดเจน มีลักษณะแบนมากกว่าตัวละครผู้หญิง 
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5. ความขัดแย้ง - ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เป็นความขัดแย้งส่วนใหญ่ที่พบในภาพยนตร์ไทยที่เกิดมา
จากความคิดเห็นและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเห็นไม่ตรงกัน จนนํามาสู่การใช้ความรุนแรงกระทํา
ต่อกันในลักษณะของคู่ขัดแย้งมีผู้กระทํา และผู้ถูกกระทําซึ่งเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

- ความขัดแย้งภายในจิตใจ เป็นความขัดแย้งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในตัวละครผู้หญิง เมื่อต้อง
ตัดสินใจกระทําในสิ่งท่ีตัวเองไม่ได้คาดคิดหรือมีเจตนาท่ีจะกระทํามาตั้งแต่ต้น แต่ด้วยเหตุการณ์หรือ
บุคคลบีบบังคับให้ต้องกระทําตัวละครผู้หญิงหลายตัวละคร จะแสดงออกให้เห็นทั้งทางกายและทาง
วาจา ว่าสิ่งที่กระทําน้ันตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยหรือตั้งใจที่จะกระทํามาตั้งแต่ต้น แต่เกิดจากความ
จําเป็นบีบให้ต้องใช้ลงมือในท่ีสุด 

6. สัญลักษณ ์
      พิเศษ 

- ภาพยนตร์ไทยท้ัง 10 เรื่อง มีการใช้สัญลักษณ์ทางภาพ เป็นสัญลักษณ์พิเศษมากท่ีสุด เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และถูกนําเสนอให้เห็นซ้ําๆอย่างมีความหมาย เช่น “บ้าน” ในภาพยนตร์
เรื่อง คืนไร้เงา ท่ีไม่ได้เป็นแค่ท่ีอยู่อาศัยเท่าน้ัน แต่ยังสื่อถึงการที่ผู้หญิงถูกจํากัดเสรีภาพ ถูกจองจําไว้
ด้วยบทบาทของความเป็นภรรยาให้อยู่ภายในขอบเขตของบ้าน เช่นเดียวกับ บ้าน ในภาพยนตร์เรื่อง 
เมมโมรี่ รักหล่อน สัญลักษณ์แทนความผูกพันของคนในบ้านและยังสื่อถึงความเป็นส่วนตัวที่ไม่
ต้องการให้คนภายนอกเห็น หรือ “คุก” ในภาพยนตร์เรื่อง ขังแปด สถานท่ีในการจองจํานักโทษ และ
เป็นการจํากัดเสรีภาพ เป็นบททดสอบความดีภายในจิตใจมนุษย์ หรือสิ่งของวัตถุที่มีความใกล้ชิดกับ
ตัวละคร เช่น “รูปเจ้าหญิงไดอาน่า” ในภาพยนตร์เรื่อง เรื่องตลก 69 สัญลักษณ์แทนความดี หรือ
ความฝ๎นลึกๆของตุ้ม หรือ “ของ” (ไสยศาสตร์) ในภาพยนตร์เรื่อง คนเล่นของ สัญลักษณ์แทนความ
ช่ัวร้าย เป็นอํานาจมืดภายใจจิตใจของมนุษย์ หรือ “กล้องวงจรปิด” ในภาพยนตร์เรื่อง อํามหิต
พิศวาส เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความไม่ปลอดภัย การละเมิดความเป็นส่วนตัว เมื่อกล้องวงจรปิดได้
กลายเป็นเครื่องมือของคนไม่ดี หรือ “แว่นตา” ในภาพยนตร์เรื่อง แฝด สัญลักษณ์แทนความเป็น
ตัวตนของพลอย ที่เธอพยายามถูกซุกซ่อนเอาไว้ และ โซ่ตรวน ในภาพยนตร์เรื่อง ช่ัวฟูาดินสลาย 
สัญลักษณ์ที่สื่อแทนความผูกพันของคนสองคนในการใช้ชีวิตคู่ที่ต้องมีความพอดี  

- นอกจากน้ี ยังปรากฏการใช้สัญลักษณ์ทางเสียงที่ชัดเจน ในภาพยนตร์เรื่อง เชือดก่อนชิม เสียง
กระซิบของเด็กผู้หญิง ท่ีสื่อถึงความผิดปกติภายในจิตใจหรืออาจเป็นความต้องการลึกที่บุษเก็บกดไว้ 
สัญลักษณ์พิเศษต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวละครผู้หญิงภายในเรื่อง และมีส่วนนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นกับตัวละครในแต่ละเรื่อง  

7. มุมมองการ
เล่าเรื่อง 

- มุมมองของการเล่าเรื่องมีความสําคัญต่อเรื่องราวในภาพยนตร์อย่างมาก เพราะมีผลต่อ
ความรู้สึก และสามารถที่จะชักจูงอารมณ์ของผู้ชมให้เกิดความรู้สึกร่วมและเห็นด้วยเป็นกับการ
กระทําของตัวละครที่เป็นคนเล่าเรื่อง 

- มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน เป็นมุมมองการเล่าเรื่องส่วนใหญ่ที่ภาพยนตร์ไทยนํามาใช้
มากที่สุด โดยเล่าผ่านจุดยืนของตัวละครผู้หญิงท่ีถูกกระทําเป็นหลัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติหรือ
อุดมคติเดิมๆที่ยังกดทับผู้หญิงอยู่ ทําให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ชายที่มองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ เป็น
คนใต้ปกครองถือสิทธิที่จะกระทําการอะไรก็ได้ ซึ่งการเล่าเรื่องในมุมมองลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้ชม
สามารถท่ีจะหยั่งรู้จิตใจและสํารวจความคิดความฝ๎นของตัวละครได้ทุกตัวละคร บอกเล่าถึงที่มาที่ไป 
ปมความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใด และมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นของตัว
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ละครแต่ละตัวละครได้อย่างอิสระไม่ถูกจํากัดในเรื่องเวลาและสถานท่ี 

- มุมมองการเล่าเรื่องจากบุรุษท่ี3 เป็นวิธีการเล่าเรื่องที่พบในภาพยนตร์ไทยเพียงเรื่องเดียวคือ ช่ัว
ฟูาดินสลาย การเล่าเรื่องในมุมมองนี้ ผ่านจุดยืนของบุรุษที่ 3ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้สร้างให้เกิด
ความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจากมุมมองแบบรู้รอบดา้น เนื่องจากผู้เล่าไม่สามารถท่ีจะบอกรายละเอียดบาง
ประเด็นได้อย่างชัดเจน เช่น ประเด็นเกี่ยวกับความรู้สึก ความรัก และ ความคิดของตัวละครที่เป็น
ผู้กระทําและผู้ถูกกระทําความรุนแรงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว ทั้งยังมีการแสดงความคิดเห็น
ในลักษณะเป็นกลางของตัวผู้เล่าเอง ซึ่งผู้ชมภาพยนตร์จะต้องตีความประเด็นเหล่านี้ด้วยตัวเอง การ
เล่าเรื่องลักษณะนี้จึงเป็นการเปิดกว้างให้ผู้ชมแสดงความรู้สึกท่ีแตกต่างโดยขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละ
คน 

 
ตารางที่ 1: โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร ์

 
 การนําเสนอผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ผ่านโครงสร้างการเล่าเร่ืองที่ถูกประกอบสร้างโดยผู้ผลิต
ภาพยนตร์ ที่ต้องการนําเสนอความเป็นจริง (Reality) ที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งยังแฝงไปด้วยทัศนคติ ความเชื่อ และ
อุดมการณ์ของคนในสังคม รวมถึงการตีความ การให้ความหมายของผู้ผลิตอีกด้วย (กาญจนา แก้วเทพ , 2544, น. 
239; O’Shaughnessy & Stadler, 2005, pp. 73-75) ซึ่งโครงสร้างการเล่าเรื่อง มีส่วนช่วยนําเสนอให้ผู้ชม
ภาพยนตร์มีโอกาสเห็นในสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตจริง เช่น การพุ่งของลูกกระสุน และช่วยให้คนที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์โดยตรงกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต สามารถเข้าใจถึงสาเหตุของป๎ญหา รูปแบบการ
กระทําความรุนแรง และผลที่เกิดตามมาอย่างหลากหลาย และมีความน่าสนใจ 
 
ภาพตัวแทน (Representation) ของผู้หญิงในภาพยนตร์ 

การนําเสนอของภาพยนตร์ มีความพยายามที่จะสะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับผู้หญิงกับความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ทัศนคติของผู้ชายที่ทําให้ผู้หญิงตกอยู่ในฐานะ
ด้อยกว่าผู้ชาย ส่งผลให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง และผู้กระทําส่วนใหญ่ก็คือ คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว
เป็นสําคัญ และยังมีการนําเสนอภาพตัวแทน (Representation) ที่ถูกผลิตซ้ําๆ ของตัวละครผู้หญิงให้มีหน้าตา
สวยงาม มีรูปร่างบอบบางน่าทะนุถนอม และมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ผ่านบทบาทความเป็นแม่ของลูก หรือความเป็นที่
ภรรยา และยังข้องเก่ียวอยู่กับเร่ืองภายในครอบครัว ความรักความผูกพันระหว่างชายหญิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ในอีกด้าน
หนึ่งของการนําเสนอภาพตัวละครผู้หญิง เร่ิมมีการนําเสนอผู้หญิงที่มีความแตกต่างจากในอดีต ที่มีความเป็นป๎จเจกชน 
มีอิสระทางความคิด และมีเสรีภาพในการใช้ชีวิต การทํางานรวมถึงเร่ืองความรักสามารถเลือกที่จะรักได้ด้วยตัวเองมาก
ขึ้น ผู้ชมจะเร่ิมเห็นว่าตัวละครผู้หญิงไทยในภาพยนตร์ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถกระทําความรุนแรงได้เช่นเดียวกัน
กับผู้ชาย 
 ดังนั้น ภาพตัวแทนของผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยในป๎จจุบันจึงไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแอ หรือเป็นกุลสตรีที่ดี
ในอุดมคติแบบเดิมของสังคมไทย แต่เป็นตัวละครที่สามารถแสดงออกให้เห็นทั้งด้านที่ดีและด้านที่เลวร้าย เช่น การ
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นอกใจ การทําร้ายหรือการฆ่าผู้อื่นเพื่อให้ได้ในสิ่งหรือบุคคลที่ตัวเองต้องการ ดังนั้น การใช้ ความรุนแรงจึงไม่ได้ถูก
จํากัดให้เป็นการกระทําของผู้ชายเพียงฝุายเดียว เพราะผู้หญิงก็สามารถที่จะลงมือกระทําความรุนแรงได้เช่นเดียวกัน
เมื่อมีโอกาสให้ลงมือ หรือมีแรงบีบคั้นมากพอสําหรับการตัดสินใจ รวมถึงสัญชาตญาณที่แฝงอยู่ภายในจิตไร้สํานึก ก็มี
ส่วนในการผลักดันให้ผู้หญิงกระทําความรุนแรง นอกจากนี้ยังปรากฏว่าผู้หญิงมีการกระทําความรุนแรงกับเพศเดียวกัน 
และกระทําความรุนแรงกับตัวเองโดยเจตนา ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีตัวละครผู้ชายกระทําความรุนแรงต่อตัวเองเลยใน
ภาพยนตร์ไทย ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้างความจริงในภาพยนตร์กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม 
ที่ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้ถูกนํามาเสนอต่อผู้ชมด้วยข้อจํากัดบางประการเกี่ยวกับผู้ผลิตที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ชาย และมอง
ว่าผู้ชายควรเป็นเพศที่กระทําผู้อื่นมากกว่าที่จะกระทําตัวเอง และมีจิตใจที่เข้มแข็งมากกว่าผู้หญิง สะท้อนให้เห็นถึง
การกดทับของวัฒนธรรม และอุดมคติในสังคมชายเป็นใหญ่ที่ยังกดขี่ และทําให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
มากกว่าผู้ชาย 
 
เทคนิคทางภาพยนตร์กับการสื่อความหมาย 

ภาพยนตร์เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีการประกอบสร้างโดยใช้สัญญะหลายประเภทแทนความหมายที่ไม่ได้
สื่อโดยตรงผ่านภาพหรือบทสนทนา แต่ถูกประกอบสร้างเพื่อสื่อให้เห็นถึงความรุนแรงที่ปรากฏอย่างเฉพาะเจาะจงและ
มีรูปแบบการใช้ที่เหมือนกัน เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ชมภาพยนตร์เอาไว้ ดังตารางนี้ 
 

1. การใช้โทนส ี - โทนสี เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งทางภาพยนตร์ที่ถูกนํามาประกอบสร้าง เพื่อสื่อให้เห็นถึงอารมณ์
ที่ไม่ปกติของตัวละครจนนํามาสู่การใช้ความรุนแรง โดยส่วนใหญ่ภาพยนตร์ไทยจะเลือกใช้โทนสี
ร้อน (Hot Tone) เมื่อเหตุการณ์ดําเนินมาจนถึงจุดที่มีความขัดแย้งมากที่สุดก่อนที่จะเริ่มมีการใช้
ความรุนแรงระหว่างกัน เนื่องจากโทนสีร้อนเป็นโทนสีที่มนุษย์สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถ
ที่จะสื่อความรู้สึกถึงความรุนแรงได้ดีกว่าโทนสีเย็นที่ดูสบายและอบอุ่น   

2. การใช้ขนาด
ภาพ 

- ขนาดภาพระยะใกล้ (Close-up Shot) เป็นสัญญะและเทคนิคทางภาพยนตร์ที่ถูกนํามาใช้
มากที่สุด โดยพบในภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เรื่อง เพราะภาพระยะใกล้เป็นขนาดภาพที่จํากัดการ
มองเห็นของผู้ชมและยังสามารถสื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงความกดดันที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวละคร 
โดยเฉพาะในตัวละครผู้หญิงท่ีถูกกระทําความรุนแรง เห็นถึงสีหน้าแววตาที่เจ็บปวด สะท้อนให้เห็น
ว่าตัวละครตัวนั้นมีสภาพจิตใจและภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ปกติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งยังมีส่วน
ช่วยให้เกิดความสมจริงในการนําเสนอความรุนแรงรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา 

- ขนาดภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) เป็นขนาดภาพที่ใช้ในการนําเสนอให้เห็นตัว
ละครทุกตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสถานที่ ที่เกิด
เหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นส่วนตัว ค่อนข้างมิดชิด ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สึกอึดอัดที่เกิดขึ้นกับตัวละครทุถูกกระทําความรุนแรง 
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3. การใช้ทิศทางแสง - ทิศทางแสงในภาพยนตร์เป็นเทคนิคท่ีมีส่วนอย่างมากในการสร้างให้เกิดมิติของตัวละครได้
อย่างชัดเจน ทําให้ตัวละครดูสมจริง และการใช้ทิศทางแสงด้านข้าง (Side Light) กับตัวละคร
ที่ถูกกระทําความรุนแรง จะช่วยสื่อให้เห็นถึงอารมณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวละครหรือเป็น
ความรู้สึกที่ตัวละครต้องการที่จะปกปิดไว้ รู้สึกไม่ปลอดภัย สะท้อนถึงความรู้สึกกดดันที่เพิ่ม
มากขึ้นในจิตใจของตัวละครที่ถูกกระทําความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

4. การใช้ภาพมุมสูง - ภาพมุมสูงในภาพยนตร์ เป็นเทคนิคทางภาพยนตร์ที่ถูกนํามาใช้อย่างเฉพาะเจาะจงใน
เหตุการณ์ที่ตัวละครผู้หญิงถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ มุมภาพน้ีสามารถสื่อให้เห็นถึงความ
ไม่เท่าเทียมกันทางเพศหรืออํานาจที่แตกต่างกันระหว่างตัวละครผู้ชายกับตัวละครผู้หญิงที่ถูก
กระทํา ซึ่งมุมภาพนี้จะทําให้ผู้หญิงคนนั้นดูด้อยค่า ถูกกดขี่ และเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรี 
ซึ่งเกิดจากทัศนคติเดิมในสังคมไทยที่สร้างให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและความเข้าใจท่ี
ผิดว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ เป็นสมบัติที่ผู้ชายถือสิทธิเหนือกว่าและสามารถท่ีจะกระทําการ
ใดๆก็ได้ 

 
ตารางที่ 2: การใช้เทคนิคทางภาพยนตร์สื่อความหมาย 

 
 การนําเสนอผ่านเทคนิคต่างๆทางภาพยนตร์เพื่อสื่อความหมาย เทคนิคทางภาพยนตร์ เป็นสัญญะอย่างหนึ่งที่
มีความสําคัญอย่างมากในการสื่อความหมายและ สร้างความสมจริงที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องเลือกนํามาใช้อย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้เทคนิคทางภาพยนตร์ที่นําเสนอข้างต้นยังสามารถที่จะสื่อความหมายโดยนัย ที่ต้องอาศัยกระบวนการตีความ
ระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นได้จากการนําเสนอในแต่ละฉาก กับสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แฝงอยู่ เช่น 
ความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวละครทั้งผู้ชายและผู้หญิง เม่ือต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง และความรุนแรงที่
เกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง นอกจากนี้ เทคนิคทางภาพยนตร์ยังมีส่วนช่วยให้
ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร เช่น ความรู้สึกเจ็บปวด อึดอัด ที่เกิดขึ้นเมื่อภาพยนตร์ใช้ภาพระยะใกล้ หรือใช้
ภาพมุมสูง เพื่อให้เห็นสีหน้าของตัวละครผู้หญิงขณะกําลังถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ หรือความรู้สึกสะใจที่เกิดขึ้น
เมื่อภาพยนตร์ใช้ภาพระยะใกล้ หรือทิศทางแสงด้านข้าง เพื่อให้เห็นสีหน้า แววตาของตัวละครผู้หญิงแก้แค้นคนเลวได้
สําเร็จ ซึ่งผู้ชมสามารถที่จะเกิดความรู้สึกร่วม และเข้าใจได้ในทันที ที่รับชมภาพยนตร์แม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์
โดยตรงในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังช่วยเร้าอารมณ์ให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้น บันเทิงไปกับสิ่งที่กําลังดําเนินไปในภาพยนตร์ โดย
มีตัวละครเป็นผู้ถ่ายทอดเร่ืองราวที่เกิดขึ้น และประเด็นที่ผู้ผลิตต้องการนําเสนอให้สังคมรับรู้ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ไทย  
 จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ือง พบว่า มีการนําเสนอถึงสาเหตุและการกระทําความรุนแรง
มีรูปแบบที่เหมือนกัน ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1: ความสัมพันธ์ระหวา่งตัวละครกับการกระทําความรุนแรงในภาพยนตรไ์ทย 
 

1) ความสัมพันธ์ที่นํามาสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ตัวละครผู้ชาย
จะเป็นผู้ที่ลงมือใช้ความรุนแรงก่อน และเป็นความรุนแรงที่เกิดจากความตั้งใจ ทั้งความรุนแรงทางกาย ทางวาจา และ
ความรุนแรงทางเพศ เป็นการกระทําที่ไม่เพียงสร้างให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังสร้างให้เกิดบาดแผล
ภายในจิตใจของตัวละครผู้หญิง ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญ บีบคั้นให้ตัวละครผู้หญิงจําเป็นต้องใช้ความรุนแรง เพื่อหยุดการ
กระทําดังกล่าวและเป็นการให้บทลงโทษกับตัวละครนั้นของภาพยนตร์ เช่น ถูกตามล้างแค้น หรือถูกฆ่าตาย 

2) ตัวละครผู้หญิง แม้ว่าจะเป็นตัวละครที่ถูกกระทําความรุนแรงก่อน ที่มีการใช้ความรุนแรงไม่ว่ าจะเกิด
จากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จะต้องได้รับการลงโทษจากการใช้ความรุนแรงเช่นเดียวกันกับตัวละครผู้ชาย คือ หากไม่ได้
รับโทษทางกฎหมาย ก็จะต้องหนีไปตลอดชีวิต หรือมีอาการทางจิตเนื่องจากความกดดัน เก็บกดที่สั่งสมมานาน และ
บางกรณีก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายหนีความผิดในตอนจบของเร่ือง ซึ่งเป็นการนําเสนอบทเรียนชีวิตว่า “การใช้ความรุนแรง
ไม่ใช่ทางออกของการแก้ป๎ญหาที่ถูกต้อง” เพราะท้ายที่สุดแล้วก็จะเกิดป๎ญหาอื่นๆตามมาไม่สิ้นสุด  

3) ตัวละครทุกตัวละครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวจะต้องได้รับผลของการ
กระทํา มีลักษณะเหมือนกันคือ “ทําดี-ได้ดี ทําชั่ว-ได้ชั่ว” คนที่ทําดีเป็นคนดีแม้ถูกทําร้ายแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะ
เอาชนะได้ แต่คนที่ทําเลว ทําร้ายคนอื่นก็จะได้รับผลของการกระทําไม่ ถ้าติดคุกก็ถูกผู้อื่นตามฆ่าล้างแค้นไม่สามารถที่
จะมีชีวิตที่สงบสุขได้เหมือนคนทั่วไป 

4) ภาพยนตร์ไทยทุกเร่ืองพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงโทษของความรุนแรง และไม่มีตัวละครใดที่จะมีความสุข
เมื่อใช้ความรุนแรง แต่ในอีกด้านหนึ่งความรุนแรงก็กลายเป็นเรื่องบันเทิงสําหรับการประกอบสร้างในภาพยนตร์ เป็น
สิ่งที่ผู้ผลิตเลือกนําเสนอ เนื่องจากการใช้ความรุนแรงของตัวละครสามารถทําให้ผู้ชมเห็นผลของการกระทําที่เกิดขึ้นได้
ในทันที ทั้งยังมีส่วนกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมให้ตื่นตัว และตื่นเต้นไปกับการกระทําของตัวละคร 

- ความรนุแรงทางเพศ                  

- ความรนุแรงทางกาย                  

- ความรนุแรงทางวาจา                  

- ความรนุแรงทางจิตใจ 

ความรนุแรงทางกาย (ฆ่าตวัตาย) 

ความรนุแรงทางวาจา       

ความรนุแรงทางกาย 

ความรนุแรงทางวาจา/ ความรนุแรงทางกาย 

ผูช้าย ผูห้ญิง ผูช้าย 

ตวัเอง 

คนอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

จบแบบ

โศกนาฏกรรม 
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5) ตอนจบของภาพยนตร์ไทยทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความรุนแรงของตัวละครทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิงจะไม่มีใครได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนา ไม่สมหวังในความรัก และไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ดีได้ภาพยนตร์
ไทยส่วนใหญ่เลือกให้จบแบบโศกนาฏกรรมของความสูญเสีย และความผิดหวังในชีวิต ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นโทษ
ของความรุนแรง เพราะไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การใช้ความรุนแรงก็ไม่เคยให้ประโยชน์กับใคร ทั้งยังไม่
สามารถใช้ในการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สุดท้ายแล้วผู้ที่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องได้รับ
บทลงโทษไม่ว่าจะเป็นในทางกฎหมาย สังคม หรือแม้แต่ความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนคนนั้น เหมือนเช่น
บทสรุปของความดีที่ต้องชนะความเลวเสมอไป 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 การนําเสนอผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย ส่วนใหญ่ถูกประกอบสร้างอยู่ภายใต้พื้นที่ความคิด 
และมุมมองของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้กํากับ ถ่ายทอดผ่านบทบาทและการแสดงของตัวละครทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิง ซึ่งเป็นความพยายามของสื่อภาพยนตร์ที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น ความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศ หรือป๎ญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง ผ่านการแสดงของตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ โดย
ปรากฏภาพของตัวละครผู้หญิงที่ยังคงมีภาพลักษณ์ที่สวยงาม มีเสน่ห์ น่าทะนุถนอม และเป็นเหยื่อของความรุนแรง
ก่อนเสมอ และส่วนใหญ่เกิดจากผู้ชายที่เป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว เป็นผู้กระทําความรุนแรงทั้งทางร่างกาย ทางวาจา 
และความรุนแรงทางเพศ ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเหยื่อ ทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจเกิด
เป็นภาวะเจ็บปุวยทางจติ นําไปสู่การทําร้ายผู้อื่น และการทําร้ายตัวเองในระยะยาว (นันทพันธ์ ชินล้ําประเสริฐ, 2546; 
ศูนย์พึ่งได้, 2553) ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังเป็นสังคมที่มีความ
เหลื่อมล้ํา มีความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ภายใต้สังคมแบบปิตาธิปไตยที่ยังกดทับผู้หญิง
อยู่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 97) เป็นวิธีคิดแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) ที่ค่อนข้างแคบสร้างให้เกิดการ
เหมารวมภาพผู้หญิงว่าผู้หญิงทุกคนเหมือนกันทั้งที่ในความเป็นจริงผู้หญิงแต่ละคนมีความหลากหลายทั้งทางทัศนคติ 
ประสบการณ์ และการแสดงออกของพฤติกรรม ดังที่สะท้อนให้เห็นในภาพยนตร์ที่ได้นํามาวิเคราะห์ทั้ง 10 เร่ือง พบว่า 
ภาพยนตร์ไทยได้นําเสนอให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้หญิงในเรื่องการรับรู้ และให้ความสําคัญกับสิทธิ และ
เสรีภาพที่ตัวเองมี แสดงออกมาในลักษณะของผู้หญิงที่เป็นป๎จเจกชน ทั้งการตัดสินใจ การใช้ชีวิต และพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่มีทั้งดีและไม่ดี สะท้อนถึงการขัดขืนอํานาจ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยผู้หญิง ซึ่งเป็น
การการนําเสนอความหลากหลายในมิติต่างๆของสังคมไทยในป๎จจุบัน ที่ไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณ์เดิมของสังคมอย่าง
เหนียวแน่นเหมือนในอดีต ซึ่งทัศนคติในลักษณะนี้สอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยม (Feminism) และสจ๊วต ฮอลล์ กล่าว
ไว้ถึงความเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างผู้ชายกับ
ผู้หญิง หรือแม้แต่เพศเดียวกัน รวมถึงเรื่องเสรีภาพของการแสดงออกทางความคิดหรือพฤติกรรม และการให้
ความสําคัญในเรื่องของความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ที่จะต้องไม่ถูกกดขี่จากคนอื่นๆในสังคม (กอบกุล อิงคุทา
นนท์, 2537; กนกพรรณ วิบูลยศริน, 2547; วิจิกา ไชยสินธุ์, 2547;  Albistur & Armogathe, 1977; Beasley, 
1999,) 
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 การศึกษาความรุนแรงที่ถูกนําเสนอในภาพยนตร์ไทย พบว่า มีเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นตามทฤษฎีความ
รุนแรง ดังที่ องค์กรอนามัยโลก (The World Health Organization) (1995,1997) รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความรุนแรงในประเทศไทยของ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2545) กล่าวไว้ถึงลักษณะของการกระทําความรุนแรง
เหมือนกัน ดังนี้ 1) ความรุนแรงทางร่างกาย 2) ความรุนแรงทางวาจา 3) ความรุนแรงทางจิตใจ 4) ความรุนแรงทาง
เพศ และ 5) ความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม โดยปรากฏว่ามีผู้กระทําเป็นทั้งผู้ชาย และผู้หญิงกระทําต่อกันในลักษณะ
ของคู่ขัดแย้งที่เกิดจากความไม่ลงรอยกันทางความคิด ความปรารถนาในจิตใจ และอุดมคติเดิมๆแบบสังคมปิตาธิปไตย
ในสังคมไทย กดทับผู้หญิงให้อยู่ในสถานะที่ด้อยกว่า และง่ายต่อการถูกกระทําความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงทาง
เพศที่ถูกนําเสนอในภาพยนตร์ไทย และให้ตัวละครผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของการกระทําเพียงฝุายเดียว รวมถึงความ
รุนแรงทางจิตใจที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนในตัวละครผู้หญิงผ่านพฤติกรรมที่ไม่ปกติ เช่น มีอาการหวาดระแวง เก็บตัว 
และหลีกหนีสังคม เป็นต้น ในขณะที่ความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นความรุนแรงอีก
รูปแบบหนึ่งที่พบว่ามีการนําเสนอให้เห็นในภาพยนตร์ไทย โดยส่วนใหญ่เป็นเพียงส่วนประกอบที่บอกว่าเหตุการณ์ใน
เร่ืองเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด (ฉากที่เป็นช่วงเวลา) และไม่ได้ถูกนําเสนอในรายละเอียดเท่าที่ควร  

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่ภาพยนตร์ไทยไม่ได้นําเสนอให้เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับตัวละครผู้ชายที่
เป็นผู้กระทําความรุนแรงถึงสาเหตุที่แน่ชัดในการใช้ความรุนแรงต่อตัวละครผู้หญิง ภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ได้บอกถึง
ที่มาที่ไปของการกระทําดังกล่าว และประเด็นความรุนแรงที่ผู้ชายกระทําต่อตัวเองก็ไม่ได้มีการนําเสนอในภาพยนตร์
ไทย สะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้างที่ให้มิติด้านเดียวของตัวละครผู้ชายในภาพยนตร์ไทย ที่ยังมองว่าผู้ชายเป็น
เพศที่เข้มแข็งมีลักษณะเป็นผู้ปกปูอง และมีความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง ทั้งนี้การใช้ความรุนแรงต่อตัวเองยัง
เป็นการสะท้อนถึงความอ่อนแอ น่าอับอาย (กุสุมา รักษมณี , เสาวณิต จุลวงศ์ และ สายวรุณ น้อยนิมิตร, 2550) ตัว
ละครผู้ชายจึงเป็นตัวละครที่มีลักษณะแบนมากกว่าตัวละครผู้หญิง คือ แยกคนดีกับคนเลวออกจากกันอย่างชัดเจน 
(กฤตยา ณ หนองคาย, 2556) แม้ว่าความเป็นจริงในสังคมไทยมีสถิติการการฆ่าตัวตายของผู้ชายเกิดขึ้นในสังคมไทย 
แต่การที่ภาพยนตร์ไทยทั้ง 10 เร่ืองไม่นําเสนอประเด็นนี้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อที่นําเสนอความ
จริงแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถที่จะเชื่อมความเป็นจริงในโลกภาพยนตร์กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมได้
อย่างแนบสนิท   

ดังนั้น การนําเสนอผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ ที่เกิดจากการประกอบสร้างของผู้ผลิตภาพยนตร์ 
ตามแนวคิดและทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม (Construction of Social Reality) โดยมีสื่อภาพยนตร์
เป็นสื่อกลางในการนําเสนอภาพตัวแทน (Representations) ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อสะท้อนความเป็นจริง (Reality) การ
นําเสนอของภาพยนตร์ในลักษณะการนําเสนอซ้ําๆผ่านภาพตัวแทน  (Representations) ก็เพื่อตอกย้ําภาพว่าสิ่งที่
ภาพยนตร์นําเสนอยังคงมีอยู่ในสังคม และการนําเสนอของภาพยนตร์สามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนใน
สังคมทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การนําเสนอบทลงโทษที่ตัวละครจะได้รับเมื่อ
ตัดสินใจใช้ความรุนแรง การนําเสนอซ้ําๆในลักษณะนี้จะช่วยให้คนในสังคมเกิดการตระหนักถึงโทษของการใช้ความ
รุนแรง หรือการนําเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงเก่งที่สามารถดูแลงานในบ้านและงานนอกบ้านได้ดี ก็จะเป็นการสร้าง
ให้เกิดการยอมรับในประสิทธิภาพ และความสามารถของผู้หญิง ทั้งยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ลด
การเอารัดเอาเปรียบ หรือการกดขี่ที่เกิดจากทัศนคติเดิมๆในสังคมชายเป็นใหญ่กดทับผู้หญิงให้เป็นเพียงวัตถุที่ผู้ชาย
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สามารถครอบครองได้ และมีอํานาจเหนือกว่าทําให้ผู้หญิงเป็นเพศที่ถูกกระทําความรุนแรงทั้งยังกลายเป็นป๎ญหาที่ยัง
ไม่หมดไปจากสังคมไทย 

การนําเสนอของภาพยนตร์นอกจากจะสะท้อนภาพความจริงแล้ว ภาพยนตร์ยังมีส่วนสําคัญในการเชื่อมโยง
ความเข้าใจระหว่างผู้ที่ประสบป๎ญหานั้นโดยตรงกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เหล่านั้นให้เกิดการเข้าใจ เห็นใจ และรับรู้ผ่าน
ภาษาทางภาพยนตร์ คือ ภาพและเสียงที่สามารถได้เห็นได้ยินอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นความพยายามของผู้ผลิตภาพยนตร์
ในการทําหน้าที่ของสื่อสะท้อนภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ผ่านภาพตัวแทนให้ออกมาเหมือนจริงที่สุดผ่าน
บทบาทการแสดง และเทคนิคต่างๆทางภาพยนตร์ให้กับผู้ชม เป็นการทําหน้าที่ในการชี้นําสังคมให้ตระหนักถึงผลร้าย
ของการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขความขัดแย้ง เพราะไม่ว่าความรุนแรงจะเกิดจากสาเหตุใด มีใครเป็นผู้กระทําและ
การกระทําดังกล่าวจะเกิดจากความตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจ บทสรุปที่ตัวละครจะได้รับก็ คือ บทลงโทษ ความสูญเสีย
ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน การนําเสนอทั้งหมดนี้ของภาพยนตร์ ก็เพื่อเป็นบทเรียนให้แก่ผู้ชมตระหนักถึงโทษของความ
รุนแรง ไม่ควรใช้ความรุนแรงในการแก้ป๎ญหา และร่วมกันหาแนวทางที่ถูกต้องในการปูองกันหรือจัดการเมื่อมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างกัน 
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การแปลมโนทัศน์ที่สื่อโดยหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีค าว่า “เอา” จากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษา เร่ือง หลายชีวิต A Study of Conveying Thai Serial Verb 
Constructions with the Word /?au/ into English: Case Study of Many Lives 

 
เมทินี สิงห์เวชสกุล1 และปรีมา มัลลิกะมาส 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการแปลมโนทัศน์ที่สื่อโดยหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ จากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา เร่ือง หลายชีวิต (Many Lives) โดยคัดเฉพาะที่คําว่า “เอา” มีความสัมพันธ์ทางความหมาย
กับกริยาอื่นในหน่วยสร้างแบบที่แสดงสองเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน (sequential actions)  เพื่อหาว่าผู้แปลรักษา
ความหมายของหน่วยสร้างดังกล่าวในต้นฉบับไว้ในบทแปลหรือไม่  เมื่อรักษาความหมายไว้ทั้งสองเหตุการณ์ ผู้แปลใช้
รูปแบบการแปลแบบใด หากไม่ได้รักษาไว้ เป็นเพราะเหตุใด และผู้แปลมักเลือกใช้รูปแบบการแปลแบบใดในกรณีนี้ 
ผลการวิจัยพบว่าจากหน่วยสร้างกริยาเรียงที่เลือกมาศึกษาจํานวน 82 หน่วยสร้าง มีประโยคแปลภาษาอังกฤษที่แสดง
เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ตรงกับต้นฉบับเพียง 9 ประโยค ที่เหลืออีก 73 ประโยคไม่แสดงสองเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน 
โดยแบ่งเป็นประโยคที่แสดงเฉพาะเหตุการณ์แรก ประโยคที่แสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สอง ซึ่งพบมากที่สุดและประโยคที่
ไม่แสดงเลยทั้งสองเหตุการณ์ ในส่วนของกลวิธีการแปลนั้น ผู้แปลใช้กลวิธีที่หลากหลายซึ่งเป็นผลจากการใช้ทฤษฎีการ
แปลแบบตีความ(interpretive theory)  รูปแบบการแปลต่าง ๆ ที่ผู้แปลเลือกใช้นี้สามารถอธิบายได้โดยใช้แนวคิด
เก่ียวกับการคิดที่จะพูด (thinking for speaking) 
 
ค าส าคัญ: การแปล, หน่วยสรา้งกริยาเรียง, เอา, เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน, การคิดที่จะพูด 
 

ABSTRACT 
 

 This article aims to study how Thai serial verb constructions with the verb /?au/,  which 
describe sequential actions,  are  translated into English.  The data used in this research is from the Thai 
short stories and their English version entitled Many Lives.  The research question is to see if the 
sequential actions in the source text are also shown in the translated version. If they are, what are the 
methods used to keep the meaning of the Thai serial verb constructions?  If the translator fails to do 
so, what are the methods that she used in her translation? 

                                                           
1 บทความวิจยับทนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RES560530179-HS) 
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 The study found that out of 82 serial verb constructions with /?au/ showing sequential 
actions, only 9 English sentences convey the same meaning as the original text. The remaining 73 
do not convey any sequential actions.  The various translation methods that the translator used to 
convey the meanings of Thai serial verb constructions appropriately in English resulted from the 
application of the interpretive theory and can be explained through the principles of thinking for 
speaking. 
 
Keywords: translation, serial verb construction, /?au/, sequential action, thinking for speaking 
 

บทน า  
 

หน่วยสร้างกริยาเรียงเป็นโครงสร้างทางภาษาที่โดดเด่นในภาษาไทย  ในทางภาษาศาสตร์ คําว่า“หน่วยสร้าง 
กริยาเรียง” มักหมายถึงหน่วยสร้างที่ประกอบด้วยคํากริยาจํานวนตั้งแต่ 2 คําขึ้นไปเรียงกันโดยไม่มีคําเชื่อมใดๆ 
ปรากฏคั่นระหว่างคํากริยาที่อยู่เรียงกันในหน่วยสร้างกริยานั้น (กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา , 2553, น.66) เนื่องจาก 
ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีกลไกทางไวยากรณ์แบบมีการเรียงตัวของคํากริยา (verb serialization) ส่วนภาษาอังกฤษ 
พบว่ามีคํากริยาที่ปรากฏเรียงต่อกันได้แต่กริยาตัวแรกจะเป็นกริยาที่มีการเปลี่ยนรูป (finite verb) ในขณะที่กริยาตัว 
หลังจะเป็นกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป (non-finite verb) ลักษณะเช่นนี้ไม่จัดว่าเป็นโครงสร้างกริยาเรียงเหมือนใน 
ภาษาไทย ดังนั้นการแปลเพื่อรักษาคุณสมบัติทั้งทางอรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ (semantic and 
syntacticequivalence) ของหน่วยสร้างกริยาเรียงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจึงอาจทําได้ยากเพราะทั้ง 2 ภาษา
มีระบบโครงสร้างทางภาษาที่แตกต่างกัน   
 หน่วยสร้างกริยาเรียงประกอบไปด้วยคํากริยาต่างๆ มากมายที่มีความหมายแตกต่างและปรากฏในตําแหน่งที่
หลากหลาย ในงานนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษา การแปลหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ เนื่องจากในภาษาไทยคําว่า ‘เอา’
สามารถปรากฏอยู่ในหน่วยสร้างกริยาเรียงได้หลายตําแหน่งและมีความหมายแตกต่างกันอย่างมาก จากผลการวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาความหมายของค าว่า ‘เอา’ ในภาษาไทย” ของ จิรัชย์ หิรัญรัศ (2550,น. 2) คํากริยา‘เอา’ จะมีความหมายที่
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะการปรากฏในทางวากยสัมพันธ์ กล่าวคือ เมื่อปรากฏในโครงสร้างประโยคที่แตกต่างกัน
ออกไปแล้วก็จะส่งผลให้ความหมายของคําๆ นี้แตกต่างกันออกไปด้วย 

นอกจากนั้นแล้ว ลอร์ด (Lord, 1993, p.61) อ้างถึงใน กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา, 2553, น. 111) กล่าวว่าคํา
ที่แปลว่า ‘take’ ซึ่งปรากฏเป็นคํากริยาตัวแรกในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาต่างๆ มีแนวโน้มที่จะผ่านกระบวนการ
กลายเป็นคําไวยากรณ์ แสดงหน้าที่หรือความสัมพันธ์ทางความหมายของคํานามที่ตามมา เช่น เครื่องมือ 
(instrumental case) ผู้รับการกระทํา (patient case) อากัปกิริยา (manner) และวัสดุ (material) หน้าที่หรือ
ความสัมพันธ์ทางความหมายนี้ตรงกับคําว่าการกสัมพันธ์ (case relations) ของฟิลมอร์ (Fillmore, 1997) กิ่งกาญจน์ 
เทพกาญจนา (2553, น.111) ได้วิเคราะห์ว่า“คําว่า‘เอา’ ในภาษาไทยยังไม่ได้มีสถานภาพเป็นคําไวยากรณ์ คํากริยานี้
เป็นเพียงสกรรมกริยาคําที่หนึ่งในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยซึ่งมีความหมายว่า หยิบฉวยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหรือนํา
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ผู้ใดผู้หนึ่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง เราสามารถตีความคํานามที่ทําหน้าที่กรรมของ ‘เอา’ เป็นเครื่องมือ 
ผู้รับการกระทํา อากัปกิริยา และวัสดุได้ด้วยเหตุผลทางวัจนปฏิบัติ (pragmatics) ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า หน่วยสร้าง
กริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’และ ‘ใช้’ ปรากฏอยู่นั้นไม่ใช่หน่วยสร้างกริยาแสดงเครื่องมือ แต่เป็นหน่วยสร้างกริยาเรียง
แสดงวัตถุประสงค์ของการกระทําแรก”จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าคําว่า ‘เอา’ ที่ปรากฏในหน่วยสร้างกริยา
เรียงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาเพราะความหมายขึ้นอยู่กับการปรากฏในตําแหน่งที่แตกต่างกันในประโยค และประเภท
ของคํากริยาที่ปรากฏร่วมกันด้วย สําหรับงานวิจัยนี้สนใจศึกษาความหมายของกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ที่แปลว่า
‘หยิบฉวยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหรือนําผู้ใดผู้หนึ่งมาทําสิ่งใดสิง่หนึ่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง’ ซึ่งแสดงให้เห็น
เหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นความหมายพื้นฐานของคํากริยานี้และน่าจะพบบ่อยกว่า
ความหมายอื่นๆ  

ในส่วนที่เกี่ยวกับการแปล เมื่อพิจารณาจากคํานิยามที่สิทธา พินิจภูวดล (2543, น.12-13) ได้สรุปไว้ว่าการ
แปล คือ “การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยรักษารูปแบบ คุณค่า และความหมายใน 
ข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งความหมายแฝงซึ่งได้แก่ ความหมายทางวัฒนธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู้สึก  
ฯลฯ” เป็นเรื่องน่าสนใจว่าการที่โครงสร้างทางภาษาไทยมีลักษณะโดดเด่นคือมีคํากริยาหลายคําเกิดเรียงต่อกันได้  
ในขณะที่ในภาษาอังกฤษ เมื่อคํากริยาปรากฏเรียงกันในประโยคสามัญจะมีเพียงกริยาที่เปลี่ยนรูปตัวเดียวในภาคแสดง  
ความแตกต่างทางโครงสร้างและไวยากรณ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นนีอ้าจเป็นสาเหตุให้เกิดป๎ญหาในการ 
แปล เพราะทําให้ไม่สามารถถ่ายทอดต้นฉบับโดยรักษารักษาคุณสมบัติทางทั้งทางอรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ไว้ได้
ทั้งหมด  

ในงานนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ว่าผู้แปลสามารถรักษาความหมายพื้นฐานของหน่วยสร้างกริยา  
เรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ที่ระบุข้างต้น ซึ่งปรากฏอยู่ในต้นฉบับภาษาไทยไว้ในบทแปลภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคู่ภาษาที่มีความ 
แตกต่างกันได้หรือไม่รวมทั้งศึกษากลวิธีการแปลที่ผู้แปลเลือกใช้ด้วย กล่าวคือ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาว่าประโยคฉบับ 
แปลภาษาอังกฤษแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันในหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ไว้ครบถ้วนทั้ง 2  
เหตุการณ์ด้วยการใช้คํากริยา 2 คําที่ชัดเจนสําหรับแสดงการกระทําในแต่ละเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่ปรากฏในต้นฉบับ 
ภาษาไทยหรือไม่ ประโยคฉบับแปลที่แสดงเพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือไม่แสดงเลยทั้งสองเหตุการณ์ ผู้วิจัยถือ 
ว่าเป็นประโยคแปลที่ไม่ได้รักษาความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ไว้อย่างครบถ้วน 

  
ผลงานที่เกี่ยวข้อง  

 
ในการศึกษาการแปลหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษกรณีศึกษา เรื่อง 

หลายชีวิต (Many Lives) ต้องมีการศึกษาและทบทวนแนวคิด ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องใน 4 ส่วนหลัก
คือ แนวคิดรวมทั้งผลการวิจัยที่เกี่ยวกับหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย การศึกษาความหมายของคําว่า ‘เอา’
แนวคิดเก่ียวกับการคิดเพื่อที่จะพูด (thinking for speaking) และแนวทางการแปลแบบตีความ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ผลงานที่เกี่ยวกับหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย 
กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (2553, น.66) นิยามว่า “หน่วยสร้างกริยาเรียง” (Serial Verb Construction) 

มักหมายถึงหน่วยสร้างที่ประกอบด้วยคํากริยาจํานวนตั้งแต่ 2 คําขึ้นไปเรียงกันโดยไม่มีคําเชื่อมใดๆ ปรากฏระหว่ าง
คํากริยา คํากริยาที่อยู่เรียงกันในหน่วยสร้างนั้น อาจมีคํานามซึ่งทําหน้าที่กรรมปรากฏอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น   
เขานั่งดูโทรทัศน์ เขาทอดปลากิน  

อิวาซากิและอิงคาภิรมย์ (Iwasaki &Ingkaphirom, 2005) แบ่งหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1) แบบซ้อนความ (subordination) ซึ่งประกอบด้วยกริยาหลักและกริยารอง เช่น เขาอยาก(จะ)เจาะ
หู“อยาก” เป็นกริยาหลัก “เจาะ” เป็นกริยารอง โดยอาจมี “จะ” ปรากฏระหว่างกริยาหลักและกริยารองหรือไม่ก็ได้ 

2)  แบบรวมความ (coordination) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น  
     2.1) กริยาเรียงแสดงลําดับเหตุการณ์และบอกวัตถุประสงค์ (sequential and purposive                

serialization) เช่น กินน้ าเสร็จ และ คนวิ่งมาดูกันใหญ่ 
 2.2)  กริยาเรียงแสดงการเคลื่อนที่ (motion serialization) เช่น เดินข้ามถนนเข้าซอยกลับบ้าน 

2.3)  กริยาเรียงแสดงเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกัน (simultaneous serialization) เช่น แม่ตะโกนตอบ
น้อง 

 3)  แบบผสม (hybrid) หน่วยสร้างกริยาเรียงแบบผสมจะต่างจากสองแบบแรกในประเด็นที่คํากริยาใน
หน่วยสร้างกริยาเรียงสองแบบแรกมีประธานร่วมกัน แต่คํากริยาในหน่วยสร้างกริยาเรียงแบบผสมมีประธานคนละตัว 
หน่วยสร้างกรยิาเรียงแบบนี้แบ่งย่อยเป็น 

 3.1) กริยาเรียงแสดงเหตุการณ์ก่อเหตุ (causative serialization) เช่น สมชายสั่งลูกให้ไปเรียกหมอ 
 3.2) กริยาเรียงแสดงเหตุการณ์ก่อผล (resultative serialization) เช่น น้องกินข้าวอิ่มแล้ว นักโทษ

เผาเรือนจ าไหม้  
หน่วยสร้างกริยาเรียงมีคุณสมบัติที่สําคัญซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ด้านคือคุณสมบัติด้านวากยสัมพันธ์และ

คุณสมบัติด้านอรรถศาสตร์ 
 
คุณสมบัติด้านวากยสัมพันธ์ 

 กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (2553, น.139-163) ได้ศึกษาเรื่องหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยโดยละเอียด
และกล่าวถึงลักษณะหลักๆ ทางรูปและวากยสัมพันธ์ของหน่วยสร้างชนิดนี้ว่ามีดังนี้ 

1. องค์ประกอบของหน่วยสร้างกริยาเรียงเนื่องจากภาษาไทยเป็นคําโดด (isolating language) หน่วยสร้าง
กริยาเรียงในภาษาไทยจึงประกอบด้วยคํากริยามากกว่าหนึ่งคํา เช่น ฉันลืมเอาการบ้านมา 
  2. คุณสมบัติในแง่ประเภททางไวยากรณ์ (grammatical category) ของหน่วยสร้างกริยาเรียง กล่าวคือ
นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาหน่วยสร้างกริยาเรียงมักกล่าวว่าคํากริยาทุกคําในหน่วยสร้างนี้จะมีประเภททางไวยากรณ์
ร่วมกัน ได้แก่ กาล (tense) การณ์ลักษณะ (aspect) มาลา (mood) วัจนกรรม(speech act) และขั้วบอกเล่า-ปฏิเสธ 
(polarity value) หน่วยสร้างกริยาเรียงจึงมักมีหน่วยคําที่แสดงประเภททางไวยากรณ์ดังกล่าวแสดงอยู่ที่คํากริยาคําใด
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คําหนึ่งเพียงคําเดียวซึ่งครอบคลุมคํากริยาทั้งหน่วยสร้างเช่น เขาไม่ได้ยืนอ่านหนังสือ การปฏิเสธครอบคลุมหน่วยสร้าง
กริยาเรียงทั้งหน่วยสร้าง 
 3. การมีคุณสมบัติเป็นประโยคเดี่ยว (monoclausal) คํากริยาทุกคําในหน่วยสร้างรวมกันทําหน้าที่ภาคแสดง
หนึ่งหน่วย เช่น เขาเดินไปซื้อของ คํากริยาในหน่วยสร้างมีประธานร่วมกัน 
 4. การทําหน้าที่เป็นภาคแสดงของกริยาเรียงในหน่วยสร้างโดยปกติ คํากริยาแต่ละคําทําหน้าที่เป็นภาคแสดง 
(predicate) ในประโยคและมีโครงสร้างผู้ร่วมเหตุการณ์ ซึ่งเรียกว่าโครงสร้างเพร็ดดิเคท – อาร์กิวเมนต์ (predicate – 
argument structure) ของตัวเอง คํากริยาในหน่วยสร้างกริยาเรียงอาจทําหน้าที่เป็นภาคแสดงของผู้ร่วมเหตุการณ์ 
(participant) เช่น เขาทอดปลากิน หรืออาจทําหน้าที่เป็นภาคแสดงของคํากริยาอีกคําหนึ่งในหน่วยสร้างก็ได้ เช่น 
แม่ค้านับผลไม้ถูก จะเห็นได้ว่าคํากริยา ‘ถูก’ ทําหน้าที่ขยาย คํากริยา ‘นับ’  
 

คุณสมบัติทางด้านอรรถศาสตร์ 
การเรียงกันของคํากริยาเป็นกลไกทางไวยากรณ์ที่ใช้แสดงความหมายและหน้าที่ต่างๆกันในภาษา ด้วยเหตุนี้ 

หน่วยสร้างกริยาเรียงจึงมีความหมายและหน้าที่ที่หลากหลาย กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (2553, น.104) ได้กล่าวถึง
คุณสมบัติทางอรรถศาสตร์ของหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย ไว้ 2 ข้อหลักๆ ดังนี้ คือ 1) ความสัมพันธ์ทางความ 
หมายระหว่างคํากริยาหรือกริยาวลีในหน่วยสร้างกริยาเรียง 2) ลักษณะของเหตุการณ์ที่แสดงโดยหน่วยสร้างกริยาเรียง 

1.  ความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างคํากริยาหรือกริยาวลีในหน่วยสร้างกริยาเรียงมีหลายแบบในที่นี้จะ
อธิบายถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงานวิจัยนี้คือ การเกิดต่อเนื่องกันของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ หน่วย
สร้างกริยาเรียงประเภทนี้ประกอบด้วยคํากริยา 2 คํา คํากริยาคําแรกแสดงเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเหตุการณ์ที่แสดงโดย
คํากริยาคําที่ 2 คําแรกเป็นกริยาแสดงการกระทําหรือกระบวนการส่วนคําที่ 2 เป็นกริยาแสดงการกระทําหรือแสดง
สภาพ ลําดับของคํากริยาสะท้อนลําดับของเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคํากริยาในหน่วยสร้างกริยาเรียงที่เป็นการ
เกิดต่อเนื่องกันของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ยังสามารถจําแนกออกเป็นประเภทย่อย ดังนี้  
 1.1  การแสดงวัตถุประสงค์ของการกระทําแรก  
 หน่วยสร้างกริยาเรียงประเภทนี้ประกอบด้วยคํากริยาแสดงการกระทําด้วยความจงใจ (Volition) 2 
คําเรียงต่อกันโดยมีประธานร่วมกัน หน่วยสร้างกริยาเรียงประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะแสดงการกระทําที่เรียงต่อกันโดยไม่
มีช่วงห่างระหว่างเหตุการณ์ที่ยาวพอที่เราจะสังเกตเห็นได้ คํากริยาทั้ง 2 อาจเป็นสกรรมกริยาหรืออกรรมกริยาก็ได้ 
เช่น เขาปิ้งปลากิน เขาจุดบุหรี่สูบ  นอกจากนี้คํากริยาคําแรกในหน่วยสร้างประเภทนี้อาจเป็นคํากริยา ‘เอา’ หรือ 
‘ใช้’ ก็ได้ เช่น เขาเอามีดหั่นขนมปัง เขาใช้กุญแจผีเปิดประตูห้อง 

แม้ว่าการใช้คํากริยา ‘เอา’ และ ‘ใช้’ ในตัวอย่างข้างต้นอาจทําให้มีผู้เข้าใจว่า คําว่า ‘เอา’ และ 
‘ใช้’ เป็นคําแสดงการกเครื่องมือ (instrumental case) ซึ่งแสดงว่าประธานใช้คํานามที่ตามหลัง ‘เอา’ และ ‘ใช้’ ใน
การแสดงเครื่องมือที่ใช้ทําอาการที่แสดงโดยคํากริยาคําที่ 2 และอาจจัดประเภทให้หน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า 
‘เอา’ และ ‘ใช้’ เป็นหน่วยสร้างกริยาเรียงที่แสดงการกเคร่ืองมือ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคํา
ว่า ‘เอา’ และ ‘ใช้’ เป็นหน่วยสร้างกริยาเรียงที่แสดงการเกิดต่อเนื่องกันของการกระทํา 2 การกระทําเท่านั้น 
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ความหมายในแง่การกเครื่องมือเป็นความหมายเชิงวัจนปฏิบัติ (pragmatic meaning) ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทาง
ความหมายระหว่างคํากริยาและคํานามต่างๆ ในประโยค  

1.2 การแสดงเหตุการณ์ก่อผล  
หน่วยสร้างกริยาเรียงที่แสดงการเกิดต่อเนื่องของเหตุการณ์ประเภทเหตุการณ์ก่อผลประกอบด้วย

คํากริยาคําแรกซึ่งแสดงเหตุการณ์เหตุและคํากริยาคําที่ 2 แสดงเหตุการณ์ผล เช่น ผู้ร้ายฆ่าต ารวจตาย เขาล้างรถ
สะอาด    

2. ลักษณะของเหตุการณ์ที่แสดงโดยหน่วยสร้างกริยาเรียง 
 งานวิจัยของกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (2553) ซึ่งอ้างอิงประเภทของเหตุการณ์แบบต่างๆ ที่เสนอโดยพอล

ลี (Pawley, 1987, p. 335-336) พบว่าหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยแสดงเหตุการณ์ซับซ้อน คํากริยาแต่ละคําใน
หน่วยสร้างสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น คือ คํากริยามีประธานร่วมกัน หรือประธานของคํากริยาคําที่ 2 เป็นกรรมของ
กริยาคําแรก  คํากริยาคําที่ 2 ไม่สามารถมีประธานที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างอาร์กิวเมนต์  (argument structure) ของ
คํากริยาคําแรกในหน่วยสร้างได้  คํากริยาแต่ละคําในหน่วยสร้างแสดงเหตุการณ์ประจําคํากริยาที่เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกันหรือต่อเนื่องกันโดยไม่มีช่วงห่างที่สังเกตได้  นอกจากนี้ คํากริยาแต่ละคําในหน่วยสร้างยังแสดงเหตุการณ์ที่
เกิดในสถานที่เดียวกันด้วย   

 
(2) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาความหมายของค าว่า ‘เอา’ ในภาษาไทย 
 จิรัชย์ หิรัญรัศ (2550) ศึกษาความหมายต่างๆ ของคําว่า เอา ในภาษาไทย โดยกล่าวว่า ความหมาย

ของคําว่า เอา ในภาษาไทยนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ความหมายประจําคํา ความหมายทางไวยากรณ์ 
และความหมายทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายประจําคําและความหมายทางไวยากรณ์เท่านั้น 
ความหมายประจําคําเป็นความหมายที่ปรากฏในฐานะของคํากริยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยอาจเป็นคํากริยาตัวแรก
หรือตัวที่ 2 ในหน่วยสร้างกริยาเรียง หรือเป็นคํากริยาโดดๆ ก็ได้ คํากริยา ‘เอา’ มีความหมายประจําคําทั้งหมด 4 
ความหมาย คือ 1) การย้ายวัตถุเปูาหมายมาไว้กับตัว 2) การต้องการ 3) การมีเพศสัมพันธ์ และ 4) การกําหนดให้สิ่ง
หนึ่งทําหน้าที่แทนสิ่งหนึ่ง  

2.1 การย้ายวัตถุเปูาหมายมาไว้กับตัว 
ความหมายการย้ายวัตถุเปูาหมายมาไว้กับตัวเป็นความหมายพื้นฐานของคําว่า ‘เอา’ ในภาษาไทย

ก่อนที่จะขยายความหมายออกไปยังความหมายอื่นๆ ซึ่งความหมายแก่นหรือความหมายพื้นฐานนี้ปรากฏมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับความหมายอื่นๆ งานวิจัยของจิรัชย์ให้ความหมายพื้นฐานของคําวา่ ‘เอา’ ว่าหมายถึงเหตุการณ์ของการ “ย้าย
วัตถุเปูาหมายมาไว้กับตัว” เช่น “เอาหมอนมากอดไว้” ส่วนมากแล้วมักจะเป็นเหตุการณ์การกระทําที่มีลักษณะทาง
กายภาพที่มีการใช้อวัยวะของคนในการกระทําอาการ คําว่า ‘เอา’ ฉากเหตุการณ์จะประกอบไปด้วย ผู้ร่วมเหตุการณ์ 
3 ส่วน ได้แก่ 1) บุคคลผู้ที่กระทํากริยา 2) สิ่งของที่เป็นวัตถุเปูาหมายของการ ‘เอา’ และ 3) ตําแหน่งเดิมของวัตถุ
เปูาหมาย คําว่า ‘เอา’ ในความหมายการย้ายวัตถุเปูาหมายมาไว้กับตัวนี้มักมีบุพบทวลี ‘จาก ไป ขึ้น ลง มา’ ฯลฯ 
ปรากฏอยู่ด้วยเพื่อบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเปูาหมาย นอกจากนี้ ความหมายการย้ายวัตถุเปูาหมายมาไว้กับตัว
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ยังอาจรวม 1)  มโนทัศน์ของการพกพา 2) มโนทัศน์ของการครอบครองในคําว่า ‘เอา’ และ 3) สถานะของคําว่า ‘เอา’ ใน
หน่วยสร้างกริยาเรียง ไว้ด้วย 

2.1.1  มโนทัศน์ของการพกพา 
 จิรัชย์ หิรัญรัศ (2550, น. 42) กล่าวว่า มโนทัศน์ของการ ‘พกพา’ และ ‘ย้ายเปูาหมายมาไว้

กับตัว’ เป็นมโนทัศน์ที่คล้ายกันมาก เพราะในการพกพาบางสิ่งบางอย่างไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง สามารถอนุมาน
ได้ว่าประธานหรือผู้พูดได้ทําการ ‘หยิบฉวย’ คว้าเอาสิ่งนั้นมาไว้กับตัวเองก่อน ความหมายของกริยา ‘เอา’ ใน
โครงสร้างมโนทัศน์ของการพกพา จะคล้ายความหมายของคํากริยา ‘พก’ หรือ ‘พกพา’ อย่างไรก็ตามความหมายของ
คําว่าเอาในมโนทัศน์ ‘พกพา’ มักปรากฏร่วมกับคําว่า ‘ด้วย’ ซึ่งแสดงการกระทําที่เกิดขึ้น พร้อมๆกัน ของคํานาม 2 
ตัว คือการย้ายตําแหน่งของตัวเองหรือการเคลื่อนที่ เช่น เอาถุงกอล์ฟไปด้วย 

 2.1.2 มโนทัศน์ของการ ‘ครอบครอง’ ในคําว่า ‘เอา’ 
 ในเหตุการณ์ของคํากริยา ‘เอา’ นั้น นอกจากวัตถุเปูาหมายจะเกิดการเปลี่ยนตําแหน่งแล้ว 

ผลที่ตามมาอีกอย่างของเหตุการณ์ ‘เอา’ คือ การที่ผู้กระทําได้ครอบครองวัตถุเปูาหมาย แต่การที่มโนทัศน์ของการ
ครอบครองเกิดความเด่นชัดขึ้นมาเพราะคํานามที่หมายถึงวัตถุเปูาหมายมีลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปธรรมน้อย ภาพ
เหตุการณ์ของการใช้มือหยิบฉวยจึงแสดงออกมาได้ไม่ชัดเจนนัก ความหมายของคํากริยา ‘เอา’ จึงเน้นไปในเรื่องของ
การครอบครองและเป็นเจ้าของมากกว่า เช่น เอาก าไรจากสินค้าตัวอื่น คํากริยาที่แสดงการกระทํา ‘เอา’ ที่มี
ความหมายคล้ายกริยา ‘take’ ในภาษาอังกฤษรวมไปถึงคํากริยา seize, grab, catch, hold, carry, find, obtain, 
acquire เป็นต้น  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การแสดงการกระทํา ‘เอา’ หรือย้ายวัตถุเปูาหมายมาไว้กับตัว จะส่งผลให้
ผู้กระทําได้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของวัตถุนั้นๆด้วย  

 2.1.3  สถานะของคําว่า ‘เอา’ ในหน่วยสร้างกริยาเรียง  
 จิรัชย์ กล่าวว่าจากการสํารวจข้อมูลของการใช้คําว่า ‘เอา’ ในภาษาไทยพบว่า คํากริยา 

‘เอา’ ที่มีความหมายพื้นฐานนั้นส่วนใหญ่แล้วปรากฏใน “หน่วยสร้างกริยาเรียง” เช่น เอาก้อนกรวดไปกองที่ริมล าธาร
และยังได้กล่าวเรื่องสถานะของคําว่า ‘เอา’ ในหน่วยสร้างกริยาเรียงไว้ว่า ในทางวากยสัมพันธ์นั้น คําว่า ‘เอา’ ใน
ความหมายพื้นฐานสามารถปรากฏอยู่ในฐานะสกรรมกริยาที่ทําหน้าที่เป็นคํากริยาหลักของประโยค (ทั้งในทาง
โครงสร้างและทางอรรถศาสตร์) ปรากฏเป็นคํากริยาตัวแรกภายในหน่วยสร้างกริยาเรียง ลักษณะทางโครงสร้างที่
เด่นชัดของคําๆนี้ ก็คือ การที่ไม่สามารถปรากฏเป็นคํากริยาเดี่ยวๆได้ อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีกริยาบอกทิศทาง (ส่วน
ใหญ่แล้วเป็นคํากริยา ‘ไป’ และ ‘มา’) หรือบุพบทวลี ‘จาก’ แสดงตําแหน่งเดิมของวัตถุเปูาหมายมาปรากฏตามท้าย  
 ประเด็นที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งในการศึกษาลักษณะของคําหลายความหมายของคํากริยา‘เอา’ 
ก็คือ ประเภททางไวยากรณ์ของคําว่า ‘เอา’ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าคําว่า ‘เอา’ มีลักษณะพิเศษทางความหมายอยู่อย่าง
หนึ่ง คือเมื่อปรากฏนําหน้าคํากริยาตัวอื่นๆแล้ว จะมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับความหมายของคํากริยาดังกล่าว
นั้น ผลที่ตามมาก็คือจากเดิมที่เป็นเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดต่อเนื่องกันตามลําดับเวลา ได้กลายเป็นเหตุการณ์ 2 
เหตุการณ์ที่เกิดติดๆ กัน โดยแทบไม่ระยะห่างที่สังเกตได้ 
 นักภาษาศาสตร์บางคน เช่น สไตน์ (Stine,1968, p.22 อ้างถึงในจิรัชย์ หิรัญรัศ, 2550, น.
60) มีความคิดว่า คาํว่า ‘เอา’ ที่แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคํานามกับคาํกริยาในเชงิของ “เครื่องมือ” หรือ 
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“อุปกรณ”์ ที่นํามาใชป้ระกอบการกระทําของกริยาตัวถัดมา จะมีความหมายเหมือนกับคํากริยา ‘ใช้’ เช่น เราควรเอา 
/ ใช้ เวลาที่มีคา่คิดแก้ปัญหาส าคัญต่างๆ ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของจิรัชย์ คําว่า ‘เอา’ ในประโยคนี้ก็ยังคงมี
สถานะเป็นคํากริยาที่มีความหมายประจาํคําเปน็ความหมายพื้นฐานหรือการ “ย้ายวัตถุเปูาหมายมาไว้กับตัว” เพราะ
คํากริยาแสดงการกระทาํในประโยคมักจะเป็นการกระทาํที่ใช้มอืในการหยิบฉวยสิ่งที่เปน็เหมือน ‘อุปกรณ’์ หรือ 
‘เครื่องมือ’ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของกิ่งกาญจน์ที่สรปุว่า คาํว่า ‘เอา’ ไม่ใช่หน่วยสร้างกริยาเรียงแสดง
เครื่องมือ แต่เป็นเพียงหน่วยสรา้งกริยาเรียงแสดงวัตถปุระสงคข์องการกระทําแรกเท่านั้น เช่น เขาเอาข้าวใหมหุ่ง (กิ่ง
กาญจน์   เทพกาญจนา, 2553, น.111) 

2.2 การต้องการ 
  ความหมาย “การต้องการที่จะได้รับวัตถุเปูาหมาย” เช่น ผมจะเอารองเท้าคู่นั้นครับไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงการกระทําในทางกายภาพ ประธานไม่ได้ลงมือกระทําการใดๆ ที่จะเคลื่อนย้ายวัตถุเปูาหมายเข้ามาสู่ตัวเอง 
คํากริยา ‘เอา’ แสดงความรู้สึกต้องการ อยากครอบครองและทัศนคติบางอย่างที่ตัวประธานมีต่อวัตถุเปูาหมาย 
ประธานแสดงบทบาทในการแสดงความต้องการจะเป็น “ผู้ได้รับ” มากกว่าที่จะเป็น “ผู้กระทํา”  
  คํากริยา ‘เอา’ ในความหมายของการแสดงความต้องการ สามารถใช้เป็นคํากริยารองหรือคํากริยา
ตัวที่สองภายในหน่วยสร้างกริยาเรียงได้อีกด้วย เช่น แคะเอาดินจากหินที่เสื่อมสภาพแล้ว นอกจากนั้นคําว่า ‘เอา’ ใน
ความหมายแสดงการต้องการ ยังสามารถปรากฏตามหลังคํากริยาได้อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งก็คือคํากริยาที่มีความหมาย
แสดงการ “หยิบฉวย” (taking verb) ที่มีความหมายคล้ายกับคําว่า ‘เอา’ อยู่แล้ว เช่น ‘หยิบ ฉวย คว้า ดึง’ เป็นต้น 
เช่น ดิฉันวิ่งกลับไปบนบา้น หยิบเอากระเป๋าเงิน เมื่อคํากริยา ‘เอา’ ปรากฏหลังคํากริยา กลุ่มดังกล่าวนี้ จะสามารถละ
คํากริยา‘เอา’ได้โดยที่ประโยคไม่สูญเสียความหมาย เนื่องจากความหมายของกริยากลุ่มนี้ใกล้เคียงกับคําว่า ‘เอา’ มาก 
จึงส่งผลให้ความหมายของคํากริยากลุ่มนี้ซ้อนเหลื่อมกับความหมายของคํากริยา ‘เอา’ และในทางกลับกันความหมาย
ของคํากริยา ‘เอา’ ก็เหลื่อมกับคํากริยากลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน  

 2.3 การมีเพศสัมพันธ์ 
ความหมายของคํากริยา ‘เอา’ แบบนี้เป็นความหมายที่ปรากฏเฉพาะในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ

แฝงความหยาบคายและเป็นความหมายที่ขยายมาจากความหมายของการต้องการ ครอบครอง  
 2.4 การกําหนดให้สิ่งหนึ่งทําหน้าที่แทนสิ่งหนึ่ง 

 คํากริยาที่ปรากฏตามหลังคํากริยา ‘เอา’ ในหน่วยสร้างกริยาเรียงที่สามารถส่งผลต่อความหมาย
ของคํากริยา คือ คํากริยา ‘เป็น’ เช่น ครูบางคนถือเอาการลงโทษเด็กแรงๆ เป็นความสุข ความหมายของคํากริยา 
‘เอา’ ในความหมายนี้ คือ การที่ประธาน คิด พิจารณา หรือกําหนด ให้วัตถุเปูาหมายเปลี่ยนสภาพกลายไปเป็นหรือมี
สถานะเดียวกันกับอีกวัตถุเปูาหมายหนึ่ง ซึ่งจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นไม่ใช่ทางกายภาพหรือในโลกความ
เป็นจริงซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่อย่างใด เป็นเพียงทัศนคติของตัวประธานที่มีต่อวัตถุเปูาหมาย  

  นอกจากแสดงความหมายประจําคําแล้ว คําว่า ‘เอา’ ในฐานะคํากริยายังแสดงความหมายทาง
ไวยากรณ์อีกด้วย ความหมายทางไวยากรณ์ คือความหมายของคําที่ไม่มีความสมบูรณ์ด้านศัพท์หรือไม่มีความหมายใน
ตัวเอง ต้องอาศัยบริบทหรือความหมายของคําอื่นๆ ภายในประโยคมาใช้ในการระบุความหมาย ความหมายทาง
ไวยากรณ์ของคําว่า ‘เอา’ ในภาษาไทยมีอยู่ความหมายเดียว คือ ความหมายการแสดงการีตคือการทําให้วัตถุ
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เปูาหมายเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงสภาพนี้เป็นได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ เช่น ทุบกระจก
แรงๆ สิ เอาให้แตกเลย  และทางอารมณ์ความรู้สึก เช่น เอามันให้หลาบจ าไม่กล้าหืออีก คํากริยา ‘หลาบจํา’ แสดงให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก (จิรัชย์ หิรัญรัศ, 2550, น.8) 

 
(3)  แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเพื่อที่จะพูด (thinking for speaking) 
 แดน สโลบิน (Dan Slobin) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเพื่อที่จะพูดในปี ค.ศ. 1978 แนวคิดนี้พัฒนา

มาจากงานด้านจิตวิทยาปริชาน (cognitive psychology) ซึ่งมองว่าความคิดและภาษาสัมพันธ์กันโดยตรง ความคิด
คือเนื้อหา (content) ที่อยู่ในสมองส่วนภาษาคือรูปแสดง (form) ที่ใช้เพื่อสื่อสารความคิด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดกับภาษาอยู่ในรูปของการที่ผู้พูดจะใส่ความคิดของตนลงในรูปแบบภาษาที่ตนรู้เพื่อสื่อความคิดนั้นออกมา  
สโลบิน (Slobin, 1987) กล่าวว่าการคิดเพื่อที่จะพูดเป็นรูปแบบความคิดที่มีลักษณะพิเศษซึ่งผู้พูดปรับให้เข้ากับ
โครงสร้างในภาษาที่ตนใชส้ื่อสาร ทําให้แต่ละภาษามีการคิดเพื่อที่จะพูดที่แตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละภาษาใช้วิธีการ
เข้ารหัสภาษาที่ต่างกันส่งผลให้ผู้พูดแต่ละภาษาสนใจข้อมูลของเหตุการณ์ในแง่มุมที่ไม่เหมือนกัน  ดังนั้นจึงใช้วิธีการ
และแสดงรายละเอียดที่ต่างกันเมื่อเล่าถึงเหตุการณ์เดียวกัน ด้วยการผ่านการเข้ารหัสภาษาซึ่งมีโครงสร้างที่ต่างกันซึ่ง
ความคิดในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อผู้พูดจะต้องสื่อสารผ่านภาษาเท่านั้น 

 สโลบิน (Slobin, 1991) อธิบายว่าจากการที่ภาษามีโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ต่างกัน กระบวนการคิด
เพื่อที่จะผลิตภาษานั้นๆ ของผู้พูดแต่ละภาษาจึงต่างกันด้วยและกล่าวเพิ่มเติมใน Slobin (2003) ว่าเมื่อพิจารณาการ
คิดเพื่อที่จะพูด  โดยใช้แบบจําลองกระบวนการผลิตภาษาของเลอเวลท์ (Levelt’s production model) การคิด
เพื่อที่จะพูดจัดว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของหน่วยในสมอง (conceptualizer)   โดยเลอเวลท์ (Levelt, 1989, p.71) 
กล่าวว่าแต่ละครั้งที่มีการผลิตภาษาเพื่อจะสื่อสาร ต้องมีการปรับข้อความในระดับก่อนที่จะออกมาในรูปของภาษา 
(pre-verbal message) ให้เข้ากับโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาที่จะใช้สื่อสารก่อน และข้อมูลที่แต่ละภาษา
ต้องการเพื่อเข้ารหัสภาษาจะแตกต่างกัน กระบวนการคัดเลือกข้อมูลที่โครงสร้างในแต่ละภาษาต้องการนี้ก็คือสิ่งที่    
สโลบินเรียกว่าการคิดเพื่อที่จะพูดนั่นเอง  

 ตัวอย่างการทํางานของ conceptualizer ในกระบวนการนี้ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีความ
แตกต่างกันในการให้ความสําคัญกับข้อมูลด้านความเกี่ยวข้องทางสายเลือดด้านบิดาหรือมารดาในระบบเครือญาติ
รวมทั้งข้อมูลเร่ืองอายุของญาติเมื่อเทียบกับผู้พูดด้วย ซึ่งเห็นได้จากการที่คํานามซึ่งที่ใช้เรียกญาติในภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนใน 2 ประเด็นนี้ ดังนั้นในสถานการณ์ที่เรากล่าวถึงญาติ หากผู้พูดกําลังพูด
ภาษาไทยอยู่ conceptualizer ในแบบจําลองการผลิตภาษาของเลอเวล์ท (หรือการคิดเพื่อที่จะพูด) จะเริ่ม
กระบวนการคัดเลือกข้อมูลที่จําเป็นสําหรับภาษาไทยซึ่งในที่นี้คือข้อมูลเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องทางสายเลือดด้านบิดา
หรือมารดาและข้อมูลเรื่องอายุของญาติเมื่อเทียบกับผู้พูด เพื่อให้เกิดการผลิตภาษาที่สมบูรณ์สื่อสารได้เข้าใจแต่ถ้าผู้
พูดเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีความสําคัญต่อการผลิตภาษาในสถานการณ์นี้ 

 อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงกระบวนการที่สโลบินเรียกว่าการคิดเพื่อที่จะพูดเป็นเร่ืองเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการ
เคลื่อนที่ งานวิจัยของสโลบิน ( Slobin, 1996) ศึกษาข้อมูลการเล่าเหตุการณ์เคลื่อนที่โดยผู้พูดภาษา 4 ภาษาคือ 
อังกฤษ เยอรมัน ฮีบรู และสเปน การเล่าเหตุการณ์การเคลื่อนที่ในภาษาเหล่านี้ใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ต่างกัน 
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ตามเกณฑ์ที่ทาลมี (Talmy, 1991) ใช้แบ่งภาษา โดยดูจากลักษณะที่ภาษานั้นใช้เล่าถึงเหตุการณ์การเคลื่อนที่จะแบ่ง
ภาษาออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1) verb-framed language (v-language) และ 2) satelite-framed language (S-
language)  ภาษาที่อยู่ในกลุ่ม v-language จะให้ความสําคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของการเคลื่อนที่ (path) 
มากกว่าลักษณะของการเคลื่อนที่ (manner) ว่าเป็นแบบใด  ดังจะเห็นได้จากกลวิธีที่ภาษากลุ่มนี้ใช้แสดงทิศทางเมื่อ
พูดถึงเหตุการณ์การเคลื่อนที่ว่าจะอยู่ที่กริยาหลักของประโยค ภาษาสเปนและภาษาฮีบรูจัดอยู่ในภาษากลุ่มแรกนี้ 
ส่วนภาษากลุ่ม s-language ซึ่งแสดงทิศทางไว้ในองค์ประกอบของกริยา (satellite)  จะให้ความสําคัญกับข้อมูล
เก่ียวกับลักษณะของการเคลื่อนที่มากกว่าทิศทางของการเคลื่อนที่ ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันจัดอยู่ในกลุ่มที่สอง 

 หลักการที่ว่าโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละภาษามีอิทธิพลต่อการที่ผู้ใช้ภาษาจะให้
ความสนใจกับแง่มุมต่างๆในเหตุการณ์จนมองเหตุการณ์ด้วยแง่มุมตามความสนใจที่เคยชินนั้นเสมอและพัฒนามาเป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละภาษาซึ่งสโลบิน (Slobin, 1987) เรียกว่า ‘การคิดเพื่อที่จะพูด’ นี้น่าจะนํามาใช้อธิบายการ
แปลมโนทัศน์ที่สื่อโดยหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า “เอา” จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ เมื่อเปรียบเทียบ
ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ พบว่าทั้งสองภาษาอาจมีมุมมองต่างกันในการให้ความสําคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง
เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นผลจากกลไกทางไวยากรณ์ในการเล่าถึง
เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันที่ต่างกัน กล่าวคือภาษาไทยซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม v-language เป็นภาษาที่แสดง
เหตุการณ์ในลักษณะต่างๆ ที่กริยาของประโยคโดยมีกลไกทางไวยากรณ์แบบที่กริยามีการเรียงตัวต่อๆ กัน เช่น มันเอา
นิ้วไปรอที่จมูกของเจ๊ และมันรู้ทันทีว่าเจ๊หมดลมเสียแล้ว (ตัวอย่างที่ 4) การแสดงเหตุการณ์ว่านิ้วอยู่ในลักษณะใดจะ
อยู่ที่คํากริยา “รอ” ในขณะที่ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาในกลุ่ม s-language ไม่มีกลไกดังกล่าวแต่ใช้วิธีแสดงเหตุการณ์
ในลักษณะต่างๆ ที่องค์ประกอบของกริยา (satellite) เช่น He put his finger under her nose , and knew 
immediately that she had breathed her last. การแสดงเหตุการณ์ว่านิ้วอยู่ในลักษณะใดจะอยู่ที่คําบุพบท 
“under”  
 

(4) ทฤษฎีการแปลแบบตีความ (interpretive theory)  
 ทฤษฎีการแปลแบบตีความมีที่มาจากแนวคิดของ เลเดแรร์ (Lédérer) (2540, น. 1-43) ซึ่งเสนอว่า การ
แปลคือการถ่ายทอดความหมายไม่ใช่การถ่ายภาษา นักแปลต้องทําความเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อในระดับวาท
กรรมซึ่งกําหนดโดยบริบทและนําความหมายระดับวาทกรรมที่เข้าใจมาถ่ายทอดด้วยรูปแบบภาษาปลายทาง ในการ
ถ่ายทอดความหมาย นักแปลต้องผละออกจากรูปแบบของภาษาต้นฉบับและไม่ยึดติดกับรูปคํา นําแต่ความหมาย
ล้วนๆ ที่ได้มาคิดว่าจะสื่อออกมาอย่างไรในภาษาปลายทางให้สละสลวยเป็นธรรมชาติ ต่อมา เดอลิล (Delisle, 1988) 
นําทฤษฎีนี้มาพัฒนาเป็นแนวทางการแปลแบบตีความซึ่งมุ่งแก้ป๎ญหาที่เกิดจากการที่ผู้แปลยึดติดกับรูปแบบของ
ภาษาต้นฉบับมากเกินไปจนทําให้หาคําที่สอดคล้องหรือหาประโยคที่เหมาะสมในภาษาฉบับแปลไม่ได้  
 ขั้นตอนการแปลในกรอบทฤษฎีนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) การทําความเข้าใจต้นฉบับ 
(comprehension) 2) การถ่ายทอดความหมาย (reformulation) และ 3) การตรวจสอบ (verification) เดอลิล 
อธิบายว่าขั้นตอนที่ 1 การทําความเข้าใจตัวบทแบ่งออกเป็นสองส่วนที่เกิดขึ้นพร้อมกัน คือการถอดความหมายระดับ
ภาษาจากการวิเคราะห์ความหมายประจําคําและไวยากรณ์และการจับความหมายโดยดูเนื้อหาของตัวบทด้วยการ
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ประมวลเข้ากับบริบทอ้างอิงที่ตัวบทนั้นปรากฏอยู่ เพื่อหาว่าถ้อยคําต่างๆ ที่มาประกอบกันขึ้นมีความหมายว่าอย่างไร
ในสถานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสารที่ใช้เพื่อสื่อสาร ส่วนในขั้นตอนการถ่ายทอดความหมายซึ่งเป็นขั้นที่ 2 เป็นการนํา
ความหมายมาถ่ายทอดใหม่โดยหาถ้อยคําในภาษาปลายทางที่ เหมาะสมโดยพิจารณาความเชื่อมโยง การอนุมานและ
การสรุปลงความเห็น การหาคําที่เหมาะสมต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์ของคํานั้นกับคําอื่นๆ ในตัวบทและบริบทโดยรวม
ด้วย มิใช่พิจารณาเฉพาะคําแต่ละคํา สําหรับขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ เป็นการยืนยันว่าคําแปลที่ได้ถูกต้องตรงตามที่
ผู้แปลได้ตีความตัวบทต้นฉบับไว้ในขั้นตอนแรก  
                  โดยสรุปในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นําผลการศึกษาคุณสมบัติทางอรรถศาสตร์ของหน่วยสร้างกริยาเรียงใน
ภาษาไทยที่พบในงานวิจัยของกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา รวมทั้งผลการศึกษาความหมายของคําว่า ‘เอา’ ในภาษาไทย
ของจิรัชย์ หิรัญรัศ มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความหมายของคําว่า ‘เอา’ และใช้แนวคิดเกี่ยวกับการคิด
เพื่อที่จะพูดของแดน สโลบินและทฤษฎีการแปลแบบตีความในการศึกษาการแปลมโนทัศน์ที่สื่อโดยหน่วยสร้างกริยา
เรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย  
 

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้คัดมาจากวรรณกรรมเรื่อง หลายชีวิต ซึ่งเป็นผลงานประพันธ์รวมเรื่องสั้น แต่งโดย  
หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้เป็นทั้งนักปราชญ์ นักเขียน นักคิด นักการเมืองและศิลปินแห่งชาติ ส่วนฉบับ 
แปลภาษาอังกฤษชื่อ Many Lives แปลโดยเมเรดิธ บอร์ธวิค (Meredith Borthwick) ซึ่งมีความรู้ภาษาไทยที่ 
เชี่ยวชาญ เมเรดิธ บอร์ธวิคได้แปลเรื่องสั้น หลายชีวิตออกมาเป็นภาษาอังกฤษที่ดี สื่อความหมายและได้อรรถรสตาม 
ต้นฉบับ จึงถือว่าเป็นงานแปลที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ นอกจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้  ทรงเขียนคํานิยมฉบับแปลพระราชทานให้กับหนังสือ เรื่อง Many lives ด้วย จึงนับได้ว่างานวรรณกรรมเล่มนี้ทั้ง  
ต้นฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ มีความน่าเชื่อถือและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ควรแก่การนํามาศึกษา    

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการของภาษาศาสตร์คลังข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ โดยวิธีการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้   
1. เก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารนามสกุล .txt ซึ่งแบ่งเป็นต้นฉบับเรื่อง หลายชีวิต จํานวนประมาณ   

89,143 คํา ฉบับแปลภาษาอังกฤษเร่ือง Many Lives จํานวนประมาณ 71,401 คํา   
2. สืบค้นข้อมูลที่ต้องการในไฟล์ต้นฉบับภาษาไทยโดยใช้โปรแกรม Thai Concordance โปรแกรมจะ 

ประมวลผลและแสดงข้อมูลที่มีคําว่า ‘เอา’ ทั้งหมดที่ปรากฏ  
3. คัดเลือกคําว่า ‘เอา’ ที่ปรากฏในหน่วยสร้างกริยาเรียงออกมาสร้างเป็นคลังข้อมูลภาษาเทียบบท  

(Parallel Corpus)  โดยจัดเรียงประโยคที่มีคําว่า ‘เอา’ ในภาษาไทยพร้อมกับจัดเรียงประโยคฉบับแปลภาษาอังกฤษ  
ในโปรแกรม Microsoft Excel โดยแบ่งให้ประโยคต้นฉบับภาษาไทยตรงกับฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทําให้ได้คู่  
ประโยคต้นฉบับภาษาไทยทีม่ีคําว่า ‘เอา’ และฉบับแปลภาษาอังกฤษมีเนื้อความเท่าเทียมกันปรากฏในบรรทัดเดียวกัน   

4. รายงานผลเชิงปริมาณว่าพบหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ในเร่ือง “หลายชีวิต” จํานวนเท่าใด  
5. วิเคราะห์หาจํานวนหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกัน  



ห น้ า  | 49 

 

Volume  19    | Issue  23    2014 

 

6. นําหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบกับประโยคแปลภาษาอังกฤษเพื่อหาว่าผู้แปลรักษาความหมายพื้นฐานของหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า   
‘เอา’ ที่แสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันไว้ในบทแปลภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งศึกษากลวิธีการ 
ถ่ายทอดความหมายดังกล่าว  
 เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเฉพาะคําว่า ‘เอา’ ที่ปรากฏในหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคํากริยาที่เรียงกัน 
ตั้งแต่ 2 ถึง 5 คํา โดยคําว่า ‘เอา’ จะปรากฏตําแหน่งใดในหน่วยสร้างกริยาเรียงนี้ก็ได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่รวมคําว่า  
‘เอา’ ที่ไม่ใช่หน่วยสร้างกริยาเรียงหรือที่ปรากฏในลักษณะอื่นไว้ในข้อมูลที่นํามาศึกษา เช่นคําว่าเอาที่ปรากฏเป็นกริยา 
เดี่ยวในประโยค คําว่า ‘เอา’ ที่ปรากฏเป็นข้อความเชิงเปรียบ เช่นเอาใจใส่ ซึ่งมีความหมายว่า ใฝุใจตั้งใจ จึงไม่นับเป็น
หน่วยสร้างกริยาเรียงและ คําว่า ‘เอา’ ที่มีความหมายทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ซึ่งเป็นความหมายที่พบได้ในคําว่า ‘เอา’ 
ที่มีสถานะเป็นคําอนุภาคและดัชนีปริจเฉท เราสามารถละคําว่า ‘เอา’ ได้โดยไม่ทําให้ความหมายของประโยคเสียไปแต่ 
อย่างใด (จิรัชย์ หิรัญรัศ, 2550, น. 31, 84)   เช่น ค าพูดสองสามค าที่ได้ยินจากพวกคนใช้ …….. ท าให้พรรณีเริ่ม
เปลี่ยนความคิดเอา 
  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณและการจําแนกลักษณะเหตุการณ์ที่สื่อในหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า  ’เอา’ ใน
ประโยคภาษาอังกฤษ 

งานวิจัยนี้พบคํากริยา ‘เอา’ ที่ปรากฏในหน่วยสร้างกริยาเรียงทั้งสิ้น 134 หน่วยสร้าง ในจํานวนนี้ มี
หน่วยสร้างกริยาเรียงซึ่งแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันอยู่ 82 หน่วยสร้าง  ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วย
สร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ทั้งหมดที่พบในงานนี้  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณนี้ชี้ให้เห็นในเบื้องต้นว่า
ความหมายประจําคําของคํากริยา‘เอา’ ที่แสดงการย้ายวัตถุเปูาหมายมาไว้กับตัวตามผลการวิจัยของจิรัชย์  หิรัญรัศ 
หรือถ้าจะกล่าวให้เจาะจงมากยิ่งขึ้นคือความหมายของกริยาเรียงที่มีคําว่าเอาปรากฏอยู่ ซึ่งแสดง ‘การหยิบฉวยสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมาหรือนําผู้ใดผู้หนึ่งมาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง’ อันเป็นความหมายพื้นฐาน
ของคํากริยานี้และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคํากริยา’เอา’ กับคํากริยาอื่นๆ ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในลักษณะของ
เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดต่อเนื่องกันตามการวิเคราะห์ของกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนานั้นเมื่อเทียบกั นแล้วมีการใช้
มากกว่าลักษณะเหตุการณ์แบบอื่นๆ เช่น เหตุการณ์ที่กําหนดให้สิ่งหนึ่งทําหน้าที่แทนอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ถือเอาหน้าที่การ
งานเป็นชีวิต    

ลักษณะเหตุการณ์ของหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ในงานวิจัยนี้จัดว่าสอดคล้องกับลักษณะของ
เหตุการณ์ที่หน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยแสดงคือเป็นเหตุการณ์ซับซ้อนตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในเรื่องคุณสมบัติ
ทางอรรถศาสตร์ของหน่วยสร้างกริยาเรียง แต่ความต่อเนื่องของเหตุการณ์อาจมีช่วงห่างทั้งที่สังเกตได้และสังเกตไม่ได้
และคํากริยาแต่ละคําในหน่วยสร้างอาจไม่ได้แสดงเหตุการณ์ที่เกิดที่สถานที่เดียวกันก็ได้ 
 หลังจากที่พบว่าหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันมีอยู่
ทั้งหมด 82 หน่วยสร้าง ขั้นต่อไป ผู้วิจัยได้นําหน่วยสร้างกริยาเรียงดังกล่าวในประโยคต้นฉบับภาษาไทยรวมทั้งคู่
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ประโยคฉบับแปลภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์เพื่อหาว่ามีประโยคแปลภาษาอังกฤษจํานวนเท่าไดที่เก็บความหมายของ
หน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันตรงตามต้นฉบับภาษาไทย โดยผลการ
วิเคราะห์แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 

ประเภท ประเภทย่อย จ านวนที่พบ ร้อยละ 
ความหมายตรงกับต้นฉบับ 
(แสดงเหตุการณ์ 2  เหตุการณ์ต่อเนื่อง) 

_ 9 10.98 

ความหมายไม่ตรงกับต้นฉบับ 
(ไม่แสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่อง) 

แสดงเฉพาะเหตุการณ์แรก         17 20.74 
แสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สอง 51 62.74 
ไม่แสดงทั้งสองเหตุการณ์ 5 6.09 

 รวม 82 100 
 

ข้อมูลในตารางนี้แสดงให้เห็นว่าประโยคฉบับแปลภาษาอังกฤษที่รักษาความหมายของหน่วยสร้างกริยา
เรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันตามที่ปรากฏในต้นฉบับภาษาไทยไว้ได้อย่างครบถ้วน
ชัดเจนนั้นมีจํานวนน้อย คือมีอยู่เพียง 9 ประโยคจาก 82 ประโยค ตัวอย่างเช่น 

พรรณีมีเพื่อนฝูงบางคนที่หัดเต้นร า แล้วไปอยู่ตามโรงเต้นร าในเวลากลางคืน และเพื่อนฝูงเหล่านั้น ใน
ที่สุดก็มีคนไทยที่มีฐานะดีหรือชาวต่างประเทศเอาตัวไปเลี้ยงดู 

Some of her friends were learning to dance, to frequent the dance halls at 
night, and eventually well-off Thais or foreigners took them off and kept them. 

เหตุการณ์แรกที่ปรากฏคือ  คนไทยที่มีฐานะดีหรือชาวต่างประเทศเอาเพื่อนพรรณีไป ซึ่งในบทแปลคือ
ส่วนแรกของประโยคที่มีกริยาวลีแสดงเหตุการณ์แรกชัดเจนว่า “…. well-off Thais or foreigners took them 
off”  ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ  คนเหล่านั้นเลี้ยงดูเพื่อนของพรรณี โดยในบทแปลส่วนที่สองแปลไว้
โดยใช้กริยาวลีว่า “and kept them”. 

ประโยคฉบับแปลภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ที่พบไม่ได้รักษาความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า 
‘เอา’ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันตามที่ปรากฏในต้นฉบับภาษาไทยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน กรณีเช่นนี้
มีอยู่ 73 ประโยคจาก 82 ประโยค ความหมายในฉบับแปลที่ไม่ตรงกับต้นฉบับนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
 

1.1 แสดงเฉพาะเหตุการณ์แรก ซึ่งมีจํานวน 17 ประโยคเช่น 
 “โอ๊ย! ตายจริง! แม่จะไปเอาเงินที่ไหนมาให้” นางลมุลพูดพลางเหลือบดูหีบที่วางอยู่ตรงหัวนอน

อย่างเป็นห่วง 
"Hey, what's this? Where am I going to get the money from?" Nang Lamun said, 
casting an anxious glance at the box at the head of her bed. 
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  ในตัวอย่างนี้ เหตุการณ์แรกที่ปรากฏคือ (แม่) จะไปเอาเงินมา (จากที่ไหน) ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่
เกิดต่อเนื่องกันคือ แม่เอาเงินนั้นให้ (ลูก) ซึ่งประโยคภาษาอังกฤษแสดงเฉพาะเหตุการณ์แรกโดยแปลไว้ว่า Where 
am I going to get the money from?"  ส่วนเหตุการณ์ที่สองซึ่งพูดถึงการให้เงินนั้นไม่ปรากฏในบทแปลเลย 

1.2 แสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สองซึ่งมีจํานวน 51 ประโยค คิดเป็นกว่าครึ่งของประโยคทั้งหมดที่มีหน่วย
สร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันปรากฏอยู่เช่น 

มันน าเอาเร่ืองที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันเกี่ยวกับเสือเปรื่องนั้นมาบรรยายเสียอย่างยืดยาว 
  He related the tales the villagers told about him, at great length. 

สําหรับตัวอย่างนี้ เหตุการณ์แรกที่ปรากฏคือ นําเอาเรื่องที่ชาวบ้านเล่าเกี่ยวกับเสือเปรื่องมา ส่วน
เหตุการณ์ที่สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ บรรยายเร่ืองนั้น  ซึ่งประโยคภาษาอังกฤษแสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สองโดยแปลไว้
โดยใช้กริยาวลีว่า related the tales the villagers told about him แต่ไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์ที่หนึ่งในโครงสร้าง
กริยาเรียงนี้  

1.3 ไม่แสดงทั้งสองเหตุการณ์ ซึ่งมีจํานวน 5 ประโยคเช่น 
นายรอดลงนั่งพับเพียบเอามือประสานไว้บนตักอย่างสงบเสงี่ยม 
He sat politely, legs to one side, hands in his lap. 
ในตัวอย่างข้างต้น เหตุการณ์แรกที่ปรากฏคือ (นายรอด)เอามือสองข้างของตนมา ส่วนเหตุการณ์ที่

สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ ประสานมือกัน จะเห็นได้ว่าประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้กล่าวถึงการกระทําที่แสดงทั้งเหตุการณ์   
ที่หนึ่งและเหตุการณ์ที่สองตามที่สื่อไว้ในโครงสร้างกริยาเรียงนี้ในภาษาไทย สิ่งที่ปรากฏในประโยคแปลเป็นการบอกให้รู้ว่า
มือของนายรอดอยู่บนตักเท่านั้น ไม่มีการระบุชัดเจนเหมือนในต้นฉบับว่านายรอดเอามือมาวางอยู่ในลักษณะใด  

  2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์กลวิธีการถ่ายทอดความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ซึ่ง

แสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันในบทแปลภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาว่าการถ่ายทอดความหมายดังกล่าวจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนั้นใช้วิธีใดบ้าง โดยแบ่งออกเป็นกรณีที่บทแปลรักษาความหมา ยได้ตรงกับต้นฉบับ
ภาษาไทยและกรณีที่ไม่ได้แสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันดังเช่นที่ปรากฏในต้นฉบับ 

2.1 ความหมายตรงกับต้นฉบับ กล่าวคือกลวิธีการแปลที่ใช้สามารถแสดงเหตุการณ์  2 เหตุการณ์
ต่อเนื่องได้ครบถ้วน โดยมีคํากริยา 2 คําที่ชัดเจนสําหรับแสดงการกระทําในแต่ละเหตุการณ์ กล่าวคือคํากริยาทั้ง 2 คํา
เป็นกริยาเปลี่ยนรูปและมีคําเชื่อมที่ชัดเจน เช่น 

 
 ตัวอย่างที่ 1  

แล้วนายทับทิมก็เอียงคอดูรูปร่างหน้าตาเจ้าผลอย่างพินิจพิเคราะห์เหมือนกับว่าหยิบเอาตัวเจ้าผล
ขึ้นมาพลิกดูแล้วก็ชั่งตัวเจ้าผลอยูในใจอย่างกับคนซื้อผักซื้อปลา 
He inclined his head to one side and scrutinized Phon's face and figure critically, as if 
he were picking him up and examining him, then mentally weighing him like 
someone buying fish or vegetables. 
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 กริยาตัวแรกเป็นคํากริยาเปลี่ยนรูป “were picking” แสดงการกระทําในเหตุการณ์แรกและกริยาตัวที่
สองเป็นคํากริยาเปลี่ยนรูป “(were) examining” แสดงการกระทําในเหตุการณ์ที่สองซึ่งเกิดต่อเนื่องมา โดยมี “and” 
เป็นคําเชื่อมระหว่างกริยาวลี และแสดงว่ากริยาวลีทั้งหมดมีประธานคนเดียวกันคือ “he” ซึ่งหมายถึง “นายทับทิม” 
ในต้นฉบับ ในตัวอย่างนี้ เหตุการณ์แรกที่ปรากฏคือ นายทับทิมหยิบเอาตัวผลขึ้นมา ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิด
ต่อเนื่องกันคือ (นายทับทิม) พลิกดูตัวผล  ซึ่งนายทับทิมไม่ได้กระทํากริยาทั้งสองจริงๆ เป็นแค่การเปรียบเทียบว่าเขา
สํารวจดูตัวผลอย่างถี่ถ้วน ประโยคภาษาอังกฤษแสดงการกระทําทั้งสองเหตุการณ์ไว้ครบถ้วน เพราะการกระทําทั้งสอง
ล้วนมีความสําคัญ โดยบรรยายให้เห็นว่านายทับทิมพินิจพิจารณาดูผลอย่างละเอียดโดยทําอะไรบ้าง ซึ่งเหมือนกับสิ่งที่
ทําในการเลือกซื้อสิ่งของ เนื่องจากบริบทของเรื่องตอนนี้คือนายทับทิมซึ่งเป็นหัวหน้าคณะลิเกที่ผลขอมาอยู่ด้วยกําลัง
ตัดสินใจว่าควรจะรับผลเข้าคณะหรือไม่ 

 
 อีกกลวิธีหนึ่งคือ กริยาตัวแรกอาจจะเป็นคํากริยาเปลี่ยนรูปหรือไม่เปลี่ยนรูปก็ได้  แต่กริยาตัวที่สองจะ

เป็นคํากริยาไม่เปลี่ยนรูปเช่น 
 

ตัวอย่างที่ 2 
ได้ข่าวว่ามีเด็กก าพร้าที่ไหนผู้ใหญ่ก็เอามาเลี้ยงเป็นลูกจนมีลูกบุญธรรมอยู่หลายคน 
There was talk that whenever he encountered an orphan he would adopt it to raise 
as his own, and that he now had a number of adopted children. 
กริยาตัวแรกเป็นคํากริยาเปลี่ยนรูป “would adopt (it)” แสดงการกระทําในเหตุการณ์แรกคือ “เอา

(เด็กกําพร้า) มา”และกริยาตัวที่สองเป็นคํากริยาไม่เปลี่ยนรูป “to raise as his own” แสดงการกระทําในเหตุการณ์
ที่สองซึ่งเกิดต่อเนื่องมาคือ “เลี้ยง (เป็นลูก)” โดย “he” ซึ่งหมายถึง “ผู้ใหญ่” เป็นผู้กระทํากริยาทั้งสองตัว คือ 
“would adopt”และ “to raise” ในกรณีนี้ ผู้แปลเก็บการกระทําทั้งสองเหตุการณ์ไว้ เนื่องจากต้องรักษาความหมาย
ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ครบถ้วนว่า ผู้ใหญ่เอาเด็กกําพร้ามาทําอะไร การกระทําสองเหตุการณ์นี้จึงมีความสําคัญทั้งคู่ ไม่
สามารถละอันใดอันหนึ่งไปได้ 

 
ตัวอย่างที่ 3 
พยายามแต่งแต้มให้เห็นงามโดยเอาก้านธูปชุบน้ าทาปากเอาดินหม้อเขียนค้ิวแต้มไฝ 
He made his face up, using an incense stick dipped in water to colourhis mouth and 
baked ash from the bottom of the cooking pot to accentuate his eyebrows and 
paint beauty spots. 

 กริยาตัวแรกเป็นคํากริยาไม่เปลี่ยนรูป “using” แสดงการกระทําในเหตุการณ์แรก กริยาตัวที่สอง สาม 
และสี่ก็เป็นคํากริยาไม่เปลี่ยนรูป  คือ “to color (his mouth)”  “to accentuate (his eyebrows)” และ “(to) 
paint (beauty spots)” ตามลําดับ  คํากริยาแต่ละตัวแสดงการกระทําในเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องมาโดย “He” เป็น
ผู้กระทํากริยาทั้งหมดซึ่งทุกเหตุการณ์มีความสําคัญ เพราะแสดงการกระทําที่เป็นลําดับขั้นตอนในการแต่งหน้าก่อนจะ
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เล่นลิเกว่าประธานใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการแต่งเติมสีสันที่ส่วนต่างๆ บนใบหน้า ผู้แปลจึงต้องรักษาความหมายทั้งหมดใน
ต้นฉบับที่หน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ แสดงว่ามีการเกิดต่อเนื่องกันของการกระทําหลายการกระทํา รวมทั้ง
ความหมายในแง่การกเครื่องมือซึ่งเป็นความหมายเชิงวัจนปฏิบัติ (pragmatic meaning) ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทาง
ความหมายระหว่างคํากริยาและคํานามต่างๆ ในประโยค เช่น ความสัมพันธ์ของกริยา “เอา” และ “ทา” กับ คํานาม 
“ก้านธูปชุบน้ํา” และ “ปาก” เป็นต้น 

2.2  ความหมายไม่ตรงกับต้นฉบับ กล่าวคือกลวิธีการแปลที่ใช้ไม่ได้แสดงเหตุการณ์  2 เหตุการณ์
ต่อเนื่องอย่างครบถ้วนเหมือนในต้นฉบับ ส่วนใหญ่ผู้แปลเลือกที่จะเอ่ยถึงเหตุใดเหตุการณ์หนึ่ง อาจจะเป็นเหตุการณ์
แรก หรือเหตุการณ์ที่สอง ซึ่งเท่าที่พบในงานวิจัยนี้ เหตุการณ์ที่มักปรากฏอยู่ในฉบับแปลคือเหตุการณ์ที่สอง ส่วนการ
ละไม่แสดงการเกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเลยนั้นมีอยู่น้อยมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.2.1 แสดงเฉพาะเหตุการณ์แรก 

ตัวอย่างที่ 4 
ตอนกลางวันแม่ก็เอาข้าวห่อมายื่นให้แล้วก็ทําตาแดงๆ เหมือนกับจะร้องไห้ 
At noon his mother brought him a parcel of food, and looked at him red-eyed, on the 
verge of tears. 

 เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคือ แม่เอาข้าวห่อมา ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ (แม่) ยื่นข้าวห่อ
ให้เขา จะเห็นได้ว่าประโยคในฉบับแปลแสดงเฉพาะเหตุการณ์แรกเท่านั้นซึ่งแปลด้วยกริยาวลี brought him a 
parcel of food  ไม่ได้แสดงให้เห็นการกระทําว่าให้อย่างไร บอกเพียงแค่ว่าแม่เอาข้าวห่อมาให้ ซึ่งอาจจะเอาแค่เอา
มาวางไว้ให้เฉยๆ ก็ได้ ในขณะที่ต้นฉบับระบุไว้ชัดเจนว่า  “ยื่นให้” ทั้งนี้อาจเพราะในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษา
ปลายทาง ความสําคัญอยู่ที่การเอามาให้มากกว่าลักษณะการให้ ผู้แปลจึงไม่ระบุไว้  ที่สําคัญ การที่ผู้อ่านฉบับ
ภาษาอังกฤษไม่ได้ข้อมูลเรื่องนี้ ไม่ส่งผลทําให้ผู้อ่านไม่เข้าใจตัวบทหรือจับอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อในต้นฉบับไม่ได้  
นอกจากนี้ การระบุอย่างชัดเจน เช่น ถ้าแปลว่า “… his mother brought a parcel of food and handed it to 
him, and looked at him red-eyed …” อาจส่งผลให้บทแปลเยิ่นเย้อไม่เป็นธรรมชาติและมีการใช้โครงสร้างซ้ําๆ 
มากเกินไปด้วย 

 
ตัวอย่างที่ 5 
การจ าหน่ายยาแม่ปลั่งก็ยึดเอามาท าเสียเองโดยอ้างว่าเพื่อจะช่วยเหลือผ่อนแรงสามี 
Plang took over the distribution of the medicine, arguing that it relieved her husband 
of the burden. 
เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคือ แม่ปลั่งยึดเอาการจําหน่ายยามา ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ 

แม่ปลั่งจําหน่ายยาเสียเอง จะเห็นได้ว่าประโยคในฉบับแปลแสดงเฉพาะเหตุการณ์แรกเท่านั้น โดยแปลด้วยคํากริยา 
took over   เหตุการณ์ส่วนที่สองนั้น ผู้แปลใช้วิธีการแปลเป็นนามวลี “the distribution of the medicine” ทั้งนี้
เพราะคํากริยา “took over”  มีความหมายว่า to begin to have control of or responsibility for something, 
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especially in place of somebody else (Take over, 2013)  ซึ่งตรงกับความหมายของโครงสร้างกริยาเรียง “ยึด
เอามาทําเสียเอง” ในภาษาไทย จึงเท่ากับว่าเก็บความหมายของต้นฉบับได้ครบถ้วนแล้วเพียงแต่มีสิ่งที่แตกต่างกันคือ 
take over ไม่ได้แสดงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันอย่างชัดเจนเหมือนในโครงสร้างกริยาเรียงภาษาไทย ใน
ประโยคแปลนั้น เหตุการณ์ที่สองปรากฏในรูปนามวลีตามหลัง took over ซึ่งเป็นกริยาที่ต้องการกรรมตาม
กฎไวยากรณ์โครงสร้างของภาษาอังกฤษ   
 

ตัวอย่างที่ 6 
มันเอานิ้วไปรอที่จมูกของเจ๊ และมันก็รู้ทันทีว่าเจ๊หมดลมเสียแล้ว 
He put his finger under her nose, and knew immediately that she had breathed her last. 
เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคือ (ลอย) เอานิ้วมา ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ (นิ้ว)รอที่จมูกเจ๊ 

จะเห็นได้ว่าประโยคในฉบับแปลแสดงเฉพาะเหตุการณ์แรกเท่านั้น โดยแปลว่า “put his finger” เหตุการณ์ส่วนที่สอง
นั้นผู้แปลใช้วิธีการแปลเป็นบุพบทวลี “under her nose”ซึ่งเป็นส่วนองค์ประกอบของกริยา (satellite) ทั้งนี้เพราะ
ตามกฎไวยากรณ์โครงสร้างของภาษาอังกฤษ  คํากริยา “put” เป็นกริยาที่ต้องการกรรมและต้องตามด้วยวิเศษณ์หรือ
บุพบทวลี  ซึ่งกริยาวลี put his finger under her nose นั้นสื่อความได้ตรงกับโครงสร้างกริยาเรียงในต้นฉบับ
ภาษาไทย จึงเท่ากับว่าเก็บความหมายของต้นฉบับได้ครบถ้วน แต่ไม่ได้แสดง เหตุการณ์สองเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน
เหมือนในโครงสร้างกริยาเรียงภาษาไทย   

 ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ พบว่ามีการใช้คํากริยา put ตามด้วยกรรมเพื่อแสดงเหตุการณ์แรกในหน่วยสร้าง
กริยาเรียงที่มีคําว่า‘เอา’ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องและใช้บุพบทวลีที่ตามมาสื่อความหมายของ
เหตุการณ์ที่สองอยู่ถึง 7 คร้ัง ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะโครงสร้าง put someone/something + prepositional phrase 
สอดคล้องกับการคัดเลือกข้อมูลที่สําคัญสําหรับภาษาอังกฤษ ซึ่งในที่นี้คือส่วนแรกที่สื่อการ “นําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหรือ
ผู้ใดผู้หนึ่งมา” ส่วนความหมายในส่วนทีส่องนั้น แม้จะสําคัญเช่นกันแต่ ภาษาอังกฤษที่จัดว่าเป็น S-language มีวิธีการ
อื่นในการสื่อความหมายนี้ ไม่ได้ใช้กริยาเรียงเหมือนอย่างภาษาไทยที่จัดว่าเป็น V-language 

 
ตัวอย่างที่ 7 
ไอ้คนอย่างเราอยู่ที่ไหนก็ล าบากถึงหน้านาก็ต้องไถต้องหว่านจนล้าไปหมดถึงหน้าน้ า เอาควายขึ้นคอก
แล้วก็ต้องเป็นขี้ข้าควายต้องพายเรือเกี่ยวหญ้ามาให้มันแดกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ 
People like us suffer hardship anywhere. In the planting season, we have to plough 
and transplant. In the rainy season, we take the buffalo to its pen and become its 
slave, eternally going out in the boat to get grass for it to eat its never-ending fill. 
เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคือ (ชาวนา) เอาควายมา ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ ควายขึ้นคอก 

จะเห็นได้ว่าประโยคในฉบับแปลแสดงเฉพาะเหตุการณ์แรกเท่านั้น โดยแปลว่า “take the buffalo” สําหรับ
เหตุการณ์ส่วนที่สองนั้น ผู้แปลใช้วิธีการแปลเป็นบุพบทวลี “to its pen” ซึ่งเป็นส่วนองค์ประกอบของกริยา 
(satellite) ทั้งนี้เพราะตามกฎไวยากรณ์โครงสร้างของภาษาอังกฤษ  คํากริยา “take” ซึ่งมีความหมายว่า to carry or 
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move something from one place to another (Take, 2013) เป็นกริยาที่ต้องการกรรมและต้องตามด้วยบุพบท
วลี to someone/something ข้อมูลในทั้งสองเหตุการณ์ในหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยมีความสําคัญทั้งสองส่วน 
ซึ่งกริยาวลี take the buffalo to its pen ในฉบับแปลนั้นเก็บความได้ตรงกับโครงสร้างกริยาเรียงในต้นฉบับ
ภาษาไทยอย่างครบถ้วน แม้จะไม่ได้แสดงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันชัดเจนเหมือนในโครงสร้างกริยาเรียง
ภาษาไทย   
 

2.2.2 แสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สอง 
ตัวอย่างที่ 8 
เสียงคนตะโพนคนกลองซึ่งก าลังเอาข้าวเปียกขย ากับขี้เถ้าปะหน้ากลองหน้าตะโพนอยู่นั้นลองเสียง
เบาๆทําให้บรรยากาศภายในโรงยี่เกคร้ึมขึ้นกว่าเก่า 
The drummers, who were applying a paste of wet rice mixed with ash to their 
drums, softly tested the sound, enlivening the atmosphere in the theatre. 

 ในตัวอย่างนี้ เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคือ คนกลองเอาข้าวเปียกที่ขยํากับขี้เถ้ามา ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิด
ต่อเนื่องกันคือ (คนกลอง) ปะข้าวเปียกที่ขยํากับขี้เถ้านั้นลงบนหน้ากลองและหน้าตะโพน จะเห็นได้ว่าประโยคในฉบับแปล
แสดงเฉพาะเหตุการณ์สองเท่านั้น โดยแปลด้วยกริยาวลีว่า were applying a paste of wet rice mixed with ash      
ผู้แปลไม่ได้แสดงเหตุการณ์แรกอย่างชัดเจน แต่ใช้วิธีแสดงความหมายของเหตุการณ์ที่หนึ่งและสองผสมรวมกันอยู่ในกริยา 
“were applying” และกรรมรอง “their drums” โดยภาษาอังกฤษจะมีรูปเป็นอนุพากย์เดียว โดยบอกเพียงว่าทาลงบน
กลองเท่านั้น โดยใช้บุพบทลี to their drums และไม่ได้ระบุว่าใช้กับกลองส่วนใด  ในขณะที่ต้นฉบับเขียนไว้ชัดเจนว่า 
“หน้ากลอง” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาปลายทาง ความสําคัญอยู่ที่การบอกให้ผู้อ่านทราบว่า
ประธานทาส่วนผสมลงบนกลอง แต่จะเป็นตรงส่วนไหนเป็นรายละเอียดที่ไม่จําเป็น ผู้แปลจึงละไว้  นอกจากนี้ บริบทที่ว่า
ก่อนจะเริ่มเล่นลิเก คนกลองลองเสียงเครื่องดนตรีเมื่อเอาข้าวเปียกขยําขี้เถ้าปะหน้ากลองและตะโพนเป็นการบอกนัยแฝง
ว่าการทําเช่นนั้นเพื่อปรับเสียงกลองและการลองเสียงกลองก็ต้องตีที่หน้ากลอง ดังนั้นเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษจึงไม่
จําเป็นต้องระบุว่านําส่วนผสมนั้นไปใช้กับส่วนใดของกลอง  

 
ตัวอย่างที่ 9 
บางครั้งเมื่อพ่ออาละวาดจนหมดฤทธิ์ไปแล้วแม่ก็จะเอาโนรีซึ่งเป็นลูกคนเล็กไปกอดแนบไว้กับตัว 
(แล้วก็ร้องไห้พรรณาความยากล าบากของตนเองให้ลูกฟังเหมือนกับว่าโนรีเป็นผู้ใหญ่รู้ความได้ดี) 
At times, when his father had ranted until he passed out,his mother hugged Nori, her 
youngest, closely to her. (Crying, she told him her troubles as if he were a mature 
adult.) 

 เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในตัวอย่างนี้คือ แม่เอาตัวโนรีมา ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ แม่
กอดโนรีแนบไว้กับตัว  ประโยคในฉบับแปลแสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สองเท่านั้น โดยละไม่แปลส่วนแรก ทําให้ไม่ เห็น
ภาพการย้ายวัตถุเปูาหมาย (คือ โนรี) มาไว้กับตัวแม่   สิ่งที่แสดงไว้ในบทแปลคือการกระทําส่วนที่สองที่แม่กอดลูก
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แนบไว้กับตัว ซึ่งแปลด้วยคํากริยา “hugged” และวิเศษณ์วลี (adverb phrase) “closely to her” สาเหตุที่ผู้แปล
เลือกใช้วิธีแปลเช่นนี้อาจเป็นเพราะในมุมมองของภาษาอังกฤษ ความสําคัญอยู่ที่การบอกให้ผู้อ่านทราบว่าแม่ทําอะไร
กับลูกหลังจากที่พ่ออาละวาด บริบทแวดล้อมบ่งชี้ว่า แม่กอดลูกเพื่อปลอบโยนลูกรวมทั้งหากําลังใจให้ตนเองด้วยและ
การที่แม่กอดลูกแน่นเพราะรู้สึกอัดอั้นและเป็นทุกข์มาก (ดูประโยคในวงเล็บที่ตามมา) ด้วยเหตุนี้ แม้ประโยค
ภาษาอังกฤษไม่ได้แสดงการกระทําแรกเพราะไม่ได้ให้ความสําคัญที่จะต้องระบุว่าแม่ดึงเอาตัวลูกมากอดไว้หรือแม่เป็น
ฝุายเข้าไปกอดลูก ผู้อ่านก็เข้าใจความหมายและจับอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อในตัวบทต้นฉบับได้อย่างชัดเจนจากคําแปล
เหตุการณ์ที่สอง 
 

ตัวอย่างที่ 10 
 “เอาอีเด็กคนนี้ไปอาบน้ าเสียแล้วหาเสื้อผ้าให้ผัดเหม็นสาบออกจะตายไป!” คุณนายสั่งแล้วก็ลุกขึ้นเรือน 

"Give this girl a bath, and find some old clothes for her to change into. She stinks!" 
Khun Nat ordered, and went into the house. 
สําหรับตัวอย่างนี้ เหตุการณ์แรกที่ปรากฏคือ เอาตัวเด็กไป ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ 

อาบน้ําให้เด็ก ซึ่งประโยคภาษาอังกฤษแสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สองโดยผู้แปลเลือกแปลเป็นประโยคคําสั่งว่า Give 
this girl a bath และไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์ที่หนึ่งในโครงสร้างกริยาเรียงนี้ เหตุผลอาจเป็นเพราะในภาษาอังกฤษ 
ความสําคัญอยู่ที่การอาบน้ําให้เด็กเนื่องจากเด็กตัวเหม็นสกปรกมากกว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งที่แสดงการเอาตัวเด็กไป 
เพราะบริบทแสดงไว้ชัดเจนว่าคุณนายสั่งให้คนงานพาเด็กไป และสถานที่ที่จะอาบน้ําให้เด็กไม่ใช่ที่เดียวกัน จึงต้องมี
การย้ายวัตถุเปูาหมายคือตัวเด็กไปกับคนที่รับคําสั่งอยู่แล้ว การแปลที่แสดงเหตุการณ์แรกด้วยโดยแปลว่า “Take this 
girl and give her a bath” จะทําให้บทแปลเยิ่นเย้อเพราะแสดงข้อมูลที่ไม่จําเป็นไว้ด้วย 
 

ตัวอย่างที่ 11 
ที่มันยอมท าตามค าสั่งก็เพราะมันรู้ว่าถ้าไม่ท าเขาจะเอาตัวไปขังมันไม่อยากถูกขังจึงท าตาม 
He followed orders because he knew that if he did not, he would be jailed - he 
obeyed because he did not want to go to jail 
บริบทของประโยคนี้คือลอยถูกเกณฑ์ทหาร เขาสั่งให้ทําอะไร ลอยก็ทําตามทุกอย่าง ไม่กล้าทําผิดกฎ

ใดๆ เพราะกลัวว่าจะต้องติดคุก เหตุการณ์แรกที่ปรากฏในโครงสร้างกริยาเรียงคือ เอาตัวลอยไป เหตุการณ์ที่สองที่เกิด
ต่อเนื่องกันคือ ขังลอย  ประโยคภาษาอังกฤษแสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สองโดยผู้แปลเลือกแปลเป็นกริยาในกรรมวาจก 
(passive voice) ว่า “would be jailed”  และไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์ที่เอาตัวลอยไป  การที่ผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการ
แปลเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะหลายเหตุผลด้วยกัน  ประการแรก คือในมุมมองของภาษาปลายทาง การเอาตัวลอยไปซึ่ง
เป็นเหตุการณ์แรกมีความสําคัญน้อยกว่าการที่บอกว่าเอาตัวลอยไปทําอะไรซึ่งแสดงไว้ในเหตุการณ์ที่สอง เพราะการ
เข้าคุกนั้น ประธานของประโยคเป็นผู้กระทํากริยาเองไม่ได้ ต้องมีคนจับตัวเอาไปขังอยู่แล้ว ข้อมูลตรงส่วนนี้จึงไม่
จําเป็น 
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อีกประการหนึ่ง ผู้แปลต้องการคงจุดเน้นหลักให้สอดคล้องต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบประโยคคือเน้นที่
ประธานประโยคขึ้นต้นด้วย“มัน” (ซึ่งหมายถึงลอย) ที่มันยอมท าตามค าสั่งก็เพราะมันรู้ว่าถ้า(มัน)ไม่ท าเขาจะเอาตัวไป
ขัง มันไม่อยากถูกขัง(มัน)จึงท าตาม หากเลือกแปลว่า .., they would send him to jail แทน ซึ่งแสดงการกระทํา
แรก และแสดงการกระทําที่สองด้วยบุพบทวลี to jail จะทําให้ข้อความฉบับแปลขาดความต่อเนื่องในด้านจุดเน้น
ดังกล่าว  นอกจากนี้ คํานามที่เป็นคําอ้างอิงของสรรพนาม they คือผู้บังคับบัญชาของลอย นั้นอยู่ในบริบทที่มา
ข้างหน้าซึ่งอยู่ห่างไปมากจนอาจทําให้ผู้อ่านมีป๎ญหาในการทําความเข้าใจตัวบทได้ การแปลว่า “He followed 
orders because he knew that if he did not, he would be jailed - he obeyed because he did not 
want to go to jail” จึงเหมาะสมกว่า อีกทั้งโครงสร้างกรรมวาจกยังแสดงด้วยว่า ลอยเป็นผู้ถูกกระทํา ซึ่งสอดคล้อง
กับความหมายของต้นฉบับที่แสดงว่ามีคนเอาตัวลอยไป และเมื่อผู้แปลเลือกแปลส่วนนี้ด้วยกรรมวาจกไปแล้ว จะเห็น
ได้ว่า ผู้แปลเลี่ยงไม่แปลประโยคกรรมวาจกในต้นฉบับ มันไม่อยากถูกขังเป็นประโยคกรรตุ “he did not want to 
go to jail ในฉบับแปล เพื่อไม่ให้เกิดการใช้โครงสร้างประโยคซ้ําๆ และเพื่อคงจุดเน้นเดิมให้ต่อเนื่อง 

 
ตัวอย่างที่ 12 

 บางคนมีศรัทธาถึงกับหวงแหนพรรณีเอาตัวไปเลี้ยงไว้ที่บ้าน 
 Others took such a liking to her they jealously set her up in their own houses. 

 บริบทของประโยคนี้คือพรรณีขายบริการให้กับลูกค้าชาวต่างชาติที่โรงเต้นรําซึ่งชอบใจในตัวพรรณีมากจน
บางคนเอาตัวพรรณีไปเลี้ยงไว้ที่บ้าน เหตุการณ์แรกที่ปรากฏในโครงสร้างกริยาเรียงคือ เอาตัวพรรณีไป เหตุการณ์ที่สองที่
เกิดต่อเนื่องกันคือ เลี้ยงพรรณี  ประโยคภาษาอังกฤษแสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สองโดยผู้แปลเลือกแปลเป็นกริยาวลีว่า set 
her up โดยมี they ซึ่งหมายถึงชาวต่างชาติบางคนที่เป็นลูกค้าของพรรณีเป็นประธาน set up แปลว่า provide 
somebodywith money that they need (Set somebody up, 2013) ซึ่งสื่อความหมายเดียวกับการเลี้ยงดูใน
ต้นฉบับ เหตุที่ผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการแปลเช่นนี้โดยไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์ที่เอาตัวพรรณีไปอาจเนื่องมาจากในมุมมองของ
ภาษาปลายทาง การเอาตัวพรรณีไป ซึ่งเป็นเหตุการณ์แรกไม่ได้มีความสําคัญเท่าการที่บอกว่าเอาตัวพรรณีไปทําอะไรซึ่ง
แสดงไว้ในเหตุการณ์ที่สอง เพราะการไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของพวกเขานั้น พรรณีไม่ได้ไปเอง เจ้าของบ้านเป็นคนพาเธอไป 
ดังนั้นข้อมูลตรงส่วนนี้ซึ่งแสดงความหมายของการย้ายวัตถุเปูาหมาย (คือพรรณี) มาไว้กับตัว (คือลูกค้า) จึงไม่จําเป็นต้อง
ระบุไว้ในประโยคภาษาอังกฤษ 

 
2.2.3 ไม่แสดงทั้งสองเหตุการณ์ 

ตัวอย่างที่ 13 
พระเสมรู้จักดีเพราะเจ้าดั่นเคยถูกใช้ใหเ้อาของมาถวายพระที่วัดอยู่เสมอ 
Sem knew him well, as Dan was often sent over to the temple with things for him. 
ในตัวอย่างนี้ เหตุการณ์แรกที่ปรากฏคือ (เจ้าดั่น) เอาของมา ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ 

ถวายของพระเสม ประโยคแปลภาษาอังกฤษไม่แสดงทั้งเหตุการณ์ที่หนึ่งและเหตุการณ์ที่สอง โดยผู้แปลเลือกกลวิธีการ
แปลแบบตีความว่า “Dan was sent over to the temple with things for him” ซึ่งถ้าแปลกลับ (back 
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translate) เป็นภาษาไทยจะได้ว่า “ดั่นถูกส่งไปที่วัดพร้อมกับของสําหรับพระเสม”เหตุผลอาจเป็นเพราะบริบทของ
ประโยคนี้ชัดเจนพอที่ผู้อ่านภาษาปลายทางเข้าใจได้อยู่แล้วว่าการไปที่วัดพร้อมกับของสําหรับพระ ก็คือการนําเอาของ
มาเพื่อถวายของนั้นให้กับพระนั่นเอง จึงไม่จําเป็นต้องบรรยายการกระทําแต่ละเหตุการณ์อย่างละเอียด 

 
ตัวอย่างที่ 14 
ระหว่างเวลา 4 – 5 ปีที่บําพ็ญชีวิตอยู่ระหว่างบ้านของคนที่รับเอาไปเลี้ยง และโรงเต้นรําพรรณีก็
ออกไปเยี่ยมลูกทุกคร้ังที่มีโอกาสขณะนั้น 
During her four or five years in the dance hall and in various houses, Phanni visited her 
child at every opportunity. 
บริบทของประโยคนี้คือพรรณีใช้ชีวิตอยู่ระหว่างการไปโรงเต้นรํากับบ้านของคนที่เอาตัวพรรณีไปเลี้ยงไว้ 

เหตุการณ์แรกที่ปรากฏในโครงสร้างกริยาเรียงคือ รับเอาตัวพรรณีไป เหตุการณ์ที่สองที่เกิดต่อเนื่องกันคือ เลี้ยงพรรณี 
ประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้แสดงทั้งเหตุการณ์ที่หนึ่งและเหตุการณ์ที่สอง โดยผู้แปลเลือกที่จะตัดส่วนนี้ทิ้งไปทั้งหมด 
และแปลแบบตีความโดยใช้นามวลีว่า various houses ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายได้ว่าเป็นบ้านของใคร ไม่
จําเป็นต้องระบุในที่นี้อีก เนื่องจากในย่อหน้าก่อนมีการกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า พรรณีขายบริการให้กับลูกค้า
ชาวต่างชาติที่โรงเต้นรําซึ่งชอบใจในตัวพรรณีมากจนบางคนเอาตัวพรรณีไปเลี้ยงไว้ที่บ้าน (ดูตัวอย่างที่ 12) การเก็บ
เหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์อย่างละเอียดน่าจะทําให้ซ้ําซ้อนและเยิ่นเย้อโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ การใช้คํานามในรูป
พหูพจน์ houses ยังแสดงได้ด้วยว่าพรรณีออกจากบ้านคนนั้นไปอยู่บ้านคนนี้หลายบ้าน ซึ่งมีการระบุไว้ชัดเจนในย่อ
หน้าก่อนเช่นกัน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นโดยละเอียด สรุปได้ว่าผู้แปลใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อ
ความหมายที่ปรากฏในโครงสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า “เอา” วิธีการเหล่านี้อยู่ในกรอบของทฤษฎีการแปลแบบตีความ 
ซึ่งผู้แปลจะผละออกจากรูปแบบของภาษาต้นฉบับและไม่ยึดติดกับรูปคํา นําแต่ความหมายล้วนๆ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความหมายต้นฉบับมาคิดว่าจะสื่อออกมาอย่างไรในภาษาปลายทางให้สละสลวยเป็นธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้ว 
กลวีธีที่ผู้แปลเลือกสื่อกความหมายในหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า “เอา”ไม่ได้แสดงสองเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน
เหมือนอย่างในต้นฉบับ แต่มักจะแสดงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น แสดงเฉพาะเหตุการณ์แรก ในกรณีนี้ผู้แปลจะ
แสดงเหตุการณ์แรกด้วยกริยาวลีและสื่อความหมายในเหตุการณ์ที่สองในรูปบุพบทวลีเป็นส่วนมาก เช่น เอาควายขึ้น
คอก แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “take the buffalo to its pen” และเอาพระคล้องคอ แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“put the amulet round his neck” เป็นต้น เมื่อแสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สอง ซึ่งพบเป็นส่วนใหญ่นั้น ผู้แปลมัก
สื่อความหมายโดยใช้กริยาวลีเช่นกัน ตัวอย่างเช่น (คลานเข้าไป)เอาน้ าอบพรมลงบนสิ่งที่วางอยู่บนผ้าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “(crawled over) to sprinkle the objects laid out on the white cloth” และเอามะม่วงล้าง
ปากเสียด้วย แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “freshen your mouth with some mango” เป็นต้น ในกรณีนี้ กล่าวอีก
นัยหนึ่งได้ว่าผู้แปลมักเลือกใช้กลวิธีที่ละส่วนแรกของความหมายพื้นฐานของโครงสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า “เอา” ที่สื่อ
การ “หยิบฉวยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหรือนําผู้ใดผู้หนึ่งมา” แต่รักษาความหมายส่วนที่สอง “เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”ไว้ 
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ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวคิดที่เหมาะสมจะนํามาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายการเลือกของผู้แปลข้างต้นนี้คือ 
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดที่จะพูด (thinking for speaking) ที่เสนอโดยแดน สโลบิน ดังมีหลักการตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 
(3) ข้างต้น ทั้งนี้เพราะหลังจากขั้นตอนของการวิเคราะห์ความหมายต้นฉบับ ผู้แปลต้องผ่านกระบวนการคิดว่าจะสื่อ
ความหมายนั้นออกมาในรูปของภาษาปลายทางอย่างไร จากแนวคิดดังกล่าวที่เชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาต่างกันจะอธิบาย
เหตุการณ์เดียวกันในลักษณะที่ต่างกันออกไป เนื่องจากแต่ละภาษามีตัวเลือกในการเข้ารหัสภาษาที่ต่างกันตามข้อจํากัด
ด้านโครงสร้างทางไวยากรณ์ของแต่ละภาษา ในกรณีของการอธิบายเหตุการณ์สองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันซึ่งสื่อโดยหน่วย
สร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า “เอา” ที่นํามาศึกษาในงานวิจัยนี้ การที่ภาษาไทยที่มีหน่วยสร้างกริยาเรียงนั้นชี้ให้เห็นว่าภาษาไทย
สนใจข้อมูลของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทุกเหตุการณ์จึงแสดงด้วยการนําคํากริยาแต่ละตัวมาเรียงต่อๆ กันไปเพื่อ
สื่อสารให้เห็นภาพทุกลําดับ ในขณะที่ภาษาอังกฤษไม่มีหน่วยสร้างดังกล่าว ซึ่งสะท้อนว่าภาษาอังกฤษสนใจข้อมูลของ
เหตุการณ์ในมุมที่ต่างกับภาษาไทย กล่าวคือ ภาษาอังกฤษให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมากกว่า ในที่นี้คือ
การบอกวัตถุประสงค์และสิ่งที่กระทํากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือผู้ใดผู้หนึ่งที่ถูกนํามามากว่าการนําสิ่งนั้นหรือคนผู้นั้นมา  

 ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้แปลต้องการสื่อความหมายของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันในต้นฉบับ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนการการทําความเข้าใจตัวบท ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการแปลตามทฤษฎีการ
แปลแบบตีความ ผู้แปลจะคัดเลือกข้อมูลจากต้นฉบับที่สําคัญสําหรับภาษาอังกฤษ ซึ่งในที่นี้คือการบอกวัตถุประสงค์
และสิ่งที่กระทํากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือผู้ใดผู้หนึ่งที่ถูกนํามา และนํามาเข้ารหัสภาษาบรรยายเหตุการณ์นั้นด้วยโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารความหมายดังกล่าวอันเป็นขั้นตอนที่สองของการแปล ส่งผลให้ประโยคแปล
ที่พบแสดงแต่เหตุการณ์ที่สองที่เกิดขึ้นในหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า “เอา” เป็นส่วนใหญ่  

 อย่างไรก็ตาม หากในขั้นตอนแรกที่ผู้แปลวิเคราะห์ความหมายของต้นฉบับ ผู้แปลพบว่าในบริบทนั้น 
ความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า “เอา” ส่วนแรกที่สื่อการ “หยิบฉวยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหรือนําผู้ใดผู้หนึ่ง
มา” สําคัญกว่าความหมายส่วนที่สอง “เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” หรือสําคัญเท่ากัน ผู้
แปลก็จะนําข้อมูลนั้นมาเข้ารหัสภาษาและเลือกโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบที่เอื้อให้สื่อความหมาย
ดังกล่าวได้ เช่น การใช้กริยาวลีและบุพบทวลี (ดูตัวอย่างที่ 6-7 ข้อ 4.2.2.1) สําหรับกรณีที่ความหมายส่วนแรกสําคัญ 
และการใช้คํากริยาสองคําโดยมีคําเชื่อม  (ดูตัวอย่าง1-3 ในข้อ 4.2.1) สําหรับกรณีที่ความหมายทั้งสองส่วนมี
ความสําคัญทั้งคู่ หากความหมายไม่สําคัญทั้งสองส่วน คือไม่จําเป็นต้องแสดงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันเลย 
เพราะสามารถเข้าใจได้จากข้อความแวดล้อม    ผู้แปลก็จะละไว้ไม่แปลเลยหรืออาจเลือกแปลด้วยคําศัพท์เทียบเคียง 
(ดูตัวอย่าง13-14 ในข้อ 4.2.1.3)  

สรุป 
 

ผลจากการศึกษาการแปลมโนทัศน์ที่สื่อโดยหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคําว่า ‘เอา’ ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ความหมายกับกริยาอื่นในหน่วยสร้างแบบที่แสดงสองเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน (sequential actions) จากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่าวิธีการสื่อความหมายที่ปรากฏในหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทําได้
โดยใช้โครงสร้างต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งผู้แปลทําด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแปลแบบตีความ โดยผละออกจากรูปแบบ
ของภาษาต้นฉบับและไม่ยึดติดกับรูปคํา แต่นําความหมายล้วนๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ต้นฉบับมาคิดว่าจะสื่อออกมาเป็น
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ภาษาปลายทางที่สละสลวยเป็นธรรมชาติได้อย่างไร วิธีที่ผู้แปลเลือกสื่อความหมายในหน่วยสร้างกริยาเรียงนั้น มีทั้งที่
แสดงสองเหตุการณ์ได้ครบถ้วนเหมือนต้นฉบับ แต่มีน้อย และแสดงเฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
เหตุการณ์ที่สองมากกว่าเหตุการณ์แรกรวมทั้งไม่แสดงเลยทั้งสองเหตุการณ์ซึ่งมีน้อยมากเช่นกัน กลวิธีการแปลที่
หลากหลายนี้มีอาทิเช่น ใช้คํากริยาแสดงแต่ละเหตุการณ์อย่างชัดเจนและอาจมีคําเชื่อมระหว่างคํากริยา กริยาวลีที่อาจ
ตามด้วยบุพบทวลีที่ทําหน้าที่เป็นส่วนขยาย ละความไว้ไม่แปลเลยหรืออาจเลือกแปลด้วยคําศัพท์เทียบเคียงเช่น นามวลี   

แนวคิดที่น่าจะอธิบายรูปแบบการแปลส่วนใหญ่ของผู้แปลได้ดีคือแนวคิดเกี่ยวกับการคิดที่จะพูด  (thinking 
for speaking) เพราะหลักการของแนวคิดนี้ทําให้เห็นการจัดลําดับความสําคัญของแต่ละเหตุการณ์ในเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดต่อเนื่องกันในหน่วยสร้างกริยาเรียงตามมุมมองของภาษาปลายทาง (ซึ่งต่างจากมุมมองของภาษาต้นฉบับ) เมื่อ
ระบุได้ว่าเหตุการณ์ใดสําคัญมาก เหตุการณ์ใดสําคัญน้อย หรือเหตุการณ์ใดไม่สําคัญ ผู้แปลจึงเลือกโครงสร้างภาษา
ปลายทาง ซึ่งในที่นี้คือภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อสื่อความหมายของหน่วยสร้างนี้ในต้นฉบับภาษาไทยได้  โดยไม่
พยายามฝืนที่จะรักษาคุณสมบัติทั้งทางอรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ (semantic and syntactic equivalence) 
ของหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยไว้ในการแปลเป็นภาษาอังกฤษจนทําให้บทแปลที่ได้นั้นมีความแปลกแปร่ง แต่มุ่งที่
จะผลิตบทแปลสื่อความหมายได้ดีและมีความสละสลวยเป็นธรรมชาติด้วยเป็นสําคัญ 
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กลวิธีการตอบรับค าชมและการถ่ายโอนทางภาษาแม่ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 
เปรียบเทียบกับผู้พูดภาษาญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่น 

Compliment Response Strategies and Language Transfer between Thai-
Speaking Learners of Japanese and Native Speakers of Japanese 

 
วีนา สรา้งกลาง 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้เป็นงานที่ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการตอบรับคําชม ป๎จจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเลือกใช้สํานวนใน

การตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทยและผูพู้ดภาษาญี่ปุนุชาวญี่ปุนุ รวมทั้งการถ่ายโอนทางภาษาของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุุนชาวไทยซึ่งเปรียบเทียบกับผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวไทย โดยศึกษาข้อมูลจากการทําแบบสอบถามแบบเติมเต็ม
บทสนทนา เพื่อที่จะทราบถึงกลวิธีในการตอบรับคําชมของแต่ละกลุ่มตัวอย่างและระดับในการถ่ายโอนทางภาษาของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทย จากผลของการศึกษาพบว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทยและผู้พูดภาษาไทยชาวไทย ใช้กลวิธี
การยอมรับต่อคําชมที่ได้รับมากที่สุด สําหรับผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน ใช้กลวิธีการเลี่ยงต่อคําชมที่ได้รับมากที่สุด 
สําหรับกลวิธีย่อย พบว่าทั้งสามกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้กลวิธีการแสดงความชื่นชมด้วยการกล่าวคําขอบคุณต่อคําชมที่
ได้รับมากที่สุด แต่มีความแตกต่างในกลวิธีที่ใช้รองลงมาคือ ผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทยใช้กลวิธีการแสดงความไม่เห็น
ด้วย ผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุนใช้กลวิธีการลดค่าคําชม ผู้พูดภาษาไทยชาวไทยใช้กลวิธีการเสนอแนะและกลวิธีการ
อธิบาย สําหรับผลเก่ียวกับป๎จจัยทางสังคมพบว่า ป๎จจัยทางสังคมมีผลต่อการเลือกใช้ถ้อยคําในการตอบรับคําชมของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทยน้อยกว่าผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุนและผู้พูดภาษาไทยชาวไทย และป๎จจัยด้านสถานที่ในการ
ตอบรับคําชมมีผลน้อยกว่าป๎จจัยด้านอื่น ๆ สําหรับการถ่ายโอนทางภาษาพบว่า มีการถ่ายโอนทางภาษาแตกต่างไป
ตามระดับความรู้ทางภาษาและประสบการณ์ในการพํานักในญี่ปุุนหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับภาษาญี่ปุุน 

 
ค าส าคัญ: การตอบรับคําชม, การถ่ายโอนทางภาษา, วัจนกรรม, ผู้เรียนภาษาญีปุุ่นชาวไทย 
 

ABSTRACT 
 

This research studies a comparison of compliment response strategies, including the social 
factors affecting the choice of expression made for a response to compliments among Thai-
speaking learners of Japanese and native speakers of Japanese. Concurrently, this study also 
examines language transfer between Thai-speaking learners of Japanese and native speakers of 
Thai. The data was collected from participants of a conversation questionnaire into the process of 
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acquiring compliment response strategies of each of the sampling groups; as well, the levels of 
language transfer amongst Thai-speaking learners of Japanese was appraised. The results of the 
study reveal that Thai-speaking learners of Japanese and native speakers of Thai use compliment 
accepting strategies most often. In contrast, native speakers of Japanese use compliment evasion 
strategies most often. In addition, it was found that three of the sampling groups used the sub-
strategy of appreciation, saying thank you to a compliment, most frequently; however, there was 
difference amongst the participants in the way the strategies were engaged. For example, the 
second most frequently used sub-strategy was that of Thai-speaking learners of Japanese using 
disagreement strategies. Native speakers of Japanese used compliment devaluing strategies, and 
native speakers of Thai used recommendation strategies and describing strategies. Finally, the 
results relating to social factors show that Thai-speaking learners of Japanese use fewer expressions 
in compliment responses than native speakers of Japanese and native speakers of Thai. Moreover, 
the site factor for compliment responses had the least influence compared with other factors. For 
example, it was found that differences in language transfer were related to Japanese language 
proficiency levels and experience of living in Japan or interaction with the Japanese language. 

 
Keywords: compliment responses, language transfer, speed act, Thai-speaking learners of  

Japanese 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 

 การใช้ภาษาในการสื่อสารของมนุษย์ไม่ใช่แค่การแสดงคําพูดและแสดงท่าทางเท่านั้น มนุษย์ยังแสดงวัจนกร
รมอันเป็นการกระทําบางสิ่งบางอย่างผ่านคําพูดหรือถ้อยคําที่กล่าวออกมาในขณะสนทนาด้วยซึ่งการแสดงวัจนกรรม
แต่ละวัจนกรรม ต้องรู้จักเลือกสรรถ้อยคําให้เหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ์ตลอดจนป๎ จจัยทางสังคมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง(นฤวร สันตมนัส, 2547 :1) เพราะว่าถ้อยคําบางถ้อยคําสามารถคงความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ ใน
ขณะเดียวกันบางถ้อยคําอาจสามารถทําลายความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันได้ 

การชมเปรียบเสมือนน้ํามันหล่อลื่นที่หล่อเลี้ยงสังคมช่วยเสริมสร้างและส่งเสริ มความรู้สึกร่วมและ
สัมพันธภาพของผู้กล่าวรับและผู้รับคําชม (Yang, 2011:22) เมื่อได้รับคําชมผู้ฟ๎งก็ต้องตอบรับคําชมด้วยการยอมรับ 
การเลี่ยง หรือปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์รอบข้าง การตอบรับคําชมเป็นวัจนกรรมอันแสดงถึงการกระทํา
บางอย่างผ่านทางคําพูดอันเป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อคําชมที่ได้รับ และเป็นการกระทําที่คุกคามหน้าด้านบวก
ของผู้พูด และผู้พูดมักประสบกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก แม้จะถูกชมในสถานการณ์เดียวกันความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมส่งผลให้ใช้กลวิธีในการตอบรับคําชมแตกต่างกัน และอาจทําให้เกิดป๎ญหาบาดหมางและทําล าย
สัมพันธภาพที่มีมาได้ ดังนั้น ผู้ตอบรับคําชมต้องคํานึงถึงป๎จจัยทางสังคม สถานที่ และความสุภาพของภาษา(Brown & 
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Levinson, 1987) ไม่ใช่การใช้วาจาที่ไพเราะแต่เป็นการเลือกใช้ภาษาสุภาพอันมีเจตนาในการรักษาหน้า ซึ่งแตกต่าง
ไปตามแต่ละสังคมและวัฒนธรรม เช่น สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุุน ให้ความสําคัญกับการใช้ภาษาสุภาพมาก เพราะว่า
ในสังคมญี่ปุุนมีความสัมพันธ์แบบสูงต่ํา และในภาษาญี่ปุุนมีการใช้ไวยากรณ์พิเศษ อันได้แก่ คําสุภาพ คํายกย่อง คํา
ถ่อมตน (ยูตากะ, 2552) ส่วนคําสุภาพในสังคมและวัฒนธรรมไทย คือการใช้คําราชาศัพท์ ซึ่งมีข้อกําหนดที่เป็น
ระเบียบแบบแผน เป็นตัวอย่างการใช้ภาษาสุภาพที่ชัดเจน (นิชาพร ยอดมณี, 2554) โดยผู้ตอบรับคําชมควรคํานึงถึง
หน้าของตนเองและคู่สนทนา และเลือกใช้ถ้อยคําหรือสํานวนที่เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ และกล่าวตอบรับคําชม
ด้วยกลวิธีหลีกเลี่ยงการชื่นชมตัวเอง และในขณะเดียวกันต้องแสดงความเห็นด้วยต่อสิ่งที่ผู้กล่าวชมได้ชมมา 
(Permerantz, 1978)  

งานวิจัยที่ผ่านมา มีงานวิจัยที่ทําการเปรียบเทียบการตอบรับคําชมระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุุนและการ
ถ่ายโอนทางภาษาของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทย แต่ยังไม่พบงานวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกลวิธีการตอบรับคํา
ชมของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทย ผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน และ ผู้พูดภาษาไทยชาวไทย รวมทั้งการถ่ายโอนทางภาษา
ในตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนเป็นภาษาที่สองชาวไทย อีกทั้งการตอบรับคําชมเป็นวัจนกรรมที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึกของคู่สนทนาที่อาจทําให้เกิดการคุกคามหน้าของอีกฝุาย อันสร้างความลําบากใจให้กับผู้กล่าวรับคําชมว่า จะ
กล่าวรับคําชมด้วยกลวิธีใดเพื่อไม่ทําลายหน้าของคู่สนทนา นอกจากนี้ความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
ไทยและญี่ปุุน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการใช้ภาษา มีแนวโน้มทําให้เกิดการเลือกใช้สํานวนในการตอบรับคําชมที่แตกต่าง
กัน โดยเฉพาะเมื่อทําการตอบรับคําชมเมื่อถูกชมเรื่องของความสามารถของตนเองและสิ่งที่ครอบครอง คนไทยตอบ
รับคําชมด้วยการยอมรับคําชมที่ได้รับ (นฤวร สันตมนัส, 2547) ในขณะที่ภาษาญี่ปุุนสอนให้ปฏิเสธต่อคําชมเพื่อเป็น
การแสดงความถ่อมตน (เซนโคะ เค เมย์นาร์ด, 2544 : 638 ; ประภา แสงทองสุข และคณะ, 2556: 42) ฉะนั้น
งานวิจัยนี้จึงมุ่งประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของกลวิธีการตอบรับคําชมรวมทั้งป๎จจัยทางสังคมมีผล
ต่อการเลือกใช้สํานวนตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทย ผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน และผู้พูดภาษาไทยชาว
ไทย นอกจากนี้ยังศึกษาไปถึงการถ่ายโอนภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุุนด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในกลวิธีการตอบรับคําชม ป๎จจัยทาง
สังคมอันมีผลต่อการเลือกใช้สํานวนในการตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทยที่ทําอาชีพล่ามภาษาญี่ปุุนซึ่ง
เป็นผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุุนแต่ป๎จจุบันไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุุน ผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน และผู้พูดภาษาไทยชาวไทย 
รวมทั้งศึกษาการถ่ายโอนทางภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทย เพื่อที่จะทราบถึงกลวิธีที่แต่ละกลุ่มตัวอย่ างใช้ 
ป๎จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ และการถ่ายโอนทางภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทย โดยมีคําถามนําวิจัย 3 คําถาม
ดังนี้ 
คําถามนาํวิจัย 

- ผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทย ผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน มีกลวิธีตอบรับคําชมแตกต่างกันหรือไม่ และมีลักษณะ
แตกต่างกันอย่างไร 

- ป๎จจัยทางสังคม อันได้แก่ เพศ สถานภาพ สถานที่ มีอิทธิพลต่อกลวิธีตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาว
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ไทย ผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน และผู้พูดภาษาไทยชาวไทยหรือไม่ และป๎จจัยใดที่มีผลต่อการตอบรับคําชมของ
กลุ่มตัวอย่าง 

- ผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทยได้รับการถ่ายโอนจากภาษาแม่ผ่านถ้อยคําการตอบรับคําชมหรือไม่ และมีลักษณะ
การถ่ายโอนอย่างไรโดยเปรียบเทียบกับผู้พูดภาษาไทยชาวไทย 

สมมุติฐาน 

- ผู้เรียนภาษาญี่ปุุนตอบปฏิเสธต่อคําชมที่ได้รับ อันเนื่องมาจากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุุนสอนให้ปฏิเสธต่อคําชม
เพื่อเป็นการแสดงความถ่อมตน (เซนโคะ เค เมย์นาร์ด, 2544:638 ; ประภา แสงทองสุขและคณะ, 2556:42) 
และผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทยที่มีความสามารถระดับต่ํากว่า มีประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์กับชาวญี่ปุุนน้อย
กว่า จะเกิดการถ่ายโอนทางภาษา 

-  ผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน ตอบลดค่าต่อคําชมที่ได้รับ อันแสดงให้เห็นถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ๎ง
รากลึกอยู่ในความคิดคํานึงของคนญี่ปุุนมาตั้งแต่โบราณกาล 

- ผู้พูดภาษาไทยชาวไทย ตอบยอมรับต่อคําชมที่ได้รับด้วยการกล่าวคําขอบคุณ สังคมไทยเป็นสังคมที่ปฏิบัติตาม
คติความเห็นด้วย ซึ่งควรมีความขัดแย้งกับผู้อื่นให้น้อยที่สุด และควรเห็นด้วยกับคําชมที่ได้รับ เพราะการแสดง
ความเห็นด้วยเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง (นฤวร สันตมนัส, 2547:133-134)  ทั้งสังคมไทยมีค่านิยมในการ
เคารพผู้อาวุโส ดังนั้นหากกล่าวปฏิเสธต่อคําชมก็เสมือนกับเป็นการทําลายหน้าของฝุายตรงข้ามได้ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการตอบรับคําชมมากมาย อาทิเช่น Permerantz, 1978 ; Yokota, 1985 ; 

Han, 1992 ; Chiang & Pochtrager, 1993 ; Hirata, 1999; Qu & Wang, 2005 ; Shimizu, 2009 ; Kim, 2006 ; 
Cedar, 2006 ; Masuda, 2009 ; Sayan, 2010 ; Xia, 2010 ; Bu, 2010 ; Tatsumi, 2010 ; Chen, 2012 ; 
Phoocharoensil, 2012 เป็นต้น แม้แต่ในภาษาไทยก็ได้รับการศึกษาเช่นเดียวกัน อาทิเช่น นฤวร สันตมนัส, 2547 ; 
พงศ์ปณต โชติทุม, 2521 ; วสันต์ ดอแว, 2556  เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยที่ผ่านมานั้นทําให้ทราบว่าการเลือกใช้ถ้อยคํา
หรือสํานวนแสดงการตอบรับคําชมที่ได้รับแตกต่างไปตามแต่ละสงัคมและวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น การตอบรับคําชม
ของคนไทยเป็นการตอบรับคําชมแบบเห็นด้วยโดยใช้กลวิธีแสดงการยอมรับต่อคําชมที่ได้รับ (พงศ์ปณต โชติทุม, 2521 
; นฤวร สันตมนัส, 2547 ; Cedar, 2006 ; Sayan, 2010)  ส่วนคนญี่ปุุนตอบรับคําชมแบบปฎิเสธ (เซนโคะ เค เมย์
นาร์ด, 2544 ; Xia, 2010) ซึ่งความแตกต่างของการตอบรับคําชมสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของ
ไทยและญี่ปุุน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการใช้ภาษา ที่มีแนวโน้มทําให้เกิดการเลือกใช้สํานวนในการตอบรับคําชมที่
แตกต่างกัน  

นอกจากนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ เช่น กลุ่มผู้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศชาวเกาหลีของ Han (1992) ผู้เรียนชาวจีนของ Chiang & Pochtrager (1993) และ Chen 
(2012) ผู้เรียนชาวญี่ปุุนของ Shimizu (2009) ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทย Cedar (2006) และผู้เรียนในหลากหลาย
ชนชาติของ Wolfson (1989) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มชาวเกาหลีของ Han (1992) และกลุ่มผู้เรียนชาวญี่ปุุนของ 
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Shimizu (2009) ตอบยอมรับต่อคําชมที่ได้รับด้วยกลวิธีการยอมรับต่อคําชมที่ได้รับ  ซึ่ง Han (1992) กล่าวว่า สาเหตุ
ที่ทําให้ผู้ เรียนภาษาอังกฤษระดับสูงชาวเกาหลีตอบรับคําชมเช่นนี้มากที่สุดอาจเป็นเพราะ 1) ผู้เรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษอเมริกันผ่านปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้พูดภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาแม่ชาวอเมริกันนอกห้องเรียน 2) 
หนังสือหรือบทเรียนที่เรียนตอนอยู่เกาหลีระบุว่า การตอบ “Thank you” เมื่อได้รับคําชมเป็นการตอบที่ถูกต้อง และ 
3) คนอเมริกันมีคตินิยม (Stereotype) ในการยอมรับคําชมแบบตรง ๆ ส่วนกลุ่มผู้เรียนชาวจีนของ Chiang & 
Pochtrager (1993) ตอบปฏิเสธต่อคําชมที่ได้รับ ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มผู้เรียนชาวจีนของ Chen (2012) ที่ตอบยอมรับต่อ
คําชมที่ได้รับด้วยการกล่าว “Thanks” หรือ “Thank you” เหมือนชาวอเมริกัน  และตอบปฏิเสธด้วยการแสดงความ
ไม่เห็นด้วย ทั้งยังใช้คําว่า “really” แตกต่างจากเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน กล่าวคือ คนอเมริกันใช้คําว่า “Really” 
หรือ “Oh, really” ในการตอบรับคําชมแต่ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวจีนใช้เป็นเครื่องหมายในการแสดงการได้รับข้อมูล  
สําหรับกลุ่มผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยของ Cedar (2006) ตอบรับคําชมแบบยอมรับในสัดส่วนที่เท่ากันกับผู้พูด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ชาวอเมริกัน และยังพบว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยตอบรับคําชมด้วยกลวิธีที่แตกต่างจาก
ชาวอเมริกัน โดยเฉพาะการตอบรับคําชมแบบให้รายละเอียดในเชิงบวกที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยใช้น้อยกว่าผู้พูด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ชาวอเมริกัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยขาดความคุ้นเคยกับการ
แสดงออกในภาษาอังกฤษทางสังคม หมายความว่า ความสามารถทางภาษาของผู้เรียนยังไม่ถูกพัฒนาไปถึงขั้นที่จะมี
ความรู้สึกในการให้รายละเอียดในทางบวกได้ และยังพบอีกว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยตอบรับคําชมด้วยการยิ้ม 
(หัวเราะ) ซึ่งกลวิธีนี้ไม่มีในชาวอเมริกัน ซึ่งการยิ้มในวัฒนธรรมไทยเมื่อได้รับคําชมนั้นเป็นการแสดงความยินดีต่อคําชม
ที่ได้รับเล็กน้อย และเป็นการเลี่ยงต่อการยอมรับคําชม เพราะอาจทําให้ดูเป็นการยกยอตนเอง อีกทั้งการยอมรับคําชม
อย่างชัดเจนเหมือนกับเป็นการชื่นชมตนเองซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมในวัฒนธรรมไทย และกลวิธีการยิ้มในสังคมไทย จะ
ช่วยลดการคุกคามหน้าและความตึงเครียดลงได้ ดังนั้นแทนที่จะพูดคําว่า “ไม่” ชาวไทยก็จะยิ้มออกมาให้กับผู้กล่าวชม
โดยไม่มีการอธิบายออกมาเป็นภาษาใด ๆ (Cedar, 2006:16) 

สําหรับกลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุุนเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองนั้นประกอบไปด้วย กลุ่มผู้เรียน
ภาษาญี่ปุุนชาวอเมริกันของ Shimizu (2009) และ Tatsumi (2010) กลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวจีนของ Xia (2010) 
ซึ่งผลการวิจัยของกลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุุน ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวอเมริกันของ Shimizu (2009) และ 
Tatsumi (2010) ตอบปฏิเสธต่อคําชมที่ได้รับในลักษณะเดียวกัน โดยกลุ่มตัวอย่างของ Shimizu (2009) ประกอบไป
ด้วยผู้เรียนภาษาญี่ปุุนเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่เคยใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุุนและผู้เรียนภาษาญี่ปุุนเป็นภาษาที่สอง
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีประสบการณ์การพํานักในประเทศญี่ปุุนเฉลี่ย 1.6 ปี ส่วนกลุ่มตัวอย่างของ 
Tatsumi (2010) เป็นชาวอเมริกันผู้พูดภาษาอังกฤษอเมริกาเป็นภาษาแม่ ไม่เคยเรียนภาษาเอเชียตะวันออกและไม่
เคยพํานักอยู่ในเอเชียตะวันออก  

Xia (2010) ได้ทําการศึกษาการตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวจีนที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุุน
ระดับ 1 โดยเก็บข้อมูลจากบทสนทนาตามธรรมชาติ พบว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวจีนที่พํานักอยู่ประเทศญี่ปุุนเป็นเวลา
ครึ่งปี ทําการตอบรับคําชมด้วยการหัวเราะแก้เขิน ปฏิเสธและยอมรับคําชมที่ได้รับ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากัน ส่วนผู้เรียน
ภาษาญี่ปุุนชาวจีนที่พํานักอยู่ประเทศญี่ปุุนเปน็เวลา 2 ปีคร่ึง ทําการตอบรับคําชมด้วยกลวิธีการปฏิเสธและแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมโดยการให้ข้อมูลเชิงปฏิเสธ ผลการศึกษานี้สรุปได้ว่า หากผู้ เรียนภาษาญี่ปุุนชาวจีนได้เรียนรู้และได้ใช้
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ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุุนนานเท่าไรยิ่งทําให้เกิดการซึมซับทางด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุนมากขึ้นซึ่งทําให้
ผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวจีนสามารถที่จะใช้ภาษาญี่ปุุนได้เป็นธรรมชาติและใกล้เคียงกับคนญี่ปุุนมากข้ึน 

จากผลการวิจัยกลุ่มผู้เรียนภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุุน พบว่า ผู้เรียนใช้กลวิธีที่ทั้ง
เหมือนและแตกต่างจากเจ้าของภาษา จึงสรุปได้ว่า หากผู้เรียนอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมของภาษาเปูาหมายหรือมี
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศนั้นอย่างเพียงพอ จะทําให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้น 
ในทางกลับกัน หากความรู้หรือประสบการณ์และการพํานักอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาเปูาหมายน้อย ก็อาจทําให้เกิดการ
ถ่ายโอนทางภาษาของผู้เรียนได้  

สําหรับงานวิจัยที่เก่ียวกับการถ่ายโอนทางภาษาในการตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศชาวจีน Qu & Wang (2005) กับ Bu 
(2010) และชาวไทย Phoocharoensil (2012) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

Qu & Wang (2005) ศึกษาการถ่ายโอนทางภาษาในการตอบรับคําชมระหว่างผู้เรียนชาวจีนที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงและผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่วิชาเอกซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่ํา ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มตอบรับคําชมแบบเดียวกับที่
ชาวอเมริกันใช้ คือ ตอบรับคําชมด้วยการเห็นด้วยต่อคําชมที่ได้รับ แต่เมื่อดูระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนกับการถ่ายโอน
ทางภาษาแล้วพบว่า ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ํามีการถ่ายโอนทางภาษามากกว่าผู้ที่มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษระดับสูง และยังมีการถ่ายโอนภาษาทางบวกด้วยการนําเอาความรู้ เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือป๎จจัยทาง
สังคมที่ควบคุมการใช้ภาษาของผู้พูดไปใช้กับการตอบรับคําชมในภาษาอังกฤษด้วย  เช่น 

A: You are really helpful! 
B: That’s what I should do. 
A: You should? 

                                                 (Qu & Wang, 2005:8) 
 

ในภาษาจีนการตอบรับคําชมด้วยการกล่าวคําว่า “That’s what I should do.” เป็นเพียงการแสดงความ
สุภาพและการถ่อมตนในการตอบรับคําชม ซึ่งมีความหมายว่า คุณชมเกินไปแล้วกับสิ่งที่ดิฉันทํา มันเป็นปกติที่ดิฉันทํา 
และไม่ควรค่าแก่การชมใด ๆ เลย (Your compliment is too much for what I have done, it’s just what I 
usually do and it’s not worth complimenting at all.) (Qu & Wang, 2005:8) 

แต่สําหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ถือว่าการตอบรับคําชมในลักษณะเช่นนี้ไม่เหมาะสม เพราะตาม
ธรรมเนียมการตอบรับคําชมในภาษาอังกฤษตอบรับด้วยกลวิธีการเห็นด้วยหรือยอมรับต่อคําชมที่ได้รับ 

Bu (2010) ศึกษาการถ่ายโอนทางภาษาในการตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวจีนซึ่งเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งมีอายุ การศึกษาและความชํานาญทางด้านภาษาอังกฤษเท่ากันทุกคน พบว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ชาวจีนตอบรับคําชมต่างกับเจ้าของภาษาชาวอังกฤษ กล่าวคือ ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวจีนตอบรับคําชมด้วยวิธีการลด
ค่าคําชม ขณะที่เจ้าของภาษาชาวอังกฤษตอบรับคําชมด้วยการกล่าวคําขอบคุณ และการตอบรับคําชมของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษชาวจีนนั้นเหมือนกับการตอบรับคําชมของชาวจีน สรุปคือ ชาวจีนตอบรับคําชมด้วยการกล่าวคําขอบคุณ
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น้อยกว่าชาวอังกฤษและผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวจีนตอบรับคําชมด้วยการกล่าวขอบคุณน้อยมากเมื่อเทียบกับเจ้าของ
ภาษาชาวอังกฤษ สรุปได้ว่า ในการศึกษานี้พบการถ่ายโอนจากภาษาแม่ไปสู่ภาษาที่สองหรือภาษาเปูาหมายโดยผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองชาวจีน  

Phoocharoensil (2012) ศึกษาการถ่ายโอนทางภาษาของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทย โดยแยกออกเป็น 2 
กลุ่มคือ กลุ่มที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก และ กลุ่มที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่ํา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก  ทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการศึกษาภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยเป็นเวลา 12 ปีเป็นอย่างต่ํา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง ตอบรับคําชมด้วยกลวิธีการยอมรับคําชมมากกว่ากลุ่มผู้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับต่ํา และตอบรับคําชมด้วยกลวิธีที่เหมือนกับชาวเมริกัน กล่าวคือ กลุ่มผู้ที่มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับสูงตอบรับคําชมด้วยกลวิธีการเพิ่มค่าคําชม การเห็นด้วย และแสดงการขอบคุณต่อคําชม ซึ่งเป็น
กลวิธีเดียวกับที่ชาวอเมริกันใช้ในการตอบรับคําชม ส่วนการตอบรับคําชมด้วยกลวิธีการลดค่าคําชม พบมากในการ
ตอบรับคําชมของชาวไทย กลวิธีนี้เป็นกลวิธีที่ผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่ํานํามาใช้บ่อยมากในการตอบ
รับคําชมในภาษาอังกฤษ ซึ่งการใช้กลวิธีการตอบรับคําชมในลักษณะเช่นนี้ อาจสื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของ
วัฒนธรรมไทย การตอบรับคําชมโดยตรงนั้นแสดงให้เห็นถึงการชมเชยหรือยกย่องตัวเอง  อันเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงใน
สังคมไทย 

จากผลการศึกษาการตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวจีนและชาวไทย พบว่า ความสามารถทางภาษา
ของผู้เรียนมีผลต่อการถ่ายโอนทางภาษา กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีความสามารถระดับสูง จะตอบรับคําชมด้วยกลวิธีที่
เหมือนกับภาษาเปูาหมาย ส่วนผู้เรียนที่มีความสามารถระดับต่ําหรือระดับต้นเกิดการถ่ายโอนจากภาษาแม่ของตนเอง
ไปสู่ภาษาเปูาหมายได้ง่าย เพราะการเรียนรู้ภาษาที่สองผู้เรียนจะใช้หลักการหรือวิธีการในการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งมา
เป็นเกณฑ์  
 

วิธีการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสามกลุ่ม คือ ผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทยทีเป็นล่ามภาษาญี่ปุุนซึ่งขณะนี้
ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุุนแล้ว โดยกําหนดระดับความสามารถของผู้เรียนตั้งแต่ไม่เคยสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุุนจํานวน 4 คน จนถึงมีความสามารถทางภาษาตั้งแต่ระดับต่ําสุดถึงระดับสูงสุด คือ  ระดับ N4 จํานวน 1 คน 
ระดับ N3 จํานวน 5 คน ระดับ N2 จํานวน 9 คน และ ระดับ N1 จํานวน 1 คน ในกลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุุนนี้มีทั้งผู้ที่
เคยพํานักในประเทศญี่ปุุนจํานวน 13 คน ตั้งแต่ระยะเวลาต่ําสุด 9 วันจนถึงระยะเวลานานสุด 8 ปีและไม่เคยพํานักใน
ประเทศญี่ปุุนจํานวน 7 คน  (ต่อไปจะเรียกแทนกลุ่มนี้ว่า “ผู้เรียน”) คนญี่ปุุนที่พูดภาษาญี่ปุุนเป็นภาษาแม่ (ต่อไปจะ
เรียกแทนกลุ่มนี้ว่า “คนญี่ปุุน”)  และคนไทยที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (ต่อไปจะเรียกแทนกลุ่มนี้ว่า “คนไทย”)  
ทั้งหมดเป็นพนักงานบริษัทอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป โดยแต่ละกลุ่มมีจํานวน 20 คน เป็นเพศหญิง 10 คน เพศชาย 10 
คนรวมทั้ง 3 กลุ่มมีทั้งหมด 60 คน ทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบ  Discourse completion test : DCT 
โดยบรรยายสถานการณ์และรายละเอียดของความสัมพันธ์ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเติมบทสนทนาเมื่อถูกกล่าวชม
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ว่า หากผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในสถานการณ์การถูกชมตามที่กําหนด ผู้ตอบแบบสอบถามจะกล่าวตอบรับคําชม
อย่างไรใน 2 หัวข้อคําชม คือ คําชมเก่ียวกับความสามารถและคําชมเก่ียวกับสิ่งที่ครอบครอง ซึ่งประกอบด้วยคําชมละ 
2 สถานการณ์ รวมทั้งหมด 4 สถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์แบ่งออกเป็นสถานการณ์ที่ถูกชมต่อหน้าบุคคลอื่น
และสถานการณ์ที่ถูกชมโดยอยู่กันสองต่อสองดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
                      สถานการณ์ 1 และ 2 เป็นการชมเกี่ยวกับความสามารถในการทํากิจกรรมการปรับปรุงสถานที่
ทํางาน (ไคเซ็น) จนได้รับรางวัลชนะเลิศ  
                      สถานการณ์ 3 และ 4 เป็นการชมเกี่ยวกับสิ่งที่ครอบครองโดยให้ชมเกี่ยวกับบุตรที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการตอบป๎ญหาวิชาการในงานวันครอบครัว  

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ทําการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างด้วยการแยกแต่ละ  semantic 
formulas  ในการจําแนกประเภทของกลวิธีการตอบรับคําชมโดยวิเคราะห์จากความหมายของถ้อยคํา ซึ่งผู้วิจั ยได้ตี
กรอบความหมายของถ้อยคําออกเป็น 3 กลวิธีหลัก 17 กลวิธีย่อย โดยอ้างอิงกลวิธีการตอบรับคําชมของ Shimizu 
(2009) อันเป็นกลวิธีที่ครอบคลุมงานวิจัยนี้มากที่สุดเป็นหลักในการตีกรอบความหมาย ได้แก่  

1. การตอบรับคําชมด้วยวิธีการยอมรับ ประกอบด้วย 5 กลวิธีย่อย คือ   1) กลวิธีการแสดงความชื่น
ชม 2) กลวิธีแสดงความเห็นด้วย 3) กลวิธีแสดงความดีใจ 4) กลวิธีการกล่าวชมกลับ 5) กลวิธีการ
กล่าวเพิ่มค่าคําชม   

2. การตอบรับคําชมด้วยวิธีการเลี่ยง ประกอบด้วย 9 กลวิธีย่อย คือ 1) กลวิธีการอธิบายรายละเอียด 
2) กลวิธีการให้ค่าคําชมแก่ผู้อื่น 3) กลวิธีแสดงคําถามหรือข้อสงสัยต่อคําชมที่ได้รับ 4) กลวิธีการ
เปลี่ยนหัวข้อแบบจงใจ 5) กลวิธีการหักเหบทสนทนาไปตามเนื้อหา 6) กลวิธีการลดค่าคําชม     7) 
กลวิธีการเสนอแนะ 8) กลวิธีการพูดหยอกล้อหรือพูดตลก 9) กลวิธีการแสดงอวัจนภาษา  

3. การตอบรับคําชมด้วยวิธีการปฏิเสธ ประกอบด้วย 3 กลวิธีย่อย คือ 1) กลวิธีแสดงความไม่เห็นด้วย 
2) กลวิธีว่ากล่าว 3) กลวิธีแสดงความเขินอาย  

จากนั้นจึงวิเคราะห์ความหมายของถ้อยคําในแต่ละถ้อยคําที่ใช้ในการตอบรับคําชมตามกรอบความหมาย ทั้ง 
17 กลวิธีย่อยข้างต้นเป็นหลัก และนํา Semantic formulas มาวิเคราะห์และจัดแยกกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบการใช้
กลวิธีย่อยของการตอบรับคําชม โดยใช้วิธีการตีความหมายในแต่ละกลุ่มคํา ดังต่อไปนี้  

การกล่าวชมเกี่ยวกับความสามารถในการทําไคเซ็นจนคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ ผู้ตอบรับคําชมกล่าวตอบ
รับคําชมที่ได้รับและผู้วิจัยตีความของความหมายดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ  

คําชม : “ไอเดียแกเจ๋งวะ” 
ตอบรับ : “ไม่ได้เจ๋งครับ   เป็นสิ่งที่คิดและทําแล้วเห็นว่าเป็นไปได้กับการใช้งานจริง”  

  
[ไม่เห็นด้วย]                             [ให้รายละเอียด]  

 “ไม่ได้เจ๋งครับ”    เป็นการตอบปฏิเสธต่อคําชมที่ได้รับโดยแสดงถ้อยคําที่ไม่เห็นด้วยกับคําชม
อย่างชัดเจน ดังนั้น ความหมายของถ้อยคํานี้คือ [ไม่เห็นด้วย]  
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“เป็นสิ่งที่คิดและทําแล้วเห็นว่าเป็นไปได้กับการใช้งานจริง”  เป็นการอธิบายและให้
รายละเอียดเกี่ยวกับไอเดียในการตอบรับคําชมว่าไอเดียนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นความหมายของถ้อยคํานี้คือ  
[ให้รายละเอียด] เป็นต้น  

 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

 
1. กลวิธีการตอบรับค าชม 
ผลการศึกษากลวิธีการตอบรับคําชมของแต่ละกลุ่มตวัอย่าง จากภาพที่ 1 พบว่า ผู้เรียนและคนไทยตอบรับคาํ

ชมด้วยการยอมรับมากที่สุดคิดเป็น 56.36% และ 54.76% ตามลําดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่กล่าวว่า 
สังคมไทยเป็นสังคมที่ปฏิบัติตามคติความเห็นด้วย ซึ่งควรมีความขัดแย้งกับผู้อื่นให้น้อยที่สุด และควรเห็นด้วยกับคําชม
ที่ได้รับ เพราะการแสดงความเห็นด้วยเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง (นฤวร สันตมนัส, 2547:133-134)  ทั้งสังคมไทย
เป็นสังคมที่ให้ความสําคัญในเรื่องอาวุโส ให้เกียรติและยกย่องผู้ใหญ่ หรือผู้ที่อาวุโสกว่า อันเป็นลักษณะเด่นของ
สังคมไทย พบเห็นได้ในทุกกลุ่มทุกชนชั้น โดยพ่อแม่ หรือผู้ปกครองจะสั่งสอนลูกหลานของตน ให้เด็กมีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ที่อาวุโสกว่า คนไทยจึงให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส  ดังนั้น หากกล่าวปฏิเสธต่อคําชมก็เสมือนกับเป็นการทําลายหน้า
ของฝุายตรงข้ามได้ และการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของคนไทยนั้นควรตอบยอมรับออกมาตรง ๆ เพราะเป็นการ
แสดงความจริงใจต่อคู่สนทนาและรักษาสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน  แต่ผลงานวิจัยของ  Phoocharoensil (2012) 
พบว่าชาวไทยนิยมตอบรับคําชมด้วยกลวิธีการลดค่าคําชม ซึ่งทาง Phoocharoensil (2012) ได้กล่าวเอาไว้ว่า การ
ตอบรับคําชมด้วยกลวิธีการลดค่าคําชมนั้น อาจสื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของวัฒนธรรมไทย จึงอาจเป็นไปได้ว่า คน
ไทยใช้ทั้งสองกลวิธีนี้เพื่อตอบรับคําชมที่สื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของวัฒนธรรมไทยที่ช่วยให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่ง
ใจเดียว ช่วยให้สังคมอยู่ได้อย่างมีสันติสุขอย่างยั่งยืน ไม่มีความขัดแย้ง ซึ่งการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนในการตอบ
รับคําชมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์การตอบรับคําชมที่แตกต่างกัน  

สําหรับคนญี่ปุุนเลือกใช้การเลี่ยงมากที่สุดคิดเป็น 47.15%   อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมของญี่ปุุนที่สอนว่าจะ
ทําสิ่งใดต้องให้ความสําคัญกับส่วนรวม ให้มีความเกรงใจผู้อื่นและให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เช่น การไม่ตอบยอมรับ
หรือไม่ปฏิเสธออกมาตรง ๆ เพราะการแสดงความรู้สึกออกมาตรง ๆ เป็นการคุกคามหรือทําลายหน้าของฝุายตรงข้าม
ได้ ดังนั้น คนญี่ปุุนจึงมีแนวโน้มตอบเลี่ยง เพื่อรักษาหน้าของฝุายตรงข้ามและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กลวิธีการตอบรับคําชมของผู้เรียนภาษาญี่ปุนุชาวไทย ผู้พูดภาษาญี่ปุนุชาวญีปุุ่น และผู้พูด 
               ภาษาไทยชาวไทย   



72 | ห น้ า  

 

Vlume  19  | Issue  23    2014 

 

สําหรับกลวิธีย่อยในการตอบรับคําชมแบบยอมรับตามภาพที่ 2 จะเห็นว่าทั้งสามกลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธีการ
แสดงความชื่นชมด้วยการกล่าวขอบคุณต่อคําชมที่ได้รับมากที่สุด แต่มีความแตกต่างในการเลือกใช้กลวิธีการตอบ
รับคําชมแบบเลี่ยง(ภาพที่ 3) และแบบปฏิเสธ  (ภาพที่ 4 ) กล่าวคือ ผู้เรียนใช้กลวิธีแสดงความไม่เห็นด้วยและกลวิธี
การยกค่าคําชมให้ผู้อื่น ผลที่ได้มานั้นตรงกับสมมุติฐานการวิจัยข้อแรกที่ตั้งเอาไว้ว่า ผู้เรียนตอบปฏิเสธต่อคําชมที่ได้รับ 
การที่ผู้เรียนใช้กลวิธีนี้อาจสืบเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนของผู้เรียนที่ถูกสอนตามหนังสือเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุุน ที่ได้ระบุเอาไว้ว่า เม่ือได้รับคําชมให้ตอบรับด้วยการปฏิเสธก่อนและถ้าจําเป็นก็ยกความดีเป็นของคน

อื่นแทนโดยใช้ถ้อยคําว่า 「～おかげで、～ (เพราะความช่วยเหลือ/การสนับสนุน)」และ 「～の協力～ 
(เพราะความร่วมมือของ.......) 」อันเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นมารยาทอันดีอย่างหนึ่งของคนญี่ปุุน 
เช่น หนังสือสนุกกับภาษาญี่ปุุน 6 ของ โอะซามุ และ โนะบุโคะ มิซึตานิ (2551 : 70-71) และ เซนโคะ เค เมย์นาร์ด 
(2544 : 638 - 639)  ซึ่งกลวิธีการยกค่าคําชมให้ผู้อื่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนนั้นยังไม่ปรากฏในงานวิจัยที่ผ่านมา  

คนญี่ปุุนเลือกใช้กลวิธีการตอบรับคําชมแบบเลี่ยงด้วยกลวิธีการลดค่าคําชมมากที่สุด (ภาพที่ 3) ซึ่งตรงกับ
สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ๎งรากลึกในความคิดคํานึงของ

คนญี่ปุุนมาแต่โบราณกาล  ซึ่งญี่ปุุนมีวัฒนธรรมการใช้ภาษาสุภาพในการแสดงความสัมพันธ์แบบคนนอก （“ SOTO 

”  หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของตนเอง เช่น บริษัทอื่น ๆ ครอบครัวอื่น ๆ เป็นต้น） และ คนใน (“ UCHI ” 

หมายถึง บุคคลที่อยู่ในกลุ่มของตนเองเช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงานบริษัทเดียวกัน เป็นต้น）เพราะว่าการใช้ภาษาในการ
พูดของคนญี่ปุุนเมื่อพูดเรื่องของตนเองรวมไปถึงการกล่าวถึงสิ่งอื่นๆที่เก่ียวข้องกับตนเองคนญี่ปุุนจะใช้ถ้อยคําแสดงการ
ถ่อมตนเมื่อพูดกับบุคคลนอกกลุ่มของตนเอง และใช้ถ้อยคําแสดงการยกย่องเมื่อกล่าวถึงบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
ของตนเอง  ( ยูตากะ, 2552 ) เช่น เมื่อถูกชมเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ในงานวิจัยนี้คือ การชมบุตรที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันเป็นการชมเกี่ยวกับสิ่งที่ครอบครอง คนญี่ปุุนตอบรับคําชมด้วยถ้อยคําที่แสดงการลดค่าคําชมนั้น
โดยไม่ยกย่องคนในกลุ่มของตนเองว่ามาจากความสามารถของบุตรตนเองจริง ๆ แต่จะกล่าวเลี่ยงออกไปถึงโชคชะตา 
เพื่อแสดงให้เห็นว่า ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นเพราะโชคชะตา อันไม่ได้เกิดจากความสามารถที่แท้จริงของบุตรตนเอง  ซึ่งก็
คือการถ่อมตนนั่นเอง และแม้ว่าลักษณะของถ้อยคําที่พบในงานวิจัยนี้จะแตกต่างจากงานวิจัยก่อนหน้า เช่น ใน
งานวิจัยของ Shimizu (2009) 「大分前のなんですけど。(มันเก่ามากแล้ว)」เป็นต้น  แต่ก็สามารถ
วิเคราะห์ได้ในลักษณะเดียวกันว่า นอกจากคนญี่ปุุนจะคํานึงถึงการใช้ภาษาแสดงความเป็นคนนอกคนในดังกล่าวไป
ข้างต้นแล้ว วัจนกรรมการตอบรับคําชมในลักษณะเช่นนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะนิสัยของคนญี่ปุุนไม่นิยมใช้ภาษาที่
แสดงความชัดเจนออกมาว่า “ไม่” แต่มักจะใช้ภาษาที่กลางๆ พูดอ้อม ๆ ไม่บ่งชี้อะไรออกไปตรง ๆ และใช้ภาษา
คลุมเครือ เพราะการปฏิเสธอย่างชัดเจนเป็นการกระทําที่ไร้มารยาทและไม่ถนอมจิตใจของอีกฝุายที่ อาจทําให้อีกฝุาย
รู้สึกเสียใจได้ (เซนโคะ เค เมย์นาร์ด, 2544 : 661-663) ซึ่งผลวิจัยที่ออกมาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Itoi (1999) ซึ่ง Itoi 
ได้กล่าวว่า การตอบยอมรับแบบตรง ๆ เปรียบเสมือนการโอ้อวดตนเองและเสี่ยงที่อาจจะทําลายหน้าของฝุายตรงข้าม 
แต่หากปฏิเสธออกไปตรง ๆ ก็เป็นการเสียมารยาทและทําลายหน้าของฝุายตรงข้ามได้เช่นกัน ดังนั้น คนญี่ปุุนจึงใช้
ภาษาในลักษณะที่ไม่บ่งชี้ชัดออกไปตรง ๆ   
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 คนไทยเลือกใช้กลวิธีการตอบรับคําชมแบบเลี่ยงด้วยกลวิธีการอธิบายและกลวิธีการเสนอแนะมากที่สุด(ภาพ
ที 3) เช่น “ สมาธิทําให้เกิดป๎ญญา” “คิดแล้วปฏิบัติ ก็จะออกมาดีเอง” “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่
นั่น”  เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ลักษณะนิสัยของคนไทยคือการอธิบายหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของสิ่ง ๆ 
นั้น และนิยมเสนอแนะหรือชี้แนะแนวทางให้กับคนในระดับเดียวกันหรือต่ํากว่าตนเองโดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา
ชี้แนะให้เห็นผลของการกระทํานั้น ๆ อันแสดงถึงความมีน้ําใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันของคนไทยด้วยกันเอง 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ทาง นฤวร สันตมนัส (2547 :135-136) ได้กล่าวเอาไว้ว่า  คนไทยชอบอธิบายรายละเอียด
โดยการกล่าวถึงข้อมูลและเล่าความเป็นมาของสิ่งที่กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดหรือเรื่องใดก็ตามให้ฝุายตรงข้ามได้รับรู้
และเป็นข้อมูลเสริมให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และหากผู้พูดเห็นว่าสิ่งที่กล่าวถึงหรือสิ่งที่ถูกกล่าวชมนั้นเป็นผลดีและมี
ประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ๆ ด้วย คนไทยก็จะแนะนําให้คนอื่นทําหรือนําไปปฏิบัติด้วย อันเป็นการแสดงความปรารถนาดี
ต่อฝุายตรงข้าม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาในชีวิตประจําวันของคนไทย จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอันมี
บทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของคนไทยสอดแทรกอยู่ แม้แต่การใช้ถ้อยคําในการตอบรับคําชม  

นอกจากนี้ กลวิธีการแสดงอวัจนภาษา เช่น การหัวเราะ พบในกลุ่มผู้เรียนและคนไทย  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Cedar (2006) ที่พบกลวิธีการยิ้มหรือหัวเราะเฉพาะในกลุ่มของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทย การตอบ
รับคําชมด้วยกลวิธีนี้เป็นการตอบรับที่แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นสยามเมืองยิ้มอันเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่ไม่ว่า
จะเจอสถานการณ์ใดก็จะยิ้มหรือหัวเราะออกมา เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียดและช่วยลดการคุกคามหน้า
ของฝุายตรงข้ามได้ด้วย ส่วนคนญี่ปุุนจะใช้กลวิธีหยอกล้อหรือพูดตลก เช่น   「あいつ褒めると調子にのる

からね。(ชมแล้วลอยนะเว้ย)」「あまり褒めると調子にのるからね。(ชมชั้นมากไปเดี๋ยวชั้นก็ลอย
หรอก)」การกล่าวหยอกล้อหรือพูดตลกแม้ไม่ปรากฏในกลุ่มคนไทยของงานวิจัยนี้ แต่ปรากฏในกลุ่มตัวอย่างคนไทย
ในงานวิจัยของ Sayan (2010) เมื่อพิจารณาตามธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันมาของคนญี่ปุุนแล้ว พบว่า 
ลักษณะการตอบรับคําชมนี้คนญี่ปุุนไม่นิยมใช้กัน เพราะว่าไม่ใช่การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนตามแบบฉบับของ
ญี่ปุุน แต่เมื่อตรวจสอบเก่ียวกับรายละเอียดข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้กลวิธีนี้ในการตอบรับคําชมนั้น ปรากฏว่า เป็น
กลุ่มตัวอย่างที่พํานักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 11 ปีแล้ว ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนี้มีการเรียนรู้และซึมซับ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการหยอกล้อหรือพูดตลกของคนไทยในระดับหนึ่ง ซึ่งลักษณะที่ไม่เคร่งขรึมและง่าย ๆ สบาย ๆ
เช่นนี้เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย หรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะตนของกลุ่มตัวอย่างนั้นที่เป็นคนขี้เล่นก็
เป็นได้ ซึ่ง Sayan  (2010) ได้กล่าวว่า การพูดหยอกล้อหรือพูดตลกเป็นกลวิธีที่ถูกใช้บ่อย ซึ่งในวัจน กรรมการชมใน
ชีวิตประจําวัน ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการกระชับความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับฝุายตรงข้ามที่สนิทสนม และกลวิธีการ
แสดงความเขินอาย เช่น 「恥ずかしい。(อายนะ)」อันเป็นกลวิธีเดียวกับกลุ่มตัวอย่างของ Shimizu (2009) 
เลือกใช้ในการตอบรับคําชมซึ่งลักษณะของความเขินอายที่คนญี่ปุุนแสดงเป็นวัจนกรรมออกมานั้น ผู้วิจัยมองว่า การ
แสดงความเขินอายในลักษณะเช่นนี้เป็นพฤติกรรมอันควรแสดงถึงความงามอย่างหนึ่งของเพศหญิงอันพึงกระทําเพราะ
ถือว่าเป็นการแสดงความถ่อมตนอย่างหนึ่งของคนญี่ปุุน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงความเขิน
อายในลักษณะเช่นนี้ต่อไป ในขณะที่คนไทยใช้กลวิธีว่ากล่าวหรือตําหนิต่อคําชมที่ได้รับ  เช่น “ยุแล้วแก” เป็นต้น การ
กล่าวตําหนิในลักษณะเช่นนี้ของคนไทยเป็นการแสดงความสุภาพในเชิงบวก อันเป็นการใช้ภาษาที่แสดงความรู้สึกเป็น
มิตรและมีความสนิทสนม เพื่อให้ผู้ฟ๎งได้รู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับและได้รับการเอาใจใส่ (Brown & Levinson, 
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1987) รวมทั้งกลวิธีนี้ป็นการว่ากล่าวในระดับที่ไม่มีความรุนแรง เพราะถือได้ว่าก่อนที่จะกล่าวคํานี้ออกมาคนไทยได้
ประเมินระดับความรุนแรงของการทําลายหน้าของฝุายตรงข้าม ซึ่งประมวลผลออกมาเป็นคําว่า   “ยุแล้วแก” แต่
กระนั้นก็ตาม กลวิธีการว่ากล่าวหรือตําหนินั้นสามารถกระทําได้ระหว่างเพื่อนที่สนิทสนมกันหรือผู้อาวุโสตําหนิผู้น้อย
เท่านั้น    

ภาพที่ 2  กลวิธีการตอบรับคําชมแบบยอมรับของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทย ผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน และผู้ 
             พูดภาษาไทยชาวไทย 

 
ภาพที่ 3  กลวิธีการตอบรับคําชมแบบเลี่ยงของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทย ผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน และผู้ 
               พูดภาษาไทยชาวไทย 

ภาพที่ 4  กลวิธีการตอบรับคําชมแบบปฏิเสธของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทย ผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน และผู้ 
               พูดภาษาไทยชาวไทย 
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2. ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตอบรับค าชม 
ผลการศึกษาป๎จจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตอบรับคําชม(ภาพที่ 5) พบว่า ผู้เรียนใช้กลวิธีการแสดงความชื่น

ชม  กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วย และกลวิธีการยกค่าคําชมให้ผู้อื่นในทุกป๎จจัยทางสังคม ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณการ
ใช้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่อีกสองกลุ่มนั้นพบว่ามีความแตกต่างด้านป๎จจัยทางสังคม ดังนี้ กลุ่มคนญี่ปุุน (ภาพที่  6) 
พบว่า ใช้กลวิธีการยกค่าคําชมให้ผู้อื่น (16.20%) ต่อคําชมด้านความสามารถ แต่ใช้กลวิธีการลดค่าคําชม (22.42%) 
ต่อคําชมสิ่งที่ครอบครอง และพบว่า คนญี่ปุุนทั้งเพศชายและเพศหญิงใช้กลวิธีการลดค่าคําชมทั้งสถานการณ์การถูกชม
ต่อหน้าบุคคลอื่นและเมื่อถูกชมสองต่อสองในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ 13.81% และ 12.23% ตามลําดับ ส่วนป๎จจัย
ด้านสถานะภาพทางสังคม พบว่า มีความแตกต่างไปตามสถานะภาพทางสังคมของฝุายตรงข้าม กล่าวคือ คนญี่ปุุนใช้
กลวิธีการลดค่าคําชมเมื่อตอบรับคําชมของหัวหน้าและเพื่อนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ 13.33% และ 14.09% 
ตามลําดับ โดยกล่าวคําว่า「運がよかったよ。(ก็ดวงดีหน่ะ)」「たまたま当たっただけですよ。(
บังเอิญตรงว่ะ)「偶然だよ。(ฟลุ๊ค)」「たまたまだよ。(บังเอิญว่ะ) 」แต่ใช้กลวิธีการเสนอแนะต่อคําชม
ของลูกน้องในกรณีถูกชมเรื่องความสามารถมากถึง 15.71%  ซึ่งคนไทยก็ใช้กลวิธีนี้ต่อคําชมของลูกน้องเช่นเดียวกัน
โดยคนญี่ปุุนจะกล่าวด้วยถ้อยคําในลักษณะให้กําลังใจว่า 「あなたたちもどんどんアイデアを出して

がんばって！(พวกเธอก็เช่นกัน ขยันออกไอเดียกันล่ะ สู้ สู้)  ในขณะที่คนไทยจะใช้ถ้อยคําในลักษณะชี้แนะโดย
นําหลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ามา เช่น “ สมาธิทําให้เกิดป๎ญญา” “คิดแล้วปฏิบัติ ก็จะออกมาดีเอง”   และคน
ไทยยังใช้กลวิธีการลดค่าคําชมต่อการชมเรื่องสิ่งที่ครอบครอง(11.98%) เช่นเดียวกับกลุ่มคนญี่ปุุน (ภาพที่ 7)   เช่น 
“เด็กที่เก่งกว่ายังมีอีกหลายคน” “ยังต้องฝึกอีกเยอะ” เป็นต้น นอกจากนี้คนไทยเพศชายและหญิงยังใช้กลวิธีที่
แตกต่างกันอีกด้วย  เพศชายใช้กลวิธีการเสนอแนะ (14.01%) เช่น “ถ้าลูก ๆ ทุกคนขยันก็ทําได้เหมือนกัน” “ความ
พยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่นั่น” เป็นต้น ส่วนเพศหญิงใช้กลวิธีการอธิบาย (8.38%) เช่น “ดิฉันก็เสนอแนว
ทางแก้ไขที่คิดว่าจะทําให้กระบวนการทํางาน ทํางานได้ง่ายยิ่งขึ้นและงานที่ออกมาได้เร็วขึ้น และดิฉันชอบการไคเซ็น
ด้วยนั่นเองค่ะ” “ฉันคิดว่ามันตรงกับชีวิตจริงเค้า เค้าชอบทางนี้ สนใจเรียนรู้อยู่แล้ว” เป็นต้น  แต่สําหรับป๎จจัยด้าน
สถานการณ์(สถานที่) พบว่า ทั้งสองสถานการณ์ใช้กลวิธีการเสนอแนะเช่น “ถ้าขยันทุกคนก็ทําได้” และอธิบาย เช่น  
“คิดว่าลูกคงชอบทางนี้ตรงกับสภาพความเป็นอยู่ของเค้านะค่ะ” ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน(10.18% : 8.28%)  

ภาพที่ 5 การตอบรับคําชมแยกตามแยกตามแต่ละป๎จจัยทางสังคมของผู้เรียนภาษาญี่ปุุนชาวไทย 
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ภาพที่ 6 การตอบรับคําชมแยกตามแยกตามแต่ละป๎จจัยทางสังคมของผู้พูดภาษาญี่ปุุนชาวญี่ปุุน 

 
ภาพที่ 7 การตอบรับคําชมแยกตามแยกตามแต่ละป๎จจยัทางสังคมของผู้พูดภาษาไทยชาวไทย 
 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียน คนญี่ปุุน และคนไทยตอบยอมรับคําชมด้วยกลวิธีการแสดงความชื่นชมโดยการ
กล่าวคําขอบคุณต่อคําชมที่ได้รับมากที่สุดในทุกป๎จจัยทางสังคมอันประกอบด้วย หัวข้อคําชม เพศ สถานการณ์การชม 
และสถานภาพทางสังคม อันเป็นผลการศึกษาที่สอดคล้องกับการตอบรับคําชมของชาวไทย (นฤวร สันตมนัส, 2547)  
และการตอบรับคําชมของชาวอเมริกัน (Chen, 1993 ; Cedar, 2006) แม้ว่าคนญี่ปุุนตอบยอมรับต่อคําชมน้อยกว่า
ผู้เรียนและคนไทยก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการแสดงความชื่นชมต่อคําชมที่ได้รับด้วยการกล่าวคําขอบคุณนั้นเป็นการ
แสดงความรู้สึกขอบคุณผู้กล่าวชมที่กล่าวคําชมนั้นออกมา อันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่กันและเป็นอีกหนึ่งวิธีใน
การตอบแทนบุญคุณของผู้ที่กล่าวชมอีกด้วย ดังคํากล่าวของ นฤวร สันตมนัส (2547: 134) ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า การ
แสดงความชื่นชมต่อคําชมที่ได้รับเป็นการตอบรับคําชมที่สุภาพและสามารถใช้ได้ในทุกบริบทของการตอบรับคําชม 
เพราะการกล่าวคําขอบคุณถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อันเป็นการรักษาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน  อย่างไรก็ดีในงานศึกษาของ  Permerantz (1978) ผู้ตอบรับคําชมกล่าวตอบรับคําชมด้วยกลวิธีหลีกเลี่ยงการ
ชื่นชมตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแสดงความเห็นด้วยต่อสิ่งที่ผู้กล่าวชมได้ชมมาเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการ
ตอบรับคําชมผู้ตอบรับคําชมคํานึงถึงระดับของความสุภาพตามหลักทฤษฎีของ Brown & Levinson (1987) โดยมี
การเลือกใช้ถ้อยคําที่มีเจตนาในการรักษาหน้าของอีกฝุาย อันเป็นการลดการคุกคามหน้าของฝุายตรงข้าม ซึ่งทั้งคน
ญี่ปุุน คนไทย และแม้แต่ผู้เรียนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ในการตอบรับคําชมไม่ว่าจะเป็นระดับ
ความรุนแรงของวัจนกรรมในการตอบรับคําชม อํานาจในด้านความสัมพันธ์สูงต่ําของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟ๎ง และระยะห่างอัน
หมายถึงความสนิทสนมของผู้พูดและผู้ฟ๎ง แล้วเลือกใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมต่อฝุายตรงข้ามของตนเองและเหมาะสมกับ
บริบทนั้น ๆ 
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วัจนกรรมในการตอบรับคําชมเป็นการกระทําที่คุกคามหน้าด้านบวกของผู้พูด และจัดเป็นกลวิธีหนึ่งที่ใช้ใน
การรักษาหน้าของกันและกัน  และกลวิธีที่ใช้ในการตอบรับคําชมนั้นแตกต่างไปตามการประเมินความสัมพันธ์ของ
ตนเองที่มีต่อฝุายตรงข้ามของแต่ละสังคมและวัฒนธรรม เช่น คนญี่ปุุนใช้กลวิธีการลดค่าคําชมที่ได้รับเมื่อถูกหัวหน้า
และเพื่อนกล่าวชมต่อหน้าบุคคลอื่น อันสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมญี่ปุุนว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนที่ถือว่าเป็นมารยาทอันดี
นั้นเราต้องไม่ยกยอและโอ้อวดตนเอง ดังนั้น เมื่อได้รับคําชมต้องลดค่าคําชมนั้นลง เพื่อรักษาหน้าของฝุายตรงข้าม 
ในขณะที่คนไทยใช้กลวิธีการอธิบายและเสนอแนะต่อคําชมที่ได้รับจากเพื่อนและลูกน้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ลักษณะ
นิสัยของคนไทยคือการอธิบายหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของสิ่ง ๆ นั้น และนิยมเสนอแนะหรือชี้แนะแนวทาง
ให้กับคนในระดับเดียวกันหรือต่ํากว่าตนเองโดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาชี้แนะให้เห็นผลของการกระทํานั้น ๆ อัน
แสดงถึงความมีน้ําใจและเอ้ือเฟื้อซึ่งกันและกันของคนไทยด้วยกันเอง เป็นต้น 

จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงกลวิธีการตอบรับคําชมที่แต่ละกลุ่มตัวอย่างใช้ตามแต่ละ
ป๎จจัยทางสังคมแล้ว พบว่า ป๎จจัยทางสังคมด้านสถานการณ์(สถานที่)ในการตอบรับคําชมมีอิทธิพลน้อยกว่าป๎จจัยทาง
สังคมด้านอื่น ๆ เพราะ ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดทั้งสามกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้กลวิธีเดียวกัน กล่าวคือ ผู้เรียนใช้กลวิธี
แสดงความไม่เห็นด้วย ส่วนคนไทยใช้กลวิธีการลดค่าคําชมที่ได้รับ สําหรับคนไทยใช้กลวิธีการเสนอแนะและกลวิธีการ
อธิบาย ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ใกล้เคียงกัน จึงกล่าวสรุปได้ว่า ป๎จจัยทางสังคมทั้งด้านหัวข้อคําชม ด้านเพศ ด้าน
สถานการณ์(สถานที่) และด้าน สถานะภาพทางสังคมของฝุายตรงข้ามมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ถ้อยคําในการตอบรับคํา
ชม แต่ป๎จจัยด้านสถานการณ์ (สถานที่) ในการตอบรับคําชมมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ถ้อยคําในการตอบรับคําชมน้อย
ที่สุด เพราะว่าใช้กลวิธีการตอบรับคําชมเดียวกันทั้งสองสถานการณ์(สถานที่) แตกต่างไปตามแต่ละกลุ่มตัวอย่าง การที่
เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากทั้งสามกลุ่มตัวอย่างประเมินสถานการณ์ในการตอบรับคําชมตามทฤษฎีของ Brown & 
Levinson (1987) ที่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานการณ์อันประกอบด้วย  ระดับความรุนแรงของการ
กระทํา(การตอบรับคําชม)ว่ามีความรุนแรงหรือไม่ ระดับความสนิทสนมว่ามีความสนิทสนมมากน้อยเพียงใด และ
ระดับความเก่ียวข้องทางสังคมว่าเก่ียวข้องกันอย่างไรว่า ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็จะต้องรักษาหนา้ของฝุายตรงขา้ม 
และเพื่อไม่ให้เกิดการคุกคามหน้าจึงเลือกใช้ถ้อยคําในการตอบรับคําชมที่เหมือนกันในทั้งสองสถานการณ์ และเมื่อ
พิจารณาจากกลวิธีการตอบรับคําชมที่แต่ละกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ สามารถเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้เรียนใช้กลวิธีการตามบทเรียนที่ได้รับการเรียนรู้มา คนญี่ปุุนใช้กลวิธีที่แสดงถึงความอ่อนน้อม
ถ่อมตนตามแบบวัฒนธรรมญี่ปุุนที่ไม่ยกตนข่มท่านอันเป็นสิ่งที่ฝ๎งรากลึกในจิตใจของคนญี่ปุุน ส่วนคนไทยใช้กลวิธีที่
แสดงถึงความใจดีและมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย 

 
3. การถ่ายโอนทางภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 
ผลการศึกษาการถ่ายโอนทางภาษาของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนและคนไทยเลือกใช้กลวิธีการตอบรับคําชมที่

แตกต่างกัน และลักษณะการใช้ถ้อยคําในการตอบรับคําชมของผู้เรียนนั้นพบว่ามีทั้งลักษณะการใช้ถ้อยคําที่คล้ายกับ
คนไทยและคนญี่ปุุนแต่จะใกล้เคียงกับการใช้ของคนญี่ปุุนมากกว่า เช่น การกล่าวยอมรับต่อคําชมด้วยกลวิธีการชื่นชม
โดยการกล่าวคําขอบคุณต่คําชมที่ได้รับ โดยคนไทยส่วนใหญ่กล่าวเพียงคําขอบคุณเพียงคําเดียวต่อคําชมที่ได้รับโดยไม่
มีประโยคอื่น ๆ ต่อท้าย เช่น “ขอบคุณมากค่ะ” “ขอบคุณค่ะ” เป็นต้น ในขณะที่ผู้เรียนกล่าวคําขอบคุณและตามท้าย
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ด้วยประโยคอื่น ๆ เช่น 「有難うね。それは皆のおかげですよ。 (ขอบใจนะ นั่นเป็นเพราะการ
สนับสนุนของทุกคนนะ)」เป็นต้น  ซึ่งลักษณะสํานวนเช่นนี้ไม่ปรากฏในการตอบรับคําชมของคนไทย อันแสดงให้เห็น
ว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนภาษาที่สองที่พยายามพูดให้เป็นรูปแบบสํานวนแนวทางเดียวกับคนญี่ปุุน อีกทั้ง 
ผู้เรียนพยายามที่จะใช้ภาษาญี่ปุุนให้เหมือนเจ้าของภาษาแต่มีจํานวนการใช้บางกลวิธีมากกว่าเจ้าของภาษา โดยเฉพาะ
การตอบปฏิเสธด้วยกลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคําชมที่ได้รับมีมากถึง 16.62% ในขณะที่คนญี่ปุุนใช้เพียงแค่ 
9.57% แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนนงานวิจัยนี้ พบว่า ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทาง
ภาษาสูงคือ ผู้สอบผ่านระดับวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุุนระดับ N1 , N2 และเคยพํานักในประเทศญี่ปุุนนั้นใช้
ถ้อยคําการตอบรับคําชมคล้ายคนญี่ปุุนมากกว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถต่ํากว่า ส่วนผู้เรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาต่าํกว่า คือ ผู้สอบได้ระดับ  N3 , N4 หรือผู้เรียนที่ไม่เคยพํานักในประเทศญี่ปุุนมักจะใช้ถ้อยคํา
การตอบรับคําชมคล้ายคนไทย นอกจากนี้ พบว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุุนระดับ N2 ซึ่งถือว่าเป็นผู้
ที่มีความสามารถทางภาษาในระดับกลางที่ค่อนไปทางระดับสูง และไม่เคยพํานักในประเทศญี่ปุุน  มีการใช้กลวิธีแสด
งอวัจนภาษาด้วยการหัวเราะต่อคําชมที่ได้รับอันเป็นกลวิธีที่ปรากฏเฉพาะในกลุ่มคนไทย  

จะเห็นได้ว่า เกิดการถ่ายโอนทางภาษาในกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาต่ํากว่าหรือผู้ที่ไม่เคย
พํานักในประเทศญี่ปุุน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งเอาไว้ว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุุนที่มีความสามารถระดับต่ํากว่า 
มีประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์กับชาวญี่ปุนุนอ้ยกว่า จะเกิดการถ่ายโอนทางภาษา และผลวิจัยที่ออกมานี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Qu & Wang (2005) ; Bu (2010)  และ Phoocharoensil (2012)   ที่พบว่า ความสามารถทางภาษาของ
ผู้เรียนมีผลต่อการถ่ายโอนทางภาษา กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีความสามารถระดับต่ําหรือระดับต้นเกิดการถ่ายโอนจากภาษา
แม่ของตนเองไปสู่ภาษาเปูาหมายได้ง่าย เพราะการเรียนรู้ภาษาที่สองผู้เรียนจะใช้หลักการหรือวิธีการในการเรียนรู้
ภาษาที่หนึ่งมาเป็นเกณฑ์ และเนื่องจากไม่มีประสบการณ์พํานักในประเทศญี่ปุุน จึงทําให้ไม่สามารถเรียนรู้ภาษาผ่าน
ปฏิสัมพันธ์ (Interatcion) กับชาวญี่ปุุนนอกห้องเรียน (Han, 1992) จึงทําให้การใช้ภาษาของกลุ่มผู้เรียนที่ไม่มี
ประสบการณ์พํานักในประเทศญี่ปุุนอยู่ท่ามกลางระหว่างความเพียงพอและความไม่เพียงพอในภาษาที่สอง จึงทําให้
เกิดการใช้ที่มีทั้งเหมือนภาษาแม่และเหมือนกับภาษาที่สอง  

จึงกล่าวได้ว่า ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุุนระดับสูงและเคยพํานักในประเทศญี่ปุุนใช้ถ้อยคํา
ในการตอบรับคําชมคล้ายคนญี่ปุุนมากกว่า ส่วนผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาต่ํากว่าหรือผู้เรียนที่ไม่เคย
พํานักในประเทศญี่ปุุนการใช้ถ้อยคําจะคล้ายคนไทยมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุุน
ระดับ N2 ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถทางภาษาในระดับกลางที่ค่อนไปทางระดับสูง ยังมีการใช้ถ้อยคําที่คล้ายกับ
เจ้าของภาษา เช่น การใช้ถ้อยคําของกลวิธีการเสนอแนะในรูปแบบของการชักชวนให้พยายามทําในบางสิ่งบางอย่าง 
และมีลักษณะให้กําลังใจต่อบุคคลที่กล่าวชม เช่น 「頑張ろう。頑張りましょう。(พยายามกันเถอะ)」
「頑張って！(สู้ สู้ นะ)」「頑張るぞ！(สู้โว้ยยย)」「頑張ろうね！(สู้นะ) เป็นต้น และคล้ายภาษา
แม่ เช่น การใช้ถ้อยคําของกลวิธีการแสดงอวัจนภาษาด้วยการหัวเราะ อันถือเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่ถูกกล่าวขาน
กันว่า เมืองไทย คือ สยามเมืองยิ้ม ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสังเกตว่าคนไทยจะมีลักษณะการแสดงออกเช่นนี้เพื่อตอบรับ
แบบนี้ไม่เหมือนกับชาติใด เป็นต้น ส่วนกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุุนระดับ N3 และ N4 ใช้กลวิธีการ
แสดงความชื่นชมด้วยการกล่าวคําขอบคุณอันเป็นถ้อยคําตอบรับคําชมที่ปรากฏมากที่สุดในทั้งในภาษาไทย (นฤวร สัน
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ตมนัส, 2547) และภาษาญี่ปุุน (Hirata, 1999) และไม่ว่าจะมีความสามารถทางภาษาระดับใด ผู้เรียนทุกระดับ มี
แนวโน้มการใช้ภาษาโดยเฉพาะกลวิธีการปฏิเสธด้วยการแสดงความไม่เห็นด้วยมากกว่าเจ้าของภาษาญี่ปุุน   เช่น 「
いいえ、いいえ。(ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่)」「いいえ、そんなことないです。(ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ)

」「いいえ、とんでもないです。(ไม่เท่าไหร่หรอกครับ)」เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีสัดส่วนการใช้กลวิธี
ปฏิเสธของผู้เรียนนั้นมากกว่าสัดส่วนการใช้ของคนญี่ปุุน อาจสืบเนื่องมาจากผู้เรียนไม่มั่นใจหรือเกรงว่าจะใช้ผิดจนทํา
ให้เกิดการใช้มากเกินกว่าเจ้าของภาษา ซึ่งสอดคล้องกับ Phoocharoensil (2012) ที่ได้กล่าวว่า ผู้เรียนระดับกลาง 
เกิดการถ่ายโอนน้อยกว่าระดับต้นแต่เกิดความผิดพลาดได้มากกว่า เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วแต่
อาจเกิดจากความไม่มั่นใจหรือความลังเลที่จะใช้ภาษาที่สอง การที่ผลออกมาเช่นนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้เรียนตอบรับคําชม
ตามที่เรียนมาจากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุุนที่สอนให้ตอบรับคําชมด้วยการปฏิเสธต่อคําชมที่ได้รับเพราะเป็นการแสดง
ความนอบน้อมถ่อมตนตามธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุุน ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติม      

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาถึงกลวิธีในการตอบรับคําชม ป๎จจัยทางสังคม ประกอบด้วย หัวข้อคําชม เพศ 

สถานที่ และสถานะภาพทางสังคมอันมีผลต่อการตอบรับคําชมของผู้เรียน คนญี่ปุุน และคนไทย รวมทั้งศึกษาการถ่าย
โอนทางภาษาของผู้เรียน เพื่อทราบถึงกลวิธีในการตอบรับคําชมของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง และทราบถึงป๎จจัยทางสังคมที่
มีผลต่อการเลือกใช้ถ้อยคําในการตอบรับคําชม พร้อมกับทราบว่ามีการถ่ายโอนทางภาษาในการตอบรับคําชมของ
ผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร จะเห็นได้ว่า การตอบรับคําชมแตกต่างไปตามแต่ละกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ ผู้เรียนและคนไทยใช้
กลวิธีการยอมรับต่อคําชมที่ได้รับมากที่สุด สําหรับคนญี่ปุุน ใช้กลวิธีการเลี่ยงต่อคําชมที่ได้รับมากที่สุด สําหรับกลวิธี
ย่อย พบว่าทั้งสามกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้กลวิธีการแสดงความชื่นชมด้วยการกล่าวคําขอบคุณต่อคําชมที่ได้รับมากที่สุด 
แต่มีความแตกต่างในกลวิธีที่ใช้รองลงมาคือ ผู้เรียนใช้กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วย ในขณะที่คนญี่ปุุนใช้กลวิธีการ
ลดค่าคําชม ส่วนคนไทยใช้กลวิธีการเสนอแนะและกลวิธีการอธิบาย สําหรับป๎จจัยทางสังคมนั้นมีผลต่อการเลือกใช้
ถ้อยคําในการตอบรับคําชมของผู้เรียนน้อยกว่าคนญี่ปุุนและคนไทย และป๎จจัยด้านสถานที่ในการตอบรับคําชมมีผล
น้อยกว่าป๎จจัยด้านอื่น ๆ   และพบว่ามีการถ่ายโอนทางภาษาแตกต่างไปตามระดับความรู้ทางภาษาและประสบการณ์
ในการพํานักหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับภาษาญี่ปุุน  

แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเพียงสองหัวข้อคําชม คือ การชมเรื่องความสามารถ และ การชมสิ่ง
ที่ครอบครอง ทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาก็ยังน้อยและจํากัดเฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเท่านั้น จึงไม่สามารถระบุชี้ชัด
ตามผลของการวิจัยได้ ดังนั้นเพื่อยืนยันผลการวิจัยให้ชัดเจนขึ้น อาจจะศึกษาเปรียบเทียบทั้งสี่หัวข้อคําชม พร้อมกับ
เพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึนและมีอาชีพหลากหลาย  นอกจากนี้ งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบเติมเต็มบท
สนทนา จึงไม่สามารถรู้ถึงอวัจนกรรมที่แสดงออกมาเมื่อถูกชมได้ โดยเฉพาะกลวิธีการแสดงอวัจภาษาและการแสดง
ความเขินอายดังนั้น เพื่อให้เห็นถึงอวัจนภาษาที่แสดงออกมา อาจมีการเพิ่มเติมโดยการเก็บข้อมูลด้วยการสนทนาแบบ
ธรรมชาติ และอาจจะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อดูป๎จจัยในการเลือกใช้คําตอบรับคําชม สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้อาจเป็น
งานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษาการถ่ายโอนทางภาษาในการตอบรับคําชมของผู้เรียน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่ผ่านการ
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เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุุนมาพอสมควร ทําให้เห็นผลการถ่ายโอนทางภาษาไม่ชัดเจน จึงควรศึกษา
เปรียบเทียบการถ่ายโอนทางภาษาของผู้ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุุนในระดับที่ต่ํากว่านี้ หรืออาจจะเทียบ
ความสามารถทางภาษาระดับสูง กลาง และต่ําว่ามีการถ่าย โอนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร        
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ชื่อเรื่อง: พื้นฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
ผู้แต่ง: ศรีวิไล พลมณ ี
จัดพิมพ์โดย: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ISBN: 974-13-1854-5 
จํานวนหน้า: 273 
ราคา: 245 บาท 
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เตวิช เสวตไอยาราม 
       คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
เค้าโครงและเนื้อหาโดยสังเขป 
 หนังสือเล่มนี้แต่งโดยรองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี ผู้แต่งไดร้ะบุว่าหนงัสือนี้เปน็หนังสือเล่มแรกในศาสตร์
ด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ โครงสร้างของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคาํนําจากผู้แต่ง สารบญั 
จากนั้นเร่ิมด้วยตัวบทจาํนวน 12 บท บทสง่ท้าย ภาคผนวก(การฝึกผันวรรณยุกต์ แบบฝึกหัดต่างๆ) บรรณานุกรม 
ดัชนี และจบดว้ยประวตัิผู้เขียน ซึ่งแต่ละบทจะมีเนื้อหาโดยย่อดังจะกล่าวต่อไป 

เนื้อหาบทที่ 1 “ความเปน็มาของการสอนภาษาตา่งประเทศ” กล่าวถึงประวัติความเปน็มาอย่างย่อในการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ประเทศไทย 

ในบทที่ 2 “แรงจูงใจของผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ” ผู้แต่งได้กล่าวรายละเอียดมากข้ึนใน
เร่ืองของการสอนภาษาไทยในตา่งประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลี ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ผู้แต่งยัง
ได้สํารวจความคิดเห็น แรงจูงใจ และป๎ญหาตา่งๆของนักศึกษาต่างชาติต่อการเรียนภาษาไทย 

บทที่ 3 “ภาษาไทยในภาษาโลก” สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งบรรยายเก่ียวกับการ
แบ่งกลุ่มภาษาตามความสัมพนัธ์ทางเชื้อสาย และส่วนที่สองบรรยายเก่ียวกับภาษาถิ่นในประเทศไทย ในส่วนที่หนึ่ง ผู้
แต่งอธิบายวา่ภาษาไทยอยู่ในตระกูลไท(Tai Family) และเมื่อพิจารณาตามโครงสร้างของคําแล้ว ภาษาไทยจะถูกจัด
ให้อยู่ในกลุ่มภาษาคําโดด(isolating) ในส่วนทีส่อง ผู้แต่งไดอ้ธิบายว่าภาษาในสังคมไทยทัง้หมดที่ใช้พูดเป็นภาษาแม่
สามารถจําแนกตามตระกลูภาษาออกเป็น 5 ตระกูล พร้อมทั้งระบุว่าแตล่ะตระกลูจะใช้พดูในทอ้งถ่ินใดด้วย 

เนื้อหาบทที่ 4 “การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาของผู้เรียนกบัภาษาเปาูหมาย” เปน็เร่ืองของนําเสนอแนวคิด
ของการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาของผู้เรียนกับภาษาเปูาหมาย(Contrastive Analysis) โดยผู้แต่งมุง่เน้น
ถึงความจําเปน็และประโยชน์ของการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษา นอกจากนี ้ ผู้แต่งยังได้อ้างอิงงาน
ของนฤมล ลี้ปิยะชาติที่ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาญีปุุ่น 

ในบทที่ 5 “ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ; ภาพสะทอ้นลักษณะของภาษาไทย” ผู้แต่งได้กล่าวถึง
ตัวอย่างจริงที่ผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาทีส่องมักใช้ผิดและไดบ้รรยายลักษณะภาษาไทยที่สาํคัญ 10 อย่าง คือ (1) 
ภาษาไทยเปน็ภาษาที่มีเสียงขึน้ลง, (2) ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงสัน้-ยาว และมีเสียงท้ายทีส่าํคัญต่อความหมาย, (3) 
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ภาษาไทยเปน็ภาษาที่มีการลงและไมล่งน้าํหนักเสียง, (4) ภาษาไทยมีช่วงต่อของเสียงชิดและเสยีงห่าง, (5) ภาษาไทยมี
ทํานองเสียงขึน้หรือตก, (6) ภาษาไทยใชล้ักษณะนาม, (7) ภาษาไทยมบีุรุษสรรพนาม, (8) ภาษาไทยมีคําราชาศัพท์
หรือคําสุภาพ, (9) ภาษาไทยมีภาษาพูดและภาษาเขียน และ (10) ภาษาไทยใช้การเรียงคําเพื่อเข้าประโยค ผู้แต่ง
อธิบายว่า ทั้งผูส้อนชาวไทยและผู้เรียนชาวต่างประเทศควรทราบลักษณะของภาษาไทยทั้ง 10 อย่างนี้ 

ในบทที่ 6 “การเป็นครูสอนภาษาไทยแก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ” ผู้แต่งได้นาํเสนอแนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติ
การเป็นครูสอนภาษาไทยที่ดีวา่ควรมีลักษณะดังนี ้ คือ (1) รู้ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง (2) ไวต่อความรู้สึกของผู้เรียนและ
ตอบสนองได้ทันท่วงที (3) ใจกว้างยอมรับวิธีเรียนและความสนใจของผู้เรียน และ (4) สนใจในการเรียนรู้สังคม 
เหตุการณ์รอบโลกเพื่อเข้ากับการเรียนที่ภาษาไทยอยู่ในบรบิทโลก 

ในบทที่ 7 “บรรยากาศในการเรียนการสอน” ผู้แต่งบรรยายรายละเอียดของสิ่งทีผู่้สอนและผู้เรียนจะต้อง
เผชิญร่วมกัน โดยแบง่เนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ผู้แต่งกล่าวว่าความสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียนจะนาํไปสู่การเรียนการสอนที่ดีและมปีระสิทธิภาพ (2) การวางแผนเวลาเรียนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (3) การกําหนดเปูาหมายจะต้องสะท้อนออกมาในการจัดหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และ 
(4) การประเมินผลทั้งกระบวนการและผลสําเร็จ   

เนื้อหาบทที่ 8 “สื่อการสอนและห้องเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” กล่าวถึงประวตัิความเป็นมา
ของห้องปฏิบัติการทางภาษาและความจําเป็นในการผลิตสื่อการสอน ผู้แต่งเสนอความเห็นว่าการสร้างห้องปฏิบตัิการ
ทางภาษาจะเป็นการสิ้นเปลือง หากสถาบันนั้นขาดการเตรียมพร้อมในด้านเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาทักษะ รวมถึง
การประเมินผลที่นา่เชื่อถือ ผู้แต่งมองว่าหากไม่มีห้องปฏบิัติการทางภาษา ผู้สอนสามารถให้การบ้านแก่นักเรียนแทน
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ แต่ผู้สอนจะต้องสร้างความกระตือรือร้นและจูงใจให้เกิดแก่ผู้เรียนโดยต้องไม่ให้
การบ้านที่ยากเกินไปและไมน่่าเบื่อที่จะลองทาํ ในส่วนของความจําเปน็ในการผลิตสื่อการสอน ผู้แต่งมองวา่การผลิต
สื่อที่ดีควรเริ่มจากหลังจากผลิตแล้ว ต้องทดลองเพื่อจะได้ปรบัปรุงป๎ญหาตา่งๆ เมื่อเสร็จสิ้น จึงค่อยพัฒนาแล้วเผยแพร่
ในท้ายทีสุ่ด 

ในบทที่ 9 “การสอน อา่น-เขียน ภาษาไทย” ผู้แต่งได้แสดงความเห็นว่าการสอนอ่านและสอนเขียนควรสอน
ควบคู่เพื่อเสริมกันและกัน ผู้สอนควรสรา้งแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเขียนที่เป็นตัวช่วยการอ่าน 
นอกจากนี้ ผู้แต่งยงัได้ยกเทคนคิการสอนอ่านเขียนรวมถึงตัวอย่างแบบฝึกอ่านเขียนภาษาไทยมาให้ดูด้วย 

ในบทที ่10 “การสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนผลิตภาษา” ผู้แต่งได้ยกตัวอย่างการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนผลติภาษาวา่จะใช้
สื่อต่างๆในการสอนอย่างไร โดยตัวอย่างที่ยกมาเป็นตัวอยา่งที่ใช้สอนนักศึกษาชาวเกาหลีที่มพีื้นฐานความรู้ภาษาไทย
บ้าง 

ในบทที่ 11 “การสนทนา : ทักษะการสื่อสารที่ซบัซ้อนและข้อควรคํานึงในการสอน” ผู้แตง่ได้กล่าวว่าการ
สอนการสนทนาเป็นเร่ืองที่ต้องทุ่มเทเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเร่ืองที่ยาก ผู้แต่งจึงให้ความสําคัญของการสอน
สนทนาโดยเร่ิมจากการให้คําจํากัดความของการสนทนา หลังจากนั้นได้อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ กฎแห่ง
ความร่วมมือ Speech acts คําพูดโต้ตอบของคู่สนทนา การเปิดและปิดการสนทนา หัวข้อสนทนา การฉวยโอกาสที่
จะเป็นผูพู้ด การแก้ไขป๎ญหาอปุสรรคการสื่อสาร ผู้แต่งยังย้ําความสําคัญของครูผู้สอนว่าจะตอ้งเข้าใจบทบาทและรู้จัก
ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆในข้างต้นในการสอนได้อย่างเหมาะสมด้วย 
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ในบทที ่12 “ป๎ญหาการเรียนและแนวการสอน” ผู้แต่งไดน้ําเสนอป๎ญหาการเรียนการสอนภาษาไทยและแนว
ทางแก้ไข 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ป๎ญหาการขาดพืน้ฐานในการเรียนภาษาไทยของผู้เรียน (2) ปญ๎หานักศึกษาจําไม่ได้ (3) 
ป๎ญหานักศึกษาไม่พูด (4) ปญ๎หานักศึกษาออกเสียงไม่ถูก (5) นกัศึกษาเรียงคําในโครงสร้างภาษาไทยไม่ถูก (6) ป๎ญหา
ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี (7) นักศึกษาเบื่อการเรียน (8) ข้อจํากัดของเวลาเรียน (9) การสอนขาดเนื้อหาหรือใช้
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (10) นักศึกษาไม่ชอบเข้าสังคม นอกจากนี้ ก่อนจบบทที่ 12 ผู้แต่งได้เสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ือง
ของการสอนอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องและวิธีการสอนพูดให้ได้ผลด ี

ท้ายสุด ในสว่น “ส่งทา้ย” ผู้แตง่ได้เน้นย้ําวา่การเรียนการสอนภาษาเปน็การเอาชีวิตจิตใจเข้าไปมีส่วนร่วมทั้ง
ของผู้เรียนและผู้สอน ด้วยเหตุนี้ การสอนภาษาจึงรวมถึงการสอนสังคม วัฒนธรรม ความคิดและชีวิตด้วย  

 
บทวิจารณ์ 

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือทางวิชาการที่มีคุณคา่ทั้งต่อการอ่านและการครอบครองไว้ เนื่องจากเป็นหนังสือ
เล่มแรกในประเทศไทยที่กลา่วถงึการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยงัเหมาะกับ
ช่วงเวลานี้เปน็อย่างยิ่งในยุคป๎จจุบันที่จะมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economics Community: 
AEC)  จะเกิดการเคลื่อนย้ายทนุและบุคลากรเพื่อไปทาํงานไดอ้ย่างอิสระ เราทุกคนปฏิเสธความจําเปน็ในการเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาโลกไปไมไ่ด้ ผู้วิจารณ์จึงรู้สึกยนิดีเป็นอย่างมากที่ได้เขียนวิจารณ์หนังสือเล่มนี้  

ผู้ที่สนใจจะสอนภาษาไทยให้แก่ชาวตา่งประเทศควรเตรียมอ่านก่อนเร่ิมสอน เพราะจะทาํให้เข้าใจลักษณะ
ทางภาษาไทยทีส่ําคัญอย่างคร่าวๆ รวมถึงได้รู้ถึงเทคนิคการสอน การเตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อมเผชิญกับป๎ญหา
รูปแบบตา่งๆที่อาจจะเกิดขึ้น เนื้อหาที่อ่านได้เข้าใจง่ายทันสมยั(เมื่อเทียบกับปีที่ตีพิมพ์)เคล็ดลับการสอน แนวคิดความ
เป็นครู รวมถึงรูปแบบการเล่าเร่ืองที่นําเอาประสบการณ์ในการสอนจริงมาพูดถือเป็นจดุเด่นของหนังสือเล่มนี ้
นอกจากนี้ การมีตัวอย่างบทเรียนต่างๆในหนังสือ รูปเล่มทีพ่กพาสะดวก รวมถึงขนาดตัวหนังสือที่ไม่เล็กหรือใหญ่
จนเกินไป ล้วนเป็นจุดเดน่อื่นๆของหนังสือเล่มนี้ที่มิอาจมองข้ามได้เช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้มีจดุที่ควรปรับปรุงไม่น้อย เร่ิมจาก การพิมพ์ตกในบางจุด รวมถึงการอ้างอิงโดย
ไม่ได้ระบุแหล่งบรรณานุกรมที่ชดัเจนในบางบท นอกจากนี ้ เนื้อหาเขียนขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นเพื่อจะได้เตรียมตัวและ
เตรียมใจในการสอนภาษาไทยจริง แต่แบบฝึกหัดและตัวอย่างทีย่กมาล้วนแต่เปน็แบบฝึกหัดและตัวอย่างสาํหรับผู้เรียน
ภาษาไทยระดบัต้นมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เพิ่งจะเร่ิมสอนภาษาไทยอาจจะรู้สึกสบัสนและไม่แน่ใจว่าควรจะสร้าง
แบบฝึกหัดและตวัอย่างอย่างไร นอกจากนี้ หนงัสือเล่มนีไ้ม่ได้เขียนอธิบายอย่างชัดเจนว่าทฤษฎีการสนทนาที่อ้างอิงมา
จะประยุกต์เข้ากับการสอนภาษาไทยได้อย่างไรตัวอย่างที่นาํเสนอดูเป็นนามธรรมมากกว่าการสนทนาในชีวิตประจําวนั
จริงๆ ท้ายที่สุด เนื้อหาทีส่ําคัญอย่างบทที่ ๙ “การสอน อ่าน-เขียน ภาษาไทย” และบทที่ ๑๐ “การสอนที่มุ่งให้ผู้เรียน
ผลิตภาษา” มีรายละเอียดด้านการสอน เทคนิค รวมถึงสิ่งทีผู่้สอนควรระวังน้อยเกินไปจนน่าเสยีดาย 

แต่ทว่า โดยสรุปแล้ว หนังสือเล่มนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสาํหรับผู้ที่คิดและสนใจจะสอนภาษาไทยให้แก่ชาว
ต่างประเทศ เนื่องจากจะเป็นการเร่ิมต้นที่ไม่ยากจนเกินไป แต่ผู้วิจารณ์อยากให้ผู้อ่านทุกทา่นอย่าลืมความจริงทีว่่า
หนังสือเล่มนี้ออกมาเมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว เนื้อหาบางอย่างอาจขาดความทนัสมัยหรือทันโลกปจ๎จุบัน ผู้อ่านทุกทา่นจงึ
ควรใฝุหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองด้วย  
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ประกาศเชิญชวนส่งบทความ 
 

วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เป็นวารสารที่มีผู้ประเมินบทความ (peer 
review) ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
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วารสาร NIDA Journal of Language and Communication กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยออกเป็น
ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ คือ ฉบบัเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม  และฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ กําหนดอออกในเดือน
ธันวาคม 
 
ประเภทบทความที่รับพิจารณา 

 บทความทางวชิาการ (academic article) 

 บทความวิจยั (research article) 

 บทความปริทัศน์ (review article) 

 บทวิจารณ์หนงัสือ (book review) 
สาขาวิชาบทความที่รับพิจารณา 

 อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร ์

 สังคมศาสตร ์

 สหสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง  
***บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาควรมีความเกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสารในมิติใดมิติหนึง่*** 

การติดต่อ 
ผู้สนใจสามารถติดต่อกองบรรณาธิการได้ที่ คุณจรีพร แก้วสุขศรี ผู้ประสานงานวารสาร 
อีเมล chompoo49@hotmail.com  หรือ โทร 02-727-3152 โทรสาร 02-377-7892 (ในเวลาราชการ) 
คณะภาษาและการสื่อสาร  
ชั้น 12A อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 ถนน เสรีไทย 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิ
กรุงเทพมหานคร 10240  
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ค าแนะน าการเตรียมบทความ  

 จัดพิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวไม่ควรเกิน 30 หน้ากระดาษ A4 (ยังไม่รวม เอกสารอ้างอิง) 
พิมพ์บนหนา้กระดาษเดียว ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเวน้ขอบด้านบน 1 นิ้วครึ่ง ด้านล่าง 1 นิ้ว  ขอบซ้ายและขวา 1 
นิ้ว ใส่เลขหน้ากํากบัทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก โดยวางอยู่ขอบบนขวา โดยกําหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ 
double- spaced บทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ใชต้ัวอักษร TH SarabunPS ขนาด 14 พอยต์ ส่วนบทความ
ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ 

 หัวข้อต่างๆ ในบทความให้ใช้ตวัหนา วางตาํแหน่งกลางหน้ากระดาษ หัวข้อย่อยใช้ตัวเอียง วางตําแหนง่ ซ้ายสุด
ของหน้ากระดาษ แต่ทั้งหมดไมต่้องใส่ตัวเลขเพื่อแสดงการเรียงลําดับ   

 ผู้เขียนบทความควรใช้รูปแบบการเขียนบทความและสาํนวนภาษาที่เหมาะสมกบัลักษณะของบทความ ทาง
วิชาการซึ่งเปน็ที่ยอมรับทัว่ไป มกีารตรวจทานตน้ฉบบัแล้วเปน็อย่างดีทั้งรปูแบบและการสะกดคาํ 

 ใช้คําศัพท์หรือคําตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน และ/หรือ พจนานุกรมทีไ่ด้รับการยอมรับในสาขานัน้ๆ 

 การใช้ศัพท์บัญญัตทิางวชิาการที่ยังไม่รู้จักแพร่หลาย ควรใช้ควบคู่กับศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น ใส่วงเล็บ
ภาษาอังกฤษ 

 การเขียนชื่อเฉพาะ หรือคําแปลจากภาษาต่างประเทศทีป่รากฏเป็นคร้ังแรกในบทความ หากจําเป็นก็พิมพ์ภาษา
เดิมของชื่อนั้นๆ กํากับไว้ในวงเล็บ เช่นไทรบุรี (Kedah) เคปคอร์ด (Cape Cord) เป็นต้น 

 ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศในกรณีที่มีคําไทยใช้แพร่หลายอยู่แล้ว 

 รักษาความสม่าํเสมอในการใช้คาํศัพท์ การใช้ตัวย่อตลอดทัง้บทความ 
 
***กรณีส่งบทความเป็นภาษาองักฤษ หากผู้เขียนไม่ใชผู่้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จาํเป็นตอ้งส่งบทความให้เจ้าของ
ภาษาพิจารณาและปรบัแก้บทความ ก่อนส่งบทความเพื่อการพจิารณา*** 
การอ้างอิง 
แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงในบทความต้องปรากฏตามลาํดับตัวอักษรในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความโดยใช้
ระบบนาม-ปี หรือระบบ APA ทั้งเร่ือง ผู้เขียนบทความต้องรบัผิดชอบความถูกต้องของเอกสารที่นํามาอ้างอิงทัง้หมด 
ตัวอย่างเช่น 
ในเนื้อเรื่อง 
เอกสารอ้างอิงภาษาไทยใชช้ื่อข้ึนต้น หรือทั้งชื่อต้นและชื่อสกลุ ส่วนเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เฉพาะชื่อสกุล 

1. ศรัญย์และรัตนา (2552, หน้า 25) แสดงความวิตกกังวลกับการดําเนินกิจกรรม CSR ของธุรกิจว่ายังขาด
ความเข้าใจต่อความคิดพื้นฐานหรือแรงจูงใจที่แท้จริง (ถ้าผู้เขียนเกิน 2 คน ใช้เฉพาะชื่อแรกแล้วต่อด้วย และ
คณะ สําหรับภาษาอังกฤษในกรณีนี้ใช้ et al.) 

2. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่ริเร่ิมและดําเนนิการโดยสุลักษณ์ ศิวรกัษ์ได้บ่มเพาะความคิดสมัยใหม่ให้แก่
นักศึกษาหลายสถาบนั (สรณัฐ ไตลังคะ, 2550, หน้า 63) 
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3. อาฟเตอร์อิเมจคือการสั่นสะเทือนของอดีตที่พยายามบุกรุกเข้ามาในห้วงเวลาป๎จจบุัน (Doane, 2003, p. 
58) 

ท้ายบท 
1. วารสารทางวชิาการ 

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. (2550). ความหลากหลายทางวฒันธรรม จากหลอมรวมเป็นหนึ่งสู่การผสมพันทาง.  
วารสารอักษรศาสตร,์ 37(1), 16-36. 

Williams, J. & Severino, C. (2004). The writing center and second language writers.  
Journal of Second Language Writing, 13(3), 165-172. 

2. หนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนคนเดยีวกันทั้งเล่ม 
สุวิไล เปรมศรีรัตน์. (2549). ความหลากหลายของภาษาและชาติพนัธ์ในประเทศไทย. นครปฐม: สถาบันวิจัย
ภาษาและ 

วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล. 
3. บทความหรือบทในหนงัสือรวมเล่ม 

Bamlund, D. C. (1997). Communication in a global village. In L. A. Samovar & R. E. Porter (Eds.)  
Intercultural communication: A reader (pp. 27-36). Belmont, CA: Wadsworth. 

4. วิทยานพินธ์ทีไ่ม่ได้ตีพิมพ์ 
ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์. (2545). การวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับบทบาทสตรีในเร่ืองสั้นพมา่.  

วิทยานพินธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
บทความวิจยัควรเรียงลําดบัตามองค์ประกอบดังนี้ (บทความวชิาการใช้เฉพาะข้อ 1-4 และ 6 โดยเนื้อเรื่องใช้รูปแบบ
ทางวชิาการที่เห็นสมควร) 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวหนา) 
2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ครบทุกคน พร้อมวุฒิการศึกษาสงูสุดและสถานทีท่ํางาน (ระบุเฉพาะในจดหมายนํา) 
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 250 คํา 
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 9 คํา 
5. เนื้อเรื่อง (Main Body) ประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้

5.1  บทนาํ (Introduction) บอกความสําคัญหรือที่มาของป๎ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัยและอาจรวมกับการ
ทบทวนวรรณกรรม (Review of Literature) 
5.2 วิธีกําเนินการ/ระเบียบวิธีวจิัย (Methodology) 
5.3  ผลการวิจัย (Results or Findings) 
5.4  อภิปรายผล (Discussion) *5.3 และ 5.4 อาจเขียนรวมกันได้ 
5.5  ผลสรปุและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations) 

6. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้ระบบ APA Style สําหรับรายการอ้างอิงภาษาไทย ต้องแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ และเพิ่มข้อความ [in Thai] ที่ท้ายรายการอ้างอิงนั้นๆ  
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การส่งบทความ   
 ผู้เขียนบทความที่ได้รบัการตรวจทานแล้ว ให้ส่งบทความทางระบบส่งบทความอัตโนมัตบินเว็บไซต์ของวารสาร 

โดยกรอก ข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับผู้เขียน กดปุุม browse เลือกไฟล์บทความที่เปน็ Microsoft Word หรือ 
สกุล .doc/docx  เท่านัน้ และกดปุุม upload เพื่อส่งบทความ ไม่รับพิจารณาไฟล์ .pdf โดยเด็ดขาด   

 ไม่ต้องระบชุื่อผู้เขียนและสถานที่ทํางานในตัวต้นฉบับโดยเด็ดขาด ในหนา้แรกให้มีแค่ชื่อบทความและบทคัดย่อ
เท่านั้น   

 เพื่อปูองกันความผิดพลาดทางเทคนิค ผู้เขียนควรส่งอีเมลอีกคร้ังมาที่ chompoo49@hotmail.com  โดยส่ง
จดหมาย นํา  และแนบไฟล์บทความ ในจดหมายนาํ ให้ผู้เขียนระบุ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวชิาการ สถานที่ทาํงาน 
คุณวุฒิการศึกษา (ให้ระบชุื่อปรญิญาและสถาบนั) สถานที่ติดตอ่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และให้แนบประวัติโดยย่อ   

 กรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ระบุผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) ด้วย ซึ่งอาจไม่ใช่ชื่อแรก    
 ในจดหมายนาํ ให้ระบุวา่ ยนิดีให้เผยแพร่ในวารสาร และในกรณีได้รับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งขอ้ความแนะนาํผู้เขียน 

(Notes on  Contributors) มาด้วย    
 ผู้เขียนควรส่งต้นฉบับพิมพท์างไปรษณีย์อีกทางหนึ่งเพื่อปูองกันการสูญหาย หรือความผิดพลาดทางเทคนิค  
ข้อก าหนดลิขสิทธิ์  
 บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสาร NIDA Journal of Language and Communication ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน

บทความ กับคณะภาษาและการสื่อสารเฉพาะในการตีพิมพ์ครัง้แรกนี้ หลังจากนัน้ ถือเป็นสทิธิ์ของผู้เขียนเท่านัน้ 
ผู้ใดต้องการ ตีพิมพ์ซ้ํา ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน    

 กองบรรณาธิการจะส่งวารสารทีม่ีบทความของผู้เขียนตีพิมพ์ให้แก่ผู้เขียนจํานวน 2 ฉบับ หากผู้เขียนขอรับวารสาร
ที่มีบทความที่ตีพิมพ์เพิ่มเติม สามารถส่งคําขอมายงับรรณาธิการ 

 
เงื่อนไขการรับบทความ  
 บทความจัดทําขึ้นโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับนโยบายของวารสาร  และ

ผ่านการ  ตรวจข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์หรือตัวสะกดในข้อความและจากการพิมพ์  
 บทความทีไ่ด้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนี้แล้ว จะต้องไม่ปรากฏในสิง่พิมพ์อื่นใดก่อนจะปรากฏในวารสาร 

NIDA   Journal of Language and Communication หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอ่ืน   
 กรณีที่บทความเคยนาํเสนอในการประชุมวชิาการ เป็นสว่นหนึง่การศึกษา เช่น สารนิพนธ์ หรือพิมพ์เผยแพร่ใน

ภาษาอื่นๆ    ต้องมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตีพิมพ์หาก
พบว่าบทความได้รับการ  ตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนมาก่อนแล้ว   

 กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบภายในเวลา 8 สัปดาห์ นับจากวันที่ส่งบทความ 
 กองบรรณาธิการไม่รับผดิชอบในข้อผิดพลาดในบทความ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้เขียน ความเห็นใดๆ 

ที่ปรากฏใน  บทความเปน็ของผู้เขียน มิใช่ของกองบรรณาธิการและคณะภาษาและการสื่อสาร   
 กองบรรณาธิการขอสงวนสทิธิ์ตรวจแก้ไขต้นฉบับในด้านรูปแบบและรายละเอียดของบทความที่ส่งมา

พิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าการแก้ไขเกี่ยวข้องกับเนื้อหา จะขอความเห็นชอบของผู้เขียน  

mailto:chompoo49@hotmail.com
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กระบวนการคัดเลือกบทความโดยใช้วิธีการประเมินแบบ Peer Review 
 วารสาร NIDA Journal of Language and Communication จัดให้มีกระบวนการในการคัดเลือกบทความที่มี

คุณภาพตามวิธี Peer Review ซึ่งมีกระบวนการดงัต่อไปนี ้
 บทความทีส่่งเข้ามาจะได้รับการนําเสนอต่อผูช้ํานาญการในสาขาวิชานัน้ๆ เพื่อเป็นผู้อ่านประเมินบทความ (Peer 

Review) อย่างน้อยจํานวน 2 คน ทั้งในและนอกสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยกเว้นบทความพิเศษที่ถือ
เป็นบทความเทียบเชญิประจาํฉบับซึ่งจะข้ามขั้นตอนนี้ไป 

 ผู้อ่านประเมินบทความจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นและข้อแนะนําวา่บทความนัน้ๆ จะได้รับการยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข 
หรือ ยอมรับโดยมีเงื่อนไขให้แก้ไข ซึ่งจะต้องส่งบทความอีกคร้ังหลังจากแก้ไข หรือ เสนอให้ปฏิเสธการตีพิมพ์
เผยแพร ่

 ในกรณีบทความผา่นการแก้ไขแล้ว ผู้อ่านประเมินบทความจะต้องพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งว่าบทความที่แก้ไขแล้ว
ดังกล่าวเปน็ที่ยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ได้ 

 


